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Abstract
All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final
Messenger, his family, Companions, and all those who follow them with righteousness
until the Day of Judgment. To proceed:
This is a study titled “The deeds that leads to entering Jannah and surviving the
Hellfire: A subjective study in the light of Quran and Sunnah” in which the reasons
of reaching the joys of Paradise, Jannah, and surviving the tortures of the Hellfire,
Jahannam, were identified. This is in addition to the reasons that qualify one to
accompany the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, in Jannah.
This study is expected to have a great impact on people’s knowledge in this regard in
a time that is characterized by the spread of sins and disobedience. Unfortunately, such
acts damage the society, divert it from chastity corruption, and prevent it from being
qualified to enter Jannah and accompany the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, in the Hereafter.
The research is divided into an introduction, a preface, three chapters, and a
conclusion.
As for the Introduction, it tackles the issues of topic importance and selection
reasons, its aims, methodology, previous studies, and research plan.
As for the Preface, it includes the linguistic and applied definitions of Paradise,
Jannah, and Hellfire, Naar. It also includes the importance of realizing the reasons that
lead one to enter Jannah and survive the Hellfire, and the Companions’ attention to
know these reasons.
As for the First Chapter, it discusses the reasons that help one to enter Jannah,
including the deeds of faith, bodily worships, and morals and ethics.
As for the Second Chapter, it discusses the reasons of qualify one for enjoying the
delights of Jannah, and accompanying the Prophet, may Allah’s peace and blessings
be upon him, in it.
As for the Third Chapter, it discusses the reasons that help one to avoid the Hellfire,
including the deeds of faith, bodily worships, and morals and ethics.
As for the Conclusion, it includes the most important findings and recommendations
that the researcher realized at the of the study.
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َّ
ً
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طيبا مبارًكا فيه على ما يحب ربنا ويرضى ،والصالة والسالم على
حمدا ًا
الحمد هلل ً
كثير ً
حبا ورضى وعلى آله وأصحابه الذين رضي اهلل عنهم وأرضى ،ومن تبعهم بإحسان
من اتبعناه ً
وشرفني بسلوك طريق العلم وتتبع ميراث
إلى يوم المزيد والرضى ،أحمده سبحانه على ما يسَّر لي َّ

النبي صلى اهلل عليه وسلم.

ثم إنني أتوجه بالشكر وخالص العرفان إلى فضيلة الدكتور :زكريا بن صبحي زين ِّ
الد ْين،

الذي حباني بكرمه ،وأفادني بعلمهَّ ،
علي بوقته ،فأسأل اهلل تبارك
وسددني بتوجيهه ،ولم يبخل َّ
وتعالى أن يحفظه بحفظه ،ويجزيه عني خير الجزاء.

ي الكريمين عضوي لجنة المناقشةٍّ ،
كما وأتقدم ُّ
كل من:
بالشكر ألستا َذ َّ
َ
َ
حفظه اهلل تعالى.
فضيلة الدكتور /رائد بن طالل شعث
فضيلة األستاذ الدكتور /همام بن عبد الرحيم سعيد

حفظه اهلل تعالى.

كما ال يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى كلية أصول ِّ
الدين ممثلة بعميدها

فضيلة الدكتور :عماد ِّ
الدين بن عبد اهلل الشنطي ،تلك الكلية التي لطالما افتخرت باالنتماء إليها،
ممثال برئيسه فضيلة الدكتور :محمد بن ماهر
والشكر موصول لقسم الحديث الشريف وعلومه
ً

المظلوم ،هذا القسم الذي تنسمت فيه هواء الحب والعلم والعطاء.

وال يزال ُّ
الدي الكريمين العزيزين الغاليين ،اللذين ذلَّال لي الصعاب ،وهيَّئا
الشكر موصوًال لو َّ

لي األسباب ،واكتنفاني بعطفهما ،وغمراني بحبهما ،فأسأل اهلل تبارك وتعالى أن يحفظهما ،ويبارك
فيهما ،ويجزيهما عني خير ما جزى والدين عن ولدهما.

كما وأتقدم بالشكر إلى أهل العلم والفضل واإلحسان مشايخي الكرام ،وأخص منهم بالذكر:

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور :سلمان بن نصر الداية.
وفضيلة الشيخ المقرئ :هاني بن إبراهيم العلي.
وفضيلة الشيخ :عماد بن مصباح الداية.

وفضيلة الشيخ الدكتور :بسام بن خليل الصفدي.
أسأل اهلل تبارك وتعالى أن يحفظهم ،وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء ،وأن ينفع بعلمهم،

وأن يجمعني بهم في دار كرامته.

إلي معروفًا ولو بالنُّصح والدعاء ،وأخص منهم بالذكر:
كما وأشكر كل من أعانني وأسدى َّ

األخ :عمر بن محمد أبو سمعان ،واألخ :جهـاد بن أحمد قـزاعر ،واألخ :عيد بن عبد اهلل الصيفي،
فجزى اهلل سبحانه وتعالى أهل المعروف والفضل خير الجزاء.
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ثالثًــا :فهرس ُّ
ذ

مُقُدُمة ُ
أححاًا ،وجعل الجنة
أهل و
الحمد هلل الذي خلق الجنة والنار ،وخلق لكل واحدة منهما ً
ً
ومسكنا ألهل طاعته ،يسوق إليها أولياءه والحالحين من عًاده ،وجعل النار دار
دار كرامته،
ً

سطوته وعقاًه ،يسوق إليها أعداءه ،أحمده سًحانه ًأن َي ّسر لنا من األعمال ما ُيوجب لنا ًه
دخول الجنان ،ومرافقة سيد األنامُ .
رب! أتوسل إليك ًحمدي لك أن تقًل حمدي ،وأن توفقني إلى ما فيه هدى ،وأن تُ ِ
يا ُّ
حسن
ف فيه جهدي ،وتجاوز يا رحمن عن خطأي
ض ُع َ
قحدي ،اللهم وتقًل عملي هذا ،واجًر ما َ
وعمدي.
اللهم ِّ
حل وسلِّم وأنعم وًارك على هادي الًشرية ،ومعلم الًريِّة ،و َّ
النفس الزكية ،الرحمة

داعيا ،وفي نعيمها
المهداة ،والنعمة المسداة ،أًي القاسم محمد ًن عًد اهلل ،من جاء إلى الجنة ً
هًا.
ًا
غًا ،ومن النار وعذاًها مخوفًا
ومحذر ومر ً
مر ً
ل
ل
ْ
ْ
ل ُّ
ْ َ
ُك َن ْفس َذائ َق لة ال َم ْو َ َّ َ ل َ َّ ْ َ ل َ ل ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ل ْ َ َ
َّ
ار َوأد ِخل
قال تعالى﴿ :
ِ
ِ
ٍ
ت وإِنما توفون أجوركم يوم ال ِقيام ِة فمن زح ِزح ع ِن انل ِ
ْ
ْ
َّ
ََ ل
ادل ْنيَ
اْلَنَّ َة َف َق ْد فَ َ
از َو َما اْلَيَاةل ُّ
اع ال ْ لغ ل
ور﴾ [آل عمران.]185:
ر
ت
م
َّل
إ
ا
ِ
ِ
َ
ل
ْ
َّ
َ
َ ل َ َْ
ْ
َّ
َّ
ل
ل
ل
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ َ
ْ َ ِّ ْ
َْ
ْ
َّل َ
ين آمنوا
وقال تعالى﴿ :سابِقوا إَِل مغ ِف َرةٍ ِمن ربكم َوجن ٍة عرضها كعر ِض السما ِء َواْلر ِض أ ِعدت ل ِ ِ
لل َ َ َ ْ ل
لْ
َ ْ ََ ل َ ل ل َْ ْ َْ
يم﴾ [الحديد ،]21:أما ًعد.
اَّلل َّ َورس ِل ِه ذلِك فضل ِ
بِ ِ
اَّلل َّ يؤ ِتي ِه من يشاء واَّلل َّ ذو الفض ِل الع ِظ ِ
إن الناظر في شريعة اإلسلم الحنيف ،وما جاء ًه الرسول األمين عليه أفضل الحلوات
وأتم التسليم ،يجد أن اهلل  أمر عًاده ًأنواع الطاعات ،وحثهم على القرًات ،فكما أكرمهم
ًاإليمان ،أوجب لهم الجنان ،ويسر لهم من األعمال ما ي ِ
وحلهم إلى ًَِّر األمان ،ولما كانت الجنة
ُ
َّ
أع َّده اهلل  ألوليائه والحالحين من عًاده،
هي دار الكرامة والجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي َ
أع َّده اهلل  ألعدائه وأهل معحيته؛ من أجل
وأن نار جهنم هي دار الًوار وخاتمة العذاب ،الذي َ

ذلك توجهت همتي إلى جمع ودراسة ما يتعلق ًموجًات دخول الجنان ،وأسًاب النجاة من النيران،

وسًًا لي ولكل من قرأها للنجاة من النار ،والفوز
عونا
اجيا من اهلل  أن تكون هذه الرسالة ً
ً
ر ً
ًالنعيم والرضوان ،واللَّه تعالى أسأل أن ُي َي ّسر لنا من األعمال ما يوجب لنا ًه دخول الجنان،
خالحا لوجهه الكريم،
عمل
ومرافقة رسول األنام عليه أفضل الحلة والسلم ،وأسأله أن يجعله ً
ً
وأن ينفعني ًه في حياتي وًعد مماتي ،وينفع ًه من انتهى إليه ،فإنه أكرم مأمول ،وأحسن مسؤول،
وهو حسًنا ونعم الوكيل ،وال حول وال قوة إالّ ًاللَّه العلي العظيم.
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أولُ_ُأهميةُالموضوعُ ُوبواعثُاختياره:
ًُ

عدة ،منها:
تكمن أهمية الموضوع وًواعث اختياره في نقاط ّ
 _1إًراز اهتمام السنة النًوية المشرفة ًالسمو الروحي لإلنسان.

 _2الدور الكًير للسنة النًوية في ترغيب الناس في العمل الحالح للوحول إلى الجنة.

 _3المساهمة في خدمة السنة النًوية ،وذلك من خلل الًحث في موضوع من موضوعاتها.

 _4كونه ُيشكل خدمة لطلًة العلم الشرعي ،وخاحة طلب الحديث الشريف؛ ألنه يتناول
موضوعا من موضوعات السنة النًوية ،ودراسته دراسة موضوعية.
ً

ُ _5يوافق رغًةً عندي وتشجيع من مشايخي األفاضل في جمع ودراسة ُسًل الوحول إلى
نعيم الجنان ،والنجاة من جحيم النيران.

ثانياُ_ُأهدافُالبحثُ :
ً

ُُُُُُُُيهدف الًحث إلى تحقيق أهداف َّ
عدة ،منها:

 _1التعرف على األحاديث النًوية الشريفة ،التي تناولت موجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة

من النار.

 _2تعريف الناس ًأسًاب النجاة من النيران ،واألسًاب الموحلة إلى جنة الرحمن ،وأسًاب
مرافقة النًي العدنان عليه الحلة والسلم.

ً _3يان مدى اهتمام الححاًة  وحرحهم على معرفة أسًاب دخول الجنان ،ومرافقة رسول
األنام عليه أفضل الحلة والسلم.

 _4أن هذا الموضوع مع جللة قدره ،لم أجد حسب علمي القاحر ،من أفرده في ٍ
قديم أو
ٍ
حديث ًمؤلَّ ٍ
ٍ
علمية مستقلَّة ،مع وفرة مادته العلمية ،فلعلَّه يسد ًتوفيق
ف مستوعب ،أو رسالة
از في المكتًة اإلسلمية.
اهلل تعالى إعو ًا
ثالثًاُ_ُمنهجُالبحثُوطبيعةُعملُالباحثُفيهُ :

اتًعت المنهج االستقرائي في استقراء نحوص السنة النًوية وجمعها ،للتعرف على
ُ
األحاديث الواردة في موجًات دخول الجنة وأسًاًها ،مع االستفادة من المنهج االستنًاطي في

استنًاط المعاني من النحوص الحديثية ،ويتمثل عملي في النقاط التالية:

ُ_1المنهجُفيُالستدللُباآلياتُالقرآنيةُوتوثيقهاُ :

استعنت ًاآليات القرآنية ذات الحلة ًالموضوع ،وأقوال المفسرين ًما يخدم فكرة الًحث

ُ
والدراسة دون اإلطالة في ذلك.
عزوت اآليات القرآنية ًذكر اسم السورة ،ورقم اآلية في متن الحفحة ًعد ذكرها مًاشرة.

ُ
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ُ_2المنهجُفيُجمعُاألحاديثُوايرادهاُ :
اكتفيت ًإيراد األحاديث المتعلقة ًموجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة من النار دون

ُ
ورد للحاجة إليه.
في ُ
غيرها ،إال ما كان له وجه ارتًاط ًالموضوع؛ ُ
طويل اكتفيت ًذكر الشاهد منه مع
كامل ،وأما إذا كان الحديث
مت ًإيراد الحديث
ً
ً
 قُ ُ
اإلشارة إلى ذلك.
 قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضوع ،حسب موضوعات الًحث.

ُ_3المنهجُفيُصياغةُالموضوعُ ُوترتيبهُ :

ت كل حديث في المًحث المتعلق ًه.
فت األحاديث تحنيفًا
ّ 
موضوعيا ،ووضع ُ
حن ُ
ً
مت ًالتعليق على األحاديث ،والرًط ًينها،
ّ 
مت للمًاحث والمطالب ًعًارات موجزة ،وقُ ُ
قد ُ
واقتطفت ًعض العًارات واألقوال من كتب الشروح ،والتفاسير ،والمؤلفات ذات العلقة،

ًما ُيناسب التعليق على الحديث ،ويخدم الموضوع.
ُ_4المنهجُفيُتخريجُاألحاديثُوعزوهاُإلىُمصادرهاُ ُ:
ت ًالعزو إليهما أو إلى أحدهما ،وأما
 إذا كان الحديث في الححيحين أو أحدهما اكتفي ُ
مت ًالتوسع في تخريجه من كتب السنةً ،ما يخدم
إذا كان في غير الححيحين ،قُ ُ
وي ِفي ًالمقحود.
الموضوعَ ،
مت ًاإلحالة إلى مكان وجوده

اكتفيت ًتخريج الحديث المكرر عند أول مرة ،وًعد ذلك قُ ُ
ُ
فقط.

 مقارنة متون الحديث ًشكل إجمالي ،فإذا كان الحديث ًنفس اللفظ قلت ًلفظه ،واذا كان
كًير والمعنى واحد قلت ًمعناه ،وغيرها
يسير قلت ًنحوه ،واذا كان االختلف ًا
االختلف ًا
من ألفاظ المقارنة عند المحدثين.

المستدل ًها إلى محادرها ،مع ذكر الكتاب ،والًاب ،والجزء ،والحفحة،
 عزو ُ
ت األحاديث ُ
ت ًالجزء والحفحة ورقم الحديث في
ورقم الحديث إن وجد ،وأما في التخريج فاكتفي ُ
الحاشية.

اكتفيت ًذكر الراوي األعلى للحديث في المتن ،وذكر إسناده ومن أخرجه من األئمة في

ُ
محنفاتهم في الحاشية.

ُ_5المنهجُفيُالترجمةُللرواةُ :

مت ًالترجمة لغير المشاهير من الححاًة.
 قُ ُ
مختحرا ،واقتحرت في ذلك على كتاب تهذيب الكمال.
الرواة تعريفًا
فت ُّ
عر ُ
ّ 
ً
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 إذا كان الراوي ثقةً أو ضعيفًا اكتفيت ًذكر رتًته عند الحافظ اًن حجر في التقريب ،ولم
مت ًالترجمة له
أُترجم له إال إذا دعت الحاجة إليه ،وأما إذا كان الراوي مختلفًا فيه ،قُ ُ
مًينا خلحة القول فيه حسب أحول
ًتوسع مع نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيهً ،
علم الجرح والتعديل.

اسةُاألسانيدُوالحكمُعليهاُ :
ُ
ُ_6المنهجُفيُدر

مت ًدراسة الحديث :من حيث التخريج ،ودراسة السند ،والحكم عليه ،والترجمة للرواة،
 قُ ُ
في حاشية الحفحة.
 إذا كان الحديث في الححيحين أو أحدهما ،فالعزو إليهما كفيل ًححة الحديث ،فقد
حكمت
تلقتهما األمة ًالقًول ،وأما إذا كان الحديث في غير الححيحين من كتب السنة،
ُ
مستأنسا ًأقوال وأحكام أهل العلم القدامى،
عليه ًما ُيناسب حاله وفق القواعد الحديثية،
ً
والمعاحرين عند الحاجة.

ُ_7المنهجُفيُتوثيقُاألحاديثُوخدمةُمتونهاُ ُ:
ت المتن ًالشكل.
 ضًط ُ
ً يان غريب الحديث في حاشية الحفحةً ،الرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث؛ ثم إلى
كتب شروح الحديث.

استًعدت من اشتهر منهم.
ترجمت لألعلم غير المشهورين في حاشية الحفحة ،و

ُ
ُ
ت ًاألماكن والًلدان في حاشية الحفحة.
َّ 
عرف ُ

 استنًاط ما يستفاد من األحاديث النًوية ،وذلك من خلل الرجوع إلى كتب شروح الحديث.

ابعاُ_ُالدراساتُالسابقةُ :
ر ًُ

ِ
ب عن الجنة والنار ،لم يتًين لي في حدود
ًعد االطلع والًحث المستمر حول ما ُكت َ
علمي القاحر ،دراسة وافية ومعمقة ،تناولت موضوع موجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة من
النار في السنة النًوية ،وانما هي دراسات متناثرة في ًطون الكتب ،حيث تركز أغلًها على حفة
الجنة والنار ،وقد تذكر ًعض موجًات دخول الجنة ،ولكن من خلل عرض سريع ومختحر،

دون التركيز على جمعها من نحوص السنة النًوية المقًولة ،وتحليلها ،وخدمتها ًالتخريج،
ونفعا للًاحثين،
والدراسة ،والحكم عليها ،وهذا الذي جعلني أخوض هذا الغمار خدمةَ للسنة النًوية ً

سائل المولى التوفيق والسدادُ .
عمل
شامل تحت هذا العنوانً ،
ً
وألقدم ً

ومنُهذهُالكتبُوالدراساتُحولُالموضوعُ :
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 .1موجبــاتُالجنــةُ:لإلمام معمر ًن عًـد الواحد ًن رجاء ،المعروف ًاًن الفاخر األحًهاني

(المتوفى564:ه ــ)ُ،أخرج فيه ًإسناده جملة من األخًار التي وردت عن رسول اهلل  ،وقسمها
سًًا لدخول الجنة وعددها ( )190حديثًا
إلى قسمين قسم أخرج فيه األحاديث التي تكون ً
ًالمكرر ،وًدون المكرر ( )131حديثًا ،والقسم الثاني أخرج فيه أحاديث في وحف الجنان،
ودرجاتها ،وقحورها ،وحورها ،وأنهارها ،ودورها ،وثمارها ،لكنه وعلى الرغم مما ذكره لم يجمع

قمت ًجمع
كل موجًات دخول الجنة ،وانما أخرج األحاديث التي كانت عنده ًسنده ،وقد ُ
الموجًة للجنة من سائر كتب السنة األحلية وعددها ( )175حديثًا ،ويجدر ًنا أن
األحاديث ُ
نذكر ًأن هذا الجزء أحاديثه غير مرتًة ،وغير مخدومة ًالتخريج والدراسة ،والحكم عليها،
ومعظم أسانيدها نازلة ،ويغلب عليها الضعف فقد حكم األلًاني على كثير منها ًالضعف،

استئناسا فقط؛ ألن األحاديث التي استدل ًها موجودة في
ت ًاالستفادة من أحاديثه
وقد قم ُ
ً
كتب السنة المشهورة ًأسانيد عالية.

 .2بشارة ُالمحبوب ُبتكفير ُالذنوب :لعًد الرحمن ًن خليل ًن سلمة ،زين الدين القاًوني،
المعروف ًاًن الشيخ خليل (المتوفى869 :ه ـ) ،تحدث فيه عن الخحال المكفرة للذنوب،
الموجًة للجنة وعددها ( )114حديثًا ،ولم استوعب منها في
وجعل فيه
ً
فحل لألحاديث ُ
الًحث سوى ( )46حديثًا فقط.

 .3تمهيد ُالفرش ُفي ُالخصال ُالموجبة ُلظل ُالعرشُ :لعًد الرحمن ًن أًي ًكر جلل الدين
السيوطي (المتوفى911 :هـ ـ) ،تحدث فيه عن الخحال السًعة المشهورة التي تُوجب لإلنسان
ظل العرش ،وزاد عليها أحاديث أخرى ُموجًة لظل العرش عددها ( )63حديثًا ،حتى وحل
عدد الخحال إلى سًعين خحلة ،ولكن يجدر ًي أن أذكر ًأن ما ازده من األحاديث جلها

أحاديث ضعيفة ومنكرة ،وهذا الكتاب ال علقة له ًموضوع الًحث؛ ألن المقحود ًظل اهلل

هنا هو ظل العرش وليس ظل الجنة.

 .4مكفراتُالذنوبُوموجباتُالجنةُ:لعًد الرحمن ًن علي ًن محمد الشيًاني الزًيدي الشافعي،
المعروف ًاًن الديًع (المتوفى944 :ه ـ) ،تحدث فيه عن التوًة وحقيقتها ،وذكر جملة من
فحل للخحال التي تُكفر لإلنسان ما
المؤخرة ،ثم جعل
ً
المقدمة و ُ
المكفرة للذنوب ُ
األسًاب ُ
خحاال أخرى تُخرج اإلنسان من ذنوًه كيوم ولدته أمه،
وفحل ذكر فيه
تقدم من ذنوًه،
ً
ً
والخحال التي تُكفر لإلنسان ذنوًه ولو كانت مثل زًد الًحر ،ثم تحدث في فحل أخر عن
الخحال الموجًة للجنة وذكر جملة من األحاديث عددها ( )17حديثًا ،وليس عندي من

األحاديث السًعة عشر سوى ( )7أحاديث فقط.
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 .5البحارُالزاخرةُفيُأسبابُالمغفرةُ:للدكتور سيد حسين العفاني ،تحدث فيه عن ِعظم وفضل
المقدمة ،وأسًاب
المؤخرة ،وأسًاب المغفرة للذنوب ُ
المقدمة و ُ
المغفرة ،وأسًاب المغفرة للذنوب ُ
فحل ذكر فيه جملة من األحاديث
المغفرة للذنوب كلها إال الدين ،ثم جعل في أخر كتاًه
ً

"غفر له"
الموجًة لدخول الجنة وضمنه أحاديث أخرى مكفرة للذنوب؛ ألنه ساوى ًين عًارة ُ
ُ
وعًارة "دخل الجنة" وًلغ عدد أحاديث الفحل ( )124حديثًا وليس عندي منها سوى ()61

حديثًا فقط.

حرحت على خوض هذا الغمار ،من خلل عمل دراسة شاملة
وًناء على ما تقدم،
ُ
ومتكاملة ،لموجًات دخول الجنان وأسًاب النجاة من النيران في السنة النًوية ،فقد جمعت

( )100حديثًا في موجًات الجنان ،وأضفت عليها ( )30حديثًا في األسًاب الموجًة للنجاة
من النار ،و( )21حديثًا في األسًاب الموجًة للتَّنعم ًمرافقة النًي  ،وًلغ مجموع األحاديث
ومحاغا حياغة موضوعية،
ومحكوما عليه،
مخرجا
التي استعملتها في الرسالة ( )175حديثًا
ً
ً
ً

سائل المولى سًحانه وتعالى التوفيق والسداد.
ً
خامساُ_ُخطةُالبحث:
ً

تتكون خطة الًحث من :مقدمة ،وتمهيد ،وثلثة فحول ،وخاتمة ،وفهارس على النحو التالي:
ُ

المقدمة :وتشتمل على أهمية الموضوع وًواعث اختياره ،وأهداف الًحث ،ومنهج الًحث
وطًيعة عمل الًاحث فيه ،والدراسات الساًقة ،وخطة الًحث.
التمهيد ُ

تعريفُالجنــــةُوالنــــــار ُ
ويشتمل على ثلثة مًاحث:
المبحثُاألولُ:تعريفُالجنةُوالنارُ .
ويشتمل على مطلًين:
المطلبُاألول :الجنة في اللغة واالحطلح.
المطلبُالثاني :النار في اللغة واالحطلح.
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المبحثُالثانيُ:أهميةُمعرفةُاألسبابُالموجبةُللجنةُوالمُنُجُيةُمنُالنارُوالحثُعلىُفعلهاُ ُ.
ويشتمل على مطلًين:
المطلبُاألول :أهمية معرفة األسًاب الموجًة للجنة والمنجية من النار.
المطلبُالثاني :الحث والتحريض على فعل الطاعات الموجًة للجنة والمنجية من النار.
المبحثُالثالثُ:حرصُالصحابةُُعلىُمعرفةُاألسبابُالموجبةُللجنةُوالمُنُجُيةُمنُالنارُ .
ُ

الفصلُاألُول ُ
ُ

ُاألسبابُالموجبةُلدخولُالجنةُ ُ

ويشتمل على ثلثة مًاحث:
المبحثُاألولُ:األعمالُاإليمانيةُالموجبةُللجنةُ .
المبحثُالثانيُ:أعمالُالعباداتُالبدنيةُالموجبةُللجنةُ .
ويشتمل على أرًعة مطالب:
المطلبُاألول :أعمال الحلة الموجًة للجنة.
المطلبُالثاني :أعمال الحدقة والحوم والحج الموجًة للجنة.
المطلبُالثالث :أعمال الجهاد والرًاط وطلب الشهادة الموجًة للجنة.
المطلبُالرابع :األدعية واألذكار الموجًة للجنة.
المبحثُالثالثُ:األخالقُواآلدابُالموجبةُللجنةُ ُ.
ويشتمل على مطلًين:
المطلبُاألول :مكارم األخلق الموجًة للجنة.
المطلبُالثاني :اآلداب العامة الموجًة للجنة.
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ُالفصلُالثانيُ ُ

ُ

األسبابُالموجبةُللتنعمُبنعيمُالجنة ُ

ويشتمل على مًحثين:
المبحثُاألولُ:األسبابُالموجبةُللتنعمُبمرافقةُالنبيُُفيُالجنةُ .
ويشتمل على ثلثة مطالب:
المطلبُاألول :محًة النًي  وطاعته واتًاعه.
المطلبُالثاني :العًادات الموجًة لمرافقة النًي  في الجنة.
المطلبُالثالث :األخلق الموجًة لمرافقة النًي  في الجنة.
المبحثُالثانيُ:األسبابُالموجبةُللتنعمُبقصورُالجنةُوأشجارهاُ .
ويشتمل على مطلًين:
المطلبُاألول :األسًاب الموجًة للتنعم ًقحور الجنة ونسائها.
المطلبُالثاني :األسًاب الموجًة للتنعم ًأشجار الجنة.

ُ
الفصلُالثالث ُ

أسبابُالنجـــاةُمنُالنــــار ُ
ويشتمل على ثلثة مًاحث:
المبحثُاألولُ:األعمالُاإليمانيةُالمُنُجُيةُمنُالنارُ .
المبحثُالثانيُ:أعمالُالعباداتُالبدنيةُالمُنُجُيةُمنُالنارُ .
ويشتمل على أرًعة مطالب:
الم َن ِّجية من النار.
المطلبُاألول :أعمال الحلة ُ
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الم َن ِّجية من النار.
المطلبُالثاني :أعمال الحوم والحدقة ُ
الم َن ِّجية من النار.
المطلبُالثالث :أعمال الرًاط والجهاد ُ
الم َن ِّجية من النار.
المطلبُالرابع :األدعية واألذكار ُ
المبحثُالثالثُ:األخالقُواآلدابُالمُنُجُيةُمنُالنار.
الخاتمة :وتشتمل على أهم النتائج والتوحيات.
الفهارسُالعلميةُ:وتشتمل على فهارس متنوعةُ :
ُُُُ_ُفهرس اآليات القرآنية.

ُُُُ_ فهرس األحاديث النًوية واآلثار.
الرواة المترجم لهم.
ُُُُ_ فهرس ُّ
ُُُُ_ُثًت المحادر والمراجع.
ُُُُ_ فهرس المحتويات.
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ُ

ُ ُ

التَّمَّهَّيَّدَّ
تَّعَّ َّريَّفََّّالَّجَّنَّــةَََّّّوالنَّــارَّ َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّ

َّ
َّ

المَّبَّحَّثََّّاألوَّلَّ َّ

تَّعَّـ َّريَّفََّّالَّجَّنَّةَََّّّوالنَّارََّّ َّ

دار لمن عصاه وتمرد على
دار لمن أطاعه والتزم أوامره ،وجعل النار ًا
لقد جعل اهلل الجنة ًا
أعمال
شرعه ،وبين اهلل  سبل الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران ،فجعل اهلل  للجنة
ً
موجبةً لها ،وجعل للنار أعما ًل منجية ومباعدة عنها ،وقبل الخوض في التعرف على هذه األعمال
لبد لي أن أعرف الجنة والنار في اللغة والصطالح.

المَّطَّلَّبََّّاألَّوَّلََّّ:الَّجَّنَّةََّّفَّيَّاللَّغَّةَََّّّواالصَّطَّلَّحََّّ .

اصطالحا على النحو التالي:
ويشمل هذا المطلب على بيان معنى الجنة لغةً و
ً
أواال_َّالجنَّةَّلغ اة:

فالجنة هي الثواب العظيم الذي
(ج ٌّن)" :الجيم والنون أص ٌل و ٌ
احد ،وهو الستر والتسترَ ،
الجنة البستان ،وهو
يصير إليه المسلمون في اآلخرة ،وسميت َجنة؛ لستتارها عن أعين الخلق ،و َ

ذاك ألن الشجر بورقه َيستر"(.)1

"الجنة :هي دار النعيم والثواب العظيم في اآلخرة،
(ج َن َن)َ :
وقال ابن األثير في أصل مادة َ

بالجنة وهي المرة
من الجتنان وهو الستر ،لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها ،وسميت َ
الواحدة من مصدر َجنه َجًّنا إذا َستَره ،فكأنها َستْرةٌ واحدة؛ لشدة التفافها واظاللها"(.)2
موضع ،فالجنة في اللغة
ولقد ورد ذكر الجنة في القرآن الكريم والحديث الشريف في غير
ٍ

البستان العظيم الذي يستر ما بداخله ،والجنة :هي الحديقة ذات الشجر والنخل ،وجمعها جنات،
وعنب ،فإن لم يكن فيها ذلك
وفيها تخصيص ،فال تكون الجنة في كالم العرب إل وفيها نخ ٌل
ٌ
ٍ
بجن ٍة ،والجنة هي ك ُّل ب ٍ
ٍ
شجر تَ ْستَتر بأ ْشجاره
ستان ذي
وكانت ذات
شجر فهي حديقةٌ وليست َ

األرض ،وقد تسمى األشجار الساترة َجنة(.)3

ٍ
الجنة تطلق على عدة معاني
ومن خالل ما تقدم من
معان لغوية يتضح لي أن كلمة َ
الجنة مصطلح خاص يطلق
فهي تعني البستان ،والحديقة ذات الشجر والنخل ،ويمكن القول بأن َ
على الثواب العظيم ،والنعيم المقيم ،الذي أعده اهلل تعالى ألوليائه ،والصالحين من عباده ،وسميت

َجنة؛ لستتارها عن أعين الخلق ،أو ألنها ثواب مستور عنهم في الدنياَّ َّ.
( )1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة (.)421/1
( )2ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.)307/1
( )3انظر :الجوهري ،الصحاح ( ،)2095/5ابن منظور ،لسان العرب ( ،)100/13الفيروزآبادي ،القاموس المحيط
( ،)1187/1الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس (.)374/34
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ةَّاصطلحاَّ :
ثانيا_َّالجنَّ
ا
ا

ليس من اليسير تعريف الجنة بكلمات جامعة مانعة ،فهي ليست كغيرها من المصطلحات

التي عرفها العلماء ،بل إن فيها من النعيم ما يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه ،فَ َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ،

ال الله « :أعددتَّ َّلعبادي َّالصالحينَّ َّما َّالَّ َّعينَّ َّ أرتَّ ،والَّ َّأَُّذنََّّ
ال َرسول الله  :قَ َ
ال :قَ َ
قَ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
سمعتَّ،والََّّخطرَّعلىَّقلبََّّبشرَّ»َّثم قال «َّ:فاقرءواَّإنََّّشئتمَّ﴿ :فَالَتعل ُمَنف ٌسَماَأخ يِفَل ُه ْمَ
ُ
ْ
ي﴾َّ[السجدةَّ .)1(»]17:
يم ْنَق َّرةيَأع ُ نَ
وفي هذا الحديثَّإشارة إلى عظم ما اد َخرهَ اهلل  لعباده الصالحين في الجنة من النعيم،

والخيرات ،واللذات ما لم َيطل ْع عليه أحد من الخلق بطريق من الطرق فذكر الرؤية ،والسمع؛ ألنه
ت
ي ْد َرك بهما أكثر المحسوسات ،ثم زاد على ذلك أنه لم يجعل ألحد طريقًا ليتوهمها ،فقد َجل ْ
ت عن أن ي ْدرَكهَا فكر وخاطر ،ول غاية فوق هذا في إخفائها ،واإلخبار عن عظم شأنها
وعظ َم ْ
َ
()2
على طريق اإلجمال دون التفصيل .
وقد تعددت تعريفات العلماء والباحثين للجنة إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البعض،

ومن هذه التعريفات:

 _1تعريفَّابنَّالقيم" :الجنة وهي السم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من

أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة األعين"(َّ .)3

َّ_2وعرفهاَّابنَّعثيمين( )4بقوله" :الجنة هي الدار التي أعدها اهلل تعالى ألوليائه ،وفيها

ما تشتهيه األنفس وتلذ األعين ،وفيهـا ما ل عين رأت ،ول أذن سمعت ،ول خطر على قلب بشر؛
()1

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة/118/4( ،ح رقم

ي (عبد اهلل بن الزبير)َ ،حدثََنا س ْفَيان (بن عيينة)َ ،حدثََنا أَبو الزَناد (عبد اهلل بن
 ،)3244قالَ :حدثََنا الح َم ْيد ُّ
َع َرج (عبد الرحمن بن هرمز)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .وأخرجه البخاري (/115/1ح رقم )4779من
ذكوان)َ ،عن األ ْ

طريق علي بن عبد اهلل ،ومسلم (/2174/4ح رقم )2824من طريقي سعيد بن عمرو وزهير بن حرب ،ثالثتهم

(علي ،وسعيد ،وزهير) عن سفيان بن عيينة به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/2174/4ح رقم )2824من طريق مالك
بن أنس عن أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/116/6ح رقم ،)4780ومسلم

(/2175/4ح رقم  )2824من طريق أبي صالح السمان ،والبخاري (/144/9ح رقم )7498من طريق همام بن
منبه ،كالهما (أبو صالح ،وهمام) عن أبي هريرة ( بنحوه).
()2

انظر :العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب (.)273/8

()3

ابن القيم ،حادي األرواح إلى بالد األفراح (.)94/1

( )4ابنَّعثيمين1347( :هـ ـ 1421-هــ) هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي،
عالم وفقيه سعودي ،وأستاذ في كلية الشريعة بجامعة اإلمام سعود ،وعضو هيئة كبار العلماء.

المصدر :الموسوعة العربية العالمية.
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ُ ْ ُ
ُ ْ ْ ُ َّ ْ
ُ ْ
ْ ُ ْ ٌ
ع ُيَجز ً
اءَبيماََكنواَيعملون﴾ [السجدة]17:؛
َأ
ة
ر
َق
ن
م
َ
م
ه
َل
ِف
خ
ي
ي
ن
قال اهلل تعالى﴿ :فالَتعلمَنفسَماَأ ي
أي :ل تعلم حقيقته"(َّ .)1

َّ_3وأماَّعمرَّاألشقر( )2فعرفها بقوله" :الجنة هي الجزاء العظيم ،والثواب الجزيل ،الذي

أعده اهلل ألوليائه وأهل طاعته ،وهي نعيم كامل ل َيشوبه نقص ،ول يعكر صفوه كدر ،وما حدثنا
اهلل به عنها ،وما أخبرنا به الرسول  يحير العقل ويذهله؛ ألن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز

العقل عن إدراكه واستيعابه"(.)3

 _4ومنَّتعريفاتَّالجنة" :هي دار اهلل الطيبة الطاهرة كرامته ألوليائه من اإلنس والجن

الواقعة فوق سبع سموات ،والعرش سقفها ،ولها ثمانية أبواب يدخل منها المؤمنون يوم القيامة بعد
أن يحاسبوا ،وفيها من النعيم ما ل عين رأت ،ول أذن سمعت ،ول خطر على قلب بشر ،نعيمها

بدا،
ويخلد فال يخرج ول يموت أ ً
ل ينقطع ،وعجائبها ل تنقضي ،من يدخلها َينعم فال يبأسَ ،
ودخولها برحمة اهلل ،والرتقاء فيها باألعمال الصالحة"(.)4
 _5ومنهمَّمنَّعرفها بقوله" :الجنة هي دار الكرامة التي أعد اهلل ألوليائه يوم القيامة،

وفيها نهر يطرد ،وغرفة عالية ،وشجرة مثمرة ،وزوجة حسناء ،بل إن فيها ما تشتهي األنفس ،وتلذ

األعين؛ مما ل عين رأت ،ول أذن سمعت ،ول خطر على قلب بشر"(.)5

مجمال،
ومن المالحظ أن التعريفات السابقة غير حادة لمفهوم الجنة ،فبعضها جاء
ً

مفصال ،فكان أقرب إلى الشرح منه إلى التعريف ،ولعل من المفيد أن استنبط
وبعضها اآلخر جاء
ً

مناسبا لموضوع بحثي ،وهو أن الجنة" :دارَّالخلودَّوالكرامةَّالتيَّأعدهاَّاهللََّّ
ائيا
ً
تعريفًا إجر ً
ألَّوليائهَّوالصالحينَّمنَّعبادهَّ،ج از اَّءَّلهمَّعلىَّإيمانهمَّوأعمالهمَّ،يدخلونهاَّيومَّالقيامةَّبرحمةَّ

اهلل َّ،ويرتقونَّفيهاَّباألعمالَّالصالحةَّ،وفيهاَّمنَّالنعيمَّالسرمديَّماَّيعجزَّالعقلَّعنَّإدراكهَّ
ُ ْ ُ
ُ ْ ْ ُ َّ ْ
ُ ْ
ُ
ْ ُ ْ ٌ
ً
يَجزاءَبيماََكنواَيعملون﴾
وتصورهَّ،كماَّقال اهللَّتعالى﴿َّ:فالَتعلمَنفسَماَأخ يِفَلهمَ يمنَقرةيَأع ن
[السجدةَّ ."]17:

()1

ابن عثيمين ،شرح العقيدة الواسطية (.)181/2

( )2عمرَّاألشقر :هو الدكتور عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتيبي ،المولود في محافظة نابلس بفلسطين،
أستاذ كلية الشريعة في الجامعة األردنية ،وبعدها عميد كلية الشريعة بجامعة الزرقاء ،أصدر العديد من الكتب

منها :عالم المالئكة ،توفي سنة2012م .المصدر :موقع ملتقى أهل الحديث.
()3

عمر األشقر ،الجنة والنار (.)117/1

()4

انظر :مفهوم الجنة للشيخ عدلن بن ســاري العنزي في كتابه الغاية مباحث علمية ودراسات حديثية حول

الجنة ،المصدر :موقع ملتقى أهل الحديث.

( )5عبد العزيز الطويان ،جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (.)498/2
12

المطلبََّّالثانيََّّ:النـارََّّفيَّاللغةََّّواالصطلحََّّ .

اصطالحا على النحو التالي:
ويشمل هذا المطلب على بيان معنى النار لغةً و
ً
أواَّال_َّالنَّارَّلغ اَّةَّ َّ:

( َن َوَر) :النون والواو والراء أصل صحيح يدل على إضاءة واضطراب وقلة ثبات ،ومنه
النور والنار ،سميا بذلك من طريقة اإلضاءة؛ وألن ذلك يكون مضطرًبا سريع الحركة ،وتنورت

النار :تبصرتها(.)1

النار :هي كلمة مؤنثة وهي من الواو ألن تصغيرها (نويرة) وتجمع على أنها نور ،وأنور،

ونيران ،انقلبت الياء واو لكسرة ما قبلها ،ويقال بينهم نائرة :أي عداوة وشحناء(.)2

وذكر ابن منظور في كلمة (يصالها) فقال :أصاله النار أي :أدخله إياها وأثواه فيها،

وكأن النار يدخلها األشقياء ،يقال :صلي فالن في النار تصليةً ،أي :احترق ،واهلل تعالى يقول:
ُ ْ ْ
اَص يليًّا﴾ [مريم ،]70:أي :أن الكفار أولى من يدخل هذه النار(.)3
﴿همَأوَلَبيه ي
والنار تقال للهب الذي يبدو للحاسة ،والح اررة المجردة ،والح اررة المحرقة ،ولنار جهنم
ُ َّ
ْ
ُ
انل ُ
المذكورة في قوله َّ ﴿ :
َاَّلل ََّال ُموقد َةُ﴾
ارَوعده
اَاَّلل َّ ي
َاَّلينَكف ُروا﴾ [الحج ،]72:وقوله﴿ :نار ي
وكثير ما
ًا
[الهمزة ،]6:وجمعهاْ :أنوٌر ونيران ،وأنيار ،وقال بعضهم :النار والنور من أصل واحد
يتالزمان لكن النار متاع للمقوين في الدنيا ،والنور متاع لهم في اآلخرة(.)4
ارَّاصطلحاَّ :
ثانيا_َّالنَّ
ا
ا

لقد تعددت مفاهيم الكتاب في تعريف النار إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البعض،

وكلها تتمحور وتدور حول المعنى نفسه ،ومن هذه التعريفات:

 _1تعريفَّابنَّعثيمين" :النار هي الدار التي أعدها اهلل تعالى ألعدائه ،وفيها من أنواع

العذاب والعقاب ما ل يطاق"(َّ .)5

 _2وأماَّعمرَّاألشقرَّفعرفها بقوله" :هي الدار التي أعدها اهلل للكافرين به ،المتمردين

على شرعه ،المكذبين لرسله ،وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه ،وسجنه الذي يسجن فيه

المجرمين ،وهي الخزي األكبر ،والخسران العظيم ،الذي ل خزي فوقـه ،ول خسران أعظم منـه"(.)6
()1

انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة (.)368/5

()2

انظر :الجوهري ،الصحاح ( ،)839/2الفيومي ،المصباح المنير (.)630/2

()3

انظر :ابن منظور ،لسان العرب (.)467/14

( )4انظر :الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن (.)659/1
( )5ابن عثيمين ،شرح العقيدة الواسطية (.)181/2
( )6عمر األشقر ،الجنة والنـار (.)11/1
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 _2وأماَّعمرَّالعيد(َّ)1فعرفها بقوله(" :أل) في لفظة (النار) للعهد ،ويقصد بها النار التي
توعد اهلل تعالى بها من خالف شرعه ودينه من الكفار والمشركين ،ومن عصاة المؤمنين ،ول يقصد
بها نار الدنيا ،فإنها ليست المرادة ،وان كانت نار الدنيا جزًء من نار اآلخرة "(.)2
َّ_4ومنَّتعريفاتَّالنار" :هي دار العذاب والعقاب أعدها اهلل للكافرين والعصاة وثبتت

بالكتاب والسنة واجماع األئمة ،لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم ،والعذاب فيها مختلف

األنواع واألقسام وهي موجودة اآلن باقية ل تفنى ،والكفار فيها مخلدون"(.)3

َّ_5ومنهمَّمنَّعرفها َّفقال" :النار هي دار العذاب ،أعدها اهلل للكافرين والعصاة فيها

أشد العذاب ،وصنوف العقوبات ،وخزنتها مالئكة غالظ شداد ،والكفار مخلدون فيها ،طعامهم
الزقوم ،وشرابهم الحميم"(.)4

ومن خالل النظر والطالع على ما تقدم من تعريفات ،يمكن لي الخروج بخالصة لتعريف

النار في الصطالح بأنها" :دارَّالخزيَّوالبوارَّ،والهلكَّوالخسرانَّ،التيَّأعدهاَّاهللََّّألعدائهَّ،
منَّالكفارَّوالمشركينَّ،وغيرهمَّمنَّعصاةَّالمؤمنينَّ،ج از اَّءَّلهمَّعلىَّكفرهمَّوعصيانهمَّألمرهََّّ

وتمردهمَّعلىَّشرعهَّ،وهيَّليستَّكنارَّالدنياَّ،وانَّكانتَّنارَّالدنياَّجزاَّءَّمنهاَّ،بلَّإنَّفيهاَّمنَّ

صنوفَّالعُذابَّوالعقابَّماَّيعجزَّالعقلَّعنَّإدراكهَّوتصوره"َّ ََََّّّّ.
َّ
َّ

َّ
َّ
َّ
َّ

َّ
()1

عمرَّالعيد :هو عمر بن سعود بن فهد العيد ،من مواليد مدينة الرياض ،تخرج من جامعة اإلمام سعود وعمل

()2

عمر العيد ،شرح لمية ابن تيمية (.)39/16

محاضر ثم أستا ًذا ،وهو عضو في رابطة العالم اإلسالمي.
ًا
معيدا ثم
بها ً
المصدر :موقع ملتقى أهل الحديث.
( )3حسن أيوب ،تبسيط العقائد اإلسالمية (.)232/1
()4

عبد العزيز الطويان ،جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف (.)513/2
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المبحثََّّالثانيَّ َّ

أهميةََّّمعرفةََّّاألسبابََّّالموجبةََّّللجنةََّّوالمن ِّجيةََّّمنََّّالنارَََّّّوالحثََّّعلىََّّفعلها َّ

أتناول في هذا المبحث أهمية معرفة األسباب الموجبة للجنة والمنجية من النار ،وحث

النبي  وتحريضه على فعلها ،وذلك من خالل المطالب التالية:

المطلبََّّاألولََّّ:أهميةََّّمعرفةََّّاألسبابََّّالموجبةََّّللجنةََّّوالمن ِّجيةََّّمَّنََّّالنارََّّ .

إن التعرف على سبل الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران ،من األهمية بمكان ،ل

سيما وأنها تعزز عند اإلنسان الدافعية والهمة العالية لمتثالها والعمل بها ،وبالتالي يحظى بأعظم
مطلوب ،وينجو من أعظم مرهوب ،وهذا المطلب يعرض أهم الفضائل والثمرات المترتبة على

المداومة على الطاعات الموجبة للجنة ،والمنجية من النار ،ومن أهمها:

َّ_1المداومة على األعمال الصالحة لها عظيم الجزاء في اآلخرة ،فهي سبب من أسباب الفوز
َّ َّ
ُ ً
ْ ُ ْ َّ ُ ْ
ُ
ُ
َّ
ل﴾
ات َال يف ْرد ْو يس َن ُز َ
ات ََكنت َلهم َجن
بالجنان ،قال اهلل تعالى﴿ :إين ي
َاَّلينَ َآمنوا َوع يملوا َالص ي
اِل ي

[الكهف ،]107:وليس ذلك فحسب بل إن من الطاعات الموجبة للجنان والمنجية من النيران ما

سببا في مرافقة النبي العدنان عليه الصالة والسالم ،ففي الحديث َع ْن َربي َعةَ ْبن َك ْع ٍب
يكون ً
()1
ال«َّ:كنتََّّأبيتََّّمعََّّرسولََّّاهللَّ َّفأتيتهََّّبوضوئهََّّوحاجتهَّ(َّ،)2فقالَّلي«َّ:سلَّ»َّ
َسلَمي  ،قَ َ
ْاأل ْ

فقلتََّّ:أسألكََّّمرافقتكََّّفيَّالجنةَّ،قالَّ«َّ:أوََّّغيرََُّّذلكَّ»َّقلتََّّ:هوََُّّذاكَّ،قَّالَّ«َّ:فأع ِّنيَّعلىَّنفسكََّّ

بكثرةَّ َّالسجودَّ»(َّ،)3ويستفاد من هذا الحديث أن من َكث َر سجوده حصلت له تلك الدرجة العلية
التي ل مطمع في الوصول إليها بمزيد الزلفى عند اهلل في الدنيا بكثرة السجود الم َومأ إليه بقوله
ْ ُ ْ ْ ْ
ب﴾ [العلقَّ ،]19:فمن أراد مرافقة النبي  ل ينالها َّإل َّبالقرب من
َت َ
اهلل تعالى﴿ :واسجد َواق ي
اهلل  ،ومن أراد القرب من اهلل  لم ينله إل بالقرب من حبيبه  ومتابعته ،قال اهلل تعالىَّ:
ُْ ْ ُ ُْ ْ ُ
ُْ ُ
َُتبُّونَاَّلل ََّفاتَّب ُ
َاَّلل َّ﴾َّ[آل عمرانَّ .)4(]31:
وِنَُي يببْك ُم َُ
ع
﴿قلَإينَكنتم
ي
ي ي
()1

ربيعةََّّبنََّّكعبََّّاألسلميَّ :هو ربيعة بن كعب بن مالك بن يعمر األسلمي ،أبو فراس ،من أهل المدينة ،وكان

()2

(حاجته) :أي سائر ما يحتاج إليه( .المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.)723/2:

قديما وعمر بعده ،توفي بعد الحرة سنة
من أهل الصفة ،وكان يلزم رسول اهلل  في السفر والحضر ،وصحبه ً
ثالث وستين( .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب.)494/2:
()3

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل السجود والحث عليه/353/1( ،ح رقم ،)489قالَ :حدثََنا

صال ٍحَ ،حدثََنا ه ْقل ْبن زَياد (محمد بن زياد) ،قَا َلَ :سم ْعت (عبد الرحمن بن عمرو) ْاأل َْوَزاعي،
وسى أَبو َ
ا ْل َح َكم ْبن م َ

قَا َلَ :حدثَني َي ْحَيى ْبن أَبي َكث ٍ
يعة ْبن َك ْع ٍب
يرَ ،حدثَني أَبو َسلَ َمةَ (عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف)َ ،حدثَني َرب َ
َسلَم ُّي  .انفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاريَّ .
ْاأل ْ

()4

انظر :المناوي ،فيض القدير ( ،)334/4ابن عالن ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (.)325/2
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َّ _2المداومة على الطاعات والقربات سبب لتكفير الخطايا والسيئاتَّ ،قال اهلل تعالى﴿ :وأقي يمَ
َّ ْ َّ ْ
ً
َّ
َاِلسَناتَيُ ْذه ْْب َّ
َّ
ات﴾ [هود ،]114:قال ابن كثير" :إن
َالسيِّئ ي َ
ارَو ُزلفاَ يمنَاللي يلَإين
ي
ي
َفَانله ي
الصالةَطر ي
فعل الخيرات ،ي ْكفر الذنوب السالفة"( ،)1كما جاء في الحديث َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،أَنه َسم َع َرسو َل

َّ
ساَّ،ماَّتقولََُّّ:ذلكََّّيبقيَّمنََّّ
الله َ يقول«َّ:أ أريتمََّّلوََّّأنََّّنه اارَّببابََّّأحدكمَّ يغتسلََّّفيهََّّكلََّّيومََّّخَّم ا

درنهَّ(َّ ،»)2قالواَّ :الَّ َّيبقي َّمنَّ َّدرنهَّ َّشي ائاَّ ،قالَّ«َّ :فُذلكَّ َّمثلَّ َّالصلواتَّ َّالخمسََّّ ،يمحو َّاللهَّ َّبهََّّ

الخطايا»(َّ،)3وفي هذا الحديث من الفقه أن رسول اهلل  أقام الصلوات الخمس في غسل الذنوب
مقام الماء في غسل األوساخ ،وفيه دليل على أن أعمال البر تكفر صغائر الذنوب( ،)4فقد جاء

ان َيقول«َّ :الصلواتَّ َّالخمسَّ ،والجمعةَّ َّإَّلىَّ
في الحديث َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،أَن َرس َ
ول اهلل َ ك َ
الجمعةَّ،ورمضانََّّإلىَّرمضانَّ،مكفِّراتََّّماَّبينهنََّّإُذاَّاجتنبََّّالكبائرَّ»(.)5
َّ_3المداومة على الطاعات سبب في جريان األجر عند العجز عن القيام بالطاعة ،فإذا كان

ٍ
مرض أو سفر ،كتب له ما كان يعمل
العبد يداوم على العمل الصالح ،ثم َع َرض له عذر من
ال َرسول الله «َّ :إُذا َّمرضَّ َّالعبدَّ،
وسى األَ ْش َعري  قَاَ َل :قَ َ
حال صحته واقامته ،فَ َع ْن أَبي م َ
يحا»(.)6
يماَّصح ا
أوََّّسافرَّ،كتبََّّلهََّّمثلََّّماَّكانََّّيعملََّّمق ا
()1

ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)355/4

((َّ)2درنهَّ) :الدرن :أي الوسخ .ودرنه أَي وسخه( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)256/1:
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الصلوات الخمس كفارة/112/1( ،ح رقم ،)528قال:
ي (عبد العزيز بن محمد)،
َحدثََنا إ ْب َراهيم ْبن َح ْم َزةَ (الزبيري) ،قَا َلَ :حدثَني (عبد العزيز) ْابن أَبي َحازٍمَ ،والد َرَاوْرد ُّ
يم (القرشي)َ ،ع ْن أَبي َسلَ َمةَ (عبد اهلل) ْبن َع ْبد الر ْح َمن،
َع ْن َيز َ
يد َي ْعني ْابن َع ْبد الله ْبن الهَادَ ،ع ْن م َحمد ْبن إ ْب َراه َ

َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .وأخرجه مسلم (/462/1ح رقم )667من طريقي الليث بن سعد وبكر بن مضر كالهما عن
يزيد بن عبد اهلل بن الهاد به (بنحوه).

( )4انظر :ابن هَب ْي َرة ،اإلفصاح عن معاني الصحاح (.)200/6
( )5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر/209/1( ،ح رقم ،)233قالَ :حدثَني أَبو الطاهر (أحمد بن عمرو)َ ،و َهارون ْبن
اق َم ْولَى َزائ َدةَ،
َسع ٍيد ْاألَْيل ُّي ،قَ َال :أ ْ
ص ْخ ٍر (حميد بن زياد) ،أَن ع َم َر ْب َن إ ْس َح َ
َخَب َرَنا (عبد اهلل) ْابن َو ْه ٍبَ ،ع ْن أَبي َ
َحدثَه َع ْن أَبيه (إسحاق بن عبد اهلل)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .وأخرجهَّمسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث
من طريقي عبد الرحمن بن يعقوب ومحمد بن سيرين كالهما عن أبي هريرة ( بنحوه).

( )6البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة/57/4( ،ح
العوام (بن حوشب)َ ،حدثََنا إ ْب َراهيم أَبو
رقم ،)2996قالَ :حدثََنا َم َ
طر ْبن الفَ ْ
ضلَ ،حدثََنا َيزيد ْبن َهار َ
ونَ ،حدثََنا َ
ب ه َو َوَيزيد ْبن أَبي َك ْب َشـةَ في
اص َ
ط َح َ
إ ْس َماعي َل الس ْك َسك ُّي ،قَا َلَ :سم ْعت أََبا ب ْرَدةَ (عامر بن عبد اهلل بن قيس)َ ،و ْ
وسى األَ ْش َعري .انفردَّبهَّالبخـاريَّدونَّمسلم.
َسفَ ٍر ،فَ َك َ
ان َيزيد َيصوم في السفَر ،فَقَا َل لَه أَبو ب ْرَدةََ :سم ْعت أََبا م َ
16

صحيحا هو من اللف والنشر
مقيما
ً
قال ابن حجر" :قوله :كت َ
ب له مثل ما كان يعمل ً
المقلوب فاإلقامة في مقابل السفر ،والصحة في مقابل المرض ،وهو في حق من كان يعمل طاعة
فمنع منها وكانت نيته لول المانع أن يدوم عليها"(.)1

َّ _4امتثال َّالطاعات الموجبة للجنة والمنجية من النار من األسباب التي تجعل العبد يحظى

بتوفيق اهلل بأن يحيا حياة طيبة وسعيدة؛ ألنها من جملة العمل الصالح الذي أخبر اهلل تعالى عنه
ً
ُْ
ُ ُْ
ْ َّ
ْ َّ
ْ ُ
ً
ْ
َمؤ يم ٌن َفلنُح ييين ُه َحياة َطيِّبة َونلج يزين ُه ْم َأجره ْمَ
اِلًاَ يم ْن َذك نر َأ ْو َأنَث َوهو
في قوله﴿َّ :من َع يمل َص ي
ُ ْ ُ
ْ
بيأحس ينَماََكنواَيعملونَ﴾ [النحلَّ ،]97:اختلف العلماء في تفسير هذه اآلية إلى أقوال أقربها أن
ْ
ْ َّ
ُ
ْ ُ
الحياة الطيبة تحصل في الدنيا بدليل أن اهلل  أعقبه بقوله﴿َّ:ونلج يزين ُه ْمَأجره ْمَبيأحس ينَماََكنواَ
ْ ُ
يعملونَ﴾َّول شبهة في أن المراد من هذه اآلية ما يكون في اآلخرة( ،)2وقد ثبت في الحديث َع ْن
ال«َّ :منَّ َّأحبَّ َّأنَّ َّيبسطَّ َّلهَّ َّفي َّرزقهَّ(َّ ،)3وينسأَّ َّلهَّ َّفيَّ
ول الله  قَ َ
أ ََنس ْبن َمال ٍك  ،أَن َرس َ

أثرهَّ(َّ،)4فليصلََّّرحمهَّ»(َّ .)5

ويستفاد من الحديثَّالحث على صلة األرحام ،وبيان أنها موجبة لرضى الرحمن ،وسبب

في حصول الحياة الطيبة لإلنسان ،وذلك بزيادة الرزق وبسطه ،وامداد العمر واألجل ،وتخليد
سببا وطريقًا ينال به ،ومن
الذكر واألثر ،وفي الحديث إشارة إلى أن اهلل  جعل لكل مطلوب ً
حكمته سبحانه وحمده جعل الجزاء من جنس العمل ،فكما وصل اإلنسان رحمه بالبر واإلحسان،
وأدخل على قلوبهم البهجة والسرور ،وصل اهلل عمره ،ووصل رزقه ،وفتح له من أبواب الرزق

وبركاته ،ما ل يحصل له بدون هذا السبب الجليل(َّ .)6
()1

ابن حجر ،فتح الباري (.)136/6

( )2انظر :فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب (.)267/20
(( )3يبسطََّّلهََّّفيَّرزقه) :الباسط :هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم برحمته .والمعنى المراد أي ي َوسع
له في رزقه[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)127/1ابن حجر ،فتح الباري (.])170/1

()4
ؤخر ،والمعنى المراد في
(ينسأَّ َّلهَّ َّفي َّأثره) :النسء :التأخير ،ويكون في العمر والدين ،وقوله ي ْن َسأ :أي ي ْ
الحديث يمد له في عمره ويؤخر أجله ويخلد ذكره[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (،)44/5

ابن حجر ،فتح الباري (.])75/1
( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم/5/8( ،ح رقم ،)5986قال:
َحدثََنا َي ْحَيى ْبن ب َك ْي ٍرَ ،حدثََنا الل ْيث (بن سعد)َ ،ع ْن عقَْي ٍل (بن خالد)َ ،عن (محمد بن مسلم) ْابن شه ٍ
ال:
اب ،قَ َ
َ
َخَب َرني أََنس ْبن َمال ٍك َّ .وأخرجهَّمسلم ( )2557/1982/4من طريق عقيل بن خالد به (بلفظه) .وأخرجه
أْ

البخاري (/56/3ح رقم ،)2067ومسلم (/1982/4ح رقم )2557من طريق يونس بن يزيد األيلي عن ابن شهاب
الزهري به (بنحوه)َّ .

( )6انظر :الس ْعدي ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار (ص.)172
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َّ_5التقرب إلى اهلل  ،بالطاعات الموجبة لنعيم الجنان والمنجية من جحيم النيران ،له عظيم
الجزاء في الدنيا وهو نيل ولية اهلل تعالى ومحبته ،وحسن رعايته ،والدفاع عنه ،ومحاربة من

ال َرسول الله «َّ:إنََّّاللهَََّّّقالََّّ:منََّّ
ال :قَ َ
ي َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،قَ َ
يحاربه ،وبيان ذلك فيما رو َ
عادىَّليَّوليًّاَّفقدََّّآُذنتهَّ(َّ)1بالحربَّ،وماَّتقربََّّإليََّّعبديَّبشيءََّّأحبََّّإليََّّمماَّافترضتََّّعليهَّ،
وماَّيزالََّّعبديَّيتقربََّّإليََّّبالنوافلََّّحتىَّأحبهَّ،فإُذاَّأحببتهََّّ:كنَّتََّّسمعهََّّالُذيَّيسمعََّّبهَّ،وبصرهََّّ

الُذي َّيبصرَّ َّبهَّ ،ويدهَّ َّالتي َّيبطشَّ َّبهاَّ ،ورجلهَّ َّالتي َّيمشي َّبهاََّّ ،وانَّ َّسألني َّألعطينهَّ ،ولئنََّّ
استعاُذنيَّألعيُذنهَّ(.)3(»)2

ويستفاد من الحديث أن التقرب إلى اهلل تعالى بالطاعات والقربات سبب في نيل وليته

سبحانهَّ ،ونيل محبته وحفظه ونصره وتأييده ،كما أن التقرب إلى اهلل  بالصالحات سبب في
إجابة الدعوات ،وتلبية الحاجات.

متصديا
وأشار الحديث إلى أن معاداة أولياء اهلل  معاداةً ومحاربةً له ،وأن من كان
ً
لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول ،ومن تكفل اهلل بالذب عنه فهو منصور ،وذلك

لكمال موافقة أولياء اهلل هلل في محابه ،فأحبهم وقام بكفايتهم ،وكفاهم ما أهمهم(.)4

 _6التقرب إلى اهلل تعالى باألعمال الصالحة سبب في حصول المودة في قلوب المؤمنين ،قال
َّ َّ
ُ
ْ ُ ُ ُ َّ ْ ُ ُ ًّ
ُ
َّ
َودا﴾ [مريم ،]96:المعنى أن اهلل
اتَسيجعلَلهمَالرْحن
اهلل تعالى﴿ :إين ي
َاَّلينَآمنواَوع يملواَالص ي
اِل ي
تعالى سيجعل لهم مودة في قلوب العباد ،ويحبهم ويحببهم إلى المؤمنين( ،)5وقد جاء في الحديث

ال َرسول الله «َّ:إنَّاللهَّتباركَّوتعالىَّإُذاَّأحبَّعب اداَّنادىَّجبريلَّ:
ال :قَ َ
َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،قَ َ
إنَّاللهَّقدَّأحبَّفل اناَّفأحبهَّ،فيحبهَّجبريلَّ،ثمَّيناديَّجبريلَّفيَّالسماءَّ:إنَّاللهَّقدَّأحبَّفل اناَّ
فأحبوهَّ،فيحبهَّأهلَّالسماءَّ،ويوضعَّلهَّالقبولَّفيَّأهلَّاألرضَّ»(َّ .)6
(( )1آُذنته) :أعلمته واإليذان اإلعالم ،والمراد أي أَعلَمته بأني م َحارب لَه(.انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)342/11:
(( )2ألعيُذنهَّ) :المعنى المراد في الحديث أعذته مما يخاف( .ابن حجر ،فتح الباري.)345 /11:

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع/105/8( ،ح رقم ،)6502قالَ :حدثَني م َحمد ْبن
امةََ ،حدثََنا َخالد ْبن َم ْخلٍَد (القطواني)َ ،حدثََنا سلَْي َمان ْبن بالَ ٍلَ ،حدثَني َشريك ْبن َع ْبد الله ْبن أَبي
عثْ َم َ
ان ْبن َك َر َ
طٍ
اء (بن يسار)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .انفردَّبهَّالبخاريَّدونَّمسلم.
َنم ٍرَ ،ع ْن َع َ
( )4انظر :الس ْعدي ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار (ص.)87
( )5انظر :النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (.)354/2
()6

البخاري  ،صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب كالم الرب مع جبريل ونداء اهلل المالئكة/142/9( ،ح

رقم ،)7485قالَ :حدثَني إ ْس َحاق (بن منصور)َ ،حدثََنا َع ْبد الص َمد (بن عبد الوارث)َ ،حدثََنا َع ْبد الر ْح َمن ه َو ْابن
صال ٍح (السمان)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .وأخرجه مسلم =
َع ْبد الله ْبن د َين ٍارَ ،ع ْن أَبيه (عبد اهلل بن دينار)َ ،ع ْن أَبي َ
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قال ابن حجر" :المراد بالقبول قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه ،والرضا عنه ،ويؤخذ

منه أن محبة قلوب الناس عالمة محبة اهلل ،والمراد بمحبة اهلل إرادة الخير للعبد ،وحصول الثواب
مطيعا
له ،والمراد بمحبة المالئكة استغفارهم له ،وارادتهم خير الدارين له ،وميل قلوبهم إليه لكونه
ً

محبا له ،ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير ،وارادتهم دفع الشر عنه ما أمكن"(.)1
هلل ً
 _7اإلكثار من فعل الطاعات سبب للخالفة في األرض ،والتمكين في الدين ،وحلول األمن بعد
ْ
ُ َّ
ُ
ْ َّ
َّ
ُ ْ ُ ْ
اتَلي ْستخ يلفن ُه َْمَ يِفَاْل ْر يضَكماَ
الخوف ،قال اهلل ﴿ :وعد
َاَّلل َّ ي
َاَّلينَآمنواَ يمنكمَوع يملواَالص ي
اِل ي
َّ
َّ
ِّ
ْ ْ
ْ
ِّ
ًْ
َن َل ُه ْم َدين ُه ُم َاَّلي ْ
َاَّلين َم ْن َقبْله ْم َوَلُمك َّ
َارتَض َل ُه ْم َوَلُبدنلَّ ُه ْم َ يم ْن َب َع يد َخ ْوفي يه ْم َأمناَ
ي
استخلف ي ي
ي
يي
ُ
ُْ ُ
ُ ُ ْ ُ
ْ
ُُْ
ًْ
ْ
اسقونَ﴾ [النور ،]55:في هذه
ْشكون يَِب َشيئاَومن َكفر َبعد َذليك َفأوَليك َه َم َالف ي
يعبدون يِن َل َي ي
اآلية وعد اهلل  الذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في األرض فيجعلهم

الخلفاء والغالبين والمالكين لهذه األرض ،كما استخلف الذين من قبلهم في زمن داود وسليمان

أمنا(.)2
عليهما السالم وغيرهما ،وأن يبدل خوفهم من عدوهم ً

 _8التقرب إلى اهلل  بالطاعات سبب في تفريج الكرب ،وكشف الهم والغم ،واستجابة الدعاء،
ول الله َ يقول:
الَ :سم ْعت َرس َ
فقد جاء في الحديث َع ْن َع ْبد الله ْبن ع َم َر َرض َي الله َع ْنه َما ،قَ َ
«انطلقَّ َّثل ثةَّ َّرهطَّ(َّ )3ممنَّ َّكانَّ َّقبلكمَّ َّحتى َّأووا َّالمبيتَّ َّإلى َّغارَّ ،فدخلوهَّ َّفانحَّدرتَّ َّصخرةََّّمنََّّ

الجبلَّ ،فسدتَّ َّعليهمَّ َّالغارَّ ،فقالواَّ:إنهَّ َّالَّ َّينجيكمَّ َّمنَّ َّهُذهَّ َّالصخرةَّ َّإَّالَّ َّأنَّ َّتدعوا َّاللهَّ َّبصالحََّّ
أعمالكمَّ ،فقالَّ َّرجلََّّمنهمََّّ:اللهمَّ َّكانَّ َّلي َّأبوانَّ َّشيخانَّ َّكبيرانَّ ،وكنتََّّالَّ َّأغبقَّ(َّ )4قبلهما َّأه الَّ،
االَّفنأَّىَّبي(َّ)5فيَّطلبََّّشيءََّّيو اماَّ،فلمََّّأرحَّ(َّ)6عليهماَّحتىَّناماَّ،فحلبتََّّلهماَّغبَّوقهماَّ،
والََّّم اَّ
ل َّأوَّ َّم ااالَّ ،فلبثتَّ َّوالقَّدحَّ َّعلى َّيديَّ ،أنتظرََّّ
فوجدتهما َّنائمينَّ َّوكرهتَّ َّأنَّ َّأغبقَّ َّقبلهما َّأه اَّ
= (/2030/4ح رقم )2637من طريق أبي صالح السمان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/111/4ح رقم)3209
من طريق نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة( بنحوه).

()1

ابن حجر ،فتح الباري (.)462/10

( )2انظر :فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب (.)412/24
(( )3رهط) :الرهط :هو ما دون العشرة من الرجال ،وقيل إلى األربعين ول تكون فيهم امرأة ،ول واحد له من لفظه.
(ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)283/2:

()4
أحدا في شرب نصيبهما من اللبن
(أغبق) :من الغبوق وهو شرب العشي ،والمعنى أي ما كنت أقدم عليهما ً
الذي يشربانه[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)341/3ابن حجر ،فتح الباري (.])161/1
()5
النأْي وهو البعد ،والمعنى َن ْأى بي في طلب الشيء ،أي :بعد[ .انظر :ابن حجر ،فتح الباري
(فنأَّىَّبي) :من َ
( ،)450/4العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.])92/12

(( )6فلمَّأرح) :لم أرجع على أبوي حتى أخذهما النوم( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)92/12:
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استيقاظهما َّحتى َّبرقَّ َّالفجرَّ ،فاستيقظاَّ ،فشربا َّغبوقهماَّ ،اللهمَّ َّإَّنَّ َّكنتَّ َّفعلتَّ َُّذلكَّ َّابتغاءََّّ
وجهكَّ ،ففِّرجَّ َّعنا َّما َّنحنَّ َّفيهَّ َّمنَّ َّهُذهَّ َّالصخرةَّ ،فانفرجتَّ َّشي ائا َّالَّ َّيَّستطيعونَّ َّالخروجَّ"َّ ،قالََّّ

النبيََّّ"َّ:وقالََّّاآلخرََّّ:اللهمََّّكانتََّّليَّبنتََّّع ٍّمَّ،كانتََّّأحبََّّالناسََّّإليَّ،فأَّردتهاَّعنََّّنفسها(َّ،)1
()2
السنينَّ،فجاءتنيَّ،فأعطيتهاَّعشرينََّّومَّائةََّّدينارََّّعلىَّ
فامتنعتََّّم ِّنيَّحتىَّألمتََّّبهاَّسنةَّ َّمنََّّ ِّ

أنََّّتخلِّيََّّبينيَّوبينََّّنفسهاَّ،ففعلتََّّحتىَّإُذاَّقدرتََّّعليهاَّ،قالتََّّ:الََّّأحلََّّلكََّّأنََّّتفضََّّالخاتمَّ

(َّ)3

إالَّ َّبحقِّهَّ ،فتحرجتَّ َّمنَّ َّالوقوعَّ َّعليهاَّ ،فانصرفتَّ َّعنها َّوهيَّ َّأحبَّ َّالناسَّ َّإليَّ ،وتركتَّ َّالُذهبََّّ

الُذي َّأعطيتهاَّ ،اللهمَّ َّإنَّ َّكنتَّ َّفعلتَّ َّابتغاءَّ َّوجهكَّ ،فافرجَّ َّعنا َّما َّنحَّنَّ َّفيهَّ ،فانفرجتَّ َّالصخرةََّّ
غيرََّّأنهمََّّالََّّيستطيعونََّّالخروجََّّمنها"َّ،قالََّّالنبيَّ"َّ:وقالََّّالثالثََّّ:اللهمََّّإ ِّنيَّاستأجرتََّّأَّجراءَّ،
فأعطيتهمَّ َّأجرهمَّ َّغيرَّ َّرجلَّ َّواحدَّ َّتركَّ َّالُذي َّلهَّ َّوُذهبَّ ،فثمرتَّ َّأجرهَّ َّحَّتى َّكثرتَّ َّمنهَّ َّاألموالَّ،

فجاءني َّبعدَّ َّحينَّ َّفقالََّّ:يا َّعبدَّ َّاللهَّ َّأَِّّد َّإليَّ َّأجريَّ ،فقلتَّ َّلهََّّ:كلَّ َّما َّتَّرى َّمنَّ َّأجركَّ َّمنَّ َّاإلبلََّّ

والبقرَّ َّوالغنمَّ َّوالرقيقَّ(َّ ،)4فقالََّّ:يا َّعبدَّ َّاللهَّ َّالَّ َّتستهزئَّ َّبيَّ ،فقلتََّّ:إ ِّني َّالَّ َّأسَّتهزئََّّبكَّ ،فأخُذهََّّ

كلهَّ،فاستاقهَّ،فلمََّّيتركََّّمنهََّّشي ائاَّ،اللهمََّّفإنََّّكنتََّّفعلتََُّّذلكََّّابتغاءََّّوجهكَّ،فافرجََّّعناَّماَّنحنََّّ
(َّ )5

فيهَّ،فانفرجتََّّالصخرةَّ،فخرجواَّيمشونَّ» .

أشار الحديث إلى فوائد عظيمة؛ أهمها :أن العمل الصالح سبب في تفريج الهم ،وكشف
الغم ،وفيه دليل على استحباب الدعاء حال الشدة والكرب والتوسل إلى اهلل  بصالح العمل،
وفيه فضل اإلخالص في العمل ،وأنه ينجي صاحبه عند الكرب ،وفيه دللة عظيمة على أن فعل

موجبا لستجابة الدعاء(َّ .)6
الطاعات ،والتقرب إلى اهلل بالقربات يكون
ً

(( )1فأردتهاَّعنََّّنفسها) :كناية عن طلب الجماع( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)92/12

(( )2ألمتََّّبهاَّسنةَّ( :أي حلت بهَا وغشيتها .والمعنى أي حتى نزلت بها سنة من سني القحط[ .انظر :القاضي
عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)359/1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.])92/12
(( )3الَّ َّأحلَّ َّلكَّ َّأنَّ َّتفضَّ َّالخاتم) :أي ل تكسره ،وهو كناية عن افتضاض عذرة البكر ،وقد يطلق على الوطء
الحرام ،وكسر خاتم اهلل الذي خلقها عليه[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار (،)160/2

ابن حجر ،فتح الباري (.])168/1
(( )4الرقيق) :المملوك ويطلق على الواحد والجمع والذكر واألنثى( .انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)151/5:

أجير فترك األجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب من استأجر ًا
ب
الي َمان (الحكم بن نافع) ،أ ْ
َخَب َرَنا ش َع ْي ٌ
أو عمل في مال غيره فاستفضل/91/3( ،ح رقم ،)2272قالَ :حدثََنا أَبو َ
(بن دينار)َ ،عن ُّ
الزْهري (محمد بن مسلم)َ ،حدثَني َسالم ْبن َع ْبد الله (بن عمر) ،أَن َع ْب َد الله ْب َن ع َم َر َرض َي الله
َع ْنه َما .وأخرجهَّالبخاري (/79/3ح رقم/172/4( ،)2215ح رقم ،)3465ومسلم (/2099/4ح رقم )2743من
طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد اهلل بن عمر( بنحوه).

( )6انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)275/1
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المطلبََّّالثانيََّّ:الحثََّّوالتحريضََّّعلىََّّفعلََّّالطاعاتََّّالموجبةََّّللجنَّةََّّوالمن ِّجيةََّّمنََّّالنارََّّ .
لقد حث النبي  الصحابة الكرام على فعل الخيرات ،والتقرب إلى اهلل بالعديد من الطاعات

وأنواع القربات ،وبين لهم أن األعمال الصالحة تمتد آثارها ،ثم تأتي من كل جهة ثمارها ،فالعمل
الصالح يستبشر به صاحبه أثناء حمله إلى قبره ،كما جاء في الحديث َع ْن أَبي َسع ٍيد الخ ْدري،
()1
الرجالََّّعلىَّأعناقهمَّ،فإنََّّكانَّتََّّصالح اةَّ،
ال«َّ:إُذاَّوضعتََّّالجنازةَّ َّ،واحتملهاَّ ِّ
ول الله  قَ َ
أَن َرس َ
قالتََّّ:قدِّمونيَّ ،وانَّ َّكانتَّ َّغيرَّ َّصالحةَّ ،قالتََّّ:يا َّويلها َّأينَّ َّيُذهبونَّ َّبَّها َّيسمعَّ َّصوتها َّكلََّّ

شيءََّّإالََّّاإل نسانَّ،ولوََّّسمعهََّّصعقَّ(.)3(»)2

يستفاد من الحديث أن وصف النبي  الجنازة بالصالح هو وصف لعمل صاحبها في

الدنيا ،كما أن وصفها بغير الصالح هو ذكر لعمل صاحبها السيئ في الدنيا ،فاألعمال هي

حصيلة اإلنسان التي يخرج بها من هذه الدنيا ،ويترتب عليها مآله ومصيره في اآلخرة ،كما أن

هذا الحديث مدعاة للمؤمن أن يكثر من األعمال الصالحة ،ويداوم عليها ،ويطرق كل باب منها،

جدير بأن ينجيه
ًا
فكلما استزاد اإلنسان من العمل الصالح استحق أن يوصف بالصالح ،وكان
عمله الصالح بعد موته برحمة اهلل تعالىَّ .
سببا
ولقد كان النبي  يحرض الصحابة  على كل عمل
ٍ
صالح من شأنه أن يكون ً

()4
ال َرسول اهلل «َّ :الَّ َّيلجَّ(َّ )5النارَّ َّمنََّّ
ال :قَ َ
في النجاة من النار ،فَ َع ْن ع َم َارةَ ْبن رَؤْي َبةَ  ،قَ َ
صلىَّقبلََّّطلوعََّّالشمسَّ،وقبلََّّغروبها»(.)6

(( )1وضعتََّّالجنازة) :أي الميت على النعش( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)112/8:

كثير.
(( )2صعق) :المراد أي يغشى على اإلنسان من صوت شديد يسمعه ،وربما مات منه ،ثم استعمل في الموت ًا
(ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)32/3:

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب حمل الرجال الجنازة دون النساء/85/2( ،ح رقم ،)1314قال:
ٍ
الم ْقبريَ ،ع ْن أَبيه
َحدثََنا َع ْبد َ
العزيز ْبن َع ْبد الله (بن أبي السرح)َ ،حدثََنا الل ْيث (بن سعد)َ ،ع ْن َسعيد (بن كيسان) َ
(كيسان بن سعيد المقبري) ،أَنه َسم َع أََبا َسع ٍيد الخ ْدري  .وأخرجه البخاري (/86/2ح رقم )1316من طريق

عبد اهلل بن يوسف ،ومن طريق قتيبة بن سعيد (/100/2ح رقم ،)1380كالهما (عبد اهلل ،وقتيبة) عن الليث بن

سعد به (بنحوه).
( )4عمارةَّ َّبنَّ َّرؤيبة :هو عمارة بن رؤيبة من بني جشم بن ثقيف ،الثقفي ،الكوفي ،أبو زهرة ،سكن الكوفة ،وله
حديثان ،روى له مسلم وغيره ،وآخر من روى عنه حصين بن عبد الرحمن[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في

معرفة األصحاب ( ،)1142/3ابن حجر :اإلصابة في تمييز الصحابة (.])477/4
(( )5يلجَّ) :الولوج :الدخول ،يلج :أي يدخل ،والمعنى المراد ل يلج النار أي ل يدخلها[ .انظر :القاضي عياض،
مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)286/2ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.])224/5

( )6مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما=
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أشار النبي  في هذا الحديث إلى أهمية صالتي الفجر والعصر ،وبين أنهما من أسباب

النجاة من النار ودخول الجنة ،وقيل أن تخصيص الصالة الوسطى باألمر بالمحافظة؛ ألجل

المشقة في ذلك ،وأشق الصلوات :صالة الصبح؛ ألنها تأتي في حال النوم والغفلة( ،)1وخص

النبي  هذين الوقتين بالذكر واألمر؛ ألنهما وقت رؤية خواص أهل الجنة ربهم ،فمن حافظ على
هاتين الصالتين على مواقيتها وأدائهما وخشوعهما وحضور القلب فيهما رج َي له أن يكون ممن
ينظر إلى اهلل في الجنة في وقتهما(.)2
كما وحث النبي  على فعل الطاعات التي تصل باإلنسان إلى جنة الرحمن ،وبين أن

ال:
زمنا ًا
يسير فإن أجره عظيم ،فَ َع ْن ع َم َر ْبن اْل َخطاب  ،قَ َ
العمل وان كان ل يكلف صاحبه إل ً
ال َرسول اهلل «َّ:إُذاَّقالََّّالمؤُِّذنََّّ:اهللََّّأكبرََّّاهللََّّأكبرَّ،فقالََّّأحدكمََّّ:اهللََّّأكَّبرََّّاهللََّّأكبرَّ،ثمََّّقالََّّ:
قَ َ
أشهدََّّأنََّّالََّّإلهََّّإالََّّاهللَّ،قالََّّ:أشهدََّّأنََّّالََّّإلهََّّإالََّّاهللَّ،ثمََّّقالََّّ:أشهدََّّأَّنََّّمحم اداَّرسولََّّاهللََّّقالََّّ:
أشهدََّّأنََّّمحم اداَّرسولََّّاهللَّ،ثمََّّقالََّّ:حيََّّعلىَّالصلةَّ،قالََّّ:الََّّحولََّّوالََّّقَّوةََّّإالََّّباهللَّ،ثمََّّقالََّّ:
حيََّّعلىَّالفلحَّ،قالََّّ:الََّّحولََّّوالََّّقوةََّّإالََّّباهللَّ،ثمََّّقالََّّ:اهللََّّأكبرََّّاهللََّّأكبرَّ،قالََّّ:اهللََّّأكبرََّّاهللََّّ

أكبرَّ،ثمََّّقالََّّ:الََّّإلهََّّإالََّّاهللَّ،قالََّّ:الََّّإلهََّّإالََّّاهللََّّمنََّّقلبهََّّدخلََّّالجنَّةَّ»(َّ .)3

يستفاد من هذا الحديث استحباب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله؛ ألن في األذان من

التوحيد واإلعظام ،والثناء على اهلل ،والستسالم لطاعته ،وتفويض األمور إليه سبحانه بقوله :ل
حول ول قوة إل باهلل العلى العظيم ،فهي دعاء وترغيب لمن سمعها ،واجابتها ل تكون بلفظها بل
بما يطابقها من الخضوع والتسليم والنقياد ،واذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة اإليمان ،وجماع

اإلسالم ،واستوجب الجنان(.)4

يم الد ْوَرق ُّيَ ،حدثََنا َي ْحَيى ْبن أَبي ب َك ْي ٍرَ ،حدثََنا َش ْيَبان
= (/440/1ح رقم ،)634قالَ :حدثَني َي ْعقوب ْبن إ ْب َراه َ
(بن عبد الرحمن)َ ،ع ْن َع ْبد ا ْل َملك ْبن ع َم ْي ٍرَ ،عن (أبوبكر) ْابن ع َم َارةَ ْبن رَؤْيَبةََ ،ع ْن ع َم َارةَ ْبن رَؤْيَبةَ َّ.وأخرجهَّ
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث َّمن طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ،ومسعر بن كدام ،والبختري

بن المختار ،ثالثتهم عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة به (بنحوه).
()1

انظر :ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (.)172/1

( )2انظر :ابن رجب الحنبلي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)176/1
( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي  ثم يسأل
له الوسيلة/289 /1( ،ح رقم ،)385قالَ :حدثَني إ ْس َحاق ْبن َم ْنص ٍ
ضٍم الثقَف ُّي،
ور ،أ ْ
َخَب َرَنا أَبو َج ْعفَ ٍر م َحمد ْبن َج ْه َ
حدثََنا إسماعيل ْبن جعفَ ٍر ،ع ْن عمارةَ ْبن َغزيةَ ،ع ْن خب ْيب ْبن ع ْبد الر ْحمن ْبن إس ٍ
افَ ،ع ْن َح ْفص ْبن َعاصم ْبن
َ
َ َ
َ
َ
َْ
َ
ََ
َ
َْ
ع َم َر ْبن ا ْل َخطابَ ،ع ْن أَبيـه (عاصم بن عمر)َ ،ع ْن َجـده ع َم َر ْبن ا ْل َخطاب  .انفـردَّبــهَّمسلمَّدونَّالبخـاري.
( )4انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)253/2
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ويعدهم بدخولها،
ولم يقتصر النبي  على تحريضهم فحسب بل كان يرغ َبهم بالجنة َ
ومن ذلك حثه إياهم على الصيام ،واطعام المساكين ،وعيادة المرضى ،واتباع الجنائز ،ففي

ال َرسول اهلل «َّ:منََّّأصبحََّّمنكمََّّاليومََّّصائ اما »َّقَّالََّّ
ال :قَ َ
الحديث الذي َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،قَ َ
أبو َّبكرََّّ:أناَّ ،قالَّ«َّ:فمنَّ َّتبعَّ َّمنكمَّ َّاليومَّ َّجنازةا » َّقالَّ َّأبو َّبكرَّ َّ:أَّناَّ ،قالَّ«َّ:فمنَّ َّأطعمََّّ

َّ
يضا »َّقالََّّأَّبوَّبكرَّ:
منكمََّّاليومََّّمسكي انا »َّقالََّّأبوَّبكرَّ َّ:أناَّ،قالَّ«َّ:فمنََّّعادَّ منكمََّّاليومََّّمر ا
أناَّ،فقالََّّرسولََّّاهللَّ «َّ:ماَّاجتمعنََّّفيَّامرئَّ،إالََّّدخلََّّالجنةَّ»(.)1

َّوفي هذا الحديث دللة واضحة على حث النبي  للصحابة  على دخول الجنة

أجل العبادات فجمع النبي  بين الصيام والصدقة واتباع الجنائز وعيادة
بعظيم الطاعات و َ
المرضى ثم بين للصحابة  أن اجتماع هذه الخصال األربعة سبب في دخول الجنة بال محاسبة
ول مجازاة على شيء من عمل ،وال فمجرد اإليمان يوجب بفضل اهلل دخول الجنة ،واجتماعها

في يوم واحد يدل على دوام السعادة ،وحسن الخاتمة ،ووجوب الجنة(.)2

كما حث النبي  على األعمال التي يصل اإلنسان من خاللها إلى مرافقته  في أعالي

الجنان ،ومن أمثلة ذلك تحريضه للصحابة الكرام يوم أحد على الجهاد في سبيل اهلل ،ففي الحديث
َع ْن أ ََنس ْبن َمال ٍك َّ ،أنَّ َّرسولَّ َّاهللَّ ََّّ أفردَّ َّيومَّ َّأحدَّ َّفي َّسبعةَّ َّمنَّ َّاأل نصارَّ َّورجليَّنَّ َّمنََّّ
قريشَّ،فلماَّرهقوهَّ(َّ،)3قالَّ«َّ:منََّّيردهمََّّعناَّولهََّّالجنة »َّأوََّّ«هوََّّرفيقيَّفيَّالَّجنةَّ»َّ،فتقدمََّّرجلََّّ
ضاَّ ،فقالَّ«َّ:منَّ َّيردهمَّ َّعَّنا َّولهَّ َّالجنة »َّأوَّ َّ«هوََّّ
منَّ َّاأل نصارَّ ،فقاتلَّ َّحتى َّقتلَّ ،ثمَّ َّرهقوهَّ َّأي ا

رفيقيَّفيَّالجنةَّ»َّ،فتقدمََّّرجلََّّمنََّّاأل نصارَّ،فقاتلََّّحتىَّقتلَّ،فلمََّّيَّزلََّّكُذلكََّّحتىَّقتلََّّالسبعةَّ،

فقالََّّرسولََّّاهللََّّلصاحبيهَّ«َّ:ماَّأنصفناَّأصحابنا(َّ .)5(»)4
()1

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب من جمع الصدقة وأعمال البر/713/2( ،ح رقم ،)1028قالَ :حدثََنا

انَ ،ع ْن أَبي
(محمد بن يحيى) ْابن أَبي ع َم َرَ ،حدثََنا َم ْرَوان (بن معاوية) َي ْعني ا ْلفََزاريَ ،ع ْن َيز َ
يد َوه َو ا ْبن َك ْي َس َ
َحازٍم ْاألَ ْش َجعي (سلمان مولى عزة)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .وأخرجهَّمسلم (/1857/4ح رقم )1028من طريق محمد
بن أبي عمر المكي به (بلفظه).

()2

القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ( )391/7بتصرف.

()3
َي َغشَيهَ ،وقيل ل يستعمل ذلك إل في المكروه [انظر :القاضي عياض،
َي َغشوه َوقَربوا م ْنه أ َْرَهقَه أ ْ
(رهقوه) :أ ْ
مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)301/1النووي ،شرح النووي على مسلم (.])147/12

(( )4أنصفناَّأصحابنا) :المعنى أي ما أنصفت قريش األنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجت األنصار
واحد بعد واحد( .النووي ،شرح النووي على مسلم.)148/12:

()5
وحدثََنا َهداب ْبن
مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،باب غزوة أحد/1415/3( ،ح رقم ،)1789قالَ :
يَ ،حدثََنا َحماد ْبن َسلَ َمةََ ،ع ْن َعلي ْبن َزْي ٍد (بن جدعان)َ ،وثَاب ٍت (بن أسلم) ا ْلبَنانيَ ،ع ْن أََنس ْبن َمال ٍكَّ.
َخال ٍد ْاأل َْزد ُّ
انفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاريَّ .
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ويستفاد من الحديث حرص النبي  على توجيه أصحابه وتحريضهم على الجهاد في

سبيل اهلل حيث رغبهم بالجنة ووعدهم برفقته  فيها ،وفيه دللة على فضيلة الجهاد في سبيل اهلل
تعالى ،وأنه من أفضل األعمال التي تصل باإلنسان إلى أعالي الجنان ،وفيه إشارة إلى فضيلة

األنصار وكثرة تضحياتهم في سبيل اهلل.

سببا لمرافقته في الجنان كفالة
كما أن من األعمال التي حث عليها النبي  وجعلها ً
الَّ:
األيتام ورعايتهم واإلحسان إليهم ،فقد جاء في الحديث َع ْن َس ْهل ْبن َس ْعٍد َ ،عن النبي  قَ َ
«أنا َّوكافلَّ َّاليتيمَّ َّفي َّالجنةَّ َّهكُذا» َّوقالَّ َّبإصبعيهَّ َّالسبابةَّ َّوالوسطى( ،)1وفي رواية أخرى عند
(َّ)4

ال َرسول اهلل « :كافلََّّاليتيمَّ(َّ)2لهََّّأوََّّلغيرهَّ( )3أناَّوهوََّّكهاتينَّ
ال :قَ َ
مسلم َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  ،قَ َ
فيَّالجنةَّ»(َّ .)5

يتيما وكفله وأنفق عليه من طَ ْوله فإذا كان
وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة إلى من ضم ً
مع الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا نال ذلك ،وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل رسول اهلل  في
الجنة وليس بين السبابة والوسطى في الطُّول ول في اللُّصوق كثير( ،)6وهذه الفضيلة تحصل لمن
كفل اليتيم من ماله أو من مال اليتيم بولية شرعية(.)7

ويستحب لكل من سمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به ليكون في الجنة رفيقًا للنبي 

ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات اهلل عليهم أجمعين ول منزلة عند اهلل  في اآلخرة أفضل

من مرافقة األنبياء عليهم السالم(.)8

()1
يتيما/9/8( ،ح رقم ،)6005قالَ :حدثََنا َع ْبد
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب فضل من يعول ً
ال:
العزيز (بن سلمة) ْبن أَبي َحازٍم ،قَا َلَ :حدثَني أَبي (سلمة بن دينار) ،قَ َ
الوهاب ،قَا َلَ :حدثَني َع ْبد َ
الله ْبن َع ْبد َ
َسم ْعت َس ْه َل ْب َن َس ْع ٍد )الساعدي)  .وأخرجه البخاري (/53/7ح رقم )5304من طريق عمرو بن ز اررة عن

عبد العزيز بن أبي حازم به (بنحوه).

()2

(كافلََّّاليتيم) :الكافل :القائم بأمر اليتيم المربي له( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)192/4:

(( )3لهَّأوَّلغيره) :المراد بقوله له أي أن يكون قريباً له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته
أجنبيا( .النووي ،شرح النووي على مسلم.)113/18:
وغيرهم من أقاربه ،والذي لغيره المراد أن يكون
ً
((َّ)4كهاتينَّ) :إشارة إلى أصبعيه السبابة والوسطى( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)192/4:

( )5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم/2287/4( ،ح
ك (بن أنس)َ ،ع ْن ثَْور ْبن َزْي ٍد
يسىَ ،حدثََنا َمال ٌ
رقم ،)2983قالَ :حدثَني زَه ْير ْبن َح ْر ٍبَ ،حدثََنا إ ْس َحاق ْبن ع َ
الديلي ،قَا َلَ :سم ْعت أََبا ا ْل َغ ْيث (سالم مولى ابن مطيع) ،ي َحدث َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ  .انفردَّبــهَّمسلمَّدونَّالبخــاري.
( )6انظر :ابن عبد البر ،الستذكار (.)434/8
()7
()8

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)113/18

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)217/9
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ومن خالل ما سبق يتبين لي أن األعمال الصالحة الموجبة للجنان والمنجية من النيران

لها فوائد وثمار مرافقة لدخول الجنة فهي سبب في تكفير الخطايا والسيئات ،ويجري أجرها وان
عجز المداوم عليها على فعلها لمرض وعذر منعه من فعلها ،وبها يحظى على توفيق اهلل 

وحياة سعيدة طيبة تشملها البركة والنماء في الرزق ،وبها ينال ولية اهلل  ومحبته ،والدفاع عنه

إذا ما حورب في الدنيا ،وبها تحصل المودة له في قلوب المؤمنين ،ويكتب اهلل تعالى له القبول
في األرض ،ويحصل له تفريج الكربات وازالة الهموم والغموم.

سببا
وألهمية هذه الطاعات والقربات ،حث النبي  على كل عمل من شأنه أن يكون ً

في النجاة من النار ،ومن ذلك حثه على المحافظة على صالتي الفجر والعصر ،كما وحث على

سببا في دخول الجنان ،ومن ذلك إجابة المؤذن ،والمداومة على الصيام،
الطاعات التي تكون ً
واطعام الطعام ،وعيادة المرضى ،واتباع الجنائز ،كما حث  على األعمال التي يصل اإلنسان
من خاللها إلى مرافقة النبي  ،ومن ذلك كفالة األيتام ورعايتهم.
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المَّبَّحَّثََّّالثَّالَّثَّ َّ

جيَّةََّّمَّنََّّالنَّارَّ َّ
حََّّرصََّّالصَّحَّابَّةَّ َّعَّلَّىََّّمَّعََّّرفَّةََّّاألَّسَّبَّابََّّالمَّ َّوجَّبَّةََّّلَّلَّجَّنَّةَََّّّوالَّمَّنَّ َِّّ

لقد حرص الصحابة الكرام  على معرفة األعمال التي توصلهم إلى بر األمان ،وجنة

الرحمن ،فكانوا يسألون رسول اهلل  عن الطاعات التي تقربهم من الجنان ،وتباعدهم عن النيران،
وهذا يدلل على مدى حرصهم وشوقهم لمتثال هذا الطاعات والقربات ،فَ َع ْن م َعاذ ْبن َجَب ٍل ،
ول الله
َص َب ْحت َي ْو ًما قَر ًيبا م ْنه َوَن ْحن َنسير ،فَقْلتَ :يا َرس َ
قَ َ
الَّ :ك ْنت َم َع النبي  في َسفَ ٍر ،فَأ ْ
ال«َّ:لقدََّّسألتنيَّعَّنََّّعظيمَّ،وانهََّّليسيرََّّعلىَّ
الجنةَ َوي َباعدني َعن النارَّ،قَ َ
أْ
َخب ْرني ب َع َم ٍل ي ْدخلني َ
منََّّيسرهََّّاللهََّّعليهَّ،تعبدََّّاللهََّّوالََّّتشركََّّبهََّّشي ائاَّ،وتقيمََّّالصلَّةَّ،وتؤتيَّالزكاةَّ،وتصومََّّرمضانَّ،
وتحجََّّالبيتَّ»(َّ .)1

( )1الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب اإليمان ،باب ما جاء في حرمة الصالة/11/5( ،ح رقم ،)2616قالَ :حدثََنا
(محمد بن يحيى) ْابن أَبي ع َم َر قَا َلَ :حدثََنا َع ْبد الله ْبن م َع ٍاذ الص ْن َعان ُّيَ ،ع ْن َم ْع َم ٍر (بن راشد)َ ،ع ْن َعاصم ْبن
أَبي النجودَ ،ع ْن أَبي َوائ ٍل (شقيق بن سلمة)َ ،ع ْن م َعاذ ْبن َجَب ٍل .وأخرجه ابن ماجه (/1314/2ح رقم)3973

من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/344/36ح رقم ،)22016وأخرجه النسائي

في الكبرى (/214/10ح رقم ،)11330والطبراني في الكبير (/130/20ح رقم )266من طريق معمر بن راشد
به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/387/36ح رقم ،)22068وابن أبي شيبة (/158/1ح رقم ،)3314وفي اإليمان
(/16/1ح رقم ،)1والطيالسي (/455/1ح رقم ،)561والطبراني في الكبير (/147/20ح رقم ،)304والبيهقي في
ُّ
الشعب (/299/4ح رقم )2549من طريق عروة بن النزال ،وأخرجه أحمد (/433/36ح رقم ،)22122والطحاوي
في شرح مشكل األثار (/116/4ح رقم ،)1478والطبراني في الكبير (/63/20ح رقم ،)115وفي الشاميين

(/139/1ح رقم ،)222وابن حبان (/447/1ح رقم )214من طريق عبد الرحمن بن غنم ،وأخرجه الطبراني في
الكبير (/142/20ح رقم ،)291والحاكم (/447/2ح رقم ،)3548والبيهقي في الكبرى (/35/9ح رقم،)17797

وفي ُّ
الشعب (/33/7ح رقم ،)4607وأبو نعيم في الحلية ( ،)376/4والشاشي (/264/3ح رقم )1366من طريق
ميمون بن أبي شبيب ،ثالثتهم (عروة ،وعبد الرحمن ،وميمون) عن معاذ بن جبل ( بنحوه) .واإلسنادَّفيهَّ:
الع َدني نسبة إلى بلدة من بالد اليمن
_محمدَّبنَّيحيىَّبنَّأبيَّعمرَّالعَّدَّني :أبو عبد اهلل نزيل مكة (ت243ه ــ) ،و َ

يقال لها عدن[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)639/26السمعاني ،األنساب ( ،])249/9وثقهَّابن معين فقال:

"ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين -رواية الدوري ،)60/3:وابن حبان فذكره في ثقاته( ،ابن حبان ،الثقات،)98/9:
والدارقطني فقال" :ثقة"( ،البرقاني ،سؤالت البرقاني للدارقطني ص ،)48وسئل اإلمام أحمد عمن يكتب الحديث؟،
صالحا وكان به غفلة ورأيت عنده حديثًا
جال
فقال" :أما بمكة فابن أبي عمر" ،وتوسطَّفيه أبو حاتم فقال" :كان ر ً
ً
موضوعا حدث به عن ابن عيينة ،وكان صدوقًا"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)124/8:ومسلمة بن القاسم
ً
فقال" :ل بأس به"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)520/9:ولقبه الذهبي" :بالحافظ"( ،الذهبـي ،الكاشف،)230/2:

وق ـال ابن حجر" :صدوق صنف المسند وك ـان لزم ابن عيينـة"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)513قلتَّ:
هوَّثقة_ .عبدَّاهللَّبنَّمعاُذ :بن َنشيط الص ْن َعان ُّي (ت190ه ـ ــ)( ،انظر :المزي ،تهذيب الكمالَّ=ََّّ ،)158/16:
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=َّوثقه يحيى بن معين فقال" :ثقة" ،ومسلم فقال" :الثق ـة الصدوق" ،وأبو زرعـة فق ـال" :أوثق من عبد الـرزاق"،
(أبو زرعة ،الضعفاء ألبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي ،)777/2:وأبو حاتم فقال" :هو أوثق من

عبد الرزاق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)173/5:وذكره ابن حبان ،وابن خلفون في الثقات[ ،ابن حبان،
الثقات ( ،)34/7مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال ( ،])213/8وتوسط َّفيه َّكل َّمن :هشام بن يوسف فقـال:

"صدوق"( ،البخاري ،التاريخ الكبير ،)212/5:وابن عـدي فق ـال" :أرجو أنه ل بأس به"( ،ابن عـدي ،الكامل في
ضعفاء الرجال ،)395/5:والذهبي فقال" :صدوق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)599/1:وابن حجر فقال" :صدوق تحامل
شيئا"،
عليه عبد الرزاق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)324وضعفه اإلمام أحمد فقال" :رأيته ولم أكتب عنه ً

(أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل ،)130/3:وذكره العقيلي ،وابن الجوزي ،والذهبي في

ضعفائهم ،فقد اتهمه عبد الرزاق بالكذب [انظر :العقيلي ،الضعفاء الكبير ( ،)308/2ابن الجوزي ،الضعفاء

والمتروكون ( ،)143/2الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،])358/1قلتَّ:هوَّثقة.

_معمرَّبنَّراشد :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)219والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)283ولكن
ل يضره ،فلم يرسل عن عاصم بن أبي النجود_ .عاصمَّبنَّبهدلةَّ:وهو ابن أبي النجود األسدي ،مولهم ،الكوفي،

ف في بهدلـة فقيل :بهدلـة أبوه ،ويكنى أبـا النجود ،وقيل :بهدلة اسم أمهَّ،
أبو بكر المقرئ (ت128ه ــ) ،واختل َ
(انظرَّ :المزيَّ ،تهذيب الكم ـال ،)473 /13:وثقـه ابن سعد فق ــال" :ثقـة إل أنـه ك ـان كثير الخطـأ في ح ـديث ـه"،

(ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)317/6:وابن معين فقال" :ثقة ل بأس به"( ،يحيى بن معين ،من كالم ابن معين

في الرجال – رواية ابن طهمان ص ،)64وأحمد فقال" :ثقة رجل صالح خير ثقة" ،وقال مرة" :ليس به بأس"،
وقال في رواية المروذي" :ليس به بأس وكأنه ليبنه"[ ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل

( ،)25/3( ،)420/1رواية المروذي وغيره (ص ،])54وقال مرة" :شيخ ثقة"( ،أحمد بن حنبل ،سؤالت أبي داود
أسا في القرآن"( ،العجلي ،الثقات،)6/2:
لإلمام أحمد ص ،)293وقال العجلي" :صاحب سنة وقراءة كان ثقة ر ً
وقال أبو زرعة" :ثقة"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)341/6:وقال يعقوب بن سفيان الفسوي" :في حديثه
اضطراب ،وهو ثقة"( ،يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)197/3:وقال النسائي" :ليس به بأس"،

(المزي ،تهذيب الكمال ،)478/13:وذكره ابن حبان ،وابن شاهين في الثقات ،وزاد ابن حبان فقال" :وكان من
القراء"[ ،ابن حبان ،الثقات ( ،)256/7ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات (ص ،])147وتوسطَّفيه أبو حاتم فقال:

"صالح الحديث"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)341/6:والذهبي فقال" :ثبت في القراءة ،وهو في الحديث
دون الثبت صدوق يهم" ،وزاد فقال" :حسن الحديث"( ،الذهبي ،ميزان العتدال ،)357/2:وقال مرة" :إمام صدوق"،
(الذهبي ،ديوان الضعفاء ص ،)204وقال ابن حجر"َّ :صدوق له أوهام حجة في القراءة"( ،ابن حجر ،تقريب
التهذيب ص ،)285وتكلمَّفيَّحفظهَّكـلَّمن :شعبـة بن الحجاج( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)341/6:

وحمــاد بن سلمـ ـة( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)40 /5:وابن سعد( ،ابن سعــد ،الطبق ـ ـات الكبرى،)317 /6:
وابن معين( ،ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،)228/25:وأبو داود( ،أبو داود ،سؤالت اآلجري ألبي داود ص،)162
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي" :في حديثه اضطراب"( ،يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ،)197/3:
وقال ابن خراش" :في حديثه نكرة" ،وقال العقيلي" :لم يكن فيه إل سوء الحفظ"( ،ابن عساكر ،تاريخ
دمشق ،)239/25:وقال البزار" :لم يكن بالحافظ"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)40/5:وقال الدارقطني" :في

حفظه شيء"( ،البرقاني ،سؤالت البرقاني للدارقطني ص ،)49وذكره ابن شاهين ،والذهبي في ضعفائهما،
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=

سببا في دخولهم
كما كان الصحابة الكرام يسألون رسول اهلل  عن األعمال التي تكون ً
ال :دلني َعلَى َع َم ٍل إ َذا َعمْلته َد َخْلت
َع َرابيًّا أَتَى النبي  ،فَقَ َ
الجنةَّ،فَ َع ْن أَبي ه َرْي َرةَ َّ :أَن أ ْ

ال«َّ :تعبدَّ َّاللهَّ َّالَّ َّتشركَّ َّبهَّ َّشي ائاَّ ،وتقيمَّ َّالصلةَّ َّالمكتوبةَّ َّ ،وتؤدِّي َّالزكاةَّ َّالمفروضةَّ،
الجنةَ ،قَ َ
َ
ال النب ُّي «َّ :منَّ َّسرهََّّ
الَ :والذي َن ْفسي ب َيده لَ أَزيد َعلَى َه َذاَ ،فلَما َولى ،قَ َ
وتصومَّ َّرمضانَّ» َّقَ َ

أنََّّينظرََّّإلىَّرجلََّّمنََّّأهلََّّالجنةَّ،فلينظرََّّإلىَّهُذا»(َّ .)1

في هذا الحديث إشارة إلى بيان ما كان عليه الصحابة  من شدة رغبتهم إلى الجنة،

سببا في دخولها ،وهذا هو الواجب على العاقل ،فال ينبغي له أن يشغل نفسه
وبحثهم عما يكون ً
ُْ
ْ ُ ْ
َّ
ارَوأد يخلَ
بغير ذلك ،فإن دخولها هو الفوز العظيم كما أخبر رب العزة ﴿ :فمنَزح يزحَع ينَانل ي
ْ ُ ُّ ْ َّ
ْ
ُ ُْ
ْ َّ
ور﴾َّ[آل عمران.)2(]185:
َادلنياَإيلَمتاعَالغ ُر يَ
اْلنةَفقدَفازَوماَاِلياة
وليس ذلك فحسب بل كان الصحابة الكرام يبحثون عن أقرب األعمال إلى الجنة رجاء

الَّ:قلتََّّ:ياَّنبيََّّاهللَّ،أيََّّاألعمالََّّأقَّربََّّإلىَّ
نيلها والتنعم بنعيمها ،فَ َع ْن َع ْبد اهلل ْبن َم ْسعوٍد  ،قَ َ
الجنة َّقالَّ«َّ:الصلةََّّعلىَّمواقيتها»َّقلتََّّ:وماُذاَّياَّنبيََّّاهلل َّقالَّ«َّ:برََّّالوالدينَّ»َّقلتََّّ:وماُذاَّ
ياَّنبيََّّاهلل َّقالَّ«َّ:الجهادََّّفيَّسبيلََّّاهللَّ»(َّ .)3

= [انظر :ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص ،)147الذهبي ،ديوان الضعفاء (ص ،])204وذكره
ابن الكيال في الكـواكب النيرات (ص ،)473والعالئي فـي جامـع التحصيل (ص ،)203قلتَّ:هوَّصدوقَّحسنَّ

الحـديثَّ،وأما إرساله فال يضر فلم يرسل عن أبي وائلَّ_َّ.شقيقَّبنَّسلمة :وان كان أدرك معا ًذا بالسن ،إل أن

سماعه من معاذ فيه نظر ،فمعـاذ كان بالشام ،وأبو وائـل بالكوفة( ،انظر :المنذري ،الترغيب والترهيب.)339/3:
وعليهَّفالحديثَّإسنادهَّضعيف ،ولكن بمتابعة عبد الرحمن بن غنم ألبي وائل عن معاذ كما هو واضح من خالل

التخريج ،يرتقيَّإلىَّدرجةَّالحسنَّلغيرهَّ،قال الترمذي" :هذا حديث حسن صحيح" ،وصححه األلباني في صحيح

الجامع الصغير (ح رقم ،)1643وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم ،)2866وشعيب األرنؤوط في تحقيقه

لمسند أحمد (ح رقم.)22016

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة/105/2( ،ح رقم ،)1397قالَ :حدثَني م َحمد ْبن
انَ ،ع ْن
َع ْبد الرحيم (بن أبي زهير)َ ،حدثََنا َعفان ْبن م ْسلٍمَ ،حدثََنا و َه ْي ٌ
ب (بن خالد)َ ،ع ْن َي ْحَيى ْبن َسعيد ْبن َحي َ

أَبي زْرَعةَ (هرم بن عمرو البجلي)َ ،ع ْن أَبي ه َرْي َرةَ َّ .وأخرجه مسلم (/44/1ح رقم )14من طريق محمد بن
إسحاق عن عفان بن مسلم به (بنحوه).

( )2انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)244/6
()3

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال/89/1( ،ح رقم ،)85

ور (عبد
قالَ :حدثََنا م َحمد (بن يحيى) ْبن أَبي ع َم َر ا ْل َمك ُّيَ ،حدثََنـا َم ْرَوان (بن معـاويـة) ا ْلفَ َزار ُّ
يَ ،حدثََنـا أَبو َي ْعف َ
الرحمن بن عبيد)َ ،عن ا ْلوليد ْبن ا ْل َع ْي َزارَ ،ع ْن أَبي َع ْم ٍرو الش ْيَباني (سعد بن إياس)َ ،ع ْن َع ْبد اهلل ْبن م ْسع ٍ
ود.
َ
َ

َّوأخرجه َّالبخاري (/112/1ح رقم ،)527ومسلم (/90/1ح رقم )85من طريق شعبة بن الحجاج ،وأخرجه =
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أجل الطاعات ،التي تقرب المؤمن
وهذا حديث عظيم جامع مشتمل على أعظم العبادات و َ

من جنة رب األرض والسموات ،وسؤال عبد اهلل بن مسعود  يدل على حرص الصحابة على
معرفة الحق ومعرفة ما يقربهم إلى اهلل  وعلى معرفة األعمال التي يكون بها دخول الجنة؛ ألن
دخولها أشرف مسؤول ،وغاية األماني ،ومنتهى الرجاء ،ونهاية الطمع مع رضا اهلل ،والنظر إلى
وجهه الكريم ،وهذا يدل على علو همة الصحابة ،وقوة بصيرتهم ،وتجردهم عن حظوظ الدنيا ،فلم

تكن الدنيا أكبر همهم ول مبلغ علمهم.

ولم يقتصر الصحابة الكرام على ذلك بل كانوا يسألون اهلل  مرافقة النبي  في أعالي

الجنان ،فَ َع ْن َع ْبد الله ْبن م ْسع ٍ
الَّ :دخلَّ َّرسولَّ َّالله ََّّ المسجدَّ ،وهوَّ َّبينَّ َّأبي َّبكرَّ
ود  ،قَ َ
َ
وعمرَّ،واُذاَّابنََّّمسعودََّّيصلِّيَّ،واُذاَّهوََّّيق أَّرَّ ِّ
النساءَّ،فانتهىَّإلىَّ أرسََّّالمائةَّ،فجعلََّّابنََّّمسعودََّّ
يدعوَّ،وهوََّّقائمََّّيصلِّيَّ،فقالََّّالنبيَّ«َّ:اسألََّّتعطهَّ،اسألََّّتعطهَّ»َّ،ثمََّّقالَّ«َّ:منََّّسَّرهََّّأنََّّيق أَّرَّ

القرآنَّ َّغضًّا(َّ )1كما َّأنزلَّ ،فليق أرهَّ َّبقراءةَّ َّابنَّ َّأ َِّّم َّعبدَّ»َّ ،فلما َّأصبحَّ َّغدا َّإَّليهَّ َّأبو َّبكرَّ ،ليب ِّ
شرهَّ،

يما َّالَّ َّينفدَّ،
وقالَّ َّلهََّّ:ما َّسألتَّ َّاللهَّ َّالبارحة َّقالََّّ:قلتََّّ:اللهمَّ َّإ ِّني َّأسألكَّ َّإيما انا َّالَّ َّيرتدَّ ،ونع ا

ومرافقةََّّمحمدََّّفيَّأعلىَّجنةََّّالخلدَّ،ثمََّّجاءََّّعمرَّ َّفقيلََّّلهََّّإنََّّأباَّبكرََّّقدََّّسبقكَّ،قَّالََّّ:يرحمََّّ

اللهََّّأباَّبكرَّ،ماَّسبقتهََّّإلىَّخيرََّّقطَّ،إالََّّسبقنيَّإليهَّ(َّ .)2

= البخاري (/156/9ح رقم ،)7534ومسلم (/89/1ح رقم )85من طريق سليمان بن فيروز ،وأخرجه البخاري
(/14/4ح رقم )2782من طريق مالك بن مغول ،ثالثتهم (شعبة ،وسليمان ،ومالك) عن الوليد بن العيزار به

(بنحوه) .وأخـرجــه مسلم (/90/1ح رقم )85من طـريـق الحسن بن عبيد اهلل عـن أبي عمرو سعـد بن إي ــاس بــه

(مختصرا).
ً

((َّ)1غضًّا) :الغض :الطري الذي لم يتغير ،والمعنى المراد أي طريقته في القراءة وهيأته فيها( .ابن األثير ،النهاية
في غريب الحديث واألثر.)371/3:

()2
اد
َّأحمد بن حنبلَّ ،مسند أحمد بن حنبل/359/7( ،ح رقم ،)4340قالَ :حدثََنا َعفان (بن مسلم)َ ،حدثََنا َحم ٌ
(بن سلمة)َ ،ع ْن َعاصٍم ْابن َب ْه َدلَةَ (بن أبي النجود)َ ،ع ْن زر ْبن حَب ْي ٍ
شَ ،ع ْن (عبد اهلل) ْابن َم ْسعوٍد .وأخرجه

الترمذي (/488/2ح رقم ،)593وأبو يعلى (/26/1ح رقم )17من طريق أبي بكر بن عياش (بنحوه) ،وأخرجه

أحمد (/287/7ح رقم ،)4255وابن أبي شيبة (/139/6ح رقم ،)3013وفي مسنده (/230/1ح رقم،)341

والبزار (/225/5ح رقم ،)1831وابن أبي حاتم في تفسيره (/956/3ح رقم ،)5343والنسائي في الكبرى
(/282/7ح رقم ،)8023وأبو يعلى (/26/1ح رقم ،)16والطبراني في الكبير (/80/9ح رقم ،)8459وابن حبان
(/543/15ح رقم ،)7067والبيهقي في الدعوات الكبير (/321/1ح رقم )232من طريق زائدة بن قدامة
(مختصرا) ،وأخرجه ابن حبان (/303/5ح رقم ،)1970وأبو نعيم في الحلية ( )257/6من طريق حماد بن سلمة
ً

(مختصرا) ،ثالثتهم (أبو بكر ،وزائدة ،وحماد) عن عاصم بن بهدلة به .وأخرجه البخاري (/45/6ح رقم،)4582
ً
ومسلم (/551/1ح رقم ،)800وأبو داود (/324/3ح رقم ،)3668والترمذي (/238/5ح رقم ،)3025وأحمد =
29

= (/190/7ح رقم ،)4118وابن أبي شيبة (/155/6ح رقم ،)30303وفي مسنده (/154/1ح رقم ،)213والبزار
(/183/5ح رقم ،)1780والنسائي في الكبرى (/281/7ح رقم ،)8021وأبو يعلى (/5/9ح رقم ،)5069والشاشي
(/224/2ح رقم ،)796وأبو عوانة (/460/2ح رقم ،)3831وابن حبان (/9/3ح رقم ،)735والطبراني
(/136/1ح رقم ،)204وفي األوسط (/164/2ح رقم ،)1587وفي الكبير (/80/9ح رقم ،)8460واآلجري في
أخالق أهل القرآن (/118/1ح رقم ،)48والبيهقي في ُّ
الشعب (/219/2ح رقم ،)755وفي دلئل النبوة (،)356/1

وأبو نعيم في تاريخ اصبهان ( )170/1من طريق عبيدة بن عمرو السلماني ،وأخرجه مسلم (/551/1ح رقم،)800
وابن أبي شيبة في مسنده (/277/1ح رقم ،)418والشاشي (/322/2ح رقم ،)908والطبراني في الكبير (/81/9ح
رقم ،)8464من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي ،وأخرجه الترمذي (/237/5ح رقم ،)3024وابن ماجه
(/1403/2ح رقم ،)4194والبزار (/346/4ح رقم ،)1543والنسائي في الكبرى (/282/7ح رقم،)8022

والطبراني في الكبير (/81/9ح رقم ،)8463وأبو نعيم في الحلية ( )203/7من طريق علقمة بن قيس ،وأخرجه

أحمد (/346/6ح رقم ،)3797وفي فضائل الصحابة (/100/1ح رقم ،)70وابن أبي شيبة (/68/6ح
رقم ،)29531والطيالسي (/266/1ح رقم ،)338والنسائي في الكبرى (/321/9ح رقم ،)10639والطبراني في
الكبير (/67/9ح رقم ،)8413والحاكم (/705/1ح رقم ،)1921والبيهقي في الكبرى (/219/1ح رقم،)2880

وفي الدعوات الكبير (/322/1ح رقم ،)233وفي القضاء والقدر (/271/1ح رقم ،)388وأبو نعيم في الحلية
( ،)127/1وفي معرفة الصحابة (/1770/4ح رقم )4484من طريق عامر بن عبد اهلل بن مسعود ،وأخرجه
أحمد (/10/6ح رقم ،)3550وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (/81/1ح رقم ،)74وأبو يعلى (/84/9ح
رقم )5150من طريق أبي حيان األشجعي ،وأخرجه أحمد (/12/6ح رقم ،)3551وأبو يعلى (/254/9ح
رقم ،)5375والطبراني في الكبير (/82/9ح رقم )8466من طريق مسعود بن مالك ،وأخرجه أبو عوانة

(/461/2ح رقم)3833من طريق عمرو بن حريث ،وأخرجه أبو يوسف في اآلثار (/43/1ح رقم )219من طريق
الهيثم بن حبيب ،ثمانيتهم (عبيدة ،وابراهيم ،وعلقمة ،وعامر ،وأبو حيان ،ومسعود ،وعمرو ،والهيثم) عن ابن

(مختصرا) .واإلسنادَّفيه_ :عفانَّبنَّمسلم :ثقة ثبت ،ربما وهم( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)393
مسعود
ً

ولكن ل يضره ،فقد قال الذهبي" :هذا التغير هو من تغير مرض الموت ،وما ضره؛ ألنه ما حدث فيه بخطأ"،

(الذهبي ،ميزان العتدال ،)82/3:وقال العالئي" :أن هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم األول"،
(العالئي ،المختلطين صَّ_ .)86حمادَّبنَّسلمةَّ:قال ابن حجر"َّ:ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه

بأخرة"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)178ول يضره ذلك في حديثنا؛ فقد نقل ابن الكيال عن يحيى بن معين
قوله" :من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم"( ،ابن الكيال ،الكواكب النيرات ص،)461
وهذا الحديث رواه عنـه عفـان بـن مسلمَّ_ .عاصمَّبنَّبهدلة(َّ:سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص ،)27قلتَّ:هوَّ
صدوقَّحسنَّالحديثَّ،وارساله ل يضر فلم يرسل عن زر بن حبيش( ،انظر :العالئي ،جامع التحصيل ص.)203

_َّزرَّبنَّحبيش :أورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)177ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن ابن مسعود.
وعليه َّفالحديث َّإسناده َّحسن؛ ألجل عاصم بن بهدلة فهو صدوق حسن الحديث .وقد صححه الحاكم في

المستدرك (ح رقم ،)5386وحسن إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)2301وشعيب األرنؤوط في

تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)4340
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كما حرص الصحابة األجالء على معرفة األعمال التي تجعلهم رفقاء النبي  في أعالي

()1
ال«َّ:كنتََّّأبيتََّّمعََّّرسولََّّاهللَََّّّفأتيتهََّّبوضوئهََّّ
َسلَمي  ،قَ َ
يعـةَ ْبن َك ْع ٍب ْاأل ْ
الجنــان ،فَ َع ْن َرب َ

وحاجتهََّّ،فقالََّّلي«َّ:سلَّ»َّفقلتََّّ:أسألكََّّمرافقتكََّّفيَّالجنةََّّ،قالَّ«َّ:أوََّّغَّيرََُّّذلكَّ»َّقلتََّّ:هوََُّّذاكََّّ،
قالَّ«َّ:فأع ِّنيَّعلىَّنفسكََّّبكثرةََّّالسجودَّ»(.)2

ويستفاد من الحديث حرص الصحابة الكرام  على نيل مرافقة النبي  في الجنة ،وعلو

أيضا إلى أن كثرة سجود المرء هلل  في الليل والنهار مفتاح لكنز
همتهم ،وقوة بصيرتهم ،وأشار ً
عظيم ،وهو مرافقة النبي الحبيب  في الجنان ،كما أن كثرة السجود سبب لرفع المراتب والدرجات،

()3
ان(َ )4م ْولَى َرسول
وحط الخطايا والسيئات ،فَ َع ْن َم ْع َدان ْبن أَبي طَْل َحةَ اْل َي ْعمري قَ َ
ال :لَقيت ثَ ْوَب َ
َع َمال إلَى اهلل،
اهلل  ،فَقْلت :أ ْ
َحب ْاأل ْ
َخب ْرني ب َع َم ٍل أ ْ
َع َمله ي ْدخلني اهلل به اْل َجنةَ؟ أ َْو قْلت :بأ َ
ال«َّ:عليكََّّبكثرةََّّ
ول اهلل  ،فَقَ َ
الَ :سأَْلت َع ْن َذل َك َرس َ
ت .ثم َسأَْلته الثالثَةَ فَقَ َ
ت .ثم َسأَْلته فَ َس َك َ
فَ َس َك َ

السجودََّّللهَّ،فإنكََّّالََّّتسجدََّّللهََّّسجدةاَّ،إالََّّرفعكََّّاهللََّّبهاَّدرج اةَّ َّ،وحطََّّعنكََّّبهاَّخطيئ اَّة»(.)5

حرصا على معرفة األعمال التي تكون بها النجاة
فالصحابة الكرام  هم أكثر الناس
ً
الجنةَ َوي َباعدني َعن النار" ،وهم
من النيران ،ففي حديث معاذ  قال" :أ ْ
َخب ْرني ب َع َم ٍل ي ْدخلني َ

حرصا على معرفة أسباب دخول الجنان ،ودل على ذلك سؤال األعرابي للنبي  في حديث
أشد
ً
َي
الجنةَ" ،وسؤال ابن مسعود  للنبي " :أ ُّ
أبي هريرة " :دلني َعلَى َع َم ٍل إ َذا َعمْلته َد َخْلت َ
َع َمال أَ ْق َرب إلَى اْل َجنة" ،وهم أحرص الناس على معرفة أسباب مرافقة النبي  في الجنة ،وبيان
ْاأل ْ

َسأَل َك م َارفَقَتَ َك في اْل َجنة".
ذلك في سؤال ربيعة بن كعب  للنبي " :أ ْ
()1
()2

ربيعةََّّبنََّّكعبََّّاألسلميَّ( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)15

مسلم ،صحيح مسلم (/353/1ح رقم( ،)489سبقَّتخريجهَّ،انظرَّ:صَّ .)15

()3
اليع َمري الكناني الشامي ،من كبار التابعين ،ثقة من الطبقة الثانية.
معدانََّّبنََّّأبيَّطلحة :ويقال :ابن طلحةَ ،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص.)539

( )4ثوبان :وهو ثوبان بن بجدد ،مولى رسول اهلل  ،يكنى أبا َع ْبد اهلل .وقيل :أبو َع ْبد الرحمن ،واألول أصح،
من أهل السراة موضع بين مكة واليمن .وقيل :من حمير .وقيل إنه حكمي من حكم سعد العشيرة ،أصابه سباء
فاشتراه رسول اهلل  فأعتقه ،ولم يزل مع النبي  في الحضر والسفر إلى أن توفي  ،فخرج إلى الش ـام فنزل
الرمل ـة ،ثم منها انتقل إلى حمص ،وتوفي بها سن ـة أربـع وخمسين[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعـاب في معرفة
األصحاب ( ،)218/1ابن األثير ،أسد الغابة (.])480/1
( )5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل السجود والحث عليه/353/1( ،ح رقم ،)488قالَ :حدثَني
الَ :حدثَني
زَه ْير ْبن َح ْر ٍبَ ،حدثََنا ا ْل َوليد ْبن م ْسلٍم (القرشي) ،قَا َلَ :سم ْعت (عبد الرحمن بن عمرو) ْاألَ ْوَزاعي ،قَ َ
ان (بن بجدد) َم ْولَى َرسول اهلل.
ط ْل َحةَ ا ْلَي ْع َمر ُّ
ا ْل َوليد ْبن ه َش ٍام ا ْلم َع ْيط ُّيَ ،حدثَني َم ْع َدان ْبن أَبي َ
ي ،قَا َل :لَقيت ثَْوَب َ
انفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاري.
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الفصل الول
السباب الموجبة لدخول الجنة

المبحث الول

العمال اْليمانية الموجبة للجنة

لقد بينت السنة النبوية جملة من األعمال اإليمانية التي يكتب اهلل  بها الجنة منها

دينا
التوحيد والتَّلفظ بكلمتيه عند الموت ،واإليمان باهلل واليوم اآلخر ،والرضا باهلل رًبا وباإلسالم ً
نبيا ورسوًل ،والستقامة على دين اهلل  ،واحالل الحالل وتحريم الحرام ،وهذا المبحث
وبمحمد ً
يتناول هذه األعمال بالتفصيل.

أواًل_ التوحيد:

شيئا ،قال تعالى:
لقد أوجب اهلل  على الخلق توحيدهَّ ،
وحرم عليهم أن يشركوا به ً
ََ ُْ ُ
َ ْ
َ ُُْ
ْشكوا بِ ِه شيئًا﴾ [النساء ،]36:وكما أوجب اهلل  بأمره وحكمه توحيده وأل
﴿واعبدوا اَّلل َ وَل ت ِ

شيئا ،فقد أوجب بفضله ورحمته لمن يموت على التوحيد جنته ،وأوجب بعدله لمن يموت
ُيشرك به ً
ِ ِ
اهلل ر ِ
ِ
ال :أَتَى
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما ،قَ َ
على الشرك ناره وعذابه ،فقد جاء في الحديث َعن َجاب ِر ب ِن َعبد َ
ول ِ
اهلل ،ما الم ِ
وج َبتَ ِ
َّ
ان()1؟ فَقَا َل« :من مات ًل يشرك بالل شي ائا دخل
الَ :يا َر ُس َ
النبِ َّي َ رُجل فَقَ َ
َ ُ
الجنة ،ومن مات يشرك بالل شي ائا دخل النار»(.)2
والمراد بالموجبتين في قوله " :ما الم ِ
وج َبتَ ِ
ان" أي السببان ،فإن الموجب الحقيقي هو اهلل
َ ُ
تعالى ،فالموت على الشرك األكبر سبب لدخول النار وخلودها ،والموت على التوحيد سبب لدخول

الجنة ،والتوحيد هو الخصلة الموجبة للجنة ،والشرك هو الخصلة الموجبة للنار(.)3

شيئا دخل النار ،ومن مات غير مشرك دخل
ويستفاد من الحديث أن من مات يشرك باهلل ً
الجنة وهذا ما أجمع عليه المسلمون ،ولكن دخول المشرك النار على عمومه فإنه يدخلها وُي َخلَّد
فيها ،وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به ولكن إن لم يكن صاحب كبيرة
مصر عليها فهو تحت المشيئة إن شاء عفا
ًا
مصر عليها ،وأما إن كان صاحب كبيرة مات
ًا
مات
ِ
ب ثم أُ ِ
وخل َد في الجنة واهلل أعلم(.)4
خرَج من النار ُ
عنه وأدخله الجنة أوًل ،وال ُعذ َ

(( )1الموجبتان) :أي الصفة الموجبة للجنة أو النار( .الفَتَّنِي ،مجمع بحار األنوار.)15/5:
( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب من مات ل يشرك باهلل شيئا دخل الجنة ،ومن مات مشرًكا دخل
النار/94/1( ،ح رقم ،)93قالَ :و َح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،وأَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء)،

قَ َالَ :ح َّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَيةَ (محمد بن خازم)َ ،ع ِن األَع َم ِ
ان (طلحة بن نافع)،
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن أَبِي ُسفَي َ
عن جابِ ٍر ب ِن عب ِد ِ
اهلل رَ ضِ يَ هللا َع ْن ُهمَا .وأخرجه مسلم (/94/1ح رقم )93من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم
َ
َ َ
عن جابر بن عبد اهلل رضي هللا عنهما (بنحوه).

()3
()4

انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)110/1

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)97/2
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معقبا على الحديث السابق" :التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها ،فهما
وقال ابن القيم ً

قطعا ،والترَيا ِ
ض له أسباب رديئة لزمة
قطعا ،وكما أن البدن قد تَع ِر ُ
ق ال ُم َنجي ً
بمنزلة السم القاتل ً َ
تُوِه ُن قُ َّوتَهُ َوتُض ِعفَهَا ،فال ينتفع معها باألسباب الصالحة واألغذية النافعة ،بل تُ ِحيلُهَا تلك المواد
مرضا ،وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة
الفاسدة إلى طبعها وقوتها ،فال يزداد بها إل
ً
توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها ،فال تكاد تضره األسباب الفاسدة ،بل تحيلها تلك المواد

الفاضلة إلى طبعها ،فهكذا مواد صحة القلب وفساده"(.)1

ََ َ َْ ُ ْ
اْل َن
فالتوحيد هو الغاية التي خلق اهلل  الخلق من أجلها ،كما قال تعالى﴿ :وما خلقت ِ
َو ْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ون﴾ [الذاريات ،]56:ولقد كان لكلمة التوحيد النصيب األوفر من دعوة المرسلين
اْلنس إَِل ِِلعبد ِ
ِ
َ َ َْ َ َْ ْ َْ َ
َْ ََ ُ َ ََ َ ََ َ ْ
َ ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ون﴾
ول إَِل ن ِ
وِح إِِل ِه أنه َل إَِل إَِل أنا فاعبد ِ
جميعا قال اهلل ﴿ :وما أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رس ٍ
ً
[األنبياء ،]25:وقد جاء في الحديث َعن َعبِد اللَّ ِه ب ِن مس ُع ٍ
ال َّ
ت أُخ َرى،
ود  ،قَ َ
النبِي َ كلِ َمةً َوُقل ُ
َ

ال َّ
النبِي « :من مات وهو يدعو من دون الله ندًّا
قَ َ
ًل يدعو لله ندًّا دخل الجنة»(.)3

()2

دخل النار» وقلت أنا« :من مات وهو

وقال النووي" :واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن

قطعا على كل حال"(.)4
من مات
ً
موحدا دخل الجنة ً
ولما كانت كلمة التوحيد من األهمية بمكان ،كان لبد للمسلم أن يرعاها حق رعايتها،

وعمال ،حتى يلقى اهلل عليها ،فتكون آخر كالمه من الدنيا فيوجب اهلل
اعتقادا وقوًل
ويداوم عليها
ً
ً
تعالى له جنانه ،وهذا ما أخبر به سيد المرسلين عليه الصالة والسالم في الحديث َعن أَبِي َذر

ال :أتيت النبي  وعليه ثوب أبيض ،وهو نائم ،ثم أتيته وقد استيقظ ،فقال« :ما
ال ِغفَ ِار َّ
ي  قَ َ
من عبد قالً :ل إله إًل الله ،ثم مات على ذلك إًل دخل الجنة» ،قلت :وان زنى وان سرق؟ قال:

()1

ابن القيم ،زاد المعاد (.)375/3

(( )2ندًّا) :أي المثل والنظير( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)199/23:
()3
الن ِ
اس َمن َيتَّ ِخ ُذ ِمن ُد ِ
اب قَولِ ِهَ  :و ِم َن َّ
ونهُم
ون اللَّ ِه أَن َد ًادا ُي ِحب َ
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآنَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ان (عبد اهلل بن
َك ُحب الله[ البقرةَ« ]165 :يعني أَض َد ًاداَ ،واح ُد َها ند»/23/6( ،ح رقم ،)4497قالَ :ح َّدثََنا َعب َد ُ
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن َشِقي ٍ
عثمان)َ ،عن أَبِي َحم َزةَ (محمد بن ميمون)َ ،ع ِن األَع َم ِ
ق (بن سلمة)َ ،عن َعب ِد
اللَّ ِه ب ِن َمس ُعوٍد  .وأخرجه البخاري (/71/2ح رقم )1238من طريق حفص بن غيَّاث ،ومن طريق عبد الواحد

بن زياد (/139/8ح رقم ،)6683وأخرجه مسلم (/94/1ح رقم )92من طريق وكيع بن الجراح ،ثالثتهم (حفص،
وعبد الواحد ،ووكيع) عن األعمش سليمان بن مهران به (بنحوه).

()4

النووي ،شرح النووي على مسلم (.)217/1
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«وان زنى وان سرق» قلت :وان زنى وان سرق؟ قال« :وان زنى وان سرق» قلت :وان زنى
()1

أبي ذر»(.)2

وان سرق؟ قال« :وان زنى وان سرق على رغم أنف
َّ
ب(" :)3ل خالف بين أئمة المسلمين أنه من قال :ل إله إل اهلل ،ومات عليها
قال ال ُمهَل ُ
أنه لبد له من الجنة ،ولكن بعد الفصل بين العباد ورد المظالم إلى أهلها"(.)4
َّد اهلل  ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أ ِ
ُش َير
ويستفاد من هذا الحديث أن من َوح َ
ً
ابتداء وهذا في حقوق اهلل باتفاق أهل السنة ،وأما حقوق
إليها في الحديث فإنه موعود بدخول الجنة
ً
العباد فيشترط ردها عند األكثر ،وقيل بل هو كاألول ِ
يب اهلل صاحب الحق بما شاء ،وأما من
َ
ويث ُ
ُ
أيضا داخل في ذلك لكن مذهب أهل السنة
تلبس بالذنوب ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه ً
أنه في مشيئة اهلل تعالى إن شاء عاقبه وان شاء عفا عنه(.)5

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من مات على التوحيد دخل الجنة وان ارتكب الذنوب
()6
ال رسو ُل ِ
اهلل « :من مات
ان  ،قَ َ
ان ب ِن َعفَّ َ
ي َعن ُعث َم َ
ال :قَ َ َ ُ
والمعاصي  ،ويؤكد ذلك ما ُرِو َ
وهو يعلم أنه ًل إله إًل الل ،دخل الجنة»(.)7

()1
ق
صَ
(رغم أنف) :أي إن ذل وخزي ،وقيل :وان كره ،وقيل :من الرغم وهو التراب ،والمراد وكأنه دعا عليه أن ُيل َ
أنفه بالتراب[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)239 /2ابن حجر ،فتح الباري (.])111/3

البيض/149/7( ،ح رقم ،)5827قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َمع َم ٍر
الح َسي ِن (بن ذكوان)َ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُب َري َدةََ ،عن َيحَيى
ُ

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب الثياب
َّ
الو ِار ِث (بن سعيد)َ ،ع ِن
(عبد اهلل بن عمرو)َ ،حدثََنا َعب ُد َ
ب ِن َيع َم َرَ ،ح َّدثَهُ أ َّ
َن أََبا األَس َوِد الد َؤلِ َّي (ظالم بن عمرو) َح َّدثَهَُ :ع ِن أََبي َذر  .وأخرجه مسلم (/95/1ح رقم)94
من طريق أبي األسود الديلي به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/71/2ح رقم ،)1237ومسلم (/94/1ح رقم )94من
طريق المعرور بن سويد ،وأخرجه البخاري (/116/3ح رقم ،)2388ومسلم (/687/2ح رقم )94من طريق زيد
بن وهب ،كالهما (المعرور ،وزيد) عن أبي ذر الغفاري ( بمعناه).
()3
صفرة األسدي األندلسي المريي ،أبو القاسم ،سكن مرية ،من
المهلب :هو المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي ُ
أهل العلم الراسخين فيه ،وأحد األئمة الفصحاء ،أحيا اهلل به كتاب البخاري في األندلس وشرحه واختصره ،وله في

البخاري اختصار سماه النصيح في اختصار الصحيح ،وشرح سماه الكوكب الساري شرح صحيح البخاري ،وتوفي

سنة 435ه ـ ــ( .انظر :القاضي عياض ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك.)36،35/8:
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)236/3
()5

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)283/10

( )6انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)105/9
( )7مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على
النار/55/1( ،ح رقم ،)26قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،وُزَهي ُر ب ُن َحر ٍبِ ،ك َال ُه َما َعن
ِ ِ
ِ ِ
يد ب ُن
يم ،قَا َل أَُبو َبك ٍرَ :ح َّدثََنا (اسماعيل) اب ُن ُعلََّيةََ ،عن َخالِ ٍد (بن مهران) ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي ال َولِ ُ
إس َماعي َل ب ِن إب َراه َ
ٍِ
ان ب َن َعفَّ ِ
ان  .انفرد به مسلم دون البخاري.
ان (بن أبان)َ ،عن ُعث َم َ
ُمسلمَ ،عن ُحم َر َ
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ويستفاد من الحديث أن من مات وهو يعلم أن ل إله إل اهلل دخل الجنة إما دخوًل أو ًليا

خرويا فإن اهلل ل
إن لم يصدر عنه ذنب بعد اإليمان ،أو أذنب وتاب ،أو عفا اهلل عنه ،أو دخوًل أ ً
عمال ،أو معناه استحق دخول الجنة(.)1
يضيع أجر من أحسن ً

بابا ،قال فيه" :باب الدليل على أن
ب اإلمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ً
وقد َب َّو َ
()2
الَ :ر ُسو َل
ال :قَ َ
قطعا"  ،وأورد فيه حديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
من مات على التوحيد دخل الجنة ً
ِ
اهلل « :أشهد أن ًل إله إًل الل ،وأ ِّني رسول اللً ،ل يلقى الل بهما عبد غير شاك فيهما ،إًل
دخل الجنة»(.)3

ثانيا_ اْليمان بالل واليوم اآلخر:
ا
اإليمان باهلل واليوم اآلخر من أركان اإليمان ،وأصالن من األصول التي ُبعث بها الرسل
عليهم صلوات اهلل وسالمه ،ونزلت بها الكتب ،ول يتم إيمان أحد إل إذا آمن بهما ،قال اهلل تعالى:
ْ
ْ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ
ك ْم قِبَ َل ال ْ َم ْْشق َوال ْ َم ْغرب َولَ َ ْ َ َ ْ َ َ
اَّلل َ َواِلَ ْومِ اْل ِخ ِر
﴿ليس ال ِب أن تولوا وجوه
كن ال ِب من آمن بِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ َ
َ
كة َوالْكتَاب َوانلَبيِّ َ
ي﴾ [البقرة ،]177:وقد بشر النبي  من آمن باهلل واليوم اآلخر
َوالمَلئِ ِ
ِ
ِ ِ
ول ِ
بالجنة ،فعن أَبِي سلمى( )4مولَى رس ِ
اهلل  :أ َّ
ال« :بخ بخ( ،)5لخمس ما
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
َُ
َ
َ
َ َ
أثقلهن في الميزانً :ل إله إًل الله والله أكبر وسبحان الله ،والحمد لله ،والولد الصالح يتوفى
ال« :بخ بخ لخمس من لقي الله مستيق انا بهن دخل الجنة :يؤمن بالله
فيحتسبه ،والداه» َوقَ َ

واليوم اآلخر ،وبالجنة والنار ،والبعث بعد الموت ،والحساب»(.)6
()1

انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)110/1

()2

النووي ،شرح النووي على مسلم (.)217/1

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على
النض ِر َه ِ
النض ِر ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي أَُبو َّ
النض ِر ب ِن أَبِي َّ
النار/55/1( ،ح رقم ،)27قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن َّ
اش ُم ب ُن
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ٍ
صالِ ٍح
صرفَ ،عن أَبِي َ
القَاسمَ ،ح َّدثََنا ُعَبي ُد اهلل (بن عبد الرحمن) األَش َجعيَ ،عن َمالك ب ِن مغ َولَ ،عن طَل َحةَ ب ِن ُم َ
(ذكوان السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/56/1ح رقم )27من طريق األعمش سليمان بن مهران عن

أبي صالح السمان به (بنحوه).
( )4أبو سلمى :راعي رسول اللَّه  ،قيل اسمه ُحريث ،ويعد أَُبو َسل َمى ِفي الشاميين ،وبعضهم يعده ِفي الكوفيين،
روى عنه أَُبو سالم ممطور األسود الحبشي[ ،انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب (،)1683/4
ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])160/7

(( )5بخ بخ) :كلمة تُقال عند المدح والرضى بالشيء( ،ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)101/1:
()6
ان (بن مسلم)َ ،ح َّدثََنا
أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/430/24( ،ح رقم ،)15662ق ـالَ :ح َّدثََن ـا َعفَّ ـ ُ
ان (بن ي ـزي ـد)َ ،ح َّدثََن ـا َيحَيى ب ُن أَبِي َكثِ ٍ
يرَ ،عن َزي ٍد (بن س ـالم)َ ،عن أَبِي َس ـ َّالٍم (ممطور األس ـود الحبشي)َ ،عن
أَبـَ ُ
(أَبِي سلمى) مولَى رس ِ
ول اللَّ ِه  .وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/363/2ح رقم ،)781وفي اآلحاد والمثاني=
َُ
َ َ َ
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نص هذا الحديث على أن التصديق واإليمان باهلل ،واليوم اآلخر وما فيه من أهوال كالبعث
َّ

والنشور والميزان والصراط والجنة والنار سبب في دخول الجنان.

نبيا ورسواًل:
ربا وباْلسالم دي انا وبمحمد  ا
ثالثاا_ الرضا بالل ا
ث النبي  إلى الناس كافة ،وما كان ذلك إل ُليرسخ في قلوبهم توحيد اهلل  في
ُب ِع َ

ربوبيته وألوهيته؛ لتطمئن قلوبهم باهلل رًبا ،وتستسلم جوارحهم لشريعة اإلسالم فيطبقوا أحكامها،
فيكونوا بذلك قد حققوا الغاية التي أرادها اهلل  ،فيحظوا بالفوز الكبير ،ويكونوا من ورثة جنة
ول ِ
النعيم ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي َس ِع ٍيد ال ُخد ِري  ،أ َّ
ال« :يا أبا سعيد ،من
اهلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ال:
ب لَهَا أَُبو َس ِع ٍيد ،فَقَ َ
رضي بالل ربًّا ،وباْلسالم دي انا ،وبمحمد نبيًّا ،وجبت له الجنة» ،فَ َع ِج َ
ول ِ
أِ
ال« :وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ،ما بين
اهلل ،فَفَ َع َل ،ثَُّم قَ َ
َعد َها َعلَ َّي َيا َر ُس َ
ول ِ
ال« :الجهاد في سبيل الل،
اهلل؟ قَ َ
الَ :و َما ِه َي َيا َر ُس َ
ك ِّل درجتين كما بين السماء والرض» ،قَ َ
الجهاد في سبيل الل»(.)1
= (/347/1ح رقم ،)471والنسائي في الكبرى (/74/9ح رقم ،)9923وفي عمل اليوم والليلة (/215/1ح

رقم ،)167والدولبي في الكنى واألسماء (/106/1ح رقم ،)218وابن حبان (/115/3ح رقم ،)833والطبراني في
الكبير (/348/22ح رقم ،)873وفي الشاميين (/357/1ح رقم ،)615وفي الدعاء (/479/1ح رقم،)1680
والحاكم (/692/1ح رقم ،)1885وأبو ُنعيم في معرفة الصحــابة (/2915/5ح رقم )6833من طريق أبي سالم
مختصر) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في كل من_ :عفان بن مسلم:
ًا
الحبشي به (
(سبقت دراسته ،انظر :ص ،)30قلت :اختالطه ل يضر ،فقد قال الذهبي" :هذا التغير هو من تغير مرض
الموت ،وما ضره؛ ألنه ما حدث فيه بخطأ"( ،الذهبي ،ميزان العتدال ،)82/3:وقال العالئي" :أن هذا تغير
المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم األول"( ،العالئي ،المختلطين ص _ .)86يحيى بن أبي كثير :قال عنه

ابن حجر" :ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)596وذكره في المرتبة الثانية من

كتاب طبقات المدلسين (ص ،)36ولكــن ل يضره ،فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم ،وأورده ابن أبي حــاتم في
المراسيل (ص ،)240والعالئي في جـامـع التحصيل (ص ،)299ولكـن ل يضره؛ ألنـه لم يرسل عن زيـد بن سالم.
_أبو سالم ممطور السود الحبشي :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)215والعالئي في جامع التحصيل
(ص ،)286ولكن ل يضره ،فلم يـرسل عن أبي سلمى مولى رسـول اهلل  .وعليه فالحديث إسناده صحيح.
صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)1885وقال الهيثمي" :رواه أحمد ،ورجاله ثقات ،والصحابي الذي لم يسم
هو ثوبان" (الهيثمي ،مجمع الزوائد ،)49/1:ورده األلباني فقال" :إسناده صحيح ،والمولى الذي لم يسم هو أبو
سلمى راعي رسول اهلل  وهذا أولى من قول الهيثمي"( ،األلباني ،السلسلة الصحيحة ،)202/3:وصحح الحديث
شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)15662

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب بيان ما أعده اهلل تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات/1501/3( ،ح
ور ،ح َّدثَنا عب ُد ِ
اهلل ب ُن َوه ٍبَ ،ح َّدثَنِي أَُبو َهانِ ٍئ ال َخوَلنِي (حميد بن هانئ)،
رقم ،)1884قالَ :ح َّدثََنا َس ِع ُ
ص ٍ َ َ َ
يد ب ُن َمن ُ
َع ـن أَبِي َعب ـ ِد ال ـ َّرح َم ِن ال ُحُبلِـي (عبــد اهلل بـن ي ـزيـ ــد)َ ،عـ ـن أَبِي َس ِع ٍيد ال ُخ ـد ِري  .انفــرد بـه مسلم دون البخـــاري.
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ويستفاد من الحديث أن من رضي بربوبية اهلل  على وفق قضائه وقدره من خيره وشره،

وحلوه ومره ،ورضي بشريعة اإلسالم وأحكامه من المأمورات والمنهيات ،ورضي برسالة محمد 
الم َع َبر عنها بالشريعة والطريقة
وبجميع ما جاء به من عند اهلل  ويتضمن أقواله وأفعاله وأحواله ُ

والحقيقة ،فإن هذا يوجب له دخول الجنة والدليل قوله "َ :و َج َبت لَهُ ال َجَّنةُ" ،أي ثبتت وتحققت،
وعبر عنه بالم ِ
ضي مبالغة في تحقيق وقوعه ،أو حصلت له الجنة في الدنيا ،ال َغي َبةُ عن الس َوى
ُ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ
َ
ان﴾
والحضور مع المولى ،ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى﴿ :ولِمن خاف مقام رب ِه جنت ِ

[الرحمن ،]46:أي جنة في الدنيا وأخرى في اآلخرة(.)1

دينا ،وبمحمد رسوًل ،سبب في حصول لذة اإليمان،
كما أن الرضا باهلل رًبا ،وباإلسالم ً
َّاس ب ِن عبِد المطَّلِ ِب  ،أََّنه س ِمع رسو َل ِ
فقد جاء في الحديث َع ِن ال َعب ِ
اهلل َ ،يقُو ُل« :ذاق طعم
َ
ُ َ ََُ
ُ
اْليمان من رضي بالل ربًّا ،وباْلسالم دي انا ،وبمحمد رسواًل»(.)2
نص هذا الحديث على فضل عظيم لمن اتصف بالرضى المذكور ،حيث صح به إيمانه،
ّ

نبيا ورسوًل دليل
واطمأنت به نفسه ،وخامر باطنه؛ ألن رضاه باهلل رًبا ،وباإلسالم ً
دينا ،وبمحمد ً
لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما رضي به ومخالطة بشاشته قلبه ،وهذا الحديث كالحديث اآلخر
ي َعن أ ََن ِ
ال« :ثالث من كن فيه وجد حال وة اْليمان :أن
س ب ِن َمالِ ٍك َ ،ع ِن النَّبِي  قَ َ
الذي ُرِو َ
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،وأن يحب المرء ًل يحبُّه إًل لله ،وأن يكره أن يعود
أمر واستحسنه سهل عليه
في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»( ،)3وذلك أن اإلنسان إذا رضى ًا

أمره ،ولم يشق عليه شيء منه ،فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه اإليمانَ ،سهُلَت عليه طاعات ربه
ول ّذت له ،ولم يشق عليه معاناتها(.)4
()1

انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم ( ،)118/1المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

(.)2491/6

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل رًبا/62/1( ،ح رقم ،)34قال:
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َيحَيى ب ِن أَبِي ُع َم َر ال َمكيَ ،وبِش ُر ب ُن ال َح َكِم ،قَ َالَ :ح َّدثََنا َعب ُد ال َع ِز ِ
يز َو ُه َو اب ُن ُم َح َّم ٍد ال ـ َّد َرَاورِدي،
اهيم (التيمي) ،عـن ع ـ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ام ِر بـ ِن َسع ٍد (بـن أبي وقــاص)َ ،ع ِن
َ َ
َعـن يـَِزيـ َد (بـن عبـد اهلل) بـ ِن الهَـادَ ،عن ُم َح َّمد ب ِن إب َر َ
َّاس ب ِن عب ِد الم َّ
ال َعب ِ
طِل ِب  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َ
ُ
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب حالوة اإليمان/12/1( ،ح رقم ،)16قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن
ِ
المثََّنى ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َعب ُد الو َّه ِ
وب (بن كيسان)َ ،عن أَبِي ِقالََبةَ (عبد اهلل بن يزيد)َ ،عن
اب الثَّقَفي ،قَا َلَ :ح َّدثََنا أَي ُ
ُ
َ
أََن ِ
س ب ِن َم ِال ٍك  .وأخرجه البخاري (/20/9ح رقم( )6941بلفظه) ،ومسلم (/66/1ح رقم( )43بنحوه) كالهما
من طريق عبد الوهاب الثقفي به .وأخرجه البخاري (/14/8ح رقم ،)6041ومسلم (/66/1ح رقم )43من طريق
قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك ( بمعناه).
()4

انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)270/1
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وقال ابن القيم معلقًا على األحاديث السابقة التي تضمنت الرضى بالمذكورات" :وهذان
الحديثان عليهما مدار مقامات الدين ،واليهما ينتهي ،وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته،
والرضا برسوله ،والنقياد له ،والرضا بدينه ،والتسليم له ،ومن اجتمعت له هذه األربعة فهو الصديق

حقًا ،وهي سهلة بالدعوى واللسان ،وهي من أصعب األمور عند الحقيقة والمتحان ،ول سيما إذا
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها"(.)1
ابعا_ اًلستقامة والسداد على دين الل :
را
وحسن اإلسالم ،وهي دليل اليقين ،ومرضاة
الستقامة على دين اهلل  من كمال اإليمانُ ،
َ
َ
اَّل َ
ين
رب العالمين ،بها ينال اإلنسان الكرامات ،ويصل إلى أعلى المقامات ،قال اهلل تعالى﴿ :إِن ِ
َْ َ ُْ
َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ك ُة َأ ََل ََتَافُوا َو ََل ََتْ َزنُوا َوأَب ْ ِ ُ
ْشوا بِاْلَن ِة ال ِت كنتُ ْم
قالوا ربنا اَّلل َ ثم استقاموا تتَنل علي ِهم المَلئ ِ
َ
ُ َ ُ َ
ون﴾ [فصلت ،]30:وقد أمر اهلل  نبيه  وكل من كان معه بتحقيقها فقال﴿ :فَ ْ
استَ ِق ْم ك َما
توعد
َ
ُ
ُ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ َْ َْ َُ َ ََْ َ
ون بَص ر
ي﴾ [هود ،]112:فينبغي على كل من سلك
أ ِمرت ومن تاب معك وَل تطغوا إِنه بِما تعمل
ِ
طريق اإليمان ،ووجد حالوته ولذته أن يستقيم على ذلك الطريق حتى يبلغ منتهى عمره وهو على

اعةَ ب ِن
ذلك الطريق ،وقد أقسم النبي  بوجوب الجنة لمن آمن باهلل واستقام على ذلك ،فَ َعن ِرفَ َ
ِ ()2
ال :ص َدرَنا( )3مع رس ِ
ول اللَّ ِه ِ من َم َّكةَ ،فَ َج َع َل َّ
ونهُ ،ثَُّم إِ َّن
اس َيستَأِذُن َ
الن ُ
ََ َُ
َع َرَابةَ ال ُجهَني  قَ َ َ
َّ
ال« :والذي نفس
ف ،قَ َ
ال َخي ًرا ،ثَُّم قَ َ
النبِ َّي َ ح ِم َد اللَّهََ ،وقَ َ
ان إِ َذا َحلَ َ
ال« :أشهد عند الله» َو َك َ
محمد بيده ،ما من عبد يؤمن بالله ،ثم يسدِّد( ،)4إًل سلك ،في الجنة»(.)5
()1

ابن القيم ،مدارج السالكين (.)171/2

()2
ِ
بالجهَنِي أشهر وجهينة أخو
الجهَنيَ ،و ُه َو ُ
ويقال :ابن عرادة العذري من بني عذرة ،ويقال فيه ُ
رفاعة بن عرابةُ :
ان يسكن الحباب ،وهي أرض ع ـذرة ،مدني ،يعد في أهل الحج ـاز.
عـ ـذرة ،صح ـابي جليلُ ،يكنى أب ـو خزام ـةَ ،ك ـ َ

[انظر :ابــن عبــد البر ،الستيع ـاب في معرفــة األصحــاب ( ،)1639 /4ابــن األثير ،أسد الغ ـاب ـة ( .])286 /2

()3

(صدرنا) :أي رجعنا من غزو أو سفر( .السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)574/2:

(( )4يسدِّد) :يقتصد فال َيغلو ول ُيسرف ،أي يستقيم( .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)352/2:
( )5أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/152/26( ،ح رقم ،)16215قالَ :ح َّدثََنا أَُبو ال ُم ِغ َيرِة (عبد القدوس بن
الحجاج) ،قَا َل :ح َّدثََنا (عبد الرحمن بن عمرو) األَوَز ِ
اعي ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َيحَيى ب ُن أَبِي َكثِ ٍ
يرَ ،عن ِه َال ِل ب ِن أَبِي
َ
ونةَ ،عن ع َ ِ
اعةَ ب ِن َع َرَابةَ ال ُجهَنِي  .وأخرجه ابن ماجه (/1432/2ح رقم،)4285
طاء ب ِن َي َس ٍارَ ،عن ِرفَ َ
َمي ُم َ َ َ

والدارمي (/929/2ح رقم ،)1522وابن أبي شيبة (/101/3ح رقم ،)1286وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني

(/24/5ح رقم ،)2561والنسائي في الكبرى (/178/9ح رقم ،)10236وابن خزيمة في التوحيد (/311/1ح
رقم ،)37وابن حبان (/44/1ح رقم ،)212والطبراني في الكبير (/49/5ح رقم ،)4556واآلجري في الشريعة
(/1136/3ح رقم ،)708والدارقطني في النزول (/146/1ح رقم ،)69والبيهقي في الشعب (/5/2ح رقم)400

ومختصرا) .وأخرجه أحمد (/156/26ح رقم= ،)16218
من طريق عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي به (مطولً
ً
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وفي الحديث دليل على ِعظَم فضل الستقامة على دين اهلل  ،ل سيما وأنها سبب في
ان ب ِن عبِد ا ِ
دخول الجنان ،و َح َرص عليها الصحابة الكرام  ،فقد جاء في الحديث َعن ُسف َي ِ
هلل
َ
()1
ال :قلت :يا رسول الل ،قل لي في اْلسالم قواًل ًل أسأل عنه أح ادا بعدك قال :
الثَّقَِفي  ،قَ َ
«قل :آمنت بالل ،فاستقم»(.)2

قال القاضي عياض :وقول النبي  للذي سألهُ " :قل آمنت بِ ِ
اهلل ،فَاستَِقم" :هذا من جوامع
َ ُ
َ َ َ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َ ْ َ َ
ُ
اَّلين قالوا ربنا اَّلل ثم استقاموا﴾ [فصلت ،]30:أي
كلمه  وهو مطابق لقول اهلل تعالىِ ﴿ :إن ِ
وحدوا اهلل وآمنوا به ،ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ول أشركوا به غيره ،والتزموا طاعته إلى

أن توفوا على ذلك .وهذا الذي قلناه عليه أكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم وهو معنى

الحديث ،إن شاء اهلل تعالى(.)3

= والدارمي (/929/2ح رقم ،)1523وابن المبارك في مسنده (/24/1ح رقم ،)42والطيالسي (/620/2ح
رقم ،)1387والطب ارني فـي الكبير (/51 /5ح رقم ،)4559واآلجري في الشريعة (/1138/3ح رقم،)711
والدارقطني في النزول (/145/1ح رقم ،)68وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة (/1076/2ح رقم )2726من طريق
هشام الدستوائي (بنحوه) ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/50/5ح رقم ،)4557والدارقطني في النزول (/148/1ح
رقم )71من طريق أبان بن يزيد (مطولً) ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/51/5ح رقم )4558من طريق حرب بن
شداد (مطولً) ،وأخرجه ابن بطة في اإلبانة (/214/7ح رقم )167من طريق شيبان بن عبد الرحمن (مطولً)،

أربعتهم (هشام ،وأبان ،وحرب ،وشيبان) عن يحيى بن أبي كثير به .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل

يضر ما قيل من تدليس وارسال يحيى بن أبي كثير( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)36قلت :تدليسه ل يضر،
فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص ،)36وأورده ابن

أبي حاتم في المراسيل (ص ،)240والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)299ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عــن
هــالل بـن أبي ميمونـة .وعليـه فالحديث إسنـاده صحيح .قال الهيثمي" :رواه أحمد وعند ابن ماجـه بعضـه ورجـالـه
مـوثقون"( ،الهيثمي ،مجمـع الـزوائ ـد ،)21/1:وصحح إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم،)2405
وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)16216

( )1سفيان بن عبد الل بن ربيعـة الثقف ِّي :معدود في أهل الطائف ،له صحبة وسماع ورواية ،كان عامالً لعمر
بن الخطاب على الطائف ،وله عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنها ،يعد في البصريين .روى عنه ابنه
عبد اهلل بن سفيان( .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب.)630/2:

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب جامع أوصاف اإلسالم/65/1( ،ح رقم ،)38قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر
وح َّدثََنا قُتَيَبةُ
ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،وأَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء) قَ َالَ :ح َّدثََنا (عبد اهلل) اب ُن ُن َمي ٍر ،ح َ
ِ
ِ ِ
يعا َعن َج ِر ٍ
وح َّدثََنا أَُبو ُك َري ٍب،
ب ُن َس ِع ٍيد (الثقفي)َ ،وِاس َح ُ
ير (بن عبد الحميد) ،ح َ
يم (بن راهويه)َ ،جم ً
اق ب ُن إب َراه َ
ِ
ِ ِ
ان
امةَ (حماد بن أسامة)ُ ،كلهُم َعن ه َشام ب ِن ُعرَوةَ (بن الزبير)َ ،عن أَبِيه (عروة بن الزبير)َ ،عن ُسفَي َ
َح َّدثََنا أَُبو أ َ
ُس َ
ب ِن عب ِد ِ
اهلل الثَّقَِفي  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َ
( )3انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)275/1
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خامسا_ إحالل الحالل وتحريم الحرام:
ا
إن من كمال التوحيد والعبودية واإلذعان هلل  أن ينقاد المؤمن لما أمره اهلل به ،فيتبع

وحرم ما
أحسنه ،وينتهي عما نهاه اهلل عنه ،فينزجر عنه ويتركه ،فيكون بذلك قد أحل ما أحله اهلل َّ
َ َ َْ َ ُ َ َْ َْ َََ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ
اَّل َ
ين
َّ
اَّلين يست ِمعون القول فيت ِبعون أحسنه أوَلِك ِ
حرمه اهلل ،أولئك الذين قال اهلل  في حقهمِ ﴿ :
َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َْ
َ
اب﴾ [الزمر ،]18:بل إن ذلك النقياد والتباع لهو جوهر العبودية
هداهم اَّلل َ وأوَلِك هم أولو اْلْل ِ

وأساسها؛ لما فيه من التحرر من طاعة غير اهلل  وصرفها هلل وحده ،وألجل ذلك كان جزاء اهلل
ِ ِ
اهلل ر ِ
ِ
ض َي اهلل َعنهُ َما،
تعالى لمن التزم بذلك التباع أن يوجب له دخول الجنان ،فَ َعن َجاب ِر ب ِن َعبد َ
ال :أتى النبي ُّ 
النعمان بن قوقل( ،)1فقال :يا رسول الل أ أريت إذا صليت المكتوبة ،وحرمت
قَ َ
الحرام ،وأحللت الحال ل ،أأدخل الجنة؟ فقال النب ُّي « :نعم»(.)2
ويستفاد من الحديث أن القيام بفعل الفرائض والواجبات ،وترك المحرمات والمنهيات،

سبب في دخول الجنات ،والظاهر أن المراد بتحريم الحرام أم ارن أن يعتقده ول يفعله ،بخالف

حالل(.)3
تحليل الحالل فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده
ً

ويحتمل أن يكون المراد بتحليل الحالل اعتقاده مع إتيانه وفعله ،ويكون الحالل هنا عبارة

عما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح ،ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم

عليه ،ول يتعدى ما أُبِيح له إلى غيره ،ويجتنب المحرمات(.)4
ٍ
وقال ابن حجر الهيتمي" :فإذا َّ
وحرم كل حرٍام ...فقد أتى بجميع وظائف
أحل كل
حالل َّ

الشرع ،وذلك مستقل بدخول الجنة"(.)5

()1

ُّ
النعمان بن قوقل :بن أُصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عمرو بن عوف ،وقيل :النعمان بن ثعلبة ،وثعلبة

بدرا ،واستشهد بغزوة أحد[ .انظر :ابن األثير ،أسد الغابة (،)320/5
ُيدعى قوقالً ،قيل :له صحبة ،وكان ممن شهد ً
ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])355/6

()2

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان اإليمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل

الجنة/44/1( ،ح رقم ،)15قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،وأَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء)،
واللَّفظُ ِألَبِي ُك َري ٍب ،قَ َالَ :ح َّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَيةَ (محمد بن خازم)َ ،ع ِن األَع َم ِ
ان
ش (سليمان بن مه ارن)َ ،عن أَبِي ُسفَي َ
َ
(طلحة بن نافع) ،عن جابِ ِر بن عبد اهلل ر ِ
ض َي اهلل َعنهُ َما .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث
َ َ
َ
من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما (بنحوه).

()3

انظر :ابن الصالح ،صيانة صحيح مسلم (ص.)145

()4

انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)513/1

( )5ابن حجر الهيتمي ،الفتح المبين بشرح األربعين (ص.)392
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المبحث الثاني

أعمال العبادات البدنية الموجبة للجنة

اإليمان قول وعمل ،ولئن كان التَّلفظ بألفاظ التوحيد ُيدخل الجنة كما اتضح في المبحث
األول ،فالمبحث الثاني يتناول ما يبين أن اإليمان قول ويصدقه العمل ،فيعرض هذا المبحث

األعمال البدنية من أعمال الصالة ،والصوم والصدقة والحج والعلم ،والجهاد والرباط ،واألدعية
واألذكار التي توجب دخول الجنة ،كل ذلك من خالل المطالب التالية:

المطلب الول :أعمال الصالة الموجبة للجنة.

الصالة عمود الدين ،وهي الركن الثاني من أركان اإلسالم ،بل هي أعظم أركان اإلسالم

بعد الشهادتين ،وهي أول ما أوجبه اهلل  على عباده ،وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة،

سببا في دخول الجنة،
وهذا المطلب يعرض جملة من أعمال الصالة؛ الحرص عليها يكون ً
فالمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة سبب في دخول الجنة ،كما جاء في الحديث َعن
ادةَ ب ِن الص ِ
ت َر ُسول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :خمس صلوات افترضهن الله على
َّام ِت  ،قَ َ
ُع َب َ
الَ :س ِمع ُ
عباده ،فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شي ائا ،استخفافاا بحقِّهن ،فِإن الله جاعل له يوم القيامة
عه ادا أن يدخله الجنة ،ومن جاء بهن قد انتقص منهن شي ائا ،استخفافاا بحقِّهن ،لم يكن له عند

الله عهد ،إن شاء عذبه ،وان شاء غفر له»(.)1

( )1ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة
عليها/449/1( ،ح رقم ،)1401قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َب َّش ٍار قَا َلَ :ح َّدثََنا (محمد بن إبراهيم) اب ُن أَبِي َع ِديَ ،عن
ِ
ٍِ
ِ ِ
َّانَ ،ع ِن (عبد اهلل) اب ِن ُم َحي ِر ٍ
يزَ ،ع ِن
ُشعَبةَ (بن الحجـاج)َ ،عن َعبـد َربه ب ِن َسعيدَ ،عن ُم َح َّمد ب ِن َيحَيى ب ِن َحب َ
الص ِ
ام ِت  .وأخرجه ابن حبان (/174/6ح رقم )2417من طريق محمد
ادةَ ب ِن َّ
(أبو رفيع) ال ُمخ ِد ِجيَ ،عن ُعَب َ
ابن بشار به (بنحوه) .وأخرجه ابن الجعد (/238/1ح رقم ،)1571والطبراني في الشاميين (/247/3ح رقم)2183
من طريق شعبة بن الحجاج به (بنحوه) .وأخرجه أبو داود (/62/2ح رقم ،)1420والنسائي (/230/1ح رقم،)461

وفي الكبرى (/203/1ح رقم ،)318ومالك (/123/1ح رقم ،)14والدارمي (/985/2ح رقم ،)1618وأحمد
(/366/37ح رقم ،)22693والحميدي (/375/1ح رقم ،)392وابن أبي شيبة (/91/2ح رقم ،)6852والمروزي
في تعظيم قدر الصالة (/951/2ح رقم ،)1029والطحاوي في شرح مشكل اآلثار (/193/8ح رقم،)3167

والشاشي (/196/3ح رقم ،)1281وابن حبان (/23/5ح رقم ،)1732والطبراني في الشاميين (/246/3ح
رقم ،)2181والبيهقي (/112/1ح رقم ،)262وفي الكبرى (/531/1ح رقم ،)1692وفي الشعب (/310/4ح
رقم )2564من طريق يحيى بن سعيد ،وأخرجه أحمد (/414/37ح رقم ،)22752والطحاوي في شرح مشكل
اآلثار (/196/8ح رقم )3170من طريق محمد بن إسحاق ،وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/468/2ح
رقم ،)967والمروزي في تعظيم قدر الصالة (/954/2ح رقم ،)1033والطبراني في الشاميين (/248/3ح
رقم )2186من طريـق نـافع بن أبي ُنعيم ،وأخرجه المروزي في تعظيم قـدر الصالة (/954/2ح رقم= ،)1032
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ويستفاد من هذا الحديث أن اهلل  افترض على عباده خمس صلوات ،يؤديها العبد في

مواقيت محددة من اليوم والليلة ،والمحافظة على هذه الصلوات من أحب األعمال إلى اهلل ،وبها
َ
َ
َ َ َ ُُ
َ َ
َ
وك الش ْم ِس إِل غ َس ِق الليْ ِل
ل
ِل
ة
َل
الص
م
ق
ِ ِ
تُرفع درجات العبد وتُحط عنه خطاياه ،قال اهلل تعالى﴿ :أ ِ ِ
ُ َ َْ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ً
َوق ْرآن الفج ِر إِن ق ْرآن الفج ِر َكن َمش ُهودا﴾ [اإلسراء ،]78:قال القرطبي" :وهذه اآلية بإجماع
المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة"(.)1
وقوله " :أَن ُيد ِخلَهُ ال َجَّنةَ" :هذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات الخمس المفروضة
َ َ َ َ ََْ
َْ ْ َ
الصَلة تنه َع ِن الفحشا ِء
ابتداء ،قال اهلل تعالى﴿ :إِن
ُيوفق لفعل الصالحات بحيث يدخله الجنة
ً
َ ُْْ َ ََ ْ
َ َُْ َ ُ َ ْ َُ َ َ ْ َُ َ
ِ
ظِم الفضل
ع
على
يدل
الحديث
و
،
]
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:
العنكبوت
[
﴾
ون
اَّلل َ أكب واَّلل َ يعلم ما تصنع
والمنك ِر و ِ
َّلك ُر ِ
َ
المترتب على المحافظة على الصلوات الخمس ،ومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه ومعنى غفر له

ابتداء بمغفرته واهلل تعالى أعلى وأعلم(.)2
أي أدخله الجنة
ً

= والطبراني في الشاميين (/248/3ح رقم )2185من طريق محمد بن إبراهيم ،وأخرجه الشاشي (/197/3ح
رقم ،)1282وابن حبان (/21/5ح رقم )1731من طريق محمد بن عمرو ،وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل
اآلثار (/198/8ح رقم )3171من طريق عقيل بن خالد ،وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصالة (/953/2ح
رقم ) 1031من طريق عمرو بن يحيى ،سبعتهم (يحيى ،ومحمد ،ونافع ،ومحمد ،ومحمد ،وعقيل ،وعمرو) عن
محمد بن يحيى بن حبان به (بنحوه) .وأخرجه أبو داود (/115/1ح رقم ،)425وأحمد (/377/37ح رقم،)22704
والطبراني في األوسط (/56/5ح رقم ،)4658والبيهقي في الكبرى (/305/2ح رقم )3166من طريق عبد اهلل
ابن الصنابحي ،وأخرجه الطيالسي (/467/1ح رقم ،)574والمروزي في تعظيم قدر الصالة (/955/2ح
رقم )1034من طريق أبي إدريس الخولني ،وأخرجه البزار (/139/7ح رقم )2690من طريق إسحاق بن يحيى،

وأخرجه الطبراني في الشاميين (/194/2ح رقم )1174من طريق خيار بن سلمة ،أربعتهم (عبد اهلل ،وأبو إدريس،
واسحاق ،وخيار) عن عبادة بن الصامت ( بمعناه ،ومختصرا) .واْلسناد فيه_ :أبو رفيع المخدج ُّي :ا ِ
لكَناني
ً
الفلسطيني ،وقيل :رفيع ،والمخدجي لقب وليس نسبة ،و ِ
الكَناني نسبة إلى عدة قبائل ،منها أبو ِقرصافة جندرة بن
َ

َخي َشة بن نفير[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)315/33السمعاني ،األنساب ( ،])151/11ذكره ابن حبان
في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)570 /5:وقال الذهبي" :وثق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)426 /2:وقال ابن حجر:
"مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)640قلت :هو صدوق .وقـد توبع في هذا الحديث كما هو واضح من

خالل التخريـج ،وباقي رواته ثقات .وعليه فالحديث إسنــاده حسن .وبالمتابعة يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره.

وقد صحح الحديث ابن عبد البر( ،ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،)288/23:
والنووي في خالصة األحكام (ح رقم ،)661واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)3242وفي صحيح
أبي داود – األم (ح رقم ،)452وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم.)1401
()1
()2

القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (.)303/10

انظر :السندي ،حاشية السندي على سنن النسائي (.)230/1
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كما أن المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة في مواقيتها من األعمال التي يكتب
اهلل  بها الجنة ،فقد جاء في الحديث عن عبِد ِ
اهلل ب ِن مس ُع ٍ
ي
ال :قلت :يا نبي الل ،أ ُّ
ود  ،قَ َ
َ َ
َ
العمال أقرب إلى الجنة؟ قال« :الصالة على مواقيتها» قلت :وماذا يا نبي الل؟ قال« :ب ُّر

الوالدين» قلت :وماذا يا نبي الل؟ قال« :الجهاد في سبيل الل»(.)1

ب إلى الله؟ قال:
ي العمل أح ُّ
وقد تعددت ألفاظ هذا الحديث فجاء في رواية البخاري" :أ ُّ

()2
ي العمال أفضل؟ قال« :الصالة
«الصالة على وقتها» ، "..وجاء في رواية أخرى بلفظ" :أ ُّ

لوقتها» ،)3("..وهذا الحديث على الرغم من اختالف ألفاظه إل أنها متقاربة ومتحدة في المعنى؛
ألن ما كان من األعمال أحب إلى اهلل  فهو أفضل األعمال ،وهو أقرب إلى الجنة من غيره،
وما كان أحب إلى اهلل عامله أقرب إلى اهلل من غيره(.)4

ويستفاد من الحديث أن الصالة في وقتها أفضل األعمال وأقربها إلى الجنة؛ ألنها من

أعظم دعائم اإلسالم ،والبدار إليها في أول أوقاتها ،أفضل من التراخي فيها؛ ألنه إنما شرط فيها
أن تكون أحب األعمال إلى اهلل إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل(.)5

( )1مسلم ،صحيح مسلم (/89/1ح رقم ( ،)85سبق تخريجه ،انظر :ص.)28

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها/112/1( ،ح رقم ،)527قال:
ح َّدثََنا أَبو الولِ ِيد ِه َشام بن عب ِد ِ ِ
َّ
العي َزِار (العبدي) :أَخَب َرنِي
الولِ ُ
ُ ُ َ
َ
يد ب ُن َ
َ
الملك ،قَا َلَ :حدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج) ،قَا َل َ
ُ َ
الد ِار وأَ َشار إِلَى َد ِار  -عب ِد اللَّهِ
احب َ -ه ِذهِ
الشيبانِ َّي (سعد بن إياس) ،يقُو ُل :ح َّدثََنا ص ِ
ِ
َّ
َّ
ٍ
ت أََبا َعمرو
قَا َلَ :سمع ُ
َ
َ ُ
َ
َ
َ
َ َ
(بن مسعود)  .وأخرجه البخاري (/2/8ح رقم )5970من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك به (بلفظه).

وأخرجه البخاري (/156/9ح رقم )7534من طريق سليمان بن حرب ،ومسلم (/90/1ح رقم )85من طريق معاذ
بن معاذ العنبري ،كالهما (سليمان ،ومعاذ) عن شعبة بن الحجاج به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/14/4ح

رقم )2782من طريق مالك بن مغول ،وأخرجه البخاري (/156/9ح رقم ،)7534ومسلم (/89/1ح رقم )85من
طريق سليمان بن فيروز ،وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبيد،
ثالثتهم (مالك ،وسليمان ،وعبد الرحمن) عن الوليد بن العيزار به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/90/1ح رقم )85من

(مختصرا).
طريق الحسن بن عبيد اهلل عن أبي عمرو الشيباني به
ً

()3
صالَةَ لِ َمن لَم
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب وسمى النبي  الصالة ً
عمال ،وقالَ :وقَا َل« :لَ َ
ِ
يق أر بِفَاتِح ِة ِ
الكتَ ِ
ان (بن حرب)َ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ع ِن
َ
اب»/156/9( ،ح رقم ،)7534قالَ :ح َّدثَني ُسلَي َم ُ
ََ

لع َّو ِام (الكالبي)َ ،ع ِن َّ
الشيَبانِي
َس ِدي ،أَخَب َرَنا َعب ُ
الولِ ِيد (بن العيزار العبدي) ،ح َو َح َّدثَنِي َعب ُ
َّاد ب ُن َيعقُ َ
َّاد ب ُن ا َ
وب األ َ
َ
(سليمان بن فيروز) ،ع ِن الولِ ِ
العي َز ِارَ ،عن أَبِي َعم ٍرو َّ
ِ
الشيَبانِي (سعد بن إياس)َ ،ع ِن (عبد اهلل) اب ِن
ن
ب
يد
َ
َ
َ

مس ُع ٍ
ود ( .انظر :تخريج الحديث السابق).
َ
( )4انظر :ابن رجب الحنبلي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)210،208/4
( )5انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)157/2
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وقد ُخصَّت هذه العبادات الثالثة بالذكر دون غيرها من العبادات؛ لكونها أفضل األعمال
بعد اإليمان ،فمن ضيع الصالة التي هي عماد الدين مع العلم بفضيلتها كان لغيرها من أمر
تهاونا واستخفافًا ،وكذا من ترك بر والديه فهو لغير ذلك من حقوق اهلل
تضيعا ،وأشد
الدين أشد
ً
ً
أشد ترًكا ،وكذا الجهاد من تركه مع قدرته عليه عند تعينه ،فهو لغير ذلك من األعمال التي ُيتقرب
بها إلى اهلل تعالى أشد ترًكا ،فمن حافظ على هذه العبادات الثالث كان لما سواها أحفظ ،ومن
ضيعها كان لما سواها أضيع(.)1

خص صلوات
ولم يقتصر النبي  على األمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة بل َّ

يال ،ومن ذلك تخصيص
عظيما ،و ًا
معينة بتحريض المحافظة عليها ،ورتب عليها ثو ًابا
أجر جز ً
ً
صالتي الفجر والعصر على سائر الصلوات في الفضل والثواب ،حيث جعل المحافظة على كل
وسى األَش َع ِري  ،أ َّ
ول اللَّ ِه 
َن َر ُس َ
منهما ً
سببا في دخول الجنة ،فجاء في الحديث َعن أَبِي ُم َ
ال« :من صلى البردين( )2دخل الجنة»(.)3
قَ َ

وهذا الحديث أشار إلى أن المحافظة على صالتي الفجر والعصر سبب في دخول الجنة؛
َ
ألنهما تميزتا بفضل ليس في غيرهما من الصلوات ،أما صالة الفجر فقد قال اهلل ﴿ :أقِ ِم
َ
َ َ َ ُُ
َ َ
َ
ُ َ َْ ْ َ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ً
وك الش ْم ِس إِل غ َس ِق الليْ ِل َوق ْرآن الفج ِر إِن ق ْرآن الفج ِر َكن َمش ُهودا﴾ [اإلسراء،]78:
الصَلة ِِلل ِ
أيضا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس
يشهده اهلل  ومالئكته وهذه فضيلة عظيمة ،واختصت ً

منفردة بوقتها فبينها وبين صالة العشاء نصف الليل األخير ،وبينها وبين صالة الظهر نصف

النهار األول؛ ألن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ول يمتد إلى طلوع الفجر ،وأما من طلوع
الشمس إلى زوالها فليس أيضا وقتًا لصالة مفروضة ،فتميزت بأنها صالة مشهودة ،وأما صالة
صها بالذكر
العصر فتميزت بأنها الصالة الوسطى ،وأن اهلل تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خ َّ
َ َ َ ْ
َ ُ ََ َ ََ
الصَلةِ ال ُو ْس َطى﴾ يعني صالة العصر
ات﴾ هذا عام ﴿و
بعد أن عمم فقال ﴿ :حافِظوا َع الصلو ِ

فخصها بالذكر؛ لفضيلتها وشرفها(.)4
َّ
()1

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)14/5

()2

(البردين) :أي صالتي الفجر والعصر ،وذلك ألنهما تصليان في بردي النهار ،وهما طرفاه حين يطيب الهواء

الحّر( .الخطابي ،أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري.)448/1:
وتذهب سورة َ
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل صالة الفجر/119/1( ،ح رقم ،)574قالَ :ح َّدثََنا
ُهدَبةُ ب ُن َخ ِال ٍد ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َه َّمام (بن يحيى العوذي)َ ،ح َّدثَنِي أَُبو َجم َرةَ (نصر بن عمران)َ ،عن أَبِي َبك ِر ب ِن أَبِي
وسى األَش َع ِري  .وأخرجه مسلم (/440/1ح رقم )635من
وسى (عمرو بن عبد اهلل بن قيس)َ ،عن أَبِي ُم َ
ُم َ
طريق هذبة بن خالد به (بلفظه).

( )4انظر :ابن عثيمين ،شرح رياض الصالحين (.)54،53/5
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كما أن هناك فضائل اشتركت فيها صالتي الفجر والعصر منها ما أشرت إليه سابقًا
()1
ال
ال :قَ َ
أنهما من أسباب النجاة من النار ،فقد جاء في الحديث َعن ُع َم َارةَ ب ِن ُرَؤي َبةَ  ،قَ َ
رسو ُل ِ
اهلل ً« :ل يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس ،وقبل غروبها»( ،)2والثانية أنهما سبب
َُ
في دخول الجنة لقوله « :من صلى البردين دخل الجنة» ،ففي الحديث األول انتفاء دخول
ََ ْ ُ ْ َ َ
َ
ار
النار ،وفي الحديث الثاني إثبات دخول الجنة فيكون هذا كقول اهلل ﴿ :فمن زح ِزح ع ِن انل ِ
َُْ َ ْ
اْلَنَ َة َف َق ْد فَ َ
از﴾ [آل عمران.]185:
وأد ِخل
ولم يقتصر الشارع الحكيم على األمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة ،بل ندب إلى

تكميال لهذه الفرائض ،وزيادةً في التقرب إلى اهلل  ،ومن هذه النوافل
زيادة التطوع من الصلوات
ً
َ
َ َ َ ُ َ
ج ًدا َوقيَ ً
ون ل َربِّه ْم ُس َ
اما﴾
اَّلين ي ِبيت
صالة الليل التي امتدح اهلل  القائمين بها فقال﴿ :و ِ
ِ
ِ ِ
َ ً
ْ َ
َْ ُ
ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
اج ِع يَد ُعون َر َب ُه ْم خ ْوفا َو َط َم ًعا َو ِم َما َر َزقناه ْم
[الفرقان ،]64:وقال ﴿ :تتجاف جنوبهم ع ِن المض ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ر َ ُ ْ َ َُ ْ ْ َُ َ ْ
َ ُ َْ ُ َ
ُْ ُ َ
ع ُي َ
ج َز ً
اء بِ َما َكنوا يع َملون﴾ [السجدة،]17،16:
ين ِفقون ( )16فَل تعلم نفس ما أخ ِف لهم ِمن قرةِ أ ٍ
وليس ذلك إل ألنها أفضل الصالة بعد الفريضة ،كما أخبر بذلك النبي  في الحديث َعن أَبِي
ال رسو ُل ِ
الصيام ،بعد رمضان ،شهر الل المحرم ،وأفضل
اهلل « :أفضل ِّ
ُه َري َرةَ  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
الصالة ،بعد الفريضة ،صالة الليل»(.)3
فقيام الليل دأب الصالحين ،وصفة المتقين ،وخلوة المحبين ،ونزهة المشتاقين ،وألهمية
هذه العبادة العظيمة بشر النبي  القائمين بها بدخول الجنة ،ففي الحديث َعن َعبِد اللَّ ِه ب ِن
()4
َّ ِ
ِ
المِد َينةَ ان َج َف َل(َّ )5
يل :قَِد َم َر ُسو ُل اللَّ ِه ،
اس إِلَي ِهَ ،وِق َ
َس َالٍم  ،قَ َ
الن ُ
ال :لَ َّما قَد َم َر ُسو ُل الله َ 
ِ
الن ِ ِ
ت وجهَ رس ِ
َن وجههُ لَي َس بِوج ِه َك َّذ ٍ
ت ِفي َّ
اب
ول اللَّ ِه َ ع َرف ُ
فَ ِجئ ُ
اس ألَنظُ َر إِلَيهَ ،فلَ َّما استََبن ُ َ َ ُ
ت أ َّ َ َ
َ
( )1عمارة بن رؤيبة( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)21

( )2مسلم ،صحيح مسلم (/440/1ح رقم( ،)634سبق تخريجه ،انظر :ص.)21

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل صوم المحرم/821/2( ،ح رقم ،)1163قالَ :ح َّدثَنِي قُتَيَبةُ ب ُن
الرح َم ِن
َس ِع ٍيد (الثقفي)َ ،ح َّدثََنا أَُبو َع َو َانةَ (وضاح بن عبد اهلل)َ ،عن أَبِي بِش ٍر (جعفر بن إياس)َ ،عن ُح َمي ِد ب ِن َعب ِد َّ
ال ِحمَي ِريَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المنتشر
عن حميد بن عبد الرحمن به (بنحوه).
()4

عبد الله بن سالم :بن الحارث اإلسرائيلي ،ثم األنصاري ،يكنى أبا يوسف ،وهو من ولد يوسف بن يعقوب

عليهما الصالة والسالم ،كان حليفًا لألنصار ،وكان اسمه في الجاهلية الحصين ،وهو أحد األحبار ،أسلم إذ قدم
النبي  المدينة ،وسماه رسول اهلل  عبد اهلل ،وشهد له أنه عاشر عشرة في الجنة ،وتوفي بالمدينة ِفي خالفة
معـاوية بن أبي سفيـان سنة ثالث وأربعين( .انظر :ابن عبد البر ،الستيعـاب في معرفة األصحـاب.)922،921/3:
(( )5انجفل) :أي ذهبوا مسرعين نحوه( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)279/1:
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ال« :يا أيُّها الناس ،أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلُّوا والناس
ان أ ََّو ُل َشي ٍء تَ َكلَّ َم بِ ِه أَن قَ َ
َو َك َ
نيام تدخلون الجنة بسالم»(.)1
ويستفاد من الحديث أن قيام الليل من أعظم أسباب دخول الجنة؛ ألن المتهجد ترك حظه

من الراحة ولذيذ المنام ،وأطال الصالة والقيام ،فاستحق أن ُيجازى من محض الفضل المذكور
ِ
ٍ
ين من العذاب قبل دخولها(.)2
ون َ
الجَّنةَ بِ َس َالم" :أي ُم َسلَم َ
بقوله " :تَد ُخلُ َ
( )1الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،لم يذكر اسم الباب/652 /4( ،ح رقم،)2485
قالَ :ح َّدثََنا م َح َّم ُد ب ُن َب َّش ٍار (العبدي) قَا َلَ :ح َّدثََنا َعب ُد الو َّه ِ
اب (بن عبد المجيد) الثَّقَِفيَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن َجعفَ ٍر (غندر)،
ُ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َو(محمد بن إبراهيم) اب ُن أَبِي َعديَ ،وَيحَيى ب ُن َسعيد (القطان)َ ،عن َعوف ب ِن أَبِي َجميلَةَ األَع َاربِيَ ،عن ُزَرَارةَ ب ِن
أَوفَىَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َس َالٍم  .وأخرجه ابن ماجه (/423/1ح رقم )1334من طريق محمد بن بشار به

(بنحوه) .وأخرجه أحمد (/201/39ح رقم ،)23784والحاكم (/176/4ح رقم ،)7277والبزار في الغالنيات

(/837/2ح رقم )1142من طريق يحيى بن سعيد به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/1083/2ح رقم،)3251
وابن أبي شيبة (/217/5ح رقم ،)25389وابن أبي عاصم في األوائل (/81/1ح رقم )79من طريق حماد بن
أسامة ،وأخرجه الدارمي (/915/2ح رقم )1501من طريق سعيد بن عامر ،وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة

( ،)132/2والطبراني في الكبير (/159/13ح رقم ،)385وفي مكارم األخالق (/369/1ح رقم ،)153وفي
األوائل (/62/1ح رقم ،)34والحاكم (/14/3ح رقم ،)4283والبيهقي في اآلداب (/31/1ح رقم ،)74وفي الشعب
(/57/5ح رقم )3090من طريق هوذة بن خليفة ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/159/13ح رقم ،)385وفي
مك ـارم األخ ـالق (/369/1ح رقم ،)153والبيهقي في الكبرى ( ،)706/2وفي دلئل النبوة ( ،)531/2وأبو ُنعيم
في معرفة الصحابة (/1665/3ح رقم )4170من طريق معاذ بن عوذ اهلل ،وأخرجه البيهقي في الشعب

(/182/11ح رقم )8375من طريق خالد بن الحارث ،وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (/178/1ح
رقم )215من طريق مروان بن معاوية الفزاري ،وأخرجه القضاعي (/418/1ح رقم )719من طريق عبد اهلل بن
يزيد ،سبعتهم (حماد ،وسعيد ،هوذة ،ومعاذ ،وخالد ،ومروان ،وعبد اهلل) عن عوف بن أبي جميلة به (بنحوه).
والحديث إسنـاده متصل ،ورواتـه ثقـات ،وًل يضر مـا قيل في كـل من_ :عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:
قال عنه ابن حجر" :ثقة تغير قبل موته بثالث سنين"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)368ولكن ل يضره،

عده العالئي في القسم األول من المختلطين (ص ،)79وقال الذهبي" :ما ضر تغيره حديثه ،فإنه ما حدث
فقد ّ

بحديث في زمن التغير"( ،الذهبي ،ميزان العتدال_ .)681/2:عوف بن أبي جميلة العرابي :قال عنه ابن

حجر" :ثقة رمي بالقدر وبالتشيع"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)433ولكن ل يضره؛ ألن هذا الحديث ل
يوافق بدعته .وعليه فالحديث إسنــاده صحيح .وقد صحح الحديث الترمذي فقال عقب الحديثَ " :ه َذا َح ِديث
ص ِحيح"( ،ح رقم ،)2485وصححه الحاكم في المستدرك ،ووافقه الذهبي( ،ح رقم ،)4283واأللباني في صحيح
َ
الجامع الصغير (ح رقم ،)7864وفي السلسلة الصحيحـة (ح رقم ،)569وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن

ابن ماجه" :إسناده صحيح" (ح رقم.)1334
()2

ابن عالن ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ( )636/6بتصرف.
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َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ َ ََ َْ
َ ً َ
ين ي ْمشون َع اْل ْر ِض ه ْونا َوإِذا
اَّل
وهذا الحديث موافق لقول اهلل ﴿ :و ِعباد الرْح ِن ِ
َ
ْ ُ َ َ ُ
َ َ َ
َ
خ َ
خ َ
اطبَ ُه ُم
اطبَ ُه ُم اْلَا ِهلون قالوا َسَل ًما﴾ [الفرقان ،]63:فإفشاء السالم إشارة إلى قوله ﴿ :وإِذا
َ َ
َْ ُ َ
ون قَالُوا َس ََل ً
ين إ َذا أَنْ َف ُقوا ل َ ْم ي ُ ْْسفُوا َول َ ْم َي ْق ُ ُ
اَّل َ
ُتوا
و
﴿
:

قوله
إلى
ة
ر
إشا
الطعام
طعام
ا
و
،
﴾
ا
م
اْلا ِهل
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ ُ َ َ ِّ ْ ُ َ ً
َ َ ََْ َ َ َ ً
جدا
اَّلين ي ِبيتون لِرب ِهم س
َوَكن بي ذلِك ق َواما﴾ [الفرقان ،]67:وصالة الليل إشارة إلى قوله ﴿ :و ِ
ُ َ َ ُْ َ ُْ ََ
َ َ ً
الجنَّةَ بِ َس َالٍم" موافق لقوله ﴿ :أوَلِك ُي َز ْون الغ ْرفة
ون َ
و ِقياما﴾ [الفرقان ،]64:وقوله " :تَد ُخلُ َ
يها ََتيَ ًة َو َس ََل ً
بوا َويُلَ َق ْو َن ف َ
ب َما َص َ ُ
اء
ز
ج
فة
ر
الغ
جعل
حيث

اهلل
من
ثناء
وهذا
،
]
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:
قان
ر
الف
[
﴾
ا
م
ِ
ِ
ِ
ً
لمن صبر وصلى بالليل والناس نيام واهلل أعلم(.)1
كما أن من النوافل التي حث عليها الشارع الحكيم ،وجعلها مكملة للفرائض وجابرة لها

عند التقصير الصالة بعد الوضوء ،فالوضوء من شرائط الصالة ول تصح الصالة بدونه ،فقد

أوجب اهلل  جنته لمن أحسن وضوءه ثم أتبع ذلك بركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه على اهلل
تعالى ،فَعن عقبةَ ب ِن ع ِ
الَ :ك َانت َعلَي َنا ِرَع َايةُ ِ ِ
اءت َنوَبتِي فَ َرَّوحتُهَا بِ َع ِشي
ام ٍر  ،قَ َ
َ
َ َُ
اإلبِل فَ َج َ
ول ِ
ث َّ
ت ِمن قَولِ ِه« :ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه،
ت َر ُس َ
اهلل  قَائِ ًما ُي َحد ُ
اس فَأَد َرك ُ
فَأَد َرك ُ
الن َ
تَ :ما أَج َوَد
ثم يقوم فيصلِّي ركعتين ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إًل وجبت له الجنة» قَ َ
ال فَُقل ُ
ت آنِفًا(،)2
َهِذ ِه فَِإ َذا قَائِل َبي َن َي َد َّ
ي َيقُو ُل :الَّتِي قَبلَهَا أَج َوُد فََن َ
ت فَِإ َذا ُع َم ُر قَ َ
ال :إِني قَد َأرَيتُ َك ِجئ َ
ظر ُ
()3

ثم يقول :أشهد أن ًل إله إًل الل وأن

ال« :ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء
قَ َ
محم ادا عبد الل ورسوله إًل فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أ ِّيها شاء»(.)4

ويستفاد من هذا الحديث العتناء باإلحسان في الوضوء ،واستحباب ركعتين بعده،

وأداؤهما بالخشوع والخضوع ،فإن ذلك سبب لوجوب الجنة ،وأن من فعل هكذا له البشارة بالموت
على اإليمان؛ ألن الجنة ل يدخلها إل نفس مؤمنة ،وهذا هو مأمول كل عاقل ،فينبغي الحرص
على هذا العمل الذي هو سبب الفالح األبدي ،والنجاح السرمدي(.)5
()1

انظر :السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.)401/1

(( )2آنفاا) :أي قر ًيبا وهو بالمد على اللغة المشهورة( .النووي ،شرح النووي على مسلم.)121/3:
كمله في ِ
(( )3فيبلغ أو فيسبغ الوضوء) :يبِلغُ ويسبِغُ بمعنى واحد أي يتِمه وي ِ
وصله مواضعه على الوجه المسنون.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
(انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم.)121/3:
( )4مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب الذكر المستحب عقب الوضوء/209 /1( ،ح رقم ،)234قالَ :ح َّدثَنِي
الرحم ِن بن مه ِدي ،ح َّدثََنا مع ِاويةُ بن ِ
ُم َح َّم ُد ب ُن َحاتِِم ب ِن َمي ُم ٍ
يعةَ َيعنِي
َ
صال ٍح (الحضرمي)َ ،عن َربِ َ
َُ َ ُ َ
ونَ ،ح َّدثََنا َعب ُد َّ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
انَ ،عن
اب َن َي ِز َ
يس ال َخوَلني (عائذ اهلل بن عبد اهلل)َ ،عن ُعقَبةَ ب ِن َعام ٍر  .ح َو َح َّدثَني أَُبو ُعث َم َ
يدَ ،عن أَبِي ِإد ِر َ
جبي ِر ب ِن ُنفَي ٍر ،عن عقبةَ ب ِن ع ِ
ام ٍر (الجهني)  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َ
َ َُ
َُ
()5
انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)428/3
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كال من الوضوء والصالة موجب لفتح أبواب الجنة؛ ألن في
كما أشار الحديث إلى أن ً

ودليال
فيه دلي ًال على أن المحافظة على الصالة عقيب الوضوء سبب في وجوب الجنة للعبد،
ً
غ الوضوء مع الشهادتين موجب لفتح أبواب الجنة الثمانية ،فصار الوضوء
آخر على أن إسبا َ
َ
()2
)
1
(
نصف اإليمان باهلل ورسوله بهذا العتبار  ،وهذا التبشير يوافق قول النبي « :الطُّهور شطر

اْليمان ،والحمد لله تمل الميزان ،وسبحان الل والحمد لله تمَلن أو تمل ما بين السماوات
والرض ،والصالة نور ،والصدقة برهان ،والصبر ضياء ،والقرآن حجة لك أو عليك ،ك ُّل الناس
يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها(.)4(»)3

ولعل المداومة على هذا العمل من أرجى األعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه ويحظى
َن َّ
فيها برحمته وجنته ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  أ َّ
ال ِلبِالَ ٍل« :عند صالة الفجر يا بال ل حدِّثني
النبِ َّي  قَ َ
بأرجى عمل عملته في اْلسالم ،فِإ ِّني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال :ما عملت
ورا ،في ساعة ليل أو نهار ،إًل صليت بذلك الطُّهور ما
عم اال أرجى عندي :أ ِّني لم أتطهر طه ا
كتب لي أن أصلِّي"(.)5
خاليا عن
ويستفاد من الحديث فضيلة الوضوء وفضيلة الصالة عقيبه لئال يبقى الوضوء ً
مقصوده( ،)6كما أن في الحديث فوائد منها جواز الجتهاد في توقيت العبادة ،والحث على الصالة
ِ
يب كل الوضوءَ ،واستُِد َّل به على جواز الصالة في األوقات المكروهة لعموم قوله ِ " :في
َعق َ
س ٍ
ب بأن األخذ بعمومه ليس بأولى من األخذ بعموم النهي(.)7
اعة لَي ٍل أَو َنهَ ٍار" َوتُ ُعق َ
َ َ
( )1ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم ( )12/2بتصرف.
()2

(شطر) :أي نصف( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)251/2:

(( )3فمعتقها أو موبقها( :المعنى المراد كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها هلل  بطاعته فيعتقها من
العذاب ،ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها ويهلكها( .النووي ،شرح النووي على مسلم.)102/3:

()4
اق ب ُن
مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء/203/1( ،ح رقم ،)223قالَ :ح َّدثََنا إِس َح ُ
ِ
ص ٍ
ان (بن يزيد)َ ،ح َّدثََنا َيحَيى (بن أبي كثير الطائي) ،أ َّ
َن َزي ًدا (بن سالم)،
َّان ب ُن ه َال ٍلَ ،ح َّدثََنا أََب ُ
ورَ ،ح َّدثََنا َحب ُ
َمن ُ
َح َّدثَـهُ أ َّ
َن أََبـا َس َّالٍم (ممطور األسود الحبشي)َ ،ح َّدثَهُ َعن أَبِي َم ـ ِال ٍك األَش َع ِري  .انفـرد بـه مسلم دون البخـاري.
( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصالة بعد الوضوء بالليل

َّان
والنهار/53/2( ،ح رقم ،)1149قالَ :ح َّدثََنا إِس َح ُ
امةَ (حماد بن أسامة)َ ،عن أَبِي َحي َ
اق ب ُن َنص ٍرَ ،ح َّدثََنا أَُبو أ َ
ُس َ
(يحيى بن سعيد)َ ،عن أَبِي ُزرَعةَ (هرم بن عمرو)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/1910/4ح رقم)2458
من طريق عبيد بن يعيش ومحمد بن العالء عن حماد بن أسامة به (بنحوه) .وأخرجه في نفس الجزء والصفحة

ورقم الحديث من طريق عبد اهلل بن نمير عن أبي حيان يحيى بن سعيد به (بنحوه).
()6
()7

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)207/7
انظر :الشوكاني ،نيل األوطار (.)86/3
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دليال على أن اهلل ُيعظم المجازاة على ما ستر العبد بينه وبين ربه
كما أن في الحديث ً
مما ل يطلع عليه أحد ،ولذلك استحب العلماء أن يكون بين العبد وبين ربه خبيئة عمل من
الطاعة يدخرها لنفسه عند ربه ،ويدل أنها كانت خبيئة بين بالل وبين ربه أن النبي  لم يعرفها
حتى سأله عنها ،وفى سؤال النبي عنها دليل على جواز سؤال الصالحين عما يهديهم اهلل إليه من

المقتدى بهم فيها ،ويمتثل رجاء بركتها(.)1
األعمال ُ
سببا في دخول الجنان ،ففي الحديث
وليس ذلك فحسب بل إن من أركان الصالة ما يكون ً
ِ ()3
()2
ان مولَى رس ِ
َعن َمع َد ِ
ت :أَخبِرنِي بِ َع َم ٍل
ان ب ِن أَبِي طَل َحةَ ال َيع ُم ِري قَ َ
ول اهلل  ،فَ ُقل ُ
ال :لَِق ُ
َُ
يت ثَوَب َ َ
ِ
َحب األَعم ِ
ت .ثَُّم َسأَلتُهُ فَ َس َك َ
ال إِلَى اهلل ،فَ َس َك َ
أَع َملُهُ ُيد ِخلُنِي اهللُ بِ ِه ال َجَّنةَ؟ أَو ُقل ُ
ت .ثَُّم َسأَلتُهُ
ت :بِأ َ
َ
ول ِ
السجود لله ،فِإنك ًل تسجد لله
ال« :عليك بكثرة ُّ
اهلل  ،فَقَ َ
ت َعن َذِل َك َر ُس َ
الثَّ ِالثَةَ فَقَ َ
الَ :سأَل ُ
سجدةا ،إًل رفعك الل بها درج اة ،وحط عنك بها خطيئ اة»(.)4
ويستفاد من الحديث الحث على كثرة السجود هلل  في الصالة ،لسيما وأنه سبب في

دخول الجنان ،والقرب من العلي المنان ،وسبب لرفع المراتب والدرجات ،وحط الخطايا والسيئات،
ِ
ب إطالته أكثر من بقية األركان لما
وليس ذلك إل ألنه من أحب األعمال إلى اهلل تعالى ،فاستُح َ
فيه من إظهار الفتقار والخضوع والذلة بين يدي ملك الملوك.
ي بمن يريد دخول الجنان أن يكثر من السجود هلل  في الصالة؛ ألن به ينال
فَ َح ِر ُ
اإلنسان المنزلة العالية في اآلخرة فال يزال العبد يرتقي بالمداومة على السجود درجة فدرجة حتى

يفوز بالقدح المعلى من القرب اإللهي(.)5

وقد يدخل في السجود الموجب للجنة سجود التالوة ،ففي الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ ،
ال رسو ُل ِ
اهلل « :إذا ق أر ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ،يقول :يا ويلي
قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
السجود فأبيت فلي النار»(.)6
السجود فسجد فله الجنة ،وأمرت ب ُّ
أمر ابن آدم ب ُّ
()1

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)143/3

( )2معدان بن أبي طلحة( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)31
()3

ثوبان( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)31

()5

انظر :المناوي ،فيض القدير (.)334/4

( )4مسلم ،صحيح مسلم (/353/1ح رقم( ،)488سبق تخريجه ،انظر :ص.)31
( )6مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة/87/1( ،ح رقم،)81

قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،وأَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء) ،قَ َالَ :ح َّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَيةَ
(محمد بن خازم)َ ،ع ِن األَع َم ِ
صالِ ٍح (ذكوان السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .انفرد
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن أَبِي َ
به مسلم دون البخاري.
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المطلب الثاني :أعمال الصدقة والصوم والحج الموجبة للجنة.

لقد ذكرت السنة النبوية جملة من األعمال المتعلقة بأركان اإلسالم الحرص عليها يكون

سببا في دخول الجنان منها أداء الزكاة المفروضة ،وصيام الفريضة والنافلة ،والحج المبرور ،وهذا
ً

المطلب ُيفصل هذه األعمال.
فالزكاة أحد دعائم اإلسالم ،وركن عظيم من أركانه ،امتدح اهلل  فاعلها فقال في َم ِ
عرض
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
لزَك ِة فا ِعلون﴾ [المؤمنون ،]4:كما أوجبها اهلل  على
حديثه عن صفات المؤمنين﴿ :و ِ
اَّلين هم ل ِ

ًا
تتميما لدينهم واسالمهم ،وتنمية ألموالهم وأخالقهم،
األغنياء
وتطهير لهم من السيئات ،ومواساةً
ً
لِم َح ِاو ِ
يجهم وفقرائهم ،وليس ذلك إل ليزدادوا قرًبا من ربهم ومولهم ،فيحظوا باألجر العظيم والنعيم
َ
َ َ َ َُ َ َ ُ
َ َ َََ
َ َ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ْ
ُ
ج ُر ُهمْ
ات وأقاموا الصَلة وآتوا الزَكة لهم أ
المقيم ،كما قال اهلل تعالى﴿ :إِن ِ
اَّلين آمنوا وع ِملوا الص ِ
اِل ِ
َ
َ َ ر
َ ُ َْ ُ َ
َْ
ِعند َربِّ ِه ْم َوَل خ ْوف َعليْ ِه ْم َوَل ه ْم َي َزنون﴾ [البقرة ،]277:كما رتب اهلل  على أداء الزكاة
المفروضة دخول الجنة ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  :أ َّ
الُ :دلَّنِي َعلَى َع َم ٍل إِ َذا
َن أَع َاربِيًّا أَتَى النَّبِ َّي  ،فَقَ َ
ال« :تعبد الله ًل تشرك به شي ائا ،وتقيم الصالة المكتوبة ،وتؤدِّي الزكاة
الجنَّةَ ،قَ َ
َع ِملتُهُ َد َخل ُ
ت َ
ال َّ
النبِي :
يد َعلَى َه َذاَ ،فلَ َّما َولَّى ،قَ َ
المفروضة ،وتصوم رمضان» قَ َ
الَ :والَِّذي َنف ِسي بَِيِد ِه لَ أ َِز ُ
«من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ،فلينظر إلى هذا»(.)1

لسيما الزكاة المفروضة منها فله
أشار هذا الحديث إلى أن من أتى بشرائع اإلسالم
ّ
البشارة والتبشير بدخول الجنان ،وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا األصل الكبير الذي د ّل عليه
ِ َّ ِ
َن أَع اربِيًّا َجاء إِلَى رس ِ
الر ِ
س(،)2
ول اللَّ ِه  ثَائَِر َّأ
َُ
َ
الحديث منها ما ُرِو َ
ي َعن طَل َحةَ ب ِن ُع َبيد الله  ،أ َّ َ
ال :يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصالة؟ فقال« :الصلوات الخمس إًل أن
فَقَ َ
الصيام؟ فقال« :شهر رمضان إًل أن تطوع
تطوع شي ائا» ،فقال :أخبرني ما فرض الله علي من ِّ
شي ائا» ،فقال :أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال :فأخبره رسول الله  شرائع اْلسالم،

قال :والذي أكرمكً ،ل أتطوع شي ائا ،وًل أنقص مما فرض الله علي شي ائا ،فقال رسول الله :
«أفلح إن صدق ،أو دخل الجنة إن صدق»(.)3

()1

البخاري ،صحيح البخاري (/105/2ح رقم( ،)1397سبق تخريجه ،انظر :ص.)28

الرس):أَي منتفش َّ
الشعر منتشره قائمه( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)135/1:
(( )2ثائر أ

()3
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان/24/3( ،ح رقم ،)1891قالَ :ح َّدثََنا قُتَيَبةُ
اعي ُل بن جعفَ ٍر ،عن أَبِي سهي ٍل (نافع بن مالك) ،عن أَبِ ِ
بن س ِع ٍيد (الثقفي) ،ح َّدثََنا ِإسم ِ
يه (مالك بن عمرو)َ ،عن
َ
َ
ُ َ
َ
ُ َ
َُ
َ
طل َحةَ ب ِن ُعَبي ِد اللَّ ِه  .وأخرجه البخاري (/23/9ح رقم )6956من طريق قتيبة بن سعيد به (بلفظه) .وأخرجه
َ

البخاري (/18/1ح رقم/179/3( )46ح رقم ،)2678ومسلم (/40/1ح رقم )11من طريق مالك بن أنس عن
أبي سهيل نافع بن مالك به (بنحوه).
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ومدلول هذه األحاديث وغيرها متفق ومتقارب على أن من أدى ما فرض اهلل  عليه

بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة باألسباب التي من ُو ِج َدت فيه وجبت عليه ،فمن
أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة ،والنجاة من النار(.)1
ولما كانت الزكاة المفروضة بهذه المنزلة واألهمية ،والعبد عرضة للتقصير في أدائها أو

السهو في إخراجها أو الخطأ في حسابها ،فقد شرع اهلل  صدقات التطوع وندب إليها رحمةً

كمال للعجز الحاصل فيها ،ولكي
حسانا إليهم؛ ولتكون توفية لنقصها ،وجبرًانا لخللها ،وا ً
بخلقه وا ً
يزداد العبد قرًبا من ربه وموله ،ويظفر باألجر والثواب العظيم من مضاعفة الحسنات ،ورفع
َ َْ ً َ ً َ َ َ
َ ْ َ َ ُْ ُ
ح َسنا فيُضا ِعف ُه
اَّلي يق ِرض اَّلل َ قرضا
الدرجات ،ومحو الخطايا والسيئات ،قال اهلل تعالى﴿ :من ذا ِ
َُ َ ْ َ ً َ َ ً َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َْ ُْ َ ُ َ
َّ
َل أضعافا كثِية واَّلل َ يقبِض ويبسط وإِِل ِه ترجعون﴾ [البقرة ،]245:ومثل اهلل  لهذه المضاعفة
ُ ِّ
َ َ
ََُ َ َ ُْ ُ َ
حبَة أَنْبَتَ ْ
ك ُسنْبُلَة مائَ ُة َ
َ ََ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم ف َ
حبَ ٍة
ت َسبْ َع َسنابِل ِف
ب
س
اَّلين ين ِفق
ٍ ِ
فقال﴿ :مثل ِ
اَّلل َ كمث ِل ٍ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َ َواس رع َعل ر
اء َو ُ
َو ُ
اَّلل َ يُ َضا ِع ُف ل ِ َم ْن ي َ َش ُ
يم﴾ [البقرة ،]261:كما أن صدقة التطوع من األعمال التي
ِ
ِ
ال« :سبعة
ُي ِظل اهلل  صاحبها في ظله يوم ل ظل إل ظله ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ َ ،ع ِن النَّبِي  قَ َ

يظلُّهم الله في ظلِّه ،يوم ًل ظل إًل ظلُّه :اْلمام العادل ،وشاب نشأ في عبادة رِّبه ،ورجل قلبه
معلق في المساجد ،ورجال ن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته ام أرة ذات
منصب وجمال ،فقال :إ ِّني أخاف الله ،ورجل تصدق ،أخفى حتى ًل تعلم شماله ما تنفق يمينه،

ورجل ذكر الله خال ايا ففاضت عيناه»(.)2
خاصا في الجنة
بابا
وليس ذلك فحسب بل إن اهلل َّ 
خصص ألهل اإلنفاق والصدقة ً
ً
اسمه باب الصدقة ،يدخلون الجنة يوم القيامة منه ،ف َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ال:
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َن َر ُس َ
()3

«من أنفق زوجين

في سبيل الله ،نودي من أبواب الجنة :يا عبد الله هذا خير ،فمن كان

من أهل الصالة دعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ،ومن

( )1انظر :الس ِ
عدي ،بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار (ص.)21
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد،
(/133/1ح رقم ،)660قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َب َّش ٍار ُبن َدار ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َيحَيى (بن سعيد القطان)َ ،عن ُعَبي ِد اللَّ ِه
ص ب ِن ع ِ
ِ
الرح َم ِنَ ،عن َحف ِ
اصٍمَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري
ب ب ُن َعب ِد َّ
َ
(بن عمر) ،قَا َلَ :ح َّدثَني ُخَبي ُ

(مختصرا) ،وأخرجه البخاري (/163/8ح رقم )6806من
(/101/8ح رقم )6479من طريق محمد بن بشار به
ً
طريق عبد اهلل بن المبارك عن عبيد اهلل بن عمر به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/111/2ح رقم )1423من طريق

مسدد بن مسرهد ،وأخرجه مسلم (/715/2ح رقم )31من طريقي زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ،ثالثتهم
(مسدد ،وزهير ،ومحمد) عن يحيى بن سعيد القطان به (بنحوه).
(( )3أنفق زوجين) :أي شيئين كدينارين أو ثوبين أو نحو ذلك( .انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري.)15/4:
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الصيام دعي من باب الريان ،ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة»،
كان من أهل ِّ
ول اللَّ ِه ما علَى من ُد ِعي ِمن تِل َك األَبو ِ ِ
ورٍة،
ت َوأُمي َيا َر ُس َ
فَقَ َ
ال أَُبو َبك ٍر  :بِأَبِي أَن َ
اب من َ
ض ُر َ
َ َ َ
َ
َ
َحد ِمن تِل َك األَبو ِ
ال« :نعم وأرجو أن تكون منهم»(.)1
اب ُكلهَا ،قَ َ
فَهَل ُيد َعى أ َ
َ
ص بباب يناسبه ينادى
معينا من العبادة ُخ َّ
نوعا ً
أشار هذا الحديث إلى أن كل من أكثر ً
منه ،ومن اجتمع له العمل بجميع العبادات ُد ِع َي من جميع األبواب على سبيل التكريم ،ودخوله

الجنة إنما يكون من باب واحد وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه ،فإذا كان الغالب على

عمله الصدقة فإنه ُيدعى يوم القيامة من باب الصدقة ،وفي الحديث دليل قوي على فضيلة أبي
بكر الصديق  وأنه كان من أهل األعمال كلها فالرجاء من النبي  واجب(.)2

ركنا من أركان اإلسالم ،غايته الوصول
وكذلك الصيام كتبه اهلل 
على عباده ،وجعله ً
َ
َ
َ
ِّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
َ َُ ُ َ َ َْ ُ
َ ُّ َ
اَّل َ
ين
اَّل
ين آمنوا ك ِتب عليك ُم الصيام كما كتِب َع ِ
إلى تقوى اهلل  ،قال اهلل تعالى﴿ :يا أيها ِ
َْ ُ َ َ ُ ََُ َ
خصهم بباب في
ِم ْن قب ِلك ْم ل َعلك ْم تتقون﴾ [البقرة ،]183:وأكرم اهلل  الصائمين وميزهم بأن َّ

الجنة ُيدعى باب الريان ،يدخلون الجنة يوم القيامة منه ،فجاء في الحديث َعن َسه ِل ب ِن َسعٍد ،
ال« :إن في الجنة ب اابا يقال له الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامةً ،ل
َع ِن النَّبِي  ،قَ َ
يدخل منه أحد غيرهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ًل يدخل منه أحد غيرهم ،فِإذا دخلوا

أغلق فلم يدخل منه أحد»(.)3

قال المهلب" :إنما أفرد الصائمين بهذا الباب؛ ليسارعوا إلى الري من عطش الصيام في

هينا غير متزاحمين عند أبوابها"(.)4
اما لهم و
اختصاصا ،وليكون دخولهم في الجنة ً
ً
الدنيا إكر ً

()1
َّ ِ ِ
يم
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمين/25/3( ،ح رقم ،)1897قالَ :حدثََنا إب َراه ُ
ب ُن المن ِذ ِر ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي معن (ين عيسى) ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي مالِك (بن أنس)( ،محمد بن مسلم) َع ِن اب ِن ِشه ٍ
ابَ ،عن
َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
الرح َم ِن (بن عوف)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/6/5ح رقم )3666من طريق شعيب
د
ب
ع
ن
ب
ُح َمي ِد
َ َّ
ابن دينار ،ومسلم (/711/2ح رقم )1027من طريق يونس بن يزيد ،كالهما (شعيب ،ويونس) عن ابن شهاب

الزهري به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/26/4ح رقم ،)2841ومسلم (/712/2ح رقم )1027من طريق أبي سلمة
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ( مختص ًرا).

()2

انظر :القسطالني ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (.)91/6

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمين/25/3( ،ح رقم ،)1896قالَ :ح َّدثََنا َخالِ ُد ب ُن
ٍ
ان ب ُن بِالَ ٍل ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي أَُبو َح ِازٍم (سلمة بن دينار)َ ،عن َسه ٍل ب ِن َسع ٍد  .وأخرجه مسلم
َمخلَدَ ،ح َّدثََنا ُسلَي َم ُ
(/808/2ح رقم )1152من طريق سليمان بن بالل به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/119/4ح رقم )3257من
(مختصرا).
طريق محمد بن مطرف عن سلمة بن دينار به
ً

( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)15/4
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وأشار هذا الحديث إلى فضيلة الصيام وكرامة للصائمين؛ ألن الريان اسم علم لباب من

أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه ،وقد وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه؛ ألنه مشتق
من الري الكثير الذي هو ضد العطش وهو مناسب لحال الصائمين وسمي بذلك؛ ألنه ج ازء
الصائمين على عطشهم وجوعهم(.)1

وقال القرطبي" :اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ ألنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه"(،)2

وقال ابن حجر :اكتفى بذكر الري لكونه أشق على الصائم من الجوع.
وقيل إنما قال في الجنة ولم يقل للجنة لي ِ
شعر بأن في هذا الباب المذكور من النعيم
ُ
()3
والراحة ما في الجنة ،فيكون أبلغ في التشويق إليه .
ولم يقتصر الشرع على صيام الفريضة بل ندب إلى صيام التطوع والنافلة وحث عليه،

لما فيه من الثواب العظيمَّ ،
لسيما وأنه سبب من أسباب دخول الجنة ،فقد جاء في الحديث َعن

()4
ِ
ال" :أتيت رسول الله  فقلت :مرني بعمل يدخلني الجنة .قال« :عليك بالصوم؛
امةَ  قَ َ
ُم َ
أَبي أ َ

الصيام»"(.)5
فِإنه ًل عدل له» ،ثم أتيته الثانية فقال لي« :عليك ب ِّ

()1

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)262/10

()2

أبو العباس القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)6/10

()3

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)111/4

( )4أبو أمامة :هو صدي بن عجالن بن وهب ،أبو أُمامة الباهلي ،صحابي جليل ،غلبت عليه كنيته ،كان يسكن
حمص ،وهو أخر ما بقي في الشام من أصحاب رسول اهلل  ،توفي سنة إحدى وثمانين للهجرة ،وقيل مات سنة

ست وثمانين ،وكان عمره إحدى وتسعين سنة( .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب.)736/2:
()5
َّم ِد (بن عبد الوارث)،
أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/465/36( ،ح رقم ،)22149قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد الص َ
ت أََبا َنص ٍر (حميد بن هالل الهاللي)
وب الضَّبي قَا َلَ :س ِمع ُ
َح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن أَبِي َيعقُ َ
ِ
ِ
امةَ  .وأخرجه الروياني (/268/2ح رقم ،)1175وابن خزيمة
ُي َحد ُ
ُم َ
ثَ ،عن َر َجاء ب ِن َحي َوةَ (الكندي)َ ،عن أَبي أ َ
(/194/3ح رقم ،)1893وابن حبان (/213/8ح رقم ،)3426والحاكم (/582/1ح رقم ،)1533وأبو ُنعيم في
الحلية ( ،)165/7والبيهقي في الشعب (/210/5ح رقم )3315من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به (بنحوه).

وأخرجه النسائي (/165/4ح رقم ،)2222وفي الكبرى (/134/3ح رقم )2543من طريق يعقوب بن إسحاق
الحضرمي ،وأخرجه النسائي (/165/4ح رقم ،)2223وفي الكبرى (/134/3ح رقم )2544من طريق يحيى بن

كثير ،وأخرجه أحمد (/609/36ح رقم )22276من طريق سليمان بن داود ،وأخرجه أبو ُنعيم في الحلية ()165/6

من طريق عمر بن سهل المازني ،أربعتهم (يعقوب ،ويحيى ،وسليمان ،وعمر) عن شعبة بن الحجاج به (بنحوه).

وأخرجه النسائي (/165/4ح رقم ،)2220وأحمد (/532/36ح رقم ،)22195وابن أبي شيبة (/273/2ح
رقم ،)8895والروياني (/268/2ح رقم ،)1176وابن حبان (/211/8ح رقم ،)3425والطبراني في الكبير
(/91/8ح رقم ،)7463وفي الشاميين (/213/3ح رقم ،)2111وأبو ُنعيم في الحلية ( ،)174/5والبيهقي في
الشعب (/401/5ح رقم ،)3610وفـي دلئـل النبـوة ( )234/6مـن طريـق مهدي بن ميمون ،وأخرجــه النســائي =
53

= (/165/4ح رقم ،)2221والبيهقي في الكبرى (/495/4ح رقم )8480من طريق جرير بن حازم ،وأخرجه
أحمد (/454/36ح رقم ،)22140والروياني (/268/2ح رقم ،)11706وأبو ُنعيم في الحلية ( )175/5من طريق
واصل مولى أبي عيينة ،وأخرجه الصنعاني (/308/4ح رقم ،)7899والطبراني في الكبير (/91/8ح رقم)7464
من طريق هشام بن حسان ،أربعتهم (مهدي ،وجرير ،وواصل ،وهشام) عن محمد بن أبي يعقوب الضبي به
(مطولً) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في كل من_ :عبد الصمد بن عبد الوارث :بن

سعيد بن ذكوان التميمي العنبري ،مولهم ،التَنوري ،أبو سهل البصري (ت207ه ــ) ،والتَنوري نسبة إلى التَنور
وعملها وبيعها[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)99/18السمعاني ،األنساب ( ،])97/3وثقه ابن سعد فقال:
"كان ثقة إن شاء اهلل"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)219/7:وابن معين فقال" :واهلل ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن

معين  -رواية ابن محرز ،)145/1:وابن المديني فقال" :ثبت في شعبة"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،)328/6:
والعجلي فقال" :ثقة وكان أبوه قدرًيا"( ،العجلي ،الثقات ،)95/2:وابن قانع فقال" :ثقة يخطئ" ،ونقل ابن خلفون
توثيقه عن ابن نمير( ،انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)328/6:وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان،
الثقات ،)414/8:وقال الحاكم" :ثقة مأمون"( ،الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،)71/1:وقال الذهبي" :حجة"،

(الذهبي ،الكاشف ،)653/1:وقال في موضع آخر" :الحافظ الحجة"( ،الذهبي ،تذكرة الحفاظ ،)251/1:وقال مرة
أخرى" :اإلمام الحافظ الثقة"( ،الذهبي ،سير أعالم النبالء ،)516/9:وتوسط فيه أبو حاتم فقال" :صدوق صالح

الحديث"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)102/18:وقال في موضع" :شيخ مجهول" ،قلت :وما أظنه قصد عبد الصمد
بن عبد الوارث فهو مشهور ،وهذا القول في غيره واهلل أعلم انظر تعليق المحقق في الحاشية( .انظر :ابن أبي
حاتم ،الجرح والتعديل ،)51/6:وقال ابن حجر" :صدوق ثبت في شعبة"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)356
قلت :هو ثقة وخاصة في شعبة ،وقد روى هذا الحديث عن شعبة.

_أبو نصر الهاللي :ذكره المزي والذهبي في الكنى[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)344/34الذهبي ،ميزان

العتدال ( ،])579/4وقال ابن حجر" :يقال له صحبة وال فمجهول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)678
قلت :وهذا مما ُيستدرك على كتاب التهذيب وفروعه ،فأبو نصر هو حميد بن هالل العدوي الهاللي البصري ،ثقة
من رجال الشيخين ،وقد صرح باسمه عمر بن سهل المازني عن شعبة في رواية أبو ُنعيم في الحلية (،)165/7

وسماه ابن حبان في صحيحه عقب الحديث فقال" :أبو نصر هذا هو حميد بن هالل ،ولست أنكر أن يكون محمد

جميعا
بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة ،وسمع بعضه عن حميد بن هالل ،فالطريقان
ً

محفوظان"( ،ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،)214/8:وذكره ابن حبان في ثقاته( ،ابن حبان ،الثقات،)147/4:
وكذا سماه الحاكم في المستدرك عقب الحديث فقال" :أبو نصر الهاللي هو حميد بن هالل العدوي" ،وأقره الذهبي،

هالليا كما جاء في بعض
(الحاكم ،المستدرك على الصحيحين/582/1:ح رقم ،)1533ونسبه شعبة بن الحجاج
ً
طرق الحديث ،ونقل ذلك عنه اإلمام البخاري في تاريخه الكبير( ،انظر :البخاري ،التاريخ الكبير ،)346/2:وأورده
السمعاني في كتاب األنساب في موضع فقال" :وأبو نصر حميد بن هالل بن هبيرة العدوي الهاللي البصري"،
(السمعاني ،األنساب ،)253/9:وأورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)317ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل
عن رجاء بن حيوة .وعليه فالحديث إسناده صحيح .صححه ابن حبان (ح رقم ،)3426وتلميذه الحاكم في

المستدرك (ح رقم ،)1533واأللباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (ح رقم ،)3417وشعيب
األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)22149
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كما أن من األعمال التي ُيوجب اهلل  بها للعبد دخول الجنة الحج المبرور ،وهو ركن
َ ََ
اس
َّلل َ َع انلَ ِ
عظيم من أركان اإلسالم ،أوجبه اهلل  على المستطيع من عباده ،قال تعالى﴿ :و ِ ِ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ً َ َ ْ َ
ن َعن ال ْ َعالَم َ
ك َف َر فَإ َن َ
اَّلل َ َغ ي
ي﴾ [آل عمران ،]97:والحج
ت م ِن استطاع إِِل ِه س ِبيَل ومن
ِحج اْلي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أجل الطاعات ،بل هو أفضل الجهاد كما جاء في
قربة من أفضل القربات إلى اهلل ،وطاعة من َ
الحديث عن عائِ َشةَ أُم المؤ ِمنِين ر ِ
ول اللَّ ِهَ ،نرى ِ
ض َل
ض َي اللَّهُ َعنهُا ،أََّنهَا قَالَتَ :يا َر ُس َ
الجهَ َ
اد أَف َ
َ َ
َ
ُ َ َ
()1
العم ِل ،أَفَالَ ُنج ِ
الً« :ل ،لكن أفضل الجهاد حج مبرور» .
اه ُد؟ قَ َ
َ
ََ
فالحج شعيرة من أعظم شعائر اإلسالم ،ومظهر من مظاهر وحدة المسلمين ،به تتطهر

غر ُس فيها روح العبودية الكاملة هلل  ،والخضوع الصادق لشرعه
النفوس ،وتصفو القلوبُ ،
وي َ
الحكيم ،كما أن الحج سبب لمغفرة الذنوب واآلثام ،وتكفير الخطايا والسيئات ،فقد جاء في الحديث
ي َ يقُو ُل« :من حج لله فلم يرفث( ،)2ولم يفسق ،رجع
ت ا َّلنبِ َّ
َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
الَ :س ِمع ُ
كيوم ولدته أ ُّمه»(.)3

وقد جزى اهلل  على الحج المبرور األجر الجزيل والثواب العظيم ،ففي الحديث َعن
أَبِي ُه َري َرةَ  :أ َّ
ال« :العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،والح ُّج المبرور ليس
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
له جزاء إًل الجنة»(.)4
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج المبرور/133/2( ،ح رقم ،)1520قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد
ِ
ِ
يب ب ُن أَبِي َعم َرةَ (الحماني)َ ،عن َعائِ َشةَ بِن ِت
َّ
المَب َاركَ ،ح َّدثََنا َخالد (بن عبد اهلل الطحان) ،أَخَب َرَنا َحبِ ُ
الرح َم ِن ب ُن ُ
طَلحةَ (بن عبيد اهلل) ،عن عائِ َشةَ أُم المؤ ِمنِين ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهَا .وأخرجه البخاري (/15/4ح رقم )2784من طريق
َ َ
َ
ُ َ َ

مسدد بن مسرهد عن خالد بن عبد اهلل الطحان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/19/3ح رقم )1861من طريق
عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة به (بمعناه) .وأخرجه البخاري (/32/4ح رقم )2875من طريق

معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به (بمعناه).
(( )2يرفث) :من الرفث وهو الجماع والتعريض به ،وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء ،وذكر ما يفحش من القول.
(انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)296/1:

()3
آد ُم
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج المبرور/133/2( ،ح رقم ،)1521قالَ :ح َّدثََنا َ
ت أََبا َح ِازٍم (سلمان
الح َكِم (بن وردان) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
(بن أبي إياس)َ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ح َّدثََنا َسيَّار أَُبو َ
ت أََبا ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/11/3ح رقم ،)1819ومسلم (/983/2ح رقم)1350
مولى عزة) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
من طريق منصور بن المعتمر عن أبي حازم سلمان مولى عزة به (بنحوه).

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها/2/3( ،ح رقم ،)1773قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد
َّ ِ
صالِ ٍح
ف (التنيسى) ،أَخَب َرَنا َمالِك (بن أنس)َ ،عن ُس َميَ ،مولَى أَبِي َبك ِر ب ِن َعب ِد َّ
وس َ
الرح َم ِنَ ،عن أَبِي َ
الله ب ُن ُي ُ

َّم ِ
انَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/983/2ح رقم )1349من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس
الس َّ
به (بلفظه).
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قال ابن بطال" :والحج المبرور هو الذي ل رياء فيه ول رفث ول فسوق ،ويكون بمال
ْ ََ
ْ َ ُّ َ ْ ُ ر َ ْ ُ َ ر َ َ ْ َ َ َ
يه َن اِل َ َج فَل
ف
ض
حالل واهلل أعلم"( ،)1وهذا موافق لقول اهلل تعالى﴿ :اِلج أشهر معلومات فمن فر
ِ
ِ
ََ َ ََ ُ ُ َ ََ
َ َ
ْ َ ِّ َ َ َ ْ َ ُ
َْ
ْ َْ َ َُْْ ُ َََ َُ َ َ َ
خَْ
ي َ
الق َو
الزا ِد
ي يعلمه اَّلل َ وتزودوا فإِن
خ
ن
م
وا
ل
ع
ف
ت
ا
م
و
ج
اِل
ف
ال
د
ج
َل
رفث وَل فسوق و
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َُ َ ُ
ْ َ َْ
اب﴾ [البقرة.]197:
ْل
اْل
ول
واتق ِ
ِ
ون يا أ ِ
وقيل الحج المبرور على القول األصح واألشهر هو الحج الذي ل يخالطه إثم مأخوذ من

خير مما كان عليه ول يعود إلى
البر وهو الطاعة ،وقيل هو المقبول ومن عالمة القبول أن يرجع ًا
المعاصي ،وقيل هو الذي ل رياء فيه ،وقيل هو الذي ل يعقبه معصية واثم ،وهما داخالن فيما
قبلهما ،ومعنى ليس له جزاء إل الجنة أنه ل يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه
بل ل بد له أن يدخل الجنة واهلل أعلم(.)2

الرباط وطلب الشهادة الموجبة للجنة.
المطلب الثالث :أعمال الجهاد و ِّ

لقد رفع اإلسالم شأن الجهاد في سبيل اهلل ،فجعله ذروة سنامه ،وليس ذلك إل ألنه واجب

أجل القربات ،وهو السبيل إلعالء كلمة التوحيد ،به تُحفظ بيضة
من أعظم الواجبات ،وقربة من َ
الدين ،وتُحقن دماء المسلمين ،وتُصان أعراض الموحدين ،والجهاد تجارة رابحة بين العبد وربه،
َ َ َْ ُ َ ْ
اِل ْنيَا ب ْاْلخ َرة َو َم ْن ُي َقات ْل ف َ
قال اهلل تعالى﴿ :فَلْيُ َقات ْل ف َ
اِلَيَاةَ ُّ
اَّلل َ
َ
ب
س
ون
ْش
ي
ين
اَّل
اَّلل
يل
ب
س
ِ
ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََُْْ َْ َْ ْ َ َ َْ ُْ
ْ
َ
ً
ً
فيقتل أو يغ ِلب فسوف نؤ ِتي ِه أجرا ع ِظيما﴾ [النساء ،]74:ولما كان الجهاد في سبيل اهلل شاقًا على

سببا للنصر والتمكين ،ورتب عليه الفوز بجنات
النفس البشرية ،رَّغب به الشارع الحكيم ،وجعله ً
النعيم ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ال« :تكفل الله( )3لمن جاهد في سبيلهً ،ل يخرجه
َن َر ُسو َل اللَّ ِه  ،قَ َ
من بيته إًل الجهاد في سبيله وتصديق كلمته ،أن يدخله الجنة ،أو يرده إلى مسكنه بما نال
من أجر أو غنيمة»(.)4
()1

ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)435 /4

( )2انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)119،118/9
(( )3تكفل الله) :أي أوجب اهلل له ذلك وقضاه( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)60/2:
( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالىُ  :قل لَو َكان البحر ِم َد ًادا ِل َكِلم ِ
ات َربي لََنِف َد
َ َ ُ
َ
ات َربي َولَو ِجئَنا بِ ِمثلِ ِه َم َد ًدا[ الكهف/137/9( ،]109 :ح رقم ،)7463قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد
البح ُر قَب َل أَن تَنفَ َد َكلِ َم ُ
َ
َّ ِ
ف (التنيسي) ،أَخَب َرَنا َمالِك (بن أنس)َ ،عن أَبِي الزَن ِاد (عبد اهلل بن ذكوان)َ ،ع ِن األَع َرِج (عبد الرحمن
وس َ
الله ب ُن ُي ُ
بن هرمز)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/136/9ح رقم )7457من طريق مالك بن أنس به (بنحوه).
وأخرجه مسلم (/1496/3ح رقم )1876من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد اهلل بن
ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/16/1ح رقم ،)36ومسلم (/1495/3ح رقم )1876من طريق أبي زرعة

عمرو بن جرير عن أبي هريرة ( مطوًل).
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لقد أشار هذا الحديث إلى أصل عظيم وفضل جسيم للمجاهد في سبيل اهلل ،وذلك أن اهلل

تض َم َن وأوجب الجنة للمجاهد في سبيله بفضله وكرمه ،وهذا الضمان وهذه الكفالة موافقة
تعالى َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ ََ َ
َ
َ
َ َ ََ
اَّلل َ
يل ِ
لقول اهلل تعالى﴿ :إِن اَّلل َ اشُت ِمن المؤ ِم ِني أنفسهم وأموالهم بِأن ل َهم اْلنة يقاتِلون ِف س ِب ِ
ََُُْ َ ََُُْ َ
ال ْو َراة َو ْاْل ْْنيل َوال ْ ُق ْرآن َو َم ْن أ ْو َف ب َع ْهده م َن اَّلل َ فَ ْ
ون َو ْع ًدا َعلَيْه َ
ح ًّقا ف َ
استَب ْ ِ ُ
ْشوا
فيقتلون ويقتل
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ ُ َ
ََ َ
َ َُْْ
ك ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظ ُ
يم﴾ [التوبة ،]111:وفي الحديث دليل على أن
بِبي ِعك ُم ِ
اَّلي بايعتم بِ ِه وذل ِ
ِ

األعمال ل يزكو منها إل ما صحبته النية واإلخالص هلل  واإليمان والتصديق به ،أل ترى إلى
قوله " :لَ ُيخ ِرُجهُ ِمن َبيتِ ِه إِ َّل ِ
يق َكِل َمتِ ِه"(.)1
اد ِفي َسبِيلِ ِه َوتَصِد ُ
الجهَ ُ
ِ
الجَّنةَ" :أي دخول المجاهد الجنة له وجهان :أحدهما أن اهلل 
وقوله " :أَن ُيدخلَهُ َ
ََ َْ َ ََ َ َ ُ ُ
ين قتِلوا
اَّل
يدخله الجنة عند موته ،كما أخبر رب العزة  عن الشهداء في قوله﴿ :وَل َتسب ِ
ُ َ
َََْ ً َْ َ َْ ر َْ
َ
اء ِعند َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقون﴾ [آل عمران ،]169:والثاني يحتمل أنه يريد بدخوله
اَّلل أمواتا بل أحي
يل ِ
ِف س ِب ِ

الجنة عند دخول السابقين والمقربين لها دون حساب ول عقاب ول مؤاخذة بذنب؛ ألن الشهادة في
سبيل اهلل كفارة لما تقدم من ذنوبه(.)2

وجعل النبي  المجاهد في سبيل اهلل مثل الصائم القائم ،وتوكل له بالجنة ،ففي الحديث
ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :مثل المجاهد في سبيل الله ،والله أعلم
ت َر ُس َ
َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
الَ :س ِمع ُ
بمن يجاهد في سبيله ،كمثل الصائم القائم ،وتوكل الله للمجاهد في سبيله ،بأن يتوفاه أن
يدخله الجنة ،أو يرجعه سال اما مع أجر أو غنيمة»(.)3
ٍ
ي في فضل الجهاد؛ ألنه ُمث َل بالصالة والصيام
قال ابن عبد البر" :هذا من أ َ
َجل حديث ُرِو َ
وهما أفضل األعمال ،وجعل المجاهد بمنزلة من ل َيفتَُر عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من

يح له من حديث رفيقه وأكله وشربه
اكبا
وماشيا ور ً
اقدا ومتلذ ًذا بكثير ما أُبِ َ
ً
شيء يكون صاحبه ر ً
وهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صالته الصائم المجتهد ،ولذلك قلنا إن الفضائل ل
تدرك بقياس وانما هو تَفَضل من اهلل .)4("

( )1انظر :ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ( ،)341/18العراقي ،طرح التثريب في
شرح التقريب (.)194/7
()2

انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)294/6

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اهلل،
الي َم ِ
ان (الحكم بن نافع) ،أَخَب َرَنا ُش َعيب (بن دينار)َ ،ع ِن (ابن شهاب)
(/15/4ح رقم ،)2787قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َ
الم َسي ِب ،أ َّ
َن أََبا ُه َري َرةَ .وأخرجه مسلم (/1498/3ح رقم)1878
الزه ِري (محمد بن مسلم) ،قَا َل :أَخَب َرنِي َس ِع ُ
يد ب ُن ُ
من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة ( بمعناه).

()4

ابن عبد البر ،الستذكار (.)4/5
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وكذلك أوجب النبي  الجنة لمن قاتل في سبيل اهلل تعالى ولو في زمن يسير ففي
( )1
الحديث َعن ُم َع ِاذ ب ِن َجَب ٍل َ ،ع ِن َّ
ال« :من قاتل في سبيل الله فواق ناقة
النبِي  أََّنهُ قَ َ
وجبت له الجنة»(.)2
()1
الحلَبتين من الراحة؛ ألنها تحلب ثم تراح حتى تدر ثم تحلب.
(فواق ناقة) :بضم الفاء وفتحها ،وهو ما بين َ
(انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)479/3:
( )2أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/374/36( ،ح رقم ،)22050قالَ :ح َّدثََنا ال َح َك ُم ب ُن َن ِاف ٍعَ ،ح َّدثََنا (إسماعيل)
ير ب ِن سع ٍد ،عن َخالِ ِد ب ِن مع َدان ،عن مالِ ِك ب ِن ي َخ ِ
اب ُن َعي ٍ
َّاشَ ،عن َب ِح ِ
ام َرَ ،عن ُم َع ِاذ ب ِن َجَب ٍل  .وأخرجه
َ
َ
َ
َ َ َ َ

الدارمي (/1547/3ح رقم )2439من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد به (بنحوه) .وأخرجه ابن أبي
عاصم في الجهاد (/379/1ح رقم ،)136والشاشي (/249/3ح رقم ،)1346والطب ارني في الكبير (/104/20ح

رقم )203من طريق خالد بن معدان به (بلفظه) .وأخرجه الترمذي (/183/4ح رقم ،)1654والنسائي (/25/6ح
رقم ،)3141وفي الكبرى (/287/4ح رقم ،)4334وابن ماجه (/933/2ح رقم ،)2792وأحمد (/342/36ح
رقم ،)22014والحاكم (/87/2ح رقم ،)2410والبيهقي في الكبرى (/286/9ح رقم ،)18556وفي الشعب
(/110/6ح رقم ،)3944والشاشي (/247/3ح رقم ،)1345والطب ارني في الكبير (/104/20ح رقم )204من
طريق سليمان بن موسى ،وأخرجه أحمد (/424/36ح رقم ،)22110وابن حبان (/464/7ح رقم،)3191

والطبراني في الكبير (/105/30ح رقم ،)206وفي الشاميين (/353/4ح رقم )3537من طريق كثير بن مرة،
وأخرجه الطبراني في الكبير (/105/20ح رقم )205من طريق شريح بن عبيد ،ومن طريق جبير بن نفير
(/106/20ح رقم ،)207وأخرجه البيهقي في الكبرى (/286/9ح رقم )18558من طريق عبد اهلل بن مالك،
خمستهم (سليمان ،وكثير ،وشريح ،وجبير ،وعبداهلل) عن مالك بن ًيخامر اليمامي به (بنحوه) .والحديث إسناده
سي ،أَُبو عتبة الحمصي
متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في _ :إسماعيل بن عياش :بن سليم َ
العن ّ

سي نسبة إلى عنس وهو عنس بن مالك بن أدد بن زيد ،من مذحج في اليمن[ ،انظر :المزي،
(ت181ه ــ) ،و َ
العن ّ
تهذيب الكمال ( ،)163/3السمعاني ،األنساب ( ،])395/9وثقه ابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن
معين– رواية الدوري ،)411/4:وقال مرة" :أرجو أن ل يكون به بأس"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية
الدارمي ص ،)69وقال مرة" :ثقة إذا حدث عن ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز،)80/1:
وقال في موضع آخر" :كان إسماعيل ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام ،وما روى عن غيرهم يخلط فيه"،

(العقيلي ،الضعفاء الكبير ،)89/1:وقال مرة" :ثقة فيما روى عن الشاميين ،وأما روايته عن أهل الحجاز ،فإن
كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم" ،وقال مرة" :ثقة فيما روى عن أصحابه أهل الشام ،وما روى عن غيرهم فخلط
فيها"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)186/7:وقــال في موضع" :إذا حدث عن الشاميين ،وذكر الخبر،
فحديثه مستقيم ،واذا حدث عن الحجازيين والعراقيين ،خلط ما شئت"( ،الذهبي ،سير أعالم النبالء،)318/8:

وقال علي بن المديني" :كان ُيوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام ،فأما ما روى عن غيرهم ،ففيه ضعف"،
(ابن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ص ،)161وقال مرة" :أعلم الناس بحديث أهل الشام ولكنه
خلط في حديثه عن أهل العراق"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)323/1:وقال يعقوب بن شيبة" :ثقة عند يحيى
ابن معين ،وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصة ،وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كثير=،
58

عالما بناحيته"(،الذهبي ،سير أعالم النبالء ،)319/8:وقال يعقوب الفسوي" :ثقة عدل أعلم الناس بحديث
= وكان ً
الشام وأكثر ما قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين"( ،يعقوب الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)424/2:وقال محمد

ابن عثمان بن أبي شيبة"ُ :يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام ،فأما ما روى عن غيرهم ،ففيه ضعف"،
(الذهبي ،سير أعالم النبالء ،)319/8:وتوسط فيه أحمد فحسن روايته عن الشاميين ،وقال" :هو عنهم أحسن
حال ،مما روى عن المدنيين وغيرهم"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -رواية المروذي وغيره ص،)141
ً

وقال في موضع آخر" :في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز بعض الشئ وروايته عن أهل الشام أثبت وأصح"،
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)192/2:وقال في موضع آخر" :ما روى عن الشاميين صحيح ،وما روى عن
الحجازيين فليس بصحيح"( ،الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)85/1:وقال دحيم" :إسماعيل في الشاميين غاية

وخلط عن المدنيين"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)324/1:وقال الفالس" :إذا حدث عن أهل بلده فصحيح،
وليس بشيء في المدنيين"( ،الذهبي ،سير أعالم النبالء ،)319/8:وقال البخاري" :ما روى عن الشاميين فهو
أصح"( ،البخاري ،التاريخ الكبير ،)370/1:وقال في موضع آخر" :منكر الحديث عن أهل الحجاز ،وأهل العراق"،
وقال مرة" :حديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه ل شيء ول ُيعرف له أصل" ،وقال مرة" :ما روى عن
الشاميين ،وروى عن أهل العراق ،وأهل الحجاز مناكير"( ،الترمذي ،علل الترمذي الكبير ص،)390،219،58
وقال في موضع آخر" :إذا حـدث عن أهـل بلده فحديثه صحيح ،واذا حــدث عــن غير أهــل بـلده ففيــه نظر"،
(الخطيب البغدادي ،تــاريخ بغداد ،)186/7:وقــال فـي مــوضع آخـر" :إذا حــدث عــن أهــل حمص فصحيــح"،
(الذهبي ،الكاشف ،)249/1:وقال الجوزجاني" :كان يأخذ عن غير ثقة فإذا أخذت حديثه عن الثقات فهو ثقة"،

(الجوزجاني ،أحوال الرجال ص ،)296وقال أبو زرعة" :صدوق إل أنه غلط في حديث الحجازيين والعراقيين"،

وقال أبو د اود سألت أحمد عن إسماعيل فقال" :ما حدث عن مشايخهم ،قلت :الشاميين ،قال :نعم فأما حديث
غيرهم عنده مناكير"( ،أحمد بن حنبل ،سؤالت أبي داود لإلمام أحمد ص ،)264وقال الترمذي" :رواية إسماعيل
بن عياش عن الشاميين أصلح ،وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير"( ،الترمذي ،سنن الترمذي،)469/3:
وقال ابن عدي" :ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة" ،وقال في موضع آخر" :مستقيم وانما
يخلط ويغلط في حديث العراق والحجاز"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)488 ،479/1:وقال ابن رجب

الحنبلي" :إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد ،واذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب"( ،ابن رجب الحنبلي،
جدا في حديث أهل الحجاز"،
شرح علل الترمذي ،)129/1:وقال الذهبي" :صدوق في حديث أهل الشام مضطرب ً
(الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)85/1:وقال في موضع آخر" :في الحجازيين والعراقيين كثير الغلط بخالف أهل

بلده ،فإنه يحفظ حديثهم ،ويكاد أن يتقنه إن شاء اهلل"( ،الذهبي ،سير أعالم النبالء ،)313/8:وقال مرة" :ليس
بالقوي ،وحديثه عن الحجازيين منكر ضعيف ،بخالف الشاميين"( ،الذهبي ،من تكلم فيه وهو موثق ص،)111
وقال ابن حجر" :صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)109
وذكره في المرتبة الثالثة من طبقـات المدلسين (ص ،)38وضعفه أبو حاتم فقال" :لين يكتب حديثه ل أعلم أح ًدا

كف عنه إل أبو إسحاق الفزاري"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)192 /2:والنسـائي فقال" :ضعيف"( ،النسائي،
الضعفاء والمتروكون :ص ،)16وابن خزيمة فقال" :ل يحتج به"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)283/1:والعقيلي
فقال" :إذا حدث عن غير أهل الشام اضطرب ،وأخطأ"( ،العقيلي ،الضعفاء الكبير ،)88/1:وذكره ابن حبان في
المجروحين وقال" :من الحفاظ المتقنين في حداثته فلما كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على=
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طلبا لمرضاة اهلل بالموت
أشار هذا الحديث إلى بشارة عظيمة لمن جاهد في سبيل اهلل ً
على ِ
اإلسالم إذ ل تجب الجنة لغيره(.)1
سببا
ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من األعمال المتعلقة بالجهاد الحرص عليها يكون ً

لسيما وأنه شكل من أشكال الجهاد ،والرباط والحراسة
في دخول الجنان ،منها الرباط في سبيل اهللّ ،

على الثغور لحفظ بيضة األمة ،وحقن دماء المسلمين ،ل يقل أهمية عن الجهاد؛ ألن المرابط قد

احتسابا لما أعد اهلل  ،وحمية على دين اإلسالم من أن ُيؤتى
دفاعا عن دينه ،و
ً
حبس نفسه ً
على غرة ،فهو من الطاعات التي َعظُ َم جزاؤها ،فكان من األسباب الموصلة إلى بر األمان وجنة
الرحمن ،عن سه ِل ب ِن سعٍد الس ِ
َّاعِدي  ،أ َّ
ال« :رباط يوم في سبيل الله خير
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َن َر ُس َ
َ
َ َ
()3
()2
من الدُّنيا وما عليها ،وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدُّنيا وما عليها ،والروحة
يروحها العبد في سبيل الله ،أو الغدوة( )4خير من الدُّنيا وما عليها»(.)5

= جهته وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه"( ،ابن حبان ،المجروحين ،)125/1:وقال الدارقطني:
"متروك الحديث" ،وقال مرة" :مضطرب الحديث"( ،الدارقطني ،سنن الدارقطني ،)432/3 ،108/1:وقال الحاكم:
"إسماعيل مع جاللته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه"( ،الحاكم ،سؤالت السجزي للحاكم،)217/1:
وقال البيهقي" :ل يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز"( ،البيهقي ،السنن الكبرى ،)365/1:وذكره ابن

الجوزي ،والذهبي في ضعفائهما[ ،انظر :ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ( ،)118/1الذهبي ،المغني في
الضعفاء ( ،])85/1وخالصة القول فيه :أنه ثقة في روايته عن الشاميين ،ضعيف في روايته عن غيرهم ،وهذا
الحديث من روايته عن أهل الشام ،وقد توبع كما هو واضح من خالل التخريج.

كثيرا"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)190وأورده العالئي
_ خالد بن معدان :قال ابن حجر" :ثقة عابد يرسل ً
في جامع التحصيل (ص ،)171ول يضره؛ ألنه لم يرسل عن مالك بن يخامر .وعليه فالحديث إسناده صحيح.
ِ
ص ِحيح" (ح رقم ،)1654وصحح الحديث الحاكم في المستدرك (ح رقم،)2410
قال الترمذيَ " :حديث َح َسن َ
وحسن إسناده األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)22050
واأللباني في السلسلة الصحيحة (ح رقمّ ،)2556

( )1انظر :ابن عالن ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (.)96/7

()2
ضرب به( .الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.)1135/3:
(سوط)َ :
السوطُ :هو الذي ُي َ
()3
ليال( .ابن حجر ،فتح الباري.)14/6:
(الروحة) :هو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها ً

(( )4الغدوة) :الغدوة بفتح الغين هو زمن ما بين طلوع الشمس أول النهار إلى الزوال[ .انظر :القاضي عياض،
مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)129/2ابن حجر ،فتح الباري (.])161/1

( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب فضل رباط يوم في سبيل اهلل/35/4( ،ح رقم،)2892
يرَ ،س ِم َع أََبا َّ
قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُمنِ ٍ
الرح َم ِن ب ُن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ِد َين ٍارَ ،عن
النض ِر (هاشم بن القاسم)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد َّ
أَبِي ح ِازٍم (سلمة بن دينار) ،عن سه ِل ب ِن سع ٍد الس ِ
َّاع ِدي  .وأخرجه البخاري (/17/4ح رقم ،)2794ومسلم
َ
َ
َ َ
(/1500/3ح رقم )1881من طريق سفيان الثوري ،وأخرجه البخاري (/88/8ح رقم ،)6415ومسلم (/1500/3ح

رقم )1881من طريق عبد العزيز بن أبي حازم ،كالهما (سفيان ،وعبد العزيز) عن سلمة بن دينار به (مختص ًرا).
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قال المهلب" :إنما صار رباط يوم في سبيل اهلل خير من الدنيا وما فيها؛ ألنه عمل يؤدي

إلى الجنة ،وصار موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أجل أن الدنيا فانية ،وكل
شيء في الجنة وان صغر في التمثيل لنا وليس فيها صغير فهو أدوم وأبقى من الدنيا الفانية

خير من المنقطع"(.)1
المنقطعة فكان الدائم الباقي ًا
وقال ابن حجر" :المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة
قدر سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف بمن حصل منها أعلى

الدرجات ،والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا

المتأخر أن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا"(.)2

ظِم شأنه ،لما فيه من
وقد رتب الشرع هذا الثواب على الرباط في سبيل اهلل؛ ليدلل على ِع َ

حراسة المسلمين واإلقامة في وجوه األعداء ،الذين يتربصون الدوائر والفرص بالمسلمين ،فيهجمون
عليهم ،ولما فيه من المخاطرة بالنفس لحفظ المسلمين وصيانتهم من عدوهم.

ي
ومما يتأكد به أن الرباط والحراسة في سبيل اهلل سبب من أسباب دخول الجنة ما ُرِو َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :من آمن بالله وبرسوله ،وأقام الصالة،
ال :قَ َ
في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ

وصام رمضان كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة ،جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه
ول اللَّ ِه ،أَفَالَ ُن َبش ُر َّ
ال« :إن في الجنة مائة درجة ،أعدها
اس؟ قَ َ
التي ولد فيها» ،فَقَالُواَ :يا َر ُس َ
الن َ
الله للمجاهدين في سبيل الله ،ما بين الدرجتين كما بين السماء والرض ،فِإذا سألتم الله،
فاسألوه الفردوس ،فِإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة  -أراه  -فوقه عرش الرحمن ،ومنه تفجر

أنهار الجنة»(.)3

ولم يقتصر النبي  على ذلك؛ بل جعل من كل ما يتعرض له المجاهد في رباطه
سببا في دخول الجنة ،ومن ذلك الشهادة في سبيل اهلل ،فهي ثمرة من ثمرات الجهاد ،ورتبة
وجهاده ً

عظيمة ومنزلة جسيمة ل ُيلقاها إل ذو حظ عظيم ،ول ينالها إل من سبق له القدر بالفوز المقيم،
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ
اَّل َ
ين
وهي الرتبة الثالثة من مقام النبوة ،كما قال اهلل تعالىَ ﴿ :و َم ْن يُ ِط ِع اَّلل َ و
الرسول فأوَل ِك مع ِ
ً
ُ َ َ
َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ ِّ َ َ ِّ ِّ َ َ ُّ
ي َو َ
الش َه َداء َو َ
الصاِل َ
ح ُس َن أوَلِك َر ِفيقا﴾ [النساء،]69:
أنعم اَّلل َ علي ِهم ِمن انل ِبيي والصدي ِقي و
ِ
ِِ
()1

ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)86/5

()2

ابن حجر ،فتح الباري (.)14/6

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب درجات المجاهدين في سبيل اهلل يقال :هذه سبيلي وهذا
صالِ ٍح (الوحاظي)َ ،ح َّدثََنا ُفلَيح (بن سليمان)َ ،عن ِهالَ ِل ب ِن
سبيلي/16/4( ،ح رقم ،)2790قالَ :ح َّدثََنا َيحَيى ب ُن َ
طِ
اء ب ِن َي َس ٍارَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/125/9ح رقم  )7423من طريق
َعلِي (العامري)َ ،عن َع َ
محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان به (بنحوه).
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وقد بشر اهلل  الذين جادوا بأنفسهم في سبيل اهلل بالحياة الطيبة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون،
ََ َْ َ َن َ
ُ َ
َََْ ً َْ َ َْ ر َْ
ين قُتلُوا ف َ
اَّل َ
اء ِعند َربِّ ِه ْم يُ ْر َزقون ()169
اَّلل أمواتا بل أحي
ب
س
قال اهلل تعالى﴿ :وَل َتسب
ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ْر َ َْ ْ ََ
ْ
َ
َ ْ َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ََْ َْ ُ َ
حقوا بِ ِهم ِمن خل ِف ِهم أَل خوف علي ِهم وَل
اَّلين لم يل
ْشون بِ ِ
ف ِر ِحي بِما آتاهم اَّلل َ ِمن فض ِل ِه ويستب ِ
ُ َْ ُ َ
ه ْم َي َزنون﴾ [آل عمران.]170-169:
قال القرطبي" :أخبر اهلل تعالى عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يرزقون ،ول محالة أنهم

ماتوا وأن أجسادهم في التراب ،وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين ،وفُضلُوا بالرزق في الجنة

من وقت القتل حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم"(.)1

وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثًا في تفسير هذه اآلية وجاء فيه َعن َمس ُرو ِ
ق ب ِن
ََ َْ َ ََ َ
ين قُتلُوا ف َ
()2
اَّل َ
ال :سأَلنا عبِد ِ
اهلل ب ِن مس ُع ٍ
يل
ب
س
ود َ عن َهِذ ِه اآل َي ِة﴿ :وَل َتسب
ِ
ِ
األَج َد ِع  ،قَ َ َ َ َ
ِ ِ ِ
َ
َ ْ َ ً َ ْ َ ْ َ ر ْ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ
ِ
ِ
َّ
ال:
ق
ف
،
ك
ل
ذ
ن
ع
ا
ن
َل
أ
س
د
ق
ا
ن
إ
ا
َم
أ
:
ال
ق
،
]
169
:
ان
ر
عم
آل
[
﴾
ون
َّلل أمواتا بل أحياء ِعند رب ِهم يرزق
ا ِ
َ َ َ َ َ َ ََ َ
َ َ َ
«أرواحهم في جوف طير خضر ،لها قناديل معلقة بالعرش ،تسرح من الجنة حيث شاءت ،ثم
ال« :هل تشتهون شي ائا؟ قالوا :أي شيء
تأوي إلى تلك القناديل ،فاطلع إليهم ربُّهم اطِّالع اة» ،فَقَ َ
نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ،ففعل ذلك بهم ثالث مرات ،فلما أروا أنهم لن يتركوا
ب ،نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرةا أخرى،
من أن يسألوا ،قالوا :يا ر ِّ

فلما أرى أن ليس لهم حاجة تركوا»(.)3

ففي هذا الحديث تمثيل وتخييل لحال الشهداء وما هم عليه من البهجة والسعادة ،شبه

لطافتهم وبهاءهم ،وتمكنهم من التلذذ بأنواع المشتهيات ،والتبوء من الجنة حيث شاؤوا ،وقربهم

من اهلل تعالى ،وانخراطهم في غمار المأل األعلى الذين هم حول العرش بما إذا كانوا في أجواف

طير خضر تسرح إلى الجنة حيث شاءت ،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش(.)4
( )1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (.)269/4

( )2مسروق :بن األجدع بن مالك الهمداني الوادعي ،أبو عائشة الكوفي ،ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية ،مات
سنة اثنتين ويقال سنة ثالث وستين( .ابن حجر ،تقريب التهذيب ص.)528

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتــاب اإلمـارة ،بـاب بيـان أن أرواح الشهداء في الجنــة وأنهم أحيــاء عند ربهم يرزقــون،
(/1502 /3ح رقم ،)1887قالَ :ح َّدثََنا َيحَيى ب ُن َيحَيىَ ،وأَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)ِ ،ك َال ُه َما َعن
أَبِي مع ِاويةَ (محمد بن خازم) ،ح وح َّدثََنا إِسح ُ ِ ِ
يسى
َ
َ
َُ َ
يم (بن راهويه) ،أَخَب َرَنا َج ِرير (بن عبد الحميد)َ ،و ِع َ
اق ب ُن إب َراه َ
ش (سليمان بن مهران) ،ح وح َّدثَنا مح َّم ُد بن عب ِد ا ِ
ِ
يعاَ ،ع ِن األَع َم ِ
هلل ب ِن ُن َمي ٍرَ ،واللَّفظُ لَهُ،
اب ُن ُي ُ
ُ َ
َ َ َُ
ون َس (السبيعي) َجم ً
ش ،عن عب ِد ِ
اهلل ب ِن ُمَّرةََ ،عن َمس ُرو ٍ
ق (بن األجدع)،
َح َّدثََنا أَسَباط (بن محمد)َ ،وأَُبو ُم َع ِاوَيةَ ،قَ َالَ :ح َّدثََنا األَع َم ُ َ َ
قَا َل :سأَلنا عب َد ِ
اهلل بن مسعود  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َ َ َ
( )4انظر :البيضاوي ،تحفة األبرار شرح مصابيح السنة (.)585/2
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خص اهلل  بها الشهداء في الجنة،
كما بينت السنة النبوية مجموعة من الخصال التي َّ
ِ
ِ ِ
ب(َ ،)1عن رس ِ
ال« :للشهيد عند
ول اللَّ ِه  قَ َ
ي َع ِن المق َدام ب ِن َمعد ي َك ِر َ
َُ
ففي الحديث الذي ُرِو َ
الله س ُّ
ت خصال :يغفر له في أول دفعة من دمه ،ويرى مقعده من الجنة ،ويجار من عذاب
القبر ،ويأمن من الفزع ال كبر ،ويحلى حلة اْليمان ،ويزوج من الحور العين ،ويشفع في سبعين
إنسا انا من أقاربه»(.)2

( )1المقدام بن معد يكرب :هو المقدام بن معد بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب ،يكنى أبا كريمة ،وقيل :أبو

يحيى ،وقيل :أبو صالح ،صاحب رسول اهلل  ،وهو أحد الوفد الذين وفدوا على النبي  من كنده ،يعد في أهل
الشام ،ومات بالشام سنة سبع وثمانين ،وهو ابن إحدى وتسعين سنة[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة
األصحاب ( ،)1482/4ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])161/6
( )2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب الجهاد ،باب فضل الشهادة في سبيل اهلل/935/2( ،ح رقم ،)2799قال:
ِِ
ٍ
ِ ِ
ح َّدثََنا ِه َشام بن ع َّم ٍار قَا َل :ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل ب ُن َعي ٍ
انَ ،ع ِن
َ
ُ ُ َ
َ
َّاش قَا َلَ :ح َّدثَني َبح ُير ب ُن َسعدَ ،عن َخالد ب ِن َمع َد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ب  .وأخرجه اآلجري في الشريعة (/1243/3ح رقم )811من طريق هشام بن عمار به
المق َدام ب ِن َمعد ي َك ِر َ
(بنحوه) .وأخرجه أحمد (/419/28ح رقم ،)17182والصنعاني (/265/5ح رقم ،)9559وابن أبي عاصم في

الجهاد (/532/2ح رقم ،)204والشاشي (/174/3ح رقم ،)1259والطبراني في الكبير (/266/20ح رقم،)629
وفي الشاميين (/167/2ح رقم ،)1120والبيهقي في الشعب (/114/6ح رقم ،)3949من طريق إسماعيل بن
عيـاش به (بنحوه) .وأخرجـه الترمذي (/187/4ح رقم )1663من طريق بقيـة بن الوليد عن بحير بن سعد به
ويقال :الظَفَري ،أَُبو الوليد
(بنحوه) .واْلسناد فيه _ :هشام بن عمار :بن نصير بن ميسرة بن أبان السلميُ ،
الدمشقي ،خطيب المسجد الجامع بها (ت245ه) ،والظَفَري نسبة إلى ظفر وهو بطن من األنصار ،وهو كعب

بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس[،انظر :المزي ،تهذيب الكمال(،)242/30السمعاني ،األنساب (،])133/9
كيس"،
"كيس ّ
وثقه ابن معين فقال" :ثقة"( ،يحيى بن معين ،سؤالت ابـن الجنيد لبـن معين ص ،)397وقـال مـرةّ :
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)66/9:وقال أبو زرعة :من فاته هشام يحتاج أن ينزل في عشرة آلف حديث،

(انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)54/11:وقال عبدان الجواليقي" :ما كان في الدنيا مثله"( ،المزي ،تهذيب

الكمال ،)249/30:وقال العجلي" :ثقة صدوق"( ،العجلي ،الثقات ،)332/2:وقال النسائي" :ل بأس به"،

(النسائي ،مشيخة النسائي ص ،)63وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)233/9:وقال الخليلي:
"ثقة"( ،الخليلي ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،)445/1:وتوسط فيه مسلمة بن القاسم األندلسي فقال" :تُكلم

فيه ،وهو جائز الحديث صدوق"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)54/11:وأحمد بن حنبل فقال" :طياش خفيف"،
(أحمـد بن حنبل ،العـلل ومع ـرف ـة ال ـرج ـال ،ص ،)103والعجلي فقــال" :صدوق"( ،العجلي ،الثق ـات ص،)459

قديما أصح ،كان يق أر من كتابه" ،وقال
وأبو حاتم فقال" :لما كبر تغير وكلما دفع إليه قرأه وكلما لقن تلقن ،وكان ً
في موضع آخر" :صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)66/9:والدارقطني فقال" :صدوق كبير المحل"،
(الدارقطني ،سؤالت الحاكم للدارقطني ،ص ،)281والذهبي فقال" :صدوق مكثر له ما ُينكر"( ،الذهبي ،ميزان

العتدال ،)302/4:وابن حجر فقال" :صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح"( ،ابن حجر ،تقريب
التهذيب ص ،)573وضعفه محمد بن وارة فقال :كان يبيع الحديث( ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال=،)249/30:
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وهذا الحديث مع ما اشتمل عليه من خصال الكرامة يدلل على عظم ورفعة منزلة ومكانة
َ َُ ُ
الشهداء عند ربهم ،فهم أحياء في الجنة يسرحون ويمرحون ،كما قال اهلل تعالىَ ﴿ :وَل تقولوا ل ِ َم ْن
ََْ ر َْ َ َْ ر ََ
َُُْ
َ َْ
َ
َ
ك ْن َل تش ُع ُرون﴾ [البقرة ،]154:وفي الحديث دليل على أن
يل ِ
اَّلل َ أموات بل أحياء ول ِ
يقتل ِف س ِب ِ

الشهيد يرى مقعده الخاص به في الجنة.

وليس ذلك فحسب بل ميز اهلل  الشهداء عن باقي أهل الجنة في المنزلة ،فجعل منازلهم
من أفضل المنازل وأرفعها ،فَ َعن أ ََن ِ
س ب ِن َم ِال ٍك َ ،ع ِن َّ
ال« :ما أحد يدخل الجنة
النبِي  قَ َ
ب أن يرجع إلى الدُّنيا ،وله ما على الرض من شيء إًل الشهيد ،يتمنى أن يرجع إلى الدُّنيا،
يح ُّ
فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»(.)1

قال ابن بطال" :هذا الحديث أَ َجل ما جاء في فضل الشهادة والحض عليها ،والترغيب
ِ
ويقرب منه؛ ألن
فيها ،وانما يتمنى الشهيد أن ُيقتل عشر مرات؛ لعلمه بأن ذلك مما ُيرضى اهلل ُ
من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين اهلل ونصرة دينه ونبيه ،لم تبق غاية وراء ذلك ،وليس في أعمال

البر ما تُب َذ ُل فيه النفس غير الجهاد ،فلذلك َعظُ َم الثواب عليه ،واهلل أعلم"(.)2

= والقزاز فقال" :آفته أنه ربما لقن أحاديث فتلقنها"(،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)54/11:قلت :هو ثقة ،واختالطه

ل يضر ،فقد تابعه إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع في رواية أحمد (/419/28ح رقم ،)17182وكالهما ثقات.
_ إسماعيل بن عياش( :سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص ،)58وخالصة القول فيه :أنه ثقة في روايته عن

الشاميين ،ضعيف في روايته عن غيرهم ،وهذا ًل يضره؛ لنه هذا الحديث من روايته عن أهل الشام ،وذكره

ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص ،)38ولكن ًل يضره ،فقد صرح بالسماع في هذا الحديث،
وتوبع كما هو واضح من خالل التخريج _ .خالد بن معدان( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)60وأورده ابن أبي

حاتم في المراسيل (ص ،)52والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)171ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن المقدام
صحح الحديث الترمذي في سننه (ح رقم ،)1663واأللباني
ابن معد يكرب  .وعليه فالحديث إسناده صحيحّ .
في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)5182وفي مشكاة المصابيح (ح رقم ،)3834وقال األلباني في السلسلة

الصحيحة" :إسناده شامي صحيح" (ح رقم.)3213

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا/22/4(،ح رقم،)2817
ت قَتَ َ
ادةَ
َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َب َّش ٍار (العبدي)َ ،ح َّدثََنا ُغن َدر (محمد بن جعفر)َ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
ت أََن َس ب َن َمالِ ٍك  .وأخرجه مسلم (/1498/3ح رقم )1877من طريق محمد
(بن دعامة السدوسي) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
ابن بشار به (بنحوه) .وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر
به (بنحوه) .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق أبي خالد األحمر عن شعبة بن
الحجاج به (بمعناه) .وأخرجه البخاري (/17/4ح رقم ،)2795ومسلم (/1498/3ح رقم )1877من طريق حميد
بن أبي حميد عن أنس بن مالك ( بمعناه).
()2

ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)30/5
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ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس هناك أحد يتمنى ويرغب أن يفارق الجنة بعد دخولها،

ويعود إلى الدنيا مرة أخرى ،ولو أعطي األرض كلها بما فيها من كنوز ونفائس ،وما عليها من

قصور عالية وحدائق َغَّناء ،إل الشهيد فإنه يحب العودة إلى الدنيا عشر مرات لكي يجاهد كل
مرة في سبيل اهلل ،ويستشهد فيفوز بالشهادة عشر مرات بدل مرة واحدة ،وذلك لما يرى من فضل
الشهادة ،والكرامة التي يالقيها الشهداء عند ربهم(.)1

ولم يقتصر الشرع على ذلك بل ندب إلى سؤال اهلل  الشهادة بصدق ،ورتب على ذلك
ال رسو ُل ِ
عظيم األجر والثوابَ ،عن أ ََن ِ
اهلل « :من طلب الشهادة صادقاا،
س ب ِن َمالِ ٍك  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
أعطيها( ،)2ولو لم تصبه»(.)3
وجاء في الرواية األخرى عن سه ِل ب ِن ح َني ٍ
َن َّ
ف( ،)4أ َّ
ال« :من سأل الل
النبِ َّي  قَ َ
ُ
َ َ
الشهادة بصدق ،بلغه الل منازل ُّ
الشهداء ،وان مات على فراشه»(.)5
جميعا أنه إذا سأل
قال النووي" :معنى الرواية األولى ُمفَسر من الرواية الثانية ،ومعناهما
ً
الشهادة بصد ٍ
ق أُع ِط َي من ثواب الشهداء وان كان على فراشه ،وفيه استحباب سؤال الشهادة،
واستحباب نية الخير"(.)6
كما جعل النبي  من أقل أذى يتعرض له المجاهد والمرابط في سبيل اهلل ،كرامة له يوم
القيامة ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ال« :والذي نفسي بيده ًل
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ

()1

انظر :حمزة قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (.)91/4

(( )2أعطيها( :المراد أن من سأل اهلل الشهادة ولم تقدر له وتناوله ،فإنه ُيعطى أجرها( .انظر :القاضي عياض،
مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)52،51/2:

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اهلل تعالى/1517/3(،ح رقم،)1908
البَنانِي)َ ،عن أََن ِ
س ب ِن َم ِال ٍك.
ان ب ُن فَرو َخ (الحبطي)َ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
اد ب ُن َسلَ َمةََ ،ح َّدثََنا ثَابِت(بن أسلم ُ
قالَ :ح َّدثََنا َشيَب ُ
انفرد به مسلم دون البخاري.
بدر والمشاهد كلها مع رسول اهلل،
( )4سهل بن حنيف :صحابي جليل ،يكنى أبا سعد ،وقيل :أبو عبد اهلل ،شهد ًا
علي على البصرة بعد
وثبت يوم أحد ،وكان ممن بايعه يومئذ على الموت حين انكشف الناس عنه ،استخلفه ّ
وكبر ستًا[ .انظر :ابن عبد
علي ّ 
الجمل ،ثم شهد معه صفين ،وتوفي بالكوفة سنة ثمان وثالثين ،وصلى عليه ّ
البر ،الستيع ـاب في معرفة األصحـاب ( ،)663،662/2ابن حجر ،اإلصـابة في تمييز الصحـابة (.])165 /3

( )5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اهلل تعالى/1517/3(،ح رقم،)1909
اه ِر (أحمد بن عمرو) ،وحرملَةُ بن يحيى ،واللَّفظُ ِلحرملَةَ ،قَا َل أَبو ا َّ
قال :ح َّدثَنِي أَبو َّ
لط ِ
الط ِ
ال
اه ِر :أَخَب َرَنا ،وقَ َ
ُ
ُ
َ
َ َ
ََ َ ُ َ َ َ
حرملَةُ (بن يحيى) :ح َّدثَنا عب ُد ِ
ِ
اهلل ب ُن َوه ٍبَ ،ح َّدثَنِي أَُبو ُش َري ٍح (عبد الرحمن بن شريح) ،أ َّ
امةَ
َ َ َ
ُم َ
َن َسه َل ب َن أَبي أ َ
َ َ
ب ِن سه ِل ب ِن حَني ٍ
فَ ،ح َّدثَـهَُ ،عن أَبِي ـ ِه (أسعد بن سهل)َ ،عن َجد ِه (سهل بـن حنيف) .انفرد بـه مسلم دون البخــاري.
ُ
َ
()6

النووي ،شرح النووي على مسلم (.)55/13
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يكلم

()1

أحد في سبيل الله ،والله أعلم بمن يكلم في سبيله إًل جاء يوم القيامة ،واللون لون

الريح ريح المسك»(.)2
الدم ،و ِّ

ويحتمل
قال ابن حجر" :الصفة المذكورة ل تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من ُج ِرَحُ ،
الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل انِد َم ِال ِه ل ما َين َد ِم ُل في الدنيا ،فإن
أن يكون المراد بهذا ُ
أثر الجراحة وسيالن الدم يزول ،ول ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة لكن الظاهر أن الذي
دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك"(.)3
يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب ً
وقال العلماء :الحكمة في بعث الشهيد بدمه وجرحه يوم القيامة أن يكون معه شاهد
ِ َّ
بدمائِ ِه وثَِيابِ ِه
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة اهلل تعالى ،واستُدل بهذا الحديث على أن الشهيد ُيدفَ ُن َ
ول ُي َاز ُل عنه الدم بِ ُغس ٍل ول غيره؛ لِ َيجيء يوم القيامة كما وصفه النبي  في الحديث وهذا

الستدلل فيه نظر؛ ألنه ل يلزم من غسل الدم في الدنيا أن ل يبعث بدمه(.)4

نوعا آخر من أنواع الجهاد أل وهو طلب العلم ،لسيما وأنه من
ولقد ذكرت السنة النبوية ً

أَ َجل العبادات ،وأفضل القربات ،وبه ُيحصن المسلم نفسه من الشبهات والشهوات ،وكلما نال
المسلم فيه مرتبة ازداد خشية هلل  ،قال اهلل تعالى في كتابه﴿ :إ َن َما ََيْ َش َ
اَّلل َ ِم ْن ِعبَا ِدهِ ال ْ ُعلَ َم ُ
اء﴾
ِ
وفضال أن اهلل  لم يأمر نبيه من الستزادة من شيء إل من
[فاطر ،]28:ويكفي العلم شرفًا
ً
ًْ
َ ُ ْ َ ِّ ْ
ب ِزد ِن ِعلما﴾ [طه.]114:
العلم ،قال اهلل تعالى﴿ :وقل ر
َََ َ ُ ْ ُ
اَّلل َ ال َم ِلك
وقال ابن القيم :أَمر اهلل  نبيه  أَن يسأله مزيد العلم فقال تعالى﴿ :فتعال
ْ
ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ِّ ْ
ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ
ب ِزد ِن ِعل ًما﴾ [طه ،]114:وكفى بهذا
آن ِمن قب ِل أن يقض إِِلك وحيه وقل ر
اِلق وَل تعجل بِالقر ِ
شرفًا للعلم أن أمر نبيه  أن يسأله المزيد منه(.)5

(( )1يكلم) :المراد بقوله ُيكلَ ُم :أي ُيجرح( .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)199/4:
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب من ُيجرح في سبيل اهلل /18 /4( ،ح رقم،)2803
َّ ِ
ف (التنيسي) ،أَخَب َرَنا َم ِالك (بن أنس)َ ،عن أَبِي الزَن ِاد (عبد اهلل بن ذكوان)َ ،ع ِن
وس َ
قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد الله ب ُن ُي ُ
األَع َرِج (عبد الرحمن بن هرمز)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/1496/3ح رقم )1876من طريق سفيان
ابن عيينة عن أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/96/7ح رقم ،)5523ومسلم

(/1495/2ح رقم )1876من طريق عمرو بن جرير (بنحوه) ،وأخرجه مسلم (/1497/3ح رقم )1876من طريق
همام بن منبه (مطولً) ،كالهما (عمرو ،وهمام) عن أبي هريرة .

( )3ابن حجر ،فتح الباري (.)20/6
()4
()5

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)20/6

انظر :ابن القيم ،مفتاح دار السعادة (.)50/1
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فطلب العلم سبب من أسباب الرفعة في الدرجات ،وعلو المنزلة والمكانة عند رب األرض
َ َ
َُ َ َ َ ُ ْ ُ
ك ْم َو َ َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ َ
جات َو ُ
اَّلل َ بِ َما
اَّلين آمنوا ِمن
ِ
والسموات ،كما قال اهلل ﴿ :ي ْرف ِع اَّلل ِ
اَّلين أوتوا ال ِعلم در ٍ
ََُْ َ َ
خب ر
ي﴾ [المجادلة ،]11:كما أن طلب العلم والسعي في تحصيله سبب من أسباب دخول
تعملون ِ
ال رسو ُل ِ
اهلل « :من نفس عن مؤمن
الجنات ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
كرب اة من كرب الدُّنيا ،نفس الل عنه كرب اة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر ،يسر

الل عليه في الدُّنيا واآلخرة ،ومن ستر مسل اما ،ستره الل في الدُّنيا واآلخرة ،والل في عون العبد
ما كان العبد في عون أخيه ،ومن سلك طريقاا يلتمس فيه عل اما ،سهل الل له به طريقاا إلى
الجنة ،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الل ،يتلون كتاب الل ،ويتدارسونه بينهم ،إًل نزلت

عليهم السكينة ،وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المال ئكة ،وذكرهم الل فيمن عنده ،ومن بطأ به
عمله ،لم يسرع به نسبه(.)2(»)1

وي َيسره
أشار الحديث إلى أن طالب العلم ُيس ِه ُل اهلل  له العلم الذي طلبه ،وسلك طريقهُ ،

عليه ،فإن العلم طريق موصل إلى الجنة ،وقد ُيراد بذلك أن اهلل ُي َي ّسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه

سببا لهدايته ودخوله الجنة ،وقد ُي َي ّسر اهلل لطالب
وجه اهلل  النتفاع به والعمل بمقتضاه ،فيكون ً
العلم علوما أخرى ينتفع بها ،وتكون م ِ
وصلَة له إلى الجنة ،وكما قيل :من َع ِم َل بما َعلِ َم ،أورثه
ُ
ً
اهلل علم ما لم يعلم ،وقيل :ثواب الحسنة الحسنة بعدها ،وقد دل على ذلك قول اهلل تبارك وتعالى:
َ ُ َْ ُ
َ ُ ُ ً
َ َ َ ْ َ
َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ ُ ً
ين اهتَد ْوا َزاده ْم هد َوآتاه ْم تق َواه ْم﴾
اَّل
اَّل
ين اهتد ْوا هد ﴾ [مريم ،]76:وقوله﴿ :و ِ
﴿وي ِزيد اَّلل ِ
أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الص ارط ،وما
[محمد ،]17:وقد يدخل في ذلك ً
قبله وما بعده من األهوال ،فَُي َي ّسر ذلك على طالب العلم لالنتفاع به ،فإن العلم يدل على اهلل من
أقرب الطرق إليه ،فمن سلك طريقه ،ولم َيعرج عنه ،وصل إلى اهلل  والى الجنة من أقرب

الطرق وأسهلها ،فال طريق إلى معرفة اهلل  والوصول إلى رضوانه ،والفوز بقربه وجنانه إل
بالعلم النافع الذي بعث اهلل به رسله ،وأنزل به كتبه(.)3

()1

(ومن بطأ به عمله ،لم يسرع به نسبه) :أي من أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في

اآلخرة شرف النسب( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)134/1:

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار ،باب فضل الجتماع على تالوة القرآن وعلى
الذكر/2074/4( ،ح رقم ،)2699قال :ح َّدثََنا يحيى بن يحيى التَّ ِم ِ
يميَ ،وأَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن
َ َ ُ َ َ
َ
ال اآل َخ َر ِ
انَ :ح َّدثََنـا  -أَُبو ُم َع ِاوَيةَ
محمد)َ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن ال َع َال ِء الهَم َدانِي َ -واللَّفظُ لَِيحَيى ،قَا َل َيحَيى :أَخَب َرَن ـا وقَ َ
(محمد بن خازم)َ ،ع ِن األَع َم ِ
صالِ ٍح (السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن أَبِي َ
مختصر).
ًا
مسلم (/2002/4ح رقم )2590من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه به (

( )3انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)298،297/2
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المطلب الرابع :الدعية والذكار الموجبة للجنة.

تمتاز العبادات المتعلقة بجارحة اللسان بيسرها وسهولة اإلتيان بها ،ومع ذلك يترتب عليها

أجور عظيمة وفضائل جسيمة ،ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من األدعية واألذكار التي يكتب

اهلل  لقائلها والمحافظ عليها دخول الجنة ،ومن أهمها.

أواًل_ تالوة القرآن الكريم:

تالوة القرآن الكريم عبادة عظيمة من العبادات التي ُيتقرب بها إلى رب البريات ،وهي
َ َ َ َُْ َ
ون كتَ َ
اب
اَّلين يتل
باب من أبواب الجنات ،وتجارة رابحة بين العبد وربه ،كما قال اهلل ِ ﴿ :إن ِ
ِ
ُ
َ َ َ ََْ ُ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ًّ َ َ َ َ ً َ ْ ُ َ
ُ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ ُ
اَّلل َ َوأَقَ ُ
ارةً لَ ْن َتبُ َ
ون ِِتَ َ
وره ْم
ور (ِِ )29لوفيهم أج
الصَلة َوأنفقوا ِمما رزقناهم ِِسا وعَل ِنية يرج
اموا
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ََ َ ُ ْ ْ
ر
ر
أجل
وي ِزيدهم ِمن فض ِل ِه إِنه غفور شكور﴾ [فاطر ،]30،29:المعنى أي يرجون تجارة رابحة هي َ
التجارات وأعالها وأفضلها ،أل وهي رضا ربهم ،والفوز بجزيل ثوابه وجنانه ،والنجاة من سخطه
ُ َ ِّ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ
وره ْم﴾ أي أجور أعمالهم ،على
وعقابه ،ثم ذكر أنه حصل لهم ما رجوه فقال ِِ ﴿ :لوفيهم أج

َ ْ
َ ُ
وحسنها وعدمهَ ﴿ ،ويَ ِزيده ْم ِم ْن فض ِل ِه﴾ زيادة عن أجورهم بأن يغفر لهم
حسب قلتها وكثرتهاُ ،
السيئات ،ويقبل منهم القليل من الحسنات(.)1
فينبغي للمسلم أن يحافظ على تالوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار من أجل أن يحظى

قائدا وسائقًا له إلى الجنة ،كما جاء في الحديث َعن
بثواب اهلل العاجل واآلجل ،ويكون القرآن ً
ِ ِ
اهلل ر ِ
ِ
ال« :القرآن مشفع ،وماحل( )2مصدق ،من
ض َي اللَّهُ َعنهُ َماَ ،ع ِن النَّبِي  ،قَ َ
َجاب ِر ب ِن َعبد َ
جعله إمامه قاده إلى الجنة ،ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار»(.)3

()1

انظر :السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (ص.)689

َّ
مصدق( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)303/4:
مجادل
(( )2ماحل) :أَي َخصم
َ
( )3ابن حبان ،صحيح ابن حبان ،كتاب العلم ،ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة،
ِ
انَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ال َع َال ِء ب ِن ُك َري ٍب،
(/331/1ح رقم ،)124قال :أَخَب َرَنا ال ُح َسي ُن ب ُن ُم َح َّمد ب ِن أَبِي َمع َش ٍر بِ َحَّر َ
ح َّدثََن ـا عب ُد اللَّ ِه بن األَجلَ ِح ِ
(الكن ِدي)َ ،ع ِن األَع َم ِ
ان (طلحـة بن ن ـاف ـع)َ ،ع ـن
َ
َ
ش (سليمـان بن مهران)َ ،عن أَبِي ُسفَي ـ َ
ُ
ج ـابِ ٍر (بن عبد اهلل) ر ِ
ض َي اهلل َعنهُ َما .وأخرجه البيهقي ف ـي الشعب (/389/3ح رقم )1855مـن طريق أبي كريب
َ
َ
محمد بـن الـعالء به (بنحـوه) .واسنـاد الحديث رواته ثقـات وفيـه_ :عبد الل بن الجلح :ال ُك ِندي ،أبو محمد
الكوفي ،واألجلح اسمــه يحيى بن عبد اهلل بن حجية ،واألجلح لقب غلب عليه ،وال ُك ِندي نسبة إلى ُكندى ،وهي
قرية من ق ـرى سمرقند[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)279،278/14السمعاني ،األنساب ( ،])161/11وثقه
أبو حـاتم الـرازي فقال " :ل بأس به "( ،ابن أبي حــاتم ،الجرح والتعديل ،)10/5:وذكره ابن حبــان في الثقــات،

(ابن حبان ،الثقات ،)334/8:وقـال الذهبي" :ثقة"( ،ال ــذهبي ،الكـ ـاشف ،)538/1:وتوسط فيـه كـل مـن البجيري

فقــال" :ليس بحديثـه بأس"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)140/5:والدارقطني فقال" :كوفي ل بأس به"،
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=

ويكثر من تالوة القرآن الكريم؛ ألن اإلكثار من تالوته من
بل وينبغي للمسلم أن ُيداوم ُ
ي َعن َعبِد اللَّ ِه
األسباب التي تجعل اإلنسان يرقى في درج الجنان ،كما جاء في الحديث الذي ُرِو َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :يقال لصاحب القرآن :اق أر ،وارتق ،ورتِّل كما كنت ترتِّل
ال :قَ َ
ب ِن َعم ٍرو  ،قَ َ
في الدُّنيا ،فِإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»(.)1

=(البرقاني ،سؤالت البرقاني للدارقطني ،ص،)4وقال ابن حجر" :صدوق"(،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)295
قلت :هو صدوق كما قال ابن حجر.
_العمش سليمان بن مهران :تدليسه ل يضر؛ ألنه ممن احتمل العلماء تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة
الثانية من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص.)33

ويقال :المكيِ ،
اإلسكاف ،نسبة إلى إِسكاف وهي ناحية ببغداد
_ طلحة بن نافع :القرشي ،أبو سفيان الواسطيُ ،
على صوب النهروان من سواد العراق[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال( ،)438/13السمعاني ،األنساب (،])234/1

وثقه البزار فقال" :هو في نفسه ثقة"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)27 /5:والنسائي فقال" :ليس به بأس"،
(المزي ،تهذيب الكمال ،)439/13:وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)393/4:وقال في موضع

آخر" :كان يهم في الشيء بعد الشيء"( ،ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار ،ص ،)175وقال الذهبي" :ثقة"،
(الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)317/1:وتوسط فيه أحمد بن حنبل فقال" :ليس به بأس"( ،أحمد بن حنبل،
العلل ومعرف ـة الرج ـال ،)474 /2:وابن ع ـدي فقال" :ل بـأس بـه ،وقد روى عن ـه األعمش أح ـاديث مستقيم ـة"،

(ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)181/5:وابن حجر فقال" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب
ص ،)283وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ،ص ،)39وضعفه

سفي ـان بن عيينة فق ـال" :حديث أبي سفيان عن جـابر إنمـ ـا ه ـي صحيف ـة" ،ويحيى بن معين فقــال" :ل شيء"،
(ابن أبي حــاتم ،الجرح والتعديل ،)475 /4:وعلي بن المديني فقــال " :كـان أصحـابن ـا يضعفون ـه في ح ـديث ـه"،
(ابن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ص ،)146وذكره كل من العقيلي ،وابن الجوزي في ضعفائهما،
[انظر :العقيلي ،الضعفاء الكبير ( ،)224 /2ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ( ،])66/2وأورده ابن أبي حاتم
في المراسيل (ص ،)100والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)202ولكن ذلك ل يضره ،فلم يرسل عن جابر ،
قال أبو زرع ـة" :طلح ـة بن ن ـافع ع ـن عمر مرسل وهو عن جــابر أصح"( ،ابن أبي حــاتم ،المراسيل ،ص،)101

قلت :هو صدوق .وعليه فالحديث إسناده حسن .وقد صحح الحديث ابن حبان (ح رقم ،)124واأللباني في
صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)4443وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم ،)1423وقال في السلسلة

الصحيحة" :إسناده جيد" (ح رقم ،)2019وقال األرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان" :إسناده جيد" (ح رقم.)124
( )1أبو داود ،سنن أبي داود ،باب تفريع أبواب الوتر ،باب استحباب الترتيل في القراءة/73/2( ،ح رقم،)1464
قال :ح َّدثََنا مس َّدد (بن مسرهد) ،ح َّدثََنا يحيى (بن سعيد القطان) ،عن سفيان (بن سعيد الثوري) ،ح َّدثَنِي ع ِ
اص ُم
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ َُ َ
َُ
ب ُن َبه َدلَةَ (بن أبي النجود)َ ،عن ِزر (بن حبيش)َ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َعم ٍرو (بن العاص)  .وأخرجه الترمذي
(/177/5ح رقم ،)2914والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ،)329/1والبيهقي (/351/1ح رقم ،)989وفي
الشعب (/381/3ح رقم )1844من طريق يحيى بن سعيد به (بلفظه) .وأخرجه أحمد (/403/11ح رقم،)6799

والنسائي في الكبرى (/272/7ح رقم ،)8002وابن حبان (/43/3ح رقم )766من طريق عبد الرحمن بن مهدي=،
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ويستفاد من الحديث الحث على قراءة القرآن وتدبر معناه ،واإلتيان بما هو مقتضاه ،وفيه

دليل على أن درج الجنان بعدد آي القرآن.

ويؤكد ذلك ما قاله الخطابي" :جاء في األثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة،

فيقال للقارئ ارق في الدرج على قدر ما كنت تق أر من آي القرآن ،فمن استوفى قراءة جميع القرآن

استولى على اقصى درج الجنة في اآلخرة ،ومن ق أر جزًءا منها كان رقيه في الدرج على قدر ذلك،

فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة"(.)1

كما صرح النبي  على أن الذي يق أر القرآن وهو له حافظ يكون في الجنة مع السفرة
ِ
ِ
ضي اللَّهُ َعنهُاَ ،ع ِن َّ
ال« :مثل الذي
النبِي  قَ َ
الكرام البررة ،فقد جاء في الحديث َعن َعائ َشةَ َر َ
يق أر القرآن ،وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ،ومثل الذي يق أر ،وهو يتعاهده( ،)2وهو عليه

شديد فله أجران»(.)3

= وأخرجه اآلجري في أخالق أهل القرآن (/49/1ح رقم ،)10والفريابي في فضائل القرآن (/168/1ح رقم،)61

والبيهقي (/350/1ح رقم ،)988وفي الشعب (/474/3ح رقم )1970من طريق الفضل بن دكين ،وأخرجه
الفريابي في فضائل القرآن (/167/1ح رقم ،)60وابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك

(/70/1ح رقم ،)205والحاكم (/739/1ح رقم ،)2030والبيهقي في الكبرى (/77/2ح رقم )2425من طريق
وكيع بن الجراح ،ثالثتهم (عبد الرحمن ،والفضل ،ووكيع) عن سفيان بن سعيد الثوري به (بنحوه) .وأخرجه ابن
أبي شيبة (/131/6ح رقم ،)30057وابن الضريس في فضائل القرآن (/65/1ح رقم )112من طريق زائدة بن
قدامة ،وأخرجه اآلجري في أخالق أهل القرآن (/48/1ح رقم )9من طريق حماد بن شعيب ،كالهمـا (زائدة،
وحماد) عن عـاصم بن أبي النجود به (بنحوه) .واسناد الحديث رواته ثقات وفيه _ :سفيان بن سعيد الثوري:
قـال عنه ابن حجر" :ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وكان ربما دلس"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)244

ولكن تدليسه ل يضر ،فهو ممن احتمل العلمــاء تدليسهم ،وذك ـره ابن حجر في المرتبة الثــانية من مراتب المدلسين،

(انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص.)32
_عاصم بن أبي النجود( :سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص ،)27قلت :هو صدوق حسن الحديث ،وارساله ل

يضر ،فلم يرسل عن زر بن حبيش( ،انظر :العالئي ،جامع التحصيل ص .)203وعليه فالحديث إسناده حسن.
قــال الترمذي عقب الحديث" :ح ِديث حسن ِ
وحسن إسنـاده األلبـاني في السلسلة الصحيحــة
َ
صحيح"( ،ح رقمّ ،)2914
ََ َ
(ح رقم ،)2240وشعيب األرنؤوط في تحقيقــه لصحيح ابن حبــان (ح رقم.)766
()1

الخطابي ،معالم السنن (.)290،289/1

(( )2يتعاهده( :أي يضبطه ويتفقده( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)280/19:
()3
اب {َيوَم ُينفَ ُخ ِفي الص ِ
اجا} [النبأُ :]18:زَم ًار،
ون أَف َو ً
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآنَ ،ب ُ
ور فَتَأتُ َ
آد ُم (بن أبي إياس)َ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ح َّدثََنا قَتَ َ
قالَ :ح َّدثََنا َ
ت ُزَرَارةَ
ادةُ (بن دعامة السدوسي) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
ث عن سع ِد ب ِن ِه َش ٍام ،عن عائِ َشةَ ر ِ
ض َي اهلل َعنهَا .وأخرجه مسلم (/549/1ح رقم )798من طريق
َ َ
ب َن أَوفَىُ ،ي َحد ُ َ َ
َ
أبي عوانة وضاح بن عبد اهلل عن قتادة بن دعامة به (بنحوه).
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أشار الحديث إلى أن الماهر بالقرآن يكون له في اآلخرة منازل ُي ارفق فيها المالئكة السفرة،

وذلك لتصافه بوصفهم من حمل كتاب اهلل  ،ويحتمل أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة

وسالك مسلكهم ،وأما الذي يتتعتع في القرآن فهو الذي يتردد في تالوته؛ لضعف حفظه فله أجران

أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تالوته ،وليس معنى ذلك أن الذي يتتعتع فيه له من األجر أكثر
أجر؛ ألنه مع السفرة الكرام البررة وله أجور كثيرة ،ولم
من الماهر به بل إن الماهر أفضل وأكثر ًا
تُذكر هذه المنزلة لغيره ،وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب اهلل تعالى وحفظه واتقانه ،وكثرة تالوته
وروايته كاعتنائه حتى َمهَ َر فيه واهلل تعالى أعلى أعلم(.)1
ثانيا_ اْلكثار من قراءة سورة اْلخالص:
ا

لقد حض الشارع على قراءة القرآن الكريم عامة ،وحث على اإلكثار من قراءة سورة

خصها اهلل  بفضل عظيم ،ل سيما وأنها
اإلخالص خاصة ،وذلك ألنها من جملة السور التي ّ
ال :أقبلت مع
سبب من أسباب وجوب الجنة لقارئها ،كما جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
رسول الله  فسمع رج اال يق أر :قل هو الله أحد الله الصمد .فقال رسول الله « :وجبت».

قلت :ما وجبت؟ قال« :الجنة»(.)2

( )1القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ( )166/3بتصرف.
( )2الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب فضـائل القرآن ،بـاب مـا جـاء في سورة اإلخالص/167/5( ،ح رقم،)2897
انَ ،عن َمالِ ِك ب ِن أََن ٍ
سَ ،عن ُعَبي ِد اللَّ ِه ب ِن
قالَ :ح َّدثََنا أَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء) قَا َلَ :ح َّدثََنا إِس َح ُ
اق ب ُن ُسلَي َم َ
الخطَّ ِ
الخطَّ ِ
ابَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ .
َعب ِد َّ
اب أَو َمولَى َزي ِد ب ِن َ
الرح َم ِنَ ،عن (عبيد) اب ِن ُحَني ٍنَ ،مولًى ِآل ِل َزي ِد ب ِن َ
وأخرجه النسائي (/171/2ح رقم ،)994وفي الكبرى (/18/2ح رقم ،)1068وابن السني في عمل اليوم والليلة
(/637/1ح رقم )691من طريق قتيبة بن سعيد ،وأخرجه أحمد (/386/13ح رقم )8011من طريق أبي عامر
عبد الملك بن عمرو ،ومن طريق عثمان بن عمر (/536/16ح رقم ،)10919وأخرجه الحاكم (/754/1ح
رقم )2079من طريق عبد اهلل بن مسلمة ،والبيهقي في الشعب (/143/4ح رقم )2307من طريق يحيى بن
بكير ،خمستهم (قتيبة ،وعبد الملك ،وعثمان ،وعبد اهلل ،ويحيى) عن مالك بن أنس به (بنحوه) .والحديث إسناده
متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في _ :عبيد الل بن عبد الرحمن :وقيل :عبد اهلل بن عبد الرحمن ،وقيل:
إنه ابن أبي ذباب ،ويقال :اسم جده السائب ابن عمير[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)88/19ابن حجر،

تقريب التهذيب (ص ،])372قال أبو حاتم" :شيخ وحديثه مستقيم"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)323/5:
وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)148/7:وقال عنه ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب
ث َح َسن
"ح ِدي ُ
التهذيب ،ص ،)372قلت :هو ثقة .وعليه فالحديث إسناده صحيح .قال الترمذي عقب الحديثَ :
ص ِحيح َغ ِريب" (ح رقم ،)2897وصحح إسناده الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)2079وشعيب األرنؤوط في تحقيقه
َ

لمسند أحمد (ح رقم.)8011
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ويستفاد من الحديث أن اإلكثار والمداومة على قراءة سورة اإلخالص من األعمال التي

اء على قراءتها ،وهذا من مقتضى وعد اهلل وفضله الذي ل ُيخلفه ،كما
تُوجب لصاحبها الجنة جز ً
َ َ َ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ َ
يعاد﴾ [الرعد.)1(]31:
اَّلل َ َل َي ِلف ال ِم
قال اهلل تعالىِ ﴿ :إن

وقد صح لهذه السورة فضائل كثيرة ،وفوائد عزيزة لم تصح لغيرها من السور ،ويؤكد ذلك
ُْ َُ ُ َ َ ر
حد﴾"(.)2
ما قاله ابن القيم" :لم يصح في فضائل سورة مما صح في سورة ﴿قل هو اَّلل أ

ومما جاء في فضائل هذه السورة أيضا أنها تَ ِ
عد ُل ثلث القرآن ،فقد جاء في الحديث الذي
ً
ِ
َّ
الخد ِري  ،أ َّ
َحد ُي َرد ُد َهاَ ،فلَ َّما أَص َب َح
ي َعن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
َن َرُج ًال َسم َع َرُج ًال َيق َأُرُ :قل ُه َو اللهُ أ َ
ُرِو َ
َجاء إِلَى رس ِ
ول اللَّ ِه  فَ َذ َك َر َذلِ َك لَهَُ ،و َكأ َّ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :والذي نفسي
َن َّ
الرُج َل َيتَقَالهَا ،فَقَ َ
َُ
َ
()3
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» .
ثالثاا_ المحافظة على الذان واجابته:

األذان شعيرة من شعائر اإلسالم التعبدية الظاهرة ،فهو نداء ألهل التوحيد أن هلُموا إلى

عبادة اهلل واقام الصالة ،واتركوا أشغالكم وتفرغوا لطاعة ربكم ،فالمؤذن داعية اهلل  ،قال اهلل
ََ ْ َ ْ
ح َس ُن قَ ْو ًَل م َم ْن َد َع إ َل اَّلل َ َو َعم َل َصاِلًا َوقَ َال إنَن م َن ال ْ ُم ْسلم َ
ي﴾ [فصلت،]33:
تعالى﴿ :ومن أ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
خص بعظيم األجر والثواب من رب األرباب ،فَ َع ِن اب ِن ُع َم َر
ولما كان األذان من األهمية بمكان ّ
ِ
َن َّ
ضي اللَّهُ َعنهُ َما ،أ َّ
ال« :من أذن اثنتي عشرة سن اة ،وجبت له الجنة ،وكتب له
النبِ َّ
ي  ،قَ َ
َر َ
بك ِّل أذان ستُّون حسن اة وبك ِّل إقامة ثال ثون حسن اة»(.)4
()1

انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1484/4

( )2ابن القيم ،المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص.)114
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب فضل قل هو اهلل أحد/189/6( ،ح رقم ،)5013قال:
َّ ِ
الرح َم ِن ب ِن
الرح َم ِن ب ِن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َعب ِد َّ
ف (التنيسي) ،أَخَب َرَنا َمالِك (بن أنس)َ ،عن َعب ِد َّ
وس َ
َح َّدثََنا َعب ُد الله ب ُن ُي ُ
أَبِي صعصعةَ ،عن أَبِ ِ
الخد ِري  .وأخرجه البخاري (/131/8ح
يه (عبد اهلل بن عبد الرحمن)َ ،عن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
َ ََ َ
رقم )6643من طريق عبد اهلل بن مسلمة ،ومن طريق إسماعيل بن أبي أويس في (/114/9ح رقم،)7374

كالهما (عبد اهلل ،واسماعيل) عن مالك بن أنس به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/189/6ح رقم )5015من طريقي
الضحاك بن شراحيل المشرقي وابراهيم بن يزيد النخعي كالهما عن أبي سعيد الخدري ( بمعناه).
( )4الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،كتاب الطهارة ،باب في فضل الصلوات الخمس/322/1( ،ح رقم،)737
اعي َل ب ِن ِمهران ،ثنا أَبو َّ
الط ِ
قال :ح َّدثََنا مح َّم ُد بن صالِ ِح ب ِن َهانِ ٍئ ،ثنا مح َّم ُد بن إِسم ِ
اه ِر (أحمد بن عمرو)َ ،وأَُبو
ُ
َُ
َُ
َ
ََ
ُ َ
ُ َ
يعةََ ،عن ُعَبي ِد اللَّ ِه ب ِن أَبِي
َّ
الربِي ِع (سليمان بن داود) ،قَ َال :ثنا (عبد اهلل) اب ُن َوه ٍب ،أَخَب َرنِي (عبد اهلل) اب ُن لَ ِه َ
َجعفَ ٍرَ ،عن َن ِاف ٍع (مولى ابن عمر)َ ،ع ِن (عبد اهلل) اب ِن ُع َم َر  .وأخرجه البيهقي في الشعب (/449/4ح

رقم )2795من طريق محمد بن صالح بن هانئ به (بلفظه) .وأخرجه الدارقطني (/449/1ح رقم )929من طريق
يونس بن عبد األعلى عن عبد اهلل بن وهب به (بمثله) .وأخرجه ابن ماجه (/241/1ح رقم ،)728والبزار
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= (/223/12ح رقم ،)5933والطبراني في األوسط (/312/8ح رقم ،)8733والدارقطني (/449/1ح رقم،)930

والحاكم (/322/1ح رقم ،)736وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة (/1714/3ح رقم ،)4324والبيهقي في الكبرى
(/636/1ح رقم ،)2038وفي الشعب (/450/4ح رقم )2797من طريق عبد الملك بن جريج عن نافع مولى
ابن عمر  به (بنحوه) .واْلسناد رواته ثقات وفيه_ :عبد الل بن وهب :تدليسه ل يضر ،فهو ممن احتمل
العلماء تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلسين( ،ابن حجر ،طبقات المدلسين ،ص.)22

عد ُول وهو بطن
_ عبد الل بن لهيعة :بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان الحضرمي األُع ُد ُولي ،نسبة الى أُ ُ
من الحضارية ،يكنى أبا عبد الرحمن ،وقيل :أبو النضر .واألول أصح ،المصري الفقيه قاضي مصر (ت174هــ)،
[انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)488،487/15السمعاني ،األنساب ( ،])304/1وثقه النضر بن عبد الجبار
المصري ،وأحمد ،وذكره ابن شاهين في ثقاته[ ،انظر :ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز (،)101/1

أحمد بن حنبل ،سؤالت أبي داود لإلمام أحمد (ص ،)246ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات (ص ،])125وتوسط

فيه ابن عدي فقال" :حسن الحديث يكتب حديثه"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)251/5:وابن حجر
فقال" :صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في

مسلم بعض شيء مقرون"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص ،)319وقال عالء الدين رضا في تحقيقه لالغتباط:
"هو صدوق في نفسه غير متهم بالكذب"( ،سبط ابن العجمي ،الغتباط بمن رمي من الرواة بالختالط ،ص،)190
شيئا( ،البخاري ،التاريخ الكبير ،)182/5:وعبد الرحمن بن مهدي لما ُسئل
وضعفه يحيى بن سعيد فكان ل يراه ً
كثيرا"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)147،146/5:وقال ابن سعد:
عنه قال" :ل تحمل عنه قليالً ول ً
"ضعيف"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)516/7:وقال يحيى بن معين" :ضعيف في حديثه كله ل في بعضه"،

وق ـال مرة " :في حـديثه كله ليس بشيء"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين – روايـة ابن محرز ،)67/1:وقال في
ولين أحمد أمره،
رواية الدارمي" :ضعيف الحديث"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي :صّ ،)153
(أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية المروذي وغيره ،ص ،)54وقال الجوجازني" :ل يوقف على حديثه

ول ينبغي أن يحتج به ول يغتر بروايته"( ،الجوزجاني ،أحوال الرجال ،ص ،)266وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم
فقال" :ضعيف" ،وزاد أبو حاتم فقال"ُ :يكتب حديثه على العتبار"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)147/5:

وقــال النسائي" :ضعيف"( ،النسائي ،الضعفــاء والمتروكــون ،ص ،)64وقــال ابن عمــار الشهيد" :ل يحتج به"،

شيخا صالح ولكنه كان
(ابن عمار الشهيد ،علل األحاديث في صحيح مسلم ،ص ،)55وقال ابن حبان" :كان ً
يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة قبل موته بأربع سنين"( ،ابن حبان،
المجروحين ،)11/2:وقال ابن شاهين" :ليس بشيء"( ،ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين ،ص،)118
َّف حديثُه"( ،الدارقطني ،سؤالت السلمي للدارقطني ،ص ،)207وقال الذهبي" :العمل على
وقال الدارقطني"ُ :يضع ُ

تضعيف حديثه"( ،الذهبي ،الكاشف ،)590/1:وذكره كل من :البخاري ،والعقيلي ،والدارقطني ،وابن الجوزي،
والذهبي في ضعفائهم ،وسبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص[ ،)160انظر :البخاري ،الضعفاء الصغير
(ص ،)66العقيلي ،الضعفاء الكبير ( ،)293/2الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون ( ،)160/2ابن الجوزي،
الضعفاء والمتروكون ( ،)137/2الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،])352/1وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل
(ص ،)114والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)215ولكن ل يضر؛ ألنه لم يرسل عن عبيد اهلل بن أبي جعفر،
وعده ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص،)54
ّ
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وفي هذا الحديث فضل ظاهر للمؤذن المثابر على أذانه هذه المدة المذكورة فيه ،ول

ياء ،ول
يخفى أن ذلك مشروط بمن أذن
خالصا لوجه اهلل تعالى ،ل يبتغي من ورائه رزقًا ،ول ر ً
ً
سمعة ،لألدلة الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة(.)1
كما أن المحافظة على األذان بالمدة المذكورة في الحديث سبب من األسباب التي توجب

للعبد دخول الجنة ،مع زيادة تسعين حسنة كل يوم على األذان واإلقامة ،وهذه الحسنات تقتضي

الزيادةً في رفع المراتب والدرجات(.)2
َّ
ي َعن
وهناك أحاديث نبوية كثيرة دلت على فضائل عظيمة لألذان والمؤذنين منها ما ُرِو َ
ول ِ
اهلل َ يقُو ُل« :المؤِّذنون أطول الناس أعناقاا يوم
ت َر ُس َ
ان  ،قَ َ
الَ :س ِمع ُ
ُم َع ِاوَيةَ ب ِن أَبِي ُسف َي َ
القيامة»(.)3
ولم يقتصر النبي  على الحث على المحافظة على األذان؛ بل ندب إلى إجابة المؤذن
الخد ِري  :أ َّ
ال« :إذا سمعتم
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
وحث عليها ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
ِّ
النداء ،فقولوا مثل ما يقول المؤِّذن»(.)4
فاصال لختالطه ،وسبط ابن
حدا
ً
= ولكن ل يضر ،وذكره العالئي في المختلطين (ص ،)65وجعل احتراق كتبه ً
العجمي في الغتباط (ص ،)190وابن الكيال في الكواكب النيرات (ص ،)481ولكن ل يضره؛ ألن رواية عبد

اهلل بن وهب عنه أعدل من غيرها ،قال الدارقطني" :يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك ،والمقرئ ،وابن
وهب"( ،الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون ،)160/2:وحديثنا هذا من رواية ابن وهب عنه ،قلت :هو صدوق.

صحح الحديث الح ـاكم في المستدرك (ح رقم ،)736والمنذري في الترغيب
وعليه فالحديث إسناده حسن .وقد ّ

والترهيب (ح رقم ،)385واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)6002وفي تحقيقــه لمشكاة المصابيح
وصحح إسناده في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)42وقال األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه:
(ح رقم،)678
ّ
"حديث حسن" (ح رقم.)728

()1

انظر :األلباني ،سلسلة األحاديث الصحيحة (.)104/1

()2

انظر :السيوطي ،قوت المغتذي على جامع الترمذي (.)121/1

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه/290/1( ،ح رقم،)387
قال :ح َّدثَنا مح َّم ُد بن عب ِد ِ
طل َحةَ ب ِن َيحَيىَ ،عن َعم ِه (عيسى بن
اهلل ب ِن ُن َمي ٍرَ ،ح َّدثََنا َعب َدةُ (بن سليمان)َ ،عن َ
ُ َ
َ َ َُ
طلحة) ،قَا َلُ :كن ُ ِ
ان  .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من
ت عن َد ُم َع ِاوَيةَ ب ِن أَبِي ُسفَي َ
طريق سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى به (بمثله).

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب ما يقول إذا سمع المنادي/126/1( ،ح رقم ،)611قالَ :ح َّدثََنا
طِ
َّ ِ
ف (التنيسي) ،قَا َل :أَخَبرَنا مالِك (بن أنس)َ ،ع ِن اب ِن ِشه ٍ
اء ب ِن
اب (محمد بن مسلم)َ ،عن َع َ
وس َ
َعب ُد الله ب ُن ُي ُ
َ
َ َ
الخد ِري  .وأخرجه مسلم (/288/1ح رقم )383من طريق يحيى بن يحيى عن مالك
َي ِز َ
يد اللَّيثِيَ ،عن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
ابن أنس به (بلفظه).
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وقد رتب الشارع الحكيم على إجابة المؤذن عظيم األجر وجزيل الثواب ،فقد ورد في
ال رسو ُل ِ
ي َعن ُعمر ب ِن ال َخطَّ ِ
اهلل « :إذا قال المؤِّذن :الل
اب  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
الحديث الذي ُرِو َ
ََ
أكبر الل أكبر ،فقال أحدكم :الل أكبر الل أكبر ،ثم قال :أشهد أن ًل إله إًل الل ،قال :أشهد أن

ًل إله إًل الل ،ثم قال :أشهد أن محم ادا رسول الل قال :أشهد أن محم ادا رسول الل ،ثم قال:
حي على الصالة ،قالً :ل حول وًل قوة إًل بالل ،ثم قال :حي على الفالح ،قالً :ل حول وًل قوة

إًل بالل ،ثم قال :الل أكبر الل أكبر ،قال :الل أكبر الل أكبر ،ثم قالً :ل إله إًل الل ،قالً :ل إله
إًل الل من قلبه دخل الجنة»(.)1

أشار الحديث إلى عظيم فضل إجابة المؤذن؛ لما فيه من التوحيد والثناء على اهلل تعالى

والنقياد لطاعته ،والتفويض إليه بقولك :ل حول ول قوة إل باهلل فمن حصل له هذا فقد حاز حقيقة
اإليمان وكمال اإلسالم واستحق الجنة بفضل اهلل تعالى ،وهذا متضمن معنى قوله  في الحديث
ول ِ
اص َ ،عن رس ِ
َعن َسعِد ب ِن أَبِي وقَّ ٍ
ال« :من قال حين يسمع المؤِّذن :أشهد
اهلل  أََّنهُ قَ َ
َُ
َ
أن ًل إله إًل الل وحده ًل شريك له ،وأن محم ادا عبده ورسوله ،رضيت بالل ربًّا وبمحمد رسواًل،
وباْلسالم دي انا ،غفر له ذنبه»(.)2

وقد دل الحديث على اشتمل األذان على كلمات جامعة لعقيدة اإليمان ،فأوله إثبات الذات

وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله اهلل أكبر ،ثم صرح بإثبات الوحدانية
ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى ،وهذه عمدة اإليمان والتوحيد المقدمة

على كل وظائف الدين ،ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا  وهي قاعدة عظيمة بعد
الشهادة بالوحدانية ،ثم دعاهم إلى الصالة ورتبها بعد إثبات النبوة؛ ألن معرفة وجوبها من جهة
النبي  ل من جهة العقل ،ثم الدعاء إلى الفالح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم ،وفيه إشعار
بأمور اآلخرة من البعث والجزاء(.)3

كما َّ
سن النبي  كلمات تقال عقب األذان ،ينال قائلها شفاعة النبي  ،فيكون من
ِ َّ ِ ِ
َّ
الفائزين بالروح والريحان وجنة الرحمن ،فقد جاء في الحديث َعن َجابِ ِر ب ِن َعبد الله َرض َي اللهُ
ال« :من قال حين يسمع ِّ
َعنهُ َما ،أ َّ
النداء :اللهم رب هذه الدعوة التامة،
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
( )1مسلم ،صحيح مسلم (/289 /1ح رقم( ،)385سبق تخريجه ،انظر :ص.)22

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي  ثم يسأل
ث (بن سعد) ،ع ِن الح َكيِم ب ِن عب ِد ِ
اهلل
له الوسيلة/290/1( ،ح رقم ،)386قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ُرم ٍح ،أَخَب َرَنا اللَّي ُ
َ
ُ
َ
س القُرِشي ،ح وح َّدثَنا قُتَيبةُ بن س ِع ٍيد (الثقفي) ،ح َّدثَنا لَيث ،ع ِن الح َكيِم ب ِن عب ِد ِ
اهلل ،عن ع ِ
ام ِر ب ِن َسع ِد ب ِن
َ َ
َ َ
َ
ُ
َ
ََ َ َ ُ َ
ب ِن قَي ٍ َ
اصَ ،عن َسع ِد ب ِن أَبِي وقَّ ٍ
أَبِي وقَّ ٍ
اص  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َ
َ
( )3القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم ( )253/2بتصرف.
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()1

والصالة القائمة آت محم ادا الوسيلة
شفاعتي يوم القيامة»(.)2

ودا الذي وعدته ،حلت له
اما محم ا
والفضيلة ،وابعثه مق ا

ويستفاد من هذا الحديث أن من دعا بهذه الكلمات التامات وداوم عليها فإنه يصير في

عناية رسول اهلل  ،بحيث تتحتم له شفاعته؛ فإن كان ممن يدخل النار بذنوبه شفع له في إخراجه
منها ،أو في منعه من دخولها ،وان لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب،

أو في رفع درجته في الجنة(.)3

ابعا_ الذكر عقب الوضوء:
را
لقد ذكرت السنة النبوية المطهرة جملة من األدعية واألذكار التي تُقال في أوقات
مخصوصة ،وحثت على المحافظة عليها ،ومن جملة هذه األذكار التلفظ بالشهادتين عقيب

ي َعن
الوضوء ،فهما سبب من أسباب فتح أبواب الجنة الثمانية ،كما جاء في الحديث الذي ُرِو َ
ِ ()4
الَ :ك َانت َعلَي َنا ِرَع َايةُ ِ ِ
ول
ُعق َبةَ ب ِن َع
ت َر ُس َ
ام ٍر  ،قَ َ
اءت َنوَبتِي فَ َرَّوحتُهَا بِ َع ِشي فَأَد َرك ُ
اإلبِل فَ َج َ
ِ
ث َّ
ت ِمن قَولِ ِه« :ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ،ثم يقوم
اهلل  قَائِ ًما ُي َحد ُ
اس فَأَد َرك ُ
الن َ
تَ :ما أَج َوَد َهِذ ِه فَِإ َذا
فيصلِّي ركعتين ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه ،إًل وجبت له الجنة» قَ َ
ال فَ ُقل ُ
ال« :ما
قَائِل َبي َن َي َد َّ
ي َيقُو ُل :الَّتِي قَبلَهَا أَج َوُد فََن َ
ت آنِفًا ،قَ َ
ت فَِإ َذا ُع َم ُر قَ َ
ال :إِني قَد َأرَيتُ َك ِجئ َ
ظر ُ
منكم من أحد يتوضأ فيبلغ  -أو فيسبغ -الوضوء ثم يقول :أشهد أن ًل إله إًل الل وأن محم ادا
عبد الل ورسوله إًل فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أ ِّيها شاء»(.)5

يستفاد من الحديث أن القول بالشهادتين عقيب الوضوء فيه إشارة إلى إخالص العمل هلل،

وطهارة القلب من الشرك والرياء ،بعد طهارة األعضاء من الحدث والخبث(.)6
()1

(الوسيلة) :المراد بها في الحديث القرب من اهلل ،وقيل :الشفاعة يوم القيامة ،وقيل :هي منزلة من منازل

الجنة( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)185/5:

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب الدعاء عند النداء/126 /1( ،ح رقم ،)614قالَ :ح َّدثََنا َعلِي
َّاش (األلهاني) ،قَا َل :ح َّدثََنا ُشعيب بن أَبِي حم َزةَ ،عن مح َّم ِد ب ِن المن َك ِد ِر ،عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اللَّ ِه ر ِ
اب ُن َعي ٍ
ض َي اهلل
َ
َ َ
َ َُ
َ
َ
َ ُ ُ
َ
ُ

َعنهُ َما .وأخرجه البخاري (/86/6ح رقم )4719من طريق علي بن عياش به (بلفظه).
( )3انظر :ابن رجب الحنبلي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)275/5
( )4عقبة بن عامر :بن عبس ال ُجهَنِ َّي ،يكنى أبا حماد ،وقيل :أبا أسيد ،وقيل :أبا عمرو ،من صحابة النبي ،
كاتبا ،أحد من جمع القرآن ،شهد الفتوح ،وكان البريد لعمر
ًا
عالما بالفرائض والفقه ،فصيح اللسان،
شاعر ً
كان قارًئا ً
أمره بعد ذلك على مصر ،ومات في خالفة معاوية على الصحيح[ .انظر:
بفتح دمشق ،وشهد صفين مع معاوية ،و ّ
ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1073/3ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])429/4

( )5مسلم ،صحيح مسلم (/209/1ح رقم( ،)234سبق تخريجه ،انظر :ص.)47
()6

انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)748/3
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موجبا لفتح أبواب الجنة الثمانية ،ألن
كما يؤخذ من الحديث أن الوضوء مع الشهادتين
ً
في ذلك جمع بين طهارة الظاهر بالوضوء ،وطهارة الباطن بالتوحيد ،فبهذا صار الوضوء نصف
اإليمان باهلل ورسوله بهذا العتبار(.)1

خامسا_ الذكار دبر كل صالة مفروضة:
ا
أذكار أخرى
ًا
لم تقتصر السنة النبوية على األذكار التي تُقال عقيب الوضوء؛ بل ذكرت
ِ
ِ َّ ِ
َّ
تُقال عقيب الصلوات المفروضة ،ورتبت عليها ًا
أجور عظيمة ،فَ َعن َعبد الله ب ِن َعم ٍرو َرض َي اللهُ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :خلتان(ً )2ل يحصيهما رجل مسلم إًل دخل الجنة ،أًل وهما
ال :قَ َ
َعنهُ َما ،قَ َ
يسير ،ومن يعمل بهما قليل :يس ِّبح الله في دبر ك ِّل صالة عش ارا ،ويحمده عش ارا ،ويك ِّبره عش اار"،
قال :فأنا أريت رسول الله  يعقدها بيده ،قال« :فتلك خمسون ،ومائة باللِّسان ،وألف وخمس
مائة في الميزان ،واذا أخذت مضجعك تس ِّبحه وتك ِّبره وتحمده مائ اة ،فتلك مائة باللِّسان ،وألف

في الميزان ،فأيُّكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة س ِّيئة»؟ قالوا :فكيف ًل نحصيها؟
قال" :يأتي أحدكم الشيطان وهو في صال ته ،فيقول :اذكر كذا ،اذكر كذا ،حتى ينفتل( ،)3فلعله

أًل يفعل ،ويأتيه وهو في مضجعه ،فال يزال ين ِّومه حتى ينام»(.)4
( )1انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)12/2

(( )2خلتان) :أي خصلتان ،والمعنى المراد في الحديث أي خصلتان ل يأتي بهما ول يحافظ عليهما إل مسلم.
(الفَتَّنِي ،مجمع بحار األنوار.)104/2:
(( )3ينفتل) :أي ينصرف( .انظر :الفَتَّنِي ،مجمع بحار األنوار.)94/4:

( )4الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب الدعوات ،باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام/477/5( ،ح
رقم ،)3410قال :ح َّدثََنا أَحم ُد بن منِي ٍع قَا َل :ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل اب ُن ُعلََّيةَ قَا َلَ :ح َّدثََنا َعطَا ُء ب ُن السَّائِ ِب (الثقفي)،
َ
َ
َ
َ ُ َ
يه (السائب بن مالك) ،عن عب ِد اللَّ ِه ب ِن عم ٍرو (بن العاص) ر ِ
عن أَبِ ِ
ض َي اهلل َعنهُ َما .وأخرجه ابن ماجه (/299/1ح
َ
َ َ
َ
َ
رقم ،)926وابن حبان (/354/5ح رقم )2012من طريق إسماعيل بن عليه به (بنحوه) .وأخرجه أبو داود
(/316/4ح رقم ،)5065وأحمد (/509/11ح رقم ،)6910والحاكم (/731/1ح رقم ،)2005والبيهقي في الكبرى
(/359/2ح رقم )3367من طريق شعبة بن الحجاج (بنحوه) ،وأخرجه أبو داود (/81/2ح رقم ،)1502والترمذي
(/521/5ح رقم ،)3486والنسائي (/79/3ح رقم ،)1355وفي الكبرى (/104/2ح رقم ،)1280والبزار
(/387/6ح رقم ،)2406وابن حبان (/123/3ح رقم ،)843والطبراني في األوسط (/258/8ح رقم ،)8568وفي
الدعاء (/502/1ح رقم ،)1773والحاكم (/732/1ح رقم ،)2006والبيهقي في الكبرى (/267/2ح رقم،)3027
(مختصرا) ،وأخرجه النسائي (/74/3ح
وفي الدعوات الكبير (/444/1ح رقم )331من طريق سليمان بن مهران
ً
رقم ،)1348وفي الكبرى (/100/2ح رقم ،)1272وابن حبان (/361/5ح رقم )2018من طريق حماد بن زيد
(بنحوه) .وأخرجه أحمد (/40/11ح رقم ،)6498والبزار (/442/6ح رقم ،)2479وابن حبان (/354/5ح

رقم )2012من طريق جرير بن عبد الحميد (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه(/299/1ح رقم ،)926وابن أبي شيبة =
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= (/33/6ح رقم ،)29264والخرائطي في مكارم األخالق (/311/1ح رقم )954من طريق محمد بن فضيل
(بنحوه) .وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/22/1ح رقم ،)40والبزار (/442/6ح رقم ،)2405والنسائي في
الكبرى (/299/9ح رقم ،)10580والطحاوي في شرح مشكل اآلثار (/281/10ح رقم ،)4088والطبراني في
األوسط (/377/5ح رقم ،)5608وأبو الشيخ في األمثال (/57/1ح رقم ،)21وأبو ُنعيم في تاريخ اصبهان
( ،)245/1والبيهقي في الشعب (/142/10ح رقم )7301من طريق إسماعيل بن أبي خالد (بمعناه) .وأخرجه
الصنعاني (/233/2ح رقم ،)3189والبخاري في األدب المفرد (/417/1ح رقم ،)1216والبزار (/385/6ح

رقم ،)2404والخرائطي في مكارم األخالق (/311/1ح رقم ،)954والطبراني في الدعاء (/230/1ح رقم،)726
والبيهقي في الشعب (/127/2ح رقم )605من طريق سفيان بن سعيد الثوري (بنحوه) .وأخرجه الطبراني في
األوسط (/214/3ح رقم )2953من طريق مسعر بن كدام (بمعناه) .وفي (/275/7ح رقم )7485من طريق

مالك بن مغول (بنحوه) .وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( )670/1من طريق حماد بن سلمة (بنحوه).

عشرتهم (شعبة ،وسليمان ،وحماد ،وجرير ،ومحمد ،واسماعيل ،وسفيان ،ومسعر ،ومالك ،وحماد) عن عطاء بن
ويقال :ابن يزيد ،الثَّقَِفي،
ويقال :ابن زيدُ ،
السائب به .واْلسناد رواته ثقات وفيه :عطاء بن السائب :بن مالكُ ،
ويقال :أبو محمد الكوفي (ت136ه ـ ــ) ،والثَّقَِفي نسبة إلى قبيلـة
ويقال :أبو يزيدُ ،
ويقال :أبو زيدُ ،
أبو السائبُ ،

ثقيف ،وهي قبيلة نزلت بالطائف[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)87،86/20السمعـاني ،األنساب (،])139/3
وثقه ابن سعد فقال" :كان ثقة"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)328/6:وابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ
ابن معين  -رواية الدارمي ،ص ،)93وأحمد فقال" :ثبت"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية المروذي

وغيره ،ص ،)42وقال مرة" :رجل صالح"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل،)309/3:
قديما ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،)135/2:وقال يعقوب بن سفيان الفسوي" :ثقة حجة"،
وقال العجلي" :كان ً
شيخا ً
(يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)369/3:وقال الساجي" :صدوق ثقة لم يتكلم الناس في حديثه
القديم" ،وقــال النســائي " :ثقة في حديثـه القديم إل أنه تغير ورواية حم ـاد بن زيد وشعب ـة وسفي ـان عن ـه جي ـدة"،
(ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)206،205/7:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :اختلط بآخره ولم يفحش
خطاءه حتى يستحق أن يعدل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة ثباته في الروايات روى عنه الثوري وشعبة
وأهل العراق"( ،ابن حبان ،الثقات ،)251/7:وقال الذهبي" :أحد العالم على لين فيه ،ثقة ساء حفظه بآخره"،

قديما وقد تغير فإنه ليس
(الذهبي ،الكاشف ،)22/2:وتوسط فيه أحمد بن حنبل فقال" :صالح من سمع منه يعني ً

بذاك"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل ،)414/1:والعجلي فقال" :جائز الحديث"،

قديما قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث ثم بأخرة
(العجلي ،الثقات ،)135/2:وأبو حاتم فقال" :محله الصدق ً
تغير حفظه في حديثه تخاليط كثيرة"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)334/6:وابن حجر فقال" :صدوق اختلط"،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)391وقال في هدي الساري" :من مشاهير الرواة الثقات إل أنه اختلط فضعفوه
بسبب ذلك ،وتحصل لي من مجموع كالم األئمة أن رواية شعبة ،وسفيان الثوري ،وزهير بن معاوية ،وزائدة،
وأيوب ،وحماد بن زيد عنه قبل الختالط ،وأن جميع من روى عنه غير هؤلء فحديثه ضعيف؛ ألنه بعد اختالطه"،
(ابن حجر ،فتح الباري ،)425/1:وضعفه كل من أبي زرعة فذكره في أسامي الضعفاء ،والعقيلي في الضعفاء
الكبير ،وزاد العقيلي فقال" :إنه تغير بآخره"( ،أبو زرعة ،الضعفاء في أجوبته على أسئلة البرذعي،)645/2:
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=

أشار الحديث إلى أن هذه الخصال ل يأتي بها ول يحافظ ويداوم عليها إل رجل مسلم،
ص المسلم بذلك؛ ألنه هو الذي ينتفع باألعمال الصالحة ،وأما غيره وان عملها فال ينتفع بها؛
و ُخ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ألن شركه يحبط عمله ،قال تعالىَ ﴿ :وقد ْمنَا إل َما َعملوا م ْن َع َمل ف َ
اء َمنْثُ ً
ج َعلنَاهُ َهبَ ً
َّ
ورا﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ٍ
[الفرقان ،]23:وفيه دليل على مشروعية التسبيح والتحميد والتكبير بعد الفراغ من الصالة المكتوبة،
وتكريره عشر مرات ،ل سيما وأنه سبب في دخول الجنة واهلل أعلم(.)1

ومن جملة األذكار التي ذكرتها السنة النبوية بعد الصلوات المكتوبة ،وحثت على المداومة
ِ
امةَ ا َلباَ ِهلِي()2
ُم َ
عليها قراءة آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة ،فقد جاء في الحديث َعن أَبي أ َ
ال رسو ُل ِ
اهلل « :من ق أر آية الكرس ِّي في دبر ك ِّل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول
قَ َ
ال :قَ َ َ ُ

الجنة إًل أن يموت»(.)3

قديما مثل الثوري،
= (العقيلي ،الضعفاء الكبير ،)398/3:وقال ابن عدي" :اختلط في آخر عمره فمن سمع منه ً
وشعبة فحديثه مستقيم ،ومن سمع منه بعد الختالط فأحاديثه فيها بعض النكرة"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء
الرجال ،)78/7:وقال الدارقطني" :تركوه"( ،الدارقطني ،سؤالت الحاكم للدارقطني ص ،)262وقال مرة" :عطاء
اختلط ،ول يحتج من حديثه إل بما رواه األكابر :شعبة ،والثوري ،ووهيب ،ونظراؤهم"( ،الدارقطني ،العلل الواردة
في األحاديث النبوية ،)143/11:وذكره العالئي في المختلطين (ص ،)82وسبط ابن العجمي في الغتباط

(ص ،)241وابن الكيال في الكواكب (ص ،)319ونقل عن أبي داود أن إسماعيل بن عليه سمع من عطاء بن
السائب في الختالط ،وهذا ل يضره في هذا الحديث ،فقد تابعه شعبة بن الحجاج ،وحماد بن سلمة ،وسفيان
الثوري ،وحماد بن زيد ،وغيرهم كما هو واضح من خالل التخريج ،وحديثهم عن عطاء قبل الختالط ،قال ابن
معين" :حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم وحديث جرير بن عبد
الحميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره"( ،ابن معين ،تـاريخ ابن معيـن – رواية الدوري،)309/3:

وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)157والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)238ولكن ل يضره؛ ألنه لم
يرسل عن أبيه السائب بن مالك ،قلت :هو ثقة يحتج بما رواه قبل اًلختالط.

_ السائب بن مالك :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)67والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)180ولكن
ل يضره؛ فلم يرسل عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما .وعليه فالحديث إسناده صحيح .قال الترمذي في
ِ
ص ِحيح» (ح رقم ،)3410وصححه األلباني مشكاة المصابيـح (ح رقم،)2406
سننــه عقب الحديثَ « :حديث َح َسن َ
وفــي صحيـح أبي داود  -األم (ح رقم ،)1346وق ـال في تخريج الك ـلم الطيب" :صحيح اإلسنـ ـاد"( ،ح رقم.)112

( )1انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)390/15
( )2أبو أمامة الباهل ِّي( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)53
( )3النسائي ،السنن الكبرى ،كتاب عمل اليوم والليلة ،ثواب من ق أر آية الكرسي دبر كل صالة/44/9( ،ح
الَ :ح َّدثََنا
رقم ،)9848قال :أَخَب َرَنا ال ُح َسي ُن ب ُن بِش ٍر (الثغري) ،بِ َ
وسَ ،كتَبَنا َعنهُ قَا َلَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن ِحمَي ٍر قَ َ
ط َر ُس َ
ٍ
ِ
الباَ ِهلِي  .وأخرجه الطب ارني في الكبير (/114/8ح رقم= ،)7532
امةَ َ
ُم َ
ُم َح َّم ُد اب ُن ِزَياد (األلهاني)َ ،عن أَبي أ َ
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ويستفاد من هذا الحديث أن من حافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة لم

يمنعه من دخول الجنة إل الموت ،والمراد بالدخول أن روحه تستقر فيها ،وقيل المراد بالدخول
التنعم يعني أنه بمجرد موته وصل إلى تنعمه بنعيم الجنة فإن القبر إما أن يكون روضة من

رياض الجنة ،واما أن يكون حفرة من حفر النار(.)1

= وفي األوسط (/92/8ح رقم ،)8068وفي الشاميين (/9/2ح رقم ،)824وفي الدعاء (/214/1ح رقم)675
من طريق هارون بن داود ،وأخرجه الروياني (/311/2ح رقم )1268من طريق علي بن صدقة ،وأخرجه ابن
السني في عمل اليوم والليلة (/110/1ح رقم )124من طريقي اليمـان بن سعيد وأحمد بن ه ـارون ،وأخرجــه أبو
ُنعيم في تاريخ أصبهان ( )417/1من طريق سعيد بن رحمة ،خمستهم (هارون ،وعلي ،واليمان ،وأحمد ،وسعيد)
عن محمد بن حمير به (بنحوه) .واْلسناد فيه _ :الحسين بن بشر :بن عبد الحميد الحمصي الثَّ ِ
غري الطرسوسي،

والثَّغري نسبة إلى الثغر وهو الموضع القريب من العدو[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)352/6ابن األثير،
اللباب في تهذيب األنساب ( ،])240/1قــال أبو حـاتم" :شيخ"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)47/3:وقــال

النســائي" :ل بأس به" ،وقــال مرة" :ثقة"( ،النسائي ،مشيخة النسائي ،ص ،)85وقـال ابن حجر" :ل بأس به"،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)165قلت :هو ثقة.
_ محمد بن حمير :بن أَُنيس القُضاعي ثم ِ
ويقال :أبو عبد اهلل الحمصي (ت200ه ــ)،
السليحي ،أبو عبد الحميدُ ،
َ
َ
ِ
ِ
السليحي نسبة إلى َسليح ،وهو بطن من قضاعة[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال
والقُ َ
ضاعي نسبة إلى قضاعة ،و َ
( ،)116/25السمعاني ،األنساب ( ،])446/10،191/7وثقه ابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن

معين  -ورواية ابن محرز ،)91/1:وقال في موضع آخر" :ل بأس به"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية
خيرا"،
الدارمي ص ،)204وقال ُدحيم" :ثقة"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)135/9:وقال أحمد" :ما علمت إل ً
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)240/7:وقال النسائي" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال،)119/25:
وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)441/7:وتوسط فيه ابن قانع فقال" :صالح"( ،ابن حجر،

تهذيب التهذيب ،)135/9:والدارقطني فقال" :ل بأس به"( ،البرقاني ،سؤالت البرقاني للدارقطني ،ص،)58
والذهبي فقال" :له غرائب وأفراد"( ،الذهبي ،ميزان العتدال ،)532/3:وقـال مرة :ما هو بذاك الحجـة ،حديث ـه يعد
في الحسـان ،وقد انفرد بأح ـاديث( ،انظر :الــذهبي ،سير أع ـالم النبالء ،)235 /9:وقال ابن حجر" :صدوق"،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)475وضعفه أبو حاتم فقال" :يكتب حديثه ول يحتج به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح

والتعديل ،)240/7:ويعقوب بن سفيان فقال" :ليس بالقوي"( ،يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ،)309/2:
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون( ،ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ،)55/3:قلت :هو صدوق.
وباقي رواة السند ثقات .وعليه فالحديث إسناده حسن .وقد قال المنذري في الترغيب" :رواه النسائي والطبراني

بأسانيد أحدها صحيح"( ،ح رقم ،)2468وقـال الهيثمي" :رواه الطبراني ف ـي الكبير واألوسط بأسانيد وأحدهـا جيد"،
(الهيثمي ،مجمع الزوائد ،)102/10:وصحح الحديث األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)972وفي صحيح
الجامع الصغير (ح رقم.)6464
()1

انظر :الطحطاوي ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح (ص.)315
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سادسا_ اْلكثار من اًلستغفار والمداومة عليه:
ا
الستغفار عبادة من العبادات العظيمة ،فهو ممحاة للخطايا ،وسبب في تفريج الهموم،
َ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ َ
ين إِذا ف َعلوا فا ِحشة أ ْو ظل ُموا
اَّل
وكشف الغموم ،قال تعالى في وصفه لحال عباده المتقين﴿ :و ِ
ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ
َُْ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
ِصوا َع َما ف َعلوا َوه ْم
ي
م
ل
و
اَّلل
َل
إ
وب
ن
اَّل
ر
ف
غ
ي
ن
م
و
م
ه
وب
ن
َّل
وا
ر
ف
غ
ت
اس
ف
اَّلل
وا
ر
ك
أنفسهم ذ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ََْ َ
يعل ُمون﴾ [آل عمران ،]135:فالستغفار سفينة النجاة ،وبه ينال العبد خير الدنيا واألخرة ،قال
َ َ َ َ ُ
َُ ْ ُ ْ َْ ُ ََ ُ
ك ْم إنَ ُه ََك َن َغ َف ً
اء َعليْك ْم
ارا ( )10يُ ْر ِس ِل السم
اهلل تعالى على لسان نوح ﴿ :فقلت استغ ِفروا رب
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َُْ ْ ُ ْ ََْ ََ َ َ ََْْ َ ُ ْ ََ
ُ
ك ْم أ ْن َه ً
ْ َ ً
ارا﴾ [نوح،]12-10:
ات َوُي َعل ل
ال وبنِي وُيعل لكم جن ٍ
ِمدرارا ( )11ويم ِددكم بِأمو ٍ
فينبغي على كل مسلم أن يبادر بالتوبة والستغفار حتى يحظى بعظيم األجر وجزيل الثواب،
ويكون من أهل الجنة ،فقد جاء في الحديث الصحيح َعن َش َّد ِاد ب ِن أَو ٍ
س(َ ،)1ع ِن النَّبِي  قال:
"س ِّيد اًلستغفار أن تقول« :اللهم أنت رِّبي ًل إله إًل أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا على عهدك
()2

لك بنعمتك علي ،وأبوء لك بذنبي

ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من شِّر ما صنعت ،أبوء
فاغفر لي ،فِإنه ًل يغفر ُّ
ال« :ومن قالها من النهار موق انا بها ،فمات من
الذنوب إًل أنت» قَ َ
يومه قبل أن يمسي ،فهو من أهل الجنة ،ومن قالها من الليل وهو موقن بها ،فمات قبل أن
يصبح ،فهو من أهل الجنة»"(.)3

اشتمل الحديث على صورة من أكمل صور الستغفار وسميت بالسيد؛ ألنها مشتملة على

معاني عظيمة ،فهي أجزل إثابة ،وأعجل إجابة ،وقيل ألن السيد في األصل الرئيس الذي ُيقصد

جامعا لمعاني التوبة كلها استعير
ويرجع إليه في كل األمور ،ولما كان هذا الدعاء
في الحوائجُ ،
ً
له هذا السم ،ول شك أن سيد القوم أفضلهم ،وهذا الدعاء سيد األدعية(.)4
( )1شداد بن أوس :بن ثابت بن المنذر ،عمه حسان بن ثابت ،يكنى أبا يعلى ،نزل بالبيت المقدس من الشام،
كان ممن أُوتي العلم والحلم ،وكان كثير العبادة والورع والخوف من اللَّه  ،مات بفلسطين سنة ثمان وخمسين،
وهو ابن خمس وسبعين سنة ،وقيل :سنة إحدى وأربعين ،وقيل :سنة أربع وستين[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب
في معرفة األصحاب ( ،)694/2ابن األثير ،أسد الغابة (.])613/2
(( )2أبوء) :أصل البواء اللزوم ،والمعنى المراد أي ألتزم وأرجع وأقر[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث
واألثر ( ،)159/1الفَتَّنِي ،مجمع بحار األنوار (.])222/1

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب أفضل الستغفار/67/8( ،ح رقم ،)6306قالَ :ح َّدثََنا أَُبو
ِ
َّ
الح َسي ُن (بن ذكوان)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُب َري َدةَ،
الو ِارث (بن سعيد)َ ،ح َّدثََنا ُ
َمع َم ٍر (عبد اهلل بن عمرو)َ ،حدثََنا َعب ُد َ
ِ
اد ب ُن أَو ٍ
س  .وأخرجه البخاري (/71/8ح رقم )6323من
الع َد ِوي ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي َش َّد ُ
قَا َلَ :ح َّدثَني ُب َشي ُر ب ُن َكع ٍب َ
طريق يزيد بن زريع عن حسين بن ذكوان به (بنحوه).

()4

الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن ( )1844/6بتصرف.
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وحس ِن
وقيل ُسمي هذا الدعاء بسيد الستغفار؛ ألن النبي  جمع فيه من بديع المعاني ُ
األلفاظ ما َيحق له أن يسمى بسيد الستغفار ففيه اإلقرار هلل وحده باإللهية والعبودية ،والعتراف
بأنه الخالق واإلقرار بالعهد الذي أخذه عليه ،والرجاء بما وعده به ،والستعاذة من شر ما جنى

العبد على نفسه ،واضافة النعماء إلى موجدها ،واضافة الذنب إلى نفسه(.)1
ِ
ِ
خلصا من
أشار قول النبي َ " :و َمن قَالَهَا ُموِقًنا بِهَا ..فَهُ َو من أَه ِل َ
الجَّنة" أي من قالها م ً
قلبه ومصدقًا بثوابها فهو من أهل الجنة(.)2
فإن قيل :إن المؤمن وان لم يقلها فهو من أهل الجنة .أجيب بأن قائلها يدخلها ابتداء من
موقنا بحقيقتها ومضمونها أنه ل يعصى اهلل  ،أو ألن
غير دخول النار؛ ألن الغالب بمن قالها ً

اهلل تعالى يشمله بعفوه ببركة هذا الستغفار(.)3

سابعا_ الذكر عند النوم:
ا
سببا في دخول
لقد خصَّت السنة النبوية النوم بأذكار مخصوصة ،وجعلت هذه األذكار ً
الجنة ،فقد جاء في الحديث عن عبِد اللَّ ِه ب ِن عم ٍرو ر ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه :
ال :قَ َ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما ،قَ َ
َ
َ َ
َ
«خلتان ًل يحصيهما رجل مسلم إًل دخل الجنة ،أًل وهما يسير ،ومن يعمل بهما قليل :يس ِّبح

الله في دبر ك ِّل صالة عش ارا ،ويحمده عش ارا ،ويك ِّبره عش اار" ،قال :فأنا أريت رسول الله  يعقدها
بيده ،قال« :فتلك خمسون ،ومائة باللِّسان ،وألف وخمس مائة في الميزان ،واذا أخذت مضجعك
تس ِّبحه وتك ِّبره وتحمده مائ اة ،فتلك مائة باللِّسان ،وألف في الميزان ،فأيُّكم يعمل في اليوم والليلة

ألفين وخمسمائة س ِّيئة»؟ قالوا :فكيف ًل نحصيها؟ قال" :يأتي أحدكم الشيطان وهو في صال ته،
فيقول :اذكر كذا ،اذكر كذا ،حتى ينفتل ،فلعله أًل يفعل ،ويأتيه وهو في مضجعه ،فال يزال

ين ِّومه حتى ينام»(.)4

أشار هذا الحديث إلى أن المحافظة على التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم خصلة من
الخصال الموجبة للجنة ،والمراد بقوله " :فَتِل َك ِم َائة بِالل َس ِ
ان" أي عدد ومجموع تسبيحه ثالثًا
بعا وثالثين ،وتحميده ثالثًا وثالثين ،وفي الحديث دليل جواز توسط التكبير
وثالثين ،وتكبيره أر ً

بعا وثالثين
بين التسبيح والتحميد ،وجواز أن يجعل التسبيح والتكبير ثالثًا وثالثين والتحميد أر ً
تكملة للمائة واهلل أعلم(.)5
()1

ابن حجر ،فتح الباري ( )100/11بتصرف.

( )2انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)77/10
()3

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)279/22

()4

الترمذي ،سنن الترمذي (/477/5ح رقم ،)3410إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته ،انظر :ص.)77

( )5انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1669/4
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اء ب ِن ع ِاز ٍب ر ِ
ومن أذكار النوم الموجبة لدخول الجنة ،ما رِوي عن البر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما،
َ
َ
ُ َ َ ََ
ال لِي َر ُسو ُل اللَّ ِه « :إذا أتيت مضجعك ،فتوضأ وضوءك للصالة ،ثم اضطجع على
ال :قَ َ
قَ َ
شقِّك اليمن ،وقل :اللهم أسلمت نفسي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وألجأت ظهري إليك ،رهب اة
ورغب اة إليكً ،ل ملجأ وًل منجا منك إًل إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنب ِّيك الذي أرسلت،
ت.
ت أَستَذ ِك ُرُه َّنَ :وبِ َر ُسوِل َك الَِّذي أَر َسل َ
فِإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول» ،فَ ُقل ُ
قالً :ل« ،وبنب ِّيك الذي أرسلت»(.)1
المراد بالفطرة أي دين اإلسالم ،وهذا معنى قوله  في الحديث اآلخر« :ما من عبد

قالً :ل إله إًل الله ،ثم مات على ذلك إًل دخل الجنة»( ،)2هكذا قال الشيوخ في هذا الحديث وفيه
نظر؛ ألنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ُذكرت من التوحيد والتسليم والرضا

إلى أن يموت على الفطرة ،كما يموت من قال :ل إله إل اهلل ،ولم يخطر له شيء من تلك األمور،
فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة ،وتلك المقامات الشريفة ،ويمكن أن يكون الجواب أن ك ًال منهما
وان مات على فطرة اإلسالم فبين الفطرتين ما بين الحالتين ،ففطرة الطائفة األولى :فطرة المقربين
والصديقين ،وفطرة الطائفة الثانية :فطرة أصحاب اليمين(.)3

ثام انا_ حفظ أسماء الل الحسنى:

سمى بها نفسه ،وأمر عباده بأن يدعوه بها،
إن من توحيد اهلل 
توحيده في أسمائه التي ّ
َ
ْ
َ ْ
َّلل َ ْاْل ْس َم ُ
اء اِل ُ ْس َن فاد ُعوهُ بِ َها﴾ [األعراف ،]180:وقد حث النبي  على
قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِ ِ
إحصاء أسماء اهلل الحسنى وحفظها ،بل وأثبت لمن يحصيها دخول الجنة ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ ،
أ َّ
ال« :إن لله تسع اة وتسعين اس اما مائ اة إًل واح ادا ،من أحصاها دخل الجنة»(.)4
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
طاهر وفضله/68/8( ،ح رقم ،)6311قالَ :ح َّدثََنا
ًا
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب إذا بات
ال:
ص ًا
ور (بن المعتمر)َ ،عن َسع ِد ب ِن ُعَبي َدةَ ،قَ َ
ُم َس َّدد (بن مسرهد)َ ،ح َّدثََنا ُمعتَ ِمر (بن سليمان) ،قَا َلَ :س ِمع ُ
ت َمن ُ
ح َّدثَنِي البراء بن ع ِاز ٍب ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما .وأخرجه البخاري (/58/1ح رقم )247من طريق سفيان بن سعيد
ََ ُ ُ َ
َ
َ
الثوري ،ومسلم (/2081/4ح رقم )2710من طريق جرير بن عبد الحميد ،كالهما (سفيان ،وجرير) عن منصور
بن المعتمر به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/2082/4ح رقم )2710من طريق عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة به

(بنحوه) .وأخرجه البخاري (/69/8ح رقم )6313من طريق أبي إسحاق السبيعي ،ومن طريق المسيب بن رافع
في (/69/8ح رقم ،)6315كالهما (أبو إسحاق ،والمسيب) عن البراء بن عازب ( بنحوه).
()2
()3

البخاري ،صحيح البخاري (/149/7ح رقم( ،)5827سبق تخريجه ،انظر :ص.)34
انظر :أبو العباس القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)94/22

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الشروط ،باب ما يجوز من الشتراط والثنيا في اإلقرار والشروط التي يتعارفها
الي َم ِ
ان (الحكم بن نافع)،
الناس بينهم واذا ق ــال :مائة إل واحــدة أو ثنتين/198/3( ،ح رقم ،)2736قالَ :ح َّدثََنـا أَُبو َ
أَخَبـ ـ َرَن ـا ُش َعيب (بن دينــار)َ ،حـ ـ َّدثََن ـا أَُبو الزَنـ ـ ِاد (عبــد اهلل بن ذكـوان)َ ،عـ ـ ِن األَعـ ـ َرِج (عبد الرحمن بــن ه ــرمز)= ،
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الجَّنةَ" فقال البخاري وغيره من
ص َ
اها َد َخ َل َ
"من أَح َ
اختلف العلماء في المراد بقوله َ :
مفسر في الرواية األخرى «إن لله تسع اة
ًا
المحققين معناه حفظها وهذا هو األظهر؛ ألنه جاء

()1
عدها في
وتسعين اس اما مائ اة إًل واح اداً ،ل يحفظها أحد إًل دخل الجنة»  ،وقيل أحصاها أي ّ
وصدق بمعانيها،
الدعاء بها ،وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظة على ما تقتضيه
ّ
وقيل معناه العمل بها والطاعة بكل اسم منها ،وقال بعضهم المراد حفظ القرآن وتالوته كله؛ ألنه
ٍ
مستوف لها وهو ضعيف والصحيح األول(.)2

ويحتمل أن يكون اإلحصاء المراد في هذا الحديث واهلل أعلم العمل باألسماء والتعبد لمن

ُسم َي بها ،والدليل على أن حقيقة اإلحصاء والحفظ في الشريعة إنما هو العمل قوله  في وصف

الخوارج« :يقرءون القرآنً ،ل يجاوز حناجرهم ،يمرقون من اْلسالم مروق السهم من الرمية»(،)3
= َعن أَبِي ُه َري َرةَ .وأخرجه البخاري (/118/9ح رقم )7392من طريق الحكم بن نافع به (بلفظه) .وأخرجه
البخاري (/87/8ح رقم ،)6410ومسلم (/2062/4ح رقم )2677من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن
ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/2063/4ح رقم )2677من طريقي محمد بن سيرين وهمـام بن منبه كالهما

عـن أبي هريرة ( بلفظه).

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب هلل مائة اسم غير واحد/87/8( ،ح رقم ،)6410قالَ :ح َّدثََنا
ِ َّ ِ
ِ
ان (بن عيينة) ،قَا َلَ :حِفظَناهُ ِمن أَبِي الزَن ِاد (عبد اهلل بن ذكوان)َ ،ع ِن
َعلي ب ُن َعبد الله (بن المديني)َ ،ح َّدثََنا ُسفَي ُ
األَع َرِج (عبد الرحمن بن هرمز)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/2062/4ح رقم )2677من طريق سفيان
بن عيينة به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/118/9ح رقم )7392من طريق شعيب بن دينار عن أبي الزناد عبد

اهلل بن ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/2063/4ح رقم )2677من طريقي محمد بن سيرين وهمام بن منبه
عن أبي هريرة ( بنحوه).
()2

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)6،5/17

()3
المالَئِ َكةُ َوالرو ُح إِلَي ِه} [المعارجَ ،]4:وقَولِ ِه
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى{ :تَع ُرُج َ
ِ َّ
ج َّل ِذكره{ :إِلَي ِه يصع ُد ال َكِلم َّ
اهد« :العم ُل َّ ِ
الطيب} [فاطر... ،]10:وقَا َل مج ِ
ب» ُيقَا ُلِ { :ذي
الصال ُح َيرفَعُ ال َكل َم الطي َ
َُ
ُ
َ
ُُ
َ َ
ََ
ُ
َ
َّ ِ
المع ِارِج} [المعارجِ « ،]3:
يصةُ (بن عقبة)َ ،ح َّدثََنا
المالَئ َكةُ تَع ُرُج إِلَى الله»/127/9( ،ح رقم ،)7432قالَ :ح َّدثََنا قَبِ َ
ََ
َ
ِ
ٍ
ٍ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يصةُ،
ب
ق
ك
ش
،
م
ع
ن
ي
ب
َ
أ
َو
أ
،
م
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ن
ي
ب
َ
أ
ن
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حمن)
الر
(عبد
ن
ع
،
ي)
الثور
مسروق
بن
(سعيد
يه
ب
َ
أ
ن
ع
،
ي)
(الثور
ان
ُ
ُ
َ
َ
ُسفَي ُ
َ َ َ

الخد ِري  .وأخرجه البخاري (/67/6ح رقم )4667من طريق محمد بن كثير عن سفيان الثوري
َعن أَبِي َس ِع ٍيد ُ
(مختصرا) .وأخرجه مسلم (/741/2ح رقم )1064من طريق سالم بن سليم عن سعيد بن مسروق به (بنحوه).
به
ً
وأخرجه البخاري (/163/5ح رقم ،)4351ومسلم (/742/2ح رقم )1064من طريق عمارة بن القعقاع عن عبد
الرحمن بن أبي نعم به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/16/9ح رقم ،)6931ومسلم (/743/2ح رقم )1064من
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار ،والبخاري (/162/9ح رقم )7562من طريق معبد بن سيرين،
ومسلم (/744/2ح رقم )1064من طريق الضحاك الهمذاني ،أربعتهم (أبو سلمة ،وعطاء ،ومعبد ،والضحاك)
عن أبي سعيد الخدري ( بنحوه).
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فبين أن من ق أر القرآن ولم يعمل به لم ترفع قراءته إلى اهلل ،ول جازت حنجرته ،فلم يكتب له أجرها
ّ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ
ُ
ُ
َكم الطيب والعمل الصالِح يرفعه﴾ [فاطر،]10:
وخاب من ثوابها كما قال تعالى﴿ :إِِل ِه يصعد ال ِ
يعنى أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى اهلل تعالى(.)1

وقال النووي :اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر ألسماء اهلل سبحانه

وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين ،وانما مقصود هذا الحديث أن

هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة فالمراد اإلخبار عن دخول الجنة بإحصائها ل

اإلخبار بحصر األسماء(.)2

ومما يؤكد قول النووي ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية" :والصواب الذي عليه جمهور
ِ
َِّ ِ ِ
الجَّنةَ» ،معناه أن من
ص َ
اها َد َخ َل َ
العلماء أن قول النبي « :إِ َّن لله تس َعةً َوتِسع َ
ين اس ًما َمن أَح َ
اسما،
أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة ليس مراده أنه ليس له إل تسعة وتسعون ً
فقد ثبت في الصحيح أن النبي  كان يقول في سجوده« :اللهم أعوذ برضاك من سخطك،

اء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(،)3
وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ًل أحصي ثن ا
فأخبر أنه  ل يحصى الثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه ألحصى صفاته كلها فكان يحصي

الثناء عليه؛ ألن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه"(.)4

وظاهر الحديث أن أسماء اهلل الحسنى منحصرة في هذا العدد بناء على القول بمفهوم

الجَّنةَ" فالمراد
ص َ
اها َد َخ َل َ
"من أَح َ
العدد ،ويحتمل أنه حصرها باعتبار ما ذكر بعده من قوله َ :
أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة من بين سائر أسمائه تعالى وهو أن إحصاءها سبب
لدخول الجنة والى هذا ذهب الجمهور(.)5

تاسعا_ الدعاء بسؤال الل  الجنة:
ا
الجنة هي مبتغى كل مؤمن ،واليها يسعى كل موحد ،فهي دار المستقر لعباد اهلل المؤمنين،
صالحا ،فالعاقل من سعى بالصالحات وتقرب بالقربات ،وأَلَ َّح على
جعلها اهلل لمن آمن به وعمل
ً

( )1انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)421،420/10
()2

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)5/17

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب ما ُيقال في الركوع والسجود/352/1( ،ح رقم ،)486قالَ :ح َّدثََنا أَُبو
بك ِر بن أَبِي َشيبـةَ (عبد اهلل بن محمد) ،ح َّدثَنا أَبو أُسام ـةَ (حمــاد بن أسامــة) ،ح َّدثَنِي عبي ُد ِ
اهلل ب ُن ُع َم َرَ ،عن
َُ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ َ َ
مح َّم ِد ب ِن يحيى ب ِن حَّب ـان ،ع ِن األَعرِج (عبد الرحمــن بن هرمز) ،عن أَبِي ُهريرةَ  ،عن عــائِ َشةَ ر ِ
ض َي اهلل َعنهَا.
َ َ
َ
َ َ َ
َ َ
َُ
َ
ََ
َ
انفرد به مسلم دون البخاري.

( )4ابن تيمية ،درء تعارض العقل والنقل (.)333،332/3
()5

انظر :الصنعاني ،سبل السالم (.)554/2
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اهلل  وسأله بصدق ويقين أن يبلغه الجنة ،فَ َعن أ ََن ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه :
ال :قَ َ
س ب ِن َمالِ ٍك  ،قَ َ
«من سأل الله الجنة ثالث مرات قالت الجنة :اللهم أدخله الجنة ،ومن استجار من النار ثالث
مرات قالت النار :اللهم أجره من النار»(.)1

ويستفاد من الحديث أن اإلكثار من سؤال اهلل  الجنة ،وتكرره في مجالس أو مجلس

واحد بطريق اإللحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء وهو الظاهر ،فإن الجزاء يكون دخوله

خرويا(.)2
أوليا أو لحوقًا أ ً
الجنة دخوًل ً
()1

الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب صفة الجنة ،باب ما جاء في صفة أنهار الجنة/699/4( ،ح رقم،)2572

قالَ :ح َّدثََنا َهَّناد (بن السري) قَا َلَ :ح َّدثََنا أَُبو األَحو ِ
اق (عمرو بن عبد اهلل
ص (سالم بن سليم)َ ،عن أَبِي إِس َح َ
َ
السبيعي)َ ،عن ُب َري ِد ب ِن أَبِي َمرَيمَ ،عن أََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك  .وأخرجه ابن ماجه (/1453/2ح رقم ،)4340والنسائي
َ
في الكبرى (/47/9ح رقم )9858من طريق هناد بن السري به (بنحوه) .وأخرجه النسائي (/279/8ح رقم،)5521

وفي الكبرى (/235/7ح رقم ،)7907وابن حبان (/308/3ح رقم )1034من طريق قتيبة بن سعيد ،والطبراني
في الدعاء (/391/1ح رقم )1311من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك ،واآلجري في الشريعة (/1356/3ح

رقم )926من طريق محمد بن سليمان ،وابن بشران في أماليه – الجزء األول – (/152/1ح رقم )349من طريق
يحيى بن يحيى ،أربعتهم (قتيبة ،وهشام ،ومحمد ،ويحيى) عن أبي األحوص سالم بن سليم به (بنحوه) .وأخرجه
أحمد (/408/20ح رقم ،)13173والطبراني في الدعاء (/391/1ح رقم ،)1310والحاكم (/717/1ح رقم)1960
من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/211/19ح رقم)12170
(/288/21ح رقم ،)13755وابن أبي شيبة (/101/6ح رقم ،)29808وأبو يعلى (/356/6ح رقم)3682
(/356/6ح رقم ،)3683وابن حبان (/293/3ح رقم ،)1014والطبراني في الدعاء (/391/1ح رقم،)1312
والبيهقي في الدعوات الكبير (/430/1ح رقم ،)320وأبو ُنعيم في صفة الجنة (/90/1ح رقم )67من طريق
يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم به (بمعناه) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما

قيل في كل من_ :أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الل :قال عنه ابن حجر" :ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة"،

عده العالئي في القسم األول من المختلطين ،وزاد فقال" :ولم يعتبر
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)423فقد ّ
أحد من األئمة ما ذكر من اختالط أبي إسحاق احتجوا به مطلقــًا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من
حديث ــه"( ،انظر :العالئي ،المختلطين ص ،)94وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)145والعالئي في جامع

التحصيل (ص ، )245ولكن ل يضره ،فلم يرسل عن يزيد بن أبي مريم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من

طبقــات المدلسين (ص ،)42ولـم يصرح بالسمـاع ،وقـد تابعـه يونس بن أبي إسحـاق كمـا هـو واضح في التخريـج.
_ يزيد بن أبي مريم :أورده العالئي في جامع التحصيل(ص ،)302ولكن ل يضره ،فلم يرسل عن أنس بن مالك.
وعليه فالحديث إسناده صحيح ،صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)1960وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن

ابن ماجه (ح رقم ،)4340وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي (ح رقم ،)3682وصحح الحديث
األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم.)6275

( )2انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1716/4
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الد ِ
كما دل الحديث على ِعظَم فضل اهلل  على عباده َّ
سخر لهم الجنة
اعين ،وأنه ُي ّ
سخر لهم المالئكة الكرام العظام حملة
والنار على عظمهما في التَّوسل إلى اهلل والدعاء لهم ،كما ّ
ْ َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ
حون ِِبَ ْم ِد َربِّ ِه ْم َويُؤ ِمنُون بِ ِه
اَّلين َي ِملون العرش ومن حوَل يسب
العرش في الدعاء لهمِ ﴿ :
َ َ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُ َََ َ ْ َ َُ َ ْ َ ًَْ َ ًْ َ ْ ْ َ َ َ
ين تابُوا َواتبَ ُعوا َس ِبيلك َوقِ ِه ْم
َّل
َّلين آمنوا ربنا و ِسعت ك َش ٍء رْحة و ِعلما فاغ ِفر ل ِ ِ
ويستغ ِفرون ل ِ ِ
َ
َ
َ َ َ ْ
ُ
َََ َ ْ ُْ ْ ََ
َ ْ َ َ َ َُْ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ
اج ِه ْم َوذ ِّر َياتِ ِه ْم
يم ( )7ربنا وأد ِخلهم جن ِ
عذاب اْل َ ِح ِ
ات عد ٍن ال ِت وعدتهم ومن صلح ِمن آبائِ ِهم وأزو ِ
َ َ َْ َ َْ ُ ْ
ُ
َ
كيم ([ ﴾)8غافر.]8-7:
إِنك أنت الع ِزيز اِل ِ
محمدا عبده ورسوله،
عاشرا_ اْلكثار من قول" :أشهد أن ًل إله إًل الل وحده ًل شريك له ،وأن
ا
ا
وأن عيسى عبد الل وابن أمته:"...

لقد دعا النبي  إلى توحيد اهلل  ،وواجه بهذه الدعوة أهل الشرك وكذا أهل الكتاب،
ير؛
علوا كب ًا
فكان ممن واجههم النصارى الذين جعلوا نبي اهلل عيسى ً 
ابنا هلل تعالى عما يقولون ً
وقد حث النبي  أصحابه على التلفظ بشهادة أن اهلل واحد أحد ،وأن عيسى  هو عبده وابن

أمته ل كما زعم أولئك النصارى ،وجعل التَّلفظ بتلك الشهادة سبب في وجوب الجنة لقائلها ،فقد
ال رسو ُل ِ
ادةَ ب ِن الص ِ
اهللَ « :من قال :أشهد أن ًل إله
َّام ِت  ،قَ َ
جاء في الحديث َعن ُع َب َ
ال :قَ َ َ ُ
إًل الل وحده ًل شريك له ،وأن محم ادا عبده ورسوله ،وأن عيسى عبد الل ،وابن أمته ،وكلمته
ي أبواب الجنة
ألقاها إلى مريم وروح منه ،وأن الجنة حق ،وأن النار حق ،أدخله الل من أ ِّ

الثمانية شاء»(.)1

وهذا الحديث عظيم الموقع وهو من أجمع األحاديث المشتملة على العقائد فإنه  جمع

فيه ما ُي ِ
خرج عن جميع ملل الكفر على اختالف عقائدهم وتباعدهم فاختصر  في هذه األحرف
وسمى عيسى  كلمة؛ ألنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب
على ما يباين به جميعهمَّ ،

بخالف غيره من بني آدم ،وادخال قائل هذه الكلمات الجنة محمول على إدخاله إياها في الجملة
فإن كانت له معاصي من الكبائر فهو تحت المشيئة فإن ُعِذب ُختِ َم له بالجنة(.)2

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على
يد َيعنِي اب َن ُمسِلٍمَ ،عن (عبد الرحمن) اب ِن َجابِ ٍر،
النار/57/1( ،ح رقم ،)28قالَ :ح َّدثََنا َد ُاوُد ب ُن ُر َشي ٍدَ ،ح َّدثََنا ال َولِ ُ
لص ِ
ِ
ام ِت  .وأخرجه البخاري
ادةُ ب ُن ا َّ
ُمَّيةََ ،ح َّدثََنا ُعَب َ
قَا َلَ :ح َّدثَنِي ُع َمي ُر ب ُن َهانِ ٍئ ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي ُجَن َ
ادةُ ب ُن أَبي أ َ
(/165/4ح رقم )3435من طريق عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عن عمير بن هانئ به (بنحوه).

()2

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)227/1
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المبحث الثالث

الخـال ق واآلداب الموجبـة للجنـة

يتناول هذا المبحث مكارم األخالق ،واآلداب والحقوق العامة التي يكتب اهلل  بها دخول
الجنة ،وذلك من خالل المطالب التالية:

المطلب الول :مكارم الخال ق الموجبة للجنة.

لقد حث اإلسالم عموم المسلمين على التَّحلي بمكارم األخالق ومعاليها ،وبينت السنة
الُ :سئِ َل َر ُسو ُل اللَّ ِه 
الخلق أكثر ما ُيدخل الناس الجنة ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  قَ َ
النبوية أن ُحسن ُ
َعن أَكثَِر َما ُيد ِخ ُل َّ
ال« :تقوى الله وحسن الخلق»َ ،و ُسئِ َل َعن أَكثَِر َما ُيد ِخ ُل
الجَّنةَ ،فَقَ َ
اس َ
الن َ

اس َّ
َّ
ال« :الفم والفرج»(.)1
الن َار ،فَقَ َ
الن َ

( )1الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب البر والصلة ،باب ما جاء في حسن الخلق/363/4( ،ح رقم ،)2004قال:
َّ ِ
ِ
يس (األودي) قَا َلَ :ح َّدثَنِي أَبِي (إدريس بن يزيد)،
الع َالء قَا َلَ :ح َّدثََنا َعب ُد الله ب ُن إِد ِر َ
َح َّدثََنا أَُبو ُك َري ٍب ُم َح َّم ُد ب ُن َ
َعن َجدي (يزيد بن عبد الرحمن األودي)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه ابن ماجه (/1418/2ح رقم،)4246
والبخاري في األدب المفرد (/110/1ح رقم ،)294وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (/217/1ح رقم،)170

وفي الصمت (/44/1ح رقم ،)4وفي الورع (/93/1ح رقم ،)135وفي مداراة الناس (/70/1ح رقم ،)76وابن
أبي عاصم في الزهد (/27/1ح رقم ،)27والطحاوي في شرح مشكل اآلثار (/258/11ح رقم ،)4429وابن حبان
(/224/2ح رقم ،)476والحاكم (/360/4ح رقم ،)7919والبيهقي في الشعب (/503/7ح رقم ،)5372من
طريق إدريس بن يزيد به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/1418/2ح رقم ،)4246وأحمد (/287/13ح رقم،)7907
(/47/15ح رقم ،)9096وفي الزهد (/322/1ح رقم ،)2350والطيالسي (/220/4ح رقم ،)2596والبخاري في
األدب المفرد (/108/1ح رقم ،)289وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (/217/1ح رقم ،)170وفي الصمت
(/44/1ح رقم ،)4وفي الورع (/93/1ح رقم ،)135وفي مداراة الناس (/70/1ح رقم ،)76والطحاوي في شرح
مشكل اآلثار (/258/11ح رقم ،)4429والخرائطي في اعتالل القلوب (/48/1ح رقم ،)94وفي مكارم األخالق
(/39/1ح رقم ،)59وفي مساوئ األخالق (/230/1ح رقم ،)480والطبراني في األوسط (/17/9ح رقم،)8996

والبيهقي في الشعب (/7/7ح رقم ،)4570وفي اآلداب (/243 /1ح رقم ،)596وفي الزهد الكبير (/347/1ح
رقم )955مـن طريق داود بن يزيد عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن األودي به (بألفاظ متقاربــة) .والحديث إسناده
الزَع ِافري ،أبو داود الكوفي ،واأل ِ
ي
ي َ
َود ّ
متصل ،ورواته ثقات ،ما عدا _ :يزيد بن عبد الرحمن :بن األسود األَوِد ّ
الزَع ِافري نسبة إلى الزعافر[ .انظر :المزي ،تهذيب الكمال (،)186/32
نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة ،و َ
السمعاني ،األنساب ( ،])296/6 ،385/1وثقه العجلي فقال" :ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،)371/2:وذكره ابن حبان
في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)542/5:وقال الذهبي" :وثق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)386/2:وقــال ابن حجر:

"مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)603وقــال صاحبــا التحرير" :صدوق حسن الحديث"( ،معروف،
واألرنؤوط ،تحرير تقريب التهذيب ،)114/4:قلت :هو صدوق .وعليه فالحديث إسناده حسن .وقد قـال الترمذي
ِ
وصحح إسناده الحاكم في المستدرك (ح رقم= ،)7919
ص ِحيح َغ ِريب"( ،ح رقم،)2004
ّ
عقب الحديثَ " :حديث َ
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الخلق ،فتقوى اهلل إشارة إلى ُحسن المعاملة مع الخالق،
وحسن ُ
والحديث جمع بين تقوى اهلل ُ

الخلق إشارة إلى ُحسن المعاملة مع
وحسن ُ
بأن يأتي بجميع ما أمر به ،وينتهي عما نهى عنهُ ،
الخلق ،وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة(.)1

وحسن
معقبا على الحديث" :فائدة جليلة جمع النبي  بين تقوى اهلل ُ
وقال ابن القيم ً
الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه،
وحسن ُ
ُ
الخلق؛ ألن تقوى اهلل ُيصلح ما بين العبد وبين ربهُ ،
()2
الخلق يدعو إلى محبته"  ،وهذا المطلب يعرض جملة من
وحسن ُ
فتقوى اهلل توجب له محبة اهللُ ،
مكارم األخالق ومعاليها التي يكتب اهلل  بها دخول الجنة.

أواًل_ المر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد جعل اهلل  الخيرية في أمة اإلسالم قائمة إلى يوم الدين ،ولم يكن ذلك إل لقيام هذه
ُ ُْ ْ َ َْ َُ ُ ْ َ ْ َ
اس
األمة بشرف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قال اهلل تعالى﴿ :كنتم خ
ي أم ٍة أخ ِرجت ل ِلن ِ
َََْ ْ َ َ ُْْ َ َُْ ُ َ
َُْ ُ َ َْ ْ
ُ
اَّلل َ﴾ [آل عمران ،]110:واألمر بالمعروف والنهي
ب
ون
ن
م
ؤ
ت
و
ر
ك
ن
م
ال
ن
ع
ن
و
ه
ن
ت
و
وف
ر
ع
تأمرون بِالم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عن المنكر ُخلق عظيم يزرع في النفوس المؤمنة المحبة والترابط ،ولذلك كان من جملة األعمال
التي تنتهي بصاحبها إلى الجنة ،فَع ِن البر ِ
ال:
اء أَع َاربِي إِلَى النَّبِي  فَقَ َ
اء ب ِن َع ِاز ٍب  قَ َ
الَ :ج َ
َ ََ
ول ِ
ال« :لئن كنت أقصرت الخطبة ،لقد أعرضت
اهللَ ،علمنِي َع َم ًال ُيد ِخلُنِي ال َجَّنةَ ،فَقَ َ
َيا َر ُس َ
()3
ول ِ
اهلل ،أَولَيستَا بِو ِ
الً« :ل ،إن عتق
اح َد ٍة؟ قَ َ
الَ :يا َر ُس َ
المسألة ،أعتق النسمة  ،وفك الرقبة» .فَقَ َ
َ َ َ
النسمة أن تفرد بعتقها ،وفك الرقبة أن تعين في عتقها ،والمنحة الوكوف( ،)4والفيء على ذي
الرحم الظالم( ،)5فِإن لم تطق ذلك ،فأطعم الجائع ،واسق الظمآن ،وأمر بالمعروف ،وانه عن
المنكر ،فِإن لم تطق ذلك ،فكف لسانك إًل من الخير»(.)6

وحسن إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة(ح رقم ،)977واألرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه(ح رقم.)4246
= ّ

()1

انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)3121/10

()2

ابن القيم ،الفوائد (ص.)54

(( )3النسمة) :النفس والروح( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)49/5:

()4
سنتَها جمعاء ،والمراد بها في الحديث الناقة أو الشاة غزيرة اللبن،
(المنحة الوكوف) :الشاة التي ل ينقطع لبنها َ

التي ُيمنحها الفقير ليستفيد من لبنها( .انظر :ابن منظور ،لسان العرب.)363/9:
(( )5الفيء على ذي الرحم الظالم) :المراد به أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر واإلحسان( .انظر :ابن األثير،
النهاية في غريب الحديث واألثر.)483/3:

()6
آد َمَ ،وأَُبو أَح َم َد
أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/600/30( ،ح رقم ،)18647قالَ :ح َّدثََنا َيحَيى ب ُن َ
ِ
طل َحةَ،
يسى ب ُن َعب ِد َّ
الرح َم ِن الَب َجلِيِ ،من َبنِي َب ِجيلَةَ ِمن َبنِي ُسلَيٍمَ ،عن َ
(محمد بن عبد اهلل الزبيري) ،قَ َالَ :ح َّدثََنا ع َ
الرحم ِن ب ِن عوسجةَ ،ع ِن البر ِ
ِ
ٍ
اء ب ِن َع ِاز ٍب .وأخرجه الدارقطني=
قَا َل :أَُبو أَح َم َد َح َّدثََنا َ
طل َحةُ ب ُن ُم َ
َ َ َ َ ََ
صرفَ ،عن َعبد َّ َ
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أشار هذا الحديث إلى أن الخصال المذكورة من إعتاق النسمة ،وفك الرقبة ،واطعام

الجائع ،وارواء الظمآن ،وصلة األرحام واإلحسان إليهم ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
سببا في دخول الجنة.
من األعمال التي تكون ً
ثانيا_ الصدق:
ا

الصدق ُخلُق نبيل ،وأدب رفيع ،وهو من جملة األخالق الحميدة التي حث عليها اإلسالم،

وأمرنا أن نتحلى بها ،وهو أمارة اإليمان ،كما أن الكذب أمارة النفاق ،والصدق ُخلُق األنبياء
والمرسلين ،وبه يتصف المتقين ،وقد أمر اهلل  أهل اإليمان أن يكونوا مع الصادقين ،قال تعالى:
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ ُ
ََ َ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
اَّلين آمنوا اتقوا اَّلل وكونوا مع الصا ِد ِقي﴾ [التوبة.]119:
﴿يا أيها ِ
وع َق َل عنه أن ُي َال ِزَم
"ح َ
ق على من فَ ِه َم عن اهلل َ 
قال القرطبي في تفسيره لهذه اآليةُ :
الصدق في األقوال ،واإلخالص في األعمال ،والصفاء في األحوال ،فمن كان كذلك لحق باألبرار
ووصل إلى رضا الغفار"(.)1

وقد حث النبي  على الصدق وحذر من الكذب ،وبين أن مآل الصادقين ومصيرهم إلى
ٍ
مسعود َ ،ع ِن َّ
الصدق يهدي إلى البِّر ،وان البر
الجنان ،فَ َعن َعبِد اللَّ ِه ب ِن
ال« :إن ِّ
النبِي  قَ َ
يهدي إلى الجنة ،وان الرجل ليصدق حتى يكون صدِّيقاا .وان الكذب يهدي إلى الفجور ،وان
الفجور يهدي إلى النار ،وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذ اابا»(.)2

= (/54/3ح رقم )2055من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اهلل الزبيري به (بنحوه) .وأخرجه الطيالسي (/104/2ح

رقم ،)775والبخاري في األدب المفرد (/38/1ح رقم ،)69والبيهقي (/200/4ح رقم ،)3410وفي الكبرى
(/461/10ح رقم )21313من طريق مالك بن إسماعيل ،وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (/72/1ح رقم،)67
وفي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (/84/1ح رقم )41من طريق عبد اهلل بن المبارك ،والروياني (/243/1ح
رقم )354من طريق محمد بن سابق ،وابن حبان (/97/2ح رقم )374من طريق عبيد اهلل بن موسى ،والحاكم
(/236/2ح رقم ،)2861والبيهقي في الكبرى (/461/10ح رقم ،)21313وفي الشعب (/178/6ح رقم،)4026
وفي اآلداب (/32/1ح رقم )77من طريق الفضل بن دكين ،خمستهم (مالك ،وعبداهلل ،ومحمد ،وعبيد اهلل،
والفضل) عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي به (بألفاظ متقاربة) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل
يضر إرسال كل من _ :يحيى بن آدم :أورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)296ولكن ل يضره ،فلم يرسل
عن محمد بن عبد اهلل الزبيري _ .طلحة بن مصرف :أورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)201ولكن ل

يضره ،فلم يرسل عن عبد الرحمن بن عوسجة .وعليه فالحديث إسناده صحيح .صححه الحاكم في المستـدرك،

وصحح الحديث
(ح رقم ،)2861وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد" :إسناده صحيح" (ح رقم،)18647
ّ
ابن حبان (ح رقم ،)374واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم.)3976

( )1القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (.)289/8

()2
ونوا مع َّ ِ ِ
َّ
َِّ
ين=
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدبَ ،ب ُ
الصادق َ
اب قَولِه تَ َعالَىَ :يا أَيهَا الذ َ
آمُنوا اتَّقُوا اللهَ َو ُك ُ َ َ
ين َ
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َ َ ُْ َ َ َ
َ ََْْ َ َ َ
ار ل ِف
يم ( )13وإِن الفج
وهذا الحديث مصداقه في كتاب اهلل ﴿ :إِن اْلبرار ل ِف ن ِع ٍ
َ َ ُّ َ َ
َ
اَّل َ
ين
يم﴾ [النفطار ،]14_13:والصدق أرفع ِخ َال ِل المؤمنين أل ترى قوله ﴿ :يا أيها ِ
ج ِح ٍ
اَّلل َ َو ُكونُوا َم َع َ
َ
الصادق َ
آمنُوا َات ُقوا َ
ي﴾ [التوبة ،]119:فجعل الصدق مقارًنا للتقوى(.)1
ِِ
َ َ ُّ َ َ
َُ
َ ُ ُ
ين َ
اَّل َ
اَّلل َ َوكونوا
آمنُوا اتقوا
ووجه المطابقة بين الحديث السابق وبين قوله تعالى﴿ :يا أيها ِ
َ َ َ
َ
أيضا األمر
مع الصا ِد ِقي﴾ [التوبة ،]119:ظاهر وهو أن الصدق يهدي إلى الجنة ،واآلية فيها ً
أيضا يهدي إلى الجنة(.)2
بالكون مع الصادقين ،والكون معهم ً
وقال العلماء :هذا الحديث فيه حث على تَ َح ِري الصدق وهو قصده والعتناء به ،وفيه

ف به ،وكتبه اهلل  لمبالغته
التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه َكثَُر منه فَ ُع ِر َ
كذابا إن اعتاده ،ومعنى ُيكتب ُيح َكم له بذلك ويستحق الوصف بمنزلة
صديقًا إن اعتاده أو ً
الصديقين وثوابهم ،أو صفة الكذابين وعقابهم(.)3
ثالثاا_ الحياء:

وس ِجية محمودة ،تبعث صاحبها إلى اجتناب القبائح ،ومنع التفريط
الحياء ُخلُق عظيمَ ،
في حق صاحب الحق ،بل إن الحياء يمنع صاحبه أن يرتكب معصية اهلل؛ ويحجزه من أن يقع

في األخالق الدنيئة ،والحياء شعبة من شعب اإليمانَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ َ ،ع ِن َّ
ال:
النبِي  قَ َ
«اْليمان بضع وستُّون شعب اة ،والحياء شعبة من اْليمان»(.)4

ِ
ان ب ُن أَبِي َشيَبةََ ،ح َّدثََنا َج ِرير
= [التوبةَ ]119 :و َما ُينهَى َع ِن ال َكذ ِب/25/8( ،ح رقم ،)6094قالَ :ح َّدثََنا ُعث َم ُ
ٍ
ص ٍ
مسعود .
ور (بن المعتمر)َ ،عن أَبِي َوائِ ٍل (شقيق بن سلمة)َ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن
(بن عبد الحميد)َ ،عن َمن ُ
وأخرجه مسلم (/2012/4ح رقم )2607من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بلفظه) .وفي نفس الجزء والصفحة
ورقم الحديث من طريقي زهير بن حرب واسحاق بن إبراهيم كالهما عن جرير بن عبد الحميد به (بلفظه) .وأخرجه

مسلم (/2013/4ح رقم )2607من طريق منصور بن المعتمر به (بلفظه) .وفي نفس الجزء والصفحة ورقم
الحديث من طريق األعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة به (بنحوه).

( )1انظر :ابن بطال :شرح صحيح البخاري (.)280/9
()2

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)153/22

()3

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)160/16

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب أمور اإليمان/11/1( ،ح رقم ،)9قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ٍد
ام ٍر ِ
الجعِفي ،قَا َل :ح َّدثََنا أَبو ع ِ
ان ب ُن بِالَ ٍلَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن
ُ َ
َ
ُ
العقَدي (عبد الملك بن عمرو) ،قَا َلَ :ح َّدثََنا ُسلَي َم ُ
َ
ِ
صالِ ٍح (السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم (/63/1ح رقم )35من طريقي عبيد اهلل بن
د َين ٍارَ ،عن أَبِي َ
سعيد وعبد بن حميد كالهما عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو به (بنحوه) .وأخرجه في نفس الجزء والصفحة
ورقم الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد اهلل بن دينار به (بنحوه).
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ِ ِ
يم ِ
ان" أي أن الحياء يقطع صاحبه عن
قال الخطابي" :قوله "َ :و َ
الح َي ُ
اء ُشع َبة م َن اإل َ
المعاصي ،ويحجزه عنها فصار بذلك من اإليمان ،إذ اإليمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر

اهلل به ،وانتهاء عما نهى عنه"(.)1

ولما كان الحياء بهذه المنزلة والمكانة فقد رتب اهلل  عليه عظيم األجر فجعله طريقًا
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :الحياء من اْليمان ،واْليمان في
ال :قَ َ
مؤديا إلى الجنة ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  قَ َ
ً
()3
()2
الجنة ،والبذاء من الجفاء ،والجفاء في النار» .
( )1الخطابي ،معالم السنن (.)312/4
()2
ش في القول( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)111/1:
(البذاء) :الفُح ُ
( )3الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب البر والصلة ،باب ما جاء في الحياء/365/4( ،ح رقم ،)2009قالَ :ح َّدثََنا
الرِح ِيم (بن سليمان)َ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن بِش ٍرَ ،عن ُم َح َّم ِد
انَ ،و َعب ُد َّ
أَُبو ُك َري ٍب (محمد بن العالء) قَا َلَ :ح َّدثََنا َعب َدةُ ب ُن ُسلَي َم َ
ب ِن َعم ٍرو (الليثي) قَا َلَ :ح َّدثََنا أَُبو َسلَ َمةَ (عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه أحمد

(/305/16ح رقم ،)10512وابن أبي شيبة (/213/5ح رقم ،)25345وفي اإليمان (/25/1ح رقم ،)42وهناد

ابن السري في الزهد ( ،)262/2وابن أبي الدنيا في مكارم األخالق (/35/1ح رقم ،)75والمروزي في تعظيم قدر
الصالة (/437/1ح رقم ،)447والخالل في السنة (/37/4ح رقم ،)1115والخرائطي في مكارم األخالق
(/108/1ح رقم ،)299وابن حبان (/372/2ح رقم ،)608وابن بطة في اإلبانة (/662/2ح رقم ،)856والحاكم
(/119/1ح رقم ،)172والبيهقي في الشعب (/148/10ح رقم ،)7308من طريق محمد بن عمرو الليثي به
(بلفظه) .وأخرجه ابن حبان (/374/2ح رقم )609من طريق سعيد بن أبي هالل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

به (بمثله) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،ما عدا _ :محمد بن عمرو :بن علقمة بن وقاص الليثي،
أبو عبد اهلل ،وقيل :أبو الحسن المدني (ت145ه ــ)( .المزي ،تهذيب الكمال ،)212/ 26:وثقه ابن معين فقال:

"ثقة"( ،يحيى بن معين ،ت ـاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز ،)107/1:وعلي بن المديني فقال" :كــان ثقــة"،
(علي بن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ،ص ،)94والنسائي فقال" :ثقة" ،وقال في موضع آخر:

"ليس به بأس"( ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ،)217/26:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :وكان يخطئ"،
(ابن حبان ،الثقات ،)377/7:وتوسط فيه عبد اهلل بن المبارك فقال" :لم يكن به بأس" ،ويحيى بن سعيد القطان

فقال" :رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)216 /26:وأبو حاتم فقال" :صالح
الحديث يكتب حديثه وهو شيخ"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)31/8:وابن عدي فقال" :له حديث صالح،
وأرجو أنه ل بأس به"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)458/7:وابن حجر فقال" :صدوق له أوهام"،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)499وقال في مقدمة هدي الساري" :مشهور من شيوخ مالك صدوق تكلم فيه

بعضهم من قبل حفظه"( ،ابن حجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري ،)441/1:وضعفه ابن سعد فقال" :كان
كثير الحديث ُيستضعف"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ص ،)363ويعقوب بن شيبة السدوسي فقال" :هو وسط

والى الضعف ما هو"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)377/9:والجوزجاني فقال" :ليس بقوي الحديث ويشتهي
حديثه"( ،الجوزجاني ،أحوال الرجال ،ص ،)243وذكره العقيلي في الضعفاء( ،العقيلي ،الضعفاء الكبير،)109/4:
قلت:هو صدوق .وعليه فالحديث إسناده حسن ،ومحمد بن عمرو تابعه سعيد بن أبي هالل في رواية ابن حبان=
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أمر ُخلُ ًقيا ،ربما َيذ َه ُل الذهن
لقد نبه النبي  على كون الحياء شعبة من اإليمان؛ لكونه ًا
()1
أيضا
عن كونه من اإليمان ،فدل على أن
َ
أيضا منه  ،ويدخل في جملة الحياء ً
األخالق الحسنة ً

الحياء من اهلل تعالى()2؛ ألنه طريق موصل إلى فعل كل طاعة وترك كل معصية ،فيفوز صاحبه
بكمال ِ
اإليمان في الدنيا ودخول الجنان في اآلخرة.

ابعا_ حفظ الفرج واللسان:
را
لقد حث الشارع الحكيم على حفظ جارحتي الفرج واللسان ،ودعا إلى وصونهما عن الرذائل
َْ ََْ ْ ْ َ
والمحرمات ،وجعل حفظهما صفة من صفات المؤمنين ،قال اهلل تعالى﴿ :قد أفل َح ال ُمؤ ِمنُون ()1
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َْ ُْ ُ َ
َ َ ْ َ ُ َ
ون (َ )2و َاَّل َ ُ ْ َ
َ َ ُ ْ
لزَكةِ فا ِعلون ()4
اشع
ين هم ع ِن اللغ ِو مع ِرضون ( )3و ِ
ِ
ِ
اَّلين هم ل ِ
اَّلين هم ِف صَلتِ ِهم خ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ َ ََ َ ْ َْ ُ
ْ َ ُ َ
ي َملُوم َ
ان ُه ْم فَإ َن ُه ْم َغ ْ ُ
َ َْ
َو ِ َ ُ ْ ُ ُ
ي﴾
اج ِهم أو ما ملكت أيم
ِ
وج ِهم حافِظون (ِ )5إَل َع أزو ِ
اَّلين هم لِفر ِ
ِ

[المؤمنون.]6-1:

كما وحذرنا النبي  من عظيم الخطر المترتب على ما قد يقع من تلك الجارحتين ،فهما
الُ :سئِ َل َر ُسو ُل اللَّ ِه 
من أكثر ما يدخل الناس النار ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  قَ َ
َعن أَكثَِر َما ُيد ِخ ُل َّ
ال« :تقوى الله وحسن الخلق»َ ،و ُسئِ َل َعن أَكثَِر َما ُيد ِخ ُل
الجَّنةَ ،فَقَ َ
اس َ
الن َ
اس َّ
َّ
ال« :الفم والفرج»(.)3
الن َار ،فَقَ َ
الن َ
وقد رتب الشارع الحكيم على حفظ الفرج واللسان عظيم الجزاء في اآلخرة ،فجعلهما من
األسباب الموصلة إلى الجنة ،فَعن سه ِل ب ِن سعٍد َ ،عن رس ِ
ال« :من يضمن لي
ول اللَّ ِه  قَ َ
َُ
َ
َ َ
()4
ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة» .
دل هذا الحديث أن أعظم البالء على العبد في الدنيا اللسان والفرج ،فمن ُوِق َى شرهما فقد

ُوِق َى أعظم الشر ،وفيه أن من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة(.)5

= (/374/2ح رقم ،)609كما هو واضح من خالل التخريج ،فيرتقي إلى الصحيح لغيره .قال الترمذي في سننه:
ِ
ص ِحيح" (ح رقم ،)2009وصححه الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)172واأللباني في صحيح الجامع
َ
"حديث َح َسن َ
(ح رقم ،)3199وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد" :إسناده حسن" (ح رقم.)10512
( )1انظر :الكشميري ،فيض الباري على صحيح البخاري (.)152/1
( )2انظر :الحليمي ،المنهاج في شعب اإليمان (.)233/3

( )3الترمذي ،سنن الترمذي (/363/4ح رقم ،)2004إسناده حسن (سبق تخريجه ودراسته ،انظر :ص.)88

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان/100/8( ،ح رقم ،)6474قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن
ِ
المقَ َّد ِميَ ،ح َّدثََنا ُع َم ُر ب ُن َعلِيَ ،س ِم َع أََبا َح ِازٍم (سلمة بن دينار)َ ،عن َسه ِل ب ِن َسع ٍد  .وأخرجه البخاري
أَبي َبك ٍر ُ
(/164/8ح رقم )6807من طريق خليفة بن خياط عن عمر بن علي المقدمي به (بمعناه).

()5

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)186/10
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أشار الحديث إلى أن أصل الكالم من حفظ ما بين لحييه اللسان من الكالم فيما ل يعنيه

بليغا فأبرزه في صورة التمثيل؛ ليشعر بأنه واجب
تأكيدا ً
يدخل الجنة ،وأراد النبي  أن يؤكد الوعد ً

األداء ،فشبه صورة حفظ المؤمن نفسه مما وجب عليه من أمر رسول اهلل  ونهيه ،وشبه ما
يترتب عليه من الفوز بالجنة ،وأنه واجب على اهلل بحسب الوعد أداؤه ،وأن رسول اهلل  هو

الواسطة والشفيع بينه وبين اهلل تعالى بصورة شخص له حق واجب األداء على آخر ،فيقوم به
ضامن يتكفل له بأداء حقه(.)1

معقبا على الحديث :بين النبي  أَن من ضمن له الفرج
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ً
واللسان ضمن له الجنة وهذا يقتَ ِ
ضي أَن من هذين يدخل النار(.)2
َ

خامسا_ الصبر على اًلبتالء:
ا
يتفاوت الناس في مدى الصبر ومقدار التحمل عند وقوع والمصائب والمحن ،فمنهم من

مم َّن َم َّن اهلل
أبدا ،فتراه يسخط ويجزع عند كل مصيبة تَلُم به ،بينما ترى آخرين َّ
ل يطيق الصبر ً
صبر هلل ؛ لعلمهم أن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم،
عليهم يحتسبون ما أَلَ َم بهم من المصائب ًا
فيثيبهم اهلل  جزاء
فهذا الصنف من الناس هم الذين يصبرون على المصيبة في الوهلة األولىُ ،
ِ
امةَ(َ ،)3ع ِن َّ
الَ :يقُو ُل اللَّهُ ُسب َح َانهُ« :ابن آدم إن صبرت
النبِي  قَ َ
ُم َ
صبرهم الجنةَ ،عن أَبي أ َ
واحتسبت عند الصدمة الولى( ،)4لم أرض لك ثو اابا دون الجنة»(.)5

( )1انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)3112،3111/10
()2

انظر :ابن تيمية ،الستقامة (.)452/1

(( )3أبو أمامة)( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)53

(( )4الصدمة الولى) :أي عند قوة المصيبة وشدتها( ،ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)19/3:

( )5ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء في الصبر على المصيبة/509/1( ،ح رقم،)1597
ت بن عج َالن ،ع ِن القَ ِ
قال :ح َّدثََنـا ِه َشام بن ع َّم ٍار قَـا َل :ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل ب ُن َعَّي ـ ٍ
اسِم (بن عبد
اش قَـا َلَ :ح َّدثََن ـا ثَابِ ُ ُ َ َ َ
َ
ُ ُ َ
َ
َ
الرحمن) ،عن أَبِي أُمامةَ الب ِ
اهلِي  .وأخرجه أحمد (/561/36ح رقم )22228من طريق إبراهيم بن مهدي،
َ َ َ
َ
وأخرجه البخاري في األدب المفرد (/189/1ح رقم )535من طريق خطاب بن عثمان ،وأخرجه الطبراني في
الكبير (/191/8ح رقم ،)7788وفي الشاميين (/285/3ح رقم )2277من طريق محمد بن المبارك ،ثالثتهم
(إبراهيم ،وخطاب ،ومحمد) عن إسماعيل بن عياش به (بنحوه) .وأخرجه الطبراني في الكبير (/192/8ح

(مختصرا) .وأخرجه ابن السني في عمل
رقم )7789من طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجالن به
ً
اليوم والليلة (/583/1ح رقم )629من طريق علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن به (بنحوه) .وأخرجه
الطبراني في الكبير (/104/8ح رقم )7504من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي أمامة (بمعناه) .واْلسناد فيه:

_ هشام بن عمار( :سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص ،)63وخالصة القول فيه :أنه ثقة ،واختالطه ل يضره

في هذا الحديث ،فقد تُوبع كما هو واضح من خالل التخريج.
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_ إسماعيل بن عياش( :سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص ،)58وخالصة القول فيه :أنه ثقة في روايته عن

الشاميين ،ضعيف في روايته عن غيرهم ،وهذا ًل يضره؛ لنه هذا الحديث من روايته عن أهل الشام ،وذكره

ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص ،)38ولكن ًل يضره ،فقد صرح بالسماع في هذا الحديث،
وقد توبع كما هو واضح من خالل التخريج.

_ ثابت بن عجالن :األنصاري السلمي ،أبو عبد اهلل الشامي ،الحمصي ،قيل :نزل أَرِمينَِية ،وقيل :إنه من أهلها،
(المزي ،تهذيب الكمال ،)363/4:وثقه ابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين -رواية الدارمي،

ص ،)84والنسائي فقال" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)365/4:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد
أنسا ولم أر ذلك بصحيح"( ،ابن حبان ،الثقات ،)125/6:وتوسط فيه أبو حاتم فقال:
فقال" :وقد قيل إنه سمع ً
ودحيم فقال" :ليس به بأس"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)455/2:والذهبي
"ل بأس به صالح الحديث"ُ ،
فقال" :صالح الحديث"( ،الذهبي ،الكاشف ،)282/1:وابن حجر فقال" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب

ص ،)132وقال مرة" :ذكره العقيلي بال موجب"( ،ابن حجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري،)461،394/1:
مرض في أمره( ،انظر :أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية
وضعفه أحمد بن حنبل فسكت عنه وكأنه َّ
ابنه عبد اهلل ، )97/3،وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ،وقال" :ل يتابع على حـديثـه"( ،العقيلي ،الضعفـاء
الكبير ،)175/1:واستغرب ابن عدي من حديثـه ثالثــة أحــاديث( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال،)302/2:
وقال عبد الحق اإلشبيلي" :ل يحتج به"( ،اإلشبيلي ،األحكام الوسطى ،)169/2:ورد ذلك عليــه ابن القطــان
الفاسي ،وتعقب على العقيلي قوله ل يتابع عليه بأن ذلك ل يضره إل إذا كثُر منه رواية المن ـاكير ومخ ـالفة الثق ـات،

(انظر :ابن القطان الفـاسي ،بيان الوهم واإليهـام في كتاب األحكام ،)363/5:قلت :هو ثقة.

_ القـاسم بن عبد الـرحمن :الش ـامي ،أبو عبد الرحمن الدمشقي صــاحب أبي أُمــامة (ت112هـ ــ)( ،انظر :المزي،
تهذيب الكمال ،)383/23:وثقه ابن معين فقـال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري،)428/4:
وقال مرة" :ثقة إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلء"( ،ابن معين ،سؤالت ابن الجنيد لبن معين ،ص،)396
وابن المديني فقال" :ثقة"( ،ابن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ،ص ،)153والبخاري فقال" :ثقة"

جال من المهاجرين
خيار
(الترمذي ،العلل الكبير ،ص ،)190والجوزجاني فقال" :كان ًا
فاضال أدرك أربعين ر ً
ً
واألنصار"( ،الجوزجاني ،أحوال الرجال ص ،)286والعجلي فقال" :ثقة يكتب حديثه"( ،العجلي ،الثقات،)212/2:

ويعقوب بن شيبة فقــال" :ثقة"( ،المزي ،تهذيب الكم ـال ،)389/23:ويعقوب بن سفيـان الفسوي فقـال" :ثقة"،
(يعقوب الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)375/3:وأبو حاتم الرازي فقال" :حديث الثقات عنه مستقيم ،ل بأس به ،وانما

ُينكر عن الضعفاء"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)113/7:والترمذي فقال" :ثقة وهو صاحب أبي أمامة"،
(الترمذي ،سنن الترمذي ،)346/5:والحربي فقال" :من ثقات المسلمين"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،)324/8:
وذكره ابن شاهين في ثقاته( ،ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات ص ،)189وتوسط فيه العجلي فقال" :يكتب حديثه

وليس بالقوي"( ،العجلي ،الثقات ،)212/2:والذهبي فقال" :صدوق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)129/2:وابن حجر
كثير"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)450وضعفه أحمد ،والغالبي ،وابن حبان ،وذكره
فقال" :صدوق يغرب ًا
العقيلي ،وابن الجوزي ،والذهبي في ضعفائهم[ ،انظر :أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرج ـال  -رواية ابن ـه عبد
اهلل ( ،)565/1المزي ،تهذيب الكمال ( ،)389/23ابن حبــان ،المجروحين ( ،)212،63/2العقيلي ،الضعف ـاء
الكبير ( ،)476/3ابن الجوزي ،الضعفــاء والمتروكون ( ،)14/3الذهبي ،المغني في الضعف ـاء (،])519/2
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=

سببا في دخول الجنة،
ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من البتالءات الصبر عليها يكون ً
ومن هذه البتالءات التي ُتبرزها نصوص السنة التالية؛ تربية البنات واإلحسان إليهن ،والبتالء
بموت األولد ،ل سيما موت األحباب واألصفياء ،والبتالء بالمرض ،وفقد البصر.

فالصبر على تربية البنات واإلحسان إليهن والنفقة عليهن ،صبر له شأن عظيم ،فهن
ِ ()1
حجابا من النار يوم القيامة ،كما جاء في الحديث عن عقبةَ ب ِن ع ِ
ت
ام ٍر ال ُجهَن َّ
ي  ،قَاَ َلَ :س ِمع ُ
َ
َ َُ
ً
ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :من كانت وقال مرةا :من كان له ثالث بنات ،فصبر عليهن ،فأطعمهن
َر ُس َ
وسقاهن وكساهن من جدته( ،)2كن له حج اابا من النار»(.)3
ويحسن إليهن باألجر الجزيل ،وجعل
وقد وعد اهلل  من يرعى البنات ويصبر عليهن ُ
ُحسن تربيتهن والنفقة عليهن ،سبب من األسباب الموصلة إلى رضوان اهلل  وجنته ،ففي الحديث
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :من عال ثالث بنات ،فأدبهن ،وزوجهن،
ال :قَ َ
َعن أَبِي َس ِع ٍيد ال ُخد ِري  ،قَ َ
وأحسن إليهن ،فله الجنة»(.)4

= وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)176ولكن ل يضره ،فلم يرسل عن أبي أُمامة  ،قلت :هو ثقة.
وعليه فالحديث إسناده صحيح .صححه الب ـوصيري في مصب ـاح الزجــاجـة (ح رقم ،)583واأللب ـاني في صحيح

الج ـامع الصغير (ح رقم ،)8143وقال في صحيح األدب المفرد" :حسن صحيح" (ص.)202

( )1عقبة بن عامر( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)76
(( )2جدته)ِ :غَناهُ ،والمراد أي من ِغَناهُ( ،السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)391/2:
الرح َم ِن َعب ُد اللَّ ِه ب ُن
( )3أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/622/28( ،ح رقم ،)17403قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َعب ِد َّ
ت عقبةَ بن ع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ٍر
َي ِز َ
انَ ،ح َّدثَني أَُبو ُع َّش َانةَ ال َم َعاف ِري (حى بن يؤمن) ،قَا َلَ :سمع ُ ُ َ َ َ
يد ال ُمق ِرئَُ ،ح َّدثََنا َحرَملَةُ ب ُن عم َر َ
ال ُجهَنِ َّي  .وأخرجه البخاري في األدب المفرد (/41/1ح رقم ،)76وأبو يعلى (/299/3ح رقم )1764من طريق
عبد اهلل بن يزيد المقرئ به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/1210/2ح رقم ،)3669والحسين بن حرب في البر

والصلة (/79/1ح رقم ،)152وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (/235/1ح رقم ،)89والبيهقي في الشعب
(/148/11ح رقم )8317من طريق عبد اهلل بن المبارك ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/299/17ح رقم)826
من طريق عبد اهلل بن صالح ،ومن طريق رشدين بن سعد في (/300/17ح رقم ،)827وأخـرجه البيهقي فـي

الشعب (/149/11ح رقم ،)8318وفـي اآلداب (/13/1ح رقم )22من طريق ذكوان أبي صالـح السمان ،أربعتهم
(عبد اهلل ،وعبد اهلل ،ورشدين ،وأبو صالح) عن حرملة بن عمران به (بنحوه) .وأخرجه الروياني (،)177/1

والطبراني في الكبير (/309/17ح رقم )854من طريق عبد اهلل بن لهيعة ،وأخرجه الطبراني في الكبير
(/300/17ح رقم )827من طريق يزيد بن عبد اهلل بن الهاد ،كالهما (عبد اهلل ،ويزيد) عن أبي عشانة حي بن
(مختصرا) .والحديث إسناده صحيح ،ورواته ثقات .صححه البوصيري في مصباح الزجاجة
يؤمن المعافري به
ً
(ح رقم ،)1285واأللباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم،)294واألرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم،)17403
وصحح الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم.)6488

()4
يتيما/338/4( ،ح رقم ،)5147قالَ :ح َّدثََنا =
أبو داود ،سنن أبي داود ،أبواب النوم ،باب في فضل من عال ً
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ِ
ِ
صالِ ٍحَ ،عن َس ِع ٍيد (بن عبد الرحمن)
= ُم َس َّدد (بن مسرهد)َ ،ح َّدثََنا َخالد (بن عبد اهلل)َ ،ح َّدثََنا ُسهَيل َيعني اب َن أَبِي َ
ِ
وب ب ِن َب ِش ٍ
ص ِاريَ ،عن
يد ب ُن َعب ِد َّ
األَع َشى ،قَا َل :أَُبو َد ُاوَدَ « :و ُه َو َس ِع ُ
الرح َم ِن ب ِن ُمكم ٍل الزه ِري»َ ،عن أَي َ
ير األَن َ
أَبِي َس ِع ٍيد ال ُخد ِري  .وأخرجه أحمد (/413/18ح رقم )11924من طريق عفان بن مسلم عن خالد بن عبد اهلل
الواسطي به (بلفظه) .وأخرجه الترمذي (/320/4ح رقم ،)1916والحميدي (/8/2ح رقم ،)755وابن أبي الدنيا
في النفقة على العيال (/253/1ح رقم ،)107وابن حبان (/189/2ح رقم ،)446والبيهقي في الشعب
(/143/11ح رقم )8310من طريق سفيان بن عيينة ،وأخرجه الترمذي (/218/4ح رقم ،)1912وابن أبي شيبة
(/221/5ح رقم ،)25438والبخاري في األدب المفرد (/42/1ح رقم )79من طريق عبد العزيز بن محمد،
وأخرجه أحمد (/476/17ح رقم )11384من طريق إسماعيل بن زكريا ،وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق
(/211/1ح رقم )640من طريق حماد بن سلمة ،وأخرجه البيهقي في الشعب (/142/11ح رقم ،)8309وفي
اآلداب (/14/1ح رقم )23من طريق علي بن عاصم ،خمستهم (سفيان ،وعبد العزيز ،واسماعيل ،وحماد ،وعلي)
عن سهيل بن أبي صالح به (بمعناه) .وله شاهد من حديث عائشة رضي الل عنها ،أخرجه البخاري (/7/8ح
رقم ،)5995ومسلم (/2027/4ح رقم( )2629بمعناه) .وشاهد من حديث أنس بن مالك  ،أخرجه مسلم
(/2027/4ح رقم( )2631بمعناه) .ومن حديث ابن عباس رضي الل عنهما ،أخرجه ابن ماجه (/1210/2ح

رقم ،)3670وأحمد (/396/5ح رقم( )3424بمعناه) ،وصححه الحاكم (ح رقم ،)7351ومن حديث عقبة بن

عامر  ،أخرجه ابن ماجه (/1210/2ح رقم( )3669بمعناه) .واْلسناد فيه _ :خالد بن عبد الل الواسطي:
أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)54والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)170ولكن ل يضره؛ ألنه لم

الس َّمان ،أبو يزيد المدني (ت138ه ـ ــ)،
يرسل عن سهيـل بن أبي صالح _ .سهيل بن أبي صالح :أبوه ذكوان َ
بالس َّمان ،نسبة إلى بيع السمن ،كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال
وسمي َ

( ،)223/12السمعاني ،األنساب ( ،])208/7وثقه سفيان بن عيينة فقال :كنا نعده ثبتًا في الحديث( ،انظر:
الترمذي ،سنن الترمذي ،)400/2:وابن سعد فقال" :ثقة كثير الحديث"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى،)426/5:
وابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)182/3:وسئل عنه مرة فقال" :ليس بذاك"،
وقال مرة" :صويلح ،وفيه لين" ،وقال مرة" :ليس بحجة"( ،ابن أبي خيثمة ،التاريخ الكبير ،)317،316/2:وعلي

بن المديني فقال" :كان عندنا ثبتًا"( ،ابن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ،ص ،)111والعجلي فقال:
"ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،ص ،)210والنسائي فقال" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)227/12:وذكره

ابن حبان ،وابن شاهين في ثقاتهما ،وزاد ابن حبان فقال"ُ :يخطئ"[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات ( ،)417/6ابن
شاهين ،تاريخ أسماء الثقات (ص ،])108وقال الحاكم" :أحد أركان الحديث ،ساء حفظه في آخر عمره"( ،مغلطاي،
إكمال تهذيب الكمال ،)152/6:وقال الخليلي" :ثقة"( ،الخليلي ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،)217/1:وقال
ابن عبد البر" :ثقة"( ،ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،)236 /21:وقــال الذهبي:
"أحد العلماء الثقـات ،وغيره أقوى منه"( ،الذهبي ،ميزان العتدال ،)243/2:وتوسط فيه كل من أحمد بن حنبل
فقال" :ليس به بأس" ،وقال في موضع آخر" :صالح"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفـة ال ـرجال  -رواية المروذي

وغيره ،ص ،)62وأبو حاتم الرازي فقال" :يكتب حديثه ول يحتج به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)247/4:
وأبو الفتح األزدي فقال :صدوق ذهب بعض حديثه أخر عمره( ،انظر :مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال،)152/6:

وابن عدي فقال" :ثبت ل بأس به مقبول األخبار"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال،)526/4:
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=

ويستفاد من الحديث أن من قام بتربية بناته وأحسن إليهن ،وأنفق عليهن من جدته وكده،

ووفر لهم ما يحتجنه من طعام وكسوة ونحوه ،وأدبهن بآداب الشريعة اإلسالمية ،وعلمهن أمور

دينهن ودنياهن ،وزوجهن من كفء عند احتياجهن للزواج ،وأحسن إليهن بعد الزواج ،فإن ذلك
َ
ْ
وبابا من أبواب الجنة وهذا موافق لقوله تعالى﴿ :ف َم ْن ُزح ِز َح
يكون له ست ًار من النار يوم القيامةً ،
َ َُْ َ ْ
َ
اْلَنَ َة َف َق ْد فَ َ
از﴾ [آل عمران.)1(]185:
ار وأد ِخل
ع ِن انل ِ
مؤديا
سببا وطريقًا ً
كما أن من البتالءات التي ذكرتها السنة النبوية وجعلت الصبر عليها ً

إلى الجنة الصبر على موت األولد ،فهو من جملة الباليا العظيمة التي قد يبتلى بها اإلنسان في
ال :أَتَ ِت ام َأرَة َّ
صبِي لَهَا ،فَقَالَتَ :يا
الدنيا ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
النبِ َّي  بِ َ
()2
ِ
ال« :لقد احتظرت
ال« :دفنت ثال ث اة؟» قَالَتَ :ن َعم ،قَ َ
ت ثَ َالثَةً ،قَ َ
َنبِ َّي اهلل ادعُ اهللَ لَهَُ ،فلَقَد َدفَن ُ

بحظار شديد من النار»(.)3

= وابن حجر فقال" :صدوق تغير حفظه بآخرة"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص ،)259وقال مرة" :أحد األئمة
المشهورين المكثرين"( ،ابن حجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري ،)408/1:وضعفه يعقوب بن سفيان الفسوي
فقال" :ضعيف متروك الحديث"( ،يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)140/3:وذكره العقيلي،

وعده العالئي في القسم األول من المختلطين[ ،انظر :العقيلي ،الضعفاء
والدارقطني ،والذهبي في ضعفائهمّ ،

الكبير ( ،)155/2الدارقطني ،الضعفاء والمتروكون ( ،)157/2الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،)289/1العالئي،
المختلطين (ص ،])50قلت :هو ثقة.

_ سعيد العشي :سعيد بن عبد الرحمن بن ُمك ِمل األعشى ،الزهري ،المدني( .المزي ،تهذيب الكمال،)536/10:
ذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)351/6:وقال الذهبي" :وثق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)440/1:وقال

ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)238قلت :هو مجهول .وعليه فالحديث إسناده ضعيف،

وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها كما هو واضح في التخريج ،وعليه يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره .ضعفه
األلباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم ،)5692وقال في صحيح األدب المفرد" :حسن"( ،األلباني ،صحيح

األدب المفرد ،ص ،)58وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد" :حديث صحيح لغيره"( ،ح رقم.)11924
( )1المناوي ،فيض القدير ( )177/6بتصرف.
(( )2احتظرت) :الحتظار :فعل ِ
ويؤمنك
ظار ،والمراد به أي لقد احتميت بِ ِحمى عظيم من النار يقيك َّ
الح َ
حرها ُ
دخولها( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)404/1:
( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه/2030/4( ،ح
رقم ،)2636قال :ح َّدثَنا أَبو بك ِر بن أَبِي َشيبةَ (عبد اهلل بن محمد) ،ومح َّم ُد بن عب ِد ِ
اهلل ب ِن ُن َمي ٍرَ ،وأَُبو َس ِع ٍيد
ُ َ
َُ َ
َ
َ َ ُ َ
ُ
األَ َشج (عبد اهلل بن سعيد)  -واللَّفظُ ِألَبِي بك ٍر  -قَالُوا :ح َّدثََنا حفص يعُنون ابن ِغي ٍ
اث ،ح و َح َّدثََنا ُع َم ُر ب ُن َحف ِ
ص
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ب ِن ِغي ٍ
طل ِ
ق ب ِن ُم َع ِاوَيةََ ،عن أَبِي ُزرَعةَ (هرم) ب ِن َعم ِرو ب ِن َج ِر ٍ
ير،
ه
د
ج
ن
ع
،
غياث)
بن
اثَ ،ح َّدثََنا أَبِي (حفص
َ َ َ
َ
َعن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن
طلق بن معاوية به (بنحوه).
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ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم إذا مات له ثالثة من الولد لم يدخل النار؛ ألنه قد
احتظر بحظار شديد ي ِق ِ
يه من حر النار ويمنعه من دخولها ،ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة إذ ل
َ
منزلة بينهما ،وفي الحديث َعن أ ََن ِ
ال َّ
النبِي « :ما من الناس من مسلم،
ال :قَ َ
س ب ِن َمالِ ٍك  ،قَ َ
يتوفى له ثالث لم يبلغوا الحنث( ،)1إًل أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»( ،)2ففي الحديث

األول انتفاء دخول النار ،وفي الثاني إثبات دخول الجنة.
الرح َمة للصغار أَكثر ،والمحبة لَهُم أوفر،
وقال ابن الجوزيَ " :وِاَّن َما اشترط الصغر؛ ِألَن َّ
وشفقة األُم أوفى من َشفَقَة األَب ،فَذكر للن َساء َما ُه َو أخص بِهن من ِف َراق المحبوب"(.)3

وقد اختلف العلماء في مفهوم العدد ثالثة هل هو ُح َجة في الحديث أم ل ،فمن لم يجعله
ُح َجة قال بأن ذكر العدد وتخصيصه بثالثة ل ينافي حصول النجاة من النار ودخول الجنة بعدد
ول ِ
ِ
اهلل  ،قَ َ ِ ِ
أقل منه( ،)4فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ص ِار:
َن َر ُس َ
ال لنس َوٍة م َن األَن َ
«ًل يموت ْلحداكن ثال ثة من الولد فتحتسبه ،إًل دخلت الجنة» فقالت ام أرة منهن :أو اثنين يا
رسول الل؟ قال« :أو اثنين»(.)5

قال القرطبي" :ويحتمل أن ُيقال إن ذلك بحسب شدة وجد الوالدة ،وقوة صبرها ،فقد ل
احدا أو اثنين أشد ممن فقدت ثالثة أو مساوية لها ،فتلحق بها في
يبعد أن تكون من فقدت و ً
درجتها واهلل أعلم"(.)6
أيضا البتالء بقبض وموت األحباب
ومن البتالءات التي قد تصيب اإلنسان في الدنيا ً
واألصفياء ،وهذا النوع من البتالء ل يقل أهمية عن البتالء بموت األولد ،فلذلك كان للصبر
(( )1لم يبلغوا الحنث) :سن التكليف ،أي لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم ُفيكتب عليهم الحنث وهو اإلثم.
(انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)449 /1:

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال اهلل تعالىَ  :وَبش ِر
َّ
َّ
الو ِار ِث
َّ
الصابِ ِر َ
ين[ البقرة/73/2( ،]155 :ح رقم ،)1248قالَ :حدثََنا أَُبو َمع َم ٍر (عبد اهلل بن عمرو)َ ،حدثََنا َعب ُد َ
يز (بن صهيب)َ ،عن أََن ِ
الع ِز ِ
س ب ِن َمالِ ٍك  .وأخرجه البخاري (/100/2ح رقم)1381
(بن سعيد)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد َ
من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب به (بنحوه).

( )3ابن الجوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)147/3
( )4انظر :العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب (.)244/3
( )5مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه/2028/4( ،ح
رقم ،)2632قــالَ :ح َّدثََنـا قُتَيَبةُ ب ُن َس ِع ٍيد (الثقفي)َ ،ح ـ َّدثََن ـا َعب ُد ال َع ِز ِ
يز َيعنِي اب َن ُم َح َّم ٍد (الــداوردي)َ ،ع ـن ُسهَي ٍل
(بن أبي صالح) ،عن أَبِ ِ
يه (أبي صالح السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/134/8ح رقم،)6656
َ
ومسلم (/2028/4ح رقم )2632من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( بمعناه).

( )6أبو العباس القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)8/22
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على هذا النوع من البالء عظيم الجزاء والثواب في األخرة ،ففي الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  :أ َّ
َن
ال« :يقول الله تعالى :ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ،إذا قبضت صفيه( )1من
ول اللَّ ِه  قَ َ
َر ُس َ

أهل الدُّنيا ثم احتسبه ،إًل الجنة»(.)2

الصفي إذا قُبِض جنته ،وذلك
أشار هذا الحديث إلى أن اهلل  جعل ِع َوض احتساب َّ
أن الجنة دار األصفياء ،فإذا احتسب العبد صفيهَ ،عاَضه اهلل  باحتسابه دار األصفياء ،فإن

كان قد سبقه إليها ،اجتمعا فيها فتحققت التسمية من حلول الصفيين بها ،وان كان ليس من أهلها

صفيا يرضيه(.)3
أبدل من أهلها ً
وفيه بيان فضل اهلل تعالى على عبده المؤمن حيث ُيثِيبه على قبض صفيه بثواب عظيم،
َ َُ ْ َ ْ
ََ ْ ُ ْ َ َ
اْلَنَ َة َف َق ْد فَ َ
از َو َما
ار وأد ِخل
أل وهو الفوز بدخول الجنة ،كما قال اهلل تعالى﴿ :فمن زح ِزح ع ِن انل ِ
ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ ُ
اع ال ْ ُغ ُ
ور﴾ [آل عمران ،]185:واللَّه تعالى أعلم(.)4
ر
اِلياة اِلنيا إَِل مت
ِ
ولم تقتصر السنة النبوية المطهرة على ذلك بل كشفت عن نوع آخر من البتالءات
سببا في دخول الجنة ،أل وهو البتالء بالمرض ،فقد جاء في الحديث َعن
الصبر عليه يكون ً
عطَ ِ
ال لِي اب ُن َعب ٍ
َّاس  :أًل أريك ام أرةا من أهل الجنة؟ قلت :بلى ،قال:
اء ب ِن أَبِي َرَب ٍ
ال :قَ َ
اح ،قَ َ
َ
()6
()5
هذه الم أرة السوداء ،أتت النبي  فقالت :إ ِّني أصرع  ،وا ِّني أتكشف  ،فادع الله لي ،قال:

«إن شئت صبرت ولك الجنة ،وان شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت :أصبر ،فقالت :إ ِّني

أتكشف ،فادع الله لي أن ًل أتكشف ،فدعا لها(.)7

(( )1صفيه) :حبيبه ومن يعز عليه ويختصه( .انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)50/2:

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب العمل الذي يبتغي به وجه اهلل/90/8( ،ح رقم ،)6424قال:
الرح َم ِنَ ،عن َعم ٍرو (بن ميسرة)َ ،عن َس ِع ٍيد (بن كيسان)
وب ب ُن َعب ِد َّ
َح َّدثََنا قُتَيَبةُ (بن سعيد الثقفي)َ ،ح َّدثََنا َيعقُ ُ
المقُب ِريَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .انفرد به البخاري دون مسلم.
َ
()3
()4

انظر :ابن ُهَب َيرة ،اإلفصاح عن معاني الصحاح (.)330،329/7
انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)347/18

()5
منعا غير تام ،وسببه ريح غليظ
(أصرع) :أي أصاب بالصرع ،وهو علة تمنع األعضاء الرئيسة عن انفعالها ً
يحتبس في منافذ الدماغ( .انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.)1147/3:

(( )6أتكشف) :المراد أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي ل تشعر( .انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)115/10:

( )7البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المرضى ،باب فضل من يصرع من الريح/116/7( ،ح رقم ،)5652قال:
ِ
اء
ان أَبِي َبك ٍر (بن مسلم) ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي َع َ
َح َّدثََنا ُم َس َّدد (بن مسرهد)َ ،ح َّدثََنا َيحَيى (بن سعيد القطان)َ ،عن عم َر َ
ط ُ
اح ،قَا َل :قَا َل لِي (عبد اهلل) اب ُن َعب ٍ
َّاس  .وأخرجه مسلم (/1994/4ح رقم )2576من طريق عبيد
ب ُن أَبِي َرَب ٍ

اهلل بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد القطان به (بلفظه) .وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريقي

يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل كالهما عن عمران أبي بكر به (بلفظه).
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وفي هذا الحديث فضيلة ما يترتب على الصبر على الصرع ،وأن اختيار البالء والصبر

عليه ُيورث الجنة ،وأن األخذ بالشدة أفضل من األخذ بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق
التمادي على الشدة ،ول يضعف عن التزامها(.)1
وفي هذا الحديث دليل على أن من ابتُِل َي بمثل ما ابتُِل َيت به هذه المرأة فصبر كما صبرت
كان له مثل ما وعدها رسول اهلل ؛ ألنه علّل دخول الجنة بصبرها فاختارت الصبر ،فاقتضى

مختار للصبر على العافية ُرِج َي له من
ًا
مفهوم الخطاب أن كل من كانت حاله مثل حالها وصبر
فضل اهلل  ما ُرِج َي لها(.)2
كما أن من البتالءات التي قد يبتلى بها اإلنسان في حياته فقد البصر ،وقد رتب اهلل 
على فقد نعمة البصر عظيم الثواب ،فَ َعن أ ََن ِ
ت َّ
النبِ َّي َ يقُو ُل« :إن
س ب ِن َم ِال ٍك  ،قَ َ
الَ :س ِمع ُ
الله قال :إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر ،عوضته منهما الجنة»(.)3
قال ابن بطَّال" :هذا الحديث ُحجة في أن الصبر على البالء ثوابه الجنة ،ونعمة البصر
على العبد وان كانت من أجل اهلل تعالى فَ َع َوض اهلل عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛

لنفاذ مدة اللتذاذ بالبصر في الدنيا ،وبقاء مدة اللتذاذ به في الجنة"(.)4

ص َب َر"" :والمراد أنه يصبر مستحض ًار
وقال ابن حجر ً
معقبا على قوله  في الحديث "فَ َ
مجردا عن ذلك؛ ألن األعمال بالنيات ،وابتالء
ما وعد اهلل  به الصابر من الثواب ل أن يصبر
ً

اهلل عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه؛ بل إما لدفع مكروه ،أو لكفارة ذنوب ،أو لرفع منزلة فإذا
تلقى ذلك بالرضا تم له المراد"(.)5

ٍ
جارحة من جوارحه أن يتلق ذلك
فَ َح ِري بمن ابتلي بذهاب بصره وفقد كريمتيه ،أو فقد
ِ
ضين وأعظم
بالصبر والشكر والحتساب وليرض باختبار اهلل  له؛ ليحصل على أفضل الع َو َ
النعمتين وهى الجنة التي من صار إليها فقد ربحت تجارته ،وكرمت صفقته ،ولم يضره ما لقى

من شدة البالء فيما قاده إليها(.)6
()1

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)376/9

( )2انظر :ابن ُهَب َيرة ،اإلفصاح عن معاني الصحاح (.)46/3
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المرضى ،باب فضل من ذهب بصره/116/7( ،ح رقم ،)5653قالَ :ح َّدثََنا
َّ ِ
ث (بـن سعد) ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي (يزيد بن عبد اهلل) اب ُن الهَ ِادَ ،ع ـن َعم ٍرو
ف (التنيسي)َ ،ح َّدثََنـا اللَّي ُ
وس َ
َعب ُد الله ب ُن ُي ُ
المطَّلِ ِبَ ،عن أََن ِ
س ب ِن َمالِ ٍك  .انفرد به البخاري دون مسلم.
(بن ميسرة)َ ،مولَى ُ
( )4ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)377/9
()5
()6

ابن حجر ،فتح الباري (.)116/10

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)377/9
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سادسا_ الفقر والضعف والمسكنة:
ا
اقتضت حكمة اهلل  وسنته أن يفاضل بين الناس فيجعل منهم القوي والضعيف ،والغني
َ ُ َ َ َ َْ َ ُ ْ ََ
َع َب ْعض ف ِّ
الر ْز ِق﴾ [النحل ،]71:وقد يبتلي اهلل 
والفقير ،قال تعالى﴿ :واَّلل َ فضل بعضكم
ٍ ِ
بعض عباده بالفقر والمسكنة والضعف ،فال يكون ذا جاه ول مال ول مكان ٍ
عال عند الناس ،فإن
صبر على ذلك حصل على األجر والثواب العظيم في اآلخرة ،وكان من سكان جنة النعيم ،فقد
ِ ()1
ت َّ
النبِ َّي َ يقُو ُل« :أًل
الخ َز
اعي  ،قَ َ
جاء في الحديث الصحيح َعن َح ِارثَةَ ب ِن َوه ٍب ُ
الَ :س ِمع ُ
أخبركم بأهل الجنة؟ ك ُّل ضعيف متض ِّعف ،لو أقسم على الله لبره( ،)2أًل أخبركم بأهل النار:
ك ُّل عتل( ،)3جواظ

()4

مستكبر»(.)5

ذكر النبي  في هذا الحديث عالمات أهل الجنة وأهل النار ،فمن عالمات أهل الجنة

ضعفًا ،يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه؛ لضعف حاله
أن يكون اإلنسان ضعيف متَ َ
في الدنيا ،وقيل الضعيف هو الخاضع هلل تعالى المذل نفسه له سبحانه ضد المتجبر المستكبر،
وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها واخباتها لإليمان ،والمراد في الحديث أن أغلب أهل

الجنة هؤلء الضعفاء ،كما أن معظم أهل النار القسم اآلخر(.)6
()1

حارثة بن وهب الخزاعي :صحابي جليل ،أخو عبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب ألمه ،وأمه هي أم كلثوم بنت

النبي  وعن حفصة بنت عمر 
جرول بن مالك الخزاعية ،كانت تحت عمر بن الخطاب  ،له رواية عن
ّ
وغيرها[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب ،)308/1( ،ابن حجر ،اإلصابة في تمييز
الصحابة (.])708/1

(( )2لو أقسم على الله لبره) :أي ألبر قسمه ،وقيل :لو دعا ألجابه[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار
على صحاح اآلثار ( ،)84/1ابن حجر ،فتح الباري (.])224/12،173/1

()3

(عتل) :الشديد الجافي ،والفظ الغليظ من الناس[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار

( ،)65/2ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.])180/3

()4
المنوع ،وقيل :الكثير اللحم المختال في مشيته .وقيل :القصير البطين( .انظر:
(جواظ) :هو الرجل َ
الجموع َ
ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)316/1:
()5
ك َزنِ ٍيم} [القلم/159 /6( ،]13:ح رقم،)4918
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب { ُعتُل َبع َد َذِل َ
ٍ
ت َح ِارثَةَ
ان (بن سعيد الثوري)َ ،عن َمعَب ِد ب ِن َخالِ ٍد ،قَا َلَ :س ِمع ُ
قالَ :ح َّدثََنا أَُبو ُن َعيم (الفضل بن دكين)َ ،ح َّدثََنا ُسفَي ُ
الخ َز ِ
اع َّي  .وأخرجه البخاري (/20/8ح رقم )6071من طريق محمد بن كثير (بلفظه) ،وأخرجه مسلم
ب َن َوه ٍب ُ
(/2190/4ح رقم )2853من طريق وكيع بن الجراح (بنحوه) ،كالهما (محمد ،ووكيع) عن سفيان بن سعيد

الثوري به .وأخرجه البخاري (/134/8ح رقم ،)6657ومسلم (/2190/4ح رقم )2853من طريق شعبة بن
الحجاج عن معبد بن خالد به (بنحوه).
()6

النووي ،شرح النووي على مسلم ( )187/17بتصرف.
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فقر؛ لعدم المال ،أو لعدم الرجال ،أو لعدم القوة واأليد( ،)1وممن يدخل
وقد يكون الضعف ًا
امةَ ب ِن َزيٍد َ ،ع ِن َّ
ال« :قمت على باب
النبِي  قَ َ
في جملة الضعفاء ً
أيضا المساكين ،فَ َعن أ َ
ُس َ
الجنة ،فكان عامة من دخلها المساكين ،وأصحاب الج ِّد( )2محبوسون ،غير أن أصحاب النار
قد أمر بهم إلى النار ،وقمت على باب النار فِإذا عامة من دخلها ِّ
النساء»(.)3
وفي هذا الحديث دليل على أن أكثر ما ي ِ
دخل الجنة التواضع هلل تعالى ،وأن أبعد األشياء
ُ
من الجنة التكبر بالمال وغيره ،وانما صار أصحاب الجد محبوسون؛ لمنعهم حقوق اهلل الواجبة

للفقراء في أموالهم ،فَ ُحبِ ُسوا للحساب عما منعوه ،وأما من أدى حقوق اهلل في أمواله ،فإنه ل ُيحبس
عن الجنة ،إل أنهم قليل ،واذا كثر المال تضيع حقوق اهلل  فيه؛ ألنه ِمحنة وفتنة ،أل ترى إلى

ِ
ويسلمون من
ان َع َّ
ين" ،وهذا يدل أن الذين يؤدون حقوق المالَ ،
الم َساك َ
قوله " :فَ َك َ
امةُ َمن َد َخلَهَا َ
الفتنة هم األقل ،وقد احتُج بهذا الحديث في فضل الفقر على الغنى(.)4

وأشار الحديث إلى أن الفقراء أكثر من يدخل الجنة؛ ألن الفق ارء في الغالب أقرب إلى
َْ َ ُ ْ ْ
ََ َ ْ ْ َ َ َ
استَغ َن﴾
اْلن َسان ِلَ ْطغ ( )6أن رآه
العبادة والخشية هلل  من األغنياء ،قال تعالى﴿ :لَك إِن ِ
ٍ
تعبدا من الفقير ،وان كان من األغنياء َمن
[العلق ،]7_6:والغني يرى أنه
مستغن بماله ،فهو أقل ً
َيعبد اهلل  أكثر من الفقراء ،لكن الكالم هنا خرج مخرج الغالب(.)5
سابعا_ التعفف وترك سؤال الناس:
ا

شيئا ،وأثنى
لقد حث اإلسالم الفقراء وأصحاب والحاجة على التعفف وترك سؤال الناس ً
ُ
ََُْ َ َ ْ
ح ِ ُ
اهلل  في كتابه على الم ِ
ِصوا
اَّلين أ
ستعفين المستغنين عن سؤال الناس فقال ﴿ :لِلفقرا ِء ِ
ُ
َْ
َ ُ ْ َ
َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ ُ
َ َْ َ ُ َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ً
ْ
يعون َضبا ِف اْلر ِض َيسبهم اْلا ِهل أغنِياء ِمن العف ِف تع ِرفهم ب ِ ِسيماهم َل
اَّلل َ َل يست ِط
يل ِ
ِف س ِب ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َْ ً َ َ ُ ْ ُ
ْ َ
اَّلل َ به َعل ر
خ ْي فَإ َن َ
يم﴾ [البقرة.]273:
ن
م
وا
ق
يسألون انلاس إِِلافا وما تن ِف
ِ
ِِ ِ
ٍ ِ

( )1انظر :ابن ُهَب َيرة ،اإلفصاح عن معاني الصحاح (.)141/2
(( )2أصحاب الجدِّ) :أي ذوو الحظ والغنى( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)244/1:

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب صفة الجنة والنار/113/8( ،ح رقم ،)6547قالَ :ح َّدثََنا ُم َس َّدد
ِ
ِ
ان (عبد الرحمن بن مل)َ ،عن
ان التَّيميَ ،عن أَبِي ُعث َم َ
(بن مسرهد)َ ،ح َّدثََنا إِس َماعي ُل (بن عليه) ،أَخَب َرَنا ُسلَي َم ُ
امةَ (ب ِن َزي ٍد)  .وأخرجه البخاري (/30/7ح رقم )5196من طريق مسدد بن مسرهد به (بلفظه) .وأخرجه
أَ
ُس َ
مسلم (/2096/4ح رقم )2736من طرق عن حماد بن سلمة ،ومعاذ بن معاذ ،والمعتمر بن سليمان ،وجرير بن
عبد الحميد ،ويزيد بن زريع ،خمستهم عن سليمان التيمي به (بنحوه).
()4
()5

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)318/7

انظر :ابن عثيمين ،شرح رياض الصالحين (.)66/3
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َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُّ
ال َعف ِف﴾ أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم
قال ابن كثيرَ﴿ :يسبهم اْلا ِهل أغنِياء ِمن

أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم( ،)1وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته،
َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ال« :ليس المسكين الذي يطوف على الناس تردُّه اللُّقمة
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
واللُّقمتان ،والتمرة والتمرتان ،ولكن المسكين الذي ًل يجد غ انى يغنيه ،وًل يفطن به( )2فيتصدق

عليه ،وًل يقوم فيسأل الناس»(.)3

()4
وقد تكفل النبي  لمن َّ
ال:
ان  ،قَ َ
عف عن سؤال الناس الجنة ،ففي الحديث َعن ثَوَب َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :من يكفل لي أن ًل يسأل الناس شي ائا ،وأتكفل له بالجنة؟» ،فقال ثوبان:
قَ َ
أنا ،فكان ًل يسأل أح ادا شي ائا»(.)5

( )1انظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)705،704/1
(ً( )2ل يفطن به) :ل يكون للناس العلم بحاله فيتصدقون عليه(.العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)64/9:
()3
َّ ِ
ون َّ
اس إِل َحافًا}
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعالىَ :ب ُ
اب قَو ِل الله تَ َعالَى{ :لَ َيسأَلُ َ
الن َ
ِ
ِ ِ َِّ
ِِ ِ
ِ
[البقرة ]273:و َكم ِ
صروا ِفي سبِ ِ
الغَنى َوقَو ِل َّ
يل اللَّ ِه
النبِي َ « :ولَ َي ِج ُد غًنى ُيغنيه» لقَولِه تَ َعالَى{ :للفُقََراء الذ َ
َ
ين أُح ُ
َ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضرًبا في األَرض} [البقرة ]273:إلَى قَوله {فَإ َّن اللهَ به َعليم} [البقرة/125/2( ،]215:ح رقم،)1479
ون َ
يع َ
لَ َيستَط ُ
قال :ح َّدثََنا إِسم ِ
اعي ُل ب ُن َعب ِد اللَّ ِه (بن أويس) ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي َمالِك (بن أنس)َ ،عن أَبِي الزَن ِاد (عبد اهلل بن ذكوان)،
َ
َ

َع ِن األَع َرِج (عبد الرحمن بن هــرمــز)َ ،عن أَبِي ُه َري َرة  .وأخرجه مسلم (/719/2ح رقم )1039من طريق
المغيرة الحزامي عن عبد اهلل بن ذكوان به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/124/2ح رقم )1476من طريق محمد

بن زياد ،ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة في (/32/6ح رقم ،)4539وأخرجه مسلم (/719/2ح رقم)1039
من طريق عطاء بن يسار ،ثالثتهم (محمد ،وعبد الرحمن ،وعطاء) عن أبي هريرة ( بنحوه).

( )4ثوبان( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)31

( )5أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب كراهية المسألة/121/2( ،ح رقم ،)1643قالَ :ح َّدثََنا ُعَبي ُد اللَّ ِه
بن مع ٍاذ ،ح َّدثََنا أَبِي (معاذ بن معاذ العنبري) ،ح َّدثََنا ُشعبةُ (بن الحجاج) ،عن ع ِ
اصٍم (بن سليمان األحول)َ ،عن
َ َ
َ
َ
ُ َُ َ
ِِ
ان  .وأخرجه والطبراني في الكبير (/98/2ح رقم ،)1433والحاكم
أَبِي ال َعالَية (رفيع بن مهران)َ ،عن ثَوَب َ
(/571/1ح رقم ،)1500وأبو ُنعيم في الحلية ( )181/1من طريق عبيد اهلل بن معاذ به (بنحوه) .وأخرجه أحمد
(/57/37ح رقم ،)22374والروياني (/421/1ح رقم )646من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج به
(بنح ــوه) .وأخـرجــه أحمد (/49/37ح رقم )22366مـن ط ـريـق شـريك بن أبـي شريــك ،وأخ ــرجــه معمر بن راشد

(/91/11ح رقم ،)20009ومن طريقه البيهقي في الشعب (/166/5ح رقم ،)3245كالهما (شريك ،ومعمر)
عن عاصم األحول به (بنحوه) .وأخرجه النسائي (/96/5ح رقم ،)2590وفي الكبرى (/76/3ح رقم،)2382
وابن ماجه (/588/1ح رقم ،)1837وأحمد (/67/37ح رقم ،)22385والطيالسي (/334/2ح رقم ،)1087وابن
الجعد (/407/1ح رقم ،)2776وابن زنجويه في األموال (/1114/3ح رقم ،)2064والروياني (/424/1ح
رقم ،)649والطبراني في الكبير (/98/2ح رقم ،)1435وأبو ُنعيم في الحلية ( ،)181/1وفي معرفة الصحابة
(/504/1ح رقم ،)1417والبيهقي في الكبرى (/330/4ح رقم ،)7875وفي الشعب (/165/5ح رقم= )3244
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َل َّ
اس َشيًئا" :أي من يضمن ويلتزم لي على نفسه أن
قوله َ " :من َيك ُف ُل لِي أَن َل َيسأ َ
الن َ
شيئاَ " ،وأَتَ َك َّف ُل لَهُ بِال َجنَّ ِة" :أي أضمن وأكفل له بها دخول الجنة؛
يستعفف ويستغن عن سؤال الناس ً
الرجاء والثقة باهلل(.)1
ألن ترك سؤال المخلوقين توكل على اهلل ودليل قوة َّ

ثام انا_ إخالص العمل ،والنصيحة لوًلة أمر المسلمين ولزوم جماعتهم:

لقد أمر اهلل تعالى النبي  وأمته من بعده بإخالص العبادة هلل وحده ،قال اهلل تعالى:
ين ُ
اَّلل َ ُُمْلص َ
ي َ َُل ِّ
﴿ َو َما أُ ِم ُروا إ ََل ِلَ ْعبُ ُدوا َ
اِل َ
حنَ َف َ
اء﴾ [البينة ،]5:كما حث النبي  على النصح
ِ ِ
ِ ِ
أيضا على لزوم جماعتهم ،ورتَّب النبي  على اعتقاد واجتماع
لولة أمر المسلمين وعامتهم ،وحث ً

ِ
يال ،أل وهو دخول الجنة ،فَ َعن َزيِد ب ِن ثَابِ ٍت ،
عظيما ،و ًا
صال الثالث ثو ًابا
أجر جز ً
هذه الخ َ
ً
قَ َ ِ
ت رس ِ
ول اللَّ ِه َ يقَول« :نضر الله ام أرا سمع منا حديثاا ،فحفظه فأداه إلى من هو
الَ :سمع ُ َ ُ

أحفظ منه ،فرب حامل فقه ليس بفقيه ،ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهً ،ل يعتقد قلب
مسلم على ثالث خصال ،إًل دخل الجنة» .قال :قلت :ما هن؟ قال« :إخالص العمل ،والنصيحة

لوًلة المر ،ولزوم الجماعة ،فِإن دعوتهم تحيط من وراءهم»(.)2

= من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان ( بمعناه) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما
قيل من إرسال كل من _ :عــاصم بن سليمان الحول :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل ( ،)153ولكن ل يضره،
فلم يرسل عن أبي العــالي ــة رفيع بن مهران _ .أبو العالية رفيع بن مهران :قال عنه ابن حجر" :ثقة كثير اإلرسـال"،

(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)210وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)58والعالئي في جامع التحصيل
صحح الح ـديث
(ص ،)175ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن ثوبان  .وعليه فالحديث إسناده صحيح .وقــد ّ
وصحـح إسن ـ ــاده المنذري فــي الترغيب والترهيب (ح رقم ،)1210واأللباني صحيح أبي
الح ـ ـاك ـم (ح رقم،)1500
ّ

داود – األم (ح رقم ،)1450وفي صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)6604وشعيب األرنؤوط في تحقيقــه لسنن
أبي داود (ح رقم.)1644

( )1انظر :الصنعاني ،التنوير شرح الجامع الصغير (.)429/10

ِعص َمةُ
ان
ب ِن أََب َ

ب ُن
ب ِن

( )2الدارمي ،سنن الدارمي ،المقدمة ،باب القتداء بالعلماء/302/1( ،ح رقم ،)235قال :أَخَب َرَنا
الرح َم ِن
انَ ،عن َعب ِد َّ
الفَض ِلَ ،ح َّدثََنا َح َرِمي ب ُن ُع َم َارةََ ،عن ُشعَبةَ (بن الحجاج)َ ،عن ُع َم َر ب ِن ُسلَي َم َ
عثمان ،عن أَبِ ِ
يه (أبان بن عثمان) ،قَا َلَ :خ َرَج َزي ُد ب ُن ثَابِ ٍت  .وأخرجه أبو داود (/322/3ح رقم،)3660
ُ َ َ َ
وأحمد (/467/35ح رقم ،)21590وفي الزهد (/30/1ح رقم،)181وابن أبي عاصم في السنة (/45/1ح رقم،)94
وفي الزهد (/79/1ح رقم ،)163والنسائي في الكبرى (/363/5ح رقم ،)5816وابن حبان (/270/1ح رقم،)67
(مختصرا) ،وأخرجه الطيالسي
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ( )140/2من طريق يحيى بن سعيد القطان
ً

(/503/1ح رقم ،)616ومن طريقه الترمذي (/33/5ح رقم ،)2656وابن حبان (/454/2ح رقم ،)680والبيهقي
(مختصرا)،
في الشعب (/245/2ح رقم ،)1606وفي اآلداب (/324/1ح رقم ،)802وفي العتقاد ()245/1
ً

وأخرجه ابن ماجه (/1375/2ح رقم )4105من طريق محمد بن جعفر ،وابن أبي الدنيا في الزهد (/154/1ح
(مختصرا) ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/143/5ح رقم= ،)4890
رقم )331من طريق إسماعيل بن إبراهيم
ً
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ِ
صال الثالث بالذكر؛ ألنها هذه الخصال تُستَصلَح بها القلوب
وقد َّ
خص النبي  هذه الخ َ

وتُ َّ
جدير بتحصيل الثواب الجزيل
هذب بها النفوس ،وباستشعارها وعقد القلب عليها يكون المسلم ًا
واألجر العظيم أل وهو دخول الجنة.
الغل و ِ
الخصال الثالث في القلب سبب في نفي ِ
واجتماع هذه ِ
الغش ،وهو فساد القلب

وس َخائمه ،فالمخلص هلل إخالصه يم َنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملَة؛ ألنه قد انصرفت دواعي
َ
َ َ َ َ ْ َ
يه م ِ
ِِ
ِ
ِصف
وضع للغل والغشَ ،ك َما قَ َ
ال تَ َعالَى﴿ :كذلِك ِنل ِ
قلبه وارادته إلَى مرضاة ربه َفلم يبق ف َ
ْ
ْ
َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
خلَص َ
ي﴾ [يوسف ،]24:فاإلخالص هو سبيل ال َخ َالص،
عنه السوء والفحشاء إِنه ِمن ِعبا ِدنا الم ِ
منافية
يضا َ
َّالمة ،واليمان َخاتم األمان ،ومناصحة أئمة المسلمين َه َذا أ ً
واإلسالم هو مركب الس َ
صيحة َل تُجامع الغل ،إِذ ِهي ِ
الغش؛ فَِإن َّ ِ
للغل و ِ
ِ
ض ّده ،فَمن نصح األئمة واألمة فقد ِ
برئ من
الن َ
َ
الغل و ِ
الغل ،كما أن لُُزوم جماعة المسلمين سبب في تطهير القلب من ِ
ِ
الغش؛ ِفان صاحبه للزومه
جماعة المسلمين يحب لَهم ما يحب َلن ِ
فس ِهَ ،ويكرهُ لَهُم َما يكره لَهَا ،ويسوؤه َما يسؤوهم ،ويسره َما
ُ َ
َ َ ُ
()1
يسرهمَ ،و َه َذا بِ ِخ َالف من انحاز َعنهُم واشتغل بالطعن .
= والرامهرمزي في المحدث الفاصل (/164/1ح رقم ،)3وابن عبد البر في جامع بيان العلم (/175/1ح رقم،)184
من طريق عمر بن مرزوق (بنحوه) ،وأخرجه البيهقي في الشعب (/539/12ح رقم )9855من طريق حجاج بن

(مختصرا) ،ستتهم (يحيى ،وأبو داود ،ومحمد ،واسماعيل ،وعمر ،وحجاج) عن شعبة بن الحجاج به.
محمد
ً
وأخرجه ابن ماجه (/84/1ح رقم ،)230والطبراني في الكبير (/154/5ح رقم )4924من طريق عباد بن شيبان
مختصر) .وأخرجه الطبراني في األوسط (/201/7ح رقم )7271من طريق عجالن مولى فاطمة (بنحوه).
ًا
(
مختصر) .ثالثتهم (عباد ،وعجالن ،ووهب)
ًا
وأخرجه الطبراني في الكبير (/154/5ح رقم )4925من طريق وهب (

عن زيد بن ثابت  .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في _ :حرم ُّي بن عمارة :بن أبي
العتكي نسبة
ي (ت201هـ ــ) ،و
ويقال :ثابت بالثاء
العتكي ،مولهم ،أَُبو روح َ
حفصة ،واسمه نابت بالنونُ ،
البص ِر ّ
ّ
ّ

إلى العتيك ،وهو بطن من األزد[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)556/5السمعاني ،األنساب ( ،])227/9وثقه
ابن معين فقــال" :صدوق"( ،ابن معين ،تـاريخ ابـن معين – رواية الدارمي ص ،)98وذكـره ابن حبـان في الثقات،

(ابن حبان ،الثقات ،)216/8:وقال الدارقطني" :ثقة"( ،المسلمي وآخرون ،موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني
في رجال الحديث وعلله ،)192/1،وقال الذهبي" :ثقة"( ،الذهبي ،الكاشف ،)318/1:وتوسط فيه أبو حاتم:

كالما معناه أنه صدوق ،ولكن كانت فيه
"صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)307/3:وقال أحمد فيه ً
غفلة( ،انظر :النوري وآخرون ،موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله ،)239/1:وقال ابن حجر:
"صدوق يهم"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)156وذكره العقيلي في الضعفاء( ،الضعفاء الكبير،
حسن الحديث الترمذي (ح رقم،)2656
للعقيلي ،)270/1:قلت :هو ثقة .وعليه فالحديث إسناده صحيح .وقد ّ
صحح إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)404واألرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (ح رقم.)67
و ّ

()1

ابن القيم ،مفتاح دار السعادة ( )72/1بتصرف.
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تاسعا_ الحكم بين الناس بالعدل:
ا
لقد اعتنى اإلسالم بجانب القضاء عناية كبيرة ،وجعل العدل في القضاء رمز لحضارة

الشعوب وتقدمها ،وأصالة حياتها ،وطيب تعايشها الجتماعي ،ومالذ المظلوم ،والسد المانع ألنواع
المظالم ،وألهمية القضاء جعل اهلل  رسله قضاة بين الناس؛ ليحكموا بينهم بالعدل ،وليكون في

قويما لمن يأتي بعدهم
أحكامهم من أسباب القتداء والهتداء والعدل في القضاء ما ْ َيكون طريقًا ً
َ ِّْ
َ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ َ َ ً
َ ْ ُ
ك ْم َب ْ َ
ي َ
اس بِاِلق﴾
اك خ ِليفة ِف اْل ْر ِض فاح
من القضاة ،قال تعالى﴿ :يا داوود إِنا جعلن
انل ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َْ َ ْ َ
ك ال َ َ
ِّ ْ ُ َ ْ َ
اس بِ َما
مخاطبا نبيه ﴿ :إِنا أنزنلا إِِل
[ص ،]26:وقال اهلل 
كتاب بِاِلَق ِلَحك َم بي انلَ ِ
ِ
ً
ََ َ ُ ََ َ ُ ْ ْ َ َ َ
خص ً
يما﴾ [النساء.]105:
أراك اَّلل َ وَل تكن لِلخائِنِي ِ

فالقضاء بين الناس مهمة عظيمة ،لبد من القيام بها على أكمل وجه ،ول يقوم بهذه

أهال لحملها واإلتيان بحقها ،لذلك كان لمن قام بأدائها مكانة مرموقة يوم
المهمة إل من هو ً
ال رسو ُل ِ
القيامة ،فقد جـاء في الحديث عن عبِد ِ
اهلل ب ِن عم ٍرو ر ِ
اهلل :
ض َي اهلل َعنهُ َما ،قَ َ
َ
َ َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
«إن المقسطين عند الل على منابر من نور ،عن يمين الرحمن ،وكلتا يديه يمين ،الذين يعدلون
في حكمهم وأهليهم وما ولوا»(.)1

المق ِسط هو الجنة ،وأن مصير
ولم يقتصر النبي  على ذلك؛ بل بيَّن أن مصير القاضي ُ
القاضي الجائر والجاهل هو نار جهنمَ ،عن ُبري َدةَ(َ ،)2عن رس ِ
ال« :القضاة ثال ثة،
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َُ
َ
اثنان في النار ،وواحد في الجنة ،رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ،ورجل قضى للناس
على جهل فهو في النار ،ورجل جار في الحكم فهو في النار»(.)3

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي
عن إدخال المشقة عليهم/1458 /3( ،ح رقم ،)1827قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)،
ان ب ُن ُعَييَنةََ ،عن َعم ٍرو َيعنِي اب َن ِد َين ٍارَ ،عن
َوُزَهي ُر ب ُن َحر ٍبَ ،و(محمد بن عبد اهلل) اب ُن ُن َمي ٍر ،قَالُواَ :ح َّدثََنا ُسفَي ُ
س ،عن عب ِد ِ
اهلل ب ِن َعم ٍرو  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َعم ِرو ب ِن أَو ٍ َ َ

( )2بريدة :بن الحصيب األسلمي ،يكنى أبا َعبد اهلل ،وقيل :أبو سهل ،وقيل :أبو الحصيب ،وقيل :أبو ساسان،
والمشهور أبو َعبد اهلل ،أسلم قبل بدر ولم يشهدها ،قدم على النبي  بعد أحد ،فشهد معه مشاهده ،وشهد الحديبية،
وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ،وكان من ساكني المدينة ثم تحول إلى البصرة ،ثم خرج منها غازًيا
إلى خراسان ،فأقام بمرو حتى مات ودفن فيها[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب (،)185/1
ابن األثير ،أسد الغابة (.])367/1
( )3ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب األحكام ،باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق/776/2( ،ح رقم ،)2315قال:
ف بن َخلِيفَةَ قَا َل :ح َّدثََنا أَبو َه ِ
ِ
يث
اشٍم (يحيى بن دينار) ،قَا َل :لَوَل َح ِد ُ
ُ
َ
َح َّدثََنا إِس َماعي ُل ب ُن تَوَبةَ قَ ـا َلَ :ح َّدثََنا َخلَ ُ ُ
(عبد اهلل) اب ِن بري َدةَ ،عن أَبِ ِ
يه (بريدة بن الحصيب األسلمي)  .وأخرجه أبو داود (/299/3ح رقم،)3573
َ
َُ
والبيهقي في معرفة السنن واآلثار (/222/14ح رقم )19732من طريق محمد بن حسان ،وأخرجه الطحاوي
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=

= في شرح مشكل اآلثار (/44/1ح رقم ،)55والنسائي في الكبرى (/397/5ح رقم )5891من طريق سعيد بن
سليمان ،وأخرجه البيهقي (/136/4ح رقم ،)3270وفي الكبرى (/199/10ح رقم )20354من طريق سعيد بن

منصور ،وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (/879/2ح رقم )1657من طريق أحمد بن يزيد ،أربعتهم
(محمد ،وسعيد ،وسعيد ،وأحمد) عن خلف بن خليفة به (بنحوه) .وأخرجه الترمذي (/605/3ح رقم،)1322
والبزار (/337/10ح رقم ،)4468والروياني (/94/1ح رقم،)66وابن األعرابي في معجمه (/193/1ح رقم،)336
والطبراني في الكبير (/20/2ح رقم ،)1154وفي األوسط (/39/7ح رقم ،)6786والحــاكم (/102/4ح

رقم ،)7013والبيهقي (/136/4ح رقم ،)3268وفي الكبرى (/199/10ح رقم ،)20355وفي الشعب (/34/10ح
رقم ،)7125وابن عبد البر في جامع بيان العلم (/878/2ح رقم )1656من طريق سعد بن عبيدة ،وأخرجه
الطبراني في األوسط (/30/7ح رقم )6757من طريقي الحكم بن عتيبة ويونس بن خباب ،وأخرجه الحاكم
(/101/4ح رقم ،)7012وابن عبد البر في جامع بيان العلم (/879/2ح رقم )1658من طريق حكيم بن جبير،
أربعتهم (سعد ،والحكم ،ويونس ،وحكيم) عن عبد اهلل بن بريدة به (بمعناه) .والحديث إسناده متصل ،ورواتـه
ِ
ويقال :أبو سهل،
ثقـات ،وًل يضر ما قيل في _ :إسماعيل بن توبة :بن سليمـان بن زيد الثَّقفي ،أبو سليمانُ ،

مشهورا"،
كبير
"عالما ًا
نزيل قزوين ،وأصله من الطائف (ت247هـ ــ)( .المزي ،تهذيب الكمال ،)54/3:قال الخليلي:
ً
ً

(الخليلي ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،)702/2:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقــال" :مستقيم األمر في

الحديث"( ،ابن حبان ،الثقـات ،)102/8:وقال أبو حاتم" :صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)162/2:
وقال الذهبي" :صدوق صاحب حديث"( ،الذهبي ،الكاشف ،)244/1:وقال ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر،
تقريب التهذيب ص ،)106وقال مصنفـا التحرير" :ثقة ،فقد روى عنه جمع غفير من الثقات"( ،معروف واألرنؤوط،
تحرير تقريب التهذيب ،)130/1:قلت :هو ثقة.
_ خلف بن خليفة :بن صاعد بن برام األشجعي ،أبو أحمد الواسطي ،كان بالكوفة ثم انتقل إلى واسط فسكنها

مدة ثم تحول إلى بغداد فأقام بها إلى حين وفاته (ت181هـ ــ) ،واألشجعي نسبة إلى قبيلة أشجع[ .انظر :المزي،
تهذيب الكمال ( ،)285/8السمعاني ،األنساب ( ،])263/1وثقه ابن سعد فقال" :ثقة" ،وقال مرة" :أصابه الفالج

قبل موته حتى ضعف وتغير واختلط"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)313/7:وقال ابن معين" :ليس به بأس
صدوق"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين –رواية الدوري ،)290/3:وقال العجلي" :ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،ص،)144

وقــال عثمــان بن أبي شيبة" :صدوق ثقة ،لكنـه خرف فاضطرب عليه حديثه" ،وقال النسائي" :ليس به بأس" ،وقال
مسلمة األندلسي" :ثقة من سمع منه قبل التغير فروايته صحيحة"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،)152،151/3:

وذكره ابن حبان ،وابن شاهين في الثقات[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات ( ،)269/6ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات
(ص ،])78وتوسط فيه أبو حاتم فقال" :صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)369/3:وابن عمار الموصلي
فقال" :ليس به بأس ،ولم يكن صاحب حديث"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)288/8:وابن عدي فقال :ليس به بأس،

أحيانا في بعض رواياته( ،انظر :ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)516/3:والذهبي
ول أبرئه من أن يخطئ
ً
فقال" :صدوق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)374/1:وابن حجر فقال" :صدوق اختلط في اآلخر"( ،ابن حجر ،تقريب

التهذيب ص ،)194وضعفه أحمد ،وأنكر رؤيته لعمرو بن حريث( ،انظر :أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال

 رواية ابنه عبد اهلل ،)129،112/3 ،وذكره سبط ابن العجمي في الغتباط (ص ،)114وابن الكيال فيالكواكب النيرات (ص ،)155قـلت :هو ثقة اختلط في اآلخر ،ولكن ًل يضـره ذلك في هذا الحديث ،فقد توبع=.
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فالقضاء بين الناس بالقسط من ثمة العالمات التي يمكن للمسلم أن يستدل بها على كون

وباطنا،
أصحابها من أهل الجنة أو أهل النار؛ وذلك بحسب اتصافه بها ،وتخلقه بأخالقها ،ظاه ًار
ً
بوب اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم" :باب الصفَ ِ
ف بِهَا ِفي الدن َيا أَه ُل
وعليه َّ
ات الَّتِي ُيع َر ُ
َ ُ
اض ب ِن ِحم ٍار المج ِ
الن ِار"( ،)1وقد جعل تبويبه هذا على حديث ِع َي ِ
ال َجَّن ِة َوأَه ُل َّ
اش ِعي( ،)2أ َّ
َن
َُ
َ
ول ِ
ات َيوٍم ِفي ُخط َبتِ ِه« :أهل الجنة ثال ثة ذو سلطان مقسط متصدِّق موفق،
اهلل  ،قَ َ
َر ُس َ
ال َذ َ
ورجل رحيم رقيق القلب لك ِّل ذي قربى ومسلم ،وعفيف متعفِّف ذو عيال( ،)3قال :وأهل النار
خمسة :الضعيف الذي ًل زبر له( ،)4الذين هم فيكم تب اعا ًل يبتغون أه اال وًل م ااًل ،والخائن الذي
ًل يخفى له طمع ،وان دق إًل خانه ،ورجل ًل يصبح وًل يمسي إًل وهو يخادعك عن أهلك ومالك
«وذكر» البخل أو الكذب و ِّ
الشنظير الفحاش(.)6(»)5

= _ عبد الل بن بريدة :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)111والعالئي في جامع التحصيل (ص،)207
ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن أبيه ُبريدة األسلمي .وعليه فالحديث إسناده صحيح .صححه الحاكم في
وصحح
المستدرك ،ووافقه الذهبي (ح رقم ،)7013وصححه العراقي في المغني عن حمل األسفار (ص،)78
ّ
الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)4446وفي مشكاة المصابيح (ح رقم ،)3735وفي غاية

المرام (ح رقم ،)175وفي إرواء الغليل (ح رقم ،)2614وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه" :حديث
صحيح بطرقه وشواهده" (ح رقم.)2315

( )1النووي ،شرح النووي على مسلم (.)197/17
( )2عياض بن حمار :بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع المجاشعي التميمي ،سكن
َّ
ان من
قديما ،وكان إذا قدم مكة ل يطوف إل في ثياب رسول الله ؛ ألنه َك َ
البصرة ،وكان صديقًا لرسول اهلل ً 
الجملة الذين ل يطوفون إل في ثوب أحمسي[ .انظر :ابن عبد البر ،الستيع ـاب في معرفة األصحــاب (،)1232/3
ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])625/4

(( )3متعفِّف ذو عيال) :أي ل يحمله حب العيال ول خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق ،وتحصيل
المال الحرام( .المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.)3106/7:

(ً( )4ل زبر له) :أي ل عقل له َيزُب ُرهُ وينهاه عن اإلقدام على ما ل ينبغي( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث
واألثر.)293 /2:
(ِّ ( )5
الخلق[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (،)504/2
ىء ُ
الشنظير الفحاش) :هو السَّي ُ
الفَتَّنِي ،مجمع بحار األنوار (.])258/3
( )6مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة
ِ
َّان ال ِمس َم ِعي (مالك بن عبد الواحد)َ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن
وأهل النار/2197/4( ،ح رقم ،)2865قالَ :ح َّدثَني أَُبو َغس َ
َّ ِ
َّانَ ،واب ِن ال ُمثََّنى  -قَ َالَ :ح َّدثََنا ُم َعا ُذ ب ُن ِه َش ٍامَ ،ح َّدثَنِي أَبِي
ان َ -واللفظُ ألَبِي َغس َ
ال ُمثََّنىَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن َب َّش ِار ب ِن ُعث َم َ
ف ب ِن عب ِد ِ
طر ِ
يرَ ،عن ِعَي ِ
اهلل ب ِن الشخ ِ
اض ب ِن ِح َم ٍار
ادةَ (بن دعامة السدوسي)َ ،عن ُم َ
(هشام الدستوائي)َ ،عن قَتَ َ
َ
المج ِ
اش ِعي  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َُ
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لقد َّ
المق ِسط
عد النبي  في هذا الحديث أهل الجنة ثالثة أصناف ،أحدها ذو السلطان ُ

صدق ،وهو من كان له سلطان على الناس فسار في سلطانه بالعدل ،ثم ارتقى درجة الفضل،
المتَ َ
ُ
عموما،
والصنف الثاني الرحيم الرقيق القلب الذي ل يخص برحمته قرابته ،بل يرحم المسلمين
ً

فتبين أن القسمين أهل الفضل واإلحسان ،والصنف الثالث هو العفيف المتعفف ذو العيال ،وهو

من يحتاج إلى ما عند الناس فيتعفف عنهم ،وهذا أحد نوعي الجود ،أعني العفة عما في أيدي

الناس ،ل َّ
سيما مع الحاجة(.)1

ص َر النبي  أهل الجنة في هذه الثالثة أصناف؛ ألنه ما من أحد يستحق أن
وقد َح َ
ويؤكد ذلك ما قاله الطيبي" :واذا
يكون من أهل الجنة ،إل وهو داخل ضمن هذه األصنافُ ،

أحدا يستأهل أن يدخل الجنة ويحق له أن
استقرأت أحوال العباد على اختالفها ،فلعلك لم تجد ً
يكون من أهلها ،إل وهو مندرج تحت هذه األقسام غير خارج عنها"(.)2
عاشرا_ الرحمة والرفق بالحيوان:
ا
لم يقتصر حث اإلسالم على الرحمة والرفق باإلنسان ،بل َّ
تعد حثه إلى أن َش ِم َل الحيوان،

فقد حض على الرحمة بالحيوان ،وتوافرت نصوص السنة النبوية التي تبين أن اإلحسان إلى

الحيوان والرفق به عبادة من العبادات التي قد تصل باإلنسان في بعض األحيان إلى أعلى درجات

األجر ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ َ ،ع ِن النَّبِي « :أن رج اال أرى كل ابا يأكل الثرى من العطش ،فأخذ
الرجل خفه ،فجعل يغرف له به حتى أرواه ،فشكر الله له ،فأدخله الجنة»(.)3
ويستفاد من هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم،

ويكفر
سببا في دخول الجنة ،ويغفر اهلل به الذنوب ُ
ولجميع البهائم والرفق بها ،وأن ذلك مما يكون ً

به الخطايا ،فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في األخذ بحظه من الرحمة ،ويستعملها في أبناء

جنسه وفى كل حيوان؛ ألن اهلل لم يخلقه عبثًا ،وكل إنسان مسئول عما استرعاه اهلل  من إنسان

أو بهيمة ل تقدر على النطق وتبين ما بها من الضر ،أل ترى أن الذي سقى الكلب الذي وجده

بالفالة لم يكن في ملكه فغفر اهلل له وأدخله الجنة(.)4
()1

انظر :ابن رجب الحنبلي ،التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص.)277

()2

الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)3179/10

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان/45/1( ،ح رقم،)173
الرح َم ِن ب ُن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ِد َين ٍار،
َّم ِد (بن عبد الوارث)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد َّ
قالَ :ح َّدثََنا إِس َح ُ
اق (بن منصور) ،أَخَب َرَنا َعب ُد الص َ
صالِ ٍح (ذكوان السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/111/3ح
َس ِمع ُ
ت أَبِي (عبد اهلل بن دينار)َ ،عن أَبِي َ
رقم ،)2363ومسلم (/1761/4ح رقم )2244من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به (مطوًل).

()4

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)219/9
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حادي عشر_ البراءة من الكبر والغلول والدين:
لم يقتصر اإلسالم على الحث على مكارم األخالق ومعاليها ،بل دعا إلى ترك مكاره

األخالق واجتنابها؛ ألنها تؤدي بصاحبها إلى الهالك في الدنيا واآلخرة ،ومن هذه األخالق الذميمة
ِ
الغلُول و َّ
الدين ،فهي من جملة األخالق التي أمر النبي  بالبراءة منها ،ورتب على تركها
الكبر و ُ
ان(َ ،)1ع ِن َّ
الروح الجسد
ال« :من فارق ُّ
النبِي  قَ َ
واجتنابها دخول الجنة ،فَ َعن ثَوَب َ
بريء من ثالث دخل الجنة :الكبر ،والدين ،والغلول(.)4(»)3

()2

وهو

()1

ثوبان( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)31

()3

(الغلول) :المراد به الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ،وكل من خان في شيء خفية فقد غل.

()2
الروح الجسد( :أي من فارق روحه جسده( .السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)76/2:
(فارق ُّ

(انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)380/3:

()4
ان (بن مسلم)َ ،ح َّدثََنا َه َّمام
أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/53 /37( ،ح رقم ،)22369قالَ :ح َّدثََنا َعفَّ ُ
ادةُ (بن دعامة السدوسي)َ ،عن َسالٍِم (بن أبي الجعد)َ ،عن
ان (بن يزيد العطار) قَ َالَ :ح َّدثََنا قَتَ َ
(بن يحيى)َ ،وأََب ُ

ان  .وأخرجه أحمد (/74/37ح رقم ،)22390من طريق همام بن يحيى به
ان (بن أبي طلحة)َ ،عن ثَوَب َ
َمع َد َ
(بنحوه) .وأخرجه أحمد (/109/37ح رقم )22434من طريق أبان بن يزيد العطار به (بلفظه) .وأخرجه الترمذي
(/138/4ح رقم ،)1573وابن ماجه (/806/2ح رقم  ،)2412وأحمد (/104/37ح رقم ،)22427والدارمي
(/1688/3ح رقم ،)8634والنسائي في الكبرى (/86/8ح رقم ،)8711والروياني (/403/1ح رقم ،)611وابن
حبان (/427/1ح رقم  ،)198والطبراني في األوسط (/369/3ح رقم ،)7751والحاكم (/31/2ح رقم ،)2217
وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة (/501/1ح رقم ،)1411والبيهقي في الكبرى (/581/5ح رقم ،)10964من طريق
سعيد بن أبي عروبة ،وأخرجه الترمذي (/138/4ح رقم ،)1572والحاكم (/31/2ح رقم ،)2218والبيهقي في
الكبرى (/173/9ح رقم )18208من طريق أبي عوانة وضاح بن عبد اهلل ،ورواية الترمذي ليس فيها معدان،
وأخرجه أحمد (/105/37ح رقم )22428من طريق شعبة بن الحجاج ،ثالثتهم (سعيد ،وأبو عوانة ،وشعبة) عن
قتادة بن دعامة السدوسي به (بنحوه) .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في كل من:

_عفان بن مسلم( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)30قلت :اختالطه ل يضر ،فقد قال الذهبي" :هذا التغير هو

وعده العالئي
من تغير مرض الموت ،وما ضره؛ ألنه ما حدث فيه بخطـأ"( ،الذهبي ،ميزان العتدالّ ،)82/3:
في القسم األول ،فقال "هذا تغير المرض ولم يتكلم فيه أحد فهو من القسم األول"( ،العالئي ،المختلطين ،ص.)86
_ قتادة بن دعامة السدوسي :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)168والعالئي في جامع التحصيل
(ص ،)254ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن سالم بن أبي الجعد ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات

صرح بالسماع في
صرح فيها بالسماع ،وحديثه يحتمل التصحيح ،ولعله َّ
المدلسين (ص ،)43ولم أقف على رواية َّ
كتاب من الكتب أو مخطوطة من المخطوطات التي فُِقدت _ .سالم بن أبي الجعد :تدليسه ل يضر ،فهو ممن
احتمل العلماء تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص ،)31وأورده ابن أبي حاتم

المراسيل (ص ،)79والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)179وقال أحمد" :لم يسمع سالم من ثوبان ،ولم يلقه،

وبينهما معدان بن أبي طلحة"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)181/4:ولكن ل يضره ،فلم يرسل عن ثوبان =
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نص النبي  على أن ِ
الكبر من األخالق التي تمنع اإلنسان من دخول الجنة ،فجاء في
َّ
الحديث عن عبِد ِ
اهلل ب ِن مس ُع ٍ
ود َ ،ع ِن َّ
الً« :ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال
النبِي  قَ َ
َ َ
َ
ب أن يكون ثوبه حس انا ونعله حسن اة ،قال« :إن الل جميل
ذرة من كبر» قال رجل :إن الرجل يح ُّ
()2

الناس»(.)3

ب الجمال ،الكبر بطر( )1الحقِّ ،وغمط
يح ُّ
أشار هذا الحديث إلى أن ِ
الكبر ُموجب لدخول النار ،ومانع من دخول الجنة ،والمراد
ِ
ويوجب النار هو الكبر عن عبادة اهلل  ،وأما تكبر
بالكبر الذي يكون مثقال ذرة منه يحرم الجنة ُ

الناس واآلدميين بعضهم على بعض من قبيل الفخر باآلباء والبيوت ونحو ذلك فهو الذي أخرج
إبليس من الجنة(.)4

مظلوما:
ثاني عشر_ من قتل دون ماله
ا

حرم اإلسالم الظُلم بشتى أشكاله وصوره ،ولعل أشد الظُلم هو ذاك الذي يصل إلى
لقد َّ
منتشر عند العرب في الجاهلية ،حيث كان القوي َيظلِم الضعيف ،وقد
ًا
سفك الدم ،وهذا ما كان
يعتدي عليه فيقتله دون أن يحاسب ذلك المعتَدي ،لكن اإلسالم َّ
حذر من تلك األفعال الشنيعة،
ُ
ُ

َّ
مظلوما دون ماله ،فقد جاء في
اء لمن قتل
وتوعد الظالمين بأشد العقاب ،بينما جعل الجنة جز ً
ً
ِ ِ
ٍ ِ
ِ َّ ِ ِ
ضي اللَّهُ َعنهُ َما ،أ َّ
ال« :من قتل
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
الحديث َعن َعبد الله بن َعمرو بن ال َعاص َر َ
وما فله الجنة»(.)5
دون ماله مظل ا
صحح الحديث الحاكم
= في هذا الحديث ،فبينهما معدان بن أبي طلحة .وعليه فالحديث إسناده صحيح .وقد ّ

في المستدرك ،ووافقه الذهبي ( ،)2218واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)6411وفي السلسلة
الصحيحة (ح رقم ،)2785وفي صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم ،)1351وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه
لمسند أحمد" :إسناده صحيح" (ح رقم.)22370

()1
باطال .وقيل :أن يتجبر عند الحق فال يراه حقًا.
(بطر( :هو أن يجعل ما جعله اهلل حقًا من توحيده وعبادته ً
وقيل :أن يتكبر عن الحق فال يقبله( .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)135/1:
()2
الغمط :الستِهانة والستحقار( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)387/3:
(غمط)َ :

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب تحريم الكبر وبيانه/93/1( ،ح رقم ،)91قالَ :و َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن
ِ
ِ
ِ
َّ
يعا َعن َيحَيى ب ِن َح َّم ٍاد ،قَا َل اب ُن ال ُمثََّنىَ :ح َّدثَنِي َيحَيى ب ُن َح َّم ٍاد،
يم ب ُن د َين ٍارَ ،جم ً
ال ُمثََّنىَ ،و ُم َح َّم ُد ب ُن َبش ٍارَ ،وِاب َراه ُ
ِ ِ
ِ
ِ
بَ ،عن فُ َ ٍ
يم (بن يزيد) َّ
الن َخ ِعي،
ان ب ِن تَغل َ
أَخَب َرَنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،عن أََب َ
ضيل (بن عمرو) الفُقَيميَ ،عن إب َراه َ
عن علقَمةَ (بن قيس النخعي) ،عن عب ِد ِ
اهلل ب ِن َمس ُعوٍد  .وأخرجه مسلم (/93/1ح رقم )91من طريق الفضيل
َ َ
َ َ َ
مختصر) .وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق األعمش سليمان بن ِمهران
ًا
بن عمرو الفقيمي به (
عن إبراهيم بن يزيد النخعي به (بنحوه).
( )4انظر :ابن ُهَب َيرة ،اإلفصاح عن معاني الصحاح (.)100/2
( )5النســائي ،سنن النســائي ،كت ــاب تحريـم ال ــدم ،من قتل دون مــال ــه/115/7( ،ح رقم ،)4086قــال :أَخَب َرنِ ـي =
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وقد شرع اإلسالم للمظلوم الحق في الدفاع عن نفسه عند تعرضه للظالم الذي يريد

ال :جاء رجل إلى رسول الل  ،فقال :يا رسول الل،
العتداء على مالهَ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
أ أريت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال« :فال تعطه مالك» قال :أ أريت إن قاتلني؟ قال« :قاتله»
قال :أ أريت إن قتلني؟ قال« :فأنت شهيد» ،قال :أ أريت إن قتلته؟ قال« :هو في النار»(.)1

ِ ِ
َّ ِ
الني َس ُاب ِ
يم َّ
وري قَا َل :أَنَبأََنا َعب ُد اللَّ ِه (بن يزيد) قَا َلَ :ح َّدثََنا َس ِعيد (بن أبي أيوب)
= ُعَبي ُد الله ب ُن فَ َ
ضالَةَ ب ِن إب َراه َ
الرح َم ِنَ ،عن ِعك ِرَمةَ (مولى ابن عباس)َ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن َعم ِرو ب ِن ال َع ِ
اص
قَا َل :أَنَبأََنا أَُبو األَس َوِد ُم َح َّم ُد ب ُن َعب ِد َّ
رِ
ض َي اهلل َعنهُ َما .وأخرجه النسائي في الكبرى (/452/3ح رقم )3535من طريق عبيد اهلل بن فضالة به (بلفظه).
َ
وأخرجه البخاري (/136/3ح رقم ،)2480وأحمد (/656/11ح رقم ،)7084والقطيعي في جزء األلف دينار
(/304/1ح رقم )198من طريق عبد اهلل بن يزيد المقرئ به (بنحوه) .وأخرجه أبو ُنعيم في تثبيت اإلمامة
(/366/1ح رقم )185من طريق بشير بن موسى ،وأخرجه البيهقي في الكبرى (/581/8ح رقم )17634من
طريق عباس بن عبد اهلل ،وفي معرفة السنن واآلثار (/37/5ح رقم )6774من طريق السري بن خزيمة ،ثالثتهم

(بشير ،وعباس ،والسري) عن عبد اهلل بن يزيد به (بلفظه) .وأخرجه الطبراني في األوسط (/209/3ح رقم)2939
من طريق عبد اهلل بن لهيعة عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن به (بمعناه) .وأخرجه النسائي (/115/7ح
رقم ،)4087وفي الكبرى (/452/3ح رقم ،)3536والطبراني (/146/1ح رقم ،)223وفي األوسط (/209/3ح
رقم ،)2939وأبو ُنعيم في الحلية ( )346/3من طريق عبد اهلل بن الحسن (بمعناه) ،وأخرجه الطبراني في األوسط
(/302/8ح رقم )8700من طريق يزيد بن أبي حبيب ،بلفظ "من قُتل دون ماله فهو شهيد" ،كالهما (عبد اهلل،
ويزيد) عن عكرمة مولى ابن عباس رضي اهلل عنهما به .وأخرجه أبو داود (/246/4ح رقم ،)4771والترمذي

(/29/4ح رقم ،)1419والنسائي (/115/7ح رقم ،)4088وفي الكبرى (/453/3ح رقم ،)3537وأحمد
(/417/11ح رقم ،)6816والصنعاني (/113/10ح رقم ،)18562والخالل في السنة (/168/1ح رقم،)160
وابن األعرابي في معجمه (/799/2ح رقم )1636من طريق إبراهيم بن طلحة (بمعناه) ،وأخرجه النسائي

(/114/7ح رقم ،)4085وفي الكبرى (/452/3ح رقم )3534من طريق عبد اهلل بن صفوان (بمعناه) ،وأخرجه
أحمد (/74/11ح رقم ،)6522والصنعاني (/114/10ح رقم ،)18566والطبراني في األوسط (/241/1ح
رقم )789من طريق أبي قالبة عبد اهلل بن يزيد ،بلفظ "من قُتل دون ماله فهو شهيد" ،وأخرجه أحمد (/546/11ح

رقم )6956من طريق شهر بن حوشب (بمعناه) ،وأخرجه الطبراني في األوسط (/101/3ح رقم )2617من طريق
الحسن بن يسار البصري ،ومن طريق عيسى بن طلحة في (/209/3ح رقم ،)2939ومن طريق سالم بن أبي

الجعد (/190/6ح رقم( )6154بمعناه) ،سبعتهم (إبراهيم ،وعبد اهلل ،وأبو قالبة ،وشهر ،والحسن ،وعيسى ،وسالم)
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في

عكرمة مولى ابن عباس :فقد أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)158ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن
صحح الحديث الترمذي في سننه
عبد اهلل بـن عمرو رضي اهلل عنهمـا .وعليـته فالحديث إسنــاده صحيح .وقـد ّ
وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه
(ح رقم ،)1420واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم،)6446
ّ
لمسند أحمد (ح رقم ،)7084وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم.)7084

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر=
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المطلب الثاني :اآلداب العـامـة الموجبة للجنة.

لقد اعتنى اإلسالم بما يحقق أمان المجتمع واجتماعه ،فدعا إلى ٍ
آداب رفيعة تعود على

المجتمع المسلم بالنفع العظيم من وحدة وتعاون وتكافل ،وهذا المطلب يتناول جملة من اآلداب
والحقوق العامة الموجبة لدخول الجنة.

أواًل_ بر الوالدين وحسن تربية البناء:

بر الوالدين عبادة من العبادات الجليلة ،وهي أعظم حق على العباد بعد حق اهلل 
عليهم ،وقد جاءت النصوص من كتاب اهلل  وسنة رسوله  تُرّغب في بر الوالدين ،ولِ ِعظم
مقرونا باإلحسان إليهما ،قال
شأن بر الوالدين قرنا اهلل تعالى حقهما بحقه ،فجاء األمر بتوحيده
ً
َ ْ
ْ ً
اَّلل َ َو ََل ت ُ ْْش ُكوا به َشيْئًا َوبال ْ َو َ
اعبُ ُدوا َ
اِلي ْ ِن إِح َسانا﴾ [النساء ،]36:وقال سبحانه:
اهلل تعالى﴿ :و
ِ ِ
ِ ِِ
َ
َ
ْ
َ َ َ َ ُّ َ
ْ ً
ك َأَل َت ْعبُ ُدوا إَل إيَاهُ َوبال َو َ
اِلي ْ ِن إِح َسانا﴾ [اإلسراء.]23:
﴿وقض رب
ِ ِ
ِ ِ
ولقد رتب الشارع الحكيم على هذا البر عظيم الجزاء في اآلخرة ،فجعله من أقرب السبل
()1
وأيسرها لدخول الجنة ،فَعن مع ِاويةَ ب ِن ج ِ
ال :أتيت رسول الله  فقلت :يا
اه َمةَ السلَ ِمي  ،قَ َ
َ
َ َُ َ
رسول الله ،إ ِّني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار اآلخرة ،قال« :ويحك ،أحية

أ ُّمك؟» قلت :نعم ،قال« :ارجع فبرها» ثم أتيته من الجانب اآلخر ،فقلت :يا رسول الله ،إ ِّني
كنت أردت الجهاد معك ،أبتغي بذلك وجه الله والدار اآلخرة ،قال« :ويحك ،أحية أ ُّمك؟» قلت:
نعم ،يا رسول الله ،قال« :فارجع إليها فبرها» ثم أتيته من أمامه ،فقلت :يا رسول الله ،إ ِّني
كنت أردت الجهاد معك ،أبتغي بذلك وجه الله والدار اآلخرة ،قال« :ويحك ،أحية أ ُّمك؟» قلت:
نعم ،يا رسول الله ،قال« :ويحك ،الزم رجلها ،فثم الجنة»(.)2

= الدم في حقه وان قُتل كان في النار وأن من قُتل دون ماله فهو شهيد/124/1( ،ح رقم ،)140قالَ :ح َّدثَنِي أَُبو
الرح َم ِنَ ،عن
ُك َري ٍب ُم َح َّم ُد ب ُن ال َع َال ِءَ ،ح َّدثََنا َخالِد َيعنِي اب َن َمخلٍَدَ ،ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َجعفَ ٍرَ ،ع ِن ال َع َال ِء ب ِن َعب ِد َّ
أَبِ ِ
يه (عبد الرحمن بن يعقوب)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .انفرد به مسلم دون البخاري.
( )1معاوية بن جاهمة :بن العباس بن مرداس السلمي ،عداده في أهل الحجاز ،مختلف فيه ،روى عنه طلحة بن
عبد اهلل بن عبد الرحمن ،وقيل :روى عنه طلحة بن يزيد بن ركانة ،وقيل :محمد بن يزيد بن ركانة[ .انظر :ابن
األثير ،أسد الغابة ،)198/5( ،ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة.])116/6( ،

( )2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب الجهاد ،باب الرجل يغزو وله أبواق/929/2( ،ح رقم ،)2781قالَ :ح َّدثََنا
ف ُم َح َّم ُد ب ُن أَح َم َد َّ
اقَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن َ
طل َحةَ
الرقي قَا َلَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َسلَ َمةَ ال َحَّرانِيَ ،عن ُم َح َّم ِد ب ِن إِس َح َ
وس َ
أَُبو ُي ُ
ق ،عن مع ِاويةَ ب ِن ج ِ
اه َمةَ السلَ ِمي  .وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة
ب ِن َعب ِد َّ
َ
الرح َم ِن ب ِن أَبِي َبك ٍر الصدي ِ َ ُ َ َ
(مختصرا) .وأخرجه هناد بن السري في الزهد ( )484/2من طريق محمد
( )75/3من طريق محمد بن إسحاق به
ً

بن طلحة به (بمعناه) .وأخرجه البيهقي في الشعب(/248/10ح رقم )7449من طريق عبد الملك بن جريج عن=
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(مختصرا) .وأخرجه النسائي (/11/6ح رقم ،)3104وفي الكبرى (/272/4ح رقم،)4297
= محمد بن طلحة به
ً

وأحمد (/299/24ح رقم ،)15538وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني (/58/3ح رقم ،)1371والطحاوي في
شرح مشكل اآلثار (/275/5ح رقم ،)2132والحاكم (/114/2ح رقم ،)2502وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة
(/2504/5ح رقم ،)6078والبيهقي في الكبرى (/45/9ح رقم )17832من طريق طلحة بن عبد اهلل عن معاوية
(مختصرا) .وله شاهد من حديث عبد الل بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،أخرجه ابن ماجه
ابن جاهمة
ً

(مختصرا) .واْلسناد رواته ثقات ما عدا _ :محمد بن إسحاق :بن يسار بن خيار،
(/930/2ح رقم)2782
ً
المطَّلِبي ،مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف ،نزيل
المدني ،أبو بكرُ .
ويقال :أبو عبد اهلل القرشي ُ
العراق وامام المغازي (ت150ه ــ)( .انظر :المزي ،تهذيب الكمال ،)406 ،405 /24:وثقه شعبة بن الحجاج
فقال" :أمير المحدثين" ،وقال في موضع آخر" :صدوق في الحديث"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)192 /7:

وابن سعد فقال" :ثق ـة من الناس من يتكلم فيه"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)233/7:ويحيى بن معين فقال:
"ثقة ولكنه ليس بحجة"( ،يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)225/3:والجوزجاني فقال" :الناس

يشتهون حديثه وكان يرمى بغير نوع من البدع"( ،الجوزجاني ،أحوال الرجال ،ص ،)232والعجلي فقال" :ثقة"،
(العجلي ،الثقات ،)232/2:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد على ذلك فقال" :لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن
إسحاق في علمه ول يوازيه في جمعه ،ومن أحسن الناس سياقًا لألخبار ،وأحسنهم حفظًا لمتونها ،وانما أتي ما
أتي؛ ألنه كان يدلس على الضعفاء ،فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك ،فأما إذا بين السماع فيما يـرويـه
فهو ثبت يحتج بروايته"( ،ابن حبان ،الثقـات ،)383/7:وتوسط فيه ابن المديني فقال" :صـدوق"( ،ابن حبان،
الثقات ،)384/7:وقــال مرة" :صالح وسط"( ،ابن المديني ،سؤالت ابن أبي شيبة لبن المديني ،ص ،)89وأحمد

فقال" :حسن الحديث"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال – رواية المروذي وغيره ،ص ،)49وأبو زرعة فقال:

"صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)192/7:وابن عدي فقال" :فتشت أحاديثه الكثيرة ،فلم أجد في أحاديثه
ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ،وربما أخطأ أو وهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخلف عنه
في الرواية عنه الثقات واألئمة ،وهو ل بأس به"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)270/7:والذهبي فقال:
"كان صدوقًا من بحور العلم وله غرائب في سعة ما روى تُستنكر ،واختلف في الحتجاج به ،وحديثه حسن وقد
صححه جماعة"( ،الذهبي ،الكاشف ،)156/2:وقال مرة" :أحد األعالم صدوق قوي الحديث إمام ل سيما في
السير"( ،الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)552/2:وقال في الميزان" :صالح الحديث ،ماله عندي ذنب إل ما قد
حشا في السيرة من األشياء المنكرة"( ،الذهبي ،ميزان العتدال ،)469/3:وابن حجر فقال" :صدوق يدلس ورمي
بالتشيع والقدر"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)467وذكره في المرتبة الرابعة من طبقات المدلسين (ص،)51
ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث ،وضعفه مالك فقال" :دجال من الدجاجلة" ،وابن معين فقال" :لم يزل الناس

يتقون حديثه" ،وقال مرة" :ليس بذاك هو ضعيف" ،وأبو حاتم فقال" :ليس عندي في الحديث بالقوى ضعيف
الحديث وهو أحب إلي من أفلح بن سعيد يكتب حديثه"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)194،193/7:وقال
النسائي " :ليس بالقوي"( ،النسائي ،الضعفاء والمتروكون ،ص ،)90وذك ـره العقيلي في الضعفــاء الكبير( ،العقيلي،

الضعفاء الكبير ،)29/4:وأورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)261ولكن ل يضره ،فلم يرسل عن محمد
ابن طلحة ،وهذا الحديث ل يوافق بدعته .قلت :هو صدوق.
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أشار هذا الحديث إلى ِعظم فضل بر الوالدين ،وبر األم على وجه الخصوص ،وفيه أن

نصيب اإلنسان من الجنة ل يصل إليه إل برضا أمه ،فقد صارت الجنة كشيء مملوك لها ،وهي

قاعدة عليه ،تتصرف فيه كيف تشاء ،فإن الشيء إذا صار تحت ِرجلَي أحد ،فقد تمكن منه

واستولى عليه بحيث ل يصل إلى آخر من جهته(.)1
ِ
ي َعن َعائِ َشةَ
ومما ُيدلل على عظَم شأن بر الوالدين وأنه سبب في دخول الجنة ما ُرِو َ
رِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه " :نمت ،ف أريتني في الجنة ،فسمعت صوت قارئ يق أر،
ض َي اللَّهُ َعنهُا ،قَالَت :قَ َ
َ
فقلت :من هذا؟ قالوا :هذا حارثة بن ُّ
النعمان( ،")2فقال رسول الله « :كذاك الب ُّر ،كذاك الب ُّر»

وكان أبر الناس بأ ِّمه"(.)3

_ محمد بن طلحة :بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشي التَّي ِم ّي المدني (ت101ه ــ) ،والتَّي ِم ّي
نسبة إلى تيم ،وهو بطن من غافق ممن كان بمصر[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)414/25السمعــاني،
األنس ـاب ( ،)120/3ذك ـ ـره ابن حبـان في الثقــات( ،ابن حبــان ،الثق ـات ،)367 /7:وق ــال الــذهبي" :وث ــق"،
(الذهبي ،الكاشف ،)183/2:وقال ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)485قلت :صدوق.

وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ ألجل محمد بن إسحاق ،وهو مدلس من الرابعة ،ولم يصرح بالسماع ،وقد تابعه
عبد الملك بن جريج في رواية البيهقي في الشعب (/248/10ح رقم ،)7449كما هو واضح من خالل التخريج،

فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره .وقد صححه الحاكم ،ووافقه الذهبي (ح رقم ،)2502وحسن الحديث األلباني في

صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)1248وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه" :إسناده حسن لغيره"،

(ح رقم.)2781
()1
()2

انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)128/26

حارثة بن ُّ
أحدا والخندق ،والمشاهد كلها مع رسول اهلل ،
النعمان :األنصاري ،يكنى أبا عبد اهلل ،شهد ًا
بدر و ً

وكان من فضالء الصحابة  ،وكان من َأبَّر الناس بأمه ،وقيل :أنه أدرك خالفة معاوية بن أبي سفيان ومات
فيها بعد أن ذهب بصره[ .انظر :ابــن عبد البر ،الستيع ـاب في مع ـرفــة األصحــاب ( ،)307،306/1ابن حجر،
اإلصابة في تمييز الصحابة (.])708/1

الرَّاز ِ
ق (بن همام) ،أَخَب َرَنا
( )3أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/100/42( ،ح رقم ،)25182قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد َّ
معمر (بن راشد) ،ع ِن (محمد بن مسلم) الزه ِري ،عن عمرةَ (بنت عبد الرحمن) ،عن عائِ َشةَ ر ِ
ض َي اهلل َعنهَا.
َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
وأخرجه أحمد (/206/42ح رقم ،)25337وفي فضائل الصحابة (/827/2ح رقم ،)1507والبيهقي في الشعب
(/261/10ح رقم ،)7467وفي البعث والنشور (/150/1ح رقم( )198بلفظه) ،وابن أبي عاصم في اآلحاد

(مختصرا) ،والنسائي في الكبرى (/342/7ح رقم ،)8176وابن حبان
والمثاني (/16/4ح رقم)1960
ً
(/479/15ح رقم( )7015بنحوه) ،من طريق عبد الرزاق بن همام به .وأخرجه أحمد (/96/40ح رقم،)24080
والحميدي (/302/1ح رقم ،)25337وابن أبي الدنيا في مكارم األخالق (/76/1ح رقم ،)224وابن أبي عاصم
في اآلحاد والمثاني (/16/4ح رقم ،)1959وأبو يعلى (/399/7ح رقم ،)4425وابن حبان (/478/15ح

رقم ،)7014والحاكم (/229/3ح رقم )4929من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به (بمعناه)= .
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وكما أمر اهلل  ببر الوالدين ،أمر الوالدين بتربية أبنائهم و ُحسن رعايتهم والهتمام بهم،
بل وأودع اهلل  في قلبهما الرحمة بأولدهما ،فاألم هي التي ذاقت ألوان العذاب وصبرت على
وحنانا ،بل ويصل األمر بها أن
أمنا
ُمر األلم وهي ترعى أولدها ،وتُوفر لهم
ً
طعاما وشرًابا و ً
ً
تضحي بنفسها من أجلهم ،فتؤاثرهم على نفسها في لقمة عيشها؛ لتنال بذلك اإليثار جنة الرحمن،
فَعن عائِ َشةَ ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُا ،أََّنهَا قَالَت :جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها ،فأطعمتها ثالث
َ َ
َ
تمرات ،فأعطت كل واحدة منهما تمرةا ،ورفعت إلى فيها تمرةا لتأكلها ،فاستطعمتها ابنتاها ،فشقت

التمرة ،التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ،فأعجبني شأنها ،فذكرت الذي صنعت لرسول الل ،
فقال« :إن الل قد أوجب لها بها الجنة ،أو أعتقها بها من النار»(.)1

أشار هذا الحديث إلى فضل اإليثار على النفس ،ورحمة الصغار ،ومزيد اإلحسان والرفق

بالبنات وأن ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار(.)2

ويستفاد من الحديث أن اإلحسان إلى البنات وصيانتهن ،والقيام بما يصلحهن من نفقة

وكسوة وغيرها ،والنظر في أصلح األحوال لهن ،وتعليمهن ما يجب تعليمه ،وتأديبهن وزجرهن عما

سببا في دخول الجنة(.)3
ل يليق بهن ،كل ذلك مما يكون ً

= وأخرجه الحاكم (/167/4ح رقم ،)7247وأبو ُنعيم في الحلية ( )356/1مـن طريق عـروة بن الزبير (بلفظه).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم األخالق (/75/1ح رقم )223من طريق أبي عمرو ذكوان (مطوًل) .كالهما

(عروة ،وأبو عمرو) عن عائشة رضي اهلل عنها .والحديث إسنـاده متصل ،ورواتـه ثقات ،وًل يضر اختالط

وتدليس _عبد الرزاق بن همام :فقد قال أحمد" :أتيته قبل المائتين ،وهو صحيح البصر ،ومن سمع منه بعدما
ذهب بصره ،فهو ضعيف السماع"( ،العالئي ،المختلطين ،ص ،)74وسماع أحمد بن حنبل منه كان قبل الختالط،

(انظر :ابن الكيال ،الكواكب النيرات ،ص ،)276وأما تدليسه فال يضر؛ ألنه ممن احتمل العلماء تدليسهم ،وذكره
ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص _ .)34معمر بن راشد :أورده العالئي في جامع التحصيل

(ص ،)283ولكن ل يضره؛ فلم يرسل عن ابن شهاب الزهري .وعليه فالحديث إسناده صحيح .صححه الحاكم

في المستدرك (ح رقم ،)7247وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)913وقال شعيب األرنؤوط في

تحقيقه لمسند أحمد" :إسناده صحيح" (ح رقم.)25182

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل اإلحسان إلى البنات/2027/4( ،ح رقم،)2630
ِ
ٍِ
ض َرَ ،ع ِن (يزيد بن عبد اهلل) اب ِن الهَ ِاد  ،أ َّ
اد ب َن أَبِي ِزَي ٍاد
َن ِزَي َ
قالَ :ح َّدثََنا قُتَيَبةُ ب ُن َسعيدَ ،ح َّدثََنا َبكر َيعني اب َن ُم َ
َّاش (بن ميسرة المخزومي) ،ح َّدثَه عن ِعر ِ
َمولَى اب ِن َعي ٍ
ث ُع َم َر ب َن َعب ِد ال َع ِز ِ
يز،
اك ب ِن َمالِ ٍك (الغفاري)َ ،س ِمعتُهُ ُي َحد ُ
َ ُ َ َ
عن عائِ َشةَ ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُا .وأخرجه البخاري (/110/2ح رقم ،)1418ومسلم (/2027/4ح رقم )2629من
َ َ
َ
طريق عروة بن الزبير عن عائشة  ،بمعناه.
()2

انظر :فيصل المبارك ،تطريز رياض الصالحين (ص.)199

( )3انظر :العراقي ،طرح التثريب في شرح التقريب (.)67/7
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ثانيا_ صلة الرحام:
ا
لقد حث اإلسالم على التواصل والترابط بين أفراد المجتمع المسلم ،سيما بين ذوي القرابة

منهم ،وجعل عاقبة هذه الصلة في الدنيا زيادة ونماء وتخليد لألثر ،وحذر اهلل  من قطيعة
َْ
ْ َ َ
َ ْ
َْ ُْ
ْ
َ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ
امك ْم﴾
األرحام فقال سبحانه﴿ :ف َهل َع َسيتُ ْم إِن ت َوِلْتُ ْم أن تف ِس ُدوا ِف اْل ْر ِض وتقطعوا أرح
َ
اَّل َ
ين
[محمد ،]22:كما جعل اهلل تعالى قطع األر
سببا في حلول اللعنة ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :و ِ
حام ً
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ َ َ
ْ ُ َ َ ْ
َ
َ َََْ ُ َ
ْ
َُْ ُ َ َ ْ َ
ون َما أ َم َر ُ
وصل َويُف ِس ُدون ِف اْل ْر ِض أوَلِك ل ُه ُم
اَّلل َ بِ ِه أن ي
اَّلل َ ِم ْن َبع ِد ِميثاقِ ِه ويقطع
ينقضون عهد ِ
َ ْ َ ُ َ َُ ْ ُ ُ َ
ار﴾ [الرعد ،]25:وفي اآلية دليل على تعظيم حق الرحم ،والنهي عن قطعها
اللعنة ولهم سوء اِل ِ
ِ ٍ ()1
ِ
ويدل على ذلك ً
أيضا األحاديث الواردة في قطيعة الرحمَ ،عن ُج َبي ِر ب ِن ُمطعم  ،أََّنهُ َسمعَ
َّ
النبِ َّي َ يقُو ُلً« :ل يدخل الجنة قاطع»(.)2
ولِعظم شأن صلة األرحام رتب الشرع عليها الثواب العظيم في اآلخرة ،بل وأخبر  أنها

من القربات التي توجب للعبد دخول الجنة ،ففي الحديث َعن أَبِي أَي ِ
ص ِاري  أ َّ
َن َرُج ًال
وب األَن َ
ِِ
ال :يا رس َ َّ ِ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه :
الجَّنةَ ،فَقَا َل القَوُمَ :ما لَهُ َما لَهُ؟ فَقَ َ
ول الله ،أَخبِرنِي بِ َع َم ٍل ُيدخلُني َ
قَ َ َ َ ُ
()3
ال َّ
النبِي « :تعبد الله ًل تشرك به شي ائا ،وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة،
«أرب ما له » فَقَ َ
وتصل الرحم ،ذرها(.)5(»)4

( )1جبير بن مطعم :يكنى أبا ُم َح َّمد ،وقيل أبا عدي ،أمه أم جميل بنت سعيد ،أسلم جبير يوم الفتح .وقيل عام
خيبر ،كان أتى َّ
كافر ،وكان من حلماء قريش وساداتهم ،وكان يؤخذ عنه النسب،
النبِ ّي ِ في فداء أسارى بدر ًا

توفي بالمدينة سنة (57هــ) ،وقيل سنة (59ه ــ) في خالفة معاوية ،وذكره البعض في المؤلفة قلوبهم ،وفيمن ُح ُسن
إسالمه منهم( .انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب.)232/1:

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب إثم القاطع/5/8( ،ح رقم ،)5984قالَ :ح َّدثََنا َيحَيى ب ُن ُب َكي ٍر،
ث (بن سعد)َ ،عن ُعقَي ٍل (بن خالد األيلي)َ ،ع ِن اب ِن ِشه ٍ
اب (الزهري) ،أ َّ
َن ُم َح َّم َد ب َن ُجَبي ِر ب ِن ُمط ِعٍم،
َح َّدثََنا اللَّي ُ
َ
قَا َل :إِ َّن ُجَبي َر ب َن ُمط ِعٍم ،أَخَب َرهُ .وأخرجه مسلم (/1981/4ح رقم )2556من طريق سفيان بن عيينة (بلفظه).
وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق مالك بن أنس (بنحوه) ،كالهما (سفيان ،ومالك) عن

ابن شهاب الزهري به.
()3

(أرب ما له) :المراد أي أنه ذو خبرة وعلم .وقيل :المراد أي حاجة له[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب

الحديث واألثر ( ،)35/1ابن حجر ،فتح الباري (.])264/3

(( )4ذرها) :أَي دعها ،والمراد أترك الراحلة ودعها كان الرجل على الراحلة حين سأل المسألة[ .انظر :ابن حجر،
فتح الباري ( ،)118/1العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.])91/22

( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب فضل صلة الرحم/5/8( ،ح رقم  .)5983قالَ :ح َّدثَنِي َعب ُد
الرحم ِن بن بِش ٍر ،ح َّدثََنا به ُز بن أ ٍ
ان ب ِن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن
َ
َ
َسدَ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ح َّدثََنا (عمرو) اب ُن ُعث َم َ
َّ َ ُ
ُ َ
ِ
ِ َّ ِ
ص ِاري = .
وسى ب َن َ
طل َحةََ ،عن أَبِي أَي َ
َمو َه ٍبَ ،وأَُبوهُ ُعث َم ُ
وب األَن َ
ان ب ُن َعبد الله (بن موهب) :أََّنهُ َما َسم َعا ُم َ
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ويستفاد من الحديث أن صلة الرحم من األعمال المبرورة التي يجب أن يتصف بها المسلم

بدون ريب؛ ألن اإلحسان إلى األقارب وذوي الرحم ومواساتهم في الخيرات والمسرات سبب من
أسباب دخول الجنة يوم القيامة.

وفي الحديث فضل اإلحسان إلى األقارب وذوي الرحم بما تيسر من إنفاق أو سالم أو
نظر إلى حال السائل كأنه
وخص هذه الخصلة من بين ِخالل الخير ًا
زيارة أو طاعة أو غير ذلك،
َّ
كان ل يصل رحمه فأمره به؛ ألنه المهم بالنسبة إليه ويؤخذ منه تخصيص بعض األعمال بالحض
عليها بحسب حال المخاطب(.)1

ثالثاا_ إنظار المعسر والتجاوز عنه:

الة العثرات ،وانظار الم ِ
أرشد اهلل  المسلمين ،وحثهم على تنفيس ال ُكرب ،واقَ ِ
عسرين،
َ
َ
ُ
وعده الشارع الحكيم من مكارم األخالق ومن الصدقات الخفية ،واألفضل
َريثما يزول إعسارهمّ ،
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ر َ َ ْ َ َ َ َْ
منه التَّجاوز عنه ،أو عن بعض دينه ،قال اهلل تعالى﴿ :وإِن َكن ذو عْسةٍ فن ِظرة إِل ميْسةٍ وأن
َ َ َ ُ َ ْر َ ُ ْ ُْ َْ َ َ
ي لك ْم إِن كنتُ ْم تعل ُمون﴾ [البقرة.]280:
تصدقوا خ

مؤديا إلى الجنة ،ففي الحديث َعن
وقد جعل اهلل  إنظار المعسر والتَّجاوز عنه طريقًا ً
ان ر ِ
ت ِمن رس ِ
ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :إن رج اال كان فيمن
ض َي اللَّه َعنهُ َما ،قَ َ
الَ :س ِمع َ
ُح َذيفَةَ ب ِن َ
َُ
الي َم ِ َ
كان قبلكم ،أتاه الملك ليقبض روحه ،فقيل له :هل عملت من خير؟ قال :ما أعلم ،قيل له:

انظر ،قال :ما أعلم شي ائا غير أ ِّني كنت أبايع الناس في الدُّنيا وأجازيهم ،فأنظر

()2

وأتجاوز عن المعسر ،فأدخله الله الجنة»(.)3

الموسر،

= وأخرجه البخاري (/104/2ح رقم )1396من طريق محمد بن عثمان ،وأخرجه مسلم (/42/1ح رقم )13من
طريق عمرو بن عثمان .كالهما (محمد ،وعمرو) عن موسى بن طلحة به (بنحوه).

( )1انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)173/1
(( )2فأنظر)ِ :
ظ ُار :التَّأ ِخ ُير واإلمهال( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)78/5:
اإلن َ
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إسرائيل/169/4( ،ح رقم،)3451
ِ ِ
الملِ ِك (بن عمير)،
قالَ :ح َّدثََنا ُم َ
وسى ب ُن إس َماعي َل (التبوذكي)َ ،ح َّدثََنا أَُبو َع َو َانةَ (وضاح بن عبد اهلل)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد َ
ت ِمن رس ِ
َعن ِرب ِعي ب ِن ِح َر ٍ
ول
اش ،قَا َل :قَا َل ُعقَبةُ ب ُن َعم ٍرو (أبو مسعود األنصاري) ،لِ ُح َذيفَةَ :أَلَ تُ َحدثَُنا َما َس ِمع َ
َُ
اللَّ ِه  ؟ قَا َلُ :ح َذيفَةُ (بن اليمان)  .وأخرجه البخاري (/116/3ح رقم ،)2391ومسلم (/1195/3ح رقم)1560
من طريق عبد الملك بن عمير به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/57/3ح رقم ،)2077ومسلم (/1194/3ح

رقم )1560مـن طريق منصور بن المعتمر ،وأخــرجــه مسلم (/1195/3ح رقم )1560مــن ط ـريق ُنعيم بــن أبــي
ونعيم ،وسعــد)
هنــد ،وأخرجـه في نفس الجــزء والصفحــة ورقم الحديث من طـريق سعد بن طــارق ،ثالثتهم (منصورُ ،
عــن ربعي بن حراش به (بنحوه).
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كما نص النبي  على أن إنظار المعسر والتَّجاوز عنه سبب من أسباب تفريج ُك َر ِب
()1
ول ِ
اهلل َ ،يقُو ُل« :من سره أن ينجيه الل من
ت َر ُس َ
ادةَ  ،قَ َ
يوم القيامة ،فَ َعن أَبِي قَتَ َ
الَ :س ِمع ُ
كرب يوم القيامة ،فلينفِّس عن معسر ،أو يضع عنه»(.)2
أشارت هذه األحاديث إلى فضل إنظار الم ِ
عسر والتَّجاوز والوضع عنه إما كل َّ
الدين،
ُ
واما بعضه من كثير أو قليل ،وفيه فضل المسامحة في القتضاء ،وفي الستيفاء سواء استوفي
وسر أو م ِ
من م ِ
عسر ،وفيه دليل على فضل الوضع من َّ
الدين ،وأنه ل يحتقر شيء من أفعال
ُ
ُ
()3
الخير فلعله سبب السعادة والرحمة ودخول الجنة .

ابعا_ السماحة في البيع والشراء والقضاء واًلقتضاء:
را
السهولة والسماحة ،خلقان من جملة األخالق الحميدة التي جاء بها اإلسالم وحث عليها،
وخصوصا إذا كانت تلك الصفتين من الصفات
وبهما يسود التكافل والترابط داخل المجتمع المسلم،
ً

المالزمة للتاجر المسلم ،وقد حث النبي  على السماحة والسهولة في البيع والشراء والقضاء
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :أدخل
ال :قَ َ
ان  قَ َ
ان ب ِن َعفَّ َ
والقتضاء ،ورتَّب عليهما دخول الجنةَ ،عن ُعث َم َ
الله  رج اال كان سه اال( )4مشترايا ،وبائ اعا ،وقاض ايا ،ومقتض ايا الجنة»(.)5
( )1أبو قتادة :الحارث بن ربعي بن بلدمة ،وقيل :النعمان بن ربعي .وقيل :النعمان بن عمر بن بلدمة ،الخزرجي
بدر ،وشهد أُحد وما بعدها من
اختلف ِفي شهوده ًا
األنصاري السلمي ،وأمه كبشة بنت مطّهر ،فارس النبي ُ ،
المشاهد ،وتوفي بالمدينة سنة (54هـ ــ) ،والصحيح أنه توفي بالكوفة في خالفة علي  ،وهو الذي صلى عليه.
[انظر :ابن عبد البر ،الستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1731/4 ،289/1ابن األثير ،أسد الغابة (.])605/1

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعسر/1196/3( ،ح رقم ،)1563قالَ :ح َّدثََنا أَُبو
ٍ
الهَيثَِم َخالِ ُد ب ُن ِخ َد ِ
وب (بن كيسان)َ ،عن َيحَيى ب ِن أَبِي َكثِ ٍ
يرَ ،عن
اش ب ِن َعج َال َنَ ،ح َّدثََنا َح َّم ُ
اد ب ُن َزيدَ ،عن أَي َ
عب ِد ِ
ادةَ ،أ َّ
ادةَ  .انفرد به مسلم دون البخاري.
َن أََبا قَتَ َ
اهلل ب ِن أَبِي قَتَ َ
َ
()3

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)224/10

()4
لينا يميل إلى ما يريد منه صاحبه(.انظر :السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)21/2:
سمحا ً
(سه اال)ً :

( )5النسائي ،سنن النسائي ،كتاب البيوع ،باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة/318/7( ،ح رقم ،)4696قال:
طِ
اء ب ِن فَرو َخَ ،عن
ون َس (بن عبيد)َ ،عن َع َ
أَخَب َرَنا َعب ُد اللَّ ِه ب ُن ُم َح َّم ِد ب ِن إِس َح َ
قَ ،عن إِس َم ِعي َل اب ِن ُعلََّيةََ ،عن ُي ُ
ان  .وأخرجه النسائي في الكبرى (/91/6ح رقم )6249من طريق عبد اهلل بن محمد بن إسحاق
ان ب ِن َعفَّ َ
ُعث َم َ
به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/469/1ح رقم )410من طريق إسماعيل بن علية به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه
(/742/2ح رقم )2202من طريق محمد بن أبان (بنحوه) .وأخرجه البزار (/48/2ح رقم )392من طريق مؤمل
بن هشام (بمعناه) ،والبغوي في شرح السنة (/36/8ح رقم )2045من طريق عبد اهلل بن محمد (وفيه قصة)،
ثالثتهم (محمد ،ومؤمــل ،وعب ـد اهلل) عن إسمــاعيل بن علية به .وأخرجه أحمد (/521/1ح رقم )485من طريق
حمــاد بن سلمة ،والقضــاعي (/252/2ح رقم )1299من طريق شعبــة بن الحجــاج ،كــالهمـا (حمــاد ،وشعبــة) =
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وأشار هذا الحديث إلى ترِغيب عظيم في ُحسن القضاء والقتضاء ،وأن ذلك مما ُيدخل
اهلل  به الجنة ،وجاء الترغيب في الحديث على كال الوجهين في حسن التقاضي لرب َّ
الدين،

وفى ُحسن القضاء للذي عليه َّ
الم َشاحة في
الدين ،فقد رَّغب الكل في األخذ بأرفع األحوال ،وترك ُ
القضاء والقتضاء ،واستعمال مكارم األخالق ومعاليها في البيع والشراء واألخذ واإلعطاء( ،)1وقد
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ضي اللَّهُ َعنهُ َما :أ َّ
ال« :رحم الله
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َن َر ُس َ
جاء هذا كله في حديث َجابر بن َعبد الله َر َ
رج اال سم احا إذا باع ،واذا اشترى ،واذا اقتضى»(.)2
ويستفاد من الحديث الحض على السماحة وحسن المعاملة ،واستعمال معالى األخالق

الم َشاحة في البيع ،وأن ذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ ألن النبي 
ومكارمها ،وترك التضييق و ُ

ل يحض أمته إل على ما فيه النفع والخير لهم في الدنيا واآلخرة ،وأما عن ثواب وفضل ذلك في

اآلخرة فقد دعا النبي  بالرحمة لمن فعل ذلك ،فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي  فليقتد
بهذا الحديث ويعمل به(.)3

= عن يونس بن عبيد به (بنحوه) .وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق (/187/1ح رقم )562من طريق الحسن
البصري عن عطاء بن فروخ به (بنحوه) .وله شاهد من حديث جابر بن عبد الل رضي الل عنهما ،أخرجه

البخاري (/57/3ح رقم( )2076بمعناه) .ومن حديث أبي هريرة  ،أخرجه الترمذي (/601/3ح رقم)1319

(بمعناه) .ومن حديث أبي سعيد الخدري  ،أخرجه الطبراني في األوسط (/297/7ح رقم( )7544بمعناه).

واْلسناد فيه _ :يونس بن عبيد :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)249والعالئي في جامع التحصيل

(ص ،)305ول يضره؛ ألنه لم يرسل ع ـن عطاء بن فروخ ،وأما تدليسه فال يضر؛ ألنه ممن احتمل العلمـاء
تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص _ .)36عطاء بن فــروخ :مولى قريش،

حجازي( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)99/20:ذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :يروي عن عثمان بن عفان

روى عنه يونس بن عبيد وعلى بن زيد"( ،ابن حبان ،الثقات ،)204/5:وقال ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر،
تقريب التهذيب ،ص ،)392ونقل ابن حجر عن ابن المديني أنه لم يلق عثمان بن عفان  ،ولم أجد ما يؤيد
ذلك( ،انظر :ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)210/7:وقال صاحبا التحرير" :مجهول الحال ،فقد تفرد بالرواية عنه
اثنان فقط ،وذكره ابن حبان وحده في الثقات"( ،معروف واألرنؤوط ،تحرير تقريب التهذيب ،)15/3:قلت :هو

مجهول .وعليه فالحديث إسناده ضعيف .وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى الحسن لغيره .كما هو واضح

في التخريج .وقد حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)243وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند
أحمد" :إسناده صحيح" (ح رقم ،)410وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد" :حديث حسن لغيره" (ح رقم.)410
( )1انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)517/6
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة في البيع والشراء ومن طلب حقًا فليطلبه في
طر ٍ
عفاف/57/3( ،ح رقم ،)2076قالَ :ح َّدثََنا َعلِي ب ُن َعي ٍ
الَ :ح َّدثَنِي
َّان ُم َح َّم ُد ب ُن ُم َ
ف ،قَ َ
َّاشَ ،ح َّدثََنا أَُبو َغس َ
مح َّم ُد بن المن َك ِد ِر ،عن جابِ ِر ب ِن عب ِد اللَّ ِه ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما .انفرد به البخاري دون مسلم.
َ
َ َ
َُ
َ
ُ ُ
( )3انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)211،210/6
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خامسا_ إفشاء السالم:
ا
لقد حرص اإلسالم على نشر المحبة بين صفوف المسلمين ،وذلك من خالل آداب رفيعة،
كإفشاء السالم ،الذي يؤلف القلوب وينزغ ِ
الغل و َّ
ال
ال :قَ َ
الض ِغ َينة منها ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
رسو ُل ِ
اهلل ً« :ل تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ،وًل تؤمنوا حتى تح ُّابوا ،أوًل أدلُّكم على شيء إذا
َُ
()1
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم» .
سببا في نشر المحبة،
أشار هذا الحديث إلى أن إفشاء السالم وبذله لجميع المسلمين ً
سببا لكمال اإليمان؛ ألن السالم أول أسباب التَّألُف ،ومفتاح استجالب المودة ،وفي إفشائه
والمحبة ً

الم َميز لهم من غيرهم من أهل الملل ،مع ما فيه من
نشر لأللفة بين المسلمين ،واظهار لشعارهم ُ
رياضة النفس ولزوم التواضع ،واعظام حرمات المسلمين ،وتتضمن الحديث لطيفة أخرى وهي
رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة(.)2
نص النبي  على أن إفشاء السالم واظهاره للمسلمين ِخصلة من ِ
الخص ِ
ال الموجبة
وقد َّ
َ
لدخول الجنان ،فقد جاء في الحديث عن عب َد اللَّ ِه بن عم ٍرو ر ِ
ال َر ُسو ُل
ال :قَ َ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما ،قَ َ
َ َ
َ َ
َ
()3
اللَّ ِه « :أربعون خصل اة أعالهن منيحة العنز  ،ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها،
َّان(« :)4فعددنا ما دون منيحة العنز،
وتصديق موعودها ،إًل أدخله الله بها الجنة» ،قَ َ
ال َحس ُ
من رِّد السالم ،وتشميت العاطس( ،)5واماطة الذى عن الطريق ،ونحوه فما استطعنا أن نبلغ

خمس عشرة خصل اة»(.)6

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أنه ل يدخل الجنة إل المؤمنون وأن محبة المؤمنين من اإليمان
سببا لحصولها/74/1( ،ح رقم ،)54قالَ :ح َّدثََنا أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)،
وأن إفشاء السالم ً
َح َّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَيةَ (محمد بن خازم) ،وو ِكيع (بن الجراح)َ ،ع ِن األَع َم ِ
ص ِال ٍح
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن أَبِي َ
ََ
(السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .انفرد به مسلم دون البخاري.

()2

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)36/2

(( )3منيحة العنز) :أي عطية لبن الشاة ،والمراد أنثى العنز التي تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد( .انظر :ابن حجر،
فتح الباري.)160/1:

( )4حسان :بن عطية المحاربي نسبة إلى الجد والى قبيلة محارب ،مولهم أبو بكر الدمشقي ،ثقة فقيه عابد من
الرابعة ،مات بعد سنة مائة وعشرين( .انظر :ابن حجر ،تقريب التهذيب ص.)158

(( )5تشميت العاطس) :أي الدعاء له( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)253/2:

( )6البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب فضل المنيحة/166/3( ،ح رقم،)2631
ونس (السبيعي) ،ح َّدثََنا (عبد الرحمن بن عمرو) األَوَز ِ
ِ
اعيَ ،عن
َ
يسى ب ُن ُي ُ َ
قالَ :ح َّدثََنا ُم َس َّدد (بن مسرهد)َ ،ح َّدثََنا ع َ
ت عب َد اللَّ ِه بن عم ٍرو ر ِ
ِ
ض َي اهلل
َّان ب ِن َع ِطَّيةَ (المحاربي)َ ،عن أَبِي َكب َشـةَ َّ
َ َ
السلُولِي (جبريل بن يسار)َ ،سمع ُ َ
َحس َ
َ
َعنهُ َما .انفرد به البخاري دون مسلم.
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ي
ومن األحاديث الواردة في فضل إفشاء السالم واظهاره ونشره لعموم المسلمين ما ُرِو َ
()1
ال :لَ َّما قَِدم رسو ُل اللَّ ِه ِ 
يل :قَِد َم
اس إِلَي ِهَ ،وِق َ
َعن َعبِد اللَّ ِه ب ِن َس َالٍم  ،قَ َ
المد َينةَ ان َج َف َل النَّ ُ
َ َُ
َ
ِ
الن ِ ِ
ت وجهَ رس ِ
ت ِفي َّ
ت أ َّ
ول اللَّ ِه َ ع َرف ُ
َر ُسو ُل اللَّ ِه  ،فَ ِجئ ُ
َن َوجهَهُ
اس ألَنظُ َر إِلَيهَ ،فلَ َّما استََبن ُ َ َ ُ
لَي َس بِوج ِه َك َّذ ٍ
ال« :يا أيُّها الناس ،أفشوا السالم ،وأطعموا
ان أ ََّو ُل َشي ٍء تَ َكلَّ َم بِ ِه أَن قَ َ
اب َو َك َ
َ
()2
الطعام ،وصلُّوا والناس نيام تدخلون الجنة بسالم» .
ويستفاد من هذه األحاديث أن إفشاء السالم من خير األقوال في البر واإلكرام ،وأن سبب

في دخول الجنان ،وليس ذلك إل ألنه شعار اإلسالم.

سادسا_ إطعام الطعام:
ا
لقد حث اإلسالم األغنياء ورَّغبهم في اإلحسان إلى الفقراء والمساكين بشتى الوجوه ،ومن

ذلك إطعام الطعام ،ل سيَّما وأنه فضيلة من الفضائل ،ووجه من أشرف وجوه البر واإلحسان التي
َ
ُْ ُ َ َ َ َ ََ ُ
حبِّه م ْسكينًا َويَت ً
يما َوأَس ً
يا ( )8إِن َما
دعا إليها اإلسالم ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :ويط ِعمون الطعام َع ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ً ََ ُ ُ
َ ََ ُ
ُْ ُ ُ ْ َ ْ
اف م ْن َربِّنَا يَ ْو ًما َعبُ ً
ك ً
وسا َق ْم َطر ً
يرا
َن
ا
ن
إ
)
9
(
ا
ور
اَّلل َ َل ن ِريد ِمنكم جزاء وَل ش
ِ
نط ِعمكم لِوج ِه ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ْ َ َ َُ ًََ َ َ
ََ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َْْ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ً َ ُ ُ ً
حر ً
يرا ()12
( )10فوقاهم اَّلل َ ش ذلِك اِلومِ ولقاهم نْضة وِسورا ( )11وجزاهم بِما صبوا جنة و ِ
َ َ ََ َْ
َُ
اْل َرائك ََل يَ َر ْو َن ف َ
يها َش ْم ًسا َو ََل َز ْم َهر ً
يرا﴾ [اإلنسان ،]13-8:كما أن إطعام
كئِي ِفيها َع
ِ
مت ِ
ِ ِ
ِ
الطعام خير ِخص ِ
ال اإلسالم ،كما أخبر بذلك النبي عليه أفضل الصالة وأتم السالمَ ،عن َعبِد اللَّ ِه
َ
ِ
َّ
ِ
النبِ َّي  :أَي ِ
ٍ
ِ
َل َّ
ضي اللهُ َعنهُ َما ،أ َّ
ال« :تطعم الطعام،
اإلسالَم َخير؟ قَ َ
َن َرُج ًال َسأ َ
بن َعمرو َر َ
وتق أر السالم على من عرفت ومن لم تعرف»(.)3
ويستفاد من الحديث الحض على المواساة ،واستجالب قلوب الناس بإطعام الطعام وبذل

السالم؛ ألنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما ،وقد مدح اهلل  المطعم للطعام ،فقال
َُْ ُ َ َ َ َ ََ
َع ُ
حبِّ ِه﴾ [اإلنسان.)4(]8:
سبحانه﴿ :ويط ِعمون الطعام
()1

عبد الله بن سالم( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)45

( )2الترمذي ،سنن الترمذي (/652/4ح رقم ،)2485إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته ،انظر :ص.)46

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب إطعام الطعام من اإلسالم/12/1( ،ح رقم ،)12قالَ :ح َّدثََنا
الخي ِر (مرثد بن عبد اهلل)َ ،عن
َعم ُرو ب ُن َخالِ ٍد ،قَا َلَ :ح َّدثََنا اللَّي ُ
ث (بن سعد)َ ،عن َي ِز َ
يد (بن أبي حبيب)َ ،عن أَبِي َ
عب ِد اللَّ ِه ب ِن عم ٍرو ر ِ
ض َي اللَّهُ َعنهُ َما .وأخرجه البخاري (/15/1ح رقم ،)28ومسلم (/65/1ح رقم )39من طريق
َ
َ
َ

قتيبة بن سعيد الثقفي ،وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن رمح ،وأخرجه

البخاري (/52/8ح رقم )6236من طريق عبد اهلل بن يوسف ،ثالثتهم (قتيبة ،ومحمد ،وعبد اهلل) عن الليث بن
سعد به (بلفظه).
()4

انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)64/1
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ِ
ِ
صال الموجبة لدخول الجنان ،فقد جاء في الحديث
صلة من الخ َ
كما أن إطعام الطعام خ َ
()1
ال :لَ َّما قَِدم رسو ُل اللَّ ِه ِ 
يل :قَِد َم
اس إِلَي ِهَ ،وِق َ
َعن َعبِد اللَّ ِه ب ِن َس َالٍم  ،قَ َ
المد َينةَ ان َج َف َل النَّ ُ
َ َُ
َ
ِ
الن ِ ِ
ت وجهَ رس ِ
ت ِفي َّ
ت أ َّ
ول اللَّ ِه َ ع َرف ُ
َر ُسو ُل اللَّ ِه  ،فَ ِجئ ُ
َن َوجهَهُ
اس ألَنظُ َر إِلَيهَ ،فلَ َّما استََبن ُ َ َ ُ
لَي َس بِوج ِه َك َّذ ٍ
ال« :يا أيُّها الناس ،أفشوا السالم ،وأطعموا
ان أ ََّو ُل َشي ٍء تَ َكلَّ َم بِ ِه أَن قَ َ
اب َو َك َ
َ
()2
الطعام ،وصلُّوا والناس نيام تدخلون الجنة بسالم» .
ِ
صال إلى اإلسالم وأعماله ،وجعل أفضلها
أشار النبي  في الحديث إلى جملة من خ َ
في المثوبة إطعام الطعام الذي به قوام األبدان ،وجعل خير األقوال في البر واإلكرام إفشاء السالم،
الذي به تحصل األلفة والمودة بين أهل اإلسالم ،وقد اشتمل الحديث على نوعي المكارم؛ ألنها
إما مالية واإلطعام إشارة إليها ،واما بدنية والسالم إشارة إليها(.)3

سابعا_ عيادة المريض:
ا
عيادة المريض وزيارته من اآلداب الرفيعة التي حث عليها اإلسالم ،وجعلها من أولى
حقوق المسلم على أخيه المسلم ،بل هي من سبل التألف بين القلوب الذي امتن اهلل  علينا به
ْ ُ
َ ً َ ََ ُ
َ َ َْ ُ
َْ ُ َْ
َْ َ
ك ْم إذْ ُكنْتُ ْم أَ ْع َداءً
اَّلل علي
اَّلل َ ِ
َجيعا َوَل تف َرقوا َواذك ُروا نِعمت ِ
فقال سبحانهَ ﴿ :واعت ِصموا ِِبب ِل ِ
ِ
ََََ ََْ ُُ
ْ َ ً َُ ُْ ْ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ َََْ َ ُ ْ َ َ َ
ُ ْ ََ ْ َ ْ
حتُ ْم بن ْع َ
ار فأنقذك ْم ِمن َها كذلِك
انل
ن
م
ة
ر
ف
ح
ا
ف
ش
َع
م
ت
ن
ك
و
ا
ان
و
خ
إ
ه
ت
م
ب
ص
أ
ف
م
ك
وب
ٍ ِ
ِِ ِِ ِ
ِ
فألف بي قل ِ
َ
َ َ ُ َْ
ُ َ ِّ ُ ُ َ ُ
اَّلل َ لك ْم آيَاتِ ِه ل َعلك ْم تهتَ ُدون﴾ [آل عمران.]103:
يبي
ان(َ ،)4ع ِن َّ
ال:
النبِي  ،قَ َ
وقد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرةَ ،عن ثَوَب َ
«إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة( )5الجنة حتى يرجع»(.)6

()1

عبد الله بن سالم( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)45

( )2الترمذي ،سنن الترمذي (/652/4ح رقم ،)2485إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته ،انظر :ص.)46
()3

انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)139/1

( )4ثوبان( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)31

(( )5الخرفة) :اسم ما ُيخترف من َّ
ك ثمره ،والمراد في الحديث يشبه رسول اهلل  ما ُيحرزه عائد
النخل حين ُيد ِر ُ
المخترف من الثمر[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (،)24/2
المريض من الثواب بما ُيحرزه ُ
السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.])441/1

( )6مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل عيادة المريض/1989/4( ،ح رقم ،)2568قال:
َح َّدثََنا َيحَيى ب ُن َحبِ ٍ
يد ب ُن ُزَري ٍعَ ،ح َّدثََنا َخ ِالد (بن مهران)َ ،عن أَبِي ِق َالَبةَ (عبد اهلل بن يزيد)،
يب ال َح ِارثِيَ ،ح َّدثََنا َي ِز ُ
ول ِ
ان مولَى رس ِ
اء َّ ِ
اهلل  .وأخرجه مسلم (/1989/4ح رقم)2568
َُ
َعن أَبِي أَس َم َ
الر َحبي (عمرو بن مرثد)َ ،عن ثَوَب َ َ
من طريق خالد بن مهران به (بنحوه) .وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق أيوب بن كيسان عن
عبد اهلل بن يزيد به (بمعناه) .ومن طريق شراحيل بن شرحبيل عن عمرو بن مرثد به (بمعناه).
124

ومن فضائل عيادة المريض أن اهلل  جعل ثواب العائد سعادة ورضا ،فهو في ممشاه
ال:
إلى المريض يمشي في رياض الجنة ،فقد جاء في الحديث َعن َعلِي ب ِن أَبِي طَالِب  ،قَ َ
ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :من أتى أخاه المسلم ،عائ ادا( ،)1مشى في خرافة الجنة حتى يجلس،
ت َر ُس َ
َس ِمع ُ
فِإذا جلس غمرته( )2الرحمة ،فِإن كان غدوةا ،صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ،وان
اء ،صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح»(.)3
كان مس ا

سائال عن حاله( .انظر :السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)438/1:
(( )1عائ ادا) :أي ز ًا
ائر ً
(( )2غمرته) :أَي َغطَّتهُ( .السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)441/1:

()3
يضا/463/1( ،ح رقم،)1442
ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب الجنائز ،باب ما جاء في ثواب من عاد مر ً
ش (سليمان
ان (بن محمد) ب ُن أَبِي َشيَبةَ قَا َلَ :ح َّدثََنا أَُبو ُم َع ِاوَيةَ (محمد بن خازم) قَا َلَ :ح َّدثََنا األَع َم ُ
قالَ :ح َّدثََنا ُعث َم ُ
الرح َم ِن ب ِن أَبِي لَيلَىَ ،عن َعلِي (بن أبي طالب)  .وأخرجه الحاكم
بن مهران)َ ،ع ِن ال َح َكِم (بن عتيبة)َ ،عن َعب ِد َّ
(/492/1ح رقم )1264من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/47/2ح رقم ،)612وابن

أبي شيبة (/443/1ح رقم ،)10835وهناد بن السري في الزهد (/224/1ح رقم ،)372من طريق محمد بن خازم
به (بنحوه) .وأخرجه البزار (/224/2ح رقم )620من طريق يوسف بن موسى ،وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض

والكفارات (/86/1ح رقم ،)89والنسائي في الكبرى (/52/7ح رقم )7452من طريق إسحاق بن إبراهيم ،وأخرجه
أبو يعلى (/227/1ح رقم )262من طريق زهير بن حرب ،والحاكم (/501/1ح رقم )1293من طريقي محمد
بن عبد اهلل بن نمير ومحمد بن العالء ،وأخرجه البيهقي في الكبرى (/534/3ح رقم ،)6584وفي اآلداب
(/112/1ح رقم )272من طريق أحمد بن عبد الجبار ،ستتهم (يوسف ،واسحاق ،وزهير ،ومحمـد ،ومحمـد ،أحمـد)
عـن محمـد بن خازم به (بنحـوه) .وأخرجه الترمذي (/291/3ح رقم ،)969وأحمد (/110/2ح رقم ،)702والبزار

(/28/3ح رقم ،)777والطبراني في األوسط (/266/7ح رقم ،)7464وأبو ُنعيم في تاريخ اصبهان (،)181/1
وابن بشران في أماليه _ الجزء األول _ (/305/1ح رقم )698من طريق سعيد بن عالقة ،وأخرجه أبو داود

(185/3ح رقم ،)3098وأحمد (/277/2ح رقم ،)976وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (/84/1ح رقم،)85
والحاكم (/501/1ح رقم ،)1294والبيهقي في الكبرى (/534/3ح رقم ،)6585وفي الشعب (/405/11ح
رقم )8742من طريق عبد اهلل بن نافع ،وأخرجه أحمد (/265/2ح رقم ،)955وابن أبي الدنيا في المرض

والكفارات (/81/1ح رقم ،)82وأبو يعلى (/248/1ح رقم ،)289وابن حبان (/224/7ح رقم )2958من طريق
عبد اهلل بن يسار ،وأخرجه ابن أبي شيبة (/444/2ح رقم )10842من طريق الحارث بن عبد اهلل ،وأخرجه ابن
أبي الدنيا في المرض والكفارات (/124/1ح رقم )150من طريق كرز التيمي ،وأخرجه الطبراني في األوسط

(/68/3ح رقم )2506من طريق هبيرة بن يريم ،ومن طريق عبد الرحمن بن غنم في (/104/1ح رقم،)324
وأخرجه البيهقي في الشعب (/407/11ح رقم )8744من طريق سعيد بن المسيب ،ثمانيتهم (سعيد ،وعبد اهلل،
(مختصرا) .والحديث
وعبد اهلل ،والحارث ،وكرز ،وهبيرة ،وعبد الرحمن ،وسعيد) عن علي بن أبي طالب 
ً
إسناده متصل ،ورواته ثقات ،وًل يضر ما قيل في كل من _ :محمد بن خازم :ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية
من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص ،)36ول يضره ،فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم،

وأورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)263ول يضره ،فلم يرسل عن األعمش ،وهذا الحديث ل يوافق بدعته=.
125

أشار الحديث إلى أن عائد المريض في ممشاه إلى المريض ،فإنه يمشي في طريق تؤدي

به إلى الجنة؛ فإذا جلس غمرته الرحمة ،وفي الحديث دليل على أن عائد المريض يصلي عليه
سبعون ألف ملك إذا كان في الصباح ،واذا كان في المساء كان مثل هذا األجر.
ثام انا_ إماطة الذى عن الطريق:

اتصف المجتمع اإلسالمي بأنه مجتمع تعاوني تكافلي ،حيث بيادر أفراده إلى ما يسهل

على المسلمين أمور دنياهم ،وذلك لعلمهم مدى الفضل والثواب المترتب على تلك األعمال الطيبة،

فقد كان النبي  يحثهم ويحرضهم على التيسير على المسلمين ،ففي الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ ،
َع ِن َّ
ال« :لقد أريت رج اال يتقلب في الجنة ،في شجرة قطعها من ظهر الطريق ،كانت
النبِي  ،قَ َ
تؤذي الناس»(.)1
وقد ورد في إماطة األذى عن الطريق أحاديث أخرى تبين ِعظَم قدر هذا العمل ،ورفعة

ال
ال :قَ َ
مكانته ،وأنه سبب من أسباب دخول الجنة ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
رسو ُل ِ
اهلل « : مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق ،فقال :والل ل ن ِّحين هذا عن المسلمين
َُ
ًل يؤذيهم فأدخل الجنة»(.)2

= _ العمش سليمان بن مهران( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)69وتدليسه ل يضر؛ ألنه ممن احتمل العلماء
تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص.)33

_ الحكم بن عتيبة :تدليسـه ل يضر؛ ألنه ممن احتمـل العلماء تدليسهم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من
مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقـات المدلسين ص ،)30وأورده ابن أبي حاتم في المراسيـل (ص،)48

والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)167ولكن ل يضره؛ فلم يرسل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
_ عبد الرحمن بن أبي ليلى :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)125والعالئي في جامع التحصيل

(ص ،)226ولكن ل يضره ذلك في هذا الحديث ،فلم يرسل عن علي  .وعليه فالحديث إسنـاده صحيح .وقد
حسن الحديث اإلمام الترمذي في سننه (ح رقم ،)969وصححـه ابـن حبـان (ح رقم ،)2958والح ــاكم في المستدرك،
ّ

(ح رقم ،)1264واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)5934وفي السلسلة الصحيحة (ح رقم،)1367
واألرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم ،)1442وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد" :إسناده صحيح"
(ح رقم.)612

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم/2021/4( ،ح
ِ
ان
رقم ،)1914قالَ :ح َّدثََناهُ أَُبو َبك ِر ب ُن أَبِي َشيَبةَ (عبد اهلل بن محمد)َ ،ح َّدثََنا ُعَبي ُد اهلل (بن موسى)َ ،ح َّدثََنا َشيَب ُ
(بن عبد الرحمن)َ ،ع ِن األَع َم ِ
صالِ ٍح (ذكوان السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .انفرد
ش (سليمان بن مهران)َ ،عن أَبِي َ
به مسلم دون البخاري.

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم/2021/4( ،ح
رقم ،)1914قالَ :ح َّدثَنِي ُزَهي ُر ب ُن َحر ٍب (الحرشي)َ ،ح َّدثََنا َج ِرير (بن عبد الحميد)َ ،عن ُسهَي ٍل (بن أبي صالح)=،
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ضرر ،وأن قليل الخير
ًا
دلَّت األحاديث على فضيلة كل من نفع المسلمين وأزال عنهم
َّ
ب ِفي ال َجَّن ِةِ ،في َش َج َرٍة قَطَ َعهَا
يحصل به كثير األجر ،ودل على ذلك قوله " :لَقَد َأرَي ُ
ت َرُج ًال َيتََقل ُ
ظه ِر الطَّ ِري ِ
ق" أي يتنعم في الجنة بمالذها بسبب قطعه الشجرة(.)1
ِمن َ

تاسعا_ اتباع الجنائز:
ا
شهود الجنازة واتباعها من حقوق المسلم على المسلم ،وفي شهودها حصول العبرة والعظة،
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :من شهد
ال :قَ َ
للمشيع ،فَ َعن أَبِي ُه َري َرةَ  ،قَ َ
وتحصيل األجر والثواب العظيم ُ
()2
يل :وما ِ
ِ
ِّ
يرطَ ِ
ان؟
الق َا
الجنازة حتى يصلي ،فله قيراط  ،ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان» ،ق َ َ َ
ال« :مثل الجبلين العظيمين»(.)3
قَ َ

ويستفاد من الحديث الحث والترغيب في شهود جنازة الميت ،والقيام بأمره ،والحض على

الجتماع له ،والتنبيه على عظيم فضل اهلل تعالى ،وتكريمه للمسلم في تكثيره الثواب لمن يتولى

أمره بعد موته(.)4

وقد نص النبي  على وجوب الجنة لمن تبع الجنازة ،ففي الحديث َعن أَبِي ُه َري َرةَ ،
ال رسو ُل ِ
ال أَُبو َبك ٍر :أ ََنا ،قَا َل« :فمن تبع
اهلل « :من أصبح منكم اليوم صائ اما؟» قَ َ
قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
ال« :فمن أطعم منكم اليوم مسكي انا؟» قَا َل أَُبو َبك ٍر:
ال أَُبو َبك ٍر :أ ََنا ،قَ َ
منكم اليوم جنازةا؟» قَ َ
ال رسو ُل ِ
اهلل « :ما اجتمعن
يضا؟» قَ َ
أ ََنا ،قَ َ
ال« :فمن عاد منكم اليوم مر ا
ال أَُبو َبك ٍر :أ ََنا ،فَقَ َ َ ُ
في امرئ ،إًل دخل الجنة»(.)5
= عن أَبِ ِ
يه (ذكوان أبي صالح السمان)َ ،عن أَبِي ُه َري َرةَ  .وأخرجه البخاري (/132/1ح رقم ،)652ومسلم
َ
(/1521/3ح رقم )1914من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به (بمعناه) .وأخرجه مسلم
(/2021/4ح رقم )1914من طريق نفيع بن رافع عن أبي هريرة ( بنحوه).

()1

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)171/16

(( )2قيراط) :القيراط مثل جبل أحد( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)178/2:

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتــاب الجنائز ،باب من انتظر حتى تدفن/87/2( ،ح رقم ،)1325قالَ :ح َّدثََنا
ٍِ
ِِ
ِ ِ ٍ
ِ
المقُب ِريَ ،عن أَبِي ـ ِه (كيسان
َعب ُد اللَّ ِه ب ُن َمسلَ َمةَ ،قَـ ـا َل :قَ َأر ُ
ت َعلَى (محمد) اب ِن أَبي ذئبَ ،عن َسعيد ب ِن أَبي َسعيد َ
النبِ َّي  ،ح َح َّدثََنا أَحم ُد ب ُن َشبِ ِ
ت َّ
يب ب ِن َس ِع ٍيد ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي أَبِي
ابن سعيد) ،أََّنهُ َسأَ َل أََبا ُه َري َرةَ  ،فَقَا َلَ :س ِمع ُ
َ
ون ُس (بن يزيد) ،قَا َل اب ُن ِشه ٍ
الرح َم ِن (بن هرمز) األَع َرُج،
اب (الزهري)َ :و َح َّدثَنِي َعب ُد َّ
(شبيب بن سعيد)َ ،ح َّدثََنا ُي ُ
َ
أ َّ
َن أََبا ُه َري َرةَ  .وأخـرجـه مسلم (/652/2ح رقم )945من طريق عبد اهلل بن وهب عن يونس بن يزيد به (بنحوه).

وأخـرجـه البخاري (/18/1ح رقم )47من طـريقي الحسن البصري ومحمد بن سيرين (بمعناه) ،ومسلم (/653/2ح

(مختصرا) ،ثالثتهم (الحسن ،ومحمد ،وأبو صـالح) عـن أبي هـريـرة .
رقم )945مـن طريــق أبي صـالح السمــان
ً
( )4انظر :العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)131/8
()5

مسلم ،صحيح مسلم (/713/2ح رقم( ،)1028سبق تخريجه ،انظر :ص.)23
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ِ
صال األربعة في يوم واحد ،يوجب لإلنسان دخول
دل الحديث على أن اجتماع هذه الخ َ
الجنة ،بال محاسبة ول مجازاة على شيء من عمل(.)1
ولعل أبرز ما يتركه اإلنسان بعد موته األثر الطيب بين الناس ،وشهادة الناس له بالخير؛

فإن رضا الناس عنه ،وقبولهم له بعد موته إشارة ظاهرة على أنه نال رضى ربه ،وفاز بنعيمه
وجنانه ،فقد ورد في الحديث َعن أ ََن َس ب ِن َمالِ ٍك  ،قَاَل :م ُّروا بجنازة ،فأثنوا عليها خي ارا ،فقال
النب ُّي « :وجبت» ثم م ُّروا بأخرى فأثنوا عليها ش ًّرا ،فقال« :وجبت» فقال عمر بن الخطاب

 :ما وجبت؟ قال« :هذا أثنيتم عليه خي ارا ،فوجبت له الجنة ،وهذا أثنيتم عليه ش ًّرا ،فوجبت
له النار ،أنتم شهداء الله في الرض»(.)2
إن للعلماء في تأويل هذا الحديث قولين :أحدهما أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل
الفضل ،وكان ثناؤهم مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنة؛ فإن كان غير مطابق فال ،والثاني وهو
الصحيح والمختار أنه على عمومه ،وان مات فألهم اهلل تعالى الناس الثناء عليه بخير ،كان ذلك

دليال على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم ل ،فإن األعمال داخلة تحت
ً
المشيئة ،وهذا اإللهام ُيستَ َدل به على تعيينها ،وبهذا تظهر فائدة الثناء(.)3

والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق ل الفسقة؛ ألنهم قد يثنون على من يكون

مثلهم ،ول من بينه وبين الميت عداوة؛ ألن شهادة العدو ل تُقبل(.)4

ِ
فهما عميقًا ،فجعلوه
وقد فَه َم الصحابة الكرام  قيمة هذا الثناء من الناس على الميت ً
()5
ال :قدمت المدينة وقد وقع بها
اقعا في حياتهم ،فقد جاء في الحديث َعن أَبِي األَس َوِد  ،قَ َ
و ً
مرض ،فجلست إلى عمر بن الخطاب  ،فمرت بهم جنازة ،فأثني على صاحبها خي ارا ،فقال

عمر :وجبت ،ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خي ارا ،فقال عمر :وجبت ،ثم مر بالثالثة
( )1انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)391/7

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ثناء الناس على الميت/97/2( ،ح رقم ،)1367قالَ :ح َّدثََنا
الع ِز ِ
ت أََن َس ب َن َم ِال ٍك .
َ
صهَي ٍب ،قَا َلَ :س ِمع ُ
يز ب ُن ُ
آد ُم (بن أبي إياس)َ ،ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج)َ ،ح َّدثََنا َعب ُد َ
وأخرجه مسلم (/655/2ح رقم )949من طريق عبد العزيز بن صهيب به (مطوًل) .وأخرجه البخاري (/169/3ح
البناني عن أنس بن مالك ( بنحوه).
رقم )2642من طريق ثابت ُ
( )3انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)20،19/7
()4

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)230/3

( )5أبو السودَّ :
الديلي ،ويقال :الد َؤلي نسبة إلى دؤل ،البصري ،قاضي البصرة ،اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان،
ويقال :عمرو بن ظالم ،ويقال :بالتصغير فيهما ،ويقال :عمرو بن عثمان أو عثمان بن عمرو ،ثقة فاضل
مخضرم ،مات سنة مائة وتسع وستين( .انظر :المزي ،تهذيب الكمال.)37/33:
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فأثني على صاحبها ش ًّرا ،فقال :وجبت ،فقلت :وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال :قلت كما قال

النب ُّي « :أيُّما مسلم ،شهد له أربعة بخير ،أدخله الله الجنة» فقلنا :وثال ثة ،قال« :وثال ثة»
فقلنا :واثنان ،قال« :واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد(.)1
ومن خالل ما سبق يتبين لي أن بر الوالدين ،وصلة األرحام ،وانظار المعسر والتجاوز

عنه ،والسماحة في البيع والشراء والقضاء والقتضاء ،وافشاء السالم ،واطعام الطعام ،وعيادة

المرضى ،واماطة األذى عن الطريق ،واتباع الجنائز والثناء عليها من اآلداب والحقوق العامة
التي يكتب اهلل  بها دخول الجنة.

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب ثناء الناس على الميت/97/2( ،ح رقم ،)1368قالَ :ح َّدثََنا
الصفَّار ،ح َّدثََنا َداوُد بن أَبِي الفُر ِ
ِ
اتَ ،عن َعب ِد اللَّ ِه ب ِن ُب َري َدةَ (األسلمي)َ ،عن أَبِي األَس َوِد
ان ب ُن ُمسلٍم ُه َو َّ ُ َ
ُ ُ
َعفَّ ُ
َ
(الدؤلي) .وأخرجه البخاري (/169/3ح رقم )2643من طريق موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات به
(بنحوه).
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ص ُل الثَّا ِني
ا ْلفَ ْ
بْس َاا ُ ا ْلم ِ
وج َا ُة ِللتََّن ُّعِم ِا َن ِع ِيم ا ْل َج َّن ِة
َ
ال
ْ
ْ
ُ

ث ال ََّو ُل
ا ْل َم ْا َح ُ
بْس َاا ُ ا ْلمو ِج َا ُة لِلتََّن ُّعِم ِام َارفَقَ ِة َّ
الن ِا ِّي ِ في ا ْل َج َّن ِة
ْالَ ْ
ُ
ُ

أتناول في هذا المبحث محبة النبي  وطاعته واتباعه ،والعبادات واألخالق الموجبة

لمرافقة النبي  في أعالي الجنان ،وذلك من خالل المطالب التالية:

ا ْلم ْطلَ ُ ال ََّو ُل :م َح َّا ُة َّ
اع ُه.
اعتُ ُه َواتَِّا ُ
الن ِا ِّي َ وطَ َ
َ
َ

اهتم اإلسالم بالعواطف الكامنة ،فعمد إلى تهذيبها وتقويمها على أساس اإليمان ،حيث

العبد ربَّه ونبيه  ،حصل في قلبه
دعا المؤمنين إلى محبة اهلل  ومحبة رسوله؛ فإنه إذا أحب ُ
أهال لنيل رضوان اهلل وجنته ،والفوز بصحبة
تعظيمهما وطاعتهما ،ومن أطاع اهلل ورسوله كان ا
ارج ِ ِ
س ْب ِن مالِ ٍك  ،قالَ :ا ْي َنما أََنا َو َّ
النبي  ،فع ْن أن ِ
بْس ِج ِدَ ،فلَ ِق َي َنا َر ُج ٌل
الن ِا ُّي َ خ ِ َ
الم ْ
ان م َن َ
َ
()1
ِع ْن َد ِ
ال َّ
ت لَ َها؟»،
ول اللَّ ِهَ ،متَى َّ
اع ُة؟ قَ َ
بْس َ
بْس ِج ِد  ،فَقَ َ
َع َد ْد َ
الن ِا ُّي َ « :ما أ ْ
البْس َ
الم ْ
الَ :يا َر ُ
ُ
بْسدَّة َ
)
2
(
ٍ
ت لَها َك ِا ِ ٍ
ص َدقَ ٍة،
فَ َكأ َّ
َن َّ
بْس َ
ان  ،ثُ َّم قَ َ
ابْستَ َك َ
ول اللَّ ِهَ ،ما أ ْ
الر ُج َل ْ
َع َد ْد ُ َ
صالَةَ ،والَ َ
ير ص َيامَ ،والَ َ
الَ :يا َر ُ
َ
ِ
ِ
ت»(.)3
بْسولَ ُه ،قَ َ
َح َا ْا َ
ال« :أَ ْن َ
ت َم َع َم ْن أ ْ
َولَك ِّني أُح ُّ اللَّ َه َو َر ُ
صر عمله عنهم ،فع ْن ع ْبِد
وقد َّ
نص النبي  على أن المرء ُيحشر مع من أحب وان ق ُ
َّ ِ
بْس ِ
ف تَقُو ُل ِفي َر ُج ٍل
بْس َ
ول اللَّ ِه  فَقَ َ
ول اللَّ ِهَ ،ك ْي َ
الَ :يا َر ُ
اء َر ُج ٌل إِلَى َر ُ
الله ْب ِن م ْس ُعوٍد  قالَ :ج َ
()4
َّ ِ
َح َّ »(.)5
ق ِا ِه ْم ؟ فَقَ َ
َح َّ قَ ْو ًما َولَ ْم َي ْل َح ْ
الم ْرُء َم َع َم ْن أ َ
أَ
ال َر ُ
بْسو ُل الله َ « :
()1
ِ
بْس ِجد) :أي المظلة عند بابه للوقاية من المطر والشمس ،وقيل :هي الباب نفسه ،وقيل :الساحة أمامه.
الم ْ
ُ
(بْسدَّة َ

(انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)131/13:

()2

(ابْستَ َكان) :أي خضع( .القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار.)216/2:
ْ

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األحكام ،باب القضاء والفتيا في الطريق/64/9( ،ح رقم ،)7153قال :ح َّدثنا
ص ٍ
ور (بن المعتمر) ،ع ْن س ِالِم ْب ِن أبِي الج ْع ِد ،ح َّدثنا
ُعثْم ُ
ان ْب ُن أبِي ش ْيبة ،ح َّدثنا ج ِرير (بن عبد الحميد) ،ع ْن م ْن ُ
أن ُس ْب ُن مالِ ٍك  .وأخرجه مسلم (/2033/4ح رقم )2639من طريق عثمان بن أبي شيبة به (بلفظه) .وأخرجه
البخاري (/40/8ح رقم )6171من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد به (بنحوه) .وأخرجه البخاري

البناني ،وأخرجه البخاري (/39/8ح
(/12/5ح رقم ،)3688ومسلم (/2032/4ح رقم )2639من طريق ثابت ُ
رقم ،)6167ومسلم (/2270/4ح رقم )2953من طريق قتادة بن دعامة ،وأخرجه مسلم (/2032/4ح رقم)2639

من طريق ابن شهاب الزهري ،وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق إسحاق بن أبي طلحة ،أربعتهم
(مختصرا).
(ثابت ،قتادة ،الزهري ،إسحاق) عن أنس بن مالك 
ا

()4
ق ِا ِه ْم) :المراد أي في العمل والفضيلة( .العيني ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري.)197/22:
(ولَ ْم َي ْل َح ْ
َ
()5
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب عالمة حب اهلل /39/8( ،ح رقم ،)6169قال :ح َّدثنا قُت ْيبةُ
ْب ُن س ِع ٍيد ،ح َّدثنا ج ِرير (بن عبد الحميد) ،ع ِن األ ْعم ِ
ش (سليمان بن مهران) ،ع ْن أبِي وائِ ٍل (شقيق بن سلمة)،
قال :قال ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن م ْس ُعوٍد  .وأخرجه مسلم (/2034/4ح رقم )2640من طريق جرير بن عبد الحميد به =
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أشار هذا الحديث إلى عالمة من عالمات حب اهلل  ،وحب رسوله  ،وهي اتباع
سبيله ،واالقتداء بسنته ؛ َّ
أيضا على أن المرء ُيحشر مع من أحب ،أال ترى إلى قوله : 
ودل ا

عبدا في اهلل؛ فإن اهلل تعالى جامع بينه وبين حبيبه
"أ ْنت مع م ْن أ ْحب ْبت" ،فدل هذا أن من أحب ا
ِ
صر عن عمله ،وهذا معنى قوله " :ول ْم يْلح ْق بِ ِه ْم" ،يعنى في
ومدخله ُمدخله وان ق ُ
في جنتهُ ،

المحب للصالحين ،إنما أحبهم من أجل طاعتهم
العمل والمنزلة ،وبيان هذا المعنى أنه لما كان ُ
اعتقادا لها أثاب اهلل معتقد ذلك ثواب الصالحين،
هلل  ،وكانت المحبة ا
عمال من أعمال القلوب ،و ا
إذ النية هي األصل والعمل تابع لها(.)1

وقال الطيبي" :قوله " :أ ْنت مع م ْن أ ْحب ْبت" أي ملحق بهم وداخل في زمرتهم ،قال اهلل
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ َ ِّ َ َ ِّ ِّ
ه َ
يْ َْوالُّ َهدا ِِْْ
الصدي ِق َْ
يْو
نْانل ِبي ْ
اّلل َْ َعلي ِهمْْ ِم ْ
ينْأنع ْمْ ْ
اَّل ْ
ولْفأوَلِ ْ
اّلل َْوالرس ْ
تعالىَ ﴿ :و َمنْْيُ ِط ِْعْ ْ
كْم ْعْ ِ
ً
َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ
كْ َر ِفيقا﴾ [النساء ،]69:ألحقه  بحسن النية من غير زيادة عمل بأصحاب
نْأوَلِ ْ
يْوحس ْ
اِل ْ
َوالص ِ ِ

األعمال الصالحة"(.)2

وقد جعل اهلل  ثمة عالمات دالة على محبته سبحانه ومحبة رسوله  ،ومن هذه

سبيال للوصول إلى نيل محبته
العالمات طاعة النبي  واتباعه ،وجعل اهلل  من هذا االتباع ا
َ
ُ
ُ
ُ ُ ُ ُُّ َ
ُ
ُ ُُ
ُ
ْاّلل َْفَاتَُّب ُ
كم َ
ك ُمْاّلل هَ َ
اّلل هَْ
ْو ْ
ْويَغ ِفرْلكمْذنوبَ ْ
وِنُْي ِبب
ع
ْ
ون
ُْتب
سبحانه ،قال اهلل تعالى﴿ :قلْإِنْكنتم ِ
ِ ِ
َغ ُف ٌ
ور َ
يم﴾ [آل عمران ،]31:وهذه اآلية الكريمة دالة على فضل محبة اهلل  ومحبة رسوله،
ْر ِح ٌْ
وأن محبتهما تعني االستقامة على طاعتهما وترك مخالفتهما ،واذا أحبهما العبد تأدب بأدب

شريعتهما ،ووقف عند حدودهما(.)3

وقال ابن كثير :هذه اآلية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اهلل  ،وليس هو

على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه ،حتى يتبع الشرع المحمدي والد ْين النبوي في جميع
ُ
ُ
ُ ُ ُ ُُّ َ
ُ
ون ْ َ َُّ ُ
وِنُْي ِببك ُمْاّلل َهْ﴾ْْأيْيحصل لكم فوق
ُْتب
أقواله وأحواله ،ولهذا قال﴿ :قلْإِنْكنتم ِ
ْاّلل َْفات ِبع ِ

ما طلبتم من محبتكم إياه ،وهو محبته إياكم ،وهو أعظم من األول ،كما قال بعض الحكماء
العلماء :ليس الشأن أن تُ ِحب ،إنما الشأن أن تُحب(ْ .)4
= (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/39/8ح رقم )6168من طريق شعبة بن الحجاج عن األعمش سليمان بن مهران
(مختصرا).
به
ا

( )1انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)333،332/9
()2

الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)3201/10

( )3انظر :القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)119/8
( )4انظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم (.)32/2
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وقد أرشد النبي  صحابته الكرام ودلهُم على السبيل المؤدي إلى نعيم الجنان ،أال وهو
طاعته  ،ووجه أصحابه إلى اتباع ذلك السبيل؛ ليكونوا من عباد اهلل الفائزين ،وحذرهم النبي 
ون
من مخالفته ،فقد جاء في الحديث ع ْن أبِي ُهرْيرة  أ َّن ر ُسول اللَّ ِه  ،قالُ « :ك ُّل أ َّ
ُم ِتي َي ْد ُخلُ َ
()1
ط ِ
َّ ِ
الج َّن َةَ ،و َم ْن
اعني َد َخ َل َ
الج َّن َة إَِّال َم ْن أ ََاى » ،قالُوا :يا ر ُسول الله ،وم ْن يأْبى؟ قالَ « :م ْن أَ َ َ
َ
ص ِاني فَقَ ْد أ ََاى»(.)2
َع َ
أشار هذه الحديث إلى بشارة عظيمة للطائعين من هذه األمة ،وهي أن من أطاع النبي 
وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة ،ومن اتبع هواه ،وزل عن الصواب ،وضل عن الطريق المستقيم

دخل النار ،ويؤكد هذا التأويل إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة،
وترجمته له بقوله" :ب ِ ِ ِ
اء بِسن ِن رس ِ
ول اللَّ ِه صلَّى اهللُ عل ْي ِه وسلَّم"( ،)3والتصريح بذكر الطاعة
ُ
ُ
اب اال ْقتد ُ
في الحديث؛ فإن المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة(.)4
كما أن طاعة النبي  واتباعه تستوجب للعبد مرافقته  في أعالي الجنانَّ ،
ودل على
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
يْ
ن ْانلَ ِبيِّ َْ
اّلل َ ْ َعلي ِهمْ ْ ِم َْ
ين ْأنع ْم ْ ْ
اَّل ْ
ول ْفأوَلِ ْ
اّلل َ ْوالرس ْ
ذلك قول اهلل تعالىَ ﴿ :و َمنْ ْيُ ِط ِْع ْ ْ
ك ْم ْع ْ ِ
ً
َ َ َ ُ َ ُ َ َ
َ ِّ ِّ
ه َ َ
َ
كْ َر ِفيقا﴾ [النساء.]69:
نْأوَلِ ْ
يْوحس ْ
اِل ْ
الصدي ِق َْ
و
يْ َوالُّهدا ِِْْ َوالص ِ ِ
فأُولئِك إشارة إلى المطيعين أنهم مع الَِّذين أ ْنعم اللَّهُ عل ْي ِه ْم ،وأتم عليهم النعمة والكرامة،
وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة ،حيث وعدهم بمرافقة أقرب العباد إلى اهلل  وأرفعهم في
الشه ِ
النبِيين والصد ِيقين و ُّ
المنازل والدرجات عنده ،وهم َّ
داء والصَّالِ ِحين ،وليس المراد بالمعية االتحاد
في الدرجة؛ ألن التَّساوي بين الفاضل والمفضول ال يجوز ،وال مطلق االشتراك في دخول الجنة
بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية اآلخر وزيارته متى أراد ،وان ب ُعدت المسافة
بينهما ،وح ُسن أُولئِك رِفيقاا في معنى التعجب كأنه قيل وما أحسن أولئك رفيقاا أي النبيين ومن
بعدهم من الصديقين والشهداء والصالحين؛ فإذا أحب العبد األنبياء والصديقين والشهداء
والصالحين كان معهم في الجنة(.)5

(( )1أ ََاى) :أي امتنع عن قبول الدعوة ،وترك طاعة اهلل  التي ُيستوجب بها دخول الجنة[ .انظر :ابن األثير،
النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)20/1ابن حجر ،فتح الباري (.])254/13
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل /92/9( ،ح
ان (الباهلي) ،ح َّدثنا ُفل ْيح (بن سليمان) ،ح َّدثنا ِهال ُل ْبن علِ ٍّي ،ع ْن عط ِ
رقم ،)7280قال :ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن ِسن ٍ
اء
ُ
ْب ِن يس ٍار ،ع ْن أبِي ُهرْيرة  .انفرد اه الاخاري دون مبْسلم.
( )3البخاري ،صحيح البخاري (.)92/9
()4

انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)606/2

( )5إسماعيل حقي ،روح البيان في تفسير القرآن ( )234/2بتصرف.
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ات المو ِج َا ُة لِمر ِافقَ ِة َّ
الن ِا ِّي ِ في ا ْل َج َّن ِة.
الم ْطلَ ُ الثَّ ِاني :ا ْل ِع َا َ
َُ
اد ُ ُ
َ

لقد ذكرت السنة النبوية جملة من العبادات الموجبة لمرافقة النبي  في الجنة ،منها كثرة

السجود هلل  ،وكفالة األيتام ورعايتهم ،واإلكثار من الصالة على النبي  ،وهذا المطلب يتناول
هذه العبادات بالتفصيل.

أوًال_ كثرة البْسجود هلل  طريق إلى مارفقة الناي  في الجنة:

مخاطبا
أمر اهلل  أهل اإليمان وفي مقدمتهم رسول اهلل  بالسجود له ،فقال اهلل تعالى
ا
ََ َ
جدْ ْ َواق ََتبْ﴾ [العلق ،]19:وقال سبحانه مخاطبا عباده﴿ :فَاس ُ
ل ْتُطع ُْه ْ َواس ُ
ّلل َْ
ج ُدوا ْ ِ ِْ
نبيهْ ﴿ :
لَك ْ ْ ِ
ا
ِ
َواعبُ ُدوا﴾ [النجم ،]62:وفي السجود هلل  يصل العبد إلى قمة العبودية والخضوع والتواضع هلل

وي ْمته ُن()1؛
اس ُ
تعالى؛ ألن فيه تمكين أعز أعضاء اإلنسان وأعالها وهو وجهه من التراب الذي ُيد ُ

وألجل ذلك كانت كثرة السجود هلل  مفتاح لدخول الجنة والتَّنعم بها ،وسبيل لمرافقة النبي  في
()2
ول ِ
بْس ِ
ضوِئ ِه
ت أَِا ُ
الجنة ،فع ْن ربِيعة ْب ِن ك ْع ٍب ْاأل ْسل ِمي  ،قالُ :ك ْن ُ
اهلل  فَأَتَ ْيتُ ُه ِا َو ُ
يت َم َع َر ُ
وحاج ِت ِه فَقَ َ ِ
اك.
َبْسأَلُ َك ُم َارفَقَتَ َك ِفي ا ْل َج َّن ِة .قَ َ
تُ :ه َو َ َ
ال« :أ َْو َغ ْي َر َلِ َك» ُق ْل ُ
بْس ْل» فَقُ ْل ُ
ََ َ
ت :أ ْ
ال ليَ « :
ِ ()3
ال« :فَأ ِ
البْس ُجود» .
َع ِّني َعلَى َن ْف ِبْس َك ِا َكثَْرِة ُّ
قَ َ
أشار الحديث إلى أن مرافقة النبي  في الجنة من الدرجات العالية ،التي ال مطمع في
الوصول إليها إال بحصول الزلفى عن اهلل  في الدنيا بكثرة السجود ،وذلك أن كل سجدة يسجدها

المعلى من
العبد ُيرفع بها درجة ،فال يزال العبد يرتقي بالمداومة على السجود ،حتى يفوز بالقدح ُ
القرب إلى اهلل سبحانه وتعالى ،فمن أراد مرافقة الرسول  ال يناله إال بالقرب إلي اهلل تعالى ،ومن

أراد القرب من اهلل  لم ينله إال بالقرب من النبي .)4(

معقبا على الحديث" :واذا أردت أن تعرف مراتب الهمم ،فانظر إلى همة
وقال ابن القيم ا
ربيعة بن كعب األسلمي  ،وقد قال له رسول اهلل  سلني ،فقال :أسألك مرافقتك في الجنة،
وكان غيره يسأله ما يمأل بطنه ،أو يواري جلده"(.)5

الرفيعة في الجنة ،وأن السجود من أعظم القُرب
الرت ِب َّ
وفيه دليل على جواز سؤال اهلل ُّ 

التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند اهلل تعالى(.)6

( )1انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)206/4
()2
َبْسلَ ِم ِّي( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)15
يع َة ْا ِن َك ْع ٍ ْال ْ
َرِا َ
( )3مسلم ،صحيح مسلم (/353/1ح رقم( ،)489بْساق تخريجه ،انظر :ص.)15
()4

الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن ( )1028،1027/3بتصرف.

( )5ابن القيم ،مدارج السالكين (.)140/3

( )6انظر :الشوكاني ،نيل األوطار (.)91/3
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ثانيا_ كفالة اليتام ورعايتهم بْسا في مرافقة الناي  في الجنة:
ً
لقد حرص اإلسالم على تكاتف الصف المسلم وتعاضده ،ووصف اهلل  المؤمنين بأنهم
َ
َ
ٌ
ونْإِخ َو ْة﴾ [الحجرات،]10:
إخوة ،يتواصلون ويتعاطفون فيما بينهم ،قال اهلل تعالى﴿ :إِن َماْال ُمؤ ِمنُ ْ

ولعل أبرز مظاهر األخوة والتعاطف والتراحم بين المؤمنين كفالة األيتام ورعايتهم ،وقد أوصى
َ
ف ْيَومْ ْ ِذي ْ َمسْغبٍَْ ْ(ْ)14
ام ْ ِ ْ
الشارع الحكيم بإطعام اليتيم واإلحسان إليه ،قال اهلل تعالى﴿ :أََوْ ْإِط َع ٌْ
يَت ً
يماْ َذاْ َمق َربٍَْْ(ْ)15أَوْْ ِمسكينًاْ َذاْ َم َ
َتبٍَْ﴾ [البلد ،]16-14:وحذر الشرع من التهاون والعبث بمال
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ّتْيبل ْغْأشد ْهُ﴾ [األنعام،]152:
نْ ح ْ
هْأحس ْ
تْ ِ َْ
لْبِال ِ ْ
يمْإِ ْ
الْاْلَتِ ِْ
لْتق َربُواْ َم ْ
اليتيم ،فقال سبحانه﴿ :و ْ
يتيما
وذلك أن األيتام هم أكثر الناس حاجة إلى الرعاية والعطف ،وقد تكفل النبي  لمن يكفل ا
النبِي  قال« :أََنا و َك ِ
أن يكون رفيقاا له  في أعالي الجنان ،فع ْن س ْه ِل ْب ِن س ْعٍد  ،ع ِن َّ
اف ُل
َ
طى( ،)1وفي رواية أخرى عند مسلمَ « :ك ِ
البْسا ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
اف ُل
بْس َ
ص َا َع ْيه َّ َ
اليتيم في َ
َ
الو ْ
الج َّنة َه َكَا» َوقَا َل ِاِإ ْ
َّااة َو ُ
ا ْل َي ِت ِيم لَ ُه أ َْو لِ َغ ْي ِرِه أََنا َو ُه َو َك َهاتَ ْي ِن ِفي ا ْل َج َّن ِة»(.)2

"ح َّ
ق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث أن يرغب في
معقبا على الحديثُ :
قال ابن بطال ا
العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقاا للنبي عليه السالم ،ولجماعة النبيين والمرسلين صلوات اهلل عليهم
أجمعين ،وال منزلة عند اهلل في اآلخرة أفضل من مرافقة األنبياء"(.)3

ويستفاد من الحديث أن فضيلة مرافقة النبي  في الجنة تحصل لمن ك ِفل اليتيم من مال
نفسه ،أو من مال اليتيم بوالية شرعية ،وقوله " :ك ِاف ُل اْليتِ ِيم لهُ أ ْو لِغ ْي ِرِه" فيه إشارة إلى أن فضيلة
ِ
يتيما قر ايبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وغيرهم من قرابته ،وتحصل
المرافقة تحصل لمن كفل ا
ِ
أجنبيا ليس من قرابته(.)4
يتيما
ا
ا
أيضا لمن كفل ا
وقد نقل ابن حجر عن شيخه الحافظ زين الد ْين العراقي في شرحه لسنن الترمذي قوله:

ولعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة ،أو ُشبهت منزلته في الجنة بالقرب من
ومعلما
كافال لهم
النبي ؛ لكون النبي  شأنه أن ُيبعث إلى قوم ال يعقلون أمر دينهم ،فيكون ا
ا
وي ْح ِس ُن
ا
ومرشدا ،وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من ال يعقل أمر دينه بل وال دنياه ويرشده ويعلمه ُ
()5
تأديبه ،فظهرت مناسبة ذلك .
( )1البخاري ،صحيح البخاري (/9/8ح رقم( ،)6005بْساق تخريجه ،انظر :ص.)24
( )2مسلم ،صحيح مسلم (/2287/4ح رقم( ،)2983بْساق تخريجه ،انظر :ص.)24
()3

ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)217/9

()4

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)113/18

( )5انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)437/10
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ثالثًا_ اإلكثار من الصالة على الناي  طريق إلى مرافقته  في الجنة:
أكرم اهلل  نبيه  بأن جعله خاتم النبيين والمرسلينَّ ،
وزكاه بأن جعله على ُخلق عظيم،
َ
اّلل َْ
ِن ْ َْ
وزاده تشريفاا حين أمر أهل اإليمان والتوحيد بالصالة والسالم عليه ،قال اهلل تعالى﴿ :إَ ْ
َ
َ َ ُ ُ َ ه َ َ َ َ ِّ َ َ ه َ َ َ َ ُ َ ه َ َ َ َ ِّ ُ َ
ً
ينْآمنواْصلواْعلي ِْهْوسلمواْتس ِليما﴾ [األحزاب ،]56:وهذا
اَّل ْ
َعْانل ِ ْ
ونْ ْ
َو َمَلئِكت ْهْيصل ْ
بْياْأيهاْ ِ
فيه تنبيه على كمال رسول اهلل  ورفعة درجته ،وعلو منزلته عند اهلل وعند خلقه ورفع ذكره(،)1

سببا في دخولهم دين اهلل ُ ،ح َّ
ق عليهم أن
ولما كان للنبي  حق على كل مسلم ،حيث كان ا
يصلوا ويسلموا عليه ،وقد بشر النبي  المكثرين من الصالة عليه بقربهم منه يوم القيامة
وبأولويتهم به وبشفاعته ،ففي الحديث ع ْن ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن م ْس ُع ٍ
ود  ،أ َّن ر ُسول اللَّ ِه  قال« :أ َْولَى
القي ِ
ِ
َّ
الن ِ
ص َالةً»(.)2
امة أَ ْكثَُرُه ْم َعلَ َّي َ
اس ِاي َي ْوَم َ َ
( )1انظر :السعدي ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (ص.)671
( )2الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب الوتر ،باب ما جاء في فضل الصالة على النبي /354/2( ،ح رقم،)484
قال :ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن ب َّش ٍار قال :ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن خالِ ٍد ْاب ُن عثْمة قال :ح َّدثنا ُموسى ْب ُن ي ْعقُوب َّ
الزْم ِع ُّي قال :ح َّدثنِي
ع ْب ُد اللَّ ِه ْب ُن ك ْيسان (الزهري) ،أ َّن ع ْبد اللَّ ِه ْبن ش َّد ٍاد (بن الهاد) ،أ ْخبرهُ ع ْن ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن م ْس ُعوٍد  .وأخرجه البزار
(/190/5ح رقم )1789من طريق محمد بن المثنى ،وأبو يعلى (/13/9ح رقم )5080من طريق محمد بن أبي
سمينة ،كالهما (محمد بن المثنى ،ومحمد بن أبي سمينة) عن محمد بن عثْمة به (بنحوه) .وأخرجــه ابن أبي شيبة

(/325/6ح رقم ،)31787وفي مسنده (/207/1ح رقم ،)306والبـزار (/278/4ح رقم ،)1446وأبو يعلى
(/427/8ح رقم ،)5011والشاشي (/408/1ح رقم ،)413وابن حبان (/192/3ح رقم ،)911والطبراني في
الكبير (/17/10ح رقم ،)9800والبيهقي في الدعوات الكبير (/247/1ح رقم ،)170والخطيب البغدادي في
الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (/103/2ح رقم )1304من طريق خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب

الزمعي عن عبد اهلل بن كيسان عن عبد اهلل بن شداد عن أبيه شداد بن الهاد عن عبد اهلل بن مسعود ( بنحوه).

وأخرجه البيهقي في ُّ
الشعب (/129/3ح رقم )1462من طريق عتبة بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن مسعود 
(بنحوه) .وله شاهد من حديث أاي أُمامة الااهلي  ،أخرجه البيهقي في الكبرى (/353/3ح رقم ،)5995وفي
ُّ
الشعب (/433/4ح رقم( )2770مطواال) ،وقال المنذري" :رواه البيهقي بإسناد حسن إال أن مكحواال قيل :لم يسمع
من أبي أُمامة" (المنذري ،الترغيب والترهيب ،)328/2:وقال ابن حجر" :ال بأس بسنده" (ابن حجر ،فتح

الباري .)167/11:واإلبْسناد فيه _ :محمد ان خالد ان َعثْمة :الحنفي البصري ،وعثْمة أمه( ،انظر :المزي،
تهذيب الكمال ،)143/25:ذكـره ابن حبـان في الثقات ،وزاد فقال"ُ :يغرب" ،وقال فـي موضع آخر" :ربما أخطأ"،
(ابن حبان ،الثقات ،)55/9:وقال البيهقي" :بصري ثقة"( ،البيهقي ،القراءة خلف اإلمام ،ص ،)23وقال أحمد:

"ما أرى به بأس"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -رواية ابنه عبد اهلل ،)455/3:وقال أبو زرعة" :ال بأس
به" ،وقال أبو حاتم" :صالح الحديث"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)243/7:وقال الذهبي" :صدوق"( ،الذهبي،
الكاشف ،)167/2:وقال ابن حجر" :صدوق يخطئ"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)476قلت :هو صدوق.
=
_ موبْسى ان يعقو  :بن عبد اهلل بـن وهب بن زْم ِع ـة األس ـدي ال ـزْم ِعي ،أب ـو محمد المدني (ت141هـ ــ)،
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أشار الحديث إلى أن أقرب الناس من النبي  وأوالهم بشفاعته ،وأحقهم باإلفاضة من

أنواع الخيرات ،ودفع المكروهات أكثرهم عليه صالة في الدنيا؛ ألن كثرة الصالة عليه تدل على
وخلوص النية ،وصدق المحبة ،والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة
نصوح العقيدةُ ،
الكريمة ،ومن كان حظه من هذه الخصال أوفر كان بالقرب والوالية أحق وأجدر(.)1
وقال ابن حبان ع ِقب الحديث" :في هذا الخبر دليل على أن أولى الناس برسول اهلل 

في القيامة يكون أصحاب الحديث ،إذ ليس من هذه األمة قوم أكثر صالة عليه  منهم"(.)2

= والزْم ِعى نسبة إلى جده عبد اهلل[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)171/29السمعاني ،األنساب (،])317/6
وثقه ابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)157/3:وابن القطان الفاسي فقال:
"ثقة"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)378/10:وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما ،وزاد ابن حبان فقال:

"كان ُيغرب"[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات ( ،)458/7ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار (ص ،)224ابن شاهين،

تاريخ أسماء الثقات (ص ،])221وتوبْسط فيه ابن عدي فقال" :ال بأس به وبرواياته"( ،ابن عدي ،الكامل في
ضعفاء الرجال ،)58/8:وابن حجر فقال" :صدوق سيء الحفظ"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)554وضعفه
علي بن المديني فقال" :ضعيف الحديث ،منكر الحديث"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)172/29:وأحمد فيما نقله
ابن حجر في التهذيب فقال" :ال يعجبني حديثه"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)378/10:وذكره النسائي في
الضعفاء وقال" :ليس بالقوي"( ،النسائي ،الضعفاء والمتروكون ،ص ،)95وقال أبو داود السجستاني فيما نقـله
الحافظ المزي في تهذيب الكمال" :صالح ،وله مشـايخ مجهـولون"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)172/29:وقال
الدارقطني" :ال يحتج به"( ،الدارقطني ،العلل الواردة في األحاديث النبويـة ،)112/5:وقـال الذهبي" :فيـه لين"،

(الذهبي ،الكـاشف ،)309/2:وذكره ابن الجوزي ،والذهبي في الضعفـاء[ ،انظر :ابن الجوزي ،الضعفـاء والمتروكـون
( ،)153/3الـذهبي ،المغني في الضعف ـاء ( ،])689/2قلت :الحاصل أنه صدوق ال يحتج اه؛ لضعفه في حفظه.
_عاد اهلل ان كيبْسان :القرشي الزهري ،مولى طلحة بن عبد اهلل بن عوف( ،المزي ،تهذيب الكمال،)482/15:

ذكره ابن حبان ،وابن خلفون في الثقات ،وأخرج ابن حبان حديثه هذا في صحيحه[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات

( ،)49/7مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال ( ،)141/8ابن حبان ،صحيح ابن حبان ( ،])192/3وقال ابن القطان

الفاسي" :ال ُيعرف حاله"( ،ابن القطان الفاسي ،بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،)613/3:وقال ابن حجر:
"مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)319قلت :هو ضعيف_ .عاد اهلل ان شداد :أورده العالئي في جامع
التحصيل (ص ،)212ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن مسعود .وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف؛

ألجل عبد اهلل بن كيسان فهو ضعيف .ضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم ،)1821وفي ضعيف
سنن الترمذي (ح رقم ،)347وفي مشكاة المصابيح (ح رقم ،)923وللحديث شاهد صحيح يتقوى اه إلى الحبْسن
لغيره كما هو واضح من خالل التخريج .وقد حسن الحديث الترمذي في سننـه (ح رقم ،)484وقـال األلباني:

"حسن لغيـره"( ،األلباني ،التعـليقـات الحسان على صحيح ابن حبان.)259/2:
()1

انظر :المناوي ،فيض القدير (.)441/2

( )2ابن حبان ،صحيح ابن حبان (.)193/3
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ص بها
وقال الخطيب البغدادي ع ِقب ذكره للحديث" :قال لنا أبو ُنعيم( :)1وهذه م ْنقبة ي ْخت ُّ
عرف لعصابة من العلماء من الصالة على رسول اهلل  أكثر مما
رواة اآلثار ونقلتُها؛ ألنه ال ُي ُ
ف لهذه ِ
وذكرا"(.)2
العصابة ا
ُي ْعر ُ
نسخا ا

ق المو ِج َا ُة لِم ارفَقَ ِة َّ
الن ِا ِّي ِ في ا ْل َج َّن ِة.
الم ْطلَ ُ الثَّالِ ُ
ث :ا ل ْ
َُ
َخ َال ُ ُ
َ

لقد حث اإلسالم على التَّحلي بمكارم األخالق ومعاليها ،ودعا إلى طيب األفعال وعظيم
الصفات ،وقد أعلى اهلل  شأن نبيه  حين َّ
مخاطبا نبيه :
بالخلق العظيم ،فقال سبحانه
زكاه ُ
ا
َ َ
كْلَ َع َ ْ ُ ُ َ
الخلُق الحسن في أشرف
﴿ َوإِن ْ
لْخلقْْع ِظيمْ﴾ [القلم ،]4:وقد نص النبي  على أن صاحب ُ
ِ ()4
()3
َّ ِ
ِ
يم
المنازل وأعلى المقامات في اآلخرة ،فع ْن أبي أُمامة  ،قال :قال ر ُسو ُل الله « :أََنا َزع ٌ
ٍ ِ
ض ا ْلج َّن ِة( )5لِم ْن تَر َك ا ْل ِمراء( )6وِا ْن َك َ ِ
ٍ ِ
بْس ِط ا ْل َج َّن ِة لِ َم ْن تََر َك
ِا َا ْيت في َرَا ِ َ
ان ُمحقًّاَ ،وِا َا ْيت في َو َ
َ َ َ
َ َ
ان َم ِ
بْس َن ُخلُقَ ُه»(.)7
َعلَى ا ْل َج َّن ِة لِ َم ْن َح َّ
ا ْل َك َِ َ َوِا ْن َك َ
از ًحاَ ،وِا َا ْي ٍت ِفي أ ْ
( )1أاو ُنعيم :أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ،أبو ُنعيم ،األصبهاني الحافظ المشهور،
صاحب كتاب حلية األولياء؛ كان من األعالم المحدثين ،وأكابر الحفاظ الثقات ،وكتابه الحلية من أحسن الكتب،
ولد سنة (336ه ــ) ،وقيل :سنة (334ه ــ)( ،ت430هـ ــ) بأصبهان( .انظر :ابن خلكـان ،وفيـات األعيان.)91/1:
()2

الخطيب البغدادي ،شرف أصحاب الحديث (ص.)35

()3
ام َة( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)53
ُم َ
أ َُاو أ َ
(َ( )4زِعيم) :أي كفيل وضامن( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)303/2:

(َ( )5رَا ِ
ض ا ْل َج َّنة) :أي حوالي الجنة وأطرفها ال في وسطها ،وليس المراد خاراجا عن الجنة( .السندي ،حاشية
السندي على سنن ابن ماجه.)26/1:
(ِ )6
الموِق ِع في الباطل[ .انظر:
(ا ْلم َر َ
اء) :أي الجدال ،والمراد به ترك الجدال خوفاا من أن يقع صاحبه في اللجاج ُ
ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)322/4السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.])26/1

( )7أبو داود ،سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب في حسن الخلق/253/4( ،ح رقم ،)4800قال :ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن
ِ
اه ِر ،قال :ح َّدثنا أبو كع ٍب أيُّوب ْبن مح َّم ٍد الس ِ
عثْمان الدم ْشِق ُّي أبو ا ْلجم ِ
ان ْب ُن حبِ ٍ
يب
ُ
ُ
َّعديُّ ،قال :ح َّدثني ُسل ْيم ُ
ْ
ُ ْ
ُ ُ ُ
ا ْل ُمح ِاربِ ُّي ،ع ْن أبِي أُمامة  .وأخرجه الدوالبي في الكنى واألسماء (/939/3ح رقم ،)1643والطبراني في الكبير
(/98/8ح رقم ،)7488وفي األوسط (/68/5ح رقم ،)4693وفي الشاميين (/407/2ح رقم ،)1594والبيهقي
في الكبرى (/420/10ح رقم ،)21176وفي ُّ
الشعب (/376/10ح رقم ،)7653وفي اآلداب (/133/1ح

رقم )322من طريق محمد بن عثمان به (بلفظه) .وأخرجه الروياني (/279/2ح رقم ،)1200والطبراني في الكبير
(/186/8ح رقم ،)7770وفي الشاميين (/224/2ح رقم ،)1230وابن بطة في اإلبانة (/490/2ح رقم)533
(مختصر) .والحديث إبْسناده متصل ،ورواته ثقات ،ما عدا:
اا
من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمامة 
_ أيو ان موبْسى :ويقال :ابن محمد ،ويقال :ابن سليمان ،أبو كعب السعدي الب ْل ْقاوي ،من أهل الب ْل ْقاء وهي
مدينة الشراة من نواحي دمشق[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)498/3السمعاني ،األنساب ( ،])315/2وثقه
أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي فقال" :ثقة"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)498 /3:وقـال الذهبي" :وثق"= ،
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الخلق أساس اإلسالم ،وكمال اإليمان ،وبه يبلغ العبد عظيم
ولم يكن ذلك إال ألن ُحسن ُ
الدرجات والمراتب في اآلخرة ،بل إن خيار الناس وأفضلهم أحسنهم أخالقاا ،كما جاء في الحديث
()2
ِ ()1
عن ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن عم ٍرو ر ِ
ضي اللَّهُ ع ْنهما ،قال" :لَم َي ُك ِن َّ
ان
شا َوالَ ُمتَفَ ِّح ً
الن ِا ُّي  فَاح ً
شا َ ،و َك َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َيقُو ُل« :إِ َّن ِم ْن ِخ َي ِ
َخالَقًا»(.)3
بْس َن ُك ْم أ ْ
ارُك ْم أ ْ
َح َ
كما بيَّن النبي  أن أصحاب األخالق الحميدة والصفات النبيلة هم من أحب الناس إليه،

مجلسا يوم القيامة هم أصحاب
مجلسا يوم القيامة ،وأن أبغض الناس إليه وأبعدهم منه
وأقربهم منه
ا
ا
ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
َح ِّا ُك ْم
األخالق الذميمة ،فع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد اهلل رضي اهلل ع ْنهُما ،أ َّن ر ُسول الله  قال« :إِ َّن م ْن أ َ
ِ
ِ
القيام ِة أَح ِ
ِ
ِ
ِ
بْسا َي ْوَم
ابْس َن ُك ْم أ ْ
َخ َالقًاَ ،وِا َّن أ َْا َغ َ
بْسا َي ْوَم َ َ َ
ض ُك ْم إِلَ َّي َوأ َْا َع َد ُك ْم م ِّني َم ْجل ً
إِلَ َّي َوأَق َْرِا ُك ْم م ِّني َم ْجل ً
()5
()4
ِ
ون( ،»)6قالُوا :يا ر ُسول اللَّ ِه ،ق ْد عِل ْمنا الثَّْرث ُارون
المتَ َ
المتَفَ ْي ِهقُ َ
ش ِّدقُ َ
ام ِة الثَّْرثَ ُار َ
ون َو ُ
ون َو ُ
الق َي َ
ِ
ون»(.)7
المتَ َك ِّا ُر َ
المتف ْيهقُون؟ قالُ « :
المتشدقُون فما ُ
وُ
(الــذهبي ،الكـاشف ،)262/1:وق ــال عن ــه ابـن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص،)119
=
يث ح ِديث حسن"( ،ح رقم،)1993
قلت :هو صدوق .وعليه فالحديث إبْسناده حبْسن .قال الترمذي" :وهذا الح ِد ُ

وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)273وفي صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)1464وشعيب

األرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (ح رقم.)4800
(( )1فَ ِ
شا) :الفاحش أي ذو الفُ ْحش في كالمه وفعاله(.ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)415/3:
اح ً

()2
شا) :المتفحش هو الذي يتكلف الفحش في كالمه وفعاله ويتعمده[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق
( ُمتَفَ ِّح ً

األنوار على صحاح اآلثار ( ،)148/2ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.])415/3

()3
ان
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب صفة النبي /189/4( ،ح رقم ،)3559قال :ح َّدثنا ع ْبد ُ
(عبد اهلل بن عثمان) ،ع ْن أبِي ح ْمزة (محمد بن ميمون) ،ع ِن األ ْعم ِ
ش (سليمان بن مهران) ،ع ْن أبِي وائِ ٍل (شقيق
ق (بن األجدع) ،ع ْن ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن عم ٍرو (بن العاص) ر ِ
ابن سلمة) ،ع ْن م ْس ُرو ٍ
ضي اللَّهُ ع ْنهُما .وأخرجه البخاري
ْ
(/28/5ح رقم )3759من طريق شعبة بن الحجاج ،وأخرجه البخاري (/12/8ح رقم ،)6029ومسلم (/1810/4ح

رقم )2321من طريق جرير بن عبد الحميد ،وأخرجه البخاري (/12/8ح رقم )6035من طريق حفص بن غياث،

ثالثتهم (شعبة ،وجرير ،وحفص) عن األعمش سليمان بن مهران به (بنحوه).
()4
وخروجا عن الحق .والثرثرة :كثرة الكالم وترديده( .ابن األثير،
ون) :هم الذين يكثرون الكالم تكلفاا
(الثَّْرثَ ُار َ
ا
النهاية في غريب الحديث واألثر.)209/1:
()5
ون( :هم المتوسعون في الكالم من غير احتياط واحتراز .وقيل :أراد بالمتشدق :المستهزئ بالناس
المتَ َ
ش ِّدقُ َ
( ُ
يلوي شدقه بهم وعليهم( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)453/2:

()6
ون) :هم الذين يتوسعون في الكالم ويفتحون به أفواهم[ .انظر :القـاسم بن سـالم ،غريب الحـديث
(المتَفَ ْي ِهقُ َ
ُ
( ،)106/1ابن األثير ،النه ـاية في غريب الحديث واألثـر (.])482/3

( )7الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب البر والصلة ،باب ما جاء في معالي األخالق/370/4( ،ح رقم ،)2018قال:
ح َّدثنا أ ْحم ُد ْب ُن الحس ِن ْب ِن ِخر ٍ
ك ْب ُن فضالة قال :ح َّدثنِي=
اش الب ْغد ِاد ُّ
َّان ْب ُن ِهال ٍل قال :ح َّدثنا ُمبار ُ
ي قال :ح َّدثنا حب ُ
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= ع ْب ُد رب ِه ْبن س ِع ٍيد ،عن مح َّم ِد ْب ِن الم ْنك ِد ِر ،عن جابِ ِر ( ْب ِن ع ْب ِد ِ
اهلل) ر ِ
ضي اهلل ع ْنهُما .وأخرجه الخرائطي في
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
(مقتصر على جملة أبغضكم) ،وفي مكارم األخالق (/32/1ح رقم)24
اا
مساوئ األخالق (/43/1ح رقم)59

(مقتصر على جملة أحبكم) من طريق عباد بن الوليد ،وأخرجه الطبراني في مكارم األخالق (/314/1ح رقم)6
اا
من طريق إبراهيم بن عبد العزيز (بنحوه) ،وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (/149/1ح رقم )419من طريق يحيى

بن السكن (بنحوه) ،ثالثتهم (عباد ،وابراهيم ،ويحيى) عن حبان بن هالل به .وأخرجه أبو الفضل الزهري في
حديثه (/646/1ح رقم ) 708من طريق مؤمل بن إسماعيـل عن مبارك بن فضالة بن أبي أمية به (بنحوه).
واإلبْسناد فيه_ :أحمد ان الحبْسن ان خراش الاغدادي :أبو جعفر ،خراساني األصل (ت242ه ـ)( ،المزي ،تهذيب
الكمال ،)293/1:وثقه ابن حبان ،والخطيب البغدادي ،وصاحبـا تحرير تقريب التهذيب[ ،انظر :مغلطـاي ،إكمال

تهذيب الكمال ( ،)36/1الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ( ،)125/5معروف واألرنؤوط ،تحرير تقريب الـتهذيب
( ،])60/1وقـال ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ،ص ،)78قلت :هو ثقة.

_ ماارك ان فضالة :بن أبي أمية القرشي العدوي ،أبو فضالة البصري (ت164ه ــ)( ،المزي ،تهذيب الكمال:
النساك"( ،المزي ،تهذيب
 ،)180/27وثقه ُهشيم بن بشير فقال" :ثقة" ،وعفان بن مسلم فقال" :ثقة وكان من ُ
الكمال ، )184/27:وابن معين فقال" :ثقة" ،وقال مرة" :ليس به بأس" ،وقال في رواية ابن محرز" :لم يكن
بالكذوب"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري( ،)83/4:ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية ابن

محرز ،)113/1:وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :كان يخطئ"( ،ابن حبان ،الثقات ،)502/7:وقال في
موضع آخر" :وكان رديء الحفظ"( ،ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار ،ص ،)249وذكره ابن شاهين في
الثقات( ،ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات ،ص ،)234وذكره الحاكم في المستدرك وقال" :من أهل الزهد والعلم
بحيث ال يجرح مثله" ،قال مرة" :ثقة"( ،الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،)542/1:وتوبْسط فيه ابن المديني
فقال" :صالح وسط"( ،ابن المديني ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص ،)95والعجلي فقال" :ال بأس به"،

(العجلي ،الثقات ،)263/2:وابن عدي فقال" :عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة"( ،ابن عدي ،الكامل في
ضعفاء الرجال ،)26/8:وابن حجر فقال" :صدوق يدلس ويسوي"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)519وضعفه
كثير" ،وقال
ابن سعد فقال" :فيه ضعف"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)277/7:وأحمد فقال" :كان يرفع حديثا اا
في موضع آخر" :ليس بذاك"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال – رواية ابنه عبد اهلل ،)10/3:والجوزجاني

فقالُ" :يضعف حديثه ليس من أهل التثبت"( ،الجوزجاني ،أحوال الرجال ،ص ،)210والنسائي فقال" :ضعيف"،
مسلما
(النسائي ،الضعفاء والمتروكون ،ص ،)98والساجي فقال" :فيه ضعف ،لم يكن بالحافظ ،وكان صدوقاا
ا
خيارا"( ،مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال ،)59،58/11:والدارقطني فقال" :لين كثير الخطأ بصري ُيعتبر به"،
ا
(البرقاني ،سؤاالت البرقاني للدارقطني ص ،)64وذكره كل من :العقيلي ،وابن شاهين ،وابن الجوزي ،والذهبي في
ضعفائهم[ ،انظر :العقيلي ،الضعفاء ( ،)224/4ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص ،)180ابن

الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ( ،)33/3الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،])540/2ووصفه بالتدليس كل من:
أحمد ،وأبي زرعة ،وأبي داود ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين[ ،انظر :أحمد بن حنبل،
العلل ومعرفة الرجال – رواية المروذي وغيره (ص ،)55ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ( ،)339/8أبو داود،
سؤاالت أبي عبيد اآلجري ألبي داود السجستاني (ص ،)281ابن حجر ،طبقات المدلسين (ص ،])43ولكن ال
يضره؛ ألنه صرح بالسماع كما هو ُمبين في السند ،وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)223وال يضره؛ =
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َّ
الخلق من األسباب التي ينال بها العبد محبة النبي  والقرب
دل الحديث على أن ُحسن ُ

الخلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب ،والتَّحلي بمكارم األخالق
منه يوم القيامة؛ ألن ُحسن ُ

وحسن المعاملة مع الرحمن ،والعشرة مع
من الصدق في المقال ،والتَّلطف في األحوال واألفعالُ ،
اإلخوان ،وطالقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكماالت(.)1
وهذا الحديث مبني على قاعدة هي أن المؤمنين من حيث اإليمان محبوبون ويتفاضلون

بعدد صفات الخير و ُشعب اإليمان ،فيتميز الفاضل بزيادة محبة ،وقد يتفاوتون في الرذائل
فيصيرون مبغوضين من حيث ذلك ،ويصير بعضهم أبغض من بعض ،وقد يكون الشخص الواحد
مبغوضا من وجه ،وعلى هذه القاعدة فرسول اهلل  يحب المؤمنين كافة من
محبوبا من وجه
ا
ا
حيث هم مؤمنون ،وحبه ألحسنهم خلقاا أشد ،ويبغض العصاة من حيث هم عاصون ،وبغضه

ألسوئهم أخالقاا أشد ،كما يؤخذ ذلك من المعاملة(.)2
وقد بينت السنة النبوية جملة من األخالق التي ينال بها العبد محبة النبي  ،والقرب

من مجلسه يوم القيامة ،ومرافقته  في أعالي الجنان ،منها تربية البنات واإلحسان إليهن والصبر
س ب ِن م ِال ٍك  ،قال :قال رسو ُل ِ
ال َج ِ
اء َي ْوَم
اهلل َ « :م ْن َع َ
عليهن ،فع ْن أن ِ ْ
ارَيتَ ْي ِن َحتَّى تَْالُ َغاَ ،ج َ
ُ
ِ
َصا ِا َع ُه(.)3
ام ِة أََنا َو ُه َو» َو َ
ض َّم أ َ
ا ْلق َي َ
ويستفاد من هذا الحديث فضل عول اإلنسان للبنات ،وذلك أن البنت قاصرة ضعيفة

مهينة ،والغالب أن أهلها ال يأبهون بها ،وال يهتمون بها ،وفيه دليل على أن من عال جاريتين من
بنات أو أخوات أو غير ذلك ،وقام بالنفقة عليهن من طعام وكسوة وتربية وتعليم ،فإنه يكون يوم

أيضا أنه ينبغي لإلنسان أن يهتم
القيامة رفيقاا لرسول اهلل  في الجنة ،ويؤخذ من هذا الحديث ا
باألمور التي تُقربه إلى اهلل  ال باألمور الشكليات ،أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط ،بل يالحظ
هذا ويالحظ ما ينفع في اآلخرة أكثر وأكثر(.)4

= ألنه لم يرسل عن عبد ربه بن سعيد ،قلت :هو صدوق .وعليه فالحديث إبْسناده حبْسن .وقد حسن الحديث

الترمذي في سننه (ح رقم ،)2018واأللباني في السلسلة الصحيحـة (ح رقم ،)791وفي صحيح الجـامع الصغير
(ح رقم ،)2201وصححه في صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم.)2897

( )1انظر :المناوي ،فيض القدير (.)529/2
()2

انظر :ابن عالن ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (.)85،84

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البر والصلة واآلداب ،باب فضل اإلحسان إلى البنات/2027/4( ،ح رقم،)2631
الن ِاق ُد ،ح َّدثنا أُبو أ ْحمد ُّ
ي (محمد بن عبد اهلل) ،ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن ع ْب ِد ا ْلع ِز ِ
قال :ح َّدثنِي ع ْمرو (بن محمد) َّ
يز،
الزب ْي ِر ُّ
عن عب ْي ِد ِ
س ،ع ْن أن ِ
اهلل ْب ِن أبِي ب ْك ِر ْب ِن أن ٍ
س ْب ِن مالِ ٍك  .انفرد اه مبْسلم دون الاخاري.
ْ ُ
( )4انظر :ابن عثيمين ،شرح رياض الصالحين (.)106/3
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مصاحبا للنبي  قر ايبا منه،
وأشار الحديث إلى قرب من عال جاريتين منه أي أنه دخل
ا
وأن ذلك الفعل مما ُيقرب فاعله إلى درجة من درجات المصطفى .)1(

كما أن من األعمال التي تُوجب للعبد مرافقة النبي  في الجنة الصدق واألمانة في البيع
والشراء ،فقد وضع اإلسالم أسسا ومرتكز ٍ
ات البد أن تقوم عليها معامالت الفرد المسلم ،فالمعامالت
ا
في الشريعة اإلسالمية قائمة على الصدق واألمانة ،وهذا ما شهد له تاريخ العصور األولى في
اإلسالم ،وتلك النماذج والمشاهد إنما تدل على حرص اإلسالم وحثه على الصدق واألمانة ،وقد
وق ال ِ
النبِي  ،قال« :التَّ ِ
ي  ،ع ْن َّ
ين َم َع
جاء في الحديث ع ْن أبِي س ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِر ُّ
اج ُر َّ
الص ُد ُ
َم ُ
الشه َد ِ
الصد ِ
َّ
اء»(.)2
ينَ ،و ِّ
ِّيق َ
الن ِا ِّي َ
ينَ ،و ُّ َ
( )1انظر :المناوي ،فيض القدير (.)177/6
( )2الترمذي ،سنن الترمـذي ،أبواب البيـوع ،باب ما جاء في التجار وتسمية النبي  إيـاهـم/507/3( ،ح رقم،)1209
ق ـال :ح َّدثن ـا هَّن ـاد (بن السري) قـ ـال :ح َّدثن ـا قبِيصةُ (بن عقب ـة) ،ع ْن ُس ْفي ـان (بن سعيد الثوري) ،عـ ْن أبِي ح ْمزة
ي (سعد بن مالك)  .وأخرجه الدارمي
(عبد اهلل بن جابر) ،ع ْن الحس ِن (بن يسار البصري) ،ع ْن أبِي س ِع ٍيد ا ْل ُخ ْد ِر ُّ

(/1653/3ح رقم ،)2581والبغوي في شرح السنة (/4/8ح رقم )2025من طريق قبيصة بن عقبة به (بلفظه).
وأخرجه الترمذي (/507/3ح رقم )1209من طريق عبد اهلل بن المبارك ،وأخرجه الطبري في تهذيب اآلثار
(/51/3ح رقم ،)101والدارقطني (/387/3ح رقم ،)2813والحاكم (/7/2ح رقم ،)2143والبغوي في شرح السنة

(/4/8ح رقم )2025من طريق يعلى بن عبيد ،كالهما (عبد اهلل ،ويعلى) عن سفيان بن سعيد الثوري به (بلفظه).
مرفوعا ،أخرجه ابن ماجه (/724/2ح رقم)2139
وله شاهد من حديث عاد اهلل ان عمر رضي اهلل عنهما
ً
(بنحوه) ،وقال الذهبي" :حديث جيد اإلسناد صحيح المعنى"( ،الذهبي ،ميزان االعتدال ،)413/3:وصححه
الس ُوائي،
األلباني في السلسلة الصحيحة (ح رقم .)3453واإلبْسناد فيه _ :قايصة ان عقاة :بن محمد بن سفيان ُ

الس ُوائى نسبة إلى بنى ُسواءة بن عامر بن صعصعة[ ،انظر :المزي ،تهذيب
أبو عامر الكوفي (ت215ه ــ) ،و ُ
الكمال ( ،)481/23السمعاني ،األنساب ( ،])288/7وثقه ابن معين فقال" :ثقة في كل شيء إال في حديث
الثوري ليس بذلك القوى"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)126 /7:وأحمد بن حنبل فقال " :رجل صالح ثقة،

ال بأس به في بدنه"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)493/14:وأبو زرعة فقال" :قبيصة أفضل من أبي ُنعيم"،
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)127/7:واسحاق بن سيار فقال" :ما رأيت من الشيوخ أحفظ من قبيصة بن

عقبة"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)493/14:والعجلي فقال" :ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،)214/2:وصالح

صالحا إال أنهم تكلموا في سماعه من سفيان"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ
جال
بن محمد جزرة فقال" :كان ر ا
ا
بغداد ،)493/14:والنسائي فقال" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)487/23:وذكره ابن حبان ،وابن
شاهين في ثقاتهما[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات ( ،)21/9ابن شاهين ،تاريخ أسماء الثقات (ص ،])193وقال
البيهقي" :من الثقات"( ،البيهقي ،السنن الكبرى ،)247/3:وقال الخليلي" :ثقة إال في حديث سفيان فإنه سمع وهو
صغير مع أن األئمة رووا عنه حديث سفيان ويكثر البخاري عنه عن سفيان"( ،الخليلي ،اإلرشاد في معرفة علماء
الحديث ،)572/2:وقال الذهبي" :حافظ عابد"( ،الذهبي ،الكاشف ،)133/2:وقال في موضع آخر" :ثقة"،
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=

ويستفاد من الحديث أن التاجر الصدوق في القول والفعل ،والموصوف باألمانة المحفوظة

من الخيانة ،يستحق أن ُيحشر أو يكون في الجنة مع النبيين؛ إلطاعتهم ،ومع الصديقين؛ لموافقتهم
في صفتهم ،ومع الشهداء؛ لشهادتهم على صدقه وأمانته(.)1

= (الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)522/2:وتوبْسط فيه أبو حاتم الرازي فقال" :صدوق"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح

والتعديل ،)126/7:وابن خراش فقال" :صدوق"( ،الخطيب البغدادي ،تـاريخ بغـداد ،)493/14:وأبو داود فقــال:

"كـ ــان ال يحفظ ثم حفظ بعــد ذلك"( ،أبو داود ،س ـؤاالت أبي عبيد اآلج ـري ألبي داود السجستــاني ،ص،)206
وابن حجر فقال" :صدوق ربما خالف"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)453وقال في مقدمة هدي الساري:
"من كبار شيوخ البخاري أخـرج عنه أحاديث عـن سفيان الثوري ووافقه عليه غيره"( ،ابن حجر ،هدي الساري مقدمة
فتح الباري ،)436/1:وضعفه أحمد بن حنبل فكأنه لم يعبأ به( ،انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل،)126/7:

صغير ال يضبط"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد،)493/14:
اا
وقال في موضع آخر" :كان كثير الغلط ،وكان
قلت :هو ثقة تُ ُكلِم في حديثه عن بْسفيان الثوري.
_ بْسفيان ان بْسعيد الثوري :ذك ـره ابن حجر في المرتبة الث ـانيـة من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبق ـات
المدلسيـن ص ،)32ولكن ال يضره ،فهو ممن احتمل العلماء تـدليسهم.

_ عاد اهلل ان جاار :أبو حمزة ،ويقال :أبو حازم البصري( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)356/14:قال ابن معين

فيما نقله ابن حجر" :ثقة ،روى حديثاا أو حديثين"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)167/5:وقال في موضع أخر:
إلي من الحجاج بن
"شيخ"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)288/3:وقال أبو حاتم" :هو أحب َّ
أرطأة"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)26/5:وقال البزار" :ال بأس به"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،)167/5:

وذكره ابن حبان ،وابن خلفُون في الثقات[ ،انظر :ابن حبان ،الثقات ( ،)28/7مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال
( ،])273/7واحتج به الحاكم في المستدرك( ،انظر :الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،)7/2:وقال الذهبي:
"ثقة"( ،الذهبي ،الكاشف ،)542/1:وقال العقيلي" :مجهول بنقل الحديث ،يخالف في حديثه"( ،العقيلي ،الضعفاء
الكبير ،)238/2:وقال ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)298قلت :هو ثقة ،وافق فيه
الَهاي جمهور النقاد ،وقول اان حجر فيه :مقاول؛ لعله لقلة حديثه واهلل أعلم.

كثير ويدلس"( ،ابن حجر،
_ الحبْسن ان يبْسار الاصري :قال ابن حجر" :ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل اا
تقريب التهذيب ص ،)160وذكره في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين (ص ،)29ولكن ال يضره ،فهو ممن
شيئا،
احتمل العلماء تدليسهم ،وأما إرساله فقد ذكر علي بن المديني أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري ا
(انظر :ابن المديني ،العلل ،ص ،)51وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)40وهذا الحديث من مراسيله عن

أبي سعيد الخدري .وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف .ضعفه الحاكم في المستدرك فقال" :من مراسيل الحسن"،

(الحاكم ،المستدرك على الصحيحين ،)7/2:وضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير (ح رقم ،)2501وفي
غاية المرام (ح رقم ،)167وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى درجة الحبْسن لغيره ،كما هو واضح من خالل

التخريج .وقد حسن الحديث اإلمام الترمذي في سننه (ح رقم ،)1209وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة

(ح رقم.)3453
()1

انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)1909/5
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أشار هذا الحديث إلى أن الوصف مناسب للحكم؛ ألن الصدوق أخص أوصاف النبيين،

وكذلك األمين؛ ألن األنبياء أمناء اهلل  على عباده ،فال غرو وال عجب لمن اتصف بهذين

الوصفين أن ينخرط في زمرة النبيين والصديقين والشهداء ،وقليل ما هم(.)1

ومن خالل ما سبق يتضح لي أن اإلسالم َّ
حض على التَّحلي بمكارم األخالق ،ومحاسن

الصفات ،وقد بيَّنت السنة النبوية المطهرة جملة من األخالق الحميدة التي ينال بها صاحبها محبة

النبي عليه الصالة والسالم ومرافقته في أعالي الجنان ،منها تربية البنات واإلحسان إليهن ،والصدق
واألمانة في البيع والشراء.

( )1انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)2118/7
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ث الثَّ ِاني
ا ْل َم ْا َح ُ
ِ ِ
ش َج ِ
ص ِ
ارَها
ور ا ْل َج َّن ِة َوأَ ْ
ال ْ
المو ِج َا ُة للتََّن ُّعم ِاقُ ُ
َبْس َاا ُ ُ

أتناول في هذا المبحث األسباب الموجبة للتَّنعم بقصور الجنة ونسائها ،واألسباب الموجبة

للتَّنعم بأشجار الجنة ،وذلك من خالل المطالب التالية:
ِ
الم ْطلَ الَ َّو ُل :الَبْساا الم ِ ِ ِ
ص ِ
بْس ِائ َها.
َ ُ
ور ا ْل َج َّنة َوِن َ
وج َا ُة للتََّن ُّعم ِاقُ ُ
َْ ُ ُ
لقد اعتنت السنة النبوية بوصف الجنة ونعيمها ،ودلَّت على األسباب التي تجعل فاعلها
َّ
يوما األبصار ،وهذا المطلب سوف يعرض جملة
من المستحقين للتنعم بذلك النعيم الذي لم تدركه ا

من األعمال الموجبة للتَّنعم بقصور الجنة ونسائها.

أوًال_ اناء المبْساجد وعمارتها:

وتعليما
المساجد بيوت اهلل  في األرض ،اعتنى اإلسالم بها ،واهتم بإعمارها بناء
ا

وعبادة؛ ألنها من أهم آليات حراسة الد ْين ،وال يتشرف بعمارتها إال أهل اإليمان والصالح ،قال
َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ
ََ َ ُُ َ َ َ
اّلل َْ َمنْْ َ
لْ
شْإِ ْ
ي ْ
آتْالزَك ْةْولمْْ ْ
امْالصَل ْةْو ْ
اّلل َْ َواْلَومِْْاْل ِخ ِْرْوأق ْ
نْبِ ِْ
آم َْ
اج ْدْ ِْ
اهلل تعالى﴿ :إِنماْيعم ْرْمس ِ
ََ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ُ
َ
َ
ين﴾ [التوبة ،]18:وقد حث النبي  على بناء المساجد
نْالمهت ِد ْ
كْأنْْيكونواْ ِم ْ
سْأوَلِ ْ
اّللْفع ْ
ْ
ت َّ
بْس ِج ًدا
وتشيدها ،ففي الحديث ع ْن ُعثْمان ْب ِن عفَّان  ،قال س ِم ْع ُ
النبِ َّي  يقُو ُلَ « :م ْن َا َنى َم ْ
ِ ِ
الجنَّ ِة»(.)1
َا َنى اللَّ ُه لَ ُه م ْثلَ ُه في َ
َ
أشار الحديث إلى أن المساجد بيوت اهلل ،وقد أضافها اهلل إلى نفسه بقوله ﴿ :إِن َماْ
َ ُُ َ َ َ
اّلل َْ َمنْْ َ
اّلل َْ َواْلَومِْْاْل ِخ ِْر﴾ [التوبة ،]18:حسبك بهذا شرفاا لها ،وقال اهلل سبحانه:
نْبِ ِْ
آم َْ
اج ْدْ ِْ
يعم ْرْمس ِ
َ
َ
ُ ُ ُ َ ِّ ُ َ
َ
ُ
لْف َ
اّلل َْأنْْتُر َف َْع َويُذ َك َْرْف َ
ال﴾ [النور ،]36:فالمساجد
يهاْبِالغ ُد ِّْوْ َواْل َص ِْ
يهاْاسم ْهْيسب ْ
نْ ُْ
فْ ُبيُوتْْأ ِذ ْ
﴿ِْ
حْ ُْ ِ
ِ

أفضل بيوت الدنيا وخير بقاع األرض ،وقد تف َّ
صر في الجنة،
ضل اهلل على بانيها بأن بنى له ق اا
وأجر المسجد ٍ
ويصلَّى فيه ،وهذا مما
جار لمن بناه في حياته وبعد مماته ،ما دام ُيذكر اهلل فيه ُ
جازت المجازاة فيه من جنس الفعل(.)2

مسجدا/97/1( ،ح رقم ،)450قال :ح َّدثنا ي ْحيى ْب ُن
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب من بنى
ا
ِ
(الجعفي) ،ح َّدثني (عبد اهلل) ْاب ُن و ْه ٍب ،أ ْخبرنِي ع ْمرو (بن الحارث) ،أ َّن ُبك ْي اار (بن عبد اهلل األشج) ،ح َّدثهُ
ُسل ْيمان ُ
أ َّن ع ِ
اصم ْبن ُعمر ْب ِن قتادة ح َّدثهُ ،أَّنهُ س ِمع ُعب ْيد اللَّ ِه (بن األسود) الخ ْوالنِ َّي ،أَّنهُ س ِمع ُعثْمان ْبن عفَّان .
وأخرجه مسلم (/378/1ح رقم )533من طريقي هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ،كالهما (هارون ،وأحمد) عن
عبد اهلل بن وهب به (بنحوه) .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمود بن لبيد عن

عثمان بن عفان ( بنحوه).

( )2انظر :ابن بطال ،شرح صحيح البخاري (.)101/2
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وقوله " :م ْن بنى م ْس ِج ادا هلل بنى اللَّهُ تعالى لهُ ب ْيتاا ِفي اْلجَّن ِة ِم ْثلهُ" يحتمل قوله  مثله
أمرين أحدهما أن يكون معناه بنى اهلل تعالى له مثله في ُمس َّمى البيت ،وأما صفته في السَّع ِة
وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما ال عين رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ،والثاني
معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا(.)1

نص النبي  على أن هذا الثواب المذكور في الحديث يحصل لمن ساهم في بناء
وقد َّ
مسجد ولو كمفحص قطاة ،فعن جابِ ِر ْب ِن ع ْبِد اللَّ ِه ر ِ
ضي اهلل ع ْنهُما ،أ َّن ر ُسول اللَّ ِه  قالَ « :م ْن
ْ
َّ ِ ()3
)
2
(
ٍ
بْس ِج ًدا لِلَّ ِه َك َم ْف َح ِ
َص َغ َرَ ،ا َنى اللَّ ُه لَ ُه َا ْيتًا ِفي ا ْل َجنة» .
ص قَطَاة  ،أ َْو أ ْ
َا َنى َم ْ
وهذه األحاديث ترجع إلى قاعدة عظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل ،كما أن من

عضوا منها من النار ،ومن نفس عن مسلم كربة من كرب
أعتق رقبة أعتق اهلل بكل عضو منه
ا
الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب األخرة ،ومن يسر على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة،
مسلما في الدنيا ستره اهلل في اآلخرة ،والراحمون يرحمهم الرحمن ،ومثل هذا كثير ،فمن
ومن ستر
ا
مسجدا ُيذكر فيه اسم اهلل في الدنيا بنى اهلل له في الجنة بيتاا(.)4
بنى هلل
ا
( )1انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)14/5
ٍ
(َ ( )2ك َم ْف َح ِ
يض ،ألنها تفحص عنه التراب :أي تكشفه .وهذا مذكور
ص قَطَاة) :هو موضعها الذي تُخي ُم فيه وتبِ ُ
موضعا لصالة واحد[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث
إلفادة المبالغة ،واال فأقل المسجد أن يكون
ا
واألثر ( ،)415 /3السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه (.])250/1

مسجدا/244/1( ،ح رقم ،)738قال:
( )3ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب المساجد والجماعات ،باب من بنى هلل
ا
اهيم ْب ِن ن ِش ٍ
ونس ْبن ع ْب ِد ْاأل ْعلى قال :ح َّدثنا ع ْب ُد اللَّ ِه ْبن و ْه ٍب ،ع ْن إِ ْبر ِ
الر ْحم ِن
يط ،ع ْن ع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن ع ْب ِد َّ
ُ
ح َّدثنا ُي ُ ُ ُ

النوفلِي ،ع ْن عط ِ
ِ
اح ،ع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْب ِد اللَّ ِه  .وأخرجه ابن خزيمة (/269/2ح
اء ْب ِن أبِي رب ٍ
ْب ِن أبي ُحس ْي ٍن َّ ْ
رقم ،)1292والطحاوي في شرح مشكل اآلثار (/214/4ح رقم )1557من طريق يونس بن عبد األعلى به
(بنحوه) .والحديث إبْسناده متصل ،ورواته ثقات ،وال يضر ما قيل في كل من _ :يونس ان عاد العلى :ذكره

ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص ،)36ولكن ال يضره؛

ألنه ممن احتمل العلماء تدليسهم _ .عاد اهلل ان وه ( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)73ذكره ابن حجر في
المرتبة األولى من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص ،)22ولكن ال يضره ،فهو ممن

احتمل العلماء تدليسهم_ .عاد اهلل ان أاي حبْسين النوفلي :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)114ولكن

ال يضره ،فلم يرسل عن عطاء بن أبي رباح_ .عطاء ان أاي رااح :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص،)154
والعالئي في جامع التحصيل ( ،)237ولكن ال يضره ،فلم يرسل عن جابر  .وعليه فالحديث إبْسناده صحيح.

صححه المنذري في الترغيب والترهيب (ح رقم ،)417والنووي في خالصة األحكام (ح رقم ،)873والبوصيري

في مصباح الزجاجة (ح رقم ،)278وصحح الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)6128وفي
صحيح الترغيب والترهيب (ح رقم.)271
()4

انظر :ابن رجب الحنبلي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري (.)320/3
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ثانيا_ المشي إلى المبْساجد لداء الصالة:
ً
لقد رَّغب النبي  بالمشي إلى المساجد ،ورتَّب على ذلك األجر العظيم فجاءت األحاديث

تبين هذا األجر ،موضحةا أن اهلل سبحانه وتعالى في عليائه قد َّ
مكانا للم َّشائين إلى
أعد في الجنة ا
المساجد ألداء الصلوات ،فعن أبِي هرْيرة  ،ع ِن النَّبِي  قال« :م ْن َغ َدا إِلَى الم ِ
اح،
ُ
ْ
بْس ِجد َو َر َ
َ ْ
َ
ِ
(ِ )1
اح»(.)2
الج َّنة ُكلَّ َما َغ َدا أ َْو َر َ
َع َّد اللَّ ُه لَ ُه ُن ُزلَ ُه م َن َ
أَ

ويستفاد من الحديث أن اإلنسان كلما استمر في الغدو والرواح إلى بيت اهلل  استمر
َ
ُ
إعداد نزله في الجنة ،فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالىَ ﴿ :ول ُهمْْ ِرزق ُهمْْ
ً
ف َ
يهاْبُك َر ْةْ َو َع ُِّيًّا﴾ [مريم ،]62:وذلك أن من عادة الناس تقديم الطعام لمن دخل بيتهم ،والمسجد
ِ
بيت اهلل تعالى فمن دخله في أي وقت كان من ليل أو نهار ،أعطاه اهلل تعالى أجره من الجنة؛

ألنه أكرم أكرمين األكرمين ،فال يضيع أجر المحسنين(.)3

وأشار الحديث إلى أنه ال يذهب أحد إلى المسجد في أي وقت كان أول النهار أو آخره

قصر في الجنة
اا
علما ،أو يق أر قراآنا ،إال أعطاه اهلل في كل مرة
ليصلي فيه جماعة ،أو يطلب ا
مساء؛ ألن المساجد بيوت اهلل ،فمن قصدها كان
صباحا أو
يما له ،سواء ذهب إليه
ا
ا
ضيافة وتكر ا

جدير بضيافة أكرم األكرمين(.)4
اا
وبْسد الفُرج:
ثالثًا_ وصل الصفوف في الصالة ِّ

كبيرا ،حيث دعا إلى انتظام الصفوف ووصلها ،وحث
لقد اهتم اإلسالم بالصالة
اهتماما ا
ا
على سد الفُرج في صفوف الصالة ،فعن عائِشة ر ِ
ت :قال ر ُسو ُل اللَّ ِه َ « :م ْن
ضي اهلل ع ْنها ،قال ْ
ْ
(ِ )5
ص ٍّ
ف َرفَ َع ُه اللَّ ُه ِا َها َد َر َج ًةَ ،وَا َنى لَ ُه َا ْيتًا ِفي ا ْل َج َّن ِة»(.)6
بْس َّد فُ ْر َج ًة في َ
َ
(ُ ( )1ن ُزلَه)ُّ :
الن ُزل المكان الذي ُيهيأ للنزول فيه ،والمراد مكانه وضيافته( .انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)148/2:

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح/133/1( ،ح رقم،)662
يد ْبن هارون ،قال :أ ْخبرنا مح َّم ُد ْبن مطر ٍ
ِ َّ ِ
ِ
ف ،ع ْن زْي ِد
قال :ح َّدثنا عل ُّي ْب ُن ع ْبد الله (بن المديني) ،قال :ح َّدثنا ي ِز ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ
ْب ِن أسلم ،ع ْن عط ِ
اء ْب ِن يس ٍار ،ع ْن أبِي ُهرْيرة  .وأخرجه مسلم (/463/1ح رقم )669من طريقي عبد اهلل بن
ْ
محمد وزهير بن حرب كالهما عن يزيد بن هارون به (بنحوه).

( )3انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)931/3
()4

انظر :حمزة قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (.)131/2

(( )5فُْر َجة) :هي الخلل والنقصان الذي يكون بين المصلين في الصفوف( ،انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب
الحديث واألثر.)423/3:
()6
ضرِم ُّي قال :ح َّدثنا أ ْحم ُد
الطبراني ،المعجم األوسط/61/6( ،ح رقم ،)5797قال :ح َّدثن ـا ُمح َّم ُد ْب ُن ع ْب ِد اللَّ ِه ا ْلح ْ
ٍ
اس قال :ح َّدثنا ُم ْسلِ ُم ْب ُن خالِ ٍد َّ
الزْن ِج ُّي ،ع ِن (محمد) ْاب ِن أبِي ِذ ْئ ٍب ،ع ْن س ِعيـ ٍد (بن أبي سعيد) =
ْب ُن ُمح َّمد ا ْلق َّو ُ
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= ا ْلم ْقُب ِري ،ع ْن ُع ـ ْروة (بن الزبير) ،ع ْن عائِشة  .وأخرجه المحاملي في أماليه (/118/1ح رقم )221من
طريق وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/318/1ح رقم ،)995وأحمد
(/134/41ح رقم ،)24587وابن حبان (/537/5ح رقم ،)2164وابن المقرئ في معجمه (/363/1ح رقم)1198
من طريق هشام بن عروة ،وأخرجه أحمد (/161/42ح رقم ،)25270وابن خزيمة (/23/3ح رقم ،)1550وابن
حبان (/536/5ح رقم ،)2163والحاكم (/334/1ح رقم ،)775والبيهقي في الكبرى (/144/3ح رقم )5187من
طريق عثمان بن عروة ،وأخرجه أحمد (/443/40ح رقم ،)24381والصنعاني (/56/2ح رقم ،)2470والبيهقي

في الكبرى (/146/3ح رقم )5201من طريق عبد اهلل بن عروة ،ثالثتهم (هشام ،وعثمان ،وعبد اهلل) عن عروة
بن الزبير به (بمعناه) .وله شاهد من حديث أاي هريرة  ،أخرجه الطبراني في األوسط (/123/4ح رقم)3771
(بمعناه) ،وقال المنذري" :البأس بإسناده"( ،المنذري ،الترغيب والترهيب ،)191/1:ومن حديث أاي جحيفة ،

أخرجه البزار (/159/10ح رقم( )4232بمعناه) ،وقال الهيثمي" :إسناده حسن"( ،الهيثمي ،مجمع الزوائد.)91/2:
واإلبْسناد فيه _ :أحمد ان محمد ان عون القََّواس :النبال أبو الحسن المقرئ (ت245هـ ــ) ،والق َّواس نسبة إلى
عمل القسي وبيعها[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)482/1السمعاني ،األنساب ( ،])509/10ذكره ابن حبان
في الثقات ،وزاد على ذلك فقال" :ربما خالف"( ،ابن حبان ،الثقات ،)10/8:وقال ابن حجر" :صدوق له أوهام"،

(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)84قلت :هو صدوق.

_ مبْسلم ان خالد الزنجي :بن قرقرة ،ويقال :ابن جرجة ،ويقال :ابن سعيد بن جرجة القرشي ،المخزومي ،أبو خالد
المكي (ت179ه ــ) ،المعروف بالزْنجي نسبة إلى بالد الزنج المعروفة ،وهي بالد السودان ،وأصله من الشام ،كان

مليحا ،فلقب بالزنجي على الضد لبياضه[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)508 /27السمعاني ،األنساب
أبيض ا

( ،])329 /6وثقه ابن معين فقال" :ثقة" ،وقال في موضع آخر" :ثقة وهو صالح الحديث"( ،ابن معين ،تاريخ
ابن معين  -رواية الدوري ،)80،60/3:وقال في رواية ابن محرز" :ليس به بأس"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين
 رواية ابن محرز ،)85/1:وقال مرة" :ليس به بأس"(،ابن معين ،سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،ص،)479أحيانا"( ،ابن حبان ،الثقات ،)448/7:وقال مرة" :كان مسلم يهم
وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :يخطئ
ا

في االحايين"( ،ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار ص ،)235وتوبْسط فيه الساجي فقال" :صدوق كثير الغلط،

كان يرى القدر وقد روى عنه ما ينفي القدر"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)129/10:وابن عدي فقال" :حسن
الحديث وأرجو أنه ال بأس به"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)11/8:والذهبي فقال" :إمام صدوق يهم"،
(الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)655/2:وابن حجر فقال" :فقيه صدوق كثير األوهام"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب
ص ،)529وضعفه ابن سعد فقال :كثير الحديث كثير الغلط والخطأ( ،انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى،)42/6:
وابن معين فقال" :ليس بذاك القوي"( ،ابن معين ،سؤاالت ابن الجنيد البن معين ،ص ،)472وابن المديني فقال:

"ضعيف ليس بالقوي"( ،ابن المديني ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ،ص ،)114وقال في موضع آخر:

"منكر الحديث ما كتبت عنه وما كتبت عن رجل عنه"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)7/8:وقال في
موضع آخر" :ليس بشيء"( ،العقيلي ،الضعفاء ،)422/5:وقال محمد بن عبد اهلل بن نمير" :ليس يعبأ بحديثه"،
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)323/1:وضعفه أحمد فحرك يده ولينه( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال
 رواية المروذي وغيره ،ص ،)46وقال البخاري" :منكر الحديث"( ،البخاري ،الضعفاء الصغير ،ص ،)105وقالفي موضع آخر" :منكـر الحديث ليس بشيء"( ،البخاري ،التاريخ الكبير ،)260/7:وقال مرة" :ذاهب الحديث"= ،
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ويستفاد من الحديث السابق أن سد الفرج ووصل الصفوف في الصالة سبب في رفع

المراتب والدرجات ،وفيه دليل على أن ذلك من األعمال الموجبة للتَّنعم بقصور الجنة وبيوتها،
َّ
ودل على ذلك قوله " :رفعهُ اللَّهُ بِها درجةا ،وبنى لهُ ب ْيتاا ِفي اْلجَّن ِة".
ااعا_ المحافظة والمداومة على البْسنن الروات :
رً

لقد حث النبي  على المحافظة على أداء السنن الرواتب ،وجعل للمحافظ عليها عظيم
ت :س ِمعت رسول ِ
الجزاء في اآلخرة ،فع ْن أُم حبِيبة( ،)1زْو ِج َّ
اهلل  ،يقُو ُلَ « :ما
النبِي  ،أَّنها قال ْ
ْ ُ ُ
= (الترمذي ،العلل الكبير ،ص ،)191وقال أبو حاتم" :ليس بذاك القوى منكر الحديث ،يكتب حديثه وال يحتج
به ،تعرف وتنكر"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)183/8:وقال يعقوب بن سفيان" :ضعيف"( ،يعقوب الفسوي،
المعرفة والتاريخ ،)51/3:وقال عثمان الدارمي" :ليس بذاك في الحديث"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية

الدارمي ،ص ،)118وقال أبو داود" :ضعيف"( ،أبو داود ،سنن أبي داود ،)51/2:وقال البزار" :لم يكن بالحافظ"،
(البزار ،مسند البزار ،)329/12:وقال النسائي" :ضعيف"( ،النسائي ،الضعفاء والمتروكون ص ،)97وقال مرة:
"ليس بالقوي في الحديث"( ،النسائي ،تسمية فقهاء األمصار ص ،)127وذكره ابن البرقي في باب من نسب إلى
الضعف ممن يكتب حديثه( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)130/10:وقال الدارقطني" :ثقة إال أنه سيئ الحفظ"،
(الدارقطني ،سنن الدارقطني ،)46/3:وذكره كل من :أبي زرعة ،والعقيلي ،وابن شاهين ،وابن الجوزي في

ضعفائهم[ ،انظر :أبو زرعة ،سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له (ص،)361
العقيلي ،الضعفاء الكبير ( ،)150/4ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص ،)178ابن الجوزي،
ويضعف"،
الضعفاء والمتروكون ( ،])117/3وساق له الذهبي عدة أحاديث وقال" :هذه األحاديث تُرد بها قوة الرجل ُ

(الذهبي ،ميزان االعتدال ،)103 /4:قلت :هو ضعيف _ .محمد ان أاي َئ  :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل

(ص ،)196ولكـن ال يضره؛ ألنه لم يرسل سعيد بن أبي سعيد المقبري.

_ بْسعيد ان أاي بْسعيد المقاري" :ثقة تغير قبل موته بأربع سنين"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)236ولكن

أحدا أخذ عنه في االختالط ،فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم
ال يضره ،فقد قال الذهبي" :ما أحسب أن ا

يحمل عنه"( ،الذهبي ،ميزان االعتدال ،)140/2:وقد تُوبع كما هو واضح في التخريج ،وأورده ابن أبي حاتم في
المراسيل (ص ،)75ولكن ال يضره ،فلم يرسل عن عروة بن الزبير_ .عروة ان الزاير :أورده ابن أبي حاتم في
المراسيل (ص ،)149والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)236وال يضره ،فلم يرسل عن عائشة رضي اهلل عنها.
وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف؛ ألجل مسلم بن خالد الزنجي ،وهو ضعيف ،وتابعه وكيع بن الجراح في رواية
المحاملي في أماليه (/118/1ح رقم )221وهو ثقة ،فيرتقي إلى درجة الحبْسن لغيره .وقد صححه األلباني في
السلسلة الصحيحة (ح رقم.)2532

()1
اخ ِتلف في اسمها ،فقيل :رملة ،وقيل :هند،
ياة :رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ،زوج النبي ُ ،
أ ِّم َح ِا َ
مهاجر من مكة إِلى أرض الحبشة ،فافتتن
اا
والمشهور رملة ،كانت أم حبيبة تحت عبيد اهلل بن جحش ،ثم خرج بها

انيا ،ثم تزوجها رسول اهلل  بأرض الحبشة ،وقيل :بالمدينة وزوجه إياها عثمان بن عفان،
وتنصر ومات نصر ا
وماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين[ .انظر :ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب (،)1844،1843/4
ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])142 /8
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ِم ْن ع ْا ٍد م ٍِ
يض ٍة ،إَِّال َا َنى اهللُ لَ ُه َا ْيتًا ِفي
صلِّي لِلَّ ِه ُك َّل َي ْوٍم ِث ْنتَ ْي َع ْ
ش َرةَ َرْك َع ًة تَطَ ُّو ًعاَ ،غ ْي َر فَ ِر َ
َ ُْ
بْسلم ُي َ
َّ ِ ()1
ت ِفي ا ْل َجنة» .
ا ْل َج َّن ِة ،أ َْو إَِّال ُا ِن َي لَ ُه َا ْي ٌ
قوله " :غ ْير ف ِريض ٍة" :صفة مؤكدة للتطوع؛ ألن التطوع التبرع من نفسه بفعل الطاعات،
وهو قسان :راتبة ،وغير راتبة ،وهذا من القسم األول ،والراتبة :هي التي داوم عليها رسول اهلل ،

مأخوذة من الرتوب ،وهو الدوام والثبوت(.)2

تطوعا هلل  في اليوم
وأشار الحديث إلى أن المحافظة والمواظبة على ثنتي عشرة ركعة
ا

والليلة من غير الفريضة ،من األسباب التي توجب لإلنسان التَّنعم بقصور الجنة وبيوتها ،ودليل
ذلك في الحديث قوله" :إِ َّال بنى اهللُ لهُ ب ْيتاا ِفي اْلجَّن ِة".
خامبْسا_ قيام الليل:
ً
النبي  في قيام الليل وحث عليه ،وامتدح اهلل  أهل القيام فقال سبحانه:
لقد رَّغب
ُّ
َ َ َ َ ُ َ
ج ًدا ْ َوقيَ ً
ون ْل َربِّهمْ ْ ُس َ
فضال على
اما﴾ [الفرقان ،]64:وجعل اهلل  ألهل قيام الليل
ْ
ينْي ِبيت
اَّل ْ
﴿و ِ
ِ
ِ
ا
ِ
غيرهم ،فهم الذين تركوا النوم ولذته ،وقاموا من فرشهم ينصبون أقدامهم يصلون لربهم ،فأضاؤوا

غرفهم بنور اإليمان والتضرع هلل تعالى ،فكان من جزاء اهلل لهم أن منحهم غرفاا في الجنة خاصة
النبِ ُّي « :إِ َّن ِفي َّ ِ
بهم ،فع ْن علِ ٍّي ْب ِن أبِي طالِ ٍب  قال :قال َّ
ورَها ِم ْن
َ
الجنة ُغ َرفًا تَُرى ظُ ُه ُ
ِ
َع ارِاي فَقَ َ ِ
ُاطُوِن َها َوُاطُوُن َها ِم ْن ظُ ُه ِ
ال« :لِ َم ْن أَ َ
ول اللَّ ِه؟ قَ َ
بْس َ
طا َ
ال :ل َم ْن ه َي َيا َر ُ
ام أ ْ َ
ورَها» ،فَقَ َ
()4
()3
الن ِ
َّ
ام»(.)5
ام ِّ
صلَّى ِااللَّْي ِل َو َّ ُ
ام َ ،و َ
اس ن َي ٌ
الص َي َ
امَ ،وأ ََد َ
ال َك َال َم َ ،وأَ ْط َع َم الط َع َ
( )1مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان

عددهن/503/1( ،ح رقم ،)728قـال :وح َّدثن ـا ُمح َّم ُد ْب ُن ب َّشـ ٍار ،ح َّدثنا ُمح َّم ُد ْب ُن ج ْعف ٍر (الهــذلي) ،ح َّدثنا ُش ْعبـةُ
ان ْب ِن سالٍِم ،ع ْن ع ْم ِرو ْب ِن أ ْو ٍ
الن ْعم ِ
(بن الحجاج) ،ع ِن ُّ
س ،ع ْن ع ْنبسة ْب ِن أبِي ُس ْفيان ،ع ْن أُم حبِيبة (رملة بنت

أبي سفيان) رضي اهلل عنها .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق داود بن أبي هند
عن النعمان بن سالم به (بنحوه).

( )2انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)1172/4
()3
طا ال َك َالم) :أي أالن وتكلم ٍ
بكالم طيب ،والمعنى المراد لمن له خلق حسن مع األنام[ .انظر :المناوي،
(أَ َ َ
َ
فيض القدير( ،)536/1المباركفوري ،تحفة األحوذي (.])101/6
()4
أسا ،والمراد به الكثرة،
ام ِّ
الص َيام) :أي أكثر من الصيام بعد الفريضة بحيث تابع بعضها ا
بعضا ،وال يقطعها ر ا
(أ ََد َ

ال الموصلة ،وال صوم الدهر[ .انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( ،)929/3المباركفوري،

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.])231/4

( )5الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب البر والصلة ،باب ما جاء في قول المعروف/354/4( ،ح رقم ،)1984قال:
الر ْحم ِن ْب ِن إِ ْسحاق ،ع ْن ا ُّلن ْعم ِ
ي
ح َّدثنا علِ ُّي ْب ُن ُح ْج ٍر قال :ح َّدثنا علِ ُّي ْب ُن ُم ْس ِه ٍر ،ع ْن ع ْب ِد َّ
ان ْب ِن س ْع ٍد ،ع ْن عِل ٍّ
ا ْب ِن أبِي طالِب .وأخرجه الترمذي (/673/4ح رقم )2527من طريق علي بن حجر به (بنحوه) .وأخرجه أحمد=
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ويستفاد من هذا الحديث أن الصالة بالليل من أسباب دخول الجنة ،والثواب في قوله :
َ
َ ُ َ ُ ُ َ ََ
علي ِهمْْ ِمنْْ
ونْ ْ
"تدخلوا الجنة بسالم" ،أي تسلم عليهم المالئكة ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :وال َمَلئِك ٍْْيدخل ْ
َ
ُ ِّ
ُ َ
ُ
َ ُ
بْ َ
ار﴾ [الرعد ،]24-23:يهنئونهم بما صبروا
ادل ِْ
كْبَابْْ(َ ْ)23سَل ٌْمْ َعليكمْْبِ َماْ َص ََبتمْْفنِع َْمْعق َ ْ
ْ
وبهذا الثواب العظيم ،وظاهره أنه بال عقاب وال عذاب؛ ألن من ُعذب لم يسلم(.)1

= (/449/2ح رقم ،)1338وفي الزهد (/19/1ح رقم ،)100وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (/428/1ح
رقم ،)391والبزار (/281/2ح رقم ،)702وأبو يعلى (/344/1ح رقم ،)438وابن خزيمة (/306/3ح رقم،)2136
وأبو داود في البعث (/62/1ح رقم ،)75والخرائطي في مكارم األخالق (/64/1ح رقم )151من طريق محمد بن
فضيل ،وأخرجه ابن أبي شيبة (/248/5ح رقم ،)25743وهناد بن السري في الزهد (/103/1ح رقم،)123

والمروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان ( ،)54/1وأبو يعلى (/337/1ح رقم ،)428وابن السني في عمل
اليوم والليلة (/276/1ح رقم ،)319والبيهقي في ُّ
الشعب (/57/5ح رقم ،)3089وفي البعث والنشور (/176/1ح

رقم ،)252والخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع (/165/1ح رقم )236من طريق محمد
بن خازم ،كالهما (محمد بن فضيل ،ومحمد بن خازم) عن عبد الرحمن بن إسحاق به (بنحوه) .وله شاهد من
حديث عاد اهلل ان عمرو ان العاص رضي اهلل عنهما ،أخرجه أحمد (/186/11ح رقم( )6615بمعناه) ،وقال

الهيثمي" :إسناده حسن"( ،الهيثمي ،مجمع الزوائد ،)254/2:وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد" :حسن لغيره"

(ح رقم ،)6615وشاهد من حديث أاي مالك الشعري  ،أخرجه أحمد (/539/37ح رقم( )22905بمعناه)،
وقال الهيثمي" :رواه أحمد ،ورجاله رجال الصحيح غير ابن معانق"( ،الهيثمي ،مجمع الزوائد ،)420/10:وحسن

إسناده شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم ،)22905وشاهد من حديث جاار ان عاد اهلل رضي اهلل

عنهما ،أخرجه البيهقي في البعث والنشور (/176/1ح رقم( )253مطواال) .وشاهد من حديث اريدة البْسلمي،
جدا"( ،األلباني ،السلسلة
أخرجه الطبراني في األوسط (/193/3ح رقم( )2903بمعناه) ،وقال األلباني" :ضعيف ا
الضعيفة .)648/11:وابْسناد الحديث فيه_ :عاد الرحمن ان إبْسحــاق :اتفق العلم ـاء على تضعيف ـه[ ،انظر :ابن
أبي حاتم ،الجرح والتعديل ( ،)213/5ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ( ،)495/5المزي ،تهذيب الكمال

( ،)517/16الذهبي ،الكاشف ( ،)620/1ابن حجر ،تقريب التهذيب (ص.])336
_ النعمان ان بْسعد :بن ح ْبتة ،ويقال :ابن حبتر ،األنصاري الكوفي ،خال عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي،
(المزي ،تهذيب الكمال ،)450/29:ذكره ابن حبـان في الثقـات( ،ابن حبان ،الثقات ،)472/5:وقال أحمد" :مقارب

الحديث ال بأس به"( ،أحمد بن حنبل ،سؤاالت أبي داود لإلم ـام أحمد ،ص ،)287وقال أبو حاتم" :لم يرو عنه

غير عبد الرحمن بن إسح ـاق"( ،ابن أبي حاتم ،الج ـرح والتعديل ،)446/8:وقال ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر،
تقريب التهذيب ص ،)564قلت :هو مجهول ،وباقي رجال السند ثقات .وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف؛ لضعف
عبد الرحمن بن إسحاق وجهالة النعمان بن سعد .وقد قال الترمذي عقب الحديث" :ح ِديث غ ِريب" (ح رقم،)1984
وضعفه األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ح رقم ،)1338وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى درجة الحبْسن

لغيره كما هو واضح من خالل التخريج .فقـد صححـه الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)270وحسنه األلباني في
صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)2123وق ـال األرنؤوط في تحقيق ـه لمسند أحم ـد" :حسن لغيره" (ح رقم.)1338

()1

انظر :ابن عثيمين ،شرح رياض الصالحين (.)201/5
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بْسادبْسا_ الشهادة في بْسايل اهلل تعالى:
ً
وخص منهم الشهيد ،فميزه بجملة من الخصائص
لقد أكرم اهلل  المجاهدين في سبيله،
َّ

ال تكون لغيره ،فالشهيد يترك الدنيا وملذاتها ،ويترك من خلفه زوجه وأوالده ،ليبدله اهلل تعالى بخير
منهم ،فيزوجه بالحور العين ،ففي الحديث ع ِن اْل ِم ْقد ِام ْب ِن م ْعِد يك ِرب( ،)1ع ْن رس ِ
ول اللَّ ِه 
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ِع ْن َد اللَّ ِه ِبْس ُّ ِ
لش ِه ِ
صٍ
قال« :لِ َّ
ْع ٍة ِم ْن َد ِم ِهَ ،وُي َرى َم ْق َع َدهُ م َن ا ْل َج َّنة،
الَ :ي ْغف ُر لَ ُه في أ ََّو ِل ُدف َ
تخ َ
َوُي َج ُار ِم ْن َعَا ِ ا ْلقَ ْا ِرَ ،وَيأ َْم ُن ِم َن ا ْلفَ َز ِع ْالَ ْك َا ِرَ ،وُي َحلَّى ُحلَّ َة ِْ
ور ا ْل ِع ِ
انَ ،وُي َزَّو ُج ِم َن ا ْل ُح ِ
يم ِ
ين،
اإل َ
وي َ َّ ِ
بْسا ًنا ِم ْن أَقَ ِ
ارِا ِه»(.)2
بْس ْا ِع َ
َُ
ين إِ ْن َ
شفعُ في َ
ص الشهيد بالذكر في الحديث للتنبيه على فضل الشهادة ،وعلو درجتها ،وأن هذا
ُخ َّ

مضمون ألهلها وال بد ،وأن لهم منه أوفر نصيب ،فنصيبهم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من
نصيب غيرهم ،من األموات على فراشهم(.)3

بْسااعا_ اإلكثار من قول" :ال حول وال قوة إال ااهلل":
ً
ِ
اء ،وهي صفة مالزمة ألهل اإليمان،
ذكر اهلل  من أيسر العبادات وأكثرها ثو اابا وجز ا
َ َ َ ُ ُ َ َ َ ً ُ ً ََ
َعْ ُ
جنُوبِ ِهمْ﴾ [آل عمران،]191:
اماْ َوق ُعوداْ َو ْ
اّلل َْ ِقي
ونْ ْ
ينْيذكر ْ
اَّل ْ
قال اهلل تعالى واصفاا حالهمِ ﴿ :
ياء ونفاقاا،
بينما تغيب مالزمة هذه الصفة عن أهل النفاق فال يكادون يذكرون اهلل إال ما كان ر ا
ََ َ ُُ َ َ َ َ ً
يَل﴾ [النساء ،]142:ومن األذكار التي حث
ل ْق ِل ْ
اّلل َْإِ ْ
ون ْ ْ
ل ْيذكر ْ
قال اهلل واصفاا حالهم﴿ :و ْ

النبي  عليها وأخبر بعظيم ثوابها ،قول ال حول وال قوة إال باهلل ،فقد جاء في الحديث ع ْن أبِي
ُّها
ُموسى األ ْشع ِري  ،قالُ :كَّنا مع النَّبِي ِ في سف ٍر ،ف ُكَّنا إِذا عل ْونا كب َّْرنا ،فقال ا َّلنبِ ُّ
ي « :أَي َ
()4
ون بْس ِميعا ا ِ
ِ
ِ
َّ
ير» ثَُّم
ص ًا
اس ْارَا ُعوا َعلَى أَ ْنفُ ِبْس ُك ْم  ،فَِإ َّن ُك ْم الَ تَ ْد ُع َ
َص َّم َوالَ َغائ ًااَ ،ولَك ْن تَ ْد ُع َ َ ً َ
ون أ َ
الن ُ
أتى عل َّي وأنا أقُو ُل ِفي ن ْف ِسي :ال ح ْول وال قُ َّوة إِ َّال بِاللَّ ِه ،فقالَ " :يا َع ْا َد اللَّ ِه ْا َن قَ ْي ٍ
سُ ،ق ْل :الَ َح ْو َل
الج َّن ِة" أ ْو قال« :أَالَ أ َُدلُّ َك َعلَى َكلِ َم ٍة ِهي َك ْنٌز ِم ْن ُك ُن ِ
َوالَ قُ َّوةَ إَِّال ِااللَّ ِه ،فَِإ َّن َها َك ْنٌز ِم ْن ُك ُن ِ
وز
وز َ
َ
الج َّن ِة؟ الَ َح ْو َل َوالَ قَُّوةَ إَِّال ِااللَّ ِه»(.)5
َ
( )1ا ْل ِم ْق َد ِام ْا ِن َم ْع ِد ي َك ِر ( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)63
( )2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه (/935/2ح رقم ،)2799إبْسناده صحيح (بْساق تخريجه ودرابْسته ،انظر :ص.)63
( )3انظر :األثيوبي ،ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (.)131/20
()4
(ارَا ُعوا َعلَى أَ ْنفُ ِبْس ُك ْم) :أي الزموا أمركم وشأنكم وال تعجلوا ،وقيل معناه كفوا أو ارفقوا[ .انظر :ابن حجر ،فتح
ْ
الباري ( ،)121/1القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار (.])279/1

( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء إذا عال عقبة/82/8( ،ح رقم ،)6384قال :ح َّدثنا
اد ْب ُن زْي ٍد ،ع ْن أيُّوب (بن كيسان) ،ع ْن أبِي ُعثْمان (عبد الرحمن بن ُم ٍّل) ،ع ْن أبِي
ان ْب ُن ح ْر ٍب ،ح َّدثنا ح َّم ُ
ُسل ْيم ُ
ُموسى األ ْشع ِري  .وأخرجه البخاري (/117/9ح رقم )7386من طريق سليمان بن حرب به (بنحوه) .وأخرجه=
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أشار هذا الحديث إلى أن كلمة ال حول وال قوة إال باهلل من الكلمات التي يحصل بها ثو اابا

نفيسا لصاحبها ،ويكون من ذخائر الجنة ،أو من محصالت نفائس الجنة(.)1
ا
وقال العلماء :السبب في أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة أنها كلمة استسالم ،وتفويض

شيئا
إلى اهلل تعالى ،واعتراف باإلذعان له ،وأنه ال صانع غيره ،وال راد ألمره ،وأن العبد ال يملك ا

من األمر ،ومعنى الكنز هنا أنه ثواب ُمدخر في الجنة وهو ثواب نفيس ،كما أن الكنز أنفس
أموالكم ،قال أهل اللغة الحول الحركة والحيلة أي ال حركة وال استطاعة وال حيلة إال بمشيئة اهلل
تعالى ،وقيل معناه ال حول في دفع شر ،وال قوة في تحصيل خير إال باهلل ،وقيل ال حول عن

معصية اهلل إال بعصمته ،وال قوة على طاعته إال بمعونته(.)2

وقيل السبب في أنها كنز من كنوز الجنة ما تضمنته هذه الكلمة من براءة النفس من

حولها وقوتها إلى حول اهلل تعالى وقوته ،فكانت موصلة إلى الجنة(.)3

ثام ًنا_ ترك الكَ والمراء:

يتميز المؤمن الحق عن غيره من أهل النفاق ،بصدقه في إيمانه وسلوكه ،وكذلك باتباعه
ٍ
جدال فيه ،فتراه صادقاا في أقواله وأحواله ،ال يخالف سلوكه وخلقه ما في قلبه من
للحق دون

الصدق واإليمان ،وقد ضمن رسول اهلل  لمن اجتنب الكذب بيت في وسط الجنة ،فقد جاء في
الحديث ع ْن أبِي أُمامة( ،)4قال :قال ر ُسو ُل اللَّ ِه « :أََنا َزِعيم ِا َا ْي ٍت ِفي َرَا ِ
ض ا ْل َج َّن ِة لِ َم ْن تََر َك
ٌ
ِ
ٍ
ٍ ِ
ا ْل ِمراء وِا ْن َك َ ِ
ان َم ِ
َعلَى
بْس ِط ا ْل َج َّن ِة لِ َم ْن تََر َك ا ْل َك َِ َ َوِا ْن َك َ
از ًحاَ ،وِا َا ْيت في أ ْ
ان ُمحقًّاَ ،وِا َا ْيت في َو َ
َ ََ
()5
بْس َن ُخلُقَ ُه» .
ا ْل َج َّن ِة لِ َم ْن َح َّ

في هذا الحديث الحث على ترك المراء والكذب ،ودعوة إلى التَّحلي باألخالق الكريمة،

مازحا ،وقيل لو تركه وقت مرائه ،فإن النبي  يتكفل
وفيه دليل على أن من ترك الكذب ولو كان ا

ويضمن له بيت في وسط الجنة.

= البخاري (/133/5ح رقم ،)4205ومسلم (/2076/4ح رقم )2704من طريق عاصم بن سليمان األحول،
وأخرجه البخاري (/87/8ح رقم ،)6409ومسلم (/2077/4ح رقم )2704من طريق سليمان التيمي ،وأخرجه
البخاري (/125/8ح رقم )6610من طريق خالد بن مهران ،ومسلم (/2078/4ح رقم )2704من طريق عثمان
ابن غياث ،أربعتهم (عاصم ،وسليمان ،وخالد ،وعثمان) عن عبد الرحمن بن ُم َّل به (بنحوه).
( )1انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)501/11
()2

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)26/17

( )3انظر :المناوي ،فيض القدير (.)108/3
()4
ام َة( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)53
ُم َ
أَُاو أ َ
( )5أبو داود ،سنن أبي داود (/253/4ح رقم ،)4800إبْسناده حبْسن (بْساق تخريجه ودرابْسته ،انظر :ص.)137
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ولم يقتصر النبي  على ذلك بل تكفل ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء والجدال
ولو كان محقاا ،فقد جاء في حديث أبِي أُمامة السابق« :أنا زِعيم بِب ْي ٍت ِفي رب ِ
ض اْلجنَّ ِة لِم ْن ترك
اْل ِمراء وِا ْن كان ُم ِحقًّا».
ويستفاد من الحديث أن من ترك المراء وهو ُم ِحق؛ فإن النبي  يتكفل له ببيت في ربض
الجنة ،ووضع النبي  الكذب بعد موضع المراء؛ ألنه الغالب في المراء(.)1

تابْسعا_ كظم الغيظ والعفو عن الناس:
ً
أعد اهلل  الجنة لمن سارع إليها بالخيرات وسابق إليها بالطاعات والقربات ،ومن جملة
َ
لْ
الصفات التي يتصف بها أهل الجنة ،كظم الغيظ والعفو عن الناس ،قال تعالىَ ﴿ :و َسا ِر ُعوا ْإِ ْ
َ َ ُ ُ َ
َ ِّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
فْالَّسا ِِْْ
ونْ ِ ْ
ينْين ِفق ْ
اَّل ْ
ضْأ ِعدتْْلِلمت ِق ْ
اتْواْلر ْ
َمغ ِف َرةْْ ِمنْْربكمْْوجنٍْْعرضهاْالسماو ْ
يْ(ِ ْ)133
َ
َ ُ ُ
َ َ َ
َو َ َ
ي﴾ [آل عمران،]134-133:
ب ْال ُمح ِسنِ َْ
ُي ه ْ
اس ْو ْ
ن ْانلَ ِ ْ
ي ْ َع ِْ
ظ ْ َوال َعا ِف َْ
ي ْالغي ْ
الَّضا ِِْ ْ َوالَك ِظ ِم ْ
اّلل َْ ِ
وخص اهلل تعالى كاظم الغيظ باإلكرام والنعيم في الجنة ،فع ْن ُمع ِاذ ْب ِن أن ٍ
س( ،)2أ َّن َّ
النبِ َّي 
َّ
()3
ِ
َن ُي َنفَِّهُ َد َعاهُ اللَّ ُه َعلَى ُرُء ِ
الخ َال ِئ ِ
ام ِة
وس َ
قالَ « :م ْن َكظَ َم َغ ْيظًا َو ُه َو َي ْق ِد ُر َعلَى أ ْ
ق َي ْوَم الق َي َ
الح ِ
اء»(.)4
َحتَّى ُي َخ ِّي َرهُ ِفي أ ِّ
ور َ
َي ُ
ش َ
( )1انظر :المباركفوري ،تحفة األحوذي (.)109/6
(ُ )2م َع ِاَ ْا ِن أََن ٍ
الجهني ،حليف األنصار ،معدود في أهل مصر ،وهو والد سهل بن معاذ ،روى عن النبي 
سُ :
أحاديث ،وله رواية عن أبي الدرداء  ،وكعب األحبار ،وروى عنه ابنه سهل وله نسخة كبيرة عنده ،وبقي إلى
خالفة عبد الملك بن مروان[ ،انظر :ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)1402/3ابن حجر،
اإلصابة في تمييز الصحابة (.])107/6
غضبا
(َ ( )3كظَ َم َغ ْيظًا) :كظم الغيظ :المراد أي تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه ،وقيل :كظم غيظ ا أي اجترع
ا
كامنا فيه[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)178/4المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح
ا

مشكاة المصابيح (.])3181/8

( )4الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،لم يذكر اسم الباب/656/4( ،ح رقم،)2493
َّ ِ
ٍ
َّاس ْب ُن ُمح َّم ٍد ُّ
الد ِ
يد ْب ُن
ور ُّ
الم ْق ِرئُ قال :ح َّدثنا س ِع ُ
قال :ح َّدثنا ع ْب ُد ْب ُن ُحم ْيد ،وعب ُ
ي ،قاال :ح َّدثنا ع ْب ُد الله ْب ُن ي ِزيد ُ
س ،ع ْن أبِ ِ
أبِي أيُّوب قال :ح َّدثنِي أُبو م ْر ُح ٍ
ون ،ع ْن س ْه ِل ْب ِن ُمع ِاذ ْب ِن أن ٍ
الرِح ِيم ْب ُن م ْي ُم ٍ
يه (معاذ بن أنس).
وم ع ْب ُد َّ
وأخرجه الترمذي (/372/4ح رقم )2021من طريق عباس الدوري به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/398/24ح
رقم ،)15637والخرائطي في مساوئ األخالق (/159/1ح رقم ،)325وأبو يعلى (/66/3ح رقم ،)1497وفي
المفاريد (/29/1ح رقم )13من طريق عبد اهلل بن يزيد به (بنحوه) .وأخرجه أبو داود (/248/4ح رقم،)4777

وابن ماجه (/1400/2ح رقم ،)4186والبيهقي في الكبرى (/279/8ح رقم ،)16645وفي ُّ
الشعب (/230/8ح
رقم )5740من طريق عبد اهلل بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/384/24ح
رقم ،)15619والطبراني في الكبير (/188/20ح رقم ،)415وفي مكارم األخالق (/328/1ح رقم)50
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=

بالسوِء؛ ولذلك مدحهم اهلل تعالى
األمارِة ُّ
ظ ُم؛ ألنه ق ْهر لِ َّلنفس َّ
قال الطيبي" :وانما ُح ِمد اْلك ْ
َ
َ َ َ
اس﴾ [آل عمران ،]134:ومن نهى النفس عن هواه؛
ن ْانلَ ِ ْ
ي ْ َع ِْ
ظ ْ َوال َعا ِف َْ
يْالغي ْ
بقولهَ ﴿ :والَك ِظ ِم ْ

فإن الجنة مثواه ،والحور العين جزاءه"(.)1

وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ ،فكيف إذا انضم

العفو إليه أو زاد باإلحسان عليه(.)2

= من طريق زبان بن فائد ،وأخرجه الطبراني (/250/2ح رقم ،)1112وفي األوسط (/104/9ح رقم،)9256
وفي الكبير (/189/20ح رقم ،)417وأبو ُنعيم في الحلي ـة ( )55/8من طريق فروة بن مج ـاهد ،وأخرج ـه أبو ُنعيم
في الحلي ـة ( )47/8مـن طريـق خير بن نعيم ،ثـالثتهم (زب ـان ،وفروة ،وخير) ع ـن سهل بن مع ـاذ ب ـه (مطواال).

وله شاهد من حديث أاي أمامة الااهلي  ،أخرجه الروياني (/291/2ح رقم( )1232بمعناه) .واإلبْسناد فيه:
_ عاد الرحيم ان ميمون :المدني ،أبو مرحوم المع ِاف ِري ،موالهم ،أصله من الروم ،سكن مصر .وقيل :اسمه
يحيى بن ميمون ،واألول أشهر (ت143ه ــ) ،والمع ِاف ِري نسبة إلى المعافر بن يعفر بن قحطان[ ،انظر :المزي،
تهذيب الكمال ( ،)42/18السمعاني ،األنساب ( .])328/12قال النسائي" :أرجو ال بأس به"( ،المزي ،تهذيب
الكمال ،)43 /18 :وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد على ذلك فقال" :وكان يهم في االحايين"[ ،انظر :ابن حبان،

الثقات ( ،)134/7ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار (ص ،])300وقال أبو حاتم" :شيخ يكتب حديثه وال يحتج
به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)338/5:وقال ابن حجر" :صدوق ازهـد"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب
ص ،)354وقال ابن معين" :ضعيف الحديث"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)338/5:وذكره الذهبي في
الضعفاء ،وزاد فقال" :فيه لين"[ ،انظر :الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،)392/2الذهبي ،الكاشف (،])650/1
قلت :هو صدوق.

الجهنِي شامي ،نزل مصر ،ينسب إلى ُجهينة وهي قبيلة من قضاعة[ ،انظر :المزي،
_ بْسهل ان معاَ ان أنسُ :

تهذيب الكمال ( ،)208/12السمعاني ،األنساب ( ،])439/3وثقه العجلي( ،العجلي ،الثقات ،)440/1:وذكره
ابن حبان في الثقات ،وزاد على ذلك فقال" :ال يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه"( ،ابن حبان،

الثقات ،)321/4:وتوبْسط فيه ابن حجر فقال" :ال بأس به إال في روايات زبان عنه"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب

ص ،)258وضعفه ابن معين فقال" :ضعيف"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)204/4:وابن حبان فقال" :منكر

جدا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فايد فإن كان من أحدهما فاألخبار التي
الحديث ا
رواها أحدهما ساقطة"( ،ابن حبان ،المجروحين ،)347/1:وذكره كل من ابن شاهين ،وابن الجوزي ،والذهبي في
ضعفائهم[ ،انظر :ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص ،)95ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون
"ض ِعف"( ،الذهبي ،الكاشف،)470/1:
( ،)29/2الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،])288/1وزاد الذهبي فقالُ :
قلت :هو ضعيف .وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف .وللحديث شاهد صحيح يتقوى بها إلى درجة الحبْسن لغيره

كما هو واضح في التخريج .وقد حسنه الترمذي في سننه (ح رقم ،)2493واأللباني في صحيح الجامع الصغير
(ح رقم ،)6522وحسن إسناده شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم.)4186

()1
()2

الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)3239 ،3238/10

انظر :المال القاري ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)3181/8
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َّ ِ
ش َج ِ
ار ا ْل َج َّن ِة.
المو ِج َا ُة لِلتََّن ُّعِم ِاأَ ْ
الم ْطلَ ُ الثاني :الَ ْ
بْس َاا ُ ُ
َ

لقد ذكرت السنة النبوية المطهرة جملة من األذكار الموجبة للتَّنعم بأشجار وغراسها ،وهذا

المطلب يعرضها بالتفصيل.
َ
َ
ُُ
َ هَ
ينْآ َمنُواْاذكرواْ
اَّل َْ
لقد دعا اهلل تعالى المؤمنين إلى اإلكثار من ذكره ،فقال تعالى﴿ :ياْأيهاْ ِ
اّلل َْ ِذك ًرا ْ َكث ً
ريا﴾ [األحزاب ،]41:وجاء في السنة النبوية ما يشجع على اإلكثار من ذكر اهلل
َْ
ِ
اسا من األشجار في جنة
وتسبيحه وتحميده ،وكذلك تهليله وتكبيره ،لينعم ذاك الذاكر بعدد ذكره غر ا
الواحد القهار ،فقد ُرِوي ع ْن أبِي ُهرْيرة  ،أ َّن ر ُسول اللَّ ِه  م َّر بِ ِه و ُهو ي ْغ ِر ُس غ ْر اسا ،فقالَ « :يا
أَاا ُهرْيرةَ ،ما الََِّي تَ ْغ ِرس؟» ُقْل ُ ِ
اسا( )1لِي ،قال« :أََال أ َُدلُّ َك َعلَى ِغ َر ٍ
اس َخ ْي ٍر لَ َك ِم ْن َهَا؟»
ت :غر ا
ُ
َ َ َ َ
ِِ
قال :بلى يا رسول اللَّ ِه ،قالُ " :ق ْل :بْس ْاح َ ِ
س
ُ َ
ان اللَّهَ ،وا ْل َح ْم ُد للَّهَ ،وَال إِلَ َه إَِّال اللَّ ُهَ ،واللَّ ُه أَ ْك َا ُرُ ،ي ْغ َر ْ
ُ
َّ ِ ()2
ِ
لَ َك ِا ُك ِّل و ِ
ش َج َرةٌ في ا ْل َجنة" .
اح َد ٍة َ
َ

(ِ )1
ابْسا)ِ :غراس :ما ُيغرس من الشجر( .السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه.)423/2:
(غ َر ً
( )2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب األدب ،باب فضل التسبيح/1251/2( ،ح رقم ،)3807قال :ح َّدثنا أُبو ب ْك ِر
اد ْب ُن سلمة ،ع ْن أبِي ِسن ٍ
ان (عيسى
ان (بن مسلم) قال :ح َّدثنا ح َّم ُ
ا ْب ُن أبِي ش ْيبة (عبد اهلل بن محمد) قال :ح َّدثنا عفَّ ُ
ابن سنان) ،ع ْن ُعثْمان ْب ِن أبِي س ْودة ،ع ْن أبِي ُهرْيرة  .وأخرجه الحاكم (/693/1ح رقم )1887من طريق
محمد بن عبد اهلل الخزاعي عن حماد بن سلمة به (بنحوه) .وأخرجه ابن األعرابي في معجمه (/1021/3ح

رقم ) 2190من طريق جسر بن فرقد عن عيسى بن سنان به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/387/13ح رقم،)8012
وابن أبي شيبة (/104/6ح رقم ،)29827والنسائي في الكبرى (/309/9ح رقم )10608من طريق عبد الرحمن

بن قيس (مطواال) ،وأخرجه النسائي في الكبرى (/310/9ح رقم ،)10609وابن خزيمة (/180/2ح رقم،)1142
وابن حبان (/118/5ح رقم ،)1812والطبراني في األوسط (/287/3ح رقم ،)3171وفي الدعاء (/486/1ح

رقم ،)1707والحاكم (/693/1ح رقم ،)1886والبيهقي في ُّ
الشعب (/97/2ح رقم )571من طريق ذكوان أبي
صر) ،كالهما (عبد الرحمن ،وذكوان) عن أبي هريرة  .وله شاهد من حديث بْسمرة ان
صالح السمان (مخت اا
(مختصر) ،وشاهد من حديث أنس ان مالك  ،أخرجه
اا
جند  ،أخرجه مسلم (/1685/3ح رقم)2137

(مختصر) وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)1601وشاهد
اا
الترمذي (/544/5ح رقم)3533
من حديث أاي بْسعيد الخدري  ،أخرجه أحمد (/387/13ح رقم( )8012مطواال) وصححه األلباني في صحيح
الجامع الصغير (ح رقم .)1718واإلبْسناد فيه_ :عفـان ان مبْسلم( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)30قلت :اختالطه
وتغيره ال يضر ،فقد قال الذهبي" :هذا التغير هو من تغير مرض الموت ،وما ضره؛ ألنه ما حدث فيه بخطأ"،

(الذهبي ،ميزان االعتدال ،)82/3:وعه العالئي في القسم األول من المختلطين ،وزاد فقال" :أن هذا تغير المرض
ولم يتكلم فيه أحد"( ،العالئي ،المختلطين ص _ .)86حماد ان بْسلمة( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)30قال عنه
ابن حجر" :ثقة عابد أثبت َّ
الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)178وال يضره
ذلك في حديثنا؛ فقد نقل ابن الكيال عن يحيى بن معين قوله" :من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه

بعفان بن مسلم"( ،ابن الكيال ،الكواكب َّ
النيرات ص ،)461وهذا الحديث رواه عنـه عفـان بـن مسلم الصفار.
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=

ومن األذكار التي ينال ذاكرها التنعم بغراس الجنة ونخيلها قول سبحان اهلل العظيم وبحمده،
ال :بْس ْاح َ ِ
ِ ِ ِ
الع ِظ ِيم
فع ْن جابِ ِر ْب ِن ع ْبد اهلل رضي اهلل ع ْنهُما ،ع ِن النَّبِي  ،قالَ « :م ْن قَ َ ُ َ
ان اللَّه َ
ِ
ِِ
الج َّن ِة»(.)1
بْس ْت لَ ُه َن ْخلَ ٌة في َ
َوِا َح ْمدهُ ،غ ِر َ
= _ عيبْسى ان بْسنان :الحنفي ،أبو سنان الق ْسملِ ُّي الفلسطيني سكن البصرة ،ويقال :سكن الكوفة ،واألظهر أنه
سكن البصرة في القس ِ
املة وهي قبيلة من األزد نزلت البصرة[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)606/22السمعاني،
ْ

األنساب ( ،])420/10وثقه ابن حبان( ،ابن حبان ،الثقات ،)236/7:وتوبْسط فيه العجلي فقال" :ال بأس به"،
(العجلي ،الثقات ،)199 /2:وابن خراش فقال" :صدوق" ،وقال في موضع آخر" :في حديثه نكرة"( ،المزي ،تهذيب
الكمال ،)608/22:ونقل ابن حجر عن أبي حازم الفراء قوله" :يكتب حديثه وال يحتج به"( ،ابن حجر ،تهذيب

التهذيب ،)212 /8:وضعفه ابن معين فقال" :ضعيف"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري،)335 /3:
وابن المديني فقال" :ضعيف"( ،ابن المديني ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ،ص ،)155وأحمد فقال:

"ضعيف"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)277/6:وأبو زرعة فقال" :لين الحديث" ،وقال في موضع آخر:
"مخلَّط ،ضعيف الحديث"( ،أبو زرعة الرازي ،سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ،ص ،)122وأبو حاتم فقال:
"ليس بقوى في الحديث"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)277 /6:ويعقوب بن سفيان فقال" :لين الحديث"،
(يعقوب الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)450/2:والنسائي فقال" :ضعيف"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)608/22:وذكره
كل من :العقيلي ،والساجي ،وابن عدي ،وابن شاهين ،وابن الجوزي ،والذهبي في ضعفائهم[ ،انظر :العقيلي،
الضعفـاء الكبيـر ( ،)383/3ابـن حجـر ،تهذيب التهذيب ( ،)212/8ابن عـدي ،الكامـل في ضعفاء الـرجال
( ،)446/6ابن شاهين ،تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص ،)145ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون
"ض ِعف ولم ُيترك"( ،الذهبي،
( ،)238/2والذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،])498/2وزاد الذهبي فقالُ :
الكاشف ،)110/2:وقال ابن حجر" :لين الحديث"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)438قلت :هو لين الحديث.
وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف .وقد صححه الحاكم في المستدرك (ح رقم ،)1887وحسنه المنذري في الترغيب

والترهيب (ح رقم ،)2387والبوصيري في مصباح الزجاجة (ح رقم ،)1340وضعفه األرنؤوط في تحقيقه لسنن
ابن ماجه (ح رقم ،)3808وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى الحبْسن لغيره .قال األلباني في صحيح الترغيب
والترهيب" :حسن لغيره" (ح رقم ،)1549وصححه في صحيح الجامع الصغير (ح رقم.)2613

( )1الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب الدعوات ،لم يذكر اسم الباب/511/5( ،ح رقم ،)3464قال :ح َّدثنا أ ْحم ُد ْب ُن
َّو ِ
منِي ٍع وغ ْير و ِ
اف ،ع ْن أبِي ُّ
الزب ْي ِر (محمد بن
اح ٍد ،قالُوا :ح َّدثنا رْو ُح ْب ُن ُعبادة ،ع ْن ح َّجا ٍج (بن أبي عثمان) الص َّ
ُ
مسلم) ،ع ْن جابِ ٍر (بن عبد اهلل) رضي اهلل عنهما .وأخرجه أبو يعلى (/165/4ح رقم ،)2233وابن حبان
(/109/3ح رقم )826من طريق زهير بن حرب ،والطبراني (/181/1ح رقم )287من طريق إدريس بن جعفر
القطان ،وتمام في الفوائد (/19/1ح رقم )19من طريق بكار بن قتيبة ،وأخرجه أبو ُنعيم في معرفة الصحابة
(/533/2ح رقم )1490من طريق الحارث بن أبي أسامة ،والبيهقي في الدعوات الكبير (/217/1ح رقم)147
من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ ،خمستهم (زهير ،وادريس ،وبكار ،والحارث ،ومحمد) عن روح بن عبادة
به (بلفظه) .وأخرجه ابن أبي شيبة (/54/6ح رقم ،)29416والنسائي في الكبرى (/304/9ح رقم،)10594
والطبراني في الدعاء (/478/1ح رقم ،)1675والحاكم (/680/1ح رقم )1847من طريق حماد بن سلمة عن =
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= حجاج بن أبي عثمان به (بنحوه) .وأخرجه الترمذي (/511/5ح رقم ،)3465وابن حبان (/109/3ح رقم)827
من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير محمد بن مسلم به (بنحوه) .وله شاهد من حديث عاد اهلل ان عمرو

رضي اهلل عنهما موقوفًا ،أخرجه ابن أبي شيبة (/56/6ح رقم( )29438بنحوه) ،قال األلباني" :إسناده منقطع"
(األلباني ،السلسلة الصحيحة ،)135/1:وشاهد من حديث معاَ ان أنس  ،أخرجه أحمد (/402/24ح

رقم( )15640مطواال) ،وقال األلباني" :إسناده ضعيف ،لكن ُيستشهد به؛ ألنه ليس شديـد الضعف" (األلباني،
السلسلة الصحيحة .)136/1:واإلبْسناد فيه _ :محمد ان مبْسلم :بن تدرس القرشي األسدي ،أبو الزبير المكي
(ت106ه ــ)( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)402/26:وثقه ابن سعد فقال" :ثقة كثير الحديث"( ،ابن سعد ،الطبقات
الكبرى ،)481/5:وابن معين فقال" :ثقة" ،وقال مرة" :صالح"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي،

ص ،)197وعلي بن المديني فقال " :ثقة ثبت"( ،ابن المديني ،سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ،ص،)87
والعجلي فقال" :ثقة" (العجلي ،الثقات ،)253/2:والنسائي فقال" :ثقة"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)409/26:وذكره
ابن حبان في الثقات ،و ازد على ذلك فقال" :كان مــن الحفاظ ولم ينصف من قـدح فيه؛ ألن من استرجح في الوزن
لنفسه لـم يستحق التـرك من أجله"( ،ابن حبان ،الثقات ،)352/5:وذكره ابن شاهين في ثقاته( ،ابن شاهين ،تاريخ

أسماء الثقات ،ص ،)198ووثقه ابن عبد البر فقال" :ثقة"( ،ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني
واألسانيد ،)143/12:والذهبي فقال" :ثقة"( ،الذهبي ،الكاشف ،)216/2:وقال في موضع آخر :صدوق مشهور"،
(الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)632/2:وتوبْسط فيه أحمد فقال" :ليس به بأس" ،وقال مرة أخرى" :يحتج به"،
(أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -رواية ابنه عبد اهلل ،)480/2 ،542/1،وقال في رواية المروذي" :لين"،

(أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -رواية المروذي وغيره ،ص ،)52وقال أبو زرعة الرازي"ُ :يحتج بحديث

الثقات" ،وقال أبو حاتم" :يكتب حديثه وال يحتج به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)76/8:وقال يعقوب بن

شيبة" :ثقة صدوق والى الضعف ما هو"( ،المزي ،تهذيب الكمـال ،)409/26:وقال السـاجـي" :صدوق حجة في
األحكام"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)443/9:وقال ابن عدي" :صدوق وثقة ال بأس به"( ،ابن عدي ،الكامل

في ضعفاء الرجال ،)293/7:وقال ابن حجر" :صدوق إال أنه يدلس"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)506
وضعفه أيوب السختياني ،وسفيان بن عيينة ،والشافعي ،وذكره العقيلي ،وابن الجوزي ،والذهبي في ضعفائهم،
[انظر :ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ( ،)75 /8مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال ( ،)337/10العقيلي ،الضعفاء

الكبير ( ،)130/4ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ( ،)100/3الذهبي ،ديوان الضعفاء (ص ،])374وذكره
ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص ،)45ولم أقف على

رواية صرح فيها بالسماع ،وحديثه يحتمل التصحيح ،وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)193والعالئي في
جامع التحصيل (ص ،)269ولكن ال يضره ،فلم يرسل عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،قلت :هو ثقة.
وعليه فالحديث إبْسناده صحيح .قال الترمذي عِقب الحديث" :ح ِد ْيث حسن ص ِحيح غ ِريب"( ،ح رقم ،)3464
وقال الحاكم« :ح ِديث ص ِحيح على ش ْر ِط ُم ْسِلٍم ،ول ْم ُيخرجاهُ» (الحاكم ،المستدرك على الصحيحين،)680/1:
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد" :إسناده جيد"( ،الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،)94/10:وصححه األلباني
في السلسلة الصحيحة (ح رقم ،)64وفي مشكاة المصابيح (ح رقم.)2304
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ويستفاد من الحديث أن من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده ُيغرس له بكل مرة نخلة في
الجنة ،وخصَّت النخلة بالذكر؛ لكثرة نفعها وطيب طعمها ،وكثرة ميل العرب إليها ،وقد قال العلماء:
خص النخلة؛ ألنها أنفع األشجار وأطيبها ،ولذلك ضرب اهلل تعالى مثل المؤمن وايمانه بها
إنما َّ
َ
َ َ َ ُ ًََ
ُ
َل ْ ََك َم ًٍْ ْ َطيِّبَ ًٍْ ْ َك َُّ َ
ج َرةْ ْ َطيِّبٍَْ ْأصل َها﴾ [إبراهيم ،]24:وهي
بْ ْ
وثمرتها في قوله تعالىَ﴿ :ض ْ
اّلل َْمث ْ ِ
كلمة التوحيد ﴿ َك َُّ َ
ج َرةْْ َطيِّبٍَْ﴾ وهي النخلة(.)1
وقال ابن الجوزي معلقاا على الحديث" :فالعجب لهذا ُيضيعُ زمانه في غير الغرس ،ولو
ِ
الع ْم ِر كمثل رجل قيل
أنه ذاق طعم النخيل الستكثر من غرس النخل ،إن م ْثل عمل الخير في ُ
لهُ :كلَّما زرْعت حبةا أخرجت لك ألف ألف ٍ
كر ،فتُراهُ يفتُُر مع سماع هذا الربح"(.)2
فهذه جملة من األحاديث الواردة في الذكر والدالة على عظيم فضله وثوابه عند اهلل ،وفي

حمد اهلل تعالى؛ وذلك َّ
ألن التسبيح هو تنزيه اهلل  عن
أكثر هذه األحاديث قُرن مع التسبيح ُ
السلب،
التحميد فيه
النقائص والعيوب واآلفات ،و
إثبات المحامد كلها هلل  ،واإلثبات أكم ُل ِمن َّ
ُ
ُ
قرن بالحمد كما
التسبيح مجرادا ،لكن ورد
ولهذا لم ي ِرد
ا
ُ
مقرونا بما يدل على إثبات الكمال ،فتارةا ُي ُ

قرن باسم من األسماء الدالة على العظمة والجالل ،كقول :سبحان اهلل
في هذه النصوص ،وتارةا ُي ُ
العظيم ،وقول :سبحان ربي األعلى(.)3

()1

انظر :المباركفوري ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)465،464/7

()2

ابن الجوزي ،حفظ العمر (ص.)62

()3

انظر :ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)18،17/2
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الفصل الثَّ ِالث
النجـــ ِ
أسبـــاب َّ
اة ِمن ال َّنــــ ِ
ار

المبحث اْل َّول
اْليم ِانيَّة المن ِّجية ِمن َّ
اْلعمال ِ
الن ِ
ار

إن األعمال اإليمانية من أهم الواجبات ،وأعظم القربات ،كما أنها آكد شعب اإليمان؛
ألن صالح األعمال منوطٌ بصالح اإليمان ،وفسادها منوطٌ بفساد اإليمان ،ولقد ذكرت السنة

النبوية بعض األعمال اإليمانية التي يكتب اهلل بها النجام من أليم العذاب وشديد العقاب يوم

ال َر ُسو ُل اهلل « :ل
ال :قَ َ
العرض والحساب ،فقد جاء في الحديث َعن َعبد اهلل بن َمس ُعود  ،قَ َ
النار أحد ِفي قل ِب ِه ِمثقال( )1حب ِ
يدخل َّ
َّة خردل(ِ )2من إِيمان ،ول يدخل الج َّنة أحد ِفي قل ِب ِه ِمثقال
حب ِ
َّة خردل ِمن ِكب ِرياء»(.)3
يستفاد من الحديث أن كثير اإليمان وقليله سبب في النجام من النار ،وأن من كان في

قلبه مثقال ذرم من إيمان ال يدخل النار دخواال ُيخلد فيها ،ولكن يدخلها بقدر ذنبه ،ثم يخرج منها(،)4

وأشار الحديث إلى أن اإليمان يزيد وينقص ودل على ذلك قوله " :مثقال حبة من خردل من

إيمان" ،وزيادته تكون بالطاعات ونقصانه يكون بالمعاصي.

والشهادتان ،ركن اإلسالم األول ،وقاعدم من قواعده ،واليهما كانت دعوم النبي  للناس

كافة ،واإليمان بهما أمارم الدخول في اإلسالم ،والتلفظ بهما يعصم الدماء واألموال ،وليس ذلك

ويحرم اإلنسان على النار ،ففي الحديث َعن أ ََنس بن مالك  أ َّن َّ
الن ِب َّي  ،ومعاذ
فحسب بل ُ
َ
()5
الرح ِل( ،)6قال« :يا معاذ بن جبل» ،قال :لبَّيك يا رسول اللَّ ِه وسعديك ،قال« :يا
رِديفه على َّ
()1

ِ
(مثقال):مقدار من الوزن ،يطلق على القليل والكثير(.ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)217/1:

(( )2خردل) :هو َنَبات عشبي من الفصيلة الصليبية ينبت في الحقول تستَعمل بذوره في الطب َومنها ما ُيستعمل
لُيتبل بهَا الطَّ َعام ،وقيل :العضو الوافر من اللحم .والواحدم َخرَدلَةٌ[ .انظر :ابن منظور ،لسان العرب (،)203/11
مصطفى وآخرون ،المعجم الوسيط (.])225/1
( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب تحريم الكبر وبيانه/93/1( ،ح رقم ،)91قالَ :ح َّدثََنا

اب ب ُن
من َج ُ
(علي) اب ُن

اب (بن الحارث) :أَخَب َرَنا
ال َحارث التَّميم ُّيَ ،و ُس َوي ُد ب ُن َسعيد ،ك َال ُه َما َعن َعلي بن ُمسهر ،قَا َل من َج ٌ
يم (بن يزيد النخعي)َ ،عن َعلقَ َمةَ (بن قيس)َ ،عن َعبد اهلل
ُمسهرَ ،عن األَع َمش (سليمان بن مهران)َ ،عن إب َراه َ
ابن مسعود  .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق فضيل الفقيمي عن إبراهيم بن
يزيد النخعي به (بنحوه).

()4

النووي ،شرح النووي على مسلم ( )91/2بتصرف.

(( )5رِديفه)ُ :يقَال ردفته أردفه إذا ركبت َخلفه ،والمراد أي راكب خلف رسول اهلل [ .انظر :القاضي عياض،
مشارق األنوار على صحاح اآلثار( ،)287/1ابن حجر ،فتح الباري (.])226/1
(الرح ِل) :مركب للبعير والناقةَ .وجمعه أر ُح ٌل ورحا ٌل ،وأكثر ما يستعمل للبعير[ .انظر :ابن سيده ،المحكم
(َّ )6
والمحيط األعظم ( ،)300/3ابن حجر ،فتح الباري (.])226/1
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معاذ» ،قال :لبَّيك يا رسول اللَّ ِه وسعديك ثال ثًا ،قال« :ما ِمن أحد يشهد أن ل إِله إَِّل اللَّه وأ َّن
مح َّم ًدا رسول اللَّ ِهِ ،
صدقًا ِمن قل ِب ِه ،إَِّل ح َّرمه اللَّه على َّ
الن ِ
ار» قال يا رسول اللَّ ِه :أفال أخ ِبر ِب ِه

َّ
الناس فيستب ِشروا؟ قال« :إِ ًذا يتَّ ِكلوا» وأخبر ِبها معاذ ِعند موِت ِه تأثُّ ًما(.)2(")1

ظا
ويستفاد من الحديث أن التَّلفظ بكلمة التوحيد ُيحرم اإلنسان على النار إن تلفظ بها تلف ا
سبب مقتض لدخول الجنة وللنجام من النار،
صادقاا من قلبه ،قال بعض العلماء :إن كلمة التوحيد ٌ

لكن له شروط ،وهي اإلتيان بالفرائض ،وموانع وهي إتيان الكبائر(.)3

كما أن في الحديث بشارم ألصحاب الشهادتين بدخول الجنة ،وعدم الخلود في النار،
ي َعن عت َبان بن َمالك( ،)4قَاَ َل" :غدا عل َّي رسول اللَّ ِه  ،فقال رجل:
ويؤكد تلك البشارم ما ُرو َ
"أين مالِك بن الدُّخش ِن()5؟" فقال رجل ِم َّنا :ذلِك من ِ
ب اللَّه ورسوله ،فقال َّ
الن ِب ُّي :
افق ،ل ي ِح ُّ
«أل تقولونه يقول ل إِله إَِّل اللَّه ،يبت ِغي ِبذلِك وجه اللَّ ِه؟» قال :بلى ،قال« :فِإ َّنه ل يوافى عبد
يوم ِ
القيام ِة ِب ِه ،إَِّل ح َّرم اللَّه علي ِه َّ
النار»(.)6
()1
تجنبا لإلثم ،وخشية الوقوع فيه( .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)24/1:
(تأثُّماً) :أي ا
()2
قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا/37/1( ،ح
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من خص بالعلم ا

يم ،قَا َلَ :ح َّدثََنا ُم َعا ُذ ب ُن ه َشام ،قَا َلَ :ح َّدثَني أَبي (هشام الدستوائي)َ ،عن
رقم ،)128قالَ :ح َّدثََنا إس َح ُ
اق ب ُن إب َراه َ
ادمَ (بن دعامة السدوسي) ،قَا َلَ :ح َّدثََنا أََن ُس ب ُن َمالك  .وأخرجه مسلم (/61/1ح رقم )32من طريق إسحاق
قَتَ َ
ابن منصور عن معاذ بن هشام به (بنحوه).

( )3ابن رجب الحنبلي ،جامع العلوم والحكم (.)522/1
(ِ )4عتبان بن مالِك :بن عمرو بن العجالن ،األنصاري السالمي ،من بني عوف بن الخزرج ،من صحابة النبي
بدرا ،وكان  أعمى ذهب بصره على عهد النبي  ويقال :كان ضرير البصر ،ثم عمي بعد ذلك ،ومات
شهد ا
في خالفة معاوية  ،ويعد في أهل المدينـة( .انظر :ابـن عبد البر ،االستيعـاب في معرفـة األصحـاب.)1236/3 :
( )5مالِك بن الدُّخش ِن :قيل بالميم بدل النون ،وقيل بالتصغير ،وهو مالك بن ُّ
الدخ ُشم بن مالك من بني غانم عوف
بدرا ،وكان ُيتهم بالنفاق ،وال يصح عنه النفاق،
بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي ،مختلف في نسبته ،شهد ا
فقد ظهر من حسن إسالمه ما يمنع من اتهامه[ .انظر :ابن األثير ،أسد الغابة ( ،)20/5ابن حجر ،اإلصابة في

تمييز الصحابة (.])534/5
( )6البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ،باب ما جاء في المتأولين/18/9( ،ح
ان (عبد اهلل بن عثمان) ،أَخَب َرَنا َعب ُد اللَّه (بن المبارك) ،أَخَب َرَنا َمع َمٌر (بن راشد)،
رقم ،)6938قالَ :ح َّدثََنا َعب َد ُ
َعن (محمد بن مسلم) ُّ
ان ب َن َمالك  .وأخرجه البخاري
ود ب ُن َّ
الزهري ،أَخَب َرني َمح ُم ُ
الربيع ،قَا َلَ :سمع ُ
ت عتَب َ
(/90/8ح رقم )6422من طريق معاذ بن أسد عن عبد اهلل بن المبارك به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/92/1ح

رقم )425من طريق عقيل بن خالد ،ومن طريق إبراهيم بن سعد (/59/2ح رقم ،)1185وأخرجه مسلم (/455/1ح
رقم )33من طريق يونس بن يزيد ،ثالثتهم (عقيل ،وابراهيم ،ويونس) عن ابن شهاب الزهري به (مطواال) .وأخرجه
مسلم (/61/1ح رقم )33من طريق أنس بن مالك عن محمود بن الربيع به (مطواال).
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ي َعن أَبي َسعيد
وقد يبدو أن هذه األحاديث معارضة ومخالفة ألحاديث أخرى منها ما ُرو َ
ار َّ
ال« :يدخل أهل الج َّن ِة الجنَّة ،وأهل َّ
الن ِ
النار» ،ث َّم يقول اللَّه :
الخدري َ ،عن النَّبي  قَ َ
ُ
«أخ ِرجوا ِمن َّ
الن ِ
ار من كان ِفي قل ِب ِه ِمثقال حبَّة ِمن خردل ِمن إِيمان ،فيخرجون ِمنها ق ِد اسوُّدوا،
اة فينبتون كما تنبت ِ
فيلقون ِفي نه ِر الحيا( ،)1أ ِو الحي ِ
السي ِل ،ألم تر أ َّنها تخرج
الحبَّة ِفي ج ِان ِب َّ

صفراء ملت ِوي ًة( ،)3(»)2وفي رواية أخرى َعن أ ََنس بن َمالك َ ،عن َّ
ال« :يخرج ِمن
النبي  قَ َ
ار من قال ل إِله إَِّل اللَّه ،وِفي قل ِب ِه وزن ش ِعيرة ِمن خير ،ويخرج ِمن َّ
َّ
الن ِ
الن ِ
ار من قال ل إِله إَِّل
اللَّه ،وِفي قل ِب ِه وزن ب َّرة(ِ )4من خير ،ويخرج ِمن َّ
الن ِ
ار من قال ل إِله إَِّل اللَّه ،وِفي قل ِب ِه وزن
حقيقيا وانما هو من قبيل مختلف الحديث ووجه الجمع
ذ َّرة(ِ )5من خير»( ،)6وهذا التعارض ليس
ا
بينها هو أن المراد بدخول النار ليس كدخول الكفار دخول خلود وتأبيد ،وانما المراد بذلك أنه
()7
يل َيا َر ُسو َل
يدخلها
ال :ق َ
ابتداء ولكنه ال يبقى فيها  ،فقد جاء في الحديث َعن أَبي ُه َري َرمَ  أََّنهُ قَ َ
ا

(( )1نه ِر الحيا) :وهو المطر سمي حيا؛ ألنه تحيا به األرض ولذلك هذا الماء يحيا به هؤالء المحترقون وتحدث

فيهم النضارم كما ُيحدث ذلك المطر في األرض( .النووي ،شرح النووي على مسلم.)37/3:
()2
ويا.
(صفراء ملت ِويةً) :من االلتواء ،والمعنى المراد أي لسرعة نباته يكون ضعيفاا ولضعفه يكون أصفر ملت ا
(انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم.)38/3:
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال/13/1( ،ح رقم ،)22قــال:

المازنيَ ،عن أَبيه (يحيى بن
َح َّدثََنا إس َماعي ُل (بن أبي أويس) ،قَا َلَ :ح َّدثَني َمال ٌ
ك (بن أنس)َ ،عن َعمرو بن َيحَيى َ
الخدري  .وأخرجه مسلم (/172/1ح رقم )184من طريق عبد اهلل بن وهب
عمارم المازني)َ ،عن أَبي َسعيد ُ
عن مالك بن أنس به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/115/8ح رقم )6560من طريق وهيب بن خالد عن عمرو بن

يحيى به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/44/6ح رقم ،)4581ومسلم (/167/1ح رقم )183من طريق عطاء بن

يسار ،وأخرجه البخاري (/93/6ح رقم ،)4730ومسلم (/2188/4ح رقم )2849من طريق ذكوان أبي صالح
السمان ،وأخرجه مسلم (/172/1ح رقم )185من طريق المنذر بن مالك ،ثالثتهم (عطاء ،وأبو صالح ،والمنذر)
عن أبي سعيد الخدري ( مطواال).

(( )4وزن بَّرة) :أَي وزن قمحة( ،انظر :ابن حجر ،فتح الباري.)87/1:

(( )5وزن ذَّرة) :الذرم واحدم الذر ،وهي صغار النمل ،وقيل :الذرم ليس لها وزن ،ويراد بها ما يرى في شعاع
الشمس[ .انظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ( ،)343/2ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.])157/2

( )6البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب زيادم اإليمان ونقصانه/17/1( ،ح رقم ،)44قالَ :ح َّدثََنا ُمسل ُم
ادمُ (بن دعـامـة السدوسي)َ ،ع ـن أََنس
ام (الــدستوائي) ،قَا َلَ :ح َّدثََن ـا قَتَـ ـ َ
يم (الفراهيـدي) ،قَ ـا َلَ :ح َّدثََن ـا ه َش ـ ٌ
ابـ ُن إب َراه َ
(بن َمالك)  .وأخرجه مسلم (/182/1ح رقم )193من طريق يزيد بن زريع ،وأخرجه في نفس الجزء والصفحة
ورقم الحديث من طريق معاذ بن هشام ،كالهما (يزيد ،ومعاذ) عن هشام الدستوائي به (بنحوه) .وأخرجه مسلم في
نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادم بن دعامة به (بنحوه).
()7

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)91/2
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اللَّه َمن أَس َع ُد َّ
ال َر ُسو ُل اللَّه « :لقد ظننت يا أبا هريرة أن ل
امة؟ قَ َ
الناس ب َشفَ َ
اعت َك َيوَم الق َي َ
صك على الح ِد ِ
يث أحد أ َّول ِمنك لِما أريت ِمن ِحر ِ
يسأل ِني عن هذا الح ِد ِ
يث أسعد َّ
الن ِ
اس ِبشفاع ِتي
ِ
ِ ِ
صا ِمن قل ِب ِه ،أو نف ِس ِه»(.)1
يوم القيامة ،من قال ل إِله إَِّل اللَّه ،خال ً
وقال ابن حجر في الجمع بين األحاديث التي ورد فيها أن التَّلفظ بالشهادتين ُيحرم اإلنسان

على النار واألحاديث التي ورد فيها دخول عصام الموحدين النار ،قال" :وقيل :ليس ذلك لكل من
وحد وعبد ،بل يختص بمن أخلص ،واإلخالص يقتضي تحقيق القلب لكلمة التوحيد ،وال يتصور

حصول التحقيق مع اإلصرار على المعصية؛ المتالء القلب بمحبة اهلل تعالى وخشيته ،فتنبعث

الجوارح إلى الطاعة ،وتنكف عن المعصية"(.)2

وهذا الذي ذكره ابن حجر يوافق ويؤكد ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية في هذا الحديث

ونحوه ،أن هذا التحريم خاص فيمن قال كلمة التوحيد بإخالص وصدق ويقين ،حيث قال" :حقيقة

خالصا من قلبه دخل الجنة؛
التوحيد انجذاب الروح إلى اهلل تعالى ،فمن شهد أن ال إله إال اهلل
ا
نصوحا ،فإذا مات
ألن اإلخالص هو انجذاب القلب إلى اهلل تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة
ا

على هذه الحال دخل الجنة"(.)3

وخالصة القول أنه ال منافام بين األحاديث السابقة واألحاديث التي ورد فيها دخول عصام

خالصا من قلبه بصدق
الموحدين النار؛ ألن ما ورد في األحاديث يختص بمن قال ال إله إال اهلل
ا
منتهيا عما نهى اهلل عنه ،فمن
ممتثال ما أمر اهلل به،
ويقينُ ،منجذابا إلى اهلل  بقلبه وروحه،
ا
ا
كان حاله كذلك فإن اهلل ُ يحرم عليه النار ،وأما األحاديث التي ورد فيها دخول عصام الموحدين

النار فهم الذين حالهم على غير تلك الحال ،واهلل تعالى أعلم.

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب الحرص على الحديث/31/1( ،ح رقم ،)99قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد
َّ
ان (بن بالل)َ ،عن َعمرو بن أَبي َعمروَ ،عن َسعيد بن
العزيز ب ُن َعبد الله (بن أبي السرح) ،قَا َلَ :ح َّدثَني ُسلَي َم ُ
َ
المقُبريَ ،عن أَبي ُه َري َرمَ  .وأخرجه البخاري (/117/8ح رقم )6570من طريق إسماعيل بن جعفر
أَبي َسعيد َ
عن عمرو بن أبي عمرو به (بنحوه).

()2
()3

ابن حجر ،فتح الباري (.)340/11

ابن تيمية ،تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (.)356/1
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المبحث الثَّ ِاني
أعمال ال ِعباد ِ
ات البد ِن َّي ِة المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار

يعرض هذا المبحث أعمال الصالم ،والصوم والصدقة ،والرباط والجهاد ،واألدعية واألذكار
التي يكتب اهلل بها النجام من النار ،وذلك في أربعة مطالب:

الصال ِة المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار.
المطلب اْل َّول :أعمال َّ

الصالم قرم عيون المحبين ،وروضة ُأنس المشتاقين ،وحيام قلوب الذاكرين ،يمحو اهلل بها

المهَّمات ،ونور على الصراط ،وناهيةٌ عن
الخطايا ،ويعفو بها عن السيئات ،وهي عون في َ
ا
ا
ْ
ْ
ْ
ْ
ا
ا ا اْا
ُْ
ا ْ ا
بَّ
اّلل َّأك ا َُّ
َلك َُّر َّ َِّ
ه َّ اع َِّ
الفواحش والمنكرات ،كما قال اهلل ﴿ :إِنَّ َّالصَل َّة َّتن َّ
ن َّالفحشا َِّء َّ اوالمنك َِّر َّ او ِ
ا ُ اْا
ا ْ ا ا
ون﴾ َّ[العنكبوت ،]45:كما أن الصالم شعيرم من أهم شعائر الدين ،وفريضة
اّلل َّيعل َُّم َّ اما َّتصن ُع َّ
و َّ
من أعظم فرائض اإلسالم ،وبها تُسر نفوس المؤمنين ،كما قال ابن القيم" :فاعلم أنه الريب أن
الصالم قرم عيون المحبين ،ولذم أرواح الموحدين ،وبستان العابدين ،ولذم نفوس الخاشعين ،ومحك

أحوال الصادقين ،وميزان أحوال السالكين ،وهي رحمةُ اهلل المهدام إلى عباده المؤمنين"(.)1

سببا للنجام من
ولقد بينت السنة النبوية جملة من أعمال الصالم؛ الحرص عليها يكون ا
النار من أهمها المحافظة على الصلوات المكتوبة ،فهي من أعظم األمور التي يجب المحافظة
ا ا ُ ْ اا ا ا
ُ
ا
ون﴾
َّصل اواتِ ِه ْم َُّياافِ ُظ َّ
اَلين َّهم َّلَع
عليها ،وقد امتدح اهلل  عباده المحافظين عليها فقال﴿ :و ِ
صادق على صدق
هان
ٌ
نور للمؤمنين في قلوبهم وقبورهم ،وبر ٌ
[المؤمنون ،]9:كما أن الصالمَ ٌ
إيمانهم ،ونجامٌ لهم من النار يوم عرضهم ومحشرهم ،ففي الحديث َعن َعبد اهلل بن َعمرو َرض َي
ورا ،وبرها ًنا،
اهلل َعنهُ َماَ ،عن النَّبي  أََّنهَُ :ذ َك َر الص َ
َّالمَ َيو اما فَقَ َ
ال« :من حافظ عليها كانت له ن ً
ونجاةً يوم ال ِقيام ِة ،ومن لم يح ِ
افظ عليها لم يكن له نور ،ول برهان ،ول نجاة ،وكان يوم ال ِقيام ِة
مع قارون ،وِفرعون ،وهامان ،وأب ِّي ب ِن خلف(.)3(»)2

()1

ابن القيم ،أسرار الصالم (ص.)1

( )2أب ِّي ب ِن خلف :بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب القرشي ،الجمحي ،المعروف
بالغطريف ،أحد كفار ومشركي العرب في بدء الدعوم المحمدية ،وكان ألد خصوم النبي  وأكثرهم إيذاء له،
حجابا عليه ،كان قد حدث ليقتلن النبي  ،فبلغ ذلك رسول اهلل  فقال( :بل أنا أقتله إن
اء به وا ا
وأشدهم استهز ا
شـاء اهلل) ،وقتلــه  يوم أحــد[ .انظر :ابـن هشــام ،سيرم ابن هش ـام ( ،)6 /2ابـن كثير ،السيرم النبوي ـة (.])63 /3

( )3أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/141/11( ،ح رقم  ،)6576قالَّ :
الرح َمن (عبد اهلل بن
حدثََنا أَُبو َعبد َّ
الص َدفيَ ،عن َعبد اهلل بن
يسى بن ه َالل َّ
يزيد)َ ،ح َّدثََنا َسع ٌ
يد (بن أبي أيوب)َ ،ح َّدثَني َكع ُ
ب ب ُن َعلقَ َمةََ ،عن ع َ
َعمرو (بن العاص)  .وأخرجه عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في السنة (/363/1ح رقم ،)782والخالل في السنة
(/75/4ح رقم ،)1196واآلجري في الشريعة (/651/2ح رقم )275من طريق أحمد بن حنبل به (بنحوه)= .
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ففي هذا الحديث إشارم إلى أن المحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها سبب للنجام

هان
ونور بين يديه مغن عن سؤاله عنها ،وبر ٌ
من النار ،وأن الصالمَ نور للمؤمن في قبره وحشرهٌ ،
صادق ،ودلي ٌل قاطعٌ على صدق إيمان صاحبها ،ومحافظته على سائر الطاعات والقربات؛ ألن
ٌ

من حافظ عليها كان لما سواها أحفظ ومن ضيعها كان لما سواها أضيع(.)1

ولم يقتصر حث النبي على المحافظة على الصلوات المكتوبة عامة ،بل أمر بالمحافظة
ا
على صالتي الفجر والعصر خاصة؛ ألنهما من أشرف الصلوات وأفضلها ،قال اهلل تعالى﴿ :أقِ ِمَّ
ا ا ُُ
ا ا
ُْ ا ْا ْ ا ا ا ْ ً
ْ اُ ا ْا ْ
َّمش ُهودا﴾ َّ[اإلسراء،]78:
َّوق ْرآن َّالفج ِر َّإِن َّقرآن َّالفج ِر ََّكن
وك َّالش ْم ِس َّإَِل َّغ اس ِق َّاللي ِل
الصَلة َِِّلل ِ
ا ُ اا
َّوالص اَلةَّال ْ ُو ْس اطى ا ُ ُ
َّلَعَّالصلا اوات ا
واَّّللَّ
كما أمر بالمحافظة على صالم العصر فقال﴿ :حافِظوا
ِ
َّوقوم ِ ِ
ِ
ا
ي﴾ [البقرم ،]238:وليس ذلك إال ألن المحافظة عليهما سبب من أسباب تحريم اإلنسان على
قانِتِ اَّ
= وأخرجه الدارمي (/1789/3ح رقم )2763من طريق عبد اهلل بن يزيد به (بنحوه) .وأخرجه المروزي في تعظيم
قدر الصالم (/133/1ح رقم )58من طريق إسحاق بن إبراهيم ،وابن حبان (/329/4ح رقم )1467من طريق
سلمة بن شبيب ،والطبراني في الكبير (/67/13ح رقم )163من طريق هارون بن ملول ،وابن بطة في اإلبانة
(/683/2ح رقم )895من طريق الحسن بن سالم ،والبيهقي في ال ُّشعب (/312/4ح رقم )3565من طريق إبراهيم
ابن منقذ المصري ،خمستهم (إسحاق ،وسلمة ،وهارون ،والحسن ،وابراهيم) عن عبد اهلل بن يزيد به (بنحوه).
وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار (/207/8ح رقم )3180من طريق عبد اهلل بن وهب (بنحوه) ،وأخرجه
(مختصرا) ،وفي الشاميين (/152/1ح رقم( )245بنحوه) من طريق
الطبراني في األوسط (/213/2ح رقم)1767
ا
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ،كالهما (عبد اهلل ،وعبد الرحمن) عن سعيد بن أبي أيوب به .وأخرجه الطحاوي

في شرح مشكل اآلثــار (/207/8ح رقم )3180من ط ـريق عبــد اهلل بن لهيعــة عــن كعب بن علقمــة بــه (بنحــوه).

واْلسناد فيه_ :كعب بن علقمة :بن كعب بن عدي التَُّنوخي ،أبو عبد الحميد المصري (ت127هــ) ،وجده كعب

قديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر
معدود في الصحابة ،والتَُّنوخي نسبة إلى تَُنوخ وهو اسم لعدم قبائل اجتمعوا ا
والتناصر[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)182/24السمعاني ،األنساب ( ،])90/3ذكره ابن حبان في الثقات،
(ابن حبان ،الثقات ،)355/7:وزاد فقال" :من ثقات أهل مصر"( ،ابن حبان ،مشاهير علماء األمصار ص،)300
وق ــال ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)461قلت :هو صدوق كمـا قــال ابن حجر.

الصدف وهي قبيلة من ُحمير نزلت مصر[ ،انظر :المزي،
الص َدفي المصري ،نسبة إلى َّ
_عيسى بن هاللَّ :
تهذيب الكمال ( ،)53/23السمعاني ،األنساب ( ،])286/8ذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من
أهل مصر( ،يعقوب بن سفيان الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)515/2:وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان،
الثقات ،)213/5:وقال الذهبيُ " :وثق"( ،الذهبي ،الكاشف ،)113 /2:وقال ابن حجر" :صدوق"( ،ابن حجر،
تقريب التهذيب ص ،)441قلت :هو صدوق ،وباقي رجال السند ثقات .وعليه فالحديث إسناده حسن .قال

المنذري" :رواه أحمد بإسناد جيد"( ،المنذري ،الترغيب والترهيب ،)217/1:وقــال شعيب األرنؤوط في تحقيقــه
لمسند أحمد" :إسنــاده حسن" (ح رقم.)6576

()1

المباركفوري ،مرعام المفاتيح شرح مشكام المصابيح ( )281/2بتصرف.
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()1

النار يوم القيامة ،فقد جاء في الحديث َعن ُع َم َارمَ بن ُرَؤي َبةَ
يلِج َّ
الشم ِ
النار من صلَّى قبل طلوِع َّ
س ،وقبل غروِبها»(.)2

ال َر ُسو ُل اهلل « :ل
ال :قَ َ
 ،قَ َ

ففي هذا الحديث إشارم إلى المحافظة على الصالم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ،وهما

صالتا الفجر والعصر ،ووجه تخصيص هاتين الصالتين باألمر بالمحافظة عليهما؛ ألنهما
أعمال العباد؛ وألن وقت
صالتان مشهودتان تَشهَ ُد ُهما مالئكة الليل ومالئكة النهار ويرفعون فيهما
َ

صالم الصبح وقت النوم والراحة والغفلة ،ووقت صالم العصر وقت اشتغال الناس بالمعاش ووقت

الفراغ من الصناعات ،فالقيام بهما أشق على النفس من القيام بغيرهما( ،)3وتفويت صالم العصر
أعظم من تفويت غيرها من الصلوات كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :تفويت العصر أعظم من
تفويت غيرها فإنها الصالم الوسطى المخصوصة باألمر بالمحافظة عليها"(.)4

كما ُخصَّت هاتان الصالتان باألمر والذكر؛ ألن المحافظة عليهما من أسباب التي تجعل

اإلنسان يحظى بألذ ما في الجنة من النعيم ،وهو النظر إلى وجه اهلل الكريم ،فقد جاء في الحديث
َعن َجرير بن َعبد اللَّه( )5قَاَ َلُ :كَّنا عن َد َّ
ال« :أما إِ َّنكم
البدر ،فقَ َ
النبي  إذ َنظَ َر إلَى القَ َمر لَيلَةَ َ
امون( )6أو ل تضاهون(ِ )7في رؤي ِت ِه فِإ ِن استطعتم ،أن ل
سترون ربَّكم كما ترون هذا ،ل تض ُّ
الشم ِ
تغلبوا على صالة قبل طلوِع َّ
س وقبل غروِبها ،فافعلوا»(.)8

( )1عمارة ب ِن رؤيبة( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)21

( )2مسلم ،صحيح مسلم (/440/1ح رقم( ،)634سبق تخريجه ،انظر :ص.)21
()3

ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدم األحكام ( )172/1بتصرف.

( )4ابن تيمية ،مجموع الفتاوى (.)54/22
( )5ج ِر ِ
ف في بجيلة
ير ب ِن عب ِد اللَّ ِه :بن جابر البجلي الصحابي الشهير ،يكنى أبا عمرو ،وقيل :أبا عبد اهلل ،اُختُل َ

ف في وقت إسالمه ،فقيل :أسلم قبل موت النبي 
فقيل أمهم ،وهي بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرم .اُختُل َ
دارا ،ثم تحول إلى قرقيسياء،
يوما ،وكان جرير
ا
جميال حسن الصورم ،نزل الكوفة وسكنها ،وكان له بها ا
بأربعين ا
وتوفي بها سنة أربع وخمسين ،وقيل :سنة إحدى وخمسين[ .انظر :ابن عبد البر ،االستيعـاب في معرفة األصحاب
( ،)238،237/1ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة (.])581/1

()6
امون( :المراد أي ال ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمون وقت النظر إليه( .ابن األثير ،النهاية في
(ل تض ُّ

غريب الحديث واألثر.)101/3:

بعضا في الشك في
(( )7ل تضاهون( :من المضاهام ،أي ال يشتبه عليكم وال ترتابون فيه ،وال يعاض بعضكم
ا
رؤيته[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)62/2ابن حجر ،فتح الباري (.])446/11
()8

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالم ،باب فضل صالم الفجر/119/1( ،ح رقم ،)573قــال:

َح َّدثََن ـا ُم َس َّد ٌد (بن مسرهــد) ،قَـا َلَ :ح َّدثََن ـا َيحَيى (بن سعيد القطــان)َ ،عن إس َم ـاعي َل (بن أبي خــالد)َ ،ح َّدثََنـا قَي ٌس
(بن أبي حازم) ،قَا َل لي َجر ُير ب ُن َعبد اللَّه (البجلي)  .وأخرجه البخاري (/115/1ح رقم ،)554ومسلم =
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ويستفاد من الحديث أن المداومة على صالتي الفجر والعصر من األعمال التي يحصل

بها اإلنسان على رؤية وجه اهلل  في الجنة ،ويؤكد ذلك ما قاله العلماء" :ووجه مناسبة ذكر
هاتين الصالتين عند ذكر الرؤية أن الصالم أفضل الطاعات ،وقد ثبت لهاتين الصالتين من

الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع المالئكة فيهما ورفع األعمال وغير ذلك ،فهما أفضل

الصلوات فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى اهلل تعالى"(.)1
ا ا ا ا
ََّكن ْ َّ
كما أمر اهلل  بالمحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها فقال﴿ :إِنَّالصَلة َّ
اا ُْ ْ ا ا ً ا ُ ً
اَّم ْوقوتا﴾ [النساء ،]103:وليس ذلك فحسب بل جعل من المحافظة عليها في
لَعَّالمؤ ِمنِيَّ ِكتاب

جماعة والمبادرم إليها بإدراك تكبيرم اإلحرام براءم من النار يوم القيامة ،ف َعن أ ََنس بن َمالك ،
ال َر ُسو ُل اللَّه « :من صلَّى لِلَّ ِه أرب ِعين يو ًما ِفي جماعة يد ِرك التَّك ِبيرة اْلولى ك ِتب له
ال :قَ َ
قَ َ
ان :براءة ِمن َّ
ار ،وبراءة ِمن ِّ
الن ِ
براءت ِ
النفا ِ
ق»(.)2

=(/439/1ح رقم )633من طريق مروان بن معاوية الفزاري ،وأخرجه البخاري (/139/6ح رقم )4851من طريق
وهشيم بن بشير في (/127/9ح رقم ،)7434ومن
جرير بن عبد الحميد ،ومن طريقي خالد بن عبد اهلل الطحان ُ
طريق عبد ربه بن نافع في (/127/9ح رقم ،)7435خمستهم (مروان ،وجرير ،وخالد ،و ُهشيم ،وعبد ربه) عن
إسماعيل بن أبي خالد به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/127/9ح رقم )7436من طريق بيان بن بشر عن قيس

(مختصرا).
ابن أبي حازم به
ا

()1

ابن حجر ،فتح الباري (.)34/2

()2
الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب الصالم ،باب في فضل التكبيرم األولى/7/2( ،ح رقم ،)241قالَ :ح َّدثََنا ُعقَبةُ
ب ُن ُمك َرمَ ،وَنص ُر ب ُن َعلي (الجهضمي) ،قَ َاالَ :ح َّدثََنا َسل ُم ب ُن قُتَيَبةَ (الشعيري)َ ،عن طُع َمةَ بن َعمروَ ،عن َحبيب
بن أَبي ثَابتَ ،عن أََنس بن َمالك  .وأخرجه ابن األعرابي في معجمه (/610/2ح رقم )1206من طريق عقبة

بن مكرم به (بنحوه) .وأخرجه الدوالبي في الكنى واألسماء (/801/2ح رقم )1392من طريق أبي العالء الخفاف

عن حبيب بن أبي ثابت (موقوفاا) .وأخرجه أحمد (/40/20ح رقم ،)12583والطبراني في األوسط (/325/5ح
رقم )5444من طريق نبيط بن عمر ،وعبد الرزاق في مصنفه (/528/1ح رقم )2019من طريق عاصم بن

سليمـان ،والبيهقي في ال ُّشعب (/345/4ح رقم )2612من طريق حبيب بن أبي حبيب ،ثالثتهم (نبيط ،وعاصم،
وحبيب) عن أنس بن مالك ( بمعناه) .واْلسناد فيه _ :سلم بن قتيبةَّ :
الشعيري أبو قتيبة الخراساني الفريابي،

نزيل البصرم (ت200ه ـ ــ) ،و َّ
الشعيري نسبة إلى بيع الشعير[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)232/11السمعاني،
األنساب ( ،])116/8وثقه ابن معين فقال" :ليس به بأس"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين – رواية الدوري،)171/4:

وأبو زرعة الرازي فقــال" :ثقة"( ،ابن أبي حــاتم ،الجرح والتعديل ،)266/4:وأبو داود السجستــاني فقــال" :ثقة"،
(ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)133/4:وابن قانع فقال" :ثقة"( ،مغلطاي ،إكمال تهذيب الكمال،)431/5:

والدارقطني فقال" :ثقة"( ،الدارقطني ،سؤاالت الحاكم للدارقطني ص ،)222وأبو عبد اهلل الحاكم فقال" :ثقة مأمون"،
(الحاكم ،سؤاالت السجزي للحاكم ص ،)118وذكره كل من :ابن حبان ،وابن شاهين ،وابن خلفون في الثقات،

[انظر :ابن حبــان ،الثق ـات ( ،)420/6ابن شــاهين ،تاريخ أسم ـاء الثق ـات (ص ،)103مغلطاي ،إكم ـال تهذيب =
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صرح النبي  في هذا الحديث بأن المحافظة على صالم الجماعة وادراك تكبيرم اإلحرام
َّ

خالصا ونجاما من النار يوم القيامة،
يوما من األعمال التي يكتب اهلل  بها لإلنسان
ا
مدمَ أربعين ا
ويؤمُنهُ يوم القيامة من
ويكتب له براءم من النفاق فال يعمل بعمل المنافقين ،وال يتصف بصفاتهمُ ،

()1
أن ُيعذب بعذابهم ،ويؤكد ذلك ما قاله الطيبي في معنى البراءم من النفاق :أي أن اهلل ُ يؤمُنهُ
في الدنيا أن يعمل عمل المنافقين ،ويوفقه لعمل أهل اإلخالص ،وفي اآلخرم ُيؤمُنهُ مما ُيعذب به

شهد له بأنه غير منافق؛ ألن المنافقين إذا قاموا إلى الصالم قاموا كسالى ،كما قال
وي ُ
المنافقَ ،
ا ا ُ ُ ا ا
ا ا ا ُ ا
اَل﴾ [النساء ،]142:فحال المؤمن
اهلل تعالى واصفاا حالهم﴿ :وإِذا َّقاموا َّإَِل َّالصَلةِ َّقاموا َّكس َّ
المحافظ على صالم الجماعة على خالف حال المنافقين(.)2

= الكمال ( ،])432/5وقال الذهبي" :ثقـة يهم"( ،الــذهبي ،الك ـاشف ،)451/1:وتوسط فيـه أبو حـاتم الرازي فقـال:

"ليس به بـأس ،كثير الوهم ،يكتب حديثه"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعدي ـل ،)266/4:والذهبي فقال" :صدوق
مشهور"( ،الــذهبي ،مي ـزان االعت ـدال ،)186/2:وابن حجر فقال" :صـدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص،)246
قلت :هو ثقة عند جمع من العلماء.
_ طعمة بن عمرو :الجعفري العامري ،الكوفي (ت169هـ ــ)( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)383/13:وثقه يحيى بن
معين فقال" :ثقة"( ،يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين – رواية الدارمي ص ،)136وفي رواية ابن محرز قال:

"ليس به بأس"( ،يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين – رواية ابن محرز ،)87/1:ومحمد بن عبد اهلل بن نمير فقال:

"ثقة" ،وأحمد بن أبي خيثمة فقال" :ثقة مسلم كان من العباد صاحب صالم"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،)13/5:

وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)492/6:وتوسط فيه أبو حاتم الرازي فقال" :صالح الحديث ال
بأس به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)497 /4:وابن حجر فقــال" :صدوق ع ـاب ـد"( ،ابن حجر ،تقريب

التهذيب ص ،)282قلت :هـو ثقــة.

_ حبيب بن أبي ثابت :قال عنه ابن حجر" :ثقة فقيه جليل وكان كثير اإلرسال والتدليس"( ،ابن حجر ،تقريب

التهذيب ص ،)150وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص،)38
ولم يصرح بالسماع ،وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)28ولكن ال يضره ،ألنه لم يرسل عن أنس،

وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ ألجل حبيب بن أبي ثابت ،وهو مدلس من الثالثة ولم يصرح بالسماع ،وقد تابعه
نبيط بن عمر في رواية أحمد (/40/20ح رقم ،)12583وعاصم بن سليمان في رواية عبد الرزاق (/528/1ح

رقم )2019كمـا هو واضح من خـالل التخريج ،فيرتقي إلى درجـة الحسن لغيره .حسنه األلباني في صحيح الجامع
الصغير (ح رقم ،)2156وقال في السلسلة الصحيحـة" :الحديث بمجموع طرق ـه األربع ـة ع ـن أنس بن مالك حسن

على أقـ ـل األحـوال ،وبقيـة الطرق إن لم تـزده قوم ،فلن تؤثر فيـ ـه ضعفاـا"( ،األلباني ،السلسلة الصحيحة.)319/6:
( )1الطيبي :هو الحسين بن محمد بن عبد اهلل ،شرف الدين الطيبي ،ولد سنة 743هــ ،من علماء الحديث والتفسير
مالزما لتعليم الطلبة واإلنفاق على ذوي الحاجة منهم ،وله عدم
والبيان ،من أهل توريز ،من عراق العجم ،كان
ا
مؤلفات منها شرح مشكام المصابيح ،وشرح الكشاف( ،انظر :الزركلي ،األعالم.)256/2:

()2

انظر :الطيبي ،الكاشف عن حقائق السنن (.)1165/4
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كما يستفاد من الحديث فضل إدراك التكبيرم األولى مع اإلمام؛ ألن إدراكها سنة مؤكدم،

وكان السلف الصالح  إذا فاتتهم التكبيرم األولى َّ
عزوا أنفسهم ثالثة أيام ،واذا فاتتهم الجماعة

َّ
عزوا أنفسهم سبعة أيام(.)1

ولم يقتصر اإلسالم على األمر بالمحافظة على الصالم المكتوبة ،بل شرع لعباده منها

نوافل متعددم ،وأمر بالمحافظة عليها ،وجعل من هذه النوافل ُم َنجيات ينجو بها اإلنسان من عذاب
()2
ال َر ُسو ُل اللَّه « :من صلَّى قبل الظُّه ِر
يوم القيامة ،فَ َعن أُم َحب َيبة َرض َي اللَّهُ َعنهُا ،قَالَت :قَ َ
أرب ًعا وبعدها أرب ًعا ح َّرمه اللَّه على َّ
الن ِ
ار»(.)3
( )1انظر :المباركفوري ،مرعام المفاتيح شرح مشكام المصابيح (.)102/4

( )2أ ِّم ح ِبيبة( :سبقت ترجمتها ،انظر :ص.)148
( )3الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب الصالم ،لم يذكر اسم الباب/292/2( ،ح رقم ،)427قالَ :ح َّدثََنا َعل ُّي ب ُن
ونَ ،عن م َح َّمد بن َعبد اللَّه (بن المهاجر) ُّ
الش َعيثيَ ،عن أَبيه (عبد اهلل بن المهاجر)،
ُحجر ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َيز ُ
يد ب ُن َه ُار َ
ُ
انَ ،عن أُم َحب َيبةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا .وأخرجه أحمد (/393/45ح رقم ،)27403وابن أبي
َعن َعنَب َسةَ بن أَبي ُسفَي َ
شيبة (/20/2ح رقم )5983من طريق يزيد بن هارون به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/367/1ح رقم)1160
من طريق أبي بكر بن شيبـة ،وأخــرجه أبو يعلى (/52/13ح رقم )7130من ط ـريق زهير بن حرب ،كـالهمـ ـا
(أبو بكر ،وزهير) عن يزيد بن هارون به (بنحوه) .وأخرجه النسائي (/266/3ح رقم )1817من طريق سلم بن

قتيبة ،وأخرجه أحمد (/393/45ح رقم ،)27403وأبو يعلى (/61/13ح رقم ،)7139والطبراني في الكبير
(/233/23ح رقم ،)445وفي الشاميين (/329/2ح رقم )1433من طريق عبد اهلل بن يزيد المقرئ ،وأخرجه عبد
الرزاق في مصنفه (/68/3ح رقم ،)4828من طريق إسرائيل بن يونس ،ثالثتهم (سلم ،وعبد اهلل ،واسرائيل) عن
محمد بن عبد اهلل الشعيثي به (بنحوه) .وأخرجه النسائي (/264/3ح رقم ،)1812وفي الكبرى (/186/2ح

رقم ،)1484وأحمد (/346/44ح رقم ،)26764والطبراني في األوسط (/145/3ح رقم ،)2747والبيهقي في
الكبرى (/664/2ح رقم )4165من طريق حسان بن عطية ،وأخرجه النسائي (/265/3ح رقم ،)1814وفي
الكبرى (/187/2ح رقم ،)1485وأبو داود (/23/2ح رقم ،)1269والحاكم (/456/1ح رقم ،)1175والطبراني
في الكبير (/232/23ح رقم ،)441وفي األوسط (/259/3ح رقم ،)3083وفي الشاميين (/187/1ح رقم،)327

وابن خزيمة (/206/2ح رقم ،)1191والبيهقي في الكبرى (/664/2ح رقم )4164من طريق مكحول بن أبي
مسلم ،وأخرجه الترمذي (/292/2ح رقم ،)428والنسائي (/265/3ح رقم ،)1813والطب ارني في الكبير
(/235/23ح رقم )453من طريق القاسم بن عبد الرحمن ،وأخرجه الطبراني في الكبير (/233/23ح رقم،)446
وفي الشاميين (/62/1ح رقم )65من طريق إبراهيم بن أبي عبلة ،أربعتهم (حسان ،ومكحول ،والقاسم ،وابراهيم)
عن عنبسة بن أبي سفيان به (بمعناه) .واْلسناد فيه _ :يزيد بن هارون الواسطي :ذكره ابن حجر في المرتبة
األولي من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص ،)27ولكن ال يضره ،فهو ممن احتمل

العلماء تدليسهم ،وأورده سبط ابن العجمي في االغتباط (ص ،)376ولكن ال يضره؛ فقد تابعه سلم بن قتيبة ،وعبد
اهلل بن يزيد المقرئ ،واسرائيل بن يونس ،كما هو واضح من خالل التخريج= .
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ويستفاد من الحديث أن المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها سبب من أسباب

ف في األربعة التي
تحريم اإلنسان على النار ،والمراد باألربعة التي قبل الظهر السنة الراتبة ،واختُل َ
بعدها والظاهر أن المراد منها ركعتان راتبة مؤكدم ،واألخرى مستحبة(.)1

أصال أو أنه وان
كما اختلف العلماء في التَّحريم على النار هل المراد أنه ال يدخل النار ا

حرم على النار أن تستوعب أجزاءه وان مست بعضه،
قُدر عليه دخولها ال تأكله النار أو أنه ُي َّ
والراجح أن اهلل تعالى ُيحرم جميعه على النار؛ ألن فضل اهلل تعالى أوسع ورحمته أعم ،ولكن
التحريم على النار يحصل لمن حافظ وداوم وواظب على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها ،وليس

لمن صلها وفعلها لمرم واحدم فقط(.)2

الصدق ِة المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار.
الصوِم و َّ
المطلب الثَّ ِاني :أعمال َّ

لقد شرع اهلل  لعباده من كل فريضة نافلة من جنسها؛ رحمةا بهم ولتكون جابرم ألعمالهم

يوم القيامة إذا كانوا مقصرين في الفرائض ،فكما جعل اهلل  من فريضة الصالم نوافل متعددم،
جعل من فريضة الصيام نوافل متنوعة ،وكذلك الزكام بعد أن أوجبها اهلل  جعل منها صدقات

التطوع ،وهذا المطلب يعرض أعمال الصوم والصدقة المنجية من النار.

الش َعيثي النصري (ت153ه ــ) ،و ُّ
= _ محمد بن عبد اهلل بن المهاجرُّ :
الش َعيثي نسبة إلى شعيث وهو بطن من
بني العنبر بن تميم[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)559/25السمعاني ،األنساب ( ،])114/8وثقه ابن معين
فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز ،)96/1:ودحيم فقال" :ثقة"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح

والتعديل ،)305/7:والغالبي فقال" :ثقة"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)278/3:والنسائي فقال" :ليس به
بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)561/25:وذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)407/7:وتوسط

فيه ابن حجر فقال" :صدوق"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)490وضعفه أبو حاتم فقال" :ضعيف الحديث
ليس بقوي ،يكتب حديثه وال يحتج به"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)305/7:قلت :هو ثقة ،أورده ابن أبي

حاتم في المراسيل (ص ،)182ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن المهاجر.

_عبد اهلل بن المهاجرُّ :
الش َعيثي النصري ،الدمشقي( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)182/16:ذكره ابن حبان في
الثقات ،وزاد على ذلك فقال" :يعتبر بحديثه غير رواية ابنه عنه"( ،ابن حبان ،الثقات ،)45/7:وقال ابن حجر:

"مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)325قلت :هو ضعيف .وعليه فالحديث إسناده ضعيف .وعبد اهلل بن
المهاجر تابعه حسان بن عطية في رواية النسائي (/264/3ح رقم ،)1812والقاسم بن عبد الرحمن في روايـة

الترمذي (/292/2ح رقم ،)428وغيرهم كمـا هو واضح في التخريج ،فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره ،وقد حسن
الحديث اإلمـام الترمذي في سننــه (ح رقم ،)427وصححه األلبـاني في صحيح الجـامع الصغير (ح رقم،)6364

وشعيب األرنؤوط في تحقيقـه لسنن ابن ماجه (ح رقم.)1160
()1
()2

انظر :العيني ،شرح سنن أبي داود (.)161/5

العظيم آبادي ،عون المعبود على شرح سنن أبي داود ( )634/1بتصرف.
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أول_ الصيام ج َّنة من النار:
ً

ُي َع ُّد الصيام طاعةٌ من أعظم الطاعات ،وقربةٌ من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم
من رب األرض والسموات ،وهو ركن عظيم من أركان اإلسالم ،وباب من أبواب الجنات ،وبه

تتضاعف الحسنات ،وتُكفر السيئات ،اختصه اهلل  لنفسه ووعد عليه باألجر العظيم ،وجعله
َّ ()1
ُجنة ووقاية من الذنوب والمعاصي ،فَ َعن أَبي ُه َري َرمَ  ،أ َّ
الصيام جنة
الِّ « :
ول اللَّه  ،قَ َ
َن َر ُس َ
فال يرفث( )2ول يجهل ،وِا ِن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل :إِ ِّني ص ِائم م َّرتي ِن»(.)3
يستفاد من الحديث أن الصيام وقاية لإلنسان من المعاصي؛ ألنه يكسر الشهوم ويسد

مسالك الشيطان إلى النفس فيحميها من الخسران ،ويصونها من النيران ،فإذا كان الصيام ُجنةا له

في الدنيا من المعاصي ،كان له في اآلخرم ُجنةا من النار ،وان لم يكن له ُجنةا في الدنيا من

المعاصي ،لم يكن له ُجنةا في اآلخرم من النار(.)4

سببا للبعد عن النار يوم القيامة ،ففي الحديث
وليس ذلك فحسب بل جعل اهلل  الصيام ا
النب َّي َ يقُو ُل« :من صام يوما ِفي س ِب ِ
ت َّ
يل اللَّ ِه ،ب َّعد اللَّه
الخدري  ،قَ َ
َعن أَبي َسعيد ُ
الَ :سمع ُ
ً
وجهه ع ِن َّ
الن ِ
ار سب ِعين خ ِريفًا(.)6(»)5

()1

الصيام ج َّنة) :أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ،والمراد أن الصوم مانع من الرفث واآلثام ،ومانع من
( ِّ

النار[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)308/1النووي ،شرح النووي على مسلم (.])30/8
(( )2فال يرفث) :الرفث :الفحش في القول ،وقيل :الجماع .والمراد أَي َال يأتي برفث الكالم وفحشه[ .انظر :القاضي

عياض ،مشارق األنوار على صحاح اآلثار ( ،)162/1القاضي عياض ،إكمال المعلم بفوائد مسلم (.])462/4
( )3البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم/24/3( ،ح رقم ،)1894قالَ :ح َّدثََنا َعب ُد اللَّه ب ُن
َمسلَ َمةَ (القعنبي)َ ،عن َمالك (بن أنس)َ ،عن أَبي الزَناد (عبد اهلل بن ذكوان)َ ،عن األَع َرج (عبد الرحمن بن هرمز)،
َعن أَبي ُه َري َرمَ  .وأخرجه مسلم (/806/2ح رقم )1151من طريق سفيان بن عيينة (بنحوه) ،وفي نفس الجزء

(مختصرا) ،كالهما (سفيان ،والمغيرم) عن أبي الزناد عبد اهلل
والصفحة ورقم الحديث من طريق المغيرم الحزامي
ا
ابن ذكوان به .وأخرجه البخاري (/26/3ح رقم ،)1904ومسلم (/807/2ح رقم )1151من طريق أبي صالح
السمان ،وأخرجه مسلم (/806/2ح رقم )1151من طريق سعيد بن المسيب ،كالهما (أبو صالح ،وسعيد) عن
أبي هريرم ( بنحوه).

( )4انظر :حمزم قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (.)201/3
()5

(خ ِريفًا) :الخريف السنة والمراد به في الحديث سبعين سنة؛ ألن الخريف ال يكون في السنة إال مرم واحدم.

()6

البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الجهاد والسير ،باب فضل الصوم في سبيل اهلل/26/4( ،ح رقم،)2840

(انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)24/2:

الرَّزاق (بن همام) ،أَخَب َرَنا
اق ب ُن َنصرَ ،ح َّدثََنا َعب ُد َّ
قالَ :ح َّدثََنا إس َح ُ
صالح (السمان) ،أََّنهُ َما َسم َعا ُّ
ان ب َن
النع َم َ
اب ُن َسعيدَ ،و ُس َهي ُل ب ُن أَبي َ
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(عبد الملك) اب ُن ُج َريج ،قَا َل :أَخَب َرني َيحيى
الخدري = .
أَبي َعيَّاشَ ،عن أَبي َسعيد ُ

أشار هذا الحديث إلى فضيلة الصيام في الجهاد وعند لقاء األعداء وبيَّن النَّب ُي  أنه
سببا للبعد عن النار يوم القيامة والسالمة منها ،وقد اختلف العلماء على المراد بسبيل اهلل ،فقال
ا
()1
ابن الجوزي" :إذا أطلق ذكر سبيل اهلل كان المراد به الجهاد في سبيل اهلل" .

قاصدا وجه اهلل
وقال القرطبي" :في سبيل اهلل أي في طاعة اهلل  ،والمر ُاد من صام
ا
تعالى ،وقد قيل فيه :إنه الجهاد في سبيل اهلل"(.)2

رف األكثر فيه استعماله في الجهاد ،فإذا ُحم َل عليه كانت
الع ُ
وقال ابن دقيق العيدُ " :
ويحتَمل أن المراد بسبيل اهلل :طاعته كيف كانت،
الفضيلة؛ الجتماع العبادتين الصوم والجهادُ ،
العرف"(.)3
ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه ،واألولُ :
ُ
أقرب إلى ُ
أعم من الجهاد في سبيل اهلل؛ ألن الفطر في الجهاد
وُيحتمل أن
َ
يكون المر ُاد به ما هو ُ

أولى ،فقد يضعف الصائم عند اللقاء ،وأما الفضل المذكور في الحديث فهو محمول على من لم

يخش على نفسه ضعفاا عند لقاء العدو وال سيما من اعتاد عليه فصار ذلك من األمور َّ
النسب َية،
َ
فمن لم ُيضعفهُ الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل؛ لجمعه بين الفضيلتين جهاد عدوه
وجهاد نفسه في طعامه وشرابه وشهوته ،وأما من َيخشى على نفسه أن ُيضعفَهُ الصوم عن الجهاد

جب عليه تركه؛ ألن الجهاد من المصالح العامة ،والصوم مصلحة خاصة مقصورم على الصائم،
َفي ُ
وكلما عمت مصلحة العبادم ،كانت أولى(.)4

الغزَو َعلَى الصَّوم"
اب َمن اختَ َار َ
ي لباب من أبواب صحيحه فقالَ " :ب ُ
وقد تر َجم البخار ُ
صهُ(.)5
أي ل َئ َّال ُيضعفَهُ الصَّوم عن القتال َوَال َيمتَنعُ َذل َك ل َمن َع َر َ
ف أََّنهُ َال َينقُ ُ
وخالصةُ القول فيما سبق أن الصيام والجهاد في سبيل اهلل من العبادات البدنية الشاقة

القيام بهما في آن واحد ،رغبةا فيما عند اهلل  من
على النَّفس ،فمن تيسر له الجمعُ َب َينهما و ُ
َّ
النعيم ،وخوفاا وهرابا من عذابه األليم ،فجزاؤهُ عند اهلل  أن ُيباع َده بصيام يوم في سبيل اهلل عن
النار سبعين سنة.
=

وأخرجه مسلم (/808/2ح رقم )1153من طريقي إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر كالهما عن

عبد الرزاق بن همام به (بنحوه) .وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق يزيد بن عبد اهلل
ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح به (بنحوه).

()1

ابن الجوزي ،كشف المشكل من حديث الصحيحين (.)153/3

()2

أبو العباس القرطبي ،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (.)6/10

()3

ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام شرح عمدم األحكام (.)37/2

( )4ابن حجر ،فتح الباري ( )48 /6بتصرف.
()5

ابن حجر ،فتح الباري (.)42/6
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ثانيا_ ف ُّك رقاب المسلمين ِعتق من النار:
ً
فَ ُّ
الغارمين أعظم مطلوب ،وأسمى مقصود ،وأفضل األعمال؛ لما فيه
ك الرقاب وتخليص َ

من إدخال السرور والبهجة عليهم ،وقد حرص عليه الشارع الحكيم ،وحثنا عليه رب العالمين 
ا
ا
ا
فَّيا ْو ٍَّمَّ ِذيَّ ام ْس اغبا ٍَّة﴾ [البلد ،]14،13:والمعنى فَ ُّ
ك رقبة أي تحريرها
فقال﴿ :فكََّّ ارقبا ٍةَّ(َّ)13أ َّْوَّإِ ْط اعامََّّ ِ َّ

واعتاقها وتخليصها من الرق ،وأسر العبودية( ،)1كما ُجع َل فَ ُّ
سببا للعتق من
ك رقَاب المسلمين ا
النار ،فَ َعن أَبي ُه َري َرمَ َ ،عن َّ
ال« :من أعتق( )2رقب ًة مسلِم ًة ،أعتق اللَّه ِبك ِّل عضو
النبي  قَ َ
ِمنه عض ًوا ِمن َّ
الن ِ
ار ،حتَّى فرجه ِبفر ِج ِه»(.)3
يستفاد من الحديث بيان فضل العتق ،وأن فَ َّ
ك الرقاب وتحريرها ،سبب للنجام من النار،

للمعتق منها يوم القيامة؛ ألن المجازام تكون من جنس العمل ،ولكن الفضل المذكور ال
ٌ
وفداء ُ
ال َّ
النب ُّي « :أيُّما رجل
للمعتق إال إذا كانت َّ
المعتَقة ُمسلمة ،فَ َعن أَبي ُه َري َرمَ  ،قَ َ
الرقبةُ ُ
يتحقق ُ
أعتق ام أرً مسلِما ،استنقذ اللَّه ِبك ِّل عضو ِمنه عض ًوا ِمنه ِمن َّ
الن ِ
الصنعاني" :وفي
ار»( ،)4قال
ُّ
ً
المسلمة وان كان
تَقييد َّ
المعتَقَة باإلسالم ا
أيضا دلي ٌل َعلَى أن هذه الفضيلة ال تَُنال إال بعتق ُ
الرقبة ُ
في عتق الكافرم فض ٌل لكن ال َيبلُغ ما ُوع َد به ُه َنا من األَجر"(.)5
()1

انظر :الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن (.)441/24

(( )2أعتق) :العتق :هو قوم شرعية في مملوك ،وهي إزالة الملك عنه .والمراد أي انفرد بعتقها من الرق[ .انظر:
ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)466 /3العيني ،عمدم القاري شرح صحيح البخاري (.])7/13
()3
َي
اب قَول اللَّه تَ َعالَى{ :أَو تَحر ُير َرقََبة} [المائدمَ ]89:وأ ُّ
البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب كفارات األيمانَ ،ب ُ
َّ
َّ
الولي ُد ب ُن
الرقَاب أَزَكى/145/8( ،ح رقم ،)6715قالَ :ح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ب ُن َعبد َّ
الرحيمَ ،حدثََنا َد ُاوُد ب ُن ُر َشيدَ ،حدثََنا َ

ان ُم َح َّمد بن ُمطَرفَ ،عن َزيد بن أَسلَ َمَ ،عـن َعلي بن ُح َسينَ ،ع ـن َسعيد بن َمرَج ـ َانةََ ،عن
ُمسلمَ ،عن أَبي َغ َّس ـ َ
أَبي ُه َري َرمَ  .وأخرجه مسلم (/1147/2ح رقم )1509من طريق داود بن رشيد به (بنحوه) .وأخرجه البخاري
(/144/3ح رقم ،)2517ومسلم (/1148/2ح رقم )1509من طريق واقد بن محمد (وفيه قصة) ،وأخرجه مسلم
(/1147/2ح رقم )1509من طريق إسماعيل بن أبي حكيم (بمعناه) ،وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم
الحديث من طريق عمر بن حسين (بنحوه) ،ثالثتهم (واقد ،واسماعيل ،وعمر) عن سعيد بن مرجانة به.

( )4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العتق ،باب في العتق وفضله/144/3( ،ح رقم ،)2517قالَ :ح َّدثََنا أَح َم ُد
ب َعلي بن
ون َسَ ،ح َّدثََنا َعاص ُم ب ُن ُم َح َّمد ،قَا َلَ :ح َّدثَني َواق ُد ب ُن ُم َح َّمد ،قَا َلَ :ح َّدثَني َسع ُ
ب ُن ُي ُ
صاح ُ
يد ب ُن َمرَج َانةََ ،
ُح َسين  -قَا َل :قَا َل لي أَُبو ُه َري َرمَ  .وأخرجه البخاري (/145/8ح رقم ،)6715ومسلم (/1147/2ح رقم)1509

من طريق علي بن حسين ،ومسلم (/1147/2ح رقم )1509من طريق إسماعيل بن أبي حكيم ،وفي نفس الجزء
والصفحة ورقم الحديث من طريق عمرو بن علي ،ومن طريق واقد بن محمد (/1148/2ح رقم ،)1509أربعتهم

(علي ،واسماعيل ،وعمرو ،وواقد) عن سعيد بن مرجانة به (بمعناه).
()5

الصنعاني ،سبل السالم (.)596/2

172

المعتق غير مصاب بمرض أو نقص في أعضائه كالشلل
كما ُ
ويستحب أن يكون العبد ُ
ضوا من
المعتق الفضل ا
أو العمى ونحوهما ،حتى ينال ُ
كامال َفيعتق اهلل بكل عضو من جسمه ع ا
حب عند بعض العلماء أن
النار ،وبذلك ينجو من النيران ويفوز بالجنان ،وقد قَاَ َل الخطاب ُّيُ :يستَ ُ
وعود في
ال يكون
ُ
الم ُ
سليما؛ ل َي ُك َ
ون ُمعتقهُ قد َنا َل ُ
المعتَق َخصايا ناقص العضو بل يكون ا
العبد ُ

أعضائه كلها من النار بإعتاقه إياه من الرق في الدنيا(.)1
عتق
َ
معا؛ ألن قول
وقد قال بعض العلماء أن هذا الفضل يترتب على عتق الذكور واإلناث ا
معا ،ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل
ُّما َرُجل أَعتَ َ
ق ام َأار ُمسل اما" يتناول الجنسين ا
النبي " :أَي َ
حر سواء
عتق اإلناث أم عتق الذكور فقال بعضهم اإلناث أفضل؛ ألنها إذا ُعتقَت كان ولدها اا
تزوجها حر أو عبد ،وقال آخرون الذكور أفضل؛ لما في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي
ال توجد في اإلناث من الشهادم والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يختص بالرجال ،وألن قوام ا ُّلدنيا
والدين بالر َجال ،والنساء محل لشهواتهم ،وهذا القول هو الصحيح(.)2
َّ
ليصها من الرق وأسر
العاني َن وتخ َ
ومن خالل ما سبق يتضح لي أن فَك رقاب المسلمين َ
مسلما ُرج َي له أن يكون ممن يعتقه اهلل
العبودية ،سبب من أسباب العتق من النيران ،فمن أعتق
ا
العمل.
اء من جنس َ
تعالى يوم القيامة من النار؛ ألن الجز َ

الرب ِ
اط وال ِجه ِاد المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار.
المطلب الثَّالِث :أعمال ِّ

َجل القربات ،وبه تتعاظم الحسنات ،وتُرفع
الرباط في سبيل اهلل من أعظم الطاعات ،وأ َ
المتَقرُبون ،وتنافس فيه
الدرجات ،وتمحى الخطايا والسيئات ،بل هو من أَفضل ما تقرب به ُ

المتنافسون بعد الفرائض؛ ألنه يحفظ بيضة األمة ويحقن دماء المسلمين ،وقد حث عليه الشرع
ينَّ ا
ا ا ا
آمنُواَّ
َل اَّ
الحكيم ،وأمرنا به رب العالمين ،ورتب عليه األجر العظيم ،قال اهلل تعالى﴿ :ياَّأيهاَّا ِ
ُ
ا اا ُ ْ ُْ ُ ا
ْ
اص ُ
ون﴾ [آل عمران ،]200:كما أن الرباط في سبيل
ح َّ
اّللَّلعلك َّمَّتف ِل
بواَّ او اصابِ ُرواَّ او ارابِ ُطواَّ اواتقواَّ َّ
ِ
سبب من أسباب تحريم اإلنسان على النار ،فقد جاء في الحديث َعن ابن َعبَّاس َرض َي اهلل
اهلل ٌ
سهما َّ
ول اللَّه َ يقُو ُل« :عين ِ
النار :عين بكت ِمن خشي ِة اللَّ ِه،
ان ل تم ُّ
ت َر ُس َ
َعنهُ َما ،قَ َ
الَ :سمع ُ
وعين باتت تحرس ِفي س ِب ِ
يل اللَّ ِه»(.)3

( )1انظر :الخطابي ،معالم السنن (.)81/4
()2

القاضي عياض ،إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ( )68/5بتصرف.

( )3الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب فضائل الجهاد ،باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهلل/175/4( ،ح
ضم ُّي قَا َل:
الجه َ
رقم ،)1639قالَ :ح َّدثََنا َنص ُر ب ُن َعلي َ
اسان ُّيَ ،عن
َشيَبةَ قَا َلَ :ح َّدثََنا َع َ
اء (بن أبي مسلم) ُ
طٌ
الخ َر َ

َح َّدثََنا بش ُر ب ُن ُع َم َر قَا َل:
طاء بن أَبي َرَباحَ ،عن
َع َ

ب ب ُن ُرَزيق أَُبو
َح َّدثََنا ُش َعي ُ
(عبد اهلل) ابن َعبَّاس .

وأخرجه الترمذي في العلل الكبير (/271/1ح رقم )495من طريق نصر بن علي به (بلفظه) .وأخرجه ابن أبي=
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= عاصم في الجهاد (/416/2ح رقم ،)146وابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمال (/75/1ح رقم)225

من طريق محمد بن أبي حزم القطعي ،والبيهقي في ُّ
الشعب (/232/2ح رقم ،)775وأبو ُنعيم في الحلية ()209/5
من طريق محمد بن يونس الكديمي ،وأخرجه البيهقي في ُّ
الشعب في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق
محمد بن أحمد العبدي ،ثالثتهم (محمد بن أبي حزم ،ومحمد بن يونس ،ومحمد بن أحمد) عن بشر بن عمر به
(بنحـوه) .وله شـاهد من حـديث أبي هـريرة  ،أخـرجـه الحــاكم (/92/2ح رقم( )2430بمعنـاه) ،وقال الحاكم:
صحيح اإلسنـاد" ،ورده الـذهبي بقـولـه" :عمر بن راشد ضعفوه" ،وشـاهد من حديث أنس بن مـالك  ،أخرجه أبو

يعلى (/307/7ح رقم( )4346بنحوه) ،وحسنه الضياء المقدسي في األحاديث المختارم (ح رقم ،)2198وشاهد
(مختصرا)،
من حديث أبي ريحانة  ،أخرجه النسائي (/15/6ح رقم ،)3117وفي الكبرى (/15/6ح رقم)3117
ا

وأحمد (/445/28ح رقم( )17213مطواال) ،وقال األرنؤوط" :حسن لغيره ،واسناده ضعيف" ،وشاهد من حديث
معاوية بن حيدة  ،أخرجه الطبراني في الكبير (/416/19ح رقم( )1003بمعناه) ،وأورده الهيثمي في مجمع

الزوائد وقال" :رواه الطبراني وفيه أبو حبيب العنقزي ،ويقال :القنوي ولم أعرفه ،وبقية رجاله ثقات"( ،الهيثمي،
مجمع الزوائد .)288/5:واْلسناد فيه_ :شعيب بن رزيق :الشامي ،أبو شيبة المقدسي ،سكن طرسوس ،ثم سكن
أحدا من الصحابة
فلسطين( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)524/12:ذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد فقال" :لم ير ا

روايت ـه عنهم كله ـا مدلسة وروى عنه آدم بن أبي إيـاس يعتبر حديثـه من غير روايت ـه عـن عط ـاء الخراس ـاني"،
(ابن حبان ،الثقات ،)308/8:وقال الدارقطني" :ثقة"( ،البرقاني ،سؤاالت البرقاني للدارقطني ص ،)36وقال في
موضع آخر" :ضعيف"( ،الدارقطني ،العلل الواردم في األحاديث النبوية ،)117 /7:وقال دحيم" :ال بأس به"،
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)346/4:وقال البخاري" :مقارب الحديث"( ،الترمذي ،العلل الكبير ص،)271
وقـال ابن حجر " :صدوق يخطئ "( ،ابـن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)267وق ـال أبو الفتــح األزدي " :لـيـن"،
(ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)353/4:وقال ابن حـزم األندلسي" :ضعيف"( ،ابن حزم ،المحلى باآلثار،)394/9:
قلت :هو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر.
البلخي
_عطاء بن أبي مسلم الخراساني :أبو عثمان ،ويقال :أبو أيوب ،ويقال :أبو محمد ،ويقال :أبو صالحَ ،

البلخي نسبة الى بلدم من بالد خراسان يقال لها بلخ[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال
نزيل الشام (ت135هـ ــ) ،و َ
( ،)107/20السمعاني ،األنساب ( ،])303/2وثقه ابن سعد فقال" :ثقة"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى،)369/7:

وابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)178/3:وقال في رواية الدارمي" :ثقة"،

(ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص ،)146وقال في رواية ابن محرز :حديثه عن أبي هريرم وابن
عباس مرسل( ،انظر :ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية ابن محرز ،)129/1:وقال أحمد" :ثقة"( ،الذهبي،

سير أعالم النبالء ،)141/6:وقال يعقوب بن شيبة" :له فضل وعلم معروف بالفتوى والجهاد" ،وقال مرم" :ثقة
ثبت"( ،ابن عساكر ،تاريخ دمشق ،)428/40:وقال العجلي" :ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،)137/2:وقال الترمذي:
أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء"،
"ثقة ،روى عنه الثقات من األئمة مثل مالك ومعمر وغيرهما ،ولم أسمع أن ا
(الترمذي ،العلل الكبير ص ،)273وقال النسـائي" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)110/20:وقال
الدارقطني" :هو في نفسه ثقة ،لكنه لم يلق ابن عباس"(،الخطيب البغدادي ،تاريخ اإلسالم ،)701/3:وتوسط فيه
أبو حاتم فقال" :ال بأس به صدوق يحتج بحديثه"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)335/6:وابن عدي فقال:

"له من الحديث غير ما ذكرت وأرجو أنه ال بأس به"( ،ابن عدي ،الكامل في ضعفاء الرجال ،)72/7:والذهبي=
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ويستفاد من الحديث أن الرباط والحراسة في سبيل اهلل تعالى ضرب من الجهاد؛ ألن َمن

َّ
يتجش ُمهُ من خوف ال َع ُدو ،ولذلك
اعةا هلل ،بما
ضهُ م َن النَّوم طَ َ
َسه َر في سبيل اهلل فقد ترك َغ َر َ
ُحرَمت َعيُنهُ َعلَى النَّار(.)1
أمن من عذاب القَبر
كما أن المرابط في سبيل اهلل ُي َن َّمى له أجره وثوابه إلى يوم القيامةَ ،
وي َ

ول اهلل 
ت َر ُس َ
وي َج ُار من الفَ َزع َاألك َبر ،ففي الحديث َعن َسل َمان الفَاَرسي  ،قَ َ
الَ :سمع ُ
وف َتنتهُ ،
صي ِام شهر وِقي ِ
يقُو ُلِ « :رباط يوم وليلة خير ِمن ِ
ام ِه ،وِان مات جرى علي ِه عمله الَِّذي كان
َ
()3( )2
يعمله ،وأج ِري علي ِه ِرزقه ،وأ ِمن الفتَّان » .
= فقال" :صدوق مشهور"( ،الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)434/2:وابن حجر فقال" :صدوق يهم كثي ار ويرسل
رجال يروي
ويدلس"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)392وضعفه البخاري فقال" :ما أعرف لمالك بن أنس ا
عنه مالك يستحق أن ُيترك حديثه غير عطاء الخراساني .قال الترمذي ما شأنه؟ قال :عامة أحاديثه مقلوبة"،
(الترمذي ،العلل الكبير ص ،)271وابن حبان فذكره في المجروحين وزاد على ذلك فقال" :كان من خيار عباد

اهلل ،غير أنه رديء الحفظ كثي ـر الوهم يخطىء وال يعلم فحمل عنـه فلما كثر ذلك في روايت ـه بطل االحتجاج به"،
(ابن حبان ،المجروحين ،)131/2:والبيهقي فقال" :ليس بالقوي"( ،البيهقي ،السنن الكبرى ،)102/5:وذكره كل
من :البخاري ،والعقيلي ،والذهبي ،وابن الجوزي في ضعفائهم[ ،انظر :البخاري ،الضعفاء الصغير (ص،)89
العقيلي ،الضعفاء الكبير( ،)405/3الذهبي ،المغني في الضعفاء ( ،)434/2الذهبي ،ديوان الضعفاء (ص،)276

ابن الجوزي ،الضعفاء والمتروكون ( ،])178/2وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)156والعالئي في جامع
التحصيل (ص ،)238وقال أبو داود" :لم يدرك ابن عباس ولم يره"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)110/20:وال يضره
كثيرا.
ذلك في حديثنا؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن عباس  بينهما عطاء بن أبي رباح ،قلت :هو صدوق يهم ً
_عطاء بن أبي رباح( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)145أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)154والعالئي
في جامع التحصيل ( ،)237ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن ابن عباس .وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛

كثيرا ،وللحديث شواهد
ألجل شعيب بن رزيق فهو صدوق يخطىء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم ا
صحيحـة يتقوى بها إلى درجـة الحسن لغيره .كمـا هو واضح من خـالل التخريج .فقد حسنه الترمذي في سننه
(ح رقم ،)1639وضعفه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ( ،)151/2وصححه األلباني في صحيح
الجامع الصغير (ح رقم ،)4113وقال في صحيح الترغيب" :صحيح لغيره"( ،ح رقم.)1229
( )1انظر :العز بن عبد السالم ،أحكام الجهاد وفضائله (ص.)72
(( )2أ ِمن الفتَّان) :بالفتح المراد أي من يفتن المقبور بالسؤال ويعذبه ،واألولى على الضم أن يحمل على أنواع من

الفتن كضغط القبر والسؤال والتعذيب وأهوال القيامة( ،الفَتَّني ،مجمع بحار األنوار.)98/4:
( )3مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب اإلمارم ،باب فضل الرباط في سبيل اهلل /1520/3( ،ح رقم ،)1913قال:
الدارم ُّي ،ح َّدثَنا أَبو الوليد َّ
الرح َمن بن َبه َرام َّ
ث
َح َّدثََنا َعب ُد اهلل ب ُن َعبد َّ
الطَيالس ُّي (هشام بن عبد الملك)َ ،ح َّدثََنا لَي ٌ
َ
َ َ ُ َ
ان الفَاَرسي.
َيعني اب َن َسعدَ ،عن أَي َ
وسىَ ،عن َمك ُحول (بن شهراب)َ ،عن ُش َرحبي َل بن السمطَ ،عن َسل َم َ
ُّوب بن ُم َ
انفرد به مسلم دون البخاري.
175

اعف
ض ُ
ويستفاد من الحديث أن الرباط أجره عظيم ال ينقطع بموت المرابط ،بل إنه َيتَ َ
يان َع َمله عليه
وي َن َّمى إلى يوم القيامةُ ،
ُ
ويؤكد ذلك ما قاله النووي :هذه فضيلةٌ ظاهرمٌ لل ُم َرابط وجر ُ
يحا في غير ُمسلم ُك ُّل َميت ُيختَُم
بعد َموته فَضيلةٌ ُم َّ
ختصةٌ به ال ُي َشارُكهُ فيهَا ٌ
أحد ،وقد جاء صر ا
ي َعلَيه رزقُهُ" موافق لقول
َعلَى َع َمله إ َّال ال ُم َراب َ
ط فَإَّنه ا ُي َن َّمى لَهُ َعملُهُ إلَى َيوَم القيامة ،وقولهَ " :وأُجر َ
ُ ا
اْ ْ
ْا
ون﴾ [آل عمران.)1(]169:
لَّأحيااءََّّ ِعن َّدَّ اربِّ ِه َّْمَّي ُ ْر ازق َّ
اهلل  في الشهداء﴿ :ب َّ
وقد قال القرطبي :الرباط أجره ُمضاعف إلى يوم القيامة؛ ألنه ال معنى للنماء إال
موقوف َعلَى سبب فينقطع بانقطاعه ،بل هو فضل دائم من اهلل تعالى إلى
المضاعفة ،وهو غير
ٌ
يوم القيامة؛ ألن أعمال البر كلها ال ُيتَ َم َّك ُن منها إال بالسالمة من العدو والتَّ َح ُّرز منه بح َراسة
ضةَ الدين واقامة شعائر اإلسالم(.)2
َبي َ

كما جعل اإلسالم من كل ما يتعرض له المرابط من األذى نجام من النار يوم القيامة،
َّ
ومن ذلك الغبار والرهج الذي يصيبه في رباطه وحراسته ،ففي الحديث َعن َعائ َشةَ َرض َي اللهُ
ول اللَّه َ ،يقُو ُل« :ما خالط قلب ام ِرئ مسلِم رهج(ِ )3في س ِب ِ
يل اللَّ ِه،
ت َر ُس َ
َعنهُا ،أََّنها قَالَتَ :سمع ُ
إَِّل ح َّرم اللَّه علي ِه َّ
النار»(.)4

()1

انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)61/13

()2

انظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (.)325/4

(( )3رهج( :الرهج :الغبار( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)281/2:
( )4أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل/100/41( ،ح رقم ،)24548قالَ :ح َّدثََنا

أَُبو الَي َمان (الحكم بن نافع)،
الرح َمن بن القَاسمَ ،عن أَبيه
َّ

قَا َلَ :ح َّدثََنا إس َماعي ُل ب ُن َعيَّاشَ ،عن (عبد الرحمن بن عمرو) األَوَزاعيَ ،عن َعبد
(القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق)َ ،عن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا .وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد
(/348/1ح رقم )122من طريق سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي به (بنحوه) .وأخرجه ابن أبي عاصم

(/348/1ح رقم )123من طريق عطاء بن أبي رباح ،وأخرجه الطبراني في األوسط (/161/9ح رقم )9423من
طريق ف ارت مولى عائشة ،كالهما (عطاء ،وفرات) عن عائشة َرض َي اللَّهُ َعنهُا (بنحوه) .والحديث إسناده متصل،
ورواته ثقات ،ول يضر ما قيل في كل من _ :إسماعيل بن عياش( :سبقت ترجمته ودراسته ،انظر :ص،)58
وخالصة القول فيه :أنه ثقة في روايته عن الشاميين ،ضعيف في روايته عن غيرهم ،وهذا الحديث من روايته

عن أهل الشام ،وقد توبع كما هو واضح من خالل التخريج.

_عبد الرحمن بن عمرو اْلوزاعي :أورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)130والعالئي في جامع التحصيل

(ص ،) 225ولكن ال يضره ذلك في حديثنا؛ ألنه لم يرسل عن عبد الرحمن بن القاسم.

_القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق :أورده العالئي في جامع التحصيل (ص ،)253ولكن ال يضره ،فلم
يرسل عن عائشة َرض َي اللَّهُ َعنهُا .وعليه فالحديث إسناده صحيح .قال المنذري وتبعه الهيثمي" :رواه أحمد= ،
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وفي هذا الحديث إشارم إلى فضيلة الغبار الذي يصيب المرابط والمجاهد في سبيل اهلل

والمراد بالمخالطة ما وصل إلى جوفه من الغبار( ،)1وقد ثبت في أحاديث أخرى أن الغبار الذي

شامال لما يصيبه في عموم أنواع الطاعات ،وان كان المتبادر عند
ُيحرم اإلنسان على النار
ا
()2
ت َّ
النب َّي َ يقُو ُل« :م ِن اغب َّرت
إطالق لفظ في سبيل اهلل الجهاد ،فَ َعن أَبي َعبس  ،قَ َ
الَ :سمع ُ
قدماه ِفي س ِب ِ
يل اللَّ ِه ح َّرمه اللَّه على َّ
الن ِ
ار»(.)3
قال ابن حجر :والمراد في سبيل اهلل جميع طاعاته ،إال أن المتبادر عند اإلطالق من لفظ

استعماال للفظ في
سبيل اهلل الجهاد ،وقد أورد البخاري الحديث في باب فضل المشي إلى الجمعة
ا
عمومه ،ولفظه هناك حرمه اهلل على النار ،ودل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل اهلل
قتاال أم ال(.)4
تعالى حرمه اهلل على النار سواء باشر ا

أيضا أن المس ينتفي عن اإلنسان بوجود الغبار المذكور ،وفي ذلك
ويستفاد من الحديث ا
إشارم إلى عظيم قدر التصرف في سبيل اهلل فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم ُيحرُم عليها النار
فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه(.)5

عم البدن كله عند ثورانه؛ ألن أكثر المجاهدين
وقد َخ َّ
ص القدمين بالذكر وان كان الغبار َي ُ

قويا أو ضعيفاا ،وألن
في ذلك الزمان كانوا مشام ،واألقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار ا
سلمت قدماهُ من النار سلمت سائر أعضائه(.)6
أساس ابن آدم على القدمين ،فإذا
َ

= ورواته ثقات"[ ،انظر :المنذري ،الترغيب والترهيب ( ،)177/2الهيثمي ،مجمع الزوائد ( ،])276/5وصحح
إسنــاده األلب ـاني في السلسة الصحيح ـة (ح رقم ،)2554وحسنــه األرنؤوط في تحقيقـ ـه لمسند أحمد (ح رقم.)24548
()1

انظر :المناوي ،فيض القدير (.)443/5

()2

أبو عبس :هو عبد الرحمن بن جبر بن عمرو بن مالك بن األوس ،الصحابي الجليل أبو عبس األنصاري،

بدر ،وهو أحد قتلة كعب بن
غلبت عليه كنيته ،وكان اسمه عبد العزي فسماه رسول اهلل  عبد الرحمن ،شهد اا
األشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي  والمسلمين ،وتوفي سنة أربع وثالثين للهجرم ،وهو ابن سبعين سنة.
[انظر :ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب ( ،)827/2ابن األثير ،أسد الغابة (.])428/3

( )3البخــاري ،صحيح البخاري ،كتـاب الجمعة ،بـاب المشي إلـى الجمعــة/7/2( ،ح رقم ،)907قـالَ :ح َّدثََنـا َعل ُّي
َّ
َّ
الَ :ح َّدثََنـا
صـاريُّ ،قَـ َ
يد ب ُن ُمسلم ،قَـا َلَ :ح َّدثََنـا َيز ُ
الول ُ
يد ب ُن أَبي َمرَي َم األَن َ
ب ُن َعبد الله (بـن المديني) ،قَا َلَ :حدثََنـا َ
اعةَ ،قَا َل :أَد َرَكني أَُبو َعبس (عبد الرحمن بن جبر)  .وأخرجه البخاري (/20/4ح رقم )2811من
َعَبـ َايـةُ ب ُن رفَ َ
طريق يحيى بن حمزم عن يزيد بن أبي مريم به (بنحوه).

()4

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)29/6

()5

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)30/6

()6

انظر :العيني ،عمدم القاري شرح صحيح البخاري (.)206/6
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ع ل َحقن دماء
وخالصة القول فيما سبق أن الرباط في سبيل اهلل
ضرب من الجهادُ ،شر َ
ٌ
المسلمين ،وحراسة بيضة َّ
الدين ،فمن رابط أو مات مرابطاا في سبيل اهلل ُرج َي له أن يكون ممن
ُيحرُم اهلل َ عي َنهُ على النار؛ ألنه مات على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم ،كما أن الغبار والرهج

الذي يصيب المجاهد في سبيل اهلل نجام من النار ،وليس ذلك فحسب بل إن الغبار الذي يصيب

المؤمن في جميع الطاعات يحرم جسده على النار.

الر ِبع :اْلد ِعية واْلذكار المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار.
المطلب َّا

اهتم اإلسالم بجارحة اللسان ،وهذبها ُّأيما تهذيب ،وأمر بحفظ اللسان وصيانته عن كل

لغو ،ناهيك عن الرذائل والقبائح ،وليس ذلك إال ألنه سبب في ورود المهالك ،ومن جهة أخرى

دعا اإلسالم إلى استغالل هذه الجارحة فيما يعود على صاحبها بالنفع في الدنيا ،بل والنجام من

عذاب اآلخرم ،ومن ذلك حثه على مداومة ذكر اهلل  في كل وقت وحين ،بل وحتى في الجهاد
ا ا ً ا
ا ا
ْ ُ
ً ا ْ
ُ
ينَّ ا
في سبيل اهلل ،قال اهلل تعالى﴿ :يااَّ اأي ا
رياَّل اعلك َّْمَّ
ّللَّك ِث
آمنُواَّإِذاَّل ِقيتُ َّْمَّفِئا َّةَّفاثبُتُواَّ اواذك ُرواَّا َّ
اَل اَّ
َّ
ا
ه
ِ
ُْ ُ ا
ون﴾ [األنفال ،]45:وهذا المطلب يعرض بعض األدعية واألذكار التي يكتب اهلل تعالى
ح َّ
تف ِل

لقائلها النجام من النار يوم القيامة.

أول_ التسبيح والتكبير والستغفار نجاة من النار:
ً

َعالها في الدرجات ،وقد أمر اهلل  عباده
ذكر اهلل  عبادم من أسهل العبادات ،وأ َ
ا
ا ْ ُ
ْ ُ
ا ا ُْ
اْ ُ ُ
ون﴾ [البقرم ،]152:كما أثنى
لَّتكف ُر َِّ
لَّو َّ
ونَّأذك ْرك َّْمَّ اواشك ُرواَّ ِ َّ
بدوام ذكره ،فقال ﴿ :فاذك ُر ِ َّ
اهلل تعالى على َّ
الذاكرين من عباده ،الذين امتألت قلوبهم بتعظيمه ،ففاضت ألسنتهم تلهج بذكره،
ا َّا
ا ُ َّا ْ ً ا ْ
ا ً ا َّا ا ا َّا
ا
َّمغ ِف ارةَّ اَّوأْ ًراَّ
اتَّأ اعدَّاّلل اَّلهم
ففازوا بالمغفرم والرضوان ،قال تعالى﴿ :واَلا ِك ِرينَّاّلل اَّكثِرياَّواَلا ِكر ِ
اعظ ً
يما﴾ [األحزاب ،]35:وحسبهم أنهم قد ُزحز ُحوا عن النار ،فَ َعن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا ،قَاَلت:
ِ

ول اهلل « :إِ َّنه خلِق ك ُّل إِنسان ِمن ب ِني آدم على ِستِّين وثال ِث ِمائ ِة مف ِ
صل ،فمن كبَّر
ال َر ُس َ
قَ َ
ق َّ
الن ِ
اهلل ،وح ِمد اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًار عن ط ِري ِ
اس ،أو شوك ًة
ق َّ
الن ِ
أو عظ ًما عن ط ِري ِ
الستِّين والثَّال ِث ِمائ ِة
اس ،وأمر ِبمعروف أو نهى عن منكر ،عدد ِتلك ِّ
السالمى( ،)1فِإ َّنه يم ِشي يوم ِئذ وقد زحزح نفسه ع ِن َّ
الن ِ
ار»(.)2
ُّ
السالمي) :جمع ُس َالمَية ،األنملة من أنامل األصابع( .ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)396/2:
(ُّ ( )1
( )2مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب الزكام ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف/698/2( ،ح
الربيعُ ب ُن َنافعَ ،ح َّدثََنا ُم َعاوَيةُ َيعني اب َن َس َّالم،
رقم ،)1007قالَ :ح َّدثََنا َح َس ُن ب ُن َعلي ال ُحل َوان ُّيَ ،ح َّدثََنا أَُبو تَوَبةَ َّ
َعن َزيد (بن سالم) ،أََّنهُ َسم َع أََبا َس َّالم (ممطور األسود الحبشي)َ ،يقُو ُلَ :ح َّدثَني َعب ُد اهلل ب ُن فَُّرو َخ (الخراساني)،
أََّنهُ َسم َع َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا .انفرد به مسلم دون البخاري.
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ففي الحديث داللة واضحة على أن المحافظة والمداومة على التسبيح والتكبير والتحميد

والتهليل واالستغفار سبب في النجام من النار ،كما أن المداومة على ذكر اهلل تعالى سبب في

متدحا أهل الذكر" :هلل در
إحياء القلوب وعمارتها ،وبقائها متصلة باهلل  ،وقد قال ابن الجوزي ُم ا

أقوام قلوبهم َمع ُمورمٌ بذكر الحبيب ،ليس فيها لغيره حظ وال نصيب ،إن نطقوا فبذكره ،وان تحركوا
فبأمره ،وان فرحوا فبقربه ،وان ترحوا فبعتبته ،أقواتهم ذكر الحبيب ،وأوقاتهم بالمناجام تطيب ،ال
يصبرون عنه لحظة ،وال يتكلمون في غير رضاه بلفظة"(.)1

ثانيا_ الباقيات الصالحات ج َّنة من النار:
ً
لقد جعل اهلل  من التسبيح والتحميد والتكبير ،عبارات وكلمات مخصوصة تكون منجيات

كر عظيم ،وصفها اهلل  في كتابه العزيز بالباقيات
وم َجن َبات ومعقبات من النار ،وهذه الكلمات ذ ٌ
ُ
ا
ا ْ
ا ُ ا ْ ْ ا ا ِّ ا ا ا ً ا ا ْ ا ً
ُ
ا
ا
َل﴾ [الكهف،]46:
ريَّأم َّ
كَّثواباَّوخ َّ
ريَّ ِعن َّدَّرب َّ
اتَّخ َّ
اِل َّ
الصالحات قال اهلل تعالى﴿ :واْلا ِقي َّ
اتَّالص ِ
ْ
ا ُ ا ْ ْ ا ا ِّ ا ا
ًّ
ا
ري َّ ام اردا﴾ [مريم ،]76:كما أن من
ك َّث اوابًا َّ اوخ ْ َّ
ري َّ ِعن َّد َّرب َّ
ات َّخ َّ
اِل َّ
وقال سبحانه ﴿ :اواْلاا ِقيا ُ َّ
ات َّالص ِ
فضائل هذه الكلمات َّأن َّ
ومقدمات
هن ُجنةٌ لقائلهن من النار ،ويأتين يوم القيامة ُم َجن َبات و ُمنجيات ُ
ال َر ُسو ُل اهلل« :خذوا ج َّنتكم(»)2
ال :قَ َ
وم َعق َبات له ،فقد جاء في الحديث َعن أَبي ُه َري َرمَ  ،قَ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قالوا :يا رسول اهلل ،أمن عدو قد حضر؟ قال" :ل ،ولكن ج َّنتكم من َّ
الن ِ
ار قول :سبحان اهلل،

والحمد لِلَّ ِه ،ول إِله إَِّل اهلل ،واهلل أكبر ،فِإ َّنه َّن يأ ِتين يوم ال ِقيام ِة مج ِّنبات ومعقِّبات( ،)3وه َّن
الب ِ
الصالِحات"(.)4
اقيات َّ
()1

ابن الجوزي ،بحر الدموع (ص.)64

()2
الجَّنةُ :الوقَ َاية والستر ،المراد أي خذوا وقايتكم من النار[ .انظر :القاضي عياض ،مشارق
(خذوا ج َّنتكم)ُ :

األنوار على صحاح اآلثار ( ،)156/1ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر (.])308/1

()3
ضا أَو تعقب لصاحبها َعاقَبة حميدم ،وسميت
(معقِّبات) :اسم فاعل من التعقيب أَي أذكار يعقب َبعضهَا َبع ا
معقبات؛ ألنها عادت مرم بعد مرم[ .انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)267/3السندي،

حاشية السندي على سنن النسائي (.])75/3

( )4النسائي ،السنن الكبرى ،كتاب عمل اليوم والليلة ،ذكر اختالف الناقلين لخبر َس ُمرمَ في ذلك/313/9( ،ح
ص ب ُن ُع َم َر ال َحوض ُّي ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َعب ُد ال َعزيز ب ُن
يم ب ُن َيعقُ َ
وب ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َحف ُ
رقم ،)10617قال :أَخَب َرني إب َراه ُ
ُمسلم ،قَا َلَ :ح َّدثََنا (محمد) اب ُن َعج َال َنَ ،عن َسعيد بن أَبي َسعيد ال َمقُبريَ ،عن أَبي ُه َري َرمَ  .وأخرجه الحاكم
(/725/1ح رقم )1985من طريق يحيى بن محمد الذهلي ،وأخرجه ابن بشران في أماليه – الجزء األول-

(/303/1ح رقم ،)693والبيهقي في ال ُّشعب (/118/1ح رقم )598من طريق إسحاق بن الحسن الحربي ،كالهما
(يحيى ،واسحاق) عن حفص بن عمر ال َحوض ُّي به (بنحوه) .وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ( )17/3من
طريق َح َرم ُّي بن عثمان ،وأخرجه الطبراني (/249/1ح رقم ،)407وفي األوسط (/219/4ح رقم ،)4027وفي
الدعاء (/480/1ح رقم )1682من طريق داود بن بالل ،والبيهقي في الدعوات الكبير (/201/1ح رقم= )131
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وح َرم ُّي بن حفص) عن عبد العزيز
(ح َرم ُّي بن عثمان ،وداود بن باللَ ،
= من طريق َح َرم ُّي بن حفص ،ثالثتهم َ
ابن مسلم به (بنحوه) .وأخرجه الطبراني في الدعاء (/480/1ح رقم ،)1684والمزي في تهذيب الكمال ()216/7

من طريق محمد بن قيس ،والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (/458/10ح رقم )3134من طريق محمد بن

سيرين ،كالهما (محمد بن قيس ،ومحمد بن سيرين) عن أبي هريرم ( بنحوه) .والحديث إسناده متصل ،ورواته

ثقات ،ول يضر ما قيل في كل من _ :إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني :قال ابن حجر" :ثقة حافظ رمي بالنصب"،

(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)95ولكن ال يضره؛ ألن هذا الحديث ال يوافق بدعته.

_ محمد بن عجالن :القرشي ،أبو عبد اهلل المدني (ت148هـ ــ)( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)101/26:وثقه سفيان

ابن عيينة فقال" :ثقة"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل ،)198/1:وابن سعد فقال:

"ثقة كثير الحديث"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)431/5:وابن معين فقال" :ثقة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين
 رواية الدوري ،)195/3:وأحمد فقال" :ثقة"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية ابنه عبد اهلل،)19/2:وقال في موضع آخر" :ليس به بأس"( ،أحمد بن حنبل ،سؤاالت أبي داود لإلمام أحمد ص ،)205وقال العجلي:
"مدني ثقة"( ،العجلي ،الثقات ،)247/2:وقال أبو زرعة" :محمد بن عجالن من الثقات" ،وقال أبو حاتم" :ثقة"،
(ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)50/8:وقال النسائي" :ثقة"( ،النسائي ،السنن الكبرى ،)41/9:وذكره ابن حبان
في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)386/7:وقال الدارقطني" :من الثقات"( ،الدارقطني ،سنن الدارقطني،)85/2:
وتوسط فيـه يعقوب بن شيب ـة فق ـال" :صدوق وسط"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)342 /9:والس ـاجي فق ـال:

يسير كأنه استصغره إنما عابوه باختالط حديث سعيد عليه"( ،انظر :مغلطاي،
"هو الصدق لم يحدث عنه مالك إال اا
إكمال تهذيب الكمال ،)273/10:والذهبي فقال" :إمام صدوق مشهور"( ،الذهبي ،ميزان االعتدال ،)644/3:وقال

في موضع آخر" :حسن الحديث"( ،الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)613/2:وقال في موضع آخر" :صدوق"،
(الذهبي ،من تكلم فيه وهو موثق ص ،)165وقال ابن حجر" :صدوق إال أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرم"،
(ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)496وقال في مقدمة هدي الساري" :صدوق مشهور فيه مقال من قبل حفظه"،
(ابن حجر ،هدي الساري مقدمة فتح الباري ،)458/1:وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين

(ص ،)44وقال ابن القطان" :ال أعلم إال إني سمعت ابن عجالن يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن
أبي هريرم وعن رجل عن أبي هريرم فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هريرم"( ،البخاري ،التاريخ الكبير،)197/1:

وتعقبه ابن حبان فقال" :وليس هذا مما ُيوهن اإلنسان به؛ ألن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة ،فما قال ابن
قديما قبل اختالط صحيفته عليه ،وما قال عن
عجالن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرم فذاك مما حمل عنه ا

سعيد عن أبي هريرم فبعضها متصل صحيح ،وبعضها منقطع؛ ألنه أسقط أباه منها فال يجب االحتجاج عند
االحتياط إال بما يروي الثقات المتقنون عنه"( ،ابن حبان ،الثقات ،)387/7:وضعفه ابن معين فقال" :مضطرب
الحديث في حديث نافع"( ،العقيلي ،الضعفاء ،)354/5:والحاكم فقال" :سيء الحفظ"( ،الذهبي ،من تكلم فيه وهو

موثق ص ،)165وذكره العقيلي ،والذهبي في ضعفائهما[ ،انظر :العقيلي ،الضعفاء ( ،)354/5الذهبي ،المغني
في الضعفاء ( ،])613/2وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)194والعالئي في جامع التحصيل (ص،)109
ولكن ال يضـره ،فلم يـرسل عـن سعيد بـن أبي سعيد المقبري .قلت :هو ثقة أكثر العلماء على توثيقه.

_ سعيد بن أبي سعيد المقبري( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)148وال يضر ما كان من تغيره واختالطه ،فقد

أحدا أخذ عنه في االختالط ،فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه"= ،
قال الذهبي" :ما أحسب أن ا
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أشار الحديث إلى فضيلة هذه الكلمات والمحافظة عليهن ،ورفعة شأنهن ،وكثرم فوائدهن،

وعوائدهن على العبد ،ولعل السَّر في هذا الفضل العظيم ما ُذكر عن بعض أهل العلم ،أن أسماء
اهلل  كلَّها مندرجةٌ في هذه الكلمات األربعة ،فسبحان اهلل معناه التنزيه والسلب ،فيندرج تحته ما
سلبا كالقدوس والسالم ،والحمد هلل مشتملة على ضروب الكمال لذاته وصفاته،
كان من األسماء ا
فيدخل تحتها كل اسم إثبات كالعليم والسميع والبصير ،واهلل أكبر فيها تكبير اهلل  وتعظيمه،
الثناء عليه ،فيدخل تحتها كل اسم تضمن التعظيم كاألعلى والمتعالي ،فإذا
أحد
و َّأنه ال ُيحصي ٌ
َ
كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله ويناظره بقولنا ال إله إال اهلل،

فيندرج تحته كل اسم تضمن ذلك كالواحد واألحد وذي الجالل واإلكرام(.)1

المقربة إلى اهلل
وخالصةُ األمر إن هذه الكلمات لها ٌ
شأن عظيم ،فهي من أجل األذكار ُ
الموصلة إليه ،وهي رأس الذكر ،والمحافظة عليهن سبب للوقاية من
تعالى ،ومن أفضل العبادات ُ

النار؛ ألنهن يأتين يوم القيامة منج َيات ومجنبات ومقدمات ومستأخرات لقَائلهن ،فينجو بهن من
النيران ،ويفوز بالجنان ،فيا هلل ما أعظم هذا الكلمات ،وما َّ
َّ
كثر الخير المترتب
أجل
شأنهن ،وما أ َ
َ
عليهن ،فأسأل اهلل  أن يوفقني للمحافظة والمداومة عليهن ،وأن يجعلني من أهلهن الَّذين

ألسنتهم رطبةٌ بذلكَّ ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثالثًا_ الستعاذة من النار سبب لدعاء النار له بالنجاة منها:

االستعاذم من النار من األذكار التي خصَّها النبي  بالذكر ،وأمرنا باإلكثار منها؛ وذلك

ألن نار جهنم من أعظم أهوال يوم القيامة ،فهي العذاب األكبر الذي َّ
توعد اهلل به الكافرين ،وهي
ُ
ْ
ا ُ
ْ
ُ ُ ا
اسَّ اَّواِل ا
ُ
ج ا
تَّ
ار َّةَُّأ ِعد َّ
ارَّال ِ َّ
ما ُيخوف اهلل به عباده المتقين ،قال اهلل تعالى﴿ :فاتقواَّانل اَّ
تَّ اوقودهاَّانل َّ ِ
ْا
حرم عليهم الخلود في النار ،كما
لِلَكفِ ِر اَّ
ين﴾ [البقرم ،]24:ومن رحمة اهلل  بأهل التوحيد أن َّ
ال:
وأرشدهم إلى سبل النجام منها ،ومن تلك السبل االستعاذم من النار ،فَ َعن أ ََنس بن َمالك  ،قَ َ
ال َر ُسو ُل اللَّه « :من سأل اللَّه الج َّنة ثالث م َّرات قال ِت الج َّنة :اللَّه َّم أد ِخله الج َّنة ،ومن
قَ َ
النار :اللَّه َّم أ ِجره ِمن َّ
ار ثالث م َّرات قال ِت َّ
استجار ِمن َّ
الن ِ
الن ِ
ار»(.)2

= (الذهبي ،ميزان االعتدال ،)140/2:وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)75ولكن ال يضره ذلك في
حديثنا ،فلم يرسل عن أبي هريرم  .وعليه فالحديث إسناده صحيح .وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك

(ح رقم ،)10617وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)3214وصحح إسناده المناوي في
التيسير بشرح الجامع الصغير (.)513/1

()1

العالئي ،جزء في تفسير الباقيات الصالحات (ص )41بتصرف.

( )2الترمذي ،سنن الترمذي (/699/4ح رقم ،)2572إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته ،انظر.)86 :
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ويستفاد من الحديث أن االستجارم من النار وطلب األمان ،سبب في النجام منها؛ ألن

المستجير منها داعيةا له بأن ُيخلصه اهلل وينقذه منها ،ويشترط مع االستجارم من
النار نافرم عن ُ
النار صدق القلب واجتماعه وحضوره ،وأن يؤكد ذلك صالح العمل واخالصه هلل ؛ وذلك
بانبعاث القلب إلى الطاعة ،وانجذابه عن المعصية ،ولهذا َب َّوب ابن كثير في كتابه النهاية في

بابا قال فيه" :من استجار باهلل من النار أجاره ومن طلب الجنة من اهلل أدخله
الفتن والمالحم ا
الجنة إذا صدقت النية وصح العمل"(.)1
ابعا_ التَّلفظ بكلمات التوحيد عند الموت نجاة من النار:
رً
لقد كلف اهلل األنبياء بأجل التكاليف ،وأمرهم بدعوم واحدم ،حتى أنهم أُوُذوا وصبروا على

األذى في سبيلها ،أال وهي دعوم توحيد اهلل  ،ولعظم هذه الدعوم وأهميتها ،جعلها اهلل 

مداوما
مالزمة لصاحبها حتى الممات ،فال يزال قلبه
مطمئنا بكلمة التوحيد ،ولسانه محاف ا
ا
ظا و ا
وخالصا من النيران ،كما جاء في الحديث
عليها حتى يلفظها مع أنفاسـه األخيرم ،فتكون له نجام
ا
ال« :إِذا قال العبد:
َعن أَبي ُه َري َرمََ ،وأَبي َسعيد َرض َي اهلل َعنهُ َما ،أََّنهُ َما َشه َدا َعلَى َر ُسول اللَّه  قَ َ
ل إِله إَِّل اللَّه ،واللَّه أكبر ،قال يقول اللَّه  :صدق عب ِدي ،ل إِله إَِّل أنا وأنا أكبر ،وِاذا قال
العبد :ل إِله إَِّل اللَّه وحده ،قال :صدق عب ِدي ،ل إِله إَِّل أنا وح ِدي ،وِاذا قال :ل إِله إَِّل اللَّه ل
ش ِريك له ،قال :صدق عب ِدي ،ل إِله إَِّل أنا ول ش ِريك لِي ،وِاذا قال :ل إِله إَِّل اللَّه ،له الملك
وله الحمد ،قال :صدق عب ِدي ،ل إِله إَِّل أنا ،لِي الملك ،ولِي الحمد ،وِاذا قال :ل إِله إَِّل اللَّه،

ول حول ول ق َّوة إَِّل ِباللَّ ِه ،قال :صدق عب ِدي ل إِله إَِّل أنا ،ول حول ول ق َّوة إَِّل ِبي ،من ر ِزقه َّن
سه َّ
النار»(.)2
ِعند موِت ِه لم تم َّ
( )1انظر :ابن كثير ،النهاية في الفتن والمالحم (.)372/2

( )2ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،كتاب األدب ،باب فضل ال إله إال اهلل/1246/2( ،ح رقم ،)3794قالَ :ح َّدثََنا أَُبو
(الجعفي)َ ،عن َحم َزمَ (بن حبيب) َّ
اق
الزيَّاتَ ،عن أَبي إس َح َ
َبكر (بن أبي شيبة) قَا َلَ :ح َّدثََنا ال ُح َسي ُن ب ُن َعلي ُ

َغر (بن عبد اهلل) أَبي ُمسلم ،أََّنهُ َشه ـ َد َعلَى أَبي ُه َري َرمََ ،وأَبي َسعيد
(عمرو بن عبد اهلل السبيعي)َ ،عن األ َ
(الخدري)  .وأخرجه النسائي في الكبرى (/18/9ح رقم )9774من طريق القاسم بن زكريا ،وأخرجه أبو يعلى

(/14/11ح رقم )6154من طريق عبد اهلل بن عمر بن أبان ،وأخرجه ابن منده في التوحيد (/22/2ح رقم)161

من طريق أحمد بن عبد الحميد ،ثالثتهم (القاسم ،وعبد اهلل ،وأحمد) عن الحسين بن علي به (بنحوه) .وأخرجه

الترمذي (/492/5ح رقم )3430من طريق عبد الجبار بن عباس (بنحوه) ،والصنعاني (/387/3ح رقم،)6049
وأبو يعلى (/26/11ح رقم ،)6163وابن منده في التوحيد (/21/2ح رقم ،)160وأبو ُنعيم في الحلية ()207/7
(مختصرا) ،وأخرجه النسائي في الكبرى (/137/9ح رقم )10108من طريق زهير
من طريق شعبة بن الحجاج
ا
ابن معاوية (بنحوه) ،وأبو يعلى (/12/11ح رقم ،)6153والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( ،)465/1من طريق

محمد بن جحادم (بنحوه) ،وأخرجه الحاكم (/46/1ح رقم ،)8والبيهقي في ُّ
الشعب (/162/2ح رقم،)654
182

=

ويستفاد من هذا الحديث أن كلمات التوحيد إذا تلفظ بها العبد في مرضه ومات في ذلك

مختار لم تمسه النار ،ولم
اا
عاقال
المرض على تلك الكلمات ،وكانت خاتمة كالمه الذي يتكلم به ا
يضره ما تقدم من المعاصي ،وأنها تكفر جميع الذنوب(.)1
= وفي األسماء والصفات (/254/1ح رقم )187من طريق إسرائيل بن يونس (بنحوه) ،خمستهم (عبد الجبار،
وشعبة ،وزهير ،ومحمد ،واسرائيل) عن أبي إسحاق السبيعي به .والحديث إسناده متصل ،ورواته ثقات ،ول يضر

ما قيل في كل من _ :حمزة بن حبيب :بن عمارم الزيات القَارئ ،أَبو عمارم الكوفي التَّيمي (ت156هـ ــ) ،والزيات
نسبة إلى بيع الزيت ،كان يجلبه من الكوفة إلى حلوان[ ،انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)314/7السمعاني،
األنساب ( ،])355/6وثقه ابن معين فقــال" :ثقـة"( ،ابن معيـن ،سؤاالت ابن الجنيد ليحيى بن معين ،ص،)366

وقـال في رواية الدوري " :ثقـة"( ،ابن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدوري ،)556،334/3:وقال في رواية ابن

طهمان" :ليس به بأس ثقـة"( ،ابن معين ،من كالم يحيى بن معين في الرجال – رواية ابن طهمان ،ص،)54
وقال أحمد" :ثقة في الحديث"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية المروذي وغيره ،ص ،)86وقال
العجلي" :ثقَة رجل صالح صاحب سنة"( ،العجلي ،الثقات ،)322/1:وقال يعقوب بن سفيان" :رجل صالح ثقة"،
(يعقوب الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)180/3:وقال النسائي" :ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال،)316/7:

أيضا فقــال " :كـان من علماء أهل زمانه بالقراءات وكـان من خيـار عبـاد اهلل
وذكره ابن حبان في الثقات ،وزاد ا
وفضال ووراع ـا ونس اكـا"( ،ابن حبان ،الثقات ،)228/6:وقال ابن منجويه" :كان من علماء أهل زمانة
عبـادم
ا

وفضال ووراعا ونس اكا"( ،ابن منجويه ،رجال صحيح مسلم،)147/1:
بالقراءات وكان من خيار عباد اهلل عبادم
ا
وقال الذهبي" :شيخ القراء وأحد السبعة االئمة ،انعقد االجماع بأخره على تلقى قراءم حمزم بالقبول واإلنكار على
من تكلم فيها ،كان في قراءته مقال من بعض السلف"( ،الذهبي ،ميزان االعتدال ،)605/1:وتوسط فيه ابن سعد
فقال" :رجل صالح صدوق صاحب سنة"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)385/6:والساجي فقال" :صدوق سيء
الحفظ ليس بمتقن في الحديث وقد ذمه جمـاعة من أهل الحديث في القراءم" ،وأبـو الفتح األزدي فقـال" :وهو في
الحديث صدوق سيء الحفظ ليس بمتقن في الحديث"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)28،27/3:وابن حجر فقـال:

"صدوق زاهد ربمـا وهم"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)179قلت :هو ثقة.

_أبو إسحـاق السبيعي عمرو بن عبد اهلل( :سبقت دراسته ،انظر :ص ،)86قلت :اختالطه ال يضر ،فقد عده
العالئي في القسم األول من المختلطين ،وزاد فقال" :ولم يعتبر أحد من األئمة ما ُذكر من اختالط أبي إسحاق

السبيعي احتجوا به مطلقاا وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديثه"( ،العالئي ،المختلطين ص،)94
وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)145والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)245ولكن ال يضره ،ألنه لم
يرسل عن األغر أبي مسلم ،وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقـات المدلسين (ص ،)42وقد صرح بالسماع
من األغر في رواية النسائي في الكبرى (/137/9ح رقم ،)10108وفي رواية أبي يعلى (/26/11ح رقم)6163
وعليه فالحديث إسناده صحيح .وقد حسن الحديث الترمذي في سننه (ح رقم ،)3430وصححه الحاكم في

المستدرك (ح رقم ،)8واأللباني في صحيح الجامع الصغير (ح رقم ،)713وفي السلسلة الصحيحة (ح رقم،)1390
وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (ح رقم.)3794
()1

انظر :المباركفوري ،مرعام المفاتيح شرح مشكام المصابيح (.)471/7
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أيضا أن كثرمَ ذكر اهلل  سالم وأمان من النفاق؛ ألن المنافقين
ومما يدل عليه الحديث ا
ْ
ا ُا ُ ا ا ُ ا ُ
ا
اّللَّ اوه اَّوَّخا ِدع َُّه َّْمَّ
ونَّ َّ
يَُّيا ِدع َّ
قليلو الذكر هلل  ،كما قال اهلل تعالى واصفاا حالهم﴿ :إِنََّّال ُمنافِ ِق َّ
ا ا ا ُ ا
ا ً
ا اا ْ ُ ا
ا ا ُ ُ ا ا ُا ُ ا
يَل﴾ [النساء.)1(]142:
اّللَّإِلََّّق ِل َّ
ونَّ اَّ
لَّياذك ُر َّ
اسَّو َّ
ونَّانل َّ
اء َّ
اَلَّير
َلَّالصَلةََِّّقامواَّكس َّ
امواَّإِ َّ
وإِذاَّق
وفيما سبق يتضح لي أن التلفظ بكلمات التوحيد واإلخالص في سكرات الموت من أسباب
تحريم اإلنسان على النار يوم القيامة ،فمن تلفظ بكلمة التوحيد ثم ُخت َم له بها ُرجي له أن يكون
حرم عليه الخلود في النار ،ويفوز بالنعيم والرضوان.
ممن ُي َّ

( )1انظر :عبد الرزاق البدر ،فقه األدعية واألذكار (.)24/1
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المبحث الثَّ ِالث

اْلخال ق واْلداب المن ِّجية ِمن َّ
الن ِ
ار

لقد شرع اهلل  العبادات البدنية لهدف عظيم وغاية سامية أال وهي ضبط األخالق،
وحث الناس على التحلي بمحاسن القيم واآلداب ،ومن هذه العبادات الصالم هدفها ضبط األخالق؛

ألنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ،والصدقة غايتها تطهير األنفس من الرذائل وتزكيتها بالفضائل،

وكذلك الصيام والحج لكل منهما هدف وغاية ُخلقية تتحقق من خاللها ،وهذا المبحث يعرض جملة

من األخالق واآلداب التي يكتب اهلل  بالتَّحلي بها نجاما من النار.
أول_ خشية اهلل تعالى نجاة من النار:
ً

خشية اهلل  صفة العارفين ،وسمة من سمات الخاشعين ،وعالمةٌ بارزمٌ على صدق
ممتدحا عباده الباكين من
يق ُموص ٌل إلى محبة رب العالمين ،قال اهلل 
إيمان المؤمنين ،وطر ٌ
ا
ا
ُ
ْ
ا
ا
ُ
ا
ُ
ْ
ا ا ِّ ا ُ ا
ا ْ
ُ ا
ْ ا ا ُ
ونَّ
قَّ َّيقول َّ
نَّاِل َّ
نَّاِلم َِّعَّ ِمماَّ اع ارفواَّ ِم َّ
يضَّ ِم َّ
ولَّت ارىَّأعيُن ُه َّْمَّت ِف َّ
َلَّالرس َِّ
خشيته ﴿ :اوإِذاَّ اس ِم ُعواَّ اماَّأن ِز َّلَّإِ َّ
ا ا ا ا ْ ْا
ين﴾ [المائدم ،]83:كما أن خشية اهلل سبب لتزحزح عن النار يوم
آمنا َّفاكتُبنا َّ ام اَّع َّالشا ِه ِد اَّ
ربنا َّ

ول اللَّه َ يقُو ُل« :عين ِ
سهما
ان ل تم ُّ
ت َر ُس َ
فعن ابن َعبَّاس َرض َي اهلل َعنهُ َما قَ َ
الَ :سمع ُ
القيامةَ ،
النار :عين بكت ِمن خشي ِة اللَّ ِه ،وعين باتت تحرس ِفي س ِب ِ
َّ
يل اللَّ ِه»(.)1
ص الحديث على أن البكاء من خشية اهلل  سبب من أسباب النجام من النار ،بل
لقد َن َّ
أبدا ،والبكاء المراد هو بكاء الخوف الذي
إنه من األسباب التي تُحرم اإلنسان على النار فال تمسه ا

قهر فيمتنع صاحبه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي ،وينبعث
يسكن القلب حتى تدمع منه العين اا
نابعا من تعظيم اهلل وخشيته ومعرفته سبحانه ،فهذا هو البكاء
إلى فعل الطاعات والقربات ،ويكون ا

المقصود ،وهذه هي الخشية المطلوبة(.)2

أبدا؛ ألن النبي  صرح باستحالـة دخـول من
ومن كان بكاؤه كهذا البكاء لن يلج النار ا
ال َر ُسو ُل اللَّه :
ال :قَ َ
بكى من خشية اهلل  النار ،فقد جاء في الحديث َعن أَبي ُه َري َرمَ  قَ َ
النار رجل بكى ِمن خشي ِة اللَّ ِه حتَّى يعود اللَّبن ِفي الضَّر ِع ،ول يجت ِمع غبار ِفي س ِب ِ
«ل يلِج َّ
يل
اللَّ ِه ودخان جه َّنم»(.)3
( )1الترمذي ،سنن الترمذي (/175/4ح رقم ،)163إسناده ضعيف (سبق تخريجه ودراسته ،انظر :ص.)173
()2

المناوي ،فيض القدير ( )323/3بتصرف.

( )3الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب فضائل الجهاد ،بـاب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اهلل/171/4( ،ح
الرح َمن بن َعبد اللَّه
المَب َاركَ ،عن َعبد َّ
رقم ،)1633قالَ :ح َّدثََنا َهَّن ٌ
اد (بن السري) قَا َلَ :ح َّدثََنا (عبد اهلل) اب ُن ُ
يسى بن طَل َحةَ (بن عبيد اهلل)َ ،عن أَبي ُه َري َرمَ .وأخرجه الترمذي=
المس ُعوديَ ،عن ُم َح َّمد بن َعبد َّ
الرح َمنَ ،عن ع َ
َ
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= (/555/4ح رقم ،)2311والنسائي (/12/6ح رقم ،)3108وفي الكبرى (/274/4ح رقم ،)4301وهناد بن
السري في الزهد (/268/1ح رقم )466من طريقه عن عبد اهلل بن المبارك به (بلفظه) .وأخرجه ابن المبارك في

الجهاد (/43/1ح رقم )30من طريقه عن عبد الرحمن المسعودي به (بلفظه) .وأخرجه وكيع بن الجراح في الزهد
(/249/1ح رقم ،)23والطيالسي (/191/4ح رقم ،)2565وأحمد في الزهد (/146/1ح رقم )997من طريق عبد
الرحمن المسعودي به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/330/16ح رقم )10560من طريق يزيد بن هارون ،وابن أبي
الدنيا في الرقة والبكاء (/41/1ح رقم )1من طريق عبد اهلل بن خيران ،والحاكم (/288/4ح رقم )7667من طريق

جعفر بن عون ،والبيهقي في ُّ
الشعب (/234/2ح رقم )779من طريق عبد اهلل بن يزيد ،أربعتهم (يزيد ،وعبد اهلل،

وجعفر ،وعبد اهلل) عن عبد الرحمن المسعودي به (بنحوه) .وأخرجه ابن ماجه (/927/2ح رقم )2774من طريق
سفيان بن عيينة ،وأخرجه النسائي (/12/6ح رقم ،)3107وفي الكبرى (/274/4ح رقم ،)4300ووكيع بن الجراح
في الزهد (/249/1ح رقم ،)23والحميدي (/255/2ح رقم ،)1122وابن أبي شيبة (/208/4ح رقم،)19364

وأحمد في الزهد (/146/1ح رقم ،)997وابن حبان (/467/10ح رقم ،)4607والبيهقي في ُّ
الشعب (/235/2ح
(مختصرا) .وأخرجه
رقم )780من طريق مسعر بن كدام ،كالهما (سفيان ،ومسعر) عن محمد بن عبد الرحمن به
ا

النسائي (/13/6ح رقم ،)3110وفي الكبرى (/275/4ح رقم ،)433وأحمد (/450/12ح رقم ،)7480وابن أبي

شيبة (/221/4ح رقم ،)19482وهناد بن السري في الزهد (/269/1ح رقم ،)467وابن أبي عاصم في الجهاد
(/344/1ح رقم ،)121والبخاري في األدب المفرد (/106/1ح رقم ،)281والمروزي في تعظيم قدر الصالم
(/447/1ح رقم ،)460وابن حبان (/43/8ح رقم ،)3251والحاكم (/82/2ح رقم ،)2395والبيهقي في الكبرى
(/271/9ح رقم )18508من طريق حصين بن اللجالج ،وأخرجه النسائي (/12/6ح رقم ،)3109وفي الكبرى
( /274/4ح رقم ،)4302وابن حبان (/466/10ح رقم ،)4606والطبراني في الكبير (/251/1ح رقم،)410
والحاكم (/82/2ح رقم )2394من طريق أبي صالح السمان ،وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (/338/1ح

رقم ،)119والطبراني في األوسط (/256/2ح رقم )1911من طريق األعرج عبد الرحمن بن هرمز ،ثالثتهم
(حصين ،وأبو صالح ،واألعرج) عن أبي هريرم ( بألفاظ متقاربة) .واْلسناد فيه_ :عبد الرحمن بن عبد اهلل:

ابن عتبة بن عبد اهلل بن مسعود الكوفي المسعودي (ت160هـ ــ) ،نسبة إلى مسعود والد عبد اهلل بن مسعود ،
[انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)220/17السمعاني ،األنساب ( ،])250/12وثقه ابن نمير فقال :كان ثقة
بأخرم اختلط"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)322/1:وابن سعد فقال" :كان ثقة كثير الحديث إال أنه اختلط

في آخر عمره ،ورواية المتقدمين عنه صحيحة"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،)346/6:وابن معين فقال" :ثقة"،
(يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص ،)185وقال مرم" :ثقة ولكنه كان يغلط إذا حدث عن
عاصم وسلمة بن كهيل وكان حديثه صحيح عن القاسم ومعن بن عبد الرحمن"( ،يحيى بن معين ،تاريخ ابن

معين  -رواية الدوري ،)333 /3:وقال في رواية ابن طهمان" :ثقة" ،وقال مرم" :أنكروا المسعودي بعد موت أبي
جعفر"( ،يحيى بن معين ،من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال – رواية ابن طهمان ،)121،54:وقال
في موضع آخر" :ثقة يكتب حديثه" ،وقال علي بن المديني" :ثقة ،وكان يغلط فيما روى عن عاصم بن بهدلة
وسلمة ويصحح فيما روى عن القاسم ومعن"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)480/11:وقال العجلي" :ثقة
قديما فهو أصلح"( ،العجلي ،الثقات ،)445/2:وقال يعقوب بن شيبة" :ثقة
إال أنه تغير بآخرم ومن سمع منه ا
صدوق ،وقد كان تغير بأخرم" ،وقال أبو بكر األثرم" :ثقة"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)480/11:وقال =
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ففي الحديث تصريح باستحالة دخول من بكى من خشية اهلل  النار؛ ألن الغالب في

اللبن في الضرع هو من باب
الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية ،وقوله  حتى َ
يعود ُ
ْ
ا ا ا ْ اُ
ل َّ َّ ا
اط﴾ [األعراف ،]40:أي ال يمكن
اْليا ِ َّ
التعليق بالمحال كقوله تعالى﴿ :حّتَّ َّي ِل َّ
ف َّس َِّّم َّ ِ
ج َّاْلام َّ ِ

اللبن في الضرع وهذا محال(.)1
دخول من بكى من خشية اهلل  النار حتى َ
يعود ُ

= عثمان الدارمي" :ثقة"( ،يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين  -رواية الدارمي ص ،)185وقال ابن عمار" :كان
ثبتاا قبل أن يختلط ومن سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف"( ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،)210/6:وقال النسائي:
"ليس به بأس"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)226/17:وقال الذهبي" :من كبار العلماء"(،الذهبي ،الكاشف،)633/1:
وتوسط فيه شعبة فقال" :صدوق"(،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)251/5:وأحمد فقال" :صالح الحديث ومن
أخذ عنه أواال فهو صالح األخذ"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال  -رواية المروذي وغيره ص ،)164وابن
خراش فقال" :صدوق اختلط بأخرم"( ،الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،)480/11:وابن حبان فقال " :كـان صدوقاـا

شديدا حتى ذهب عقلـه وكان يحدث بما يجيئـه فحمل فاختلط حديثـه القديم
إال أنه اختلط في آخر عمره اختالطاـا
ا

بحديثـه األخير ولم يتميز فاستحـق الترك"( ،ابن حبـان ،المجروحيـن ،)48 /2 :وابن حجر فقــال" :صـدوق اختلط
قبـل مـوته وضابطـه أن من سمـع منـه ببغـداد فبعـد االختـالط "( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)344وتكلم في

حفظه كل من :معاذ بن معاذ فقال" :رأيت المسعودي سنة أربع وخمسين يطالع الكتاب ،يعني أنه قد تغير حفظه"،
أيضا وانما
قديما وأبو ُنعيم ا
(العقيلي ،الضعفاء الكبير ،)336/2:وأحمد فقال" :سماع وكيع من المسعودي بالكوفة ا
اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه بالبصرم والكوفة فسماعه جيد"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -

رواية ابنه عبد اهلل ،)325/1:وأبو زرعة فذكره في الضعفاء وزاد فقال" :أحـاديثه عن غير القــاسم وعون مضطربة،
كثيرا"( ،أبو زرعة ،سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء له ص ،)151وأبو حاتم
يهم ا
فقال" :تغير قبل موته بسنة أو سنتين وكان أعلم بحديث بن مسعود من أهل زمانه"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح
والتعديل ،)251/5:ويعقوب بن سفيان الفسوي فقال" :مضطرب الحديث وتغير بآخرم"( ،يعقوب بن سفيان الفسوي،
المعرفة والتاريخ ،)655/2:والعقيلي فقال" :تغير في آخر عمره ،في حديثه اضطراب"( ،العقيلي ،الضعفاء
الكبير ،)336/2:وابن القطان الفاسي" :هو مختلط ،اشتد ما أصابه من ذلك حتى كان ال يعقل ،فضعف حديثه،

ي عنه في الصحة"( ،ابن القطان الفاسي ،بيان الوهم
ي عنه بعد اختالطه مما ُرو َ
ولم يتميز في األغلب ما ُرو َ
واإليهام في كتاب األحكام ،)176/4:وذكره العالئي في المختلطين (ص ،)72وسبط ابن العجمي في االغتباط
(ص ،)205وابن الكيال في الكواكب النيرات (2ص ،)282قلت :هو صدوق اختلط بآخرة ،وضابطه أن من
سمع منه ببغداد فبعد الختالط ،وهذا ال يضره في هذا الحديث ،فقد تابعه سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه

(/927/2ح رقم ،)2774ومسعر بن كدام في رواية النسائي (/12/6ح رقم_ .)3107عيسى بن طلحة :أورده
العالئي في جامع التحصيل (ص ،)250وال يضره ،فلم يرسل عن أبي هريرم  .وعليه فالحديث إسناده حسن؛

ألجل عبد الرحمن المسعودي فهو صدوق اختلط بآخرم ،وقد توبع كما هو واضح من خالل التخريج فيرتقي إلى

يح"( ،ح رقم ،)1633وصححه الحاكم،
"حد ٌ
صح ٌ
درجة الصحيح لغيره .وقد قال الترمذي عقب الحديثَ :
يث َح َس ٌن َ
ووافقه الذهبي (ح رقم ،)2394وصححه األلباني فـي صحيح الجـامع الصغير (ح رقم.)7778
()1

انظر :المباركفوري ،تحفة األحوذي (.)215/5
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ثانيا_ الصبر على البتالء حجاب من النار:
ً
االبتالء ُسنة من سنن اهلل  في عباده؛ وذلك أن طبيعة الحيام الدنيا ،وطبيعة البشر
فيها ال تخلو من مصائب ومحن وشدائد يتعرض لها اإلنسان ،ولقد بينت السنة النبوية جملة من

وستر للعبد من النار ،منها االبتالء بنقص
حجابا اا
االبتالءات االحتساب فيها والصبر عليها يكون
ا
ا ا ا ْ ُ ا ُ ْ ا ْ ا ا ْْ
فَّ
نَّاْلو ِ َّ
ش ٍَّءَّ ِم َّ
األموال ،واالبتالء بفقد األوالد واألحباب واألصفياء ،قال اهلل تعالى﴿ :ونلبلونك َّمَّب ِ َّ
ْ
اْ
ْاُْ
ا ا ا ا اْ
ِّ
ا ْاْ
ابت ُه َّْم َّ ُم ِصيباةََّّ
ين َّإِذا َّأص
اَل َّ
ّش َّالصابِ ِر اَّ
ات َّ اوب ا َِّ
س َّ اواثل ام ار ِ َّ
ال َّ اواْلنف ِ َّ
ن َّاْلم او َِّ
ص َّ ِم َّ
اواْلُوعَِّ َّ اونق ٍ َّ
ين َّ(ِ َّ)155
ا
قاالُواَّإناَّ ِ َّ ا ا ْ ا
ون﴾ [البقرم ،]156-155:قال َّ
الن َسفي :المراد بالثمرات ثمرات الحرث أو
اْ ُع َّ
ِ ِ
ّللَّوإِناَّإَِل َِّهَّر ِ
موت األوالد؛ ألن الولد ثمرم الفؤاد(.)1
ف األوالد هم ثمرات الفؤاد ،وفلذات األكباد ،وزينة الحيام الدنيا ،وفقدهم مصيبة عظيمة،

عظيما ،السيَّما وأن الصبر على موتهم
أجر
يال و اا
لذلك جعل اهلل  للصبر على موتهم ثو اابا جز ا
ا
ال« :ل يموت ِْلحد ِمن المسلِ ِمين
سبب للنجام من النار ،فَ َعن أَبي ُه َري َرمَ َ ،عن النَّبي  ،قَ َ
سه َّ
النار ،إَِّل ت ِحلَّة القسِم(.)3(»)2
ثال ثة ِمن الول ِد تم ُّ
ويستفاد من الحديث أن المؤمن قد يصاب فيكون في إيمانه من القوم ما يصبر للمصيبة،

وال يصبر لتردادها عليه ،فلذلك صار من تكررت عليه المصائب فصبر ،أولَى بجزيل الثواب،

ص الولد بالذكر؛ ألنه من أَ َجل ما ُيسر به اإلنسان فقد يرضى أن يفديه بنفسه ،وهذا هو
و ُخ َّ
المعهود في الناس والبهائم ،فلذلك قصد رسول اهلل إلى أعلى المصائب والحض على الصبر

صت
عليها ،والولد يشمل الذكر واألنثى ،والكبير والصغير ،والثالثة داخلة في حيز الكثرم ،وقد ُخ َّ

()4
وجليا
اضحا ا
بالذكر؛ ألنها أول مراتبها ،وليس المراد منها الحصر والتخصيص  ،وقد جاء ذلك و ا
ال :قال ِت ِّ
الرجال ،فاجعل
النساء لِ َّلن ِب ِّي  :غلبنا عليك ِّ
الخدري  قَ َ
في الحديث َعن أَبي َسعيد ُ

( )1انظر :النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (.)144/1
(ِ )2
ِ
ين ،والمراد بالقسم قوله تعالى :وان من ُكم إ َّال َوارُد َها أي
(تحلَّة القسم) :أي َما َين َح ُّل به القَ َس ُم َو ُه َو الَيم ُ
المرور على الصراط( ،انظر :ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر.)429/1:
()3

البخاري ،صحيح البخاري ،كتـاب األيمان والنذور ،بـاب قــول اهلل تعـالى{ :وأقسموا باهلل جهد أيمانهم}

ك (بن أنس)،
[األنعام/134/8( ،]109:ح رقم ،)6656قالَ :ح َّدثََنا إس َماعي ُل (بن أبي أويس) ،قَا َلَ :ح َّدثَني َمال ٌ
الم َسيبَ ،عن أَبي ُه َري َرمَ  .وأخرجه مسلم (/2028/4ح
َعن (محمد بن مسلم) ابن شهَابَ ،عن (سعيد) ابن ُ
رقم )2632من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس به (بنحوه) .وأخرجه البخاري (/73/2ح رقم )1251من
طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به (بنحوه) .وأخرجه مسلم (/2028/4ح رقم )2632من طريق
أبي صالح السمان عن أبي هريرم ( بمعناه).
()4

ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ( )367/3بتصرف.
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لنا يوما ِمن نف ِسك ،فوعده َّن يوما ل ِقيه َّن ِف ِ
يه ،فوعظه َّن وأمره َّن ،فكان ِفيما قال له َّن« :ما ِمنك َّن
ً
ً
ام أرة تقدِّم ثال ث ًة ِمن ول ِدها ،إَِّل كان لها ِحج ًابا ِمن َّ
الن ِ
ار» فقال ِت ام أرة :واثنتي ِن؟ فقال:
«واثنتي ِن»(.)1
وفي هذا الحديث دليل على عظم أجر المصيبة في الولد ،كونها ال جزاء لها إال الجنة،

احدا( ،)2كما أن في الحديث دليل
فمن فقد ثالثة أو اثنين وصبر نجا من النار وكذلك من فقد و ا
على كون أطفال المسلمين في الجنة؛ ألن الرحمة إذا نزلت بآبائهم من أجلهم ،استحال أن يرحموا

من أجل من ليس بمرحوم أال ترى إلى قول النبي  في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك :
اس ِمن مسلِم ،يتوفَّى له ثالث لم يبلغوا ِ
«ما ِمن َّ
الن ِ
الحنث ،إَِّل أدخله اللَّه الج َّنة ِبفض ِل رحم ِت ِه

مرحوما بفضل رحمتهم وهذا على عمومه؛ ألن لفظه  في هذه
إِيَّاهم»( ،)3فقد صار األب
ا
األحاديث لفظ عموم(.)4
()5

وقد نقل النووي عن ال َمازري

قوله" :أما أوالد األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم

فاإلجماع متحقق ع لى أنهم في الجنة ،وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على
ينَّ
اَل اَّ
القطع لهم بالجنة ونقل
قطعا ،لقوله تعالى ﴿ :اَّو ِ
جماعة اإلجماع في كونهما من أهل الجنة ا
ا
ْ
ا
ا
ا
ُ
ُ
ْ
ْ
ا ا ْ ِّ ا ُ ْ ا ا ْ ا ُ ْ ْ ا
ا
آمنُواَّ اواتبا اعتْ ُه َّْمَّ ُذ ِّريتُ ُه َّْمَّبإ ا
نَّ ْ
ََّ
ئَّبِ اماَّ َّك اس ا َّ
كَّام ِر ٍَّ
َش ٍَّءَّ َّ
نَّع ام ِل ِه َّْمَّ ِم َّْ
انَّأِلقناَّبِ ِه َّمَّذريتهمَّوماَّأَلناه َّمَّ ِم َّ
يم ٍَّ
ِِ
ار ِهيَّ﴾ [الطور.)6("]21:

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب هل ُيجعل للنساء يوم على حدم في العلم؟/32/1( ،ح رقم،)101

آد ُم (بن أبي إياس) ،قالَ :ح َّدثََنا ُشعَبةُ (بن الحجاج) ،قَا َلَ :ح َّدثَني (عبــد الرحمن) اب ُن األَصَبهَاني،
قالَ :ح َّدثََنا َ
الخدري (سعد بن مالك بن سنان)  .وأخرجه البخاري
ان (السمــان)ُ ،ي َحد ُ
ث َعن أَبي َسعيد ُ
َسمع ُ
صالح َذك َو َ
ت أََبا َ
(مختصرا) .وأخ ـرج ـه البخاري
(/73/2ح رقم )1249من طريق مسلم بن إبراهيم ع ـن شعب ـة بن الحج ـاج به
ا
(/101/9ح رق ـم ،)7310ومسلم (/2028/4ح رقـم )2633م ـن ط ـريق أبي عوانة وض ـاح بن عبد اهلل عــن عبد
الرحمن بن األصبهاني به (بنحوه).

()2

انظر :حمزم قاسم ،منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (.)199/1

()3

البخاري ،صحيح البخاري (/73/2ح رقم( ،)1248سبق تخريجه ،انظر :ص.)99

( )4انظر :ابن عبد البر ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)348/6

( )5الم ِ
ي :هو أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التميمي المــازري ،محدث ،من فقهاء المالكية ،ولد في مازر
از ِر ِّ

بجزيرم صقليـة سنـة 453هـ ـ ــ ،وتوفي سنـة 536هـ ـ ـ ـ وكـانت وفـاتـه بالمهديــة ،له العديد من المصنفات منها المعلم
بفوائد مسلم ،والكشف واإلنباء في الرد على اإلحياء للغزالي ،وايضاح المحصول في علم األصول ،وله العديد من
الكتب في األدب( .انظر :الزركلـي ،األعـالم.)277/6 :

( )6انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)183/16
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كما أن الصبر على تربية البنات له شأن عظيم ،وال يقل أهمية عن الصبر على موت

األوالد ،حيث إن ك اال منهما سبب من أسباب النجام من النار فَ َعن ُعق َبةَ بن َعامر ال ُجهَن َّي(،)1
ول اللَّه َ يقُو ُل« :من كانت وقال م َّرةً :من كان له ثالث بنات ،فصبر علي ِه َّن،
ت َر ُس َ
قَاَ َلَ :سمع ُ
فأطعمه َّن وسقاه َّن وكساه َّن ِمن ِجد ِت ِه ،ك َّن له ِحج ًابا ِمن َّ
الن ِ
ار»(.)2
ويستفاد من الحديث فضل اإلحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر
خص النبي  البنات بالذكر في الحديث دون األوالد؛ ألن البنات يغلب عليهن
أمورهن ،وقد َّ

الضعف عن القيام بمصالح أنفسهن ،بخالف الذكور لما لديهم من قوم في البـدن وجزالة في الرأي

وامكانية التصرف في األمور التي ُيحتاج إليها في أكثر األحوال(.)3
وقيـل إن سبب تخصيص البنات دون األوالد؛ أن الناس كانوا يكرهون البنات ،وكان أحدهم
ا ا ُ ِّ ا ا ا ُ ُ ْ ْ ُ ْ ا ا
ثَّظلََّّ
ّشَّأحده َّمَّبِاْلن َّ
مسودا ،كما قال اهلل  واصفاا حالهم﴿ :وإِذاَّب َّ
إذا بشر باألنثى ظل وجهه
ا
ا
ا
ا ْا
ِّ
ا ْ
ُ ْ ُ ُ اا ُ
ْ ُه َُّه َّ ُم ْس او ًّدا َّ او ُه اَّو َّ اكظيمَّ َّ( َّ)58ايتا او ا
فَّ
ون َّأ َّْم َّيا ُدس َُّه َّ ِ َّ
لَع َّه ٍَّ
ّش َّبِ َِّه َّأيم ِسك َّه َّ َّ
ن َّ ُسو َِّء َّ اما َّب ُ اَّ
ن َّالق ْو َِّم َّ ِم َّْ
ارى َّ ِم َّ
و
ِ
ا
ا ا ا اْ ُ ا
ا
ون﴾ [النحل ،]59-58:قال المفسرون :كان من صنيع مشركي العرب في
اءَّ اماَُّيك ُم َّ
لَّس َّ
ابَّأ َّ
الُّت ِ َّ
الجاهلية أنهم يدفنون اإلناث وهن أحياء خشية الفقر والعار ،وكان أحدهم إذا ُبشر باألنثى يبقي
ظا من ُسوء ما ُبشر به ،ال يدري ُأيمسكه على ُهون
كظيما
مسودا
وجهه
وغما وغي ا
ا
ا
هما ا
ممتلئا ا
ا
كناية عن الهوان والذل أم َي ُدسُّهُ ويخفيه في التراب(.)4

وقد خص النبي  الثالث بالذكر على سبيل التعدد ال على سبيل الحصر والتخصيص،

ي َعن
فالحديث عام يشمل االبتالء بالبنات بالشيء القليل والكثير ،ومما يتبين به ذلك ما ُرو َ
َعائ َشةَ َرضي اللَّهُ َعنهُا ،قَالَت :دخل ِت ام أرة معها ابنت ِ
ان لها تسأل ،فلم ت ِجد ِعن ِدي شي ًئا غير
َ
ِ
تمرة ،فأعطيتها إِيَّاها ،فقسمتها بين ابنتيها ،ولم تأكل منها ،ث َّم قامت ،فخرجت ،فدخل َّ
الن ِب ُّي 
علينا ،فأخبرته فقال« :م ِن ابتلِي ِمن ه ِذ ِه البن ِ
ات ِبشيء ك َّن له ِست ار ِمن َّ
الن ِ
ار»(.)5
ً
()1

عقبة ب ِن ع ِ
امر( :سبقت ترجمته ،انظر :ص.)76

( )2أحمد بن حنبل ،مسند أحمد بن حنبل (/622/28ح رقم ،)17403إسناده صحيح (سبق تخريجه ودراسته،
انظر :ص.)96

()3

انظر :ابن حجر ،فتح الباري (.)429/10

( )4الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ( )229/17بتصرف.
( )5البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الزكام ،باب اتقوا النار ولو بشق تمرم والقليل من الصدقة/110/2( ،ح
رقم ،)1418قـالَ :ح َّدثََنا بش ُر ب ُن ُم َح َّمد ،قَا َل :أَخَب َرَنا َعب ُد اللَّه (بن المبارك) ،أَخَب َرَنا َمع َمٌر (بن راشد)َ ،عن (محمد
َّ
َّ
ابن مسلم) ُّ
الزهري ،قَا َلَ :ح َّدثَني َعب ُد الله ب ُن أَبي َبكر بن َحزمَ ،عن ُعرَومَ (بن الزبير)َ ،عن َعائ َشةَ َرض َي اللهُ
َعنهَا .وأخرجه مسلم (/2027/4ح رقم )2629من طريق سلمة بن سليمان عن عبد اهلل بن المبارك به (بنحوه)=.
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ويستفاد من هذا الحديث فضل اإلحسان إلى البنات والنفقة عليهن ،والصبر عليهن وعلى

سائر أمورهن ،وقول النبي  من ابتُل َي من البنات بشيء يصدق على الكثير والقليل من االبتالء
بالبنات ،ويتناول البنت الواحدم؛ ألن اإلحسان إليها ستر من النار يوم القيامة.

ابتالء؛ ألن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع
وقال النووي :إنما سماه رسول اهلل 
ا
بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن ،واإلحسان إليهن ،والنفقة عليهن ،والنهي عن قتلهن ،بما ُذكر

من الثواب العظيم الموعود لمن جاهد نفسه في الصبر عليهن واإلحسان إليهن(.)1

ي بمن يريد الفرار من النار أن يعتني بتربية بناته ويصبر عليهن ،ويحسن إليهن ،وال
فَ َحر ُّ
يقول كما يقول بعض العامة "هم البنات للممات" ،بل هن طريق للحجاب والستر من النار؛ ألن
الصبر على عظيم أجره وثوابه عظيم.

ثالثًا_ اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقد َّ
ميز اهلل  أمة النبي األمين محمد  وفضلها على غيرها من األمم السالفة ،حتى

ُجعلت خير أمة ،وليس ذلك لشيء إال ألنها ُكلفت بخير التكاليف ،تكليف األنبياء والمرسلين أال
ُ ُْ ْ ا ْا ُ ُ ْ
اُْ ُ ا
ْ
ا
ونَّ
اسَّ َّتْأمر َّ
ريَّأم ٍَّةَّأخ ِرْ ََّّلِلن ِ َّ
وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قال اهلل تعالى﴿ :كنت َّمَّخ َّ
ااْاْ ا ا ْ ْ ا
ْ ْ
نَّال ُمنك َِّر﴾ [آل عمران ،]110:واقتضت سنة اهلل  أال يعذب القرى وهي
نَّع َِّ
وفَّوتنهو َّ
بِال امع ُر ِ َّ
ْ اُْ
ا ا ا ا ا ا ُْ ا ُْ
ك َّالق ارى َّبِ ُظل ٍَّم َّ اوأهل اهاَّ
ك َّ َِله ِل َّ
ن َّرب َّ
قائمة على هذه الفضيلة العظيمة ،قال تعالى﴿ :وما ََّك َّ
ُ ْ ُ ا
ون﴾ [هود ،]117:كما أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجام من عقاب اهلل
ح َّ
مص ِل
ا
ْ
ِّ
اا ا
ُ
ا اْ ا
ا
نَّ
ينَّين اه ْو َّ
اَل َّ
في الدنيا ،بل ومن عذابه في اآلخرم ،قال اهلل تعالى﴿ :فلماَّن ُسواَّ اماَّذك ُرواَّبِ َِّهَّأْنايْناَّ َِّ
ا ا ا
ا
ا ا ْا
يس﴾ [األعراف ،]165:ومما يؤكد أن األمر بالمعروف
ابَّبائِ ٍ َّ
ينَّظل ُمواَّبِ اعذ ٍ َّ
اَل َّ
اع َِّ
نَّالسو َِّءَّ اوأخذناَّ ِ
ول
ال َر ُس َ
ي َعن َعائ َشةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا ،قَاَلَت :قَ َ
والنهي عن المنكر سبب للتَّزحزح عن النار ما ُرو َ
اهلل « :إِ َّنه خلِق ك ُّل إِنسان ِمن ب ِني آدم على ِستِّين وثال ِث ِمائ ِة مف ِ
صل ،فمن كبَّر اهلل ،وح ِمد
ق َّ
الن ِ
اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًار عن ط ِري ِ
اس ،أو شوك ًة أو عظ ًما
ق َّ
الن ِ
عن ط ِري ِ
السالمى،
الستِّين والثَّال ِث ِمائ ِة ُّ
اس ،وأمر ِبمعروف أو نهى عن منكر ،عدد ِتلك ِّ
فِإ َّنه يم ِشي يوم ِئذ وقد زحزح نفسه ع ِن َّ
الن ِ
ار»(.)2

= وأخرجه البخاري (/7/8ح رقم )5995من طريق شعيب بن أبي حمزم عن ابن شهاب الزهري به (بنحوه).
وأخـرج ـه مسلم (/2027/4ح رقم )2630مـن طريق عمر بن عبد العزيز ع ـن عـ ـائش ـة َرض َي اللَّهُ َعنهُا (بمعناه).
( )1انظر :النووي ،شرح النووي على مسلم (.)179/16
()2

مسلم ،صحيح مسلم (/698/2ح رقم( ،)1007سبق تخريجه ،انظر :ص.)178
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ففي الحديث إشارم واضحة إلى أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتزحزح

علوا و
صالحا ورفعةا
ا
عن النار يوم القيامة؛ ألن في القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا
لألمة ،وليس ذلك فحسب بل إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والتمكين في
ا ا ا
ْا
ا ْ
ا ا ا
ُ
ض َّأاقا ُ
اموا َّالصَل َّة َّ اوآت ُوا َّالزَك َّة َّ اوأ اَّم ُرواَّ
ف َّاْل ْر ِ َّ
ن َّ امكناه َّْم َّ ِ َّ
ين َّإِ َّ
اَل َّ
الحيام الدنيا كما قال اهلل تعالىِ ﴿ :
اااْ ا ْ ْ ا
ْ ْ
نَّال ُمنك َِّر﴾ [الحج.]41:
وفَّونهواَّع َِّ
بِال امع ُر ِ َّ
ابعا_ الرفق واللين والرحمة:
رً
الرفق واللين والرحمة من مكارم األخالق ،ومحاسن الصفات واآلداب ،التي يجب أن

يتحلى بها من يتصدى لدعوم الناس إلى المعروف ونهيهم عن المنكر؛ ليكون التأثير أبلغ

واالستجابة أقوى ،وقد أوصى اهلل أنبياءه بالرفق واللين مع أقوامهم مهما طغوا وتجبروا؛ ألنه أدعى

إلى استمالة قلوبهم وهدايتها ،فيخرجوا من ظلمات الضالل والغي إلى نور الحق والرشاد ،فهذا

فرعون الذي بلغ ما بلغ من الطغيان والتكبر على اهلل ،عندما أرسل اهلل له موسى وأخاه هارون
ْ ا ا
ا
ا
غَّ
ن َّإِن َُّه َّ اط َّ
َل َّفِ َّْر اع ْو َّ
لُي َذكراه باهلل ،أمرهم أن يزينوا له الموعظة باللين ،حيث قال تعالى﴿ :اذهباا َّإِ َّ
ا ُ ا ا ُ ا ْ ً ا ِّ ً ا ا ُ ا ا ا ُ ا ْ ا ْ ا
الخلق سيد المرسلين
بهذا
ين
ز
ت
وقد
،
]
44،43
:
طه
[
﴾
َّ
ش
لََّلناَّلعل َّهَّيتذك َّرَّأ َّوَُّي
لَّقو َّ
ولَّ َّ
(َّ)43فق َّ
ُ
سهال قر ايبا من أصحابه ،قال تعالى في
لينا ا
هينا ا
محمد  فكان يحب الرفق في كل أموره ،وكان ا
ْ ا ا
ا ا ْ ُ ْ ا ا ًّ ا ا ْ ا ْ ا ْ ا
الخلق
ح ْول ِ َّ
نَّ
ََّلنفضواَّ ِم َّ
يظَّالقل ِ َّ
حقه﴿ :ول َّوَّكن ََّّفظاَّغ ِل َّ
ك﴾ [آل عمران ،]159:وألهمية هذا ُ
سببا من أسباب التحريم على النار يوم القيامة ،ففي الحديث
العظيم ،ورفعة شأنه جعله اهلل تعالى ا
ال ر ُسو ُل اللَّه « :أل أخ ِبركم ِبمن يحرم على َّ
الن ِ
ار أو ِبمن
َعن َعبد اللَّه بن َمس ُعود  ،قَ َ
ال :قَ َ َ
تحرم علي ِه َّ
النار ،على ك ِّل ق ِريب ه ِّين سهل»(.)1
( )1الترمذي ،سنن الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،لم يذكر اسم الباب/654/4( ،ح رقم،)2488
اد (بن السري) قَا َل:
ق ـالَ :ح َّدثََن ـا َهَّن ـ ٌ
َعبد اللَّه بن َعمرو األَوديَ ،عن َعبد

وسى بن ُعقَبةََ ،عن
َح َّدثََنا َعب َدمُ (بن سليمان)َ ،عن ه َشام بن ُعرَومََ ،عن ُم َ
اللَّه بن َمس ُعود  .وأخرجه هناد بن السري في الزهد ( )596/2من طريقه

به (بنحوه) .وابن أبي شيبة في مسنده (/272/1ح رقم )409من طريق عبدم بن سليمان به (بنحوه) .وأخرجه ابن
أبي الدنيا في مدارام الناس (/88/1ح رقم )97من طريق عبد اهلل بن عون ،وأبو يعلى (/467/8ح رقم)5053

من طريق عبد اهلل بن عمر بن أبان ،وأخرجه ابن حبان (/215/2ح رقم ،)469والبيهقي في ُّ
الشعب (/533/13ح
رقم ) 10738من طريق يحيى بن معين ،ثالثتهم (عبد اهلل ،وعبد اهلل ،ويحيى) عن عبدم بن سليمان به (بنحوه).
وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق (/42/1ح رقم ،)67وابن حبان (/216/2ح رقم ،)470والطبراني في الكبير
(/231/10ح رقم )10562من طريق الليث بن سعد عن هشام بن عروم به (بنحوه) .وأخرجه أحمد (/52/7ح
رقم )3938من طريق سعيـد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن عقبة به (بمعناه) .وله شاهد من حديث
أبي هريرة  ،أخرجه الحاكم (/215/1ح رقم( )435بمعناه) ،وصححه الحاكم في المستدرك ،ووافقه الذهبي=،
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حسنا ،ووجهه منبسطاا طلقاا
لينا ا
يستفاد من الحديث أن المسلم البد أن يكون قوله للناس ا
مع عامة الناس من غير مداهنة ،ومن غير أن يتكلم معهم بكالم يظن الناس أنه ُيرضي مذهبه؛

ألن اهلل سبحانه وتعالى قال لموسى وأخاه هارون حينما أرسلهما إلى فرعون" :فَقُوال لَهُ قَواال لَيانا"،
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون ،والفاجر ليس بأخبث من فرعون ،وقد أمرهما اهلل 

باللين معه(.)1

وما أجمل ما نظَّمهُ ابن القيم في نونيته حين قال(:)2
وهو الرفيق ُّ
عطيهم بالرفق فوق أمان
يحب أهل الرفق بل ُي
ُ
خامسا_ رد الغيبة عن أعراض المسلمين:
ً

رد الغيبة عن أعراض المسلمين ُخلق من األخالق الكريمة التي يجب أن يتحلى به
اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ،وينبغي أن يكون رد الغيبة عن المسلمين بالرفق واللين

والرحمة ،وليس بالغلظة والقسوم؛ ألنه أقوى تأثير في رد المنكر وتغييره ،وتأليف القلوب ،وارشاد
لق مذموم ،ذمه اهلل  ،وليس ذلك إال ألنها سبب
الناس إلى الحق والصواب ،كما أن الغيبة ُخ ٌ
= وشاهد من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ،أخرجه أبو يعلى (/379/3ح رقم ،)1853والطبراني
في األوسط (/256/1ح رقم( )837بنحوه) ،وأعله أبو حاتم وأبو زرعة حيث قاال :هذا خطأ ،وقال أبو زرعة الوهم
فيه من عبد اهلل بن مصعب( ،انظر :ابن أبي حاتم ،العلل .)80/5:واْلسناد فيه _ :هشام بن عروة :قال عنه

ابن حجر" :ثقة فقيه ربما دلس"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)573ولكـن ال يضره ،فهو ممن احتمل العلماء
تدليسهم ،وذكـره ابن حجر في المرتبة األولى من مراتب المدلسين( ،انظر :ابن حجر ،طبقات المدلسين ص،)26
وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ،)230والعالئي في جامع التحصيل (ص ،)111وال يضره؛ ألنه لم يرسل
هشاما تغير واختلط ،ورده العالئي فقال" :وهذا
عن موسى بن عقبة ،وذكر يحيى بن القطان فيما نقله العالئي أن
ا
القول ال عبرم به ،لعدم المتابع له ،بل هو حجة مطلقاا ،وان كان وقع شيء ما فهو من القسم الذي لم يؤثر فيه

شيء من ذلك"( ،العالئي ،المختلطين ص.)126

_موسى بن عقبة :ذكره ابن حجر في المرتبة األولى من طبقات المدلسين (ص ،)26ولكن ال يضره ،فهو ممن
ي :الكوفي ،روى عن عبد اهلل بن مسعود ،وروى عنه موسى
احتمل العلماء تدليسهم_ .عبد اهلل بن عمرو اْلوِد ِّ

ابن عقبــة( ،المزي ،تهذيب الكم ـال ،)373/15:ذكـ ـره ابن حبــان في الثقــات( ،ابن حبان ،الثقات ،)55/5:وقال
ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)316قلت :هو مجهول .وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛
لجهالة عبد اهلل بن عمرو األَودي ،وللحديث شواهد يتقوى بها إلى الحسن لغيره .وقد حسنه الترمذي في سننه

(ح رقم ،)2488وقال األلباني" :الحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد"( ،األلباني ،السلسلة الصحيحة،)614/2:
وصححه شعيب األرنؤوط بشواهده (ح رقم.)470
()1
()2

انظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن (.)16/2

ابن القيم ،متن القصيدم النونية (ص.)208
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في المهالك ،وذهاب الحسنات ،بل إن اهلل  مثلها بمثال قبيح ،وهو أن يأكل الرجل لحم أخيه
اا ا ْا ْ ا ْ ُ ُ ْ ا ْ ً اُ ا ا ُ ُ ْ ا ْ اْ ُ ا ا ا ا
ا ًْ ا ا ْ
ُ
ُ
وَُُّ
ك ِرهتم َّ
لَِّل ْ َّمَّأ ِخي َِّهَّميتاَّف َّ
نَّيْأك َّ
ُيَََّّأحدك َّمَّأ َّ
لَّيغت َّ
حال موته ،قال تعالى﴿ :و َّ
ََّبعضك َّمَّبعضاَّأ ِ
ُ
ا ا
اّلل َّتوابَّ َّ ار ِحيمَّ﴾ [الحجرات ،]12:ولعظيم ُجرم الغيبة والوقوع في عرض المسلم،
اّلل َّإِنَّ َّ َّ
اواتقوا َّ اَّ
وعظم أثرها في المجتمع بين الناس ،حث اإلسالم على ال َّذب عن عرض المسلم ورد الغيبة عنه،

ورتب على ذلك الثواب الجزيل واألجر العظيم ،أال وهو النجام من النار يوم القيامة ،ويتجلى ذلك
()1
ض أ ِخ ِ
ال« :من رَّد عن ِعر ِ
في الحديث َعن أَبي َّ
يه رَّد اللَّه عن وج ِه ِه
اء َ ،عن النَّبي  قَ َ
الدرَد َ
النار يوم ِ
َّ
القيام ِة»(.)2
( )1أ ِبو الدَّرد ِ
اء :عويمر بن عامر ،وقيل :بن مالك ،وقيل :بن ثعلبة ،وقيل :بن قيس بن زيد ،أبو الدرداء األنصاري،
أحدا؛ لتأخر إسالمه ،وشهد
أحدا وما بعدها من المشاهد .وقد قيل :إنه لم يشهد ا
صحابي مشهور بكنيته ،شهد ا
الخندق وما بعدها .كان أحد الحكماء العلماء ،وتوفي سنة ثمان وثالثين ،واألشهر واألصح أنه توفي في خالفة

عثمان ( .انظر :ابن عبد البر ،االستيعاب في معرفة األصحاب.)1228،1227/3:

( )2الترمذي ،سنن الترمذي ،كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم/327/4( ،ح رقم،)1931
المَب َاركَ ،عن أَبي َبكر َّ
النه َشلي (عبد اهلل بن
قالَ :ح َّدثََنا أَح َم ُد ب ُن ُم َح َّمد (المروزي) قَا َل :أَخَب َرَنا (عبد اهلل) اب ُن ُ
الدرَداء (هجيمة بنت حيي)َ ،عن أَبي َّ
قطاف)َ ،عن َمرُزوق أَبي َبكر التَّيميَ ،عن أُم َّ
الدرَداء  .وأخرجه أحمد
(/528/45ح رقم )27543من طريق علي بن إسحاق ،وابن أبي الدنيا في الصمت (/152/1ح رقم ،)250وفي
ذم الغيبة والنميمة (/34/1ح رقم )114من طريق أحمد بن جميل ،والبيهقي في ُّ
الشعب (/101/10ح رقم)7229
من طريق أحمد بن حجاج ،ثالثتهم (علي ،وأحمد ،وأحمد) عن عبد اهلل بن المبارك به (بلفظه) .وأخرجه أحمد

(/523/45ح رقم ،)27536وابن أبي الدنيا في الصمت (/147/1ح رقم ،)239وفي ذم الغيبة والنميمة (/34/1ح
رقم ،)114والخرائطي في مكارم األخالق (/362/1ح رقم )134من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء جهيمة
بنت حيي به (بمعناه) .وأخرجه ابن أبي شيبة (/230/5ح رقم ،)25539وفي مسنده (/44/1ح رقم،)28

والخرائطي في مكارم األخالق (/291/1ح رقم ،)885والبيهقي في الكبرى (/290/8ح رقم ،)16684وفي ال ُّشعب

(/101/10ح رقم ،)7228وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة (/2104/4ح رقم )5289من طريق بالل بن عويمر
عن أبي الدرداء عويمر بن مالك (بمعناه) .واْلسناد فيه_ :أبو بكر َّ
ف في اسمه فقيل عبد
النهشِل ُّي :الكوفي اختُل َ
اهلل بن قطاف وقيل ابن أبي قطاف وقيل وهب بن قطاف ،وقيل معاوية بن قطاف ،و َّ
النه َشل ُّي نسبة إلى بنى نهشل،
[انظر :المزي ،تهذيب الكمال ( ،)156/33السمعاني ،األنساب ( ،])225/13وثقه عبد الرحمن بن مهدي فقال:

"من ثقات مشيخة الكوفة"( ،المزي ،تهذيب الكمال ،)158/33:وابن معين فقال" :ثقة" ،وقال مرم" :كوفي ثقة"،
(يحيى بن معين ،تاريخ ابن معين – رواية الدوري ،)480،334/3:وأحمد فقال" :ثقة"( ،أحمد بن حنبل ،سؤاالت

أبي داود لإلمام أحمد ص ،)314وقال في موضع آخر" :كوفي ثقة"( ،أحمد بن حنبل ،العلل ومعرفة الرجال -
رواية ابنه عبد اهلل ،)99/3:والعجلي فقال" :ثقة وكان يرى اإلرجاء"( ،العجلي ،الثقات ،)390/2:وأبو داود فقال:
"ثبت في الحديث إال أنه مرجئ"( ،أبو داود السجستاني ،سؤاالت اآلجري ألبي داود في الجرح والتعديل ص،)208

ويعقوب بن سفيان فقال" :ثقة"( ،يعقوب الفسوي ،المعرفة والتاريخ ،)180/3:والدارقطني فقال" :من الثقات"،
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ويستفاد من الحديث أن رد الغيبة عن المسلمين سبب في رد نار جهنم يوم القيامة ،وبيَّن

النبي  أن رد الغيبة عن المسلمين يكون بالرفق واللين والنصيحة ،ومما يؤكد ذلك ما قاله

الصنعاني في شرحه لذب المسلم عن عرض أخيه..." :بأن من سمع من يعيب أخيه ،فرد قول
العائب المغتاب ،وذلك بنصيحة له أنه ال يحل له القول ،أو ببيان كذب ما قاله"(.)1

يحا في رد الغيبة عن المسلم ،وال يكفي أن يشير باليد أن
نصا صر ا
وقد نص الحديث ا
يحا كما دلت
اسكت أو بحاجبه أو رأسه وغير ذلك ،فإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب عنه صر ا
عليه األخبار"(.)2

سادسا_ إماطة اْلذى عن الطريق:
ً
لقد حث اإلسالم على التَّحلي باألخالق الحميدم ،واآلداب الرفيعة ،والصفات النبيلة ،ومن

وخلق رفيع ،دعا إليه اإلسالم ورغب أهله
تلك اآلداب إماطة األذى عن الطريق فهو أدب راقُ ،
في امتثاله ،وهو من أعمال البر التي تستوجب لفاعلها الخير والبركة ،وبالرغم من بساطة هذا
األدب وسهولة التزامه ،إال أن اإلسالم قد رتب عليه الفضل العظيم ،فجعله من األعمال التي

=

(الدارقطني ،سنن ال ـدارقطني ،)146/3:والذهبي فق ـال" :ثق ـة"( ،الذهبي ،الك ـاشف ،)414/2:وتوسط فيــه

أبو حاتم فقال" :شيخ صالح يكتب حديثه"( ،ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،)344/9:والذهبي فقال" :صدوق تكلم
فيه ابن حبان"( ،الذهبي ،المغني في الضعفاء ،)773/2:وقــال في موضع" :صـالح الحديث تكلم فيه ابن حبــان"،

(الذهبي،من تكلم فيه وهو موثق ص ،)568وقال مرم" :حسن الحديث صدوق"( ،الذهبي ،ميزان االعتدال)496/4:
وابن حجر فقـال" :صدوق رمي باإلرجـاء"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)625وتكلم فيـه ابـن سعد فقــال:

عابدا ناس اكا وكانت له أحاديث ،ومنهم من يستضعفه"( ،ابن سعد ،الطبقات الكبرى،)355/6:
جيا ،وكان ا
"كـان مر ا
وعثمان بن سعيد الدارمي فقال" :ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره"،

فاضال غلب عليه التقشف حتى صار
صالحا
شيخا
ا
(البيهقي ،السنن الكبرى ،)114/2:وابن حبان فقال" :كان ا
ا
يهم وال يعلم ويخطىء فبطل االحتجاج به"( ،ابن حبان ،المجروحين ،)145/3:قلت :هو ثقة مرجئ ،ولكن ل
يضره ذلك؛ ْلن هذا الحديث ل يوافق بدعته.

_ مرزوق أبو بكر التيمي :روى عن أم الدرداء ،وروى عنه أبو بكر النهشلي( ،المزي ،تهذيب الكمال،)375/27:
ذكره ابن حبان في الثقات( ،ابن حبان ،الثقات ،)487/7:وقال الذهبي" :ثقة"( ،الذهبي ،الكاشف ،)252/2:وقال

ابن حجر" :مقبول"( ،ابن حجر ،تقريب التهذيب ص ،)525قلت :هو مقبول ،والى مجهول الحال أقرب ،واهلل

أعلم .وعليه فالحديث إسناده ضعيف؛ ألن فيه مرزوقاا أبا بكر التيمي وهو مقبول ،وقد تُوبع فيه من قبل شهر
ابن حوشب متابعة تامة كما هو واضح من خالل التخريج ،فيرتقي إلى الحسن لغيره .وقد حسنه الترمذي في

سننه (ح رقم ،)1931وتعقبه األلباني فقال" :لعله حسنه بحديث شهر بن حوشب ،واال فمرزوق هذا مجهول"،
(األلبــاني ،السلسلة الصحيحــة ،)50/2:وقال األرنؤوط في تحقيقــه لمسند أحمد" :حسن لغي ـره"( ،ح رقم.)27543
()1
()2

الصنعاني ،التحبير إليضاح معاني التيسير (.)559/6

انظر :المناوي ،فيض القدير (.)12 /6
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ال َر ُسو َل
تُزحزح صاحبها عن النار ،فيفوز بجنـة وأنهـار ،فَ َعن َعائ َشـةَ َرض َي اللَّهُ َعنهُا ،قَاَلَت :قَ َ
اهلل « :إِ َّنه خلِق ك ُّل إِنسان ِمن ب ِني آدم على ِستِّين وثال ِث ِمائ ِة مف ِ
صل ،فمن كبَّر اهلل ،وح ِمد

ق َّ
الن ِ
اهلل ،وهلَّل اهلل ،وسبَّح اهلل ،واستغفر اهلل ،وعزل حج ًار عن ط ِري ِ
اس ،أو شوك ًة أو عظ ًما
ق َّ
الن ِ
عن ط ِري ِ
السالمى،
الستِّين والثَّال ِث ِمائ ِة ُّ
اس ،وأمر ِبمعروف أو نهى عن منكر ،عدد ِتلك ِّ
فِإ َّنه يم ِشي يوم ِئذ وقد زحزح نفس عن َّ
الن ِ
ار"(.)1
أشار هذا الحديث إلى أن إماطة االذى عن الطريق سبب للتَّزحزح عن النار يوم القيامة،

خصها اهلل  بهذا الفضل العظيم؛ ألن فيها الخير العظيم والنفع الجزيل لعموم المسلمين،
وقد َّ
"إماطَة األَ َذى َعن الطَّريق ،هي
كما وأنها أدنى شعب اإليمان ،ومما يؤكد ذلك ما قاله العينيَ :
ان اهلل تعالى يشكر َعبده َويغفر لَهُ على إ َازلَة ُغصن شوك من الطَّريق،
يمان ،فَإذا َك َ
أدنى شعب اإل َ
فَ َال يدري َما لَهُ من الفضل َوالثََّواب إذا فعل َما فَوق َذلك"(.)2
ومن خالل ما سبق يتبين لي أن السنة النبوية ذكرت جملة من األخالق واآلداب المنجية
من النيران ،وهذه األخالق واآلداب هي خشية اهلل  ،والصبر على موت األوالد ،والصبر على

تربية البنات واإلحسان إليهن ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،والرفق واللين والرحمة ،ورد

الغيبة عن أعراض المسلمين ،واماطة األذى عن الطريق.

()1

مسلم ،صحيح مسلم (/698/2ح رقم( ،)1007سبق تخريجه ،انظر :ص.)178

( )2العيني ،عمدم القاري شرح صحيح البخاري (.)172/5
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الخَاتَمَةَ َ
تتم بنعمته الصالحات ،والصالة والسالم على هادي البشرية ،وخير
الحمد هلل الذي ُ
البرية ،محمد بن عبد اهلل ،وبعد:
فهذا ما كنت أود كتابته في هذا البحث ،فما كان من صواب فمن فضل اهلل تعالى

مستغفر
وتوفيقه ،وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ،واهلل ورسوله  منه بريئان ،واني
ٌ
اهلل العظيم من الخطأ والزلل ،وهذا هو حال اإلنسان الذي اتُسم بالخطأ والنسيان ،ويأبى اهلل 
أن يكون الكمال إال له سبحانه ،وقد استخلصت بعد هذا الجهد المبذول في هذا البحث إلى

جملة من أهم النتائج والتوصيات:

َ،وهيَ :
أواًل_َأهمَالنتائج َ

يبي لها بما اشتمل عليه الكتاب والسنة من ذكر بعض
 .1أن تعريفي للجنة إنما هو
ٌ
وصف تقر ٌ
وصفهما لها ،وال يمكن لي أن أعرف الجنة بتعريف جامع مانع ،وان كان بعض أهل العلم
مبني على معرفة
قد عرفها فإن تعريفهم لها قاصر؛ ألن األصل في التعريف للشيء
ٌ
للمعرف به معرفة كاملة ،وهذا غير موجود عند أحد منا؛ ألن أمر الجنة أمر
المعِّرف ُ
ُ
غيبي ،والمعرفة التامة لألمور الغيبية ليست ألحد إال هلل تعالى.

 .2وعليه فإن أجمع ما قيل في الجنة ما نطق به الوحي على لسان رسول اهلل  ،حيث قال:

ت ،وال خطر على
ت ،وال أُ ُذ ٌن سمع ْ
ت لعبادي الصالحين ما ال ع ْي ٌن أر ْ
قال اللهُ « :أ ْعد ْد ُ
ُخفي لهُ ْم م ْن قُرة أ ْعُين﴾
قْلب بشر» ثم قال « :فا ْقرُءوا إ ْن ش ْئتُ ْم﴿ :فال ت ْعل ُم ن ْف ٌس ما أ ْ

[السجدة.»]17:

 .3الجنة دار النعيم والثواب المقيم ،وال تكون إال لمن اختصه اهلل  من عباده الطائعين له،
أن نار جهنم دار البوار وخاتمة العذاب،
الساعيين لرضوانه تعالى باألعمال الصالحات ،و ّ
يعف عنهم في
التي أعدها اهلل  ألعدائه والمتمردين على شريعته ،ولعصاته الذين لم ُ
بادئ األمر.

 .4التعرف على األسباب الموجبة لدخول الجنان ،والمنجية من جحيم النيران يزيد من دافعية
اإلنسان وحماسيته للسعي إلى هذا السبب؛ ليصل إلى بر األمان وجنة الرحمن ،والبعد

والنجاة من النيران ،ولذا حرص النبي  على حث الصحابة الكرام  ،وتحريضهم على

امتثال هذه األسباب والتعرف عليها.
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 .5قد حرص الصحابة  على امتثال أمر اهلل تعالى ورسوله  ،فامتثلوا هذه األسباب
اقعا في حياتهم؛ لينالوا رضوان اهلل تعالى ،فنالوه وفازوا بجنانه ونعيمه ،وفي
وجعلوها و ً
المقابل حرص الصحابة  على معرفة أسباب النجاة من النار التقائها واجتنابها.

 .6أبرزت الدراسة جملة من موجبات دخول الجنان منها؛ االستقامة والسداد على دين اهلل ،

نبيا ورسوًال ،والمحافظة على صالتي الفجر
والرضا باهلل رًبا وباإلسالم ً
دينا ،وبمحمد ً 
والعصر ،والمحافظة على الصالة عقب كل وضوء ،وصيام الفريضة والنافلة ،والحج

المبرور ،والرباط والجهاد وطلب الشهادة في سبيل اهلل.

 .7يتبين من خالل الدراسة أن أسباب مرافقة النبي  في أعالي الجنان كثيرة منها؛ محبته 
وطاعته واتباعه واإلكثار من الصالة عليه ،وكثرة السجود هلل  ،وكفالة األيتام ورعايتهم،

والصبر على تربية البنات واإلحسان إليهن.

 .8يتضح من خالل الدراسة أن أسباب التنعم بنعيم الجنة وقصورها وأشجارها كثيرة منها؛ بناء
المساجد وعمارتها ،والمحافظة على السنن الرواتب وقيام الليل ،وكظم الغيظ والعفو عن
الناس ،وترك الكذب والمراء ،واإلكثار من قول ال حول وال قوة إال باهلل.

 .9أظهرت الدراسة جملة من األعمال التي يكتب اهلل  بها النجاة من النار منها؛ المحافظة
على صالة الجماعة وادراك تكبيرة اإلحرام ،وصيام التطوع ،وفك الرقاب وتخليص الغارمين،

والتلفظ بالشهادتين ،والتسبيح والتكبير واالستغفار ،ورد الغيبة عن أعراض المسلمين ،والرفق
واللين والسهولة ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

سببا في النجاة من النيران،
 .10أبرزت الدراسة جملة من األعمال الحرص عليها يكون ً
والفوز والظفر بالنعيم والجنان ،ومرافقة النبي العدنان منها؛ المحافظة على الصلوات
المكتوبة في مواقيتها ،والرباط والجهاد في سبيل اهلل ،والصبر على موت األوالد واألصفياء،

وتربية البنات واإلحسان إليهن والنفقة عليهن.

ثانيا_َأهمَالتوصياتَ،وهيَ :
ا

 .1االهتمام بدراسة السنة النبوية المطهرة من الناحية الموضوعية ،وعلى وجه الخصوص
الموضوعات التي تعمل على تدعيم الجانب الروحي عند اإلنسان.

 .2اعتماد نماذج من السنة النبوية وتدريسها في المؤسسات التعليمية ونحوها لتدعيم الجوانب
الروحية عند الطالب؛ لما في ذلك من الخير لهم في الدنيا واآلخرة.
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 .3أوصي الباحثين وطلبة العلم باالهتمام بالدراسات المختصة بالجوانب الروحية كاهتمامهم
سيما وأن هذا الجانب له دور عظيم وبارز في سمو المجتمعات
بالجوانب المادية ،ال ّ
ويفوق عليه.
وارتقائها كالجانب المادي ُ

 .4أوصي الدعاة والوعاظ وطلبة العلم بتوعية الناس وتبصيرهم بأسباب النجاة من النيران،
واألسباب الموجبة لدخول الجنان ،وأسباب مرافقة النبي العدنان .

 .5أوصي بالكتابة والبحث في موضوع مثقالت الموازين في ضوء السنة النبوية؛ ألنها من
الموضوعات الجديرة باالهتمام لما فيها من بيان األسباب الموصلة إلى زيادة األجور التي

ترتقي باإلنسان في المراتب والدرجات في الجنان.

 .6تخصيص أيام دراسية ومؤتمرات علمية في البحث العلمي ،وتوفير البيئة والمناخ المناسب
الذي يساهم في حل المشكالت التربوية ،واألزمات الدينية واألخالقية ،وتعمل على تدعيم
الجانب الروحي عن الناس.

متميزا،
مجتمعا
 .7العودة لكتاب اهلل  وسنة رسوله  في كل جوانب الحياة؛ لكي نصبح
ً
ً
ونعيد مجد اإلسالم التليد بإذن اهلل تعالى.

وصلَّى اهللُ وسلَّم على سيِّدنا مُحَمَّد ،وعلى آله وصحبه وعلى سائر النَّبِيِّني .آمني.
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ثبت المصادر والمراجع

ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1997( .م) .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تحقيق :صالح بن عايض الشالحي .ط .1السعودية :مكتبة الغرباء األثرية.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1989( .م) .التواضع والخمول .تحقيق :محمد عبد
القادر أحمد عطا .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1990( .م) .الصمت .تحقيق :أبو إسحاق الحويني.
ط .1بيروت :دار الكتاب العربي.
ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1990( .م) .النفقة على العيال .تحقيق :نجم عبد
الرحمن خلف .ط .1الدمام :دار ابن القيم.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1990( .م) .مكارم األخالق .تحقيق :مجدي السيد
إبراهيم .القاهرة :مكتبة القرآن.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1991( .م) .المرض والكفارات .تحقيق :عبد الوكيل
الندوي .ط .1بومباي :الدار السلفية.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1991( .م) .الورع .تحقيق :مجدي فتحي السيد .ط.1
القاهرة :دار السالم.
ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1992( .م) .ذم الغيبة والنميمة .تحقيق :بشير محمد
عيون .ط .1دمشق :مكتبة دار البيان ،والرياض :مكتبة المؤيد.
ابن أبي الدنيــا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1998( .م) .التهجد وقي ـام الليل .ط .1السعودية،
الريـاض :مكتب ـة ال ـرشيد.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1998( .م) .الرقة والبكاء .تحقيق :محمد خير رمضان
يوسف .ط .1لبنان ،بيروت :دار ابن حزم.

ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1998( .م) .مداراة الناس .تحقيق :محمد خير رمضان
يوسف .لبنان – بيروت :دار ابن حزم.
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ابن أبي الدنيا ،أبو بكر عبد اهلل بن محمد1999( .م) .الزهد .ط .1سوريا ،دمشق :دار ابن كثير.
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد1397( .هـ) .المراسيل .تحقيق :شكر اهلل نعمة اهلل قوجاني.
ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد1419( .ه ــ) .تفسير القرآن العظيم .تحقيق :أسعد محمد
الطيب .ط .3السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز.

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد1952( .م) .الجرح والتعديل .ط .1بيروت :دار إحياء
التراث العربي.

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن محمد2006( .م) .العلل .تحقيق :فريق من الباحثين بإشراف

وعناية د .سعد بن عبد اهلل الحميد ،ود .خالد بن عبد الرحمن الجريسي .ط( .1د .م) :مطابع

الحميضي.

ابن أبي خيثمة ،أحمد بن زهير2006( .م) .التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة،
السفر الثالث .تحقيق :صالح بن فتحي هالل .ط .1القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

ابن أبي داود ،عبد اهلل بن سليمان1987( .م) .البعث .تحقيق :محمد بن بسيوني زغلول .ط.1
بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد1409( .هــ) .المصنف في األحاديث واآلثار .تحقيق :كمال
يوسف الحوت .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.
ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد1983( .م) .اإليمان .تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني .ط.2
بيروت :المكتب اإلسالمي.
ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد1997( .م) .مسند ابن أبي شيبة .تحقيق :عادل بن يوسف
العزازي .ط .1الرياض :دار الوطن.

ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو1409( .هــ) .الجهاد .تحقيق :مساعد بن سليمان الراشد .ط.1
المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم.

ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو1409( .ه ـ) .الزهد .تحقيق :عبد العلي عبد الحميد حامد .ط.2
القاهرة :دار الريان للتراث.
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ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو1980( .م) .السنة .تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني .ط.1
بيروت :المكتب اإلسالمي.

ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو1991( .م) .اآلحاد والمثاني .تحقيق :باسم فيصل أحمد الجوابرة.
ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

ابن أبي عاصم ،أحمد بن عمرو( .د .ت) .األوائل .تحقيق :محمد بن ناصر العجمي( .د .ط).
الكويت :دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي.
ابن األثير ،أبو السعادات المبـارك بن محمد (1979م) .النهاية في غـريب الحديث واألثر .تحقيق:
طاهر الزاوى ،ومحمود محمد الطناحي .بيروت :المكتبة العـلمية.
ابن األثير ،علي بن محمد1994( .م) .أسد الغابة في معرفة الصحابة .تحقيق :علي محمد
معوض ،وعادل أحمد عبد الموجود .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

محمد( .د .ت) .اللّباب في تهذيب األنساب( .د .ط) .بيروت :دار صادر.
ابن األثير ،علي بن ّ
ابن األعرابي ،أحمد بن محمد1997( .م) .معجم ابن األعرابي .تحقيق :عبد المحسن بن إبراهيم
بن أحمد الحسيني .ط .1السعودية :دار ابن الجوزي.
ابن الجعد ،علي بن الجعد1990( .م) .مسند ابن الجعد .تحقيق :عامر أحمد حيدر .ط.1
بيروت :مؤسسة نادر.

ابـن الجـوزي ،جم ـال الـديـن أبـو الـفرج عب ـد الرحمن ب ـ ـن ع ـلي2004( .م) .حفظ العمر .الـمحقق:
محمد بن ناصر العجمي .ط .1دار البشائر اإلسالمية.

ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي2004( .م) .بحر الدموع .تحقيق :جمال
محمود مصطفى .ط .1دار الفجر للتراث.

ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي .كشف المشكل من حديث الصحيحين.
تحقيق :علي حسين البواب .الرياض :دار الوطن.
ابن الجوزي ،عبد الرحمن بن علي1406( .ه ــ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :عبد اهلل القاضي.
ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن السني ،أحمد بن محمد1968( .م) .عمل اليوم والليلة .تحقيق :كوثر البرني .ط .1جدة :دار
القبلة.
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ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن1408( .ه) .صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط
وحمايته من اإلسقاط والسقط .المحقق :موفق عبد الق ـادر .ط .2بيروت :دار الغرب اإلسالمي.

ابن الضريس ،أبو عبد اهلل محمد بن أيوب1987( .م) .فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة
وما أنزل بالمدينة .تحقيق :غزوة بدير .ط .1دمشق :دار الفكر.

ابن العجمي ،إبراهيم بن محمد1988( .م) .االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط .تحقيق:
عالء الدين علي رضا .ط .1القاهرة :دار الحديث.
ابن القطان ،علي بن محمد1990( .م) .بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام .تحقيق :الحسين
آيت سعيد .ط .1الرياض :دار طيبة.
ابن الكيال ،بركات بن أحمد1981( .م) .الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات.
تحقيق :عبد القيوم عبد رب النبي .ط .1دمشق :دار المأمون.

ابن المبارك ،أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك1972(.م).الجهاد .حققه وقدم له وعلق عليه:
د .نزيه حماد .تونس :الدار التونسية.

ابن المبارك ،أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن المبارك1407( .هــ) .مسند اإلمام عبد اهلل بن المبارك.
تحقيق :صبحي البدري السامرائي .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.

ابن المديني ،علي بن عبد اهلل1404( .هــ) .سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن
المديني .تحقيق :موفق عبد القادر .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.
ابن المديني ،علي بن عبد اهلل1980( .م) .العلل .تحقيق :محمد مصطفى األعظمي .ط.2
بيروت :المكتب اإلسالمي.
ابن المقرئ ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي1998( .م) .المعجم البن المقرئ .تحقيق :أبي
عبد الحمن عادل بن سعد .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

ابن بشران ،عبد الملك بن محمد1997( .م) .أمالي ابن بشران .تحقيق :عادل بن يوسف العزازي.
ط .1الرياض :دار الوطن.

ابن بطَّال ،علي بن خلف بن عبد الملك2003( .م) .شرح صحيح البخاري .تحقيق :أبو تميم
ياسر بن إبراهيم .ط .2السعودية :مكتبة الرشد.
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ابن بطة ،عبيد اهلل بن محمد( .د .ت) .اإلبانة الكبرى .تحقيق :رضا معطي ،وعثمان األثيوبي،
ويوسف الوابل ،والوليد بن سيف النصر ،وحمد التويجري( .د .ط) .الرياض :دار الراية للنشر

والتوزيع.
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم1403( .هــ) .االستقامة .المحقق :د .محمد رشاد سالم .ط.1
المدينة المنورة :جامعة اإلمام محمد بن سعود.

ابن تيمي ـة ،أحمد بن عبد الحليم1977( .م) .الكـلم الطيب .تحقيق :محمد ن ـاصر الدين األلب ـاني.
ط .3بيروت :المكتب اإلسالمي.

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم1991( .م) .درء تعارض العقل والنقل .تحقيق :الدكتور محمد
رشاد سالم .ط .2السعودية :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم1995( .م) .مجموع الفتاوى .تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم( .د .ط) .المدينة النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم1996( .م) .تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال
يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ .تحقيق:
عبد العزيز بن محمد الخليفة .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان1993( .م) .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .تحقيق:
شعيب األرنؤوط .ط .2بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان1396( .هــ) .المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.
تحقيق :محمود إبراهيم زايد .ط .1حلب :دار الوعي.
ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان1973( .م) .الثقات .تحقيق :محمد عبد المعيد خان .ط.1
الهند :دائرة المعارف العثمانية.

ابن حبان ،أبو حاتم محمد بن حبان1991( .م) .مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار.
تحقيق :مرزوق على ابراهيم .ط .1المنصورة :دار الوفاء.

ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1379( .ه) .هدي الساري (مقدمة فتح الباري)( .د.ط).
بيروت :دار المعرفة.

ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1326( .ه ـ) .تهذيب التهذيب .ط .1الهند :مطبعة دائرة
المعارف النظامية.
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ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1379( .ه ــ) .فتح الباري بشرح صحيح البخاري .تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي .بيروت :دار المعرفة.

ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1415( .هــ) .اإلصابة في تمييز الصحابة .تحقيق :عادل
أحمد عبد الموجود ،وعلى محمد معوض .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1983( .م) .تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين
بالتدليس .تحقيق :عاصم بن عبد اهلل القريوتي .ط .1عمان :مكتبة المنار.
ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي1986( .م) .تقريب التهذيب .تحقيق :محمد عوامة .ط.1
سوريا :دار الرشيد.
الم َحلَّى باآلثار( .د.ط) .بيروت :دار الفكر.
ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد( .د.ت)ُ .
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1409( .هـ ـ) .الجامع في العلل ومعرفة الرجال
رواية :المروذي وغيره .تحقيق :صبحي السامرائي .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1409( .ه) .من كالم أحمد بن حنبل في علل
الحديث ومعرفة الرجال .تحقيق :صبحي السامرائي .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.
االت أبي داود لإلمام أحمد بن
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1414( .ه)ُ .سؤ ُ
محمد منصور( .د.ط) .المدينة المنورة :مكتبة
حنبل في جرح ُّ
الرواة وتعديلهم .تحقيق :زياد ّ
العلوم والحكم.

ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1425( .ه) .من سؤاالت أبي بكر أحمد بن
محمد بن هانئ األثرم أبا عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل .تحقيق :عامر حسن صبري.

ط .1بيروت :دار البشائر اإلسالمية.

ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1988( .م) .الجامع في العلل ومعرفة الرجال
رواية :المروذي وغيره .تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس .ط .1الهند :الدار السلفية.
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1995( .م) .مسند أحمد بن حنبل .تحقيق :أحمد
محمد شاكر .ط .1القاهرة :دار الحديث.
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني2001( .م) .العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد
اهلل .تحقيق :وصي اهلل بن محمد عباس .ط .2الرياض :دار الخاني.
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ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني2001( .م) .مسند أحمد بن حنبل .تحقيق:
شعيب األرناؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرون .إشراف :د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي .ط.1
بيروت :مؤسسة الرسالة.
ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1983( .م) .فضائل الصحابة .تحقيق :وصي
اهلل محمد عباس .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني1999( .م) .الزهد .ط .1لبنان  -بيروت :دار
الكتب العلمية.

ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق1983( .م) .صحيح ابن خزيمة .تحقيق :محمد مصطفى األعظمي.
بيروت :المكتب اإلسالمي.

ابن خزيمة ،محمد بن إسحاق1994( .م) .التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل .تحقيق :عبد
العزيز بن إبراهيم الشهوان .ط .5الرياض :مكتبة الرشد.
ابن خلكان ،أحمد بن محمد1994( .م) .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .تحقيق :إحسان
عباس .ط .5بيروت :دار صادر.
ابن دقيق العيد ،محمد بن علي بن وهب بن مطيع .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .مطبعة
السنة المحمدية.

ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد1988( .م) .التخويف من النار والتعريف
بحال دار البوار .المحقق :بشير محمد عيون .ط .2دمشق :دار البيان .الطائف :مكتبة

المؤيد.
ابن رجب الحنبلي ،زين الـدين عبد الرحمن بن أحم ـد2001( .م) .ج ـامع الع ـلوم والحكم في شرح

خمسين حديثًـا م ـن ج ـوامع الك ـلم .تحقيق :شعيب األرنـاؤوطـ ــ ،وابراهيم ب ـاجس .ط ـ .7بيروت:
مؤسسة الرسالة.

ي شرح صحيح
ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد َّ
الرحمن بن أحمد1417( .هـ ــ) .فتح البار ّ
البخاري .تحقيق :مجموعة من المحققين .ط .1المدينة النبوية :مكتبة الغرباء األثرية.
ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد1987( .م) .شرح علل الترمذي .تحقيق:
همام عبد الرحيم سعيد .ط .1الزرقاء :مكتبة المنار.
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ابن زنجويه ،حميد بن مخلد بن قتيبة1986( .م) .األموال .تحقيق :شاكر ذيب فياض .ط.1
السعودية :فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

ابن سعد ،محمد بن سعد1410( .ه) .الطَّبقات الكبرى .تحقيق :محمد عبد القادر عطا .ط.1
بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن سعد ،محمد بن سعد1968( .م) .الطبقات الكبرى .تحقيق :إحسان عباس .ط .1بيروت:
دار صادر.
ابن سيده ،أبو الحسن علي بن إسماعيل2000( .م) .المحكم والمحيط األعظم .تحقيق :عبد
الحميد هنداوي .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن ش ـاهين ،عمر بن أحمد1984( .م) .تاريخ أسم ـاء الثق ـات .تحقيق :صبحي السامرائي .ط.1
الكويت :الدار السلفية.

ابن شاهين ،عمر بن أحمد1989( .م) .تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين .تحقيق :عبد الرحيم
محمد أحمد القشقري .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن شاهين ،عمر بن أحمد2004( .م) .الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك .تحقيق :محمد
حسن محمد حسن إسماعيل .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل1992( .م) .االستيعاب في معرفة األصحاب .تحقيق:
علي محمد البجاوي .ط .1بيروت :دار الجيل.
ابن عبد البر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل2000( .م) .االستذكار .تحقيق :سالم محمد عطا،
ومحمد علي معوض .ط .1بيروت .دار الكتب العلمية.
ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل1387( .هــ) .التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد.

تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري .ط .1المغرب :و ازرة عموم

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل1994( .م) .جامع بيان العلم وفضله .تحقيق :أبو األشبال
الزهيري .ط .1السعودية :دار ابن الجوزي.
ابن عثيمين ،محمد بن صالح1421( .هـ ـ ـ) .شرح العقيدة الواسطية .خرج أحاديثه واعتنى به:
سعد بن فواز الصميل .ط .6المملكة العربية السعودية .دار ابن الجوزي.
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ابن عثيمين ،محمد بن صالح1426( .ه) .شرح ريـاض الصالحين .الرياض :دار الوطن للنشر
ابن عدي ،أحمد بن عدي1997( .م) .الكامل في ضعفاء الرجال .تحقيق :عادل أحمد عبد
الموجود ،وعلي محمد معوض .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن عساكر ،علي بن الحسن .)1995( .تاريخ دمشق .تحقيق :عمرو بن غرامة .ط .1بيروت:
دار الفكر.

ابن عالن ،محمد علي بن محمد2004( .م) .دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .اعتنى به:
خليل مأمون شيحا .ط .4لبنان ،بيروت :دار المعرفة.

ابن عمار الشهيد ،أبو الفضل محمد بن أبي الحسين .علل األحاديث في كتاب الصحيح المسلم
ابن الحجاج .المحقق :علي حسن الحلبي .الرياض :دار الهجرة.

ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا القزويني الرازي1979( .م) .معجم مقاييس اللغة .تحقيق:
عبد السالم محمد هارون .دار الفكر.
ابن قانع ،عبد الباقي بن قانع بن مرزوق1418( .هــ) .معجم الصحابة .تحقيق :صالح بن سالم
المصراتي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة الغرباء األثرية.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر1973( .م) .الفوائد .ط .2بيروت :دار الكتب العلمية.
ابن قيم الجوزيــة ،محمد بن أبي بكر بن أيوب1417( .هــ) .متن القصيدة النوني ـة .ط .2القــاهرة:
مكتبة ابن تيمية.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب1970( .م) .المنار المنيف في الصحيح والضعيف.
المحقق :عبد الفتاح أبو غدة .ط .1حلب :مكتبة المطبوعات اإلسالمية.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب1994( .م) .زاد المعاد في هدي خير العباد .ط.27
بيروت :مؤسسة الرسالة ،الكويت :مكتبة المنار اإلسالمية.

ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب1996( .م) .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد
واياك نستعين .تحقيق :محمد البغدادي .ط .3بيروت :دار الكتاب العربي.

ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب2007( .م) .أسرار الصالة .تحقيق :الوليد بن عبد
الغني .ط .1مصر :دار المسلم.
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ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب .حادي األرواح إلى بالد األفراح .القاهرة :مطبعة
المدني.

ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب .مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة.
بيروت :دار الكتب العلمية.

ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر1976( .م) .السيرة النبوية .تحقيق :مصطفى عبد الواحد.
لبنان ،بيروت :دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر1988( .م) .النهاية في الفتن والمالحم .تحقيق :محمد
أحمد عبد العزيز .لبنان – بيروت :دار الجيل.
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر1999( .م) .تفسير القرآن العظيم .ط .2تحقيق :سامي
بن محمد سالمة .دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن ماجه ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

ابن ماجه ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد2009( .م) .سنن ابن ماجه .تحقيق :شعيب األرنؤوط،
وعبد اللّطيف حرز اهلل .ط .1دار الرسالة العالمية.
وعادل مرشد ،و َّ
محمد قره بلليَ ،

الرجال ،رواية
ابن معين ،يحيى بن معين1400( .ه) .من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في ِّ
محمد نور سيف( .د.ط) .دمشق :دار المأمون للتراث.
ابن َ
ط ْهمان .تحقيق :أحمد ّ

ابن معين ،يحيى بن معين1979( .م) .تاريخ ابن معين (رواية الدوري) .تحقيق :أحمد محمد
نور سيف .ط .1مكة :مركز البحث العلمي واحياء التراث اإلسالمي.
ابن معين ،يحيى بن معين1985( .م) .معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن

المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وغيرهم /رواية أحمد بن محمد

بن القاسم بن محرز .تحقيق :محمد القصار .ط .1دمشق :مجمع اللغة العربية.
ابن معين ،يحيى بن معين1988( .م) .سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين .تحقيق:
أحمد محمد نور سيف .ط .1المدينة المنورة :مكتبة الدار.
ابن معين ،يحيى بن معين( .د .ت) .تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) .تحقيق :أحمد
محمد نور سيف .ط .1دمشق :دار المأمون للتراث.
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ابن منجويه ،أحمد بن علي بن محمد1407( .هــ) .رجال صحيح مسلم .تحقيق :عبد اهلل الليثي.
ط .1بيروت :دار المعرفة.

ابن منده ،محمد بن إسحاق2002( .م) .التوحيد ومعرفة أسماء اهلل عز وجل وصفاته على االتفاق
والتفرد .تحقيق :علي ناصر .ط .1المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم.

ابن منظور ،أبو الفضل محمد بن مك ـرم1414( .هـ ـ ـ) .لســان العرب .ط .3بيروت :دار صـادر.
ابن ُه َب ْي َرة ،يحيى بن ُه َب ْي َرة بن محمد1417( .ه ــ) ،اإلفصاح عن معاني الصحاح .تحقيق :فؤاد
عبد المنعم أحمد .دار الوطن.
ابن هشام ،عبد الملك بن هشام بن أيوب1955( .م) .السيرة النبوية .تحقيق :مصطفى السقا،
وابراهيم األبياري وعبد الحفيظ الشلبي .ط .2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي

الحلبي وأوالده بمصر.

أبو الشيخ األصبهاني ،عبد اهلل بن محمد بن جعفر1987( .م) .األمثال في الحديث النبوي.
تحقيق :عبد العلي عبد الحميد حامد .ط .2الهند :الدار السلفية.

أبو العباس القرطبي ،أحمد بن عمر بن إبراهيم1996( .م) .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب
مسلم .تحقيق :محيي الدين مستو ،ويوسف بديوي ،وأحمد السيد ،ومحمود بزال .ط .1بيروت:

دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب.

أبو بكر الب ازر ،محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم1997( .م) .الغيالنيات .تحقيق :حلمي كامل أسعد
عبد الهادي .ط .1الرياض :دار ابن الجوزي.

أبو داود ،سليمان بن األشعث1983( .م) .سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في
الجرح والتعديل .المحقق :محمد علي قاسم العمري .ط .1المملكة العربية السعودية – المدينة

المنورة :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية.

أبو داود ،سليمان بن األشعث1983( .م) .سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في
الجرح والتعديل .تحقيق :محمد علي قاسم العمري .ط .1المدينة المنورة :عمادة البحث العلمي
بالجامعة اإلسالمية.
مح َّمد كامل
شعيب األرنؤوط ،و َ
أبو داود ،سليمان بن األشعث2009( .م) .سنن أبي داود .تحقيقَ :
قره بللي .دار الرسالة العالمية.
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أبو داود ،سليمان بن األشعث( .د .ت) .سنن أبي داود .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد.
(د .ط) .بيروت :المكتبة العصرية.

أبو زرعة ،عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي2009( .م) .سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي ومعه
كتاب أسامي الضعفاء .المحقق :محمد بن علي األزهري .ط .1القـاهرة :الفاروق.

أبو ُعبيد ،القاسم بن سالّم1384( .ه) .غريب الحديث .تحقيق :محمد عبد المعيد خان .ط.1
حيدر آباد :مطبعة دائرة المعارف العثمانية.
أبو عوانة ،يعقوب بن إسحاق1998( .م) .مستخرج أبي عوانة .تحقيق :أيمن بن عارف الدمشقي.
ط .1بيروت :دار المعرفة.
أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد اهلل1987( .م) .كتاب اإلمامة والرد على الرافضة .حققه
وعلق عليه وخرج أحاديثه :علي الفقيهي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة دار العلوم والحكم.

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد اهلل1974( .م) .حلية األولياء وطبقات األصفياء( .د .ط).
مصر :السعادة.

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد اهلل1990( .م) .تاريخ أصبهان .تحقيق :سيد كسروي حسن.
ط .1لبنان :دار الكتب العلمية.

أبو نعيم األصبهاني ،أحمد بن عبد اهلل1998( .م) .معرفة الصحابة .تحقيق :عادل بن يوسف
العزازي .ط .1الرياض :دار الوطن للنشر.
أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي1405( .ه) .المفاريد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
المحقق :عبد اهلل بن يوسف الجديع .ط .1الكويت :مكتبة دار األقصى.
أبو يعلى الموصلي ،أحمد بن علي1984( .م) .مسند أبي يعلى الموصلي .تحقيق :حسين سليم
أسد .ط .1دمشق :دار المأمون للتراث.

أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب .اآلثـ ـار .تحقيق :أبو الوفا .بيروت :دار الكتب العلمية.
األثيوبي ،محمد بن علي بن آدم بن موسى .شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شرح
المجتبى .ط .1دار المعراج الدولية للنشر.
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اآلجري ،أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل2003( .م) .أخالق أهل القرآن .حققه وخرج
أحاديثه :محمد عمرو عبد اللطيف بإشراف المكتب السلفي لتحقيق التراث .ط .3لبنان،
بيروت :دار الكتب العلمية.
اآلجري ،أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل1999( .م) .الشريعة .تحقيق :عبد اهلل بن عمر
بن سليمان الدميجي .ط .2الرياض :دار الوطن.

إسماعيل حقي ،إسماعيل حقي بن مصطفى .روح البيان .بيروت :دار الفكر.
اإلشبيلي ،عبد الحق بن بدر الرحمن1416( .ه) .األحكام الوسطى .تحقيق :حمدي السلفي.
وصبحي السامرائي .الرياض :مكتبة الرشد.
األشقر ،عمر بن سليمان بن عبد اهلل العتيبي1998( .م) .الجنة والنار .ط .7األردن :دار النفائس
للطباعة والنشر والتوزيع.

األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح2002( .م) .صحيح أبي داود – األم .ط .1الكويت :مؤسسة
غراس للنشر والتوزيع.

األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1420( .ه ـ) .صحيح الجامع الصغير وزياداته( .د .ط).
بيروت :المكتب اإلسالمي.

األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1420( .ه ـ) .ضعيف الجامع الصغير وزياداته .أشرف على
طبعه :زهير الشاويش( .د .ط) .بيروت :المكتب اإلسالمي.
األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1985( .م) .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.
ط .2بيروت :المكتب اإلسالمي.
األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1991( .م) .ضعيف سنن الترمذي .أشرف على طباعته

والتعليق عليه :زهير الشاويش .بتكليف :من مكتب التربية العربي لدول الخليج – الرياض.

ط .1بيروت :المكتب االسالمي.
األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1992( .م) .سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها
السيئ في األمة .ط .1الرياض :دار المعارف.
األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح1997( .م) .غاية المرام في تخريج أحاديث الحالل والحرام.
ط .3بيروت :المكتب اإلسالمي.
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األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح2000( .م) .صحيح الترغيب والترهيب .ط .5الرياض :مكتبة
المعارف.

األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح2002( .م) .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
وفوائدها .ط .1الرياض :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

األلباني ،محمد ناصر الدين بن نوح2003( .م) .التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز
سقيمه من صحيحه ،وشاذه من محفوظه .ط .1جدة :دار باوزير للنشر والتوزيع.
أيوب ،حسن محمد1983( .م) .تبسيط العقائد اإلسالمية .ط .5لبنان ،بيروت :دار الندوة الجديدة.
البخاري ،محمد بن إسماعيل1396( .هــ) .الضعفاء الصغير .تحقيق :محمود إبراهيم زايد .ط.1
حلب :دار الوعي.

البخاري ،محمد بن إسماعيل1422( .هــ) .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه ،المشهور بـ ـ :صحيح البخاري .تحقيق :محمد زهير

بن ناصر الناصر .ط .1دار طوق النجاة.

البخاري ،محمد بن إسماعيل1977( .م) .التاريخ الكبير .تحقيق :محمد عبد المعيد خان .ط.1
حيدر آباد :دائرة المعارف العثمانية.

البخاري ،محمد بن إسماعيل1989( .م) .األدب المفرد .تحقيق :محمد ناصر الدين األلباني.
ط( .4د .م) :دار الصديق.
البخاري ،محمد بن إسماعيل1997( .م) .صحيح األدب المفرد .حقق أحاديثه وعلق عليه :محمد
ناصر الدين األلباني .ط .4دار الصديق للنشر والتوزيع.
البدر ،عبد الرزاق بن عبد المحسن2003( .م) .فقه األدعية واألذكار .ط .2الكويت.
البرقاني ،أحمد بن محمد1404( .هــ) .سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه .تحقيق:
عبد الرحيم محمد أحمد القشقري .ط .1باكستان :الهور.
البزار ،أحمد بن عمرو2009( .م) .مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .تحقيق :محفوظ
الرحمن زين اهلل ،وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة

العلوم والحكم.
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البغوي ،الحسين بن مسعود1983( .م) .شرح السنة .تحقيق :شعيب األرناؤوط ،محمد زهير
الشاويش ،ط .2دمشق :المكتب اإلسالمي.

البوصيري ،أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل1403( .هــ) .مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه.
ُ
تحقيق :محمد المنتقى الكشناوي .ط .2بيروت :دار العربية.

البيضاوي ،ناصر الدين عبد اهلل بن عمر2012( .م) .تحفة األبرار شرح مصابيح السنة .تحقيق:
لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب .الكويت :و ازرة األوقاف والشؤون الدينية.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي1405( .هــ) .كتاب القراءة خلف اإلمام .تحقيق:
محمد السعيد بن بسيوني زغلول .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي1988( .م) .اآلداب .اعتنى به وعلق عليه :أبو عبد
اهلل السعيد المندوه .ط .1لبنان – بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية.

البيهقي ،أبو بكر أحمد بن الحسين2003( .م) .شعب اإليمان .تحقيق :عبد العلي عبد الحميد
حامد ،ومختار أحمد الندوي .ط .1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار

السلفية ببومباي بالهند.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي1401( .هــ) .االعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب
السلف وأصحاب الحديث .المحقق :أحمد عصام الكاتب .ط .1بيروت :دار اآلفاق الجديدة.

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي1405( .هــ) .دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.
تحقيق :محمد عبد القادر عطا .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

الح َسين علي1410( .ه) .السنن الصغير .تحقيق :عبد المعطي أمين قلعجي.
البيهقي ،أحمد بن ُ
ّ
ط .1كراتشي :جامعة الدراسات اإلسالمية.

الح َسين بن علي1412( .ه) .معرفة السنن واآلثار .تحقيق :عبد المعطي
البيهقي ،أحمد بن ُ
ّ
أمين قلعجي .ط .1كراتشي :جامعة الدراسات اإلسالمية ،دمشق :دار الوعي.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي1986( .م) .البعث والنشور .تحقيق :عامر أحمد حيدر .ط.1
بيروت :مركز الخدمات واألبحاث الثقافية.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي1993( .م) .األسماء والصفات .تحقيق :عبد اهلل بن محمد
الحاشدي .ط .1جدة :مكتبة السوادي.
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البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي1996( .م) .الزهد الكبير .تحقيق :عامر أحمد حيدر .ط.3
بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية.

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي2000( .م) .القضاء والقدر .تحقيق :محمد بن عبد اهلل آل
عامر .ط .1الرياض :مكتبة العبيكان.

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي2003( .م) .السنن الكبرى .تحقيق :محمد عبد القادر عطا.
ط .3بيروت :دار الكتب العلمية.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي2009( .م) .الدعوات الكبير .تحقيق :بدر بن عبد اهلل البدر.
ط .1الكويت :غراس للنشر والتوزيع.
البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي .المدخل إلى السنن الكبرى .تحقيق :د .محمد ضياء الرحمن
األعظمي( .د.ط) .الكويت :دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي.

التبريزي ،محمد بن عبد اهلل الخطيب1985( .م) .مشكاة المصابيح .تحقيق :محمد ناصر الدين
األلباني .ط .3بيروت :المكتب اإلسالمي.

الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى1975( .م) .سنن الترمذي .تحقيق :أحمد محمد شاكر،
ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف .ط .2مصر:

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى1409( .هــ) .علل الترمذي الكبير .تحقيق :صبحي
السامرائي ،أبو المعاطي النوري ،ومحمود خليل الصعيدي .ط .1بيروت :عالم الكتب.

تمام ،تمام بن محمد1412( .ه ــ) .الفوائد .تحقيق :حمدي عبد المجيد السلفي .ط .1الرياض:
مكتبة الرشد.

البستوي.
الجوزجاني ،إبراهيم بن يعقوب( .د .ت) .أحوال الرجال .تحقيق :عبد العليم عبد العظيم َ
(د .ط) .باكستان :حديث اكادمي.

الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد1987( .م) .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .تحقيق:
تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار .ط .4بيروت :دار العلم للماليين.
الحاكم ،محمد بن عبد اهلل1988( .م) .سؤاالت مسعود بن علي السجزي (مع أسئلة البغداديين
عن أحوال الرواة) .تحقيق :موفق عبد القادر .ط .1بغداد :دار الغرب اإلسالمي.
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الحاكم ،محمد بن عبد اهلل1990( .م) .المستدرك على الصحيحين .تحقيق :مصطفى عبد القادر
عطا .ط .1بغداد :دار الكتب العلمية.

الحسين بن حرب ،أبو عبد اهلل الحسين بن الحسن بن حرب المروزي1419( .هــ) .البر والصلة.
تحقيق :د .محمد سعيد بخاري .ط .1الرياض :دار الوطن.

الحليمي ،الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم1979( .م) .المنهاج في شعب اإليمان .المحقق:
حلمي محمد فودة .ط .1دار الفكر.
الحميدي ،عبد اهلل بن الزبير1996( .م) .مسند الحميدي .تحقيق :حسن سليم أسد .ط .1دمشق:
دار السقا.
الخرائطي ،محمد بن جعفر بن محمد1993( .م) .مساوئ األخالق ومذمومها .تحقيق :مصطفى
بن أبو النصر الشلبي .ط .1جدة :مكتبة السوادي للتوزيع.

الخرائطي ،محمد بن جعفر بن محمد1999( .م) .مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها.
تحقيق :أيمن عبد الجابر البحيري( .د .ط) .القاهرة :دار اآلفاق العربية.

الخرائطي ،محمد بن جعفر بن محمد2000( .م) .اعتالل القلوب .تحقيق :حمدي الدمرداش.
ط .2مكة :نزار مصطفى الباز.

الخطـ ـ ــابي ،أبو سليمـان أحمد بــن محمد1988( .م) .أع ـالم الحـ ـ ـديث في شرح صحيح البخ ـاري.
تحقيق :محمد بن عبد الرحمن آل سعود .ط .1مكة المكرمة :جامعة أم القرى.
الخطابي ،أبو سليمان أحمد بن محمد1932( .م) .معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود .ط.1
حلب :المطبعة العلمية.
الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت .شرف أصحاب الحديث .تحقيق :محمد سعيد خطي
اوغلي .أنقرة :دار إحياء السنة النبوية.

الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت1421( .هــ) .الفقيه والمتفقه .تحقيق :عادل بن يوسف
الغرازي .ط .2السعودية :دار ابن الجوزي.

الخطيب البغدادي ،أحمد بن علي بن ثابت2000( .م) .الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع.
تحقيق :محمود الطحان .ط .2الرياض :مكتبة المعارف.
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الخطيب البغدادي ،أحمد بن عليبن ثابت2002( .م) .تاريخ بغداد .تحقيق :بشار عواد معروف.
ط .1بيروت :دار الغرب اإلسالمي.

الخالل ،أحمـد بن محمد1989( .م) .السنـة .تحقيق :عطية الزهراني .ط ـ1ـ .الريـاض :دار الراي ـة.
الخليلي ،خليل بن عبد اهلل بن أحمد1409( .هــ) .اإلرشاد في معرفة علماء الحديث .تحقيق:
محمد سعيد عمر إدريس .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

ال ــدارقطني ،أبو الحسن علي بـن عمر1983( .م) .كتـ ـ ــاب النــزول .تحقيق :علي بـ ـن محمد بـ ـن
ناصر الفقيهي .ط.1

الدارقطني ،علي بن عمر1403( .هــ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :د .عبد الرحيم محمد
القشقري .ط .1المدينة المنورة :الجامعة اإلسالمية.

الدارقطني ،علي بن عمر1404( .ه) .سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني .تحقيق:
موفق بن عبد اهلل بن عبدالقادر .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.
الدارقطني ،علي بن عمر1984( .م) .سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني .تحقيق :موفق بن
عبد اهلل بن عبد القادر .ط .1الرياض :مكتبة المعارف.
الدارقطني ،علي بن عمر1985( .م) .العلل الواردة في األحاديث النبوية .تحقيق :محفوظ الرحمن
زين اهلل السلفي .ط .1الرياض :دار طيبة.

الدارقطني ،علي بن عمر2004( .م) .سنن الدارقطني .تحقيق :شعيب األرناؤوط ،وأحمد برهوم.
ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرحمن2000( .م) .مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) .تحقيق:
حسين سليم أسد .ط .1السعودية :دار المغني للنشر والتوزيع.

الدوالبي ،محمد بن أحمد بن حماد2000( .م) .الكنى واألسماء .تحقيق :نظر محمد الفاريابي.
ط .1بيروت :دار ابن حزم.
الذهبي ،محمد بن أحمد1963( .م) .ميزان االعتدال في نقد الرجال .تحقيق :علي محمد البجاوي.
ط .1بيروت :دار المعرفة للطباعة والنشر.
الذهبي ،محمد بن أحمد1967( .م) .ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم
لين .تحقيق :حماد بن محمد األنصاري .ط .2مكة :مكتبة النهضة الحديثة.
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الذهبي ،محمد بن أحمد1985( .م) .سير أعالم النبالء .تحقيق :د .شعيب األرناؤوط .ط.3
بيروت :مؤسسة الرسالة.

الذهبي ،محمد بن أحمد1986( .م) .ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق .تحقيق :محمد شكور
بن محمود الحاجي أمرير المياديني .ط .1الزرقاء :مكتبة المنارة.

الذهبي ،محمد بن أحمد1992( .م) .الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .تحقيق:
محمد عوامة .ط .1جدة :دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن.
الذهبي ،محمد بن أحمد1998( .م) .المغني في الضعفاء .تحقيق :نور الدين عتر( .د .ط).
قطر :إحياء التراث اإلسالمي.
الذهبي ،محمد بن أحمد1998( .م) .تذكرة الحفاظ .تحقيق :زكريا عميرات .ط .1بيروت :دار
الكتب العلمية.

الذهبي ،محمد بن أحمد2003( .م) .تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم .تحقيق :بشار
عواد معروف .ط .1دار الغرب اإلسالمي.
ّ
الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد1412( .هـ ـ) .المفردات في غريب القرآن.
تحقيق :صفوان عدنان الداودي .ط .1بيروت :دار القلم.

الرامهرمزي ،الحسن بن عبد الرحمن1404( .هــ) .المحدث الفاصل بين الراوي والواعي .تحقيق:
د .محمد عجاج الخطيب .ط .3بيروت :دار الفكر.
الروياني ،محمد بن هارون1416( .ه ـ) .مسند الروياني .تحقيق :أيمن علي أبو يماني .ط.1
القاهرة :مؤسسة قرطبة.
محمد بن عبد الرزاق .ت ـاج العـروس من جواهر الق ـاموس .تحقيق:
محمد بن ّ
ال ـزبيدي ،أبو الفيض ّ
مجموعة من المحققين .دار الهداية.

الزركلي ،خير الدين بن محمود2002( .م) .األعالم .ط .15لبنان  -بيروت :دار العلم للماليين.
الزهري ،أبو الفضل عبيد اهلل بن عبد الرحمن بن محمد1998( .م) .حديث الزهري .دراسة
وتحقيق :حسن بن محمد شبالة البلوط .ط .1الرياض :أضواء السلف.

218

الس ْعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصر بن حمد2002( .م) .بهجة قلوب األبرار
ِّ
وقرة عيون األخيار في شرح جوامع األخبار .تحقيق :عبد الكريم بن رسمي ال الدريني .ط.1
السعودية :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر2000( .م) .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .تحقيق:
سعيد خطي اوغلي .أنقرة :دار إحياء السنة النبوية.

السلمي ،محمد بن الحسين1427( .هــ) .سؤاالت السلمي للدارقطني .تحقيق :د .سعد بن عبد اهلل
الحميد و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي .ط( .1د .ن)( :د .م).

السمعاني ،عبد الكريم بن محمد1962( .م) .األنساب .تحقيق :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي
اليماني .ط .1حيدر آباد :دائرة المعارف العثمانية.

السندي ،محمد بن عبد الهادي التتوي1986( .م) .حاشية السندي على سنن النسائي .ط.2
حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية.
السندي ،محمد بن عبد الهادي التتوي .حاشية السندي على سنن ابن ماجه المسمى كفاية الحاجة
في شرح سنن ابن ماجه .ط .2بيروت :دار الجيل.
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر1424( .هــ) .قوت المغتذي على جامع الترمذي .ناصر بن
محمد بن حامد الغريبي .رسالة الدكتوراة  -جامعة أم القرى ،مكة المكرمة  -كلية الدعوة
وأصول الدين ،قسم الكتاب والسنة.
الشاشي ،الهيثم بن كليب1410( .هــ) .مسند الشاشي .تحقيق :محفوظ الرحمن زين اهلل .ط.1
المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم.
الشوكاني ،محمد بن علي1993( .م) .نيل األوطار .تحقيق :عصام الدين الصبابطي .ط.1
مصر :دار الحديث.

الصنعاني ،عبد الرزاق بن همام1403( .هــ) .المصنف .تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي .ط.2
بيروت :المكتب اإلسالمي.

الصنعاني ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني .سبل السالم .مصر :دار الحديث
بدون طبعة وبدون تاريخ.

محمد
الجامع الصَّغير .تحقيق :دَّ .
نوير َش ْرُح َ
الصنعاني ،محمد بن إسماعيل2011( .م) .التَّ ُ
محمد إبراهيم .ط .1الرياض :مكتبة دار السالم.
إسحاق َّ
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الضياء المقدسي ،محمد بن عبد الواحد2000( .م) .األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث
المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما .تحقيق :عبد الملك بن عبد اهلل بن

دهيش .ط .3بيروت :دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع.
الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد .المعجم الكبير .تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلفي.
ط .2القاهرة :مكتبة ابن تيمية.

الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1403( .ه ـ) .األوائل .تحقيق :محمد شكور بن محمود
الحاجي أمرير .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1413( .هــ) .الدعاء .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
ط .3بيروت :دار الكتب العلمية.

الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1984( .م) .مسند الشاميين .تحقيق :حمدي بن عبد المجيد
السلفي ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1985( .م) .الروض الداني (المعجم الصغير) .تحقيق:
محمد شكور أمرير .ط .1بيروت :المكتب اإلسالمي .عمان :دار عمان.
الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1989( .م) .مكارم األخالق .كتب هوامشه :أحمد شمس
الدين .ط .1لبنان – بيروت :دار الكتب العلمية.

الطبراني ،أبو القاسم سليمان بن أحمد1995( .م) .المعجم األوسط .تحقيق :طارق عوض اهلل،
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني( .د .ط) .القاهرة :دار الحرمين.

الطبري ،محمد بن جرير2000( .م) .جامع البيان في تأويل القرآن .تحقيق :أحمد محمد شاكر.
ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

الطبري ،محمد بن جرير2006( .م) .تهذيب اآلثار (الجزء المفقود) .تحقيق :علي رضا بن عبد
اهلل بن علي رضا .ط .1دمشق :دار المأمون.
الطبري ،محمد بن جرير2006( .م) .تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار.
تحقيق :محمود محمد شاكر( .د .ط) .القاهرة :مطبعة المدني.
الطح ـاوي ،أحمد بن محمد1994( .م) .شرح مشكل اآلث ـار .تحقيق :د .شعيب األرن ـاؤوط .ط.1
بيروت :مؤسسة الرسالة.
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الطحطاوي ،أحمد بن محمد بن إسماعيل1997( .م) .حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح
نور اإليضاح .المحقق :محمد الخالدي .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

الطويان ،عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم1999( .م) .جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي في
تقرير عقيدة السلف .ط .1المملكة العربية السعودية :مكتبة العبيكان.

الطيالسي ،سليمان بن داود1999( .م) .مسند أبي داود الطيالسي .تحقيق :محمد بن عبد المحسن
التركي .ط .1مصر :دار هجر.
الطيبي ،شرف الدين الحسين بن عبد اهلل1997( .م) .شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى
بـ (الكاشف عن حقائق السنن) .تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي .ط .1مكة المكرمة – الرياض:

مكتبة نزار مصطفى الباز.

الشيباني1986( .م) .السنة .تحقيق :د .محمد بن
عبد اهلل بن أحمد ،عبد اهلل بن أحمد بن حنبل
ّ
سعيد القحطاني .ط .1الدمام :دار ابن القيم.
العجلي ،أحمد بن عبد اهلل1985( .م) .معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء
وذكر مذاهبهم وأخبارهم .تحقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة

الدار.

العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين2005( .م) .المغني عن حمل األسفار في
األسفار .ط .1بيروت :دار ابن حزم.
العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين .طرح التثريب في شرح التقريب المقصود
بالتقريب تقريب األسانيد وترتيب المسانيد .الطبعة المصرية القديمة.
العز بن عبد السالم ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي1986( .م) .أحكام الجهاد

وفضائله .حققه وقدم له وعلق َعلَ ْيه :الدكتور نزيه كمال حماد .ط .1جدة :مكتبة دار الوفاء
للنشر والتوزيع.

العظيم آبادي ،شرف الحق محمد أشرف بن أمير بن علي1415( .هــ) .عون المعبود شرح سنن
أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم :تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكالته .ط.2
بيروت :دار الكتب العلمية.

العقيلي ،أبو جعفر محمد بن عمرو بن حماد2008( .م) .الضعفاء .تحقيق :مازن السرساوي.
ط .2مصر :دار ابن عباس.
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العقيلي ،محمد بن عمرو1403( .هــ) .الضعفاء الكبير .تحقيق :د .عبد المعطي أمين قلعجي.
ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.

العالئي ،خليل بن كيكلدي1417( .ه) .المختلطين .تحقيق :رفعت فوزي عبد المطلب ،وعلي
عبدالباسط مزيد .ط .1القاهرة :مكتبة الخانجي.

العالئي ،خليل بن كيكلدي1986( .م) .جامع التحصيل في أحكام المراسيل .تحقيق :حمدي عبد
المجيد السلفي .ط .2بيروت :دار الكتب.
العالئي ،صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل .جزء في تفسير الباقيات الصالحات.
تحقيق :بدر الزمان محمد شفيع النيالي .المدينة المنورة :مكتبة األيمان.
العيد ،عمر بن سعود بن فهد .شرح المية ابن تيمية .دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة
اإلسالمية.

العيني ،أبـو محمد محمود بـن أحمد بـن موسى1999( .م) .شرح سنن أبي داود .تحقيق :أبو
المنذر خالد بن إبراهيم المصري .ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

العيني ،محمود بن أحمد1412( .ه ــ) .عمدة القاري شرح صحيح البخاري .ط .1بيروت :دار
إحياء التراث العربي.

الفَتَّني ،جمال الدين محمد طاهر بن علي1967( .م) .مجمع بحار األنوار في غرائب التنزيل
ولطائف األخبار .ط .3مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.

فخر الدين الرازي ،أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين1420( .ه ــ) .مفاتيح الغيب.
ط .3بيروت :دار إحياء التراث العربي.
الفريابي ،جعفر بن محمد1989( .م) .فضائل القرآن .تحقيق :يوسف عثمان فضل اهلل جبريل.
ط .1الرياض :مكتبة الرشد.

الفسوي ،يعقوب بن سفي ـان1981( .م) .المعرفة والت ـاريخ .تحقيق :أكرم ضياء العمري .ط.2
بيروت :مؤسسة الرسالة.

الفيروزآبـادي ،أبو ط ـاهـر محمد بن يعقوب2005( .م) .القـاموس المحيط .تحقي ـق :مكتب تحقيق
التراث في مؤسس ـ ــة الرســالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي .ط .8لبنــان – بيروت :مؤسسة

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.
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فيصل المبارك ،فيصل بن عبد العزيز2002( .م) .تطريز رياض الصالحين ،المحقق :د .عبد
العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير آل حمد .ط .1الرياض :دار العاصمة.

الفيومي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .بيروت:
المكتبة العلمية.

قاسم ،حمزة محمد1990( .م) .منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .راجعه :الشيخ عبد
القادر األرناؤوط ،عني بتصحيحه ونشره :بشير محمد عيون .دمشق :مكتبة دار البيان،
السعودية – الطائف :مكتبة المؤيد.

يح َيى
القاضي عياض ،ابن موسى اليحصبي1998( .م) ،إكمال المعلم بفوائد مسلم .تحقيقْ :
إ ْس َماعيل .ط .1مصر :دار الوفاء.

القاضي عياض ،ابن موسى اليحصبي( .د.ت) .ترتيب المدارك وتقريب المسالك .تحقيق :مجموعة
من المحققين .ط .1المغرب :مطبعة فضالة.
القاضي عياض ،ابن موسى اليحصبي .مشارق األنوار على صحاح اآلثار .المكتبة العتيقة ودار
التراث.
القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد1964( .م) .الجامع ألحكام القرآن .تحقيق :أحمد البردوني،
وابراهيم أطفيش .ط .2القاهرة :دار الكتب المصرية.

القسطالني ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك1323( .هــ) .إرشاد الساري لشرح صحيح
البخاري .ط .7مصر :المطبعة الكبرى األميرية.

القضاعي ،محمد بن سالمة بن جعفر1986( .م) .مسند الشهاب .تحقيق :حمدي بن عبد المجيد
السلفي .ط .2بيروت :مؤسسة الرسالة.

القطيعي ،أحمد بن جعفر1993( .م) .جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد
الغرائب الحسان .تحقيق :بدر بن عبد اهلل البدر .ط .1الكويت :دار النفائس.
الكشميري ،محمد أنور شاه بن معظم شاه2005( .م) ،فيض الباري على صحيح البخاري.
المحقق :محمد بدر عالم الميرتهي .ط .1لبنان ،بيروت :دار الكتب العلمية.
مالك ،مالك بن أنس1985( .ـم) .موطأ اإلمام مالك .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( .د .ط).
بيروت :دار إحياء التراث العربي.
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المباركفوري ،أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد الرحماني1984( .م) .مرعاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح .ط .3الهند :إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء  -الجامعة السلفية.

المباركفوري ،أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي.
بيروت :دار الكتب العلمية.

المحاملي ،أبو عبد اهلل الحسين بن إسمـ ـ ـاعيل بن محمد2006( .م) .أمالي المحـ ـاملي .رواية ابن
المحقق :لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب .الكويت :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية
المحققين .دار الهداية.

المروزي ،أبو عبـ ـد اهلل محمد ب ـن نصر1988( .م) .مختصر قيـ ـام اللي ـ ـ ـل وقي ـام رمض ـان وكتــاب
الوتر .تحقيق :أحمد المقريزي .ط .1باكستان – فيصل اباد :حديث أكادمي.

المروزي ،محمد بن نصر بن الحجاج1406( .هــ) .تعظيم قدر الصالة .تحقيق :عبد الرحمن عبد
الجبار الفريوائي .ط .1المدينة المنورة :مكتبة الدار.
المزي ،يوسف بن عبد الرحمن1980( .م) .تهذيب الكمال في أسماء الرجال .تحقيق :بشار عواد
معروف .ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
مسلم ،مسلم بن الحجاج .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم المشهور بـ ـ :صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .ط .1بيروت :دار

إحياء التراث العربي.
المسلمي وآخرون2001( .م) .موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله.
ط .1لبنان – بيروت :عالم الكتب للنشر والتوزيع.
مصطفى وآخرون ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة .المعجم الوسيط .دار الدعوة.
معروف واألرنؤوط ،بشار عواد معروف ،وشعيب األرنــؤوط1997( .م) .تح ـرير تقريب التهذيــب.
ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.
معمر بن راشد ،معمر بن أبي عمرو راشد األزدي1403( .هــ) .الجامع .تحقيق :حبيب الرحمن
األعظمي .ط .2المجلس العلمي بباكستان ،وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت.
مغلطاي ،مغلطاي بن قليج2001( .م) .إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال .تحقيق :عادل
بن محمد .ط .1القاهرة :الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
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المال القاري ،علي بن سلطان محمد2002( .م) .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ط.1
لبنان ،بيروت :دار الفكر.

المناوي ،عبدالرؤوف بن تاج العارفين1356( .ه ــ) .فيض القدير شرح الجامع الصغير .ط.1
مصر :المكتبة التجارية الكبرى.

المناوي ،محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين1988( .م) .التيسير بشرح الجامع الصغير .ط.3
الرياض :مكتبة اإلمام الشافعي.
المنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل1417( .هــ) .الترغيب والترهيب .تحقيق :إبراهيم
شمس الدين .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
موقع ملتقى أهل الحديث  . http://www.ahlalhdeeth.comمفهوم الجنة للشيخ عدالن بن
ســاري العنزي في كتابه الغاية مباحث علمية ودراسات حديثية حول الجنة.

موقع ملتقى أهل الحديث  .http://www.ahlalhdeeth.comالعوضي 13 .مارس2008 .م
النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي1406( .هــ) .عمل اليوم والليلة .المحقق :د.
فاروق حمادة .ط .2بيروت :مؤسسة الرسالة.
النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب2001( .م) .السنن الكبرى .حققه وخرج أحاديثه :حسن
عبد المنعم شلبي .أشرف عليه :شعيب األرناؤوط .قدم له :عبد اهلل بن عبد المحسن التركي.

ط .1بيروت :مؤسسة الرسالة.

النس ـائي ،أبو عبـد ال ــرحمن أحمد بن شعيب1369( .ه ـ ـ ـ ـ) .تسمي ـة فقه ـاء األمص ـار من أصح ـاب
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .تحقيق :محمود إبراهيم زايد .ط .1حلب :دار الوعي.
النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب1396( .هــ) .الضعفاء والمتروكون .تحقيق :محمود
إبراهيم زايد .ط .1حلب :دار الوعي.
النسائي ،أحمد بن شعيب1423( .ه ـ) .تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي

النسائي وذكر المدلسين (وغير ذلك من الفوائد) .تحقيق :الشريف حاتم بن عارف العوني.
ط .1مكة :دار عالم الفوائد.

النسائي ،أحمد بن شعيب1986( .م) .السنن الصغرى المسمى ب ـ (المجتبى) .تحقيق :عبد الفتاح
أبو غدة .ط .2حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية.
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النسفي ،عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين1998( .م) .مـدارك التنزيل وحقـائق التأويل.
حققه وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي .راجعه وقدم له :محيي الدين ديب مستو .ط.1
بيروت :دار الكلم الطيب.
النوري وآخرون1997( .م) .موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله .ط.1
عالم الكتب.

َّ
النووي المعروف بالمنهاج شرح صحيح
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سورة البقرة

َ ُ ََ
الصلَ َوات َو َّ
لَع َّ
الص ََلة ال ْ ُو ْس َطى َوقُ ُ
وموا ّلِل َّ قَانت َ
ي﴾
﴿حافِظوا
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ
ََ َ ْ
ك ُف ُ
كُ
َ ْ ُُ
ون﴾
ر
ت
ل
و
ل
وا
ر
ون أذكركم واش
ِ
ِ
﴿فاذكر ِ
َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ْ َ
ارةُ أ ِعدت لِلَكفِ ِري َن﴾
اْلج
﴿فاتقوا انلار ال ِت وقودها انلاس و ِ
َ َْ
َ َْ ْ َ ُْ َ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ
اْل ْم َ
ِ
ال
و
ن
م
ص
ق
ن
و
وع
اْل
و
ف
و
اْل
ن
م
ء
َش
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿ونلبلونكم ب ِ
َ َْ
اْل ْن ُفس َواثلَّ َم َرات َوب َ ِّش َّ
الصابر َ
ين﴾...
و
ِ
ِ
ِ
ِِ
ْ ْ
َ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
ّش ِق َوال َمغ ِر ِب﴾...
﴿ليس ال ِب أن تولوا وجوهكم قِبل الم ِ
َّ َّ
َّ َ َ َ
آمنُوا َو َعملُوا َّ
ين َ
الصاْلَات َوأَقَ ُ
اَّل َ
الصَلة َوآت ُوا﴾...
اموا
﴿ ِإن ِ
ِ ِ
ِ
ً َ َ َ َ
َ َ ً
َ ْ َ َّ ُ ْ ُ
اّلِل َّ ق ْرضا َح َسنا فيُضا ِعف ُه ُل﴾...
اَّلي يق ِرض
﴿من ذ ا ِ
َ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
َ َ
ون أَ ْم َوال َ ُه ْم ف َ
اّلِل َّ ك َمث ِل َح َّبة﴾...
ب
س
اَّلين ين ِفق
﴿ مثل ِ
يل ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ِ َ ُ َ َ ُ
َ
اَّلين آمنوا ك ِتب عليكم الصيام كما ك ِتب﴾...
﴿ يا أ ي ها ِ
ْ
َ
ْ ََ َ َ
َ َ
اْل َ ُّج أَ ْش ُهر َم ْعلُ َ
ومات ف َم ْن ف َرض ِفي ِه َّن اْل َ َّج فَل َرفث﴾...
﴿
ْ َ ْ
َْ
﴿ َو َل َت ُقولُوا ل َم ْن ُي ْقتَ ُل ف َ
اّلِل َّ أم َوات بَل أحيَاء﴾...
ب
س
ِ
يل ِ
ِ ِ ِ
َ َْ َ ُ َ
ْ ُ َ َ َّ َ ُ ْ
ِصوا ف َ
ون َ ْ
ح ِ ُ
ضبًا﴾..
اّلِل َّ ل يست ِطيع
ب
س
اَّلين أ
﴿لِلفقرا ِء ِ
يل ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ َ
ْسة َوأن ت َصدقوا خ ْي﴾.....
﴿و ِإن َكن ذو عْسة فن ِظرة ِإل مي
سورة آل عمران
ْ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َّ ْ َ ُ ُ َ ُ
ُ ُّ َ ْ
ورك ْم يَ ْو َم ال ِق َيا َم ِة
﴿ُك نفس ذائِ قة المو ِت و ِإن ما توفون أج
َّ ُ ْ َ ْ َّ َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ
ار َوأد ِخل اْلَنة﴾...
فمن زح ِزح ع ِن انل ِ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ
ُْ ْ ُ
اّلِل َّ فَاتَّب ُ
ون َ
ك ُم ُ
اّلِل َّ﴾....
ون ُي ِبب
ع
ُتب
﴿قل ِإن كنتم ِ
ِ
ِ
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178
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181

156،155

188

177
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51

261

51

183

52

197
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154

64

273

103

280

119

185
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131،15
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َ َ ُّ َ َّ
َّ ُ
آمنُوا ْ
ين َ
اص ُ
اَّل َ
بوا َو َصابِ ُروا َو َرابِ ُطوا َواتقوا﴾...
﴿ يا أ ي ها ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
َْ ً ْ َ ْ
ين قُتلُوا ف َ
اَّل َ
اّلِل َّ أم َواتا بَل أحيَاء﴾...
ب
س
﴿ول ُتسب
ِ
يل ِ
ِ ِ ِ ِ
َُْ َ َْ ْ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
وف﴾...
﴿ كنت م خ
ي أمة أخ ِرجت لِلن ِ
اس تأم ُرون بِالمع ُر ِ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ
ب لنفضوا ِم ْن َح ْولِك﴾
﴿ولو كنت فظا غ ِليظ القل ِ
َ ََ
َ َ
ً
اْليْت َمن ْ
لَع َّ
اس ِح ُّج ْ َ
ّلِل َّ
استَ َطاع ِإَلْ ِه َس ِبيَل﴾...
انل
ِ
﴿و ِ ِ
ِ
ِ
َ َّ
ين إ َذا َف َعلُوا فَاح َش ًة أَ ْو َظلَ ُموا أَ ْن ُف َس ُه ْم َذ َك ُروا َ
اَّل َ
اّلِل َّ ﴾...
﴿و
ِ
ِ
ِ
َُْ ُ َ َْ ْ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
ُ
وف﴾...
﴿ كنت م خ
ي أمة أخ ِرجت لِلن ِ
اس تأمرون بِالمعر ِ
َ ً َ َ َ َ َّ ُ َ ْ
َْ ُ َْ
اذ ُك ُروا ن ْع َم َ
ت﴾...
َجيعا ول تفرقوا و
اّلِل َّ ِ
ِ
﴿ َواعت ِصموا ِِبب ِل ِ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ً ُ ً َ َ
اما َوق ُعودا َولَع ُجنُوبِ ِه ْم﴾...
اَّلين يذكرون اّلِل َّ ِقي
﴿ ِ
ََ ُ َ َ ْ َ ْ َِ ُ
او ُ
ك ْم َو َج َّنة َع ْر ُضَ َها َّ
السَ َم َ
ات
ارعوا ِإل مغ ِفرة ِمن رب
﴿وسَ ِ
ُ
ْ
َّ ْ
َْْ ُ
ت لل ُم َّتق َ
ي﴾...
َواْلرض أ ِعد ِ ِ
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169

176،62،57
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192
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55

135

81

110

89

103

124

191

151

143،133

154،153

سورة النساء

َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ ً
لَع ال ْ ُم ْؤمن َ
ي ِكتَابًا َم ْوقوتا﴾
﴿ ِإن الصَلة َكنت
ِِ
َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ
َّ ْ َ
اموا إِل
﴿ ِإن ال ُم نافِ ِقي ُيا ِدعون اّلِل َّ وهو خا ِدعهم و ِإذا ق
َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
ون َ
اّلِل َّ ﴾........
الصَلةِ قاموا كسال يراءون انلاس ول يذكر
َ ْ
ْ ً
اّلِل َّ َو َل ت ُ ّْش ُكوا به َشيْئًا َوبال ْ َو َ
اعبُ ُدوا َ
اِليْ ِن إِح َسانا﴾...
﴿و
ِ ِ
ِ ِِ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ْ
﴿فَلْيُ َقات ْل ف َ
اِلنيَا ﴾....
اَّلين يّشون اْلياة
ب
س
اّلِل َّ ِ
يل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ
اَّلي َن أَ ْن َع َم ُ
اّلِل َّ ﴾...
﴿ َو َم ْن يُ ِط ِع اّلِل َّ و
الرسول فأوَلِك مع ِ
َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ
ك َم َب ْ َ
ي َّ
اس﴾...
كتاب بِاْلق ِِلح
انل ِ
﴿إِنا أنزنلا إَِلك ال ِ

103

166

142

184،167

36

114،32

74

56

69

131،61

105

107

سورة المائدة

َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ
ول ت َرى أعيُن ُه ْم ت ِفيض ﴾...
﴿و ِإذا س ِمعوا ما أن ِزل ِإل الرس ِ
228

83

185

طرف اآلية

رقمها

سورة األنعام
ََ ََُْ َ َ ْ
َّ َّ
َ َ ْ
َ َُ
ه أح َس ُن َح َّّت يبْلغ﴾...
يم ِإل بِال ِت ِ
﴿ول تقربوا مال اَلَتِ ِ

152

الصفحة

134

سورة األعراف

َ َّ َ َ ْ
اْل َ َم ُل ف َس ِم ْ َ
اط﴾...
﴿حّت ي ِلج
ِ
اْلي ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َّ
ين َينْ َه ْو َن َعن ُّ
اَّل َ
﴿فَلَ َّما ن َ ُسوا َما ُذ ِك ُ
السو ِء﴾...
ا
ن
ي
ْن
أ
ه
ب
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ َ ُ ُْ ْ َ َ ْ
َ
ُ
ُ
ّلِل َّ اْلسماء اْلسن فادعوه بِها﴾...
﴿ َو ِ ِ

40

187

165

191

188

83

سورة األنفال
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ُ َ ْ
اذ ُك ُروا َ
اّلِل َّ﴾...
اَّلين آمنوا إِذا ل ِقيتم فِئة فاثبتوا و
﴿ يا أ ي ها ِ

45

سورة التوبة
َ ْ َ َ َّ َ
َّ َ ْ
َ ُْ ْ َ َُْ
اش َ َ
﴿ ِإن اّلِل َّ
ي أنف َس ُه ْم َوأم َوال ُه ْم بِأن ل ُه ُم﴾...
َتى ِمن المؤ ِم ِن
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ َّ َ ُ ُ
َّ
َ
َ
َ
اَّلين آمنوا اتقوا اّلِل وكونوا مع الصا ِد ِقي﴾
﴿ يا أ ي ها ِ
﴿إ َّن َما َي ْع ُم ُر َم َساج َد اّلِل َّ َم ْن َ
آم َن باّلِل َّ َو ْاَلَ ْومِ ْاْلخر َوأَقَ َ
ام﴾...
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
اّلِل َّ أَ ْن تُ ْر َف َع َو ُي ْذ َك َر ف َ
﴿ف ُبيُوت أَ ِذ َن ُ
يها ا ْس ُم ُه ي ُ َسبِ ُح ُل﴾......
ِ
ِ
سورة هود
ََ
َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ً َ َّ ْ َّ ْ َ َ َ
ات﴾...
ن
س
اْل
ن
إ
ل
ي
الل
ن
م
ا
ف
ل
ز
و
ار
ه
انل
َف
ر
ط
ة
َل
الص
م
ق
ِ
ِ
ِ
﴿وأ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُْ
ُ ْ ََ ْ َُ ُ ْ ُ َ
َ َ
حون﴾
﴿ َو َما َكن َر ُّبك َِلُه ِلك الق َرى بِظلم وأهلها مص ِل
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ
ُ
﴿فاست ِقم كما أ ِمرت ومن تاب معك ول تطغوا إِنه﴾...

178

111

57

119

91،90

18

144

36

144

114

16

117

191

112

38

سورة يوسف

َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
َ
اء إِن ُه ِم ْن ِعبَا ِدنا﴾...
ِصف عنه السوء والفحش
﴿كذلِك ِنل ِ
سورة الرعد

229

24

106
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َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
يعاد﴾
﴿ ِإن اّلِل َّ ل ُي ِلف ال ِم
ْ
َ
َ
ْ
َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
اّلِل َّ ِم ْن َبع ِد ِميثاقِ ِه َو َيق َط ُعون َما﴾...
﴿و ِ
اَّلين ينقضون عهد ِ
َ
ْ َ
ُِ
َ ُ ْ ُ ُ َ َ
﴿ َوال َمَلئِكة يَدخلون َعليْ ِه ْم ِم ْن ُك بَاب (َ )23سَلم﴾.....
سورة إبراهيم
َ ُ
اّلِل َّ َمثَ ًَل ََك َم ًة َطيِبَ ًة َك َش َ
ض َب ُ
﴿ َ َ
ج َرة َطيِبَة أ ْصل َها﴾...
ِ
سورة النحل
َ َ َ ُْ َ ُ ْ
َ َ ْ َّ
َ ْ َ َ َ
اْلًا ِم ْن ذكر أ ْو أنَث َوه َو ُمؤ ِمن فلنُح ِييَن ُه﴾...
﴿من ع ِمل ص ِ
َ َ ُِ َ َ
ًّ ُ َ
ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ْ
ّشََ أ َح ُده ْم ِباْلنَث ظل َوج ُه ُه ُم ْسََ َودا َوه َو ك ِظيم
﴿و ِإذا ب
ْ
(َ )58يتَ َو َ
ارى ِم َن ال َق ْومِ ِم ْن ُسو ِء َما ب ُ ِ َ
ّش بِ ِه﴾...
َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
لَع َب ْعض ف ِ
الر ْز ِق﴾...
﴿واّلِل َّ فضل بعضكم
ِ
سورة اإلسراء
َ
َّ
َّ َ َ ُ ُ
َ َ
َّ
ُ َ
وك الش ْم ِس إِل غ َس ِق الليْ ِل َوق ْرآن﴾....
﴿أقِ ِم الصَلة ِِلل ِ
َ َ َ َ ُّ َ
ْ ً
ك َأ َّل َت ْعبُ ُدوا إ َّل إيَّ ُاه َوبال ْ َو َ
اِليْ ِن ِإح َسانا﴾...
﴿وق ض ر ب
ِ ِ
ِ ِ
سورة الكهف
َّ َّ
ت ل َ ُه ْم َج َّن ُ
الصاْلَات ََكنَ ْ
آمنُوا َو َعملُوا َّ
ين َ
اَّل َ
ات﴾...
﴿إِن ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ً
َ َ
َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ َ
َْ
ات خ ْي ِعند َر ِبك ث َوابًا َوخ ْي أ َمَل﴾
اْل
﴿واْلا ِقيات الص ِ

رقمها

الصفحة

31

72

25

118

24،23

150

24

158

97

17

59،58

190

71

102

78

164،42

23

114

107

15

46

179

سورة مريم

ُ َ َ
﴿ه ْم أ ْوَل بِ َها ِص ِل ًّيا﴾
َّ َّ َ َ ُ َ ُ
َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ْ َ ًّ
َّ
ْح ُن ُودا﴾
ات سيجعل لهم الر
اَّل
﴿ ِإن ِ
ين آمنوا َوع ِملوا الص ِ
اْل َ ِ
َ َ ُ ُ َّ َ ْ
َ ُ َ
اه َت َد ْوا ُه ًدى َو ْ َ َ ُ َّ
ات خ ْي
اْل
اَّلين
﴿وي ِزيد اّلِل َّ ِ
اْلا ِقيات الصََ ِ
َ َ
ًّ
َ
َْ
ِعند َر ِبك ث َوابًا َوخ ْي َم َردا﴾

230

70

13

96

18

76

179،67

طرف اآلية

ْ ً
﴿ َول َ ُه ْم ر ْز ُق ُه ْم ف َ
يها بُك َرة َو َع ِش ًّيا﴾
ِ
ِ

رقمها

الصفحة

62

146

سورة طه
ْ َ َ
َ ُ َ َ َ ً َ ً َ َّ
َ َّ َ
﴿اذهبَا إِل فِ ْر َع ْون إِن ُه َطغ ( )43فقول ُل ق ْول َلِنا ل َعل ُه﴾...
َ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ
آن ِم ْن قبْ ِل﴾...
﴿فتعال اّلِل َّ الم ِلك اْلق ول تعجل بِالقر ِ

44،43

192

114

66

سورة األنبياء
َ ْ َ َّ ُ َ َ
َ َ ََْ َْ ْ َْ َ
َّ ُ
ُ
ْ
َ
َ
وِح إَِل ِه أنه ل إِل﴾...
﴿وما أرسلنا ِمن قب ِلك ِمن رسول إِل ن ِ

25

33

سورة الحج

َّ ُ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
ين كف ُروا﴾...
اَّل
﴿انلار وعدها اّلِل َّ ِ
َْ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ
َّ َ ْ َّ َّ ُ
اْل ْرض أَقَ ُ
الزَكة﴾...
اموا الصَلة وآتوا
ين ِإن َمكناه ْم ِف
اَّل
ِ
﴿ ِ

72

13

41

192

سورة المؤمنون

َ َّ َ ُ َ َ
َ
ُ
َ
ين ه ْم لَع َصل َواتِ ِه ْم ُيَافِ ُظون﴾
اَّل
﴿و ِ
َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ ُ َ
4
لزَك ِة فا ِعلون﴾
﴿و ِ
اَّلين هم ل ِ
َ
َ ْ ََْ َ ُْ ْ ُ َ
َ َ ْ َ
ون (ْ ُ َ َّ )1
اش ُعون ()2
﴿قد أفلح المؤ ِمن
ِ
اَّلين هم ِف صَلتِ ِهم خ ِ
6،5،4،3،2،1
َ
َّ ْ ْ
َ َّ َ ُ
ين ه ْم َع ِن اللغ ِو ُمع ِر ُضون﴾....
اَّل
و ِ
9

163
50
93

سورة النور

َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ
َّ
ات﴾...
اَّل
﴿وعد اّلِل َّ ِ
ين آمنوا ِمنكم َوع ِملوا الص ِ
اْل َ ِ

55

19

سورة الفرقان

َ َّ َ َ ُ َ
ون ل َر ِبه ْم ُس َّج ًدا َوقيَ ً
اما﴾
﴿و ِ
ِ
اَّلين ي ِبيت ِ ِ
َ ً
ْ َ
ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
اج ِع يَد ُعون َر َّب ُه ْم خ ْوفا َو َط َم ًعا
ضََ
﴿تتجاف جنوبهم ع ِن الم
ِ
َ ُْ
َ
َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون ( )16فََل َت ْعلَ ُم َن ْفس ما أخ ِ َ
ف ﴾.......
و ِمما رزقناهم ين ِفق
َ َ ُ َّ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
َ ً َ
ين ي ْمشون لَع اْل ْر ِض ه ْونا َو ِإذا﴾....
اَّل
﴿و ِعباد الرْح ِن ِ

231

64

149،47،45

17،16

45

63

47

طرف اآلية
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ي ذلِك﴾...
ْسفوا ولم يقَتوا وَكن ب
﴿و ِ
اَّلين ِإذا أنفقوا لم ي ِ
ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ً
ُت َّية﴾...
﴿أوَلِك ُيزون الغرفة بِما صبوا ويلقون ِفيها ِ
﴿ َوقَد ْمنَا إ َل َما َعملُوا م ْن َع َمل فَ َ
اء َمنْثُ ً
ج َعلْنَ ُاه َهبَ ً
ورا﴾
ِ
ِ
ِ ِ

رقمها

الصفحة

67

47

75

47

23

79

سورة العنكبوت
ُْْ َ َ
َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
َّل ْك ُر اّلِل َّ أَ ْك َ ُ
ب﴾...
﴿ ِإن الصَلة تنه ع ِن الفحشا ِء َوالمنك ِر َو ِ
ِ

45

163،42

سورة السجدة

ََ ََْ َْ
َ ُ ْ
ف ل َ ُه ْم ِم ْن قُ َّر ِة أَ ْع ُي َج َز ً
خَِ
اء﴾...
﴿فَل تعل ُم نفس ما أ

سورة األحزاب
َ
َ ََّ
ْ ً
َ َّ َ ً َ ََّ َ َ ََّ
ات أ َعد اّلِل َُّ ل ُهم ََّمغ ِف َرة ﴾...
﴿واَّلا ِك ِرين اّلِل َ ك ِثيا واَّلا ِكر ِ
َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُّ َ َّ
ين َ
﴿إِ َِّن َ
اَّل َ
اّلِل َّ َو َم ََلئِكته يصلون لَع انل ِ
آمنُوا﴾...
ب يا أ ي ها ِ
ِ
َ ًْ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
ً
ُ
اَّلين آمنوا اذكروا اّلِل َّ ِذكرا ك ِثيا﴾...
﴿ يا أ ي ها ِ

17

12

35

178

56

135

41

155

سورة فاطر

﴿إ َّن َما َُيْ َش َ
اّلِل َّ ِم ْن ِعبَا ِدهِ الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾...
ِ
َّ َ َ َ ْ َ ُ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ
ون كتَ َ
اب اّلِل َّ َوأَقَ ُ
الصَلة َوأنفقوا ِم َّما﴾....
اموا
اَّلين يتل
﴿إِن ِ
ِ
ِ
َ
ب َوالْ َع َم ُل َّ
الطيِ ُ
﴿إ ََلْه يَ ْص َع ُد الْ ََك ُم َّ
الصا ِل ُح يَ ْرف ُع ُه﴾...
ِ ِ
ِ

28

66

30،29

68

10

85

سورة ص

َ َ ُ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ً
َْْ َ ْ ُ
ك ْم َب ْ َ
ي﴾...
اك خ ِليفة ِف اْلر ِض فاح
﴿يا داوود إِنا جعلن

26

سورة الزمر
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
اَّل َ
ين﴾....
اَّل
ين يست ِمعون القول فيت ِبعون أح َسنه أوَلِك ِ
﴿ ِ

18

107

40

سورة غافر

َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِ ُ َ
حون ِِبَ ْم ِد َر ِب ِه ْم ﴾...
اَّلين ُي ِملون العرش ومن حول يسب
﴿ ِ
232

7

87

الصفحة

طرف اآلية

رقمها

سورة فصلت
َّ َّ َ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ
َنل َعليْ ِه ُم﴾.....
اَّلين قالوا ربنا اّلِل َّ ثم استقاموا تت
﴿ ِإن ِ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ْ َ َ َ
َ َ َ َ ً ََ َ
اْلا وقال﴾....
اّلِل َّ وع ِمل ص ِ
﴿ومن أحسن قول ِممن دع إِل ِ

30

39،38

33

72

سورة محمد

َ ُ َْ ُ
َ ُ ُ ً
َ َّ َ ْ َ
ين اهتَد ْوا َزاده ْم هدى َوآتاه ْم تق َواه ْم﴾
اَّل
﴿و ِ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َْْ ََُ
ُ
ُ
ِ
﴿فهل عسيتم إِن توَلتم أن تف ِسدوا ِف اْلر ِض وتقطعوا﴾...
سورة الحجرات
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
ُيب أحدكم أن يأكل﴾...
﴿ ول ي غ ت ب ب ع ض ك م ب ع ضا أ ِ
َ ْ
َّ ْ ْ
﴿ ِإن َما ال ُمؤ ِمنُون ِإخ َوة﴾...

17

67

22

118

12

194

10

134

سورة الذاريات

ََ َ َْ ُ ْ
اْل َّن َو ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون﴾
اْلنس إِل َِلعبد ِ
﴿ و ما خل ق ت ِ
ِ

56

33

سورة النجم

ْ
َ ْ ُ ُ
ّلِل َّ َواعبُ ُدوا﴾
﴿فاسجدوا ِ ِ

62

سورة الطور
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ ِ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
يمان أْلَقنا بِ ِه ْم﴾.....
اَّلين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بِ ِإ
﴿و ِ

21

133

189

سورة الرحمن

َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ِ َ َّ َ
ان﴾
﴿ولِمن خاف مقام رب ِه جنت ِ

46

سورة الحديد
َ
ُ َ ْ
َّ
ُ
﴿ َسابِقوا ِإل َمغ ِف َرة ِم ْن َر ِبك ْم َو َجنة َع ْر ُض َها ك َع ْر ِض﴾...

21

سورة المجادلة
َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َّ
ين أُوتُوا الْعلْ َم َد َر َ
اَّل َ
جات﴾...
اَّل
ين آمنوا ِمنكم َو ِ
﴿يرف ِع اّلِل َّ ِ
ِ

11

233

37

1

67

طرف اآلية
َّ َ َ َ ُ ُ
﴿ َو ِإنك ل َعَل خلق َع ِظيم﴾

رقمها

الصفحة

سورة القلم
4

137

سورة نوح

َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ
ارا ( )10يُ ْرسل َّ
ك ْم إنَّ ُه ََك َن َغ َّف ً
الس َم َ
اء
﴿فقلت استغ ِفروا رب
ِ
ِ ِ
َ َْ ُ
ك ْم ِم ْد َر ً
ارا﴾...
علي

11،10

سورة اإلنسان
َ ُ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ
لَع ُحبِه م ْسكينًا َو َيت ً
يما َوأَس ً
يا﴾...
﴿ويط ِعمون الطعام
ِ ِ ِ
ِ
ِ

8

سورة اًلنفطار
َ َّ ْ ُ َّ َ َ
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ
ار ل ِف َج ِحيم﴾
ار ل ِف ن ِعيم ( )13و ِإن الفج
﴿ ِإن اْلبر

14،13

81

123

91

سورة البلد

َ
َ ُّ َ
َ
﴿فك َرقبَة ( )13أ ْو إِ ْط َعام ِف يَ ْوم ِذي َم ْسغبَة﴾
﴿يَت ً
يما َذا َم ْق َر َبة ( )15أَ ْو ِم ْسكينًا َذا َم ْ َ
َت َبة﴾
ِ
ِ

14،13

172

16،15

134

سورة العلق

َ َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ
َتب﴾
﴿لَك ل ت ِطعه واسجد واق ِ
َْ َ ُ ْ ْ
َ َّ َّ ْ ْ َ َ َ
استَغ َن﴾
اْلن َسان َلَ ْطغ ( )6أن رآه
﴿لَك ِإن ِ

19

133،15

7،6

103

سورة البينة

اّلِل َّ ُُمْلص َ
ي َ ُل ِ
﴿ َو َما أُ ِم ُروا إ َّل َلَ ْعبُ ُدوا َ
اِل َ
ين ُحنَ َف َ
اء﴾...
ِ ِ
ِ ِ
ْ ََ
َ ُ
اّلِل َّ ال ُموقد ُة﴾
﴿نار ِ
ُْ َُ ُ َ
اّلِل أ َحد﴾
﴿ قل ه و

5

105

سورة الهمزة
6

13

سورة اإلخالص
1

234

72

ثانيا :فهرس األحاديث النبوية واآلثار
ا
م

طرف الحديث

الراوي األعلى

-1

أَتَْيت النَّبِ َّي َو َعلَْي ِه ثَْوب أ َْب َيض ...
ت ِع ْن َد صدي بن عجالن
ْاب َن َ
احتَ َس ْب َ
ت َو ْ
ص َب ْر َ
آد َم إِ ْن َ
"أبو أمامة"
َّد َم ِة ْاْلولَى...
الص ْ
ِ
ام َأرَة َّ
أبو هريرة
صبِي لَهَا.....
النبِ َّي بِ َ
أَتَت ْ
النبِ َّي ُّ
أَتَى َّ
جابر بن عبد اهلل
الن ْع َمان ْبن قَ ْوَق ٍل...
ول اللَّ ِه فَقْلت :م ْرنِي بِ َع َم ٍل صدي بن عجالن
أَتَْيت َرس َ
"أبو أمامة"
ي ْد ِخلنِي اْل َجنَّةَ...
معاوية بن جاهمة
ول
ول اللَّ ِه فَقْلتَ :يا َرس َ
أَتَْيت َرس َ
السلمي
اللَّ ِه ،إِِّني ك ْنت أ ََرْدت...
ُّ
َّ
عثمان بن عفان
ان َس ْه اال...
أ َْد َخ َل الله َرج اال َك َ

-9

أبو سعيد الخدري

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

أبو ذر الغفاري

ض َج َع َك فَتَ َو َّ
وَك
ت َم ْ
إِ َذا أَتَْي َ
ض ْأ َوض َ
إِ َذا َس ِم ْعتم ِّ
اَ ،فَقولوا ِم ْثل...
الن َد َ
إِ َذا قَ ـا َل اْل َع ْبدَ :ل ِإلَـهَ ِإ َّل اللَّهَ ،واللَّه
ال َيقول اللَّه...
أَ ْك َبر ،قَ َ
ال اْلم َؤِّذن :اهلل أَ ْك َبر اهلل أَ ْك َبر.
إِ َذا قَ َ
َّج َدةَ فَ َس َج َد....
إِ َذا قَ َأَر ْابن َ
آد َم الس ْ
ِ
ب لَه
الع ْبد ،أ َْو َسافَ َر ،كت َ
إِ َذا َم ِر َ
ض َ
ِ
ان َي ْع َمل...
م ْثل َما َك َ
ِإ َذا و ِ
ض َع ِت ِ
احتَ َملَهَا...
الج َن َازةَ ،و ْ
َن َنه ار بَِب ِ
اب أَ َحِدك ْم...
أ َأ
َرَْيت ْم لَ ْو أ َّ َا
ِ
الع ْن ِز
صلَةا أ ْ
َعالَه َّن َمن َ
أ َْرَبع َ
ون َخ ْ
يحة َ

ما ِمن ع ِ
ام ٍل َي ْع َمل...
َ ْ َ
 -17أَرواحهم ِفي جو ِ
ض ٍر ،لَهَا
ف طَ ْي ٍر خ ْ
َْ ْ
َْ
قََن ِاديل م َعلَّقَة بِاْل َع ْر ِ
ش...
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ضعيف

120
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74

صحيح

182

عمر بن الخطاب

مسلم

75،22

أبو هريرة

مسلم

49

البخاري

16

أبو سعيد الخدري

البخاري

21

أبو هريرة
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16

البخاري

122

مسلم

62
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وأبو سعيد الخدري

أبو موسى
اْلشعري

عبد اهلل بن عمرو
بن العاص
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َن َل إِلَهَ ِإ َّل اهللَ ،وأَِّني....
أَ ْشهَد أ ْ
ِِ
ِِ ِ
أبو هريرة
ين َما لَ...
أْ
َع َد ْدت لع َبادي الصَّالح َ
أَ ْفضل ِّ ِ
أبو هريرة
انَ ،ش ْهر
الص َيامَ ،ب ْع َد َرَم َ
َ
ض َ
أَ ْقَبْلت مع رس ِ
أبو هريرة
ول اللَّ ِه فَ َس ِم َع َرج اال..
َََ
َه ِل الجَّن ِة؟ ك ُّل ض ِع ٍ
يف حارثة بن وهب
أَلَ أ ْخبِرك ْم بِأ ْ
َ
َ
متَضع ٍ
الخزاعي
ِّف ،لَ ْو أَ ْق َس َم...
َ
عبد اهلل بن
أ ََل أ ْخبِرك ْم بِ َم ْن َي ْحرم َعلَى الَّن ِار أ َْو
مسعود
بِ َم ْن تَ ْحرم َعلَ ْي ِه النَّار...
الجَّن ِة؟ ...عبد اهلل بن عباس
أَلَ أ ِر َ
ام َأرَةا ِم ْن أ ْ
َه ِل َ
يك ْ
َما ِإَّنك ْم َستََرْو َن َربَّك ْم َك َما تََرْو َن ...جرير بن عبد اهلل
أَ
َع اربِيًّا َجاَ إِلَى رس ِ
أ َّ
ول اللَّ ِه ثَائِ َر طلحــة بـن عبيـد
َ
َ
َن أ ْ َ
الر ِ
اهلل القرشي
ول اللَّ ِه...
َّأ
الَ :يا َرس َ
ْس ،فَقَ َ
عبد اهلل بن
ق َي ْهِدي إِلَى البِِّر َوِا َّن البَِّر
إِ َّن الص ْ
ِّد َ
ِ
مسعود
الجَّن ِة...
َي ْهدي إِلَى َ
أبو هريرة
ادى لِي...
إِ َّن اللَّهَ  قَ َ
الَ :م ْن َع َ
َّ
َح َّ
أبو هريرة
ب....
إِ َّن اللهَ تََب َار َك َوتَ َعالَى إِ َذا أ َ
أنس بن مالك
ال :إِ َذا ْابتَلَ ْيت َع ْبِدي...
إِ َّن اللَّهَ قَ َ
ثوبان بن بجدد
َخاه اْلم ْسلِ َم...
اد أ َ
إِ َّن اْلم ْسلِ َم إِ َذا َع َ
ِإ َّن اْلم ْق ِس ِطين ِع ْن ـ َد ِ
اهلل َعلَى َم َن ـابِ َر عبد اهلل بن عمرو
َ
ورَ ،ع ْن َي ِم ِ
ِم ْن ن ٍ
بن العاص
الر ْح َم ِن...
ين َّ
أبو هريرة

أ َّ
َن َرج اال َأرَى َكْلابا َيأْكل الثََّرى...
أ َّ
َن َرج اال َس ِم َع َرج اال َي ْق َأر :ق ْل ه َو ..أبو سعيد الخدري
أ َّ
أبو أبـوب
َخبِ ْرنِي
الَ :يا َرس َ
َن َرج اال قَ َ
ول اللَّ ِه أ ْ
ِِ
اْلنصـ ــاري
الجَّنةَ...
بِ َع َم ٍل ي ْدخلني َ
إِ َّن رجـ اال َكـ ِ
ان قَْبلَك ْم ،أَتَـاه
يم ْن َكـ َ
َ
َ
ان ف َ
حذيفة بن اليمان
ِ
ض...
الملَك ل َي ْقبِ َ
َ
أبو هريرة
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م
 -37أ َّ
ول
َن َرس َ
 -38أ َّ
ول
َن َرس َ

ِ
اهلل  أ ْف ِرَد َي ْوَم أحٍد ِفي.
اللَّ ِه َم َّر بِ ِه َوه َو َي ْغ ِرس

َغ ْر اسا...
ِ
الجَّن ِة
 -39إِ َّن في َ
ِ
الجَّن ِة
 -40إِ َّن في َ
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52
-53
-54

َب اابا يقَال لَه ال َّريَّان...
غ َرفاا ت َرى ظهورَها ِم ْن

بطونِهَا...
ِ
َِّ ِ ِ
اس اما ِم َائةا...
إِ َّن لله ت ْس َعةا َوتِ ْسع َ
ين ْ
ِ
َحبِّك ْم إِلَ َّي َوأَ ْق َربِك ْم ِمِّني...
إِ َّن م ْن أ َ
أ ََنا َزِعيم بَِب ْي ٍت ِفي َرَب ِ
ض اْل َجنَّ ِة لِ َم ْن
ِ
اَ...
تََر َك اْلم َر َ
أ ََنا و َك ِافل ِ ِ ِ
الجَّن ِة َه َك َذا...
اليتيم في َ
َ
َ
ٍ ِ
ان قَْبلَك ْم..
ْانطَلَ َ
ق ثَالَثَة َرْهط م َّم ْن َك َ
ق ك ُّل إِ ْن َس ٍ
ان ِم ْن َبنِي آ َد َم...
إَِّنه خلِ َ
َهل اْل َجَّنـ ِة ثَ َالثَـة ذو سْلطَـ ٍ
ان م ْق ِسط
أْ
ص ِّدق م َوفَّق...
متَ َ
ِ
الن ِ ِ
أ َْولَى َّ
ام ِة أَ ْكثَره ْم
اس بي َي ْوَم الق َي َ
ص َالةا...
َعلَ َّي َ
َعم ِ
الصالَة
الَّ « :
أ ُّ
ضل؟ قَ َ
ال أَ ْف َ
َي اْل ْ َ
لِ َوْقتِهَا»...
َح ُّ
ال:
أ ُّ
ب إِلَى اللَّ ِه؟ قَ َ
الع َم ِل أ َ
َي َ
الصالَة َعلَى َوْقتِهَا»...
« َّ
ِ
استَْنقَ َذ
َعتَ َ
ُّما َرج ٍل أ ْ
ام َأار م ْسل اماْ ،
ق ْ
أَي َ
ُّما م ْسلٍِمَ ،ش ِه َد لَه أ َْرَب َعة بِ َخ ْي ٍر...
أَي َ
اإليمان بِ ْ ِ
ِ
ون ش ْع َبةا...
ضع َوستُّ َ
َ
أَيُّهَا َّ
الناس ْارَبعوا َعلَى أ َْنف ِسك ْم،
ون...
فَِإَّنك ْم لَ تَ ْدع َ
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حسن

152،137
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عائشة

مسلم

196،191،178

علي بن أبي
طالب

صدي بن عجالن
"أبو أمامة"

عياض بن حمار

مسلم

109

ضعيف

135

متفق عليه

84
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43

أبو هريرة
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172

عمر بن الخطاب

البخاري

128

أبو هريرة

متفق عليه

91

متفق عليه

151

المجاشعي
عبد اهلل بن
مسعود
عبد اهلل بن
مسعود
عبد اهلل بن
مسعود

أبو موسى
اْلشعري
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َب ٍخ َب ٍخ ،لَ َخ ْمس َما أَثْ َقلَه َّن ِفي
اْل ِم َيز ِ
رسول اهلل
انَ :ل إِلَهَ إِ َّل اللَّه...
النبِ ُّي َخ ـ ِار َج ـ ِ
َب ْي َن َمـ ـا أ ََن ـا َو َّ
ان ِم َن
أنس بن مالك
الم ْس ِجِد...
َ
التَّ ِ
اجر الصَّدوق اْل َِمين َم َع َّ
ِّين .أبو سعيد الخدري
النبِي َ
َّ
ت ِْ
السالَ َم َعلَى َم ْن عبد اهلل بن عمرو
امَ ،وتَ ْق َأر َّ
طعم الط َع َ
أبو سلمى راعي

بن العاص
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الحكم عـلى

إسناد الحديث
صحيح

35

متفق عليه

130

ضعيف

141

متفق عليه

123

ت...
َع َرْف َ
متفق عليه
أبو هريرة
تَ ْعبد اللَّهَ لَ ت ْش ِرك بِ ِه َش ْيائاَ ،وت ِقيم..
ِ
متفق عليه
أبو هريرة
اه َد ِفي َسبِيلِ ِه...
تَ َك َّف َل اللَّه ل َم ْن َج َ
ثَالَث من ك َّن ِف ِ
متفق عليه
أنس بن مالك
يه َو َج َد َحالَ َوةَ...
َْ
صحيح
البراَ بن عازب
ال....:
َع َاربِي إِلَى النَّبِ ِّي فَقَ َ
اَ أ ْ
َج َ
َجاَ رجل إِلَى رس ِ
عبـد اهلل بـن
ال:
ول اللَّ ِه فَقَ َ
َ
ََ
متفق عليه
مسعود
ول اللَّ ِه...
َيا َرس َ
ول ِ
َجاَ رجل إِلَى رس ِ
مسلم
أبو هريرة
اهلل....
َ
ََ
اَتْنِي ِم ْس ِك َينة تَ ْح ِمل ْاب َنتَْي ِن لَهَا..
متفق عليه
عائشة
َج َ
ِ
َ ِ ِ
يم ِ
صحيح لغيره
أبو هريرة
يمان...
انَ ،واإل َ
الح َياَ م َن اإل َ
ول ِ
صحيح
أبو هريرة
اهلل...
خذوا جنَّتَك ْم ،قَالواَ :يا َرس َ
ان َل ي ْح ِ
َخلَّتَ ِ
صي ِه َما َرجل م ْسِلم إِ َّل عبد اهلل بن عمرو
صحيح
بن العاص
الجَّنةَ ،أ ََل َوه َما...
َد َخ َل َ
ٍ
ضه َّن اللَّه ....عبادة بن الصامت صحيح لغيره
صلَ َوات ا ْفتََر َ
َخ ْمس َ
عبد اهلل بن
َد َخ َل َرسول اللَّ ِه  اْل َم ْس ِج َدَ ،وه َو َب ْي َن
حسن
مسعود
أَبِي َب ْك ٍر َوع َم َر...
ِ
ام َأرَة َم َعهَا ْاب َنتَ ِ
متفق عليه
عائشة
ان لَهَا...
َد َخلَت ْ
ضي بِ ِ
ان من ر ِ
اق طَ ْعم ِْ
العباس بن عبد
اهلل
اإل
يم ِ َ ْ
َ
َ
َذ َ َ
َ
مسلم
ربًّا ،وبِ ِْ
المطلب
اإل ْس َالِم ِد اينا...
َ َ
ِرَباط َيوٍم ِفي سبِ ِ
متفق عليه
سهل بن سعد
يل اللَّ ِه َخ ْير ِم َن..
َ
ْ
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-74

ِرباط يوٍم ولَْيلَ ٍة َخ ْير ِمن ِ
ص َي ِام....
ْ
َ َْ َ
َرِح َم اللَّه َرج اال َس ْم احا إِ َذا َباعَ...
َس ْب َعة ي ِظلُّهم اللَّه ِفي ِظلِّ ِه...
ِ
ول« :اللَّه َّم...
َن تَق َ
َسيِّد ِال ْست ْغفَ ِار أ ْ
سئِ َل َرسول اللَّ ِه َع ْن أَ ْكثَِر َما ي ْد ِخل
ص َدرَنا مع رس ِ
ول اللَّ ِه ِم ْن َم َّكةَ....
َ ْ َََ
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الصلَ َوات اْل َخ ْمسَ ،واْلج ْم َعة إِلَى...
َّ
ث َولَ َي ْجهَ ْل....
ِّ
الص َيام جَّنة فَالَ َي ْرف ْ
الطُّهور َش ْ ِ
يم ِ
انَ ،واْل َح ْمد ِللَّ ِه
طر ْاإل َ
ِ
ان...
تَ ْم َل اْلم َيز َ
َعلَ ْي َك بِ َكثْ ِرة السُّج ِ
ود لِلَّ ِه ،فَِإَّن َك َل...
َ
ِ
الع ْم َرة إِلَى الع ْم َ ِرة َكفَّ َارة ل َما َب ْي َنه َما..
ِ
صالَ ِة الفَ ْج ِر َيا بِالَل َح ِّدثْنِي..
ع ْن َد َ
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شداد بن أوس

البخاري

81

أبو هريرة

حسن

93،88

رفاعة بن عرابة
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38

أبو هريرة

مسلم

16

أبو هريرة

متفق عليه

170

مسلم

48

ثوبان بن بجدد

مسلم

49،31

أبو هريرة

متفق عليه

55

أبو هريرة

متفق عليه

48

ضعيف

185،173

متفق عليه

160

متفق عليه

188

حسن

68

صحيح

107

مسلم

39

متفق عليه

43،28

متفق عليه

103

مسلم

134،24

البخاري

132

مسلم

133،31،15

أبـو مــالك
اْلشعـري

َع ْي َن ِ
ان َل تَ َمسُّه َما َّ
النارَ :ع ْين...
عتبان بن مالك
ال...
َغ َدا َعلَ َّي َرسول اللَّ ِه  ،فَقَ َ
قَـ ـالَ ِت ِّ
الن َس ـاَ لِ َّلنبِ ِّيَ :غلََب َنا َعلَ ْي َك ...أبو سعيد الخدري
ِ
ص َّدقَ ،م ْن .جابر بن عبد اهلل
اْلق ْرآن م َشفَّعَ ،و َماحل م َ
ضاة ثَ َالثَة ،اثَْن ِ
ان ِفي َّ
بريدة اْلسلمي
الن ِار...
اْلق َ
ول ِ
سفيان بن عبد
اهلل ،قـ ـ ْل لِ ـي ِفـي
ق ـْلتَ :ي ـا َرسـ ـ َ
ِْ ِ
اهلل الثقفي
َسأَل...
اإل ْس َالم قَ ْوال َل أ ْ
قْلت :يا نبِ َّي ِ
َعم ِ
عبد اهلل بن
ال أَ ْق َرب
اهلل ،أ ُّ
َ َ
َي ْاْل ْ َ
مسعود
إِلَى اْل َجَّن ِة؟...
ِ
قمت َعلَى َب ِ
أسامة بن زيد
ان َعا َّمة
اب َ
الجَّنة ،فَ َك َ
ْ
سهل بن سعد
َك ِافل اْل َيتِ ِيم لَه أ َْو لِ َغ ْي ِرِه أ ََنا َوه َو....
ِ
أبو هريرة
الجَّنةَ ِإ َّل َم ْن...
ون َ
ك ُّل أ َّمتي َي ْدخل َ
ول ِ
ك ْنت أَبِيت مع رس ِ
اهلل  فَأَتَْيته .ربيعة بن كعب
َََ

عبد اهلل بن عباس
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الحكم عـلى

إسناد الحديث

ون اْل َجَّنةَ َحتَّى ت ْؤ ِمنوا....
َل تَ ْدخل َ
لَ ي ْدخل الجَّنةَ قَ ِ
متفق عليه
جبير بن مطعم
اطع...
َ
َ
عبد اهلل بن
ان ِفي َقْلبِ ِه
َل َي ْدخل اْل َجَّنةَ َم ْن َك َ
مسلم
مسعود
ِمثْقَال َذ َّرٍة ِم ْن ِك ْب ٍر...
عبد اهلل بن
َل َي ـ ْدخ ـل الَّن ـ َار أَ َح ـد ِفي َقْلبِـ ِه ِمثْقَـال
مسلم
ِ
ٍ ِ ِ
يم ٍ
مسعود
ان...
َحبَّة َخ ْرَدل م ْن إ َ
َل َيلِج َّ
صحيح لغيره
أبو هريرة
الن َار َرجل َب َكى ِم ْن َخ ْش َي ِة..
َل َيلِج َّ
مسلم
صلَّى قَْب َل طلوِع ..عمارة بن رؤيبة
الن َار َم ْن َ
ِِ
َل يموت ِْل ٍ ِ
متفق عليه
أبو هريرة
ين ثَ َالثَة.
َ
َ
َحد م َن اْلم ْسلم َ
متفق عليه
أبو هريرة
َل َيموت ِِإل ْح َداك َّن ثَ َالثَة ِم َن اْل َولَِد..
ِ
ض َل ِ
البخاري
عائشة
الجهَ ِاد َحج َم ْبرور.
لَ ،لَك َّن أَ ْف َ
مسلم
أبو هريرة
لَقَ ْد َأرَْيت َرج اال َيتََقلَّب ِفي اْل َجَّن ِة...
حسن لغيره
معاذ بن جبل
لَقَ ْد َسأَْلتَنِي َع ْن َع ِظ ٍيمَ ،وِاَّنه لََي ِسير.
البخاري
أبو هريرة
لَقَ ْد ظَ َن ْنت َيا أ ََبا ه َرْي َرةَ أَ ْن لََي ْسأَلنِي
ت ِخص ٍ
لِ َّ
لش ِه ِيد ِع ْن َد اللَّ ِه ِس ُّ
الَ :ي ْغ ِفر المقدام بن معد
َ
صحيح
يكرب
لَه ِفي أ ََّو ِل د ْف َع ٍة ِم ْن َد ِم ِه...
النبِ ُّي فَ ِ
لَ ْم َيك ِن َّ
اح اشا َولَ متَفَ ِّح اشا ...عبد اهلل بن عمرو
البخاري
بن العاص
مسلم
عائشة
اك ِم ْن َس َخ ِط َك...
ض َ
الله َّم أَعوذ بِ ِر َ
لَ ْيس ِ
متفق عليه
أبو هريرة
الم ْس ِكين الَِّذي َيطوف َعلَى...
َ
ب أْ ِ
الجَّنةَ ي ِح ُّ
متفق عليه
أنس بن مالك
َحد َي ْدخل َ
َما أ َ
َن َي ْرجعَ
ام ِر ٍ
صحيح
عائشة
ئ م ْسلٍِم َرَهج....
َما َخالَطَ َقْل َ
ب ْ
ٍ
ِ
متفق عليه
أنس بن مالك
َن لَ إِلَهَ إِ َّل اللَّه
َما م ْن أَ َحد َي ْشهَد أ ْ
الن ِ
َما ِم َن َّ
البخاري
أنس بن مالك
اس ِم ْن م ْسلٍِم ،يتََوفَّى...
ِ
ٍ ٍِ
مسلم
أم حبيبة
صلِّي لِلَّ ِه....
َما م ْن َع ْبد م ْسلم ي َ
مسلم
عقبة بن عامر
َما ِم ْن م ْسلٍِم َيتََوضَّأ فَي ْح ِسن...
أبو هريرة

240

مسلم

الصفحة
122
118
112
159
185
165،45،21
188
99
55
126
26
162
151،63
138
85
104
64
176
159
189،99
148
76،47

م
-119
-120
-121
-122
-123
-124
-125
-126
-127
-128
-129
-130
-131
-132
-133
-134
-135
-136
-137
-138
-139
-140
-141

طرف الحديث

الراوي األعلى

َِّ
آنَ ،وه َو َح ِافظ..
َمثَل الذي َي ْق َأر الق ْر َ
مثَل المج ِ
اهِد ِفي سبِ ِ
أبو هريرة
يل اللَّ ِهَ ،واللَّه..
َ
َ
َ
أبو هريرة
ص ِن َش َج َرٍة َعلَى ظَ ْه ِر.
َم َّر َرجل بِغ ْ
م ُّروا بِ َج َن َ ٍ
أنس بن مالك
ازة ،فَأَثَْن ْوا َعلَْيهَا َخ ْي اار...
َ
علــي بــن أبــي
َخاه اْلم ْسلِ َم َعائِ اداَ ،م َشى
َم ْن أَتَى أ َ
طالب
ِفي َخ َارفَ ِة اْل َجَّن ِة...
َح َّ
أنس بن مالك
ط لَه ِفي ِرْزِق ِه...
َن ي ْب َس َ
ب أْ
َم ْن أ َ
ت ..عبد اهلل بن عمر
َم ْن أ ََّذ َن اثَْنتَ ْي َع ْش َرةَ َس َنةاَ ،و َج َب ْ
ِ
أبو هريرة
صائِ اما؟...
َم ْن أ ْ
َص َب َح م ْنكم اْل َي ْوَم َ
أبو هريرة
ق اهلل بِك ِّل....
َعتَ َ
َعتَ َ
ق َرقََبةا ،أ ْ
َم ْن أ ْ
ت قَ َدماه ِفي سبِ ِ
أبو عبس
يل اللَّ ِه...
َم ِن ْ
َ
اغ َب َّر ْ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
أبو هريرة
ام....
َم ْن َ
آم َن بالله َوب َرسولهَ ،وأَقَ َ
ق َزو َج ْي ِن ِفي سبِ ِ
أبو هريرة
يل اللَّ ِه...
َ
َم ْن أ َْنفَ َ ْ
عثمان بن عفان
َم ْن َب َنى َم ْس ِج ادا َب َنى اللَّه...
َم ْن َب َنى َم ْس ِج ادا لِلَّ ِه َك َم ْف َح ِ
ص قَطَاةَ جابر بن عبد اهلل
ورا ،عبد اهلل بن عمرو
َم ـ ْن َحـ ـ ـافَ ـظَ َعلَ ْيهَـ ـ ـا َك ـ ـ َان ْ
ت لَ ـه ن ـ ـ ا
ِ
بن العاص
ام ِة...
َوب ْرَه ااناَ ،وَن َجاةا َي ْوَم اْلق َي َ
أبو هريرة
ثَ ،ولَ ْم َي ْفس ْق..
َم ْن َح َّج لِلَّ ِه َفلَ ْم َي ْرف ْ
َخ ِ
ض أِ
َم ْن َرَّد َع ْن ِع ْر ِ
أبو الدرداَ
يه َرَّد اللَّه...
ث م َّر ٍ
م ْن سأ َ َّ
أنس بن مالك
ات...
َل اللهَ َ
َ َ
الجَّنةَ ثَ َال َ َ
ادةَ بِ ِ
َل اهلل َّ
ص ْد ٍ
سهل بن حنيف
ق...
الشهَ َ
َم ْن َسأ َ َ
ِ
عائشة
صف َرفَ َعه اللَّه..
َم ْن َس َّد ف ْر َجةا في َ
َن ي ْن ِج َيه اهلل ِم ْن ك َر ِب َي ْوِم الحارث بن ربعي
َم ْن َس َّره أ ْ
ِ
"أبو قتادة"
ام ِةَ ،فْلي َنفِّ ْس َع ْن...
اْلق َي َ
أبو هريرة
صلِّ َي...
َم ْن َش ِه َد َ
الج َن َازةَ َحتَّى ي َ
م ْن صام َيوما ِفي سبِ ِ
أبو سعيد الخدري
يل اللَّ ِه....
َ
َ َ َ ْا
عائشة
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120
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 -142م ْن َّ
الجَّنةَ...
الب ْرَد ْي ِن َد َخ َل َ
صلى َ
َ َ
َ -143م ْن
َ -144م ْن
َ -145م ْن
َ -146م ْن
َ -147م ْن
َ -148م ْن

-153
-154
-155
-156

أبو موسى

متفق عليه
حسن لغيره

168

حسن لغيره

166

مسلم

65

ضعيف

96

مسلم

140

أبو هريرة

متفق عليه

146

ثوبان بن بجدد

صحيح

111

معاذ بن جبل

صحيح

58

مسلم

75

البخاري

75

متفق عليه

87

صحيح

156

اْلشعري

صلَّى قَْب َل الظُّ ْه ِر أ َْرَب اعا َوَب ْع َد َها
َ
َّ َِّ ِ ِ
أنس بن مالك
ين َي ْو اما ِفي.....
صلى لله أ َْرَبع َ
َ
ب َّ
أنس بن مالك
ص ِادقاا ،أ ْع ِط َيهَا.
الشهَ َ
طَلَ َ
ادةَ َ
ث ب َن ٍ
أبو سعيد الخدري
ات ،فَأ ََّد َبه َّن...
َع َ
ال ثَ َال َ َ
ال َج ِارَيتَْي ِن َحتَّى تَْبل َغا...
َع َ
ِ
ِ
َع َّد...
اح ،أ َ
الم ْس ِجد َوَر َ
َغ َدا إلَى َ

أنس بن مالك

سعد بن أبي
وقاص

من قَ َ ِ
ين َي ْس َمع ِّ
اَ...
َْ
ال ح َ
الن َد َ
َن َل إِلَهَ إِ َّل اهلل ...عبادة بن الصامت
َم ْن قَ َ
ال :أَ ْشهَد أ ْ
ال :س ْبح َّ ِ
جابر بن عبد اهلل
الع ِظ ِيم...
َم ْن قَ َ
َ َ
ان الله َ
ِ
عبد اهلل بن عمرو
وما َفلَه...
ون َمالِ ِه َم ْ
َم ْن قت َل د َ
ظل ا
بن العاص
صدي بن عجالن
َمـ ْن قَـ َأَر َآيـةَ اْلك ْرِس ِّي ِفي دب ـ ِر ك ـ ِّل
ٍ
"أبو أمامة"
وب ٍة...
ص َالة َم ْكت َ
َ

َ -157م ْن
َ -158م ْن

ان لَه...
ت َوقَ َ
َك َان ْ
ال َم َّرةاَ :م ْن َك َ
َكظَ َم َغ ْيظاا َوه َو َي ْقِدر َعلَى...
مات َل ي ْش ِرك بِ ِ
اهلل َش ْيائا َد َخ َل.
َ َ
ات َو ْه َو َي ْدعو ِم ْن د ِ
ون اللَّ ِه
َم َ

َ -159م ْن
َ -160م ْن
نِ ًّدا َد َخ َل َّ
الن َار...
ات َوه َو َي ْعلَم أََّنه َل إِلَهَ إِ َّل...
َ -161م ْن َم َ
َ -162م ْن َنفَّ َس َع ْن م ْؤ ِم ٍن ك ْرَبةا ِم ْن...

إسناد الحديث

44

أم حبيبة

الروح اْل َج َس َد َوه َو َب ِريَ..
ق ُّ
َ -149م ْن فَ َار َ
 -150م ْن قَاتَ َل ِفي سبِ ِ
اق َناقَ ٍة..
يل اللَّ ِه ف َو َ
َ
َ
ِ
ين َي ْس َمع اْلم َؤِّذ َن :أَ ْشهَد
َ -151م ْن قَ َ
ال ح َ
َن َل إِلَهَ ِإ َّل اهلل...
أْ
-152
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112

حسن
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96
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153
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مسلم

32

متفق عليه

33

عثمان بن عفان

مسلم

34

أبو هريرة

مسلم

67

عقبة بن عامر

عبد اهلل بن
مسعود
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ض َم ْن لِي َما َب ْي َن لَ ْح َي ْي ِه َو َما...
َم ْن َي ْ
ِ
ثوبان بن بجدد
اس...
َن َل َي ْسأ َ
َم ْن َي ْكفل لي أ ْ
َل النَّ َ
ِّ
الن ِ
ط َول َّ
معـاوية بـن أبي
َع َناقاا َي ْوَم
ون أَ ْ
اس أ ْ
اْلم َؤذن َ
ِ
سفيـان
ام ِة...
اْلق َي َ
َنض َّ
زيد بن ثابت
ام َأار َس ِم َع ِمَّنا َحِديثاا....
َّر الله ْ
َ
عائشة
نِ ْمت ،فَ َأرَْيتنِي ِفي اْل َجَّن ِة...
أبو هريرة
َوالَِّذي َن ْف ِسي بَِيِد ِه لَ ي ْكلَم أَ َحد ِفي..
ضي بِ ِ
ِ
ٍِ
اهلل َربًّا ...أبو سعيد الخدري
َيا أ ََبا َسعيدَ ،م ْن َر َ
سهل بن سعد

َّال َم...
َيا أَيُّهَا النَّاس ،أَ ْفشوا الس َ
َي ْخرج ِم َن َّ
ال لَ ِإلَهَ إِ َّل ..أنس بن مالك
الن ِار َم ْن قَ َ
ِ
َهل ....أبو سعيد الخدري
الجنَّةََ ،وأ ْ
َي ْدخل أ ْ
الجَّنة َ
َهل َ
يقَال لِص ِ
آن ا ْق َْأر و ْارتَ ِ
اح ِب اْلق ْر ِ
عبد اهلل بن عمرو
ق
َ
َ
بن العاص
ت...
َوَرتِّ ْل َك َما ك ْن َ
آن ،لَ ي َج ِاوز َح َن ِ
اج َره ْم .أبو سعيد الخدري
ون الق ْر َ
َي ْق َرَ َ
أبو هريرة
َيقول اللَّه تَ َعالَىَ :ما لِ َع ْبِدي...
عبد اهلل بن سالم
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اسم الراوي
ناني ِ
جي ِ
طيني
الفلَس ُّ
الك ُّ
أَبو رفَ ْيع الم ْخ َد ُّ
ِ
اعي رس ِ
ول اللَّ ِه 
أَبو َسْل َمى َر َ
الح َس ِن ْب ِن ِخ َر ٍ
ي
الب ْغ َد ِاد ُّ
أْ
اش َ
َح َمد ْبن َ
َح َمد ْبن م َح َّمد ْبن َع ْون اْلقَّ َواس
أْ
إِسم ِ
ي
اعْيل ْبن تَ ْوَبةَ الثَّقَِف ُّ
َْ
إِسم ِ
اعيل ْبن َعي ٍ
ي
الع ْن ِس ُّ
َّاش ْبن سلَ ْيم َ
َْ

القول فيه

رقم الصفحة

صدوق

42

صحابي

35

ثقة

139

صدوق

147

ثقة

108

ثقة في الرواية عن

58

الشاميين ضعيف في غيرهم

ي
البْل ْق ِاو ُّ
وسى َ
أَيُّوب ْبن م َ
ي
َسلَ ِم ُّ
ص ْي ِب ْاْل ْ
ب َرْي َدة ْبن اْلح َ

ي
ص ِار ُّ
ثَابِت ْبن َع ْج َال َن ْاْل َْن َ
ثَ ْوَبان ْبن ب ْجدٍد
ط ِعٍم
ج َب ْير ْبن م ْ
َج ِرير ْبن َع ْبِد اللَّ ِه اْل َب َجلِ ُّي
ي)
ص ِار ُّ
اْل َح ِارث ْبن ِرْب ِعي (أَبو قَتَ َ
ادةَ ْاْل َْن َ
الن ْع َم ِ
َح ِارثَة ْبن ُّ
ان
ح ِارثَة ْبن و ْه ٍب اْلخ َز ِ
ي
اع ُّ
َ
َ
صةَ
َح َرِم ُّي ْبن ع َم َارةَ ْب ِن أَبِي َح ْف َ
َحسَّان ْبن َع ِطَّيةَ
الحم ِ
اْلحس ْين ْبن بِ ْش ٍر ْبن ع ْبِد ِ ِ ِ
ص ُّي
َ
َ
َ
الحم ْيد ْ
َحم َزة ْبن َحبِ ٍ
يب َّ
الزيَّات
ْ

حم ْيد ْبن ِه ٍ
صر اْل ِه َاللِ ُّي)
الل اْل َع َد ِو ُّ
ي (أَبو َن ْ
َ
ِ
َخلَف ْبن َخليفَةَ
ي
َسلَ ِم ُّ
يعة ْبن َك ْع ٍب ْاْل ْ
َربِ َ
ي
اعة ْبن َع َرَابةَ اْلجهَنِ ُّ
ِرفَ َ
ان (أ َِّم َحبِ َيبة)
َرْملَة بِ ْنت أَبِي س ْف َي َ
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صحابي

120

صحابي

116

صحابي

102
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ثقة

122

ثقة

80

ثقة

183

ثقة

54

ثقة اختلط في اآلخر

108

صحابي

15

صحابي

38

أم المؤمنين

148

الر ْح َم ِن ْبن م ْك ِمل ا ْْلَ ْع َشى
َ _25س ِع ْيد ْبن َع ْبِد َّ
 _26س ْفيان بن عبِد ِ
ي
اهلل ْبن َربِ ْي َعةَ الثَّقَِف ُّ
َ ْ َْ
َ _27سْلم ْبن قتَْي َبةَ َّ
ي
الش ِع ْير ُّ
 _28سهل ْبن ح َن ْي ِ
ف
َْ
َ _29س ْه ِل ْب ِن م َع ِاذ ْب ِن أ ََن ٍ
س اْلجهَنِ ِّي
َّمان
صالِ ٍح الس َّ
 _30سهَْيل ْبن أَبِي َ
َ _31ش َّداد ْبن أ َْو ِ
س
الش ِ
ق َّ
 _32ش َع ْيب ْبن رَزْي ٍ
ي
ام ُّ
ي ْبن ع ْج َالن (أَبو أمامةَ اْلب ِ
اهلِ ُّي)
 _33ص َد ُّ
َ َ َ
َ َ
ي
 _34ط ْع َمة ْبن َع ْم ٍرو اْل َج ْعفَ ِر ُّ
ي
 _35طَْل َحة ْبن َن ِاف ٍع اْلق َرِش ُّ
ِ
َس َوِد ِّ
الديلِ ُّي)
 _36ظَالم ْبن َع ْمرو (أَبو اْل ْ
 _37ع ِ
اصم ْبن َب ْه َدلَةَ ْبن أَبِي النَّجود
َ
الر ْح َم ِن ْبن َج ْب ِر (أَبو َع ْب ٍ
س)
َ _38ع ْبد َّ
الر ْحم ِن ْبن َع ْبِد اللَّ ِه الم ْسع ِ
ي
ود ُّ
َ
َ _39ع ْبد َّ َ
الرِح ِيم ْبن َم ْيم ٍ
ون
َ _40ع ْبد َّ
َّمِد ْبن َع ْبِد اْل َو ِار ِث ْب ِن َس ِع ٍيد التَُّّن ِ
ي
ور ُّ
َ _41ع ْبد الص َ
َجلَ ِح
َ _42ع ْبد اللَّ ِه ْبن ْاْل ْ
اج ِر ُّ
َ _43ع ْبد اللَّ ِه ْبن المه ِ
الش َع ْيثِ ُّي
َ
َ _44ع ْبِد اللَّ ِه ْب ِن َجابِ ٍر
َ _45ع ْبد اللَّ ِه ْبن َس َالٍم
ي
َ _46ع ْبد اللَّ ِه ْبن َع ْم ٍرو اْل َْوِد ُّ
 _47ع ْبد اللَّ ِه ْبن قَطَ ٍ
اف (أَبو َب ْك ِر َّ
الن ْه َشلِ ُّي)
َ
َّ ِ
ان
َ _48ع ْبد الله ْبن َك ْي َس َ
َّ ِ
يعةَ
َ _49ع ْبد الله ْبن لَ ِه َ
ي
َّن َعانِ ُّ
َ _50ع ْبد اللَّ ِه ْبن م َع ٍاذ الص ْ
ِ ِ
ِ
الر ْحم ِن ْبن اْل َّس ِ
ائب
 _51ع َب ْيد اهلل ْبن َع ْبد َّ َ
ِ _52عتَْبان ْبن َمالِ ِك
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طاَ ْبن
َ _53ع َ
طاَ ْبن
َ _54ع َ

ِ
اسانِ ُّي
أَبِي م ْسلم اْلخ َر َ
السَّائِ ِب

كثير
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ثقة يحتج بما رواه قبل
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_59
_60
_61
_62
_63

ع َم َارةَ ْب ِن رَؤْي َبةَ
عوْي ِمر ْبن َعاَ ِمر (أَبو َّ
الد ْرَداَ)
َ
ِعياض ْبن ِحم ٍار اْلمج ِ
ي
اش ِع ُّ
َ
َ
َ
ِع ْي َسى ْبن ِس َن ٍ
ي
ان القَ ْس َملِ ُّ
ِعيسى ْبن ِه ٍ
ي
َّد ِف ُّ
الل الص َ
َ
الش ِ
ِ
ِ
الر ْحم ِن َّ
ام ُّي
اْلقَاسم ْبن َع ْبد َّ َ
ي
ُّوائِ ُّ
قَبِ َ
يصة ْبن ع ْق َبةَ الس َ
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صحابي
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صحابي
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صحابي

194

صحابي
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ليِّن الحديث

156

ثقة

164

ثقة

95

ثقة تكلِم في حديثه عن

141

سفيان الثوري

َ _64كعب ْبن عْلقَمةَ التَّن ِ
ي
وخ ُّ
ْ
َ َ
َ _65مالِك ْبن ُّ
الد ْخش ِن

ضالَةَ
 _66م َب َارك ْبن فَ َ
اق ْب ِن َي َس ٍار
 _67م َح َّمد ْبن ِإ ْس َح َ
ص ُّي السَّلِ ِ
الحم ِ
ِ
ِ
ي
يح ُّ
 _68م َح َّمد ْبن ح ْم َي ٍر ْ
 _69م َح َّمد ْبن َخالِِد ْب ِن َعثْ َمةَ
 _70م َح َّمد ْبن
 _71م َح َّمد ْبن

78

الختالط

َ _55عطَاَ ْبن فَُّرو َخ
 _56ع ْقبة ْبن ع ِ
ي
ام ٍر اْلجهَنِ ُّ
َ
َ
_57

174

ي
طَْل َحة الق َرِش ُّ
َع ْبد اللَّ ِه ْبن المهاجر ُّ
ي
الش َع ْيثِ ُّ
َ
َع ْج َال َن

 _72م َح َّمد ْبن
 _73م َح َّمد ْبن َع ْم ِرو ْب ِن َعْلقَ َمةَ ْب ِن وقَّ ٍ
ي
اص اللَّْيثِ ُّ
َ
 _74م َح َّمد ْبن م ْسلِِم ْب ِن تَ ْدر َس (أَبو ُّ
الزَب ْي ِر)
 _75م َح َّمد ْبن َي ْح َيى ْب ِن أَبِي ع َم َر اْل َع َدنِ ُّي
ي
َ _76م ْرزْوق أَبِي َب ْك ٍر التَّْي ِم ُّ
َج َد ِع
َ _77م ْسروق ْبن ْاْل ْ
 _78م ْسلِم ْبن َخ ِالٍد َّ
ي
الزْن ِج ُّ
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_79

م َعاذ ْبن أ ََن ٍ
ي
س اْلجهَنِ ُّ
مع ِاوية ْبن ج ِ
ي
اه َمةَ ُّ
السلَ ِم ُّ
َ
َ َ
ي
طْل َحةَ اْل َي ْعم ِر ُّ
َم ْع َدان ْبن أَبِي َ
ِ
ِ
ي
ب اْل ِك ْنِد ُّ
اْلم ْق َدام ْبن َم ْعد ي َك ِر َ
وب َّ
ي
الزْم ِع ُّ
وسى ْبن َي ْعق َ
م َ

_84

ُّ
الن ْع َمان ْبن َس ْعٍد
ٍ
ُّ
ي
ص ِار ُّ
الن ْع َمان ْبن قَ ْوَقل ْاْل َْن َ
ِه َشام ْبن َع َّم ٍار
دي
الر ْح َم ِن اْل َْو ُّ
َي ِزْيد ْبن َع ْبِد َّ
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