
ركش ًتٌحٍذ:األٌام العشش  Page 1 
 

بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 وصلى هللا على نبٌه الكرٌم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               تــــأليف العبـد الفـقيـر إلــى ا

                                           

                   

 
 

 : تؤلٌف العبد الفقٌر إلى هللا
المصطفى ولد إدوم أحمد غالً  /  أ

الشرعٌة  داعٌة مستقل و باحث فً العلوم

 المدٌر الناشر لمجلة الدعوة من ببلد شنقٌط
رئٌس شبكة حماٌة اإلنسان وبٌئنه 

46727242 /36217456 /22318137 
almourabitoune@yahoo.fr      

                
 

 

ذكر وتوحٌد  : األٌام العشر
   فهلموا إلى السبٌل السعٌد

 



ركش ًتٌحٍذ:األٌام العشش  Page 2 
 

:  المقدمة

إن الحمد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سٌبات أعمالنا، من ٌهده هللا فبل مضل له، ومن ٌضلل فبل هادي له، وأشهد 

َها ﴿،أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ٌُّ َ ـؤ ٌَ
ْسلُِمونَ  قُوْا هللّاَ َح َّل ُتَقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّل إاِلَّل َوأَنُتم مُّ : آل عمران]﴾ الَّلِذٌَن  َمُنوْا اتَّل

ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََ  ِمْنَها ﴿ [102 ن نَّل ُكُم الَّلِذي َخلََقُكم مِّ قُوْا َربَّل اُس اتَّل َها النَّل ٌُّ َ ٌـؤ
قُوْا هللّاَ الَّلِذي َتَساءلُوَن بِِه  َزْوَجَها َوَبثَّل ِمْنهَُما ِرَجاالً َكثٌِراً َونَِساء َواتَّل

ُكْم َرقٌِباً﴾  ٌْ َ  [1: النساء]َواألَْرَحاَم إِنَّل هللّاَ َكاَن َعلَ قُوا هللاَّل َها الَّلِذٌَن  َمُنوا اتَّل ٌُّ َ ؤ ٌَ ﴿
َ {70}َوقُولُوا َقْوالً َسِدٌداً  ٌُِطْع هللاَّل ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن  ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو  

 وبعد فإن أصدق الحدٌث ،[األحزاب]﴾ {71}َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِ ٌماً 

كتاب هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم، وشر األمور 
. (وكل ضبللة فً النار)محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة، 

ومن هدي الهادي األمٌن الحبٌب المصطفى صلى هللا علٌه وسلم ما رواه 
قال النبً : حبر هذه األمة وترجمانها ابن عباس رضً هللا عنهما حٌن قال

فٌها أحب إلى هللا من هذه  ما من أٌام العمل الصالح »:صلى هللا علٌه وسلم
سبٌل هللا؟  وال الجهاد فً: قالوا ٌا رسول هللا– ٌعنً أٌام العشر«– األٌام

إال رجل خرج بنفسه وماله فلم »:قال« وال الجهاد فً سبٌل هللا»:قال
أخرجه أبو داود فً سننه، طباعة دار الفكر الحدٌث « بشًء ٌرجع من ذلك

حدثنا ابن أبً شٌبه، حدثنا وكٌع حدثنا األعمش عن أبً :  قال2438: رقم
صالح  ومجاهد ومسلم عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

. به
قال  757وفً سنن الترمذي، باب ما جاء فً العمل فً األٌام العشر،

حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوٌة عن األعمش عن مسلم وهو ابن أبً : الترمذي
قال رسول هللا صلى : عمران البطٌن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس قال

هللا من هذه  ما من أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى »:هللا علٌه وسلم
ٌا رسول هللا، وال الجهاد فً سبٌل هللا؟ فقال رسول هللا : األٌام العشر قالوا

وال الجهاد فً سبٌل هللا إال رجل خرج بنفسه »: علٌه وسلم صلى هللا
 وفً الباب عن ابن عمر وأبً هرٌرة «بشًء وماله، فلم ٌرجع من ذلك

حدٌث ابن عباس حدٌث حسن :وعبد الهل بن عمرو وجابر، قال أبو عٌسى
وأخرج الترمذي رواٌة أبً هرٌرة رضً هللا عنه كما : ؼرٌب صحٌح، قلت

 حدثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدثنا مسعود بن واصل، عن /758: ٌلً
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نهاس بن فهم، عن قتادة عن سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة عن النبً 
من أٌام أحب إلى هللا أن ٌتعبد له فٌها من  ما »:صلى هللا علٌه وسلم قال

سنة،وقٌام كل لٌلة منها  عشر ذي الحجة ٌعدل صٌام كل ٌوم منها صٌام
هذا حدٌث حسن ؼرٌب ال نعرفه إال من : قال أبو عٌسى« بقٌام لٌلة القدر

حدٌث مسعود بن واصل عن النهاس، وسؤلت محمدا عن هذا الحدٌث فلم 
وقد روي عن قتادة عن سعٌد بن : ٌعرفه من ؼٌر هذا الوجه مثل هذا، وقال

المسٌب عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مرسبل شًء من هذا، وقد تكلم ٌحٌى 

. بن سعٌد فً نهاس بن فهم، من قبل حفظه
قال حدثنا :1728طباعة دار الفكر الحدٌث رقم/ كما أخرج ابن ماجه فً سننه

عمر بن شبة بن عبٌدة، حدثنا مسعود بن واصل، عن النهاس بن فهم، عن 
قال رسول هللا صلى هللا : قتادة عن سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة، قال

أن ٌتعبد له فٌها  ما من أٌام الدنٌا، أٌام أحب إلى هللا سبحانه »:علٌه وسلم
من أٌام العشر وإن صٌام ٌوم فٌها ٌعدل صٌام سنة ولٌلة فٌها بلٌلة 

«. القدر

: وأخرجه البخاري فً كتاب الصبلة، باب فضل العمل فً أٌام التشرٌق
واذكروا هللا فً أٌام معلومات أٌام العشر واألٌام : وقال ابن عباس

. المعدودات أٌام التشرٌق
وكان ابن عمر وأبو هرٌرة ٌخرجان إلى السوق فً أٌام العشر ٌكبران 
: وٌكبر الناس بتكبٌرهما وكبر محمد بن علً خلؾ الناقة، وقال البخاري

حدثنا شعبة عن سلٌمان عن : حدثنا محمد بن عرعرة قال:969الحدٌث رقم
مسلم البطٌن عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه 

وال الجهاد : ما العمل فً أٌام أفضل منها فً هذه، قالوا »: وسلم أنه قال
وال الجهاد إال رجل خرج ٌخاطر بنفسه وماله فلم »:فً سبٌل هللا؟قال

ولم ٌكن تؤرٌخنا لرواٌة البخاري إبعاد نجعة وإنما للتشوٌق « بشًء ٌرجع

إلى ؼٌر ذلك من صٌػ الحدٌث وإظهار تعدد األلفاظ مع تعدد الرواٌات ، 
. وأسانٌده

اٍل {1}َواْلَفْجرِ ﴿:وقد أقسم هللا جل وعبل بهذه األٌام قاببل جل وعبل ٌَ َولَ
لٌظهر فضلها وعظمتها وهلل أن ٌقسم بما شاء من مخلوقاته .[الفجر]﴾{2}َعْشرٍ 

من كان »: وال ٌجوز لمخلوق أن ٌقسم إال باهلل لقوله صلى هللا علٌه وسلم
ونص الحدٌث عن عمر بن الخطاب رضً « حالفا فلٌحلف باهلل أو لٌصمت

 إن هللا»:هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أدركه وهو ٌحلؾ بؤبٌه، فقال
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قال « ٌنهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فلٌحلف باهلل، أو لٌصمت

فما حلفت بها بعد ذلك، ذاكرا وال آثرا، ٌعنً وال حاكٌا لها عن : عمر
ؼٌري، والحدٌث أخرجه فً باب أٌام الجاهلٌة من كتاب مناقب األنصار، 
وفً باب من لم ٌر إكفار من قال ذلك متؤوال أوجاهبل، من كتاب األدب، 
وفً باب ال تحلفوا بآبابكم من كتاب األٌمان، وفً باب السإال بؤسماء هللا 

تعالى واالستعاذة بها من كتاب التوحٌد من صحٌح البخاري؛ ومسلم فً باب 
النهً عن الحلؾ بؽٌر هللا تعالى، من كتاب األٌمان، صحٌح مسلم، كما 

أخرجه الترمذي فً باب ما جاء فً كراهٌة الحلؾ بؽٌر هللا، وباب حدثنا 
قتٌبة من كتاب النذور، والنسابً فً باب التشدٌد فً الحلؾ بؽٌر هللا تعالى، 
وباب الحلؾ باآلباء من كتاب األٌمان والنذور فً المجتبى، وابن ماجه فً 

باب النهً أن ٌحلؾ بؽٌر هللا من كتاب الكفارات من سنن ابن ماجه، 
واإلمام مالك فً باب جامع األٌمان من كتاب األٌمان والنذور من الموطإ 

... واإلمام أحمد فً المسند، إلخ
من »:وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أخرجه الترمذي فً باب حدثنا قتٌبة من كتاب « أشرك حلف بغٌر هللا فقد

وقد صح . هذا حدٌث حسن: النذور واإلمام أحمد فً المسند، وقال الترمذي
غٌر اإلٍسبلم كاذبا،  من حلف بملة»:عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن « قال فهو كما

. ماجه واإلمام أحمد فً المسند
وأٌام »: ، طباعة هجر443:،ص4:قال ابن قدامة المقدسً فً كتابه المؽنً ج

عشر ذي الحجة كلها شرٌفة مفضلة ٌضاعؾ العمل فٌها، وٌستحب اإلجتهاد 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : فً العبادة فٌها؛ لما روى ابن عباس، قال

من هذه األٌام العشر  ما من أٌام العمل الصالح فٌها أحب إلى هللا»:وسلم
 ٌا رسول هللا، وال الجهاد فً سبٌل هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا:قالوا

وال الجهاد فً سبٌل هللا، إال رجبل خرج بنفسه وماله، فلم »:علٌه وسلم
وهو حدٌث حسن صحٌح، وعن أبً هرٌرة عن « ٌرجع من ذلك بشًء

َد  ما»:النبً صلى هللا علٌه وسلم قال َتَعبَّل ٌُ من أٌام أحب إلى هللا عز وجل أن 
ٌُْعَدلُ صٌام كل ٌوم منها بصٌام سنة، وقٌاُم  له فٌها، من عشر ذي الحجة، 

 حدٌث ؼرٌب أخرجه الترمذي، وروى اوهذ« كل لٌلة منها بقٌام لٌلة القدر

كان : أبو داود، بإسناده عن بعض أزواج النبً صلى هللا علٌه وسلم، قالت
قلت . رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصوم تسع ذي الحجة، وٌوم عاشوراء
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والحدٌث األخٌر أخرجه أبو داود فً باب صوم العشر، من كتاب الصٌام 
من سنن أبً دود، كما أخرجه النسابً فً باب كٌؾ ٌصوم ثبلثة أٌام من 

. كل شهر، من كتاب الصٌام من سنن النسابً واإلمام أحمد فً المسند
قلت وستؤتً األحادٌث المبرزة لفضل هذه األٌام العشر من ذي الحجة فً 

 :البحث التالً
 

سر فضل هذه األٌام :الباب األول
إن سر فضل هذه األٌام هو الذي دفعنً إلى الكبلم فً المساجد فً هذه 

األٌام بؽٌة تنبٌه بعض األبمة والدعاة واألعبلم على سر تفضٌل هذه األٌام 

أال وهو التوحٌد الذي أرشد إلٌه سٌد األنام ومن جاء قبله من الرسل الكرام 
َك ﴿:وبٌنه الدٌان الرحمن فً القرآن حٌث قال فً سورة األعراؾ َوإِْذ أََخَذ َربُّ

ُكْم َقالُوْا  َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ٌَّل ِمن َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ
ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  ا ُكنَّل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  أَْو َتقُولُوْا {172}َبلَى َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا 

ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ  ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ َوُكنَّل إِنَّل
كما سٌؤتً – فهذا المٌثاق أخذه هللا جل وعبل  [األعراؾ]﴾ {173}اْلُمْبِطلُونَ 

       :فً هذه األٌام العشر لذلك أقسم هللا بها قاببل جل وعبل– تفصٌل ذلك 
اٍل َعْشرٍ {1}َواْلَفْجرِ ﴿ ٌَ فجاءت الرسل تترى على فترة من  [الفجر]﴾ {2} َولَ

الزمن تذكر بهذا المٌثاق القدٌم وتبٌن أنه النهج السلٌم وتحذر من اعوجاج 

: كل لبٌم صاحب فهم سقٌم قابد إلى الجحٌم، قال تعالى فً سورة الحج
ِرٌدٍ ﴿ َطاٍن مَّل ٌْ بُِع ُكلَّل َش تَّل ٌَ ِر ِعْلٍم َو ٌْ ِ بَِغ

ٌَُجاِدلُ فًِ هللاَّل اِس َمن   ُكتَِب {3}َوِمَن النَّل
ِعٌرِ  ْهِدٌِه إِلَى َعَذاِب السَّل ٌَ ٌُِضلُُّه َو ُه  هُ َفؤَنَّل ُه َمن َتَوالَّل ِه أَنَّل ٌْ فكان  [الحج] ﴾{ 4}َعلَ

 .ال بد من تبٌٌن هذا المٌثاق وأهمٌته ومكانته فً إصبلح الناس والنفوس

 
كٌف ومتى وأٌن أخذ علٌنا هذا المٌثا ؟ : الفصل األول

لما كان هذا المٌثاق هو سر وجود الثقلٌن، قال جل وعبل فً سورة 
ْعُبُدونِ ﴿: الذارٌات ٌَ ْزٍ  {56}َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّل َواإْلِنَس إاِلَّل لِ ن رِّ  َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ

ٌُْطِعُمونِ  ِة اْلَمتٌِنُ {57}َوَما أُِرٌُد أَن  اُ  ُذو اْلقُوَّل زَّل َ ُهَو الرَّل ﴾ {58} إِنَّل هللاَّل

وكان أثره عظٌما على النفوس التً وعته وأدركت حقٌقته  .[الذارٌات]
َبلَى َشِهْدَنا أَن ﴿: قال تعالى بعدما أقررنا قابلٌن جمٌعا: وخطورة الؽفلة عنه

ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  ا ُكنَّل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ﴾ كما أنه ٌجب علٌنا أن ندرك َتقُولُوْا 

خطورة تقبل ما وجدنا علٌه اآلباء من بدع كفرٌة وؼٌر كفرٌة فقال لنا جل 



ركش ًتٌحٍذ:األٌام العشش  Page 6 
 

ن َبْعِدِهْم ﴿:وعبل محذرا ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ َوُكنَّل أَْو َتقُولُوْا إِنَّل
كل ذلك دفعنا إلى تبٌٌن كٌؾ .[173:األعراؾ]﴾ أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ 

ومتى وأٌن أخذ هللا جل وعبل علٌنا المٌثاق؟ قال محمد بن علً الشوكانً 
بعدما نقل عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن هللا " فتح القدٌر"فً تفسٌره 

أخذ على بنً آدم هذا المٌثاق بعدما استخرجهم من ظهره كما ٌإخد المشط 
 .﴾بلى شهدنا: ألست بربكم؟ قالوا﴿:من الشعر فذراها ذرا ثم أشهدها قاببل

وأخرج عبد بن حمٌد والحكٌم الترمذي فً نوادر األصول والطبرانً وأبو 

الشٌخ فً العظمة وابن مردوٌه عن أبً أمامة رضً هللا عنه أن رسول هللا 
لما خل  هللا الخل  وقضى القضٌة وأخذ مٌثا  »: صلى هللا علٌه وسلم قال

وأخذ أهل الشمال بٌده  النبٌٌن وعرشه على الماء، فؤخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه
فاستجابوا له، ، أصحاب الٌمٌن: األخرى، وكلتا ٌدي الرحمن ٌمٌن، فقال

فعرفنا بذلك أن هللا . الحدٌث« ؟ألست بربكم: لبٌك ربنا وسعدٌك، قال:فقالوا

جل وعبل لما أهبط جدنا آدم علٌه السبلم من الجنة إلى األرض أخذ من 
ونحن ما زلنا آنذاك فً – ظهره ذرٌته كما ٌإخذ المشط من الشعر وذراها 

بلى ﴿: فؤجبنا جمٌعاألست بربكم؟﴾﴿:ثم أشهدنا قاببل– عالم الذر واألرواح 
: وقد استرسل فً ذلك المفسرون نذكر هنا أقوال بعضهم. ﴾شهدنا

: أول هإالء المفسرٌن إمام المفسرٌن محمد بن جرٌر الطبري حٌث قال/ أـ
واذكر ٌا محمد ربك إذا »: ٌقول تعالى ذكر لنبٌه محمد صلى هللا علٌه وسلم

استخرج ولد آدم من أصبلب آبابهم، فقررهم بتوحٌده، وأشهد بعضهم على 
: حدثنا أحمد بن محمد الطوسً، قال: بعض شهادتهم بذلك وإقرارهم به كما

ثنا جرٌر بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعٌد : ثنا الحسٌن بن محمد، قال
هللا المٌثا   أخذ»:بن جبٌر عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم

ٌعنً عرفة فؤخرج من صلبه كل ذرٌة ذرها، فنثرهم « من  هر  دم بنعمان
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن ﴿:بٌن ٌدٌه كالذر، ثم كلمها قببل، فقال

بما فعل .. اآلٌة إلى...تقولوا ٌوم القٌامة إنا كنا عن هذا غافلٌن أو تقولوا
 والنسابً فً السنن 2455الحدٌث رواه أحمد فً المسند حدٌث ]« ﴾المبطلون

وكلثوم هذا لٌس : ، وقال11191: ، حدٌث رقم347: ، ص6: الكبرى ج
ولكن قال الحاكم فً المستدرك بعد أن .. بالقوي، وحدٌثه لٌس بالمحفوظ

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم : روى الحدٌث
:  وقال بعد أن روى الحدٌث1/31بن جبر تابعه الذهبً ورواه أٌضا الحاكم 

هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه ووافقه الذهبً، ورواه البٌهقً فً 



ركش ًتٌحٍذ:األٌام العشش  Page 7 
 

ثنا عبد : حدثنا عمران بن موسى قال: وقال الطبري [األسماء والصفات
َوإِْذ أََخَذ ﴿:سؤلت سعٌد بن جبٌرعن قوله: ثنا كلثوم بن جبر قال: الوارث، قال

َتهُمْ  ٌَّل َك ِمن َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ : سؤلت عنها ابن عباس فقال: ﴾ قالَربُّ

مسح ربك ظهر آدم، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى ٌوم القٌامة بنعمان 
ألست بربكم قالوا هذا وأشار بٌده، فؤخذ مواثٌقهم، وأشهدهم على أنفسهم ﴿

ثنا : ثنا ابن علٌة، قال: حدثنا ابن وكٌع وٌعقوب قاال :﴾ وقال الطبريبلى
َك ِمن ﴿:كلثوم بن جبر عن سعٌد بن جبٌر عن ابن عباس فً قوله َوإِْذ أََخَذ َربُّ

ُكْم؟ َقالُوْا  َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ٌَّل َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ
مسح ربك ظهر آدم، فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى ٌوم : ﴾ قالَبلَى َشِهْدَنا

ألست بربكم؟ قالوا بلى القٌامة بنعمان هذا الذي وراء عرفة وأخذ مٌثاقهم﴿
وهذا أكثر : رواه بهذا اإلسناد ابن كثٌر وقال]﴾ اللفظ لحدٌث ٌعقوب شهدنا

وأثبت قلت وذلك تبعا البن أبً حاتم الذي صحح الموقوؾ على حساب 
المرفوع بٌنما صحح األلبانً وؼٌره المرفوع علما بؤن هذا الحدٌث ال ٌقال 

 [.فٌه بالرأي إال ماجاء مفسرا لنوع ومكان أخذ المٌثاق وهللا أعلم
﴾ منصوب بفعل مقدر معطوؾ على وإذ﴿:قوله:وقال الشوكانً فً تفسٌره/ بـ

﴾ استدل بهذا على أن المراد من بنً  دم﴿: تقدم ثم قولهاما قبله كم

هم ذرٌة بنً آدم، أخرجهم هللا من أصبلبهم نسبل بعد نسل، : بالمؤخوذٌن هنا
﴾ أَْشَهَدُهْم َعلَى أَنفُِسِهمْ ومعنى﴿:وقد ذهب إلى هذا جماعة من المفسرٌن،قالوا

دلهم بخلقه على أنه خالقهم فقامت هذه الداللة مقام اإلشهاد، فتكون هذه اآلٌة 
ا َطْوعاً أَْو َكْرهاً ﴿:من باب التمثٌل كما فً قوله تعالى ٌَ َفَقالَ لََها َولِؤْلَْرِض ِاْئتِ

َنا َطائِِعٌنَ  ٌْ أن هللا سبحانه أخرج األرواح قبل خلق : المعنى: ﴾ وقٌلَقالََتا أََت

األجساد، وأنه جعل فٌها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه، وقٌل 
المراد ببنً آدم نفسه كما وقع فً ؼٌر هذا الموضع، والمعنى أن هللا سبحانه 
لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج منه ذرٌته وأخذ علٌهم العهد، وهإالء هم 
عالم الذر، وهذا هو الحق الذي ال ٌنبؽً العدول عنه وال المصٌر إلى ؼٌره 
لثبوته مرفوعا إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وموقوفا على ؼٌره من 

الصحابة وال ملجا للمصٌر إلى المجاز، وإذا جاء نهر هللا بطل نهر معقل، 
ِمن ﴿: وسنذكر آخر هذا البحث إن شاء هللا بعض ما ورد فً ذلك، قوله

دل اشتمال ب﴾ هو بدل من بنً آدم بدل بعض من كل، وقٌل ُ هُوِرِهمْ 
َتهُمْ ﴿:قوله ٌَّل ﴾ وهً تقع على ذرٌتهم بالتوحٌد﴿:﴾ قرأ الكوفٌون وابن كثٌرُذرِّ

﴾أي ﴿وأشهدهم على أنفسهم﴾ بالجمع ذرٌاتهمالواحد والجمع وقرأ الباقون﴿
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ألست بربكم فهو على إرادة : ؟﴾ أي قاببلألست بربكمأشهد كل واحد منهم ﴿
﴾ قرأ أبو أن تقولوا﴿:﴾ أي على أنفسنا بؤنك ربنا، قولهقالوا بلى شهدناالقول﴿

على الؽٌبة كما كان فٌما : أو ٌقولوا: عمرو بالٌاء التحتٌة فً هذا وفً قوله
كراهة أن ٌقولوا أو : قبله على الؽٌبة،وقرأ الباقون على الخطاب، والمعنى

ا ﴿:أي فعلنا ذلك األخذ واإلشهاد كراهة أن ٌقولوا: لببل ٌقولوا اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ
ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  أَْو َتقُولُوْا ﴿:﴾أي كون هللا ربنا وحده ال شرٌك له، قولهُكنَّل

َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ  : ﴾ األولتقولوا معطوؾ على﴿[173األعراؾ ]﴾ إِنَّل

أي فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالؽفلة أو تنسبوا الشرك إلى آبابكم دونكم 
﴾ أي ﴿من قبل﴾ لمنع الخلو دون الجمع، فقد ٌعتذرون بمجموع األمرٌن﴿أوو

ن َبْعِدِهمْ من قبل زماننا﴿ ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ ﴾ ال نهتدي إلى الحق وال نعرؾ َوُكنَّل

... الصواب
وأخرج مالك فً الموطؤ وأحمد فً المسند وعبد بن حمٌد : إلى أن قال

والبخاري فً تارٌخه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسابً وابن جرٌر 
وابن المنذر وابن أبً حاتم وابن حبان فً صحٌحه وأبو الشٌخ والحاكم 

أن : وابن مردوٌه والبٌهقً فً األسماء والصفات والضٌاء فً المختارة
سمعت : ﴾ اآلٌة، فقالَوإِْذ أََخَذ َربُّكَ ﴿:عمر بن الخطاب سبل عن هذه اآلٌة

إن هللا خل   دم ثم مسح »:رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤل عنها فقال
خلقت هإالء للجنة وبعمل أهل الجنة : فقال،  هره فاستخرج منه ذرٌة

خلقت هإالء للنار : فقال، ٌعملون، ثم مسح  هره فاستخرج منه ذرٌة
إن »: ٌا رسول هللا ففٌم العمل؟ فقال: فقال رجل« وبعمل أهل النار ٌعملون

النار حتى ٌموت على عمل من  هللا إذا خل  العبد للنار استعمله بعمل أهل
«. أهل النار فٌدخله النار أعمال

قلت وٌشهد لهذا الحدٌث ما رواه ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى 
إن خل  أحدكم ٌجمع فً بطن أمه فٌكون نطفة أربعٌن »:هللا علٌه وسلم قال

ٌوما، ثم ٌكون علقة مثل ذلك، ثم ٌكون مضغة مثل ذلك، ثم ٌرسل إلٌه 
وأجله وعمله،  بكتب رزقه: كلمات الملك فٌنفخ فٌه الروح وٌإمر بؤربع

بعمل أهل الجنة حتى  وشقً أو سعٌد،فوالذي ال إله غٌره إن أحدكم لٌعمل
ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسب  علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل النار  ما

لٌعمل بعمل أهل النار حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال  فٌدخلها، وإن أحدكم
أخرجه « الجنة فٌدخلها ذراع، فٌسب  علٌه الكتاب فٌعمل بعمل أهل

البخاري فً باب ذكر الملبكة من كتاب بدء الخلق، وفً  باب قول هللا 
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َك لِْلَمبلَئَِكِة إِنًِّ َجاِعلٌل فًِ األَْرِض َخلٌَِفةً ﴿: تعالى ﴾ من كتاب َوإِْذ َقالَ َربُّ
َولََقْد َسَبَقْت )األنبٌاء، وفً باب حدثنا أبو الولٌد من كتاب القدر، وفً باب

﴾ من كتاب التوحٌد من صحٌح البخاري، كما َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسلٌِنَ 

أخرجه مسلم فً باب كٌفٌة خلق اآلدمً فً بطن أمه من كتاب القدر، وأبو 
. داود فً القدر من كتاب السنة، وؼٌرهم

قلت بل حدٌث القبضتٌن الذي رواه عمر رضً هللا عنه متواتر، أخرجه 
قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار "جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه 

حدٌث ٌوم المٌثا  »حدٌث القبضتٌن فً ذرٌة آدم : 68تحت " المتواترة
: لكنه لم ٌخرجه فحذفه الزبٌدي من كتابه... «هإالء فً الجنة وال أبالً

فتح "وقد خرجناه فً كتابنا " لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"
: كما ٌلً" الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

 َوإِْذ أََخَذ سبل عمر عن هذه اآلٌة ﴿: عمر بن الخطاب رضً هللا عنه/ 1
َك  : سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسؤل عنها فقال: ﴾ اآلٌة، فقالَربُّ

خلقت هإالء : فاستخرج منه ذرٌة، فقال إن هللا خل   دم ثم مسح  هره»
 هره فاستخرج منه ذرٌة،  للجنة وبعمل أهل الجنة ٌعملون، ثم مسح

ٌا رسول : فقال رجل« النار ٌعملون خلقت هإالء للنار وبعمل أهل: فقال

 استعمله بعمل أهل[للنار]إن هللا إذا خل  العبد  »: هللا ففٌم العمل؟ فقال
الحدٌث « النار فٌدخله النار النار حتى ٌموت على عمل من أعمال أهل

أخرجه مالك فً الموطإ، وأحمد وعبد بن حمٌد، والبخاري فً تارٌخه، 
وأبو داود، والترمذي وحسنه، والنسابً، وابن جرٌر، وابن المنذر، وابن 
أبً حاتم، وابن حبان واآلجري فً الشرٌعة، وأبو الشٌخ، والحاكم، وابن 

 . مردوٌه، والبللكابً، والبٌهقً فً األسماء والصفات
 .أخرج حدٌثه السٌوطً فً الدر المنثور موقوفا: ابن عباس/ 2
أخرجه ابن مردوٌه وعنه السٌوطً فً الدر المنثور، : أنس بن مالك/ 3

 .ذكر السنن واإلٌمان: واآلجري فً الشرٌعة
ولحدٌث علً : الفرٌابً من ؼٌر طرٌق وقال: علً بن أبً طالب/  4

 .رضً هللا عنه طرق جماعة
 .الفرٌابً: هشام بن حكٌم/ 5
 .الفرٌابً: عثمان بن قٌس/ 6
 الفرٌابً، : عبد هللا بن عمرو بن العاص/ 7

 .جابر بن عبد هللا/ 8:وفً الباب عن 
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 .سلمان موقوفا/ 10،عمران بن حصٌن/ 9
 .عبد هللا بن عمر موقوفا ومرفوعا/ 12 .الحسن موقوفا/ 11
. أبً الدرداء/ 15 ، قتادة السلمً/ 14

وهذا الحدٌث وإن : وقد علق ابن عبد البر على حدٌث عمر فً الموطإ قاببل
كان علٌل اإلسناد فإن معناه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قد روي من 

. وجوه كثٌرة وهللا أعلم
: قلت وأخرج الشوكانً فً فتح القدٌر عند تفسٌر اآلٌة أٌضا ما ٌلً، قال

وأخرج أحمد والنسابً وابن جرٌر والحاكم وصححه وابن مردوٌه والبٌهقً 
: فً األسماء والصفات عن ابن عباس عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

صلبه كل  إن هللا أخذ المٌثا  من  هر  دم بنعمان ٌوم عرفة، فؤخرج من»
بلى : ثم كلمهم فقال ﴿ألست بربكم؟ قالوا، ذرٌة ذراها فنشرها بٌن ٌدٌه

وإسناده ال مطعن فٌه، وقد أخرجه ابن أبً « المبطلون﴾﴿: ﴾ إلى قولهشهدنا

حاتم موقوفا على ابن عباس؛ وأخرج ابن جرٌر وابن مردوٌه فً الرد على 
   : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: الجهمٌة عن عبد هللا بن عمر قال

َتهُْم ﴿» ٌَّل َك ِمن َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ أخذهم من : ﴾ قالَوإِْذ أََخَذ َربُّ

بلى، : ألست بربكم؟ قالوا: ظهورهم كما ٌإخذ المشط من الشعر فقال لهم
ا َعْن َهَذا َغافِلٌَِن : قالت المبلبكة ا ُكنَّل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ وفً « َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا 

إسناده أحمد بن أبً ظبٌة أبو محمد الجرجانً قاضً قومس كان أحد 
ٌكتب حدٌثه، : الزهاد، وأخرجه النسابً فً سننه، وقال أبو حاتم الرازي

حدث بؤحادٌث كثٌرة ؼرابب، وقد روى هذا الحدٌث عبد : وقال ابن عدي
الرحمن بن مهدي عن سفٌان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد هللا 
بن عمر، وهإالء أبمة ثقات أثبات وأخرج عبد بن حمٌد والحاكم والترمذي 
فً نوادر األصول والطبرانً وأبو الشٌخ فً العظمة وابن مردوٌه عن أبً 

خل  هللا الخل  وقضى  لما»: أمامة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
 القضٌة وأخذ مٌثا  النبٌٌن وعرشه على الماء فؤخذ أهل الٌمٌن بٌمٌنه

ٌا أصحاب الٌمٌن : وأخذ أهل الشمال بٌده األخرى وكلتا ٌدٌه ٌمٌن فقال

 «بلى: ألست بربكم؟ قالوا: لبٌك ربنا وسعدٌك، قال: فاستجابوا له فقالوا

الحدٌث واألحادٌث فً هذا الباب كثٌرة بعضها مقٌد بتفسٌر هذه اآلٌة 
وبعضها مطلق ٌشتمل على ذكر إخراج ذرٌة آدم من ظهره، وأخذ العهد 

علٌهم كما فً حدٌث أنس مرفوعا فً الصحٌحٌن وؼٌرها وأما المروي عن 
الصحابة فً تفسٌر هذه اآلٌة بإخراج ذرٌة آدم من صلبه فً عالم الذر 
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وأخرج ابن أبً شٌبة ..وأخذ العهد علٌهم وإشهادهم على أنفسهم فهً كثٌرة
 وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ عن عبد روعبد بن حمٌد وابن جرٌر وابن المنذ

َتهُمْ ﴿:هللا بن عمر فً قوله ٌَّل َك ِمن َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ ﴾ اآلٌة َوإِْذ أََخَذ َربُّ

. أخذهم كما ٌإخذ المشط من الرأس: قال
وأخرج عبد بن حمٌد وعبد هللا بن أحمد بن حنبل فً رواٌة المسند وابن 
جرٌر وابن أبً حاتم وأبو الشٌخ وابن منده وابن مردوٌه والبٌهقً فً 

األسماء والصفات والضٌاء فً المختارة وابن عساكر فً تارٌخه عن أبً 
َك ِمن َبنًِ  َدمَ ﴿: بن كعب فً قوله جمعهم جمٌعا : ﴾ اآلٌة، قالَوإِْذ أََخَذ َربُّ

فجعلهم أرواحا فً صورهم ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ علٌهم العهد 
. والمٌثاق ثم أشهدهم على أنفسهم

وأخرج ابن عبد البر فً التمهٌد عن ابن مسعود وناس من الصحابة فً 
. تفسٌر اآلٌة نحوه

وقد سبق الشوكانً العبلمة ابن كثٌر فً تفسٌره حٌث قال عند تفسٌر هذه 
ٌخبر تعالى أنه استخرج ذرٌة بنً آدم من أصبلبهم شاهدٌن على : اآلٌة

أنفسهم أن هللا ربهم وملٌكهم وأنه ال إله إال هو كما أنه تعالى فطرهم على 
ِ الَّلتًِ َفَطَر ﴿: ذلك وجبلهم علٌه، قال تعالى ٌِن َحنٌِفاً فِْطَرَة هللاَّل َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

اِس اَل  ُم َولَِكنَّل أَْكَثَر النَّل ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها اَل َتْبِدٌلَ لَِخْلِ  هللاَّل ٌْ اَس َعلَ النَّل
ْعلَُمونَ  : وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال (30الروم)﴾ ٌَ

وفً « ٌولد على الفطرة كل مولود»: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 على هذه الملة فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه وٌمجسانه كما تولد»: رواٌة

«. بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من جدعاء

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وفً صحٌح مسلم عن عٌاض بن حمار قال
إنً خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم  ٌقول هللا»: وسلم

بن محمد وقال اإلمام أبو جعفر .«عن دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت لهم

حدثنا ٌونس بن عبد األعلى حدثنا ابن وهب : رحمه هللاالطبري جرٌر 
أخبرنً الشري بن ٌحٌى عن الحسن بن أبً الحسن حدثهم عن األسود بن 

ؼزوت مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فاشتد : سرٌع من بنً سعد قال
: ٌا رسول هللا: فقال رجل« ؟الذرٌة ما بال أقوام ٌتناولون»: علٌه ثم قال

أال إنها لٌست  إن خٌاركم أبناء المشركٌن»: ألٌسوا أبناء المشركٌن؟ فقال
عنها لسانها  نسمة تولد إال ولدت على الفطرة فما تزال علٌها حتى ٌبٌن
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 َوإِْذ ﴿: وهللا لقد قال هللا فً كتابه: قال الحسن« ٌهودانها وٌنصرانها فؤبواها
َك ِمن َبنًِ  َدمَ  . ﴾ اآلٌةأََخَذ َربُّ

وقد رواه أحمد عن إسماعٌل بن علٌه عن ٌونس بن عبٌد عن الحسن 
البصري به، وأخرجه النسابً فً سننه من حدٌث هشٌم عن ٌونس بن عبٌد 

، ولم ٌذكر قول الحسن "حدثنً األسود بن سرٌع فذكره: عن الحسن قال
. البصري واستحضاره اآلٌة عند ذلك

وقد وردت أحادٌث فً أخذ الذرٌة من صلب آدم علٌه السبلم وتمٌٌزهم إلى 

أصحاب الٌمٌن وأصحاب الشمال وفً بعضها االستشهاد علٌهم بؤن هللا 
ربهم، قال اإلمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبً عمران الجوٌنً 

ٌقال »: عن أنس بن مالك رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
للرجل من أهل النار ٌوم القٌامة أرأٌت لو كان لك ما على األرض من 

قد أردت منك أهون : نعم، فٌقول: فٌقول»: قال« أكنت مفتدٌا به؟ شًء
 هر  دم أن ال تشرك بً شٌئا فؤبٌت إال أن  من ذلك قد أخذت علٌك فً

. أخرجاه فً الصحٌحٌن من حدٌث شعبة به« تشرك بً

وخبلصة هذا البحث أن هللا أخذ علٌنا جمٌعا هذا المٌثاق ونحن ال نزال فً 
عالم الذر، أخذنا جمٌعا من ظهر جدنا آدم كما ٌإخذ المشط من الشعر 

بلى ﴿: ﴾ فؤجبنا جمٌعا قابلٌنبربكم؟ ﴿ألست: وذرانا ذرا ثم أشهد الجمٌع قاببل
﴾ ثم حذرنا أن نعتذر له ٌوم القٌامة بالؽفلة أو بدعٌة وشرك اآلباء شهدنا

ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ ﴿: لقوله تعالى ا ُكنَّل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ  أَْو َتقُولُوْا {172}أَن َتقُولُوْا 
ن َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ  ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ َوُكنَّل إِنَّل

فكان كل مولود أٌنما ولد ٌولد على فطرة  [األعراؾ]؟﴾ {173}اْلُمْبِطلُونَ 

اإلسبلم لهذا المٌثاق سواء ولد فً ببلد الكفر من أبوٌن كافرٌن أو ولد فً 
ا ﴿: ببلد اإلسبلم من أبوٌن مسلمٌن، وهذا ال ٌتناقض مع قوله تعالى َوَما ُكنَّل

ى َنْبَعَث َرُسوالً  بٌَِن َحتَّل ِرٌَن :}وال مع قوله تعالى [15اإلسراء]﴾ُمَعذِّ َبشِّ ُسبلً مُّ رُّ
ُسِل َوَكاَن هللّاُ َعِزٌزاً  ةٌل َبْعَد الرُّ اِس َعلَى هللّاِ ُحجَّل ُكوَن لِلنَّل ٌَ َوُمنِذِرٌَن لَِئبلَّل 

فاهلل جل من قابل كان ٌرسل الرسل تترى لٌذكروا بهذا  [.165النساء]َحِكٌماً﴾

. المٌثق ولٌنذروا كل من ضل عن الجادة وهللا أعلم
فعن ابن عباس رضً هللا عنهما : أما فٌما ٌخص بزمان ومكان هذا المٌثاق

إن هللا أخذ المٌثا  من  هر  دم علٌه »: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
صلبه ذرٌة ذراها فنثرها بٌن ٌدٌه ثم  عرفة فؤخرج من السبلم بنعمان ٌوم

ٌوم القٌامة إنا  ﴿ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا: كلمهم قببل قال
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أخرجه أحمد والنسابً « ﴾المبطلون... تقولواْ ... كنا عن هذا غافلٌن أو

وابن جرٌرالطبري وابن أبً حاتم وصحح ابن أبً حاتم وقفه وصحح 
الحاكم رفعه وأخرجه ابن كثٌر فً تفسٌره والسٌوطً وصححه وصحح 

األلبانً رفعه، ولما كان هذا الحدٌث ال ٌقال من قبل الرأي فالجمهور على 
رفعه وهللا أعلم، لذلك كان فضل ٌوم عرفة، ومنه فضل هذه األٌام العشر 
ألنها فٌها أخذ هللا علٌنا هذا المٌثاق الذي بموجبه كان كل مولود ٌولد على 

فطرة اإلسبلم فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه أو ٌشركانه وؼٌر ذلك 

من أثر التربٌة على الناشبة، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن أبً 
ما من مولود »: هرٌرة رضً هللا عنه، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

 إال ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه كما تنتهج
ثم ٌقول أبو هرٌرة « البهٌمة بهٌمة جمعاء هل تحسون فٌها من جدعاء

َها ﴿: رضً هللا عنه ٌْ اَس َعلَ ِ الَّلتًِ َفَطَر النَّل واللفظ لمسلم  [30الروم]﴾ فِْطَرَة هللاَّل
كل »: كما أخرجه مالك فً الموطإ بهذا اللفظ إال فً بداٌة الحدٌث قال

وهً رواٌة فً الشٌخٌن وخرجه محمد « ما من مولود»بدل « مولود

" زاد المسلم فٌما اتفق علٌه البخاري ومسلم"حبٌب هللا بن ما ٌؤبى فً كتابه 
فكان حقا " اللإلإ والمرجان فٌما اتفق علٌه الشٌخان"كما خرجه صاحب 

. مرجانة ولإلإة لما تضمنه من مفاهٌم سامٌة لمؽازي الحٌاة الجارٌة
وفً رواٌة أخرى عن األسود بن سرٌع أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

محمد بٌده ما من نسمة تولد إال على الفطرة، حتى  والذي نفس»: قال
وفً رواٌة « ٌهودانه أو ٌشركانه ٌعرب عنها لسانها، فؤبواه ٌمجسانه أو

هللا أعلم »: ومن مات قبل ذلك ٌا رسول هللا؟ قال: لهذا الحدٌث زٌادة، قالوا
وأخرجه اإلمام أحمد وابن حبان والبٌهقً عن الحسن « بما كانوا عاملٌن

كل مولود ٌولد على الفطرة حتى ٌعرب عنه »: عنه به وفً رواٌة أخرى
رواه أبو داود والترمذي « ٌنصرانه أو ٌمجسانه لسانه فؤبواه ٌهودانه أو

: والنسابً وابن ماجه والطبرانً عن األسود بن سرٌع، وفً رواٌة أخرى
«. كل مولود ٌولد على الملة فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه»

َوَما َخلَْقُت ﴿: ولما كان التوحٌد الخالص سر وجود الثقلٌن، قال هللا جل وعبل
ْعُبُدونِ  ٌَ ْزٍ  َوَما أُِرٌُد أَن {56}اْلِجنَّل َواإْلِنَس إاِلَّل لِ ن رِّ  َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ

ِة اْلَمتٌِنُ {57}ٌُْطِعُمونِ  اُ  ُذو اْلقُوَّل زَّل َ ُهَو الرَّل ٌتبٌن من  [الذارٌات]﴾ {58} إِنَّل هللاَّل

ألنه ٌربط العبد بربه، فبه ٌولد كل – ذلك فضل هذا المٌثاق وزمانه ومكانه 
مولود على فطرة اإلسبلم، فقد أخرج مسلم عن عٌاض بن حمار رضً هللا 
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ٌقول هللا إنً خلقت عبادي »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال
الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت  حنفاء فجاءتهم

. وصححه األلبانً وخرجهومسلم وؼٌرهما وأخرجه اإلمام أحمد « لهم

وإذا تؤملت هذا المقام ووعٌت هذا الكبلم فاعلم أن هللا جل وعبل ٌنزل إلى 
 مبلبكته كما الحجٌجسماء الدنٌا وٌدنو من الحجٌج عند هذه الكدى لٌباهً ب

فً األحادٌث التً روتها عابشة وأبو هرٌرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد 
هللا وؼٌرهم رضً هللا عنهم أجمعٌن، ومن هذه األحادٌث عن عابشة رضً 

إن الهئ ٌباهً بؤهل عرفات »: هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
السماء، ٌقول لهم ان روا إلى عبادي جاإونً شعثا غبرا، أشهدكم  أهل

إذا كان ٌوم عرفة ٌنزل هللا إلى السماء »: وفً رواٌة« أنً قد غفرت لهم
عبادي أتونً شعثا غبرا، من  ٌباهً بهم المبلئكة، فٌقول ان روا إلى الدنٌا

«. كل فج عمٌ ، أشهدكم أنً قد غفرت لهم

كما ٌكثر العتق من النار فً هذا الٌوم وٌخسؤ إبلٌس اللعٌن، وهذا كاؾ 
إن رسول هللا : إلبراز فضل ٌوم عرفة فعن عابشة رضً هللا عنها قالت

أن ٌعت  هللا عبدا من النار  ما من ٌوم أكثر من»: صلى هللا علٌه وسلم قال
ماذا : من ٌوم عرفة، فإنه لٌدنو عز وجل، ثم ٌباهً بكم المبلئكة، فٌقول

فإنً أشهدكم أنً قد ، أراد هإالء؟ ان روا إلى عبادي جاإونً شعثا غبرا
 أخرجه مسلم فً باب فضل الحج والعمرة من كتاب الحج، «لهم غفرت

والنسابً فً باب ما ذكر فً ٌوم عرفة من كتاب المناسك من المجتبى وابن 
ماجه فً باب الدعاء بعرفة من كتاب المناسك والبٌهقً فً باب أفضل 

. الدعاء من كتاب الحج
إن هللا »: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

ان روا إلى عبادي هإالء : أهل السماء فٌقول لهم ٌباهً بؤهل عرفات
أخرجه أحمد والحاكم وابن خزٌمة وابن حبان « جاإونً شعثا غبرا

والبٌهقً وأبو نعٌم فً الحلٌة وابن عبد البر فً التمهٌد وفً رواٌات، ٌقول 
فإنً أشهدكم أنً » : وفً رواٌة« فإنً أشهدكم أنً قد غفرت لهم»: هللا

«. له قد غفرت لهم ولمن ٌدعون

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
ٌخرج من بٌته لم ٌخط خطوة إال كتب هللا له بها حسنة  إن الحاج حٌن»

وحط عنه بها خطٌئة فإذا وقفوا بعرفات باهى هللا تعالى بهم مبلئكته ٌقول 
غفرت ذنوبهم وإن كانت  ان روا إلى عبادي أتونً شعثا غبرا أشهدكم أنً
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 عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار لم ٌدر أحد ما له حتى
ٌوفٌه هللا تعالى ٌوم القٌامة وإذا حل  شعره فله بكل شعرة سقطت من 

القٌامة وإذا قضى  خر طوافه بالبٌت خرج من ذنوبه كٌوم  رأسه نور ٌوم
أخرجه ابن حبان فً صحٌحه والبزار فً مسنده والطبرانً « ولدته أمه

. وحسنه المنذري والهٌثمً وؼٌرهما
فهذه الفطرة جعلت هذا الكون ال ٌنسجم وال ٌتناؼم إال بالتوحٌد الخالص 

وٌشمبز وٌتنافر بالشرك والكفر، قال تعالى مخبرا عما وقع لهذا الكون من 

اشمبزاز وانفصام عندما دعا النصارى للرحمن الواحد األحد الذي لم ٌلد 
ئاً إِّداً ﴿: ولم ٌولد ولدا ٌْ ْرَن ِمْنُه َوَتنَش ُّ {89}لََقْد ِجْئُتْم َش َتَفطَّل ٌَ َماَواُت   َتَكاُد السَّل

ْحَمِن َولَداً {90}اأْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَبالُ َهّداً  ْحَمِن {91} أَن َدَعْوا لِلرَّل نَبِغً لِلرَّل ٌَ  َوَما 
ِخَذ َولَداً  تَّل ٌَ ْحَمِن {92}أَن  َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّل  تًِ الرَّل  إِن ُكلُّ َمن فًِ السَّل

. [مرٌم]﴾ {93}َعْبداً 

فً حٌن أخبر أن كل شًء فً هذا الكون ٌسبح بحمد ربه ولكن ال نفقه 
قُولُوَن إِذاً الَّلْبَتَغْوْا إِلَى ِذي ﴿ : تسبٌحه، قال تعالى ٌَ قُل لَّلْو َكاَن َمَعُه  لَِهةٌل َكَما 

قُولُوَن ُعلُّواً َكبٌِراً {42}اْلَعْرِ  َسبٌِبلً  ٌَ ا  ُح لَُه {43} ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّل  ُتَسبِّ
ُح بَِحْمَدِه  ٌَُسبِّ ٍء إاِلَّل  ًْ ن َش ْبُع َواألَْرُض َوَمن فٌِِهنَّل َوإِن مِّ َماَواُت السَّل السَّل

ُه َكاَن َحلٌِماً َغفُوراً  [. اإلسراء]﴾ { 44}َولَـِكن الَّل َتْفَقهُوَن َتْسبٌَِحهُْم إِنَّل
ُسوالً أَِن اْعُبُدوْا هللّاَ َواْجَتنُِبوْا : وقال تعالى ٍة رَّل ﴿َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّل

بللَُة َفِسٌُروْا فًِ  ِه الضَّل ٌْ ْن َحقَّلْت َعلَ ْن َهَدى هللّاُ َوِمْنهُم مَّل اُغوَت َفِمْنهُم مَّل الطَّل
بٌَِن  َف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ [. 36:النحل]﴾ األَْرِض َفانُ ُروْا َك

ولما كانت هذه األٌام العشر تساعد على تناؼم الكون وانسجامه بالذكر 
لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن »والتوحٌد وتلبٌة الحجٌج 

كانت نفحات هللا تتنزل، ورحمته « الحمد والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك

تؽمر عباده، فعلٌنا أن نتعرض لهذه النفحات بالذكر والتوحٌد وتوظٌؾ 
. األوقات بالباقٌات الصالحات، فالحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات

ولكن هذا المٌثاق الذي أخذه هللا علٌنا ٌوم عرفة لم ٌقتصرعلى قوله جل 
ُكْم؟﴿: وعبل ﴾ وإنما تجاوز هذا اإلقرار َبلَى ﴿ : ﴾ وإقرارنا له قابلٌنأَلَْسُت بَِربِّ

ا ﴿: والتقرٌر إلى التنبٌه والتحذٌر لقوله جل وعبل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ أَن َتقُولُوْا 
ا َعْن َهَذا َغافِلٌِنَ  ن {172}ُكنَّل ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ َوُكنَّل  أَْو َتقُولُوْا إِنَّل

؟﴾ فهذا التنبٌه وهذا التحذٌر ٌفٌدان {173}َبْعِدِهْم أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ 

ٌولد على فطرة اإلسبلم أٌنما ولد – كل إنسان كما تقدم – أوال أن اإلنسان 
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سواء ولد فً الشرق أو الؽرب، فً ببلد اإلسبلم أم فً ببلد الكفر، فً 
ثم ٌؤتً ..الشمال أو الجنوب، فً إفرٌقٌا أو آسٌا أو أوروبا أو أمرٌكا إلخ
. دور التكوٌن والتؤطٌر، فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه

وقد ذهب بعض المفسرٌن انطبلقا من هذا المٌثاق، إلى القول بؤن هللا جل 
وعبل كان بإمكانه أن ال ٌرسل رسوال بعد هذا المٌثاق الذي أخذه على عباده 

وهم ال ٌزالون فً عالم الؽٌب وعالم الذر إال أنه رحمة بعباده ورأفة بهم 
كان كلما زاؼت األمم وحادت عن الجادة بسبب تراكم البدع واالنحرافات 

أرسل إلٌهم رسوال ٌذكرهم بهذا المٌثاق وٌعٌدهم إلى الطرٌق المستقٌم، وقد 
جاءت آي الذكر الحكٌم تبرز أن الرسل والرساالت إنما هً تذكرة، بشارة 

َك اْلقُْر َن {1} طه﴿: ونذارة، قال هللا جل وعبل فً سورة طه ٌْ  َما أَنَزْلَنا َعلَ
ْخَشى{ 2}لَِتْشَقى ٌَ َماَواِت {3}إاِلَّل َتْذِكَرًة لَِّمن  ْن َخلََ  اأْلَْرَض َوالسَّل مَّل  َتنِزٌبلً مِّ
ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِ  اْسَتَوى{4}اْلُعلَى : وقال فً سورة الحاقة [طه]﴾ {5} الرَّل

قٌِنَ ﴿ ُه لََتْذِكَرةٌل لِّْلُمتَّل إِنَّل َهِذِه َتْذِكَرةٌل َفَمن َشاء ﴿: وقال تعالى [48:الحاقة]﴾ َوإِنَّل
ِه َسبٌِبلً  َخَذ إِلَى َربِّ َها َتْذِكَرةٌل ﴿: وقال فً سورة عبس [19:المزمل]﴾ اتَّل ﴾ َكبلَّل إِنَّل

َوبِاْلَح ِّ أَنَزْلَناهُ َوبِاْلَح ِّ ﴿: وقال جل من قابل فً سورة اإلسراء [11:عبس]
راً َوَنِذٌراً  وقال تعالى فً سورة  [105:اآلٌة]﴾ َنَزلَ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّل ُمَبشِّ

ُكوَن لِْلَعالَِمٌَن َنِذٌراً ﴿: الفرقان ٌَ لَ اْلفُْرَقاَن َعلَى َعْبِدِه لِ : اآلٌة]﴾ تَباَرَك الَّلِذي َنزَّل
راً َوَنِذٌراً ﴿: وقال [1 َها ﴿: وقال تعالى [56: اآلٌة]﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّل ُمَبشِّ ٌُّ َ ؤ ٌَ

راً َوَنِذٌراً  ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّ ًّ إِنَّل بِ ِ بِإِْذنِِه َوِسَراجاً {45}النَّل  َوَداِعٌاً إِلَى هللاَّل
نٌِراً  ِ َفْضبلً َكبٌِراً {46}مُّ

َن هللاَّل ِر اْلُمْإِمنٌَِن بِؤَنَّل لَهُم مِّ   [األحزاب] ﴾{47} َوَبشِّ
اِس َبِشٌراً َوَنِذٌراً ﴿: وقال تعالى فً سورة سبؤ ﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّل َكافَّلًة لِّلنَّل

ٍة إاِلَّل خبَل فٌَِها َنِذٌرٌل ﴿:وقال تعالى [28: اآلٌة] ْن أُمَّل  .إلخ... [24: فاطر]﴾ َوإِن مِّ

واآلٌات المبٌنة لهذا المٌثاق والمإكدة بؤن جمٌع الرساالت السماوٌة إنما 
جاءت مذكرة ومإكدة علٌه تدور حول فحواه لذلك كانت كلها نذارة وبشارة 

أفضل الدعاء ٌوم عرفة وأفضل ما »: وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه وسلم قال
له، له الملك وله  ال إله إال هللا وحده ال شرٌك: قلته أنا والنبٌئون من قبلً

أخرجه أحمد ومسلم والبٌهقً واللفظ « الحمد وهو على كل شًء قدٌر
ْحَمِن {1}حم﴿: لمسلم، وقال جل وعبل فً سورة فصلت َن الرَّل  َتنِزٌلٌل مِّ

ِحٌمِ  ْعلَُمونَ {2}الرَّل ٌَ اً لَِّقْوٍم  ٌّ اُتُه قُْر ناً َعَربِ ٌَ لَْت    َبِشٌراً َوَنِذٌراً {3} ِكَتابٌل فُصِّ
ْسَمُعونَ  ٌَ : وقال جل وعبل فً سورة الفتح .[حم] ﴾{4}َفؤَْعَرَض أَْكَثُرُهْم َفهُْم اَل 
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راً َوَنِذٌراً ﴿ ا أَْرَسْلَناَك َشاِهداً َوُمَبشِّ ُروهُ { 8}إِنَّل ِ َوَرُسولِِه َوُتَعزِّ لُِتْإِمُنوا بِاهللَّل
ُحوهُ ُبْكَرًة َوأَِصٌبلً  . [الفتح]{ 9}َوُتَوقُِّروهُ َوُتَسبِّ

وهكذا ٌتبٌن من خبلل آي الذكر الحكٌم أساس هذا المٌثاق القدٌم لمن هداهم 
هللا للنهج القوٌم والصراط المستقٌم وخاصة فً موسم الحج السلٌم وأٌام 

. الذكر الكرٌم
ؤُْتوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكلِّ ﴿: قال تعالى فً سورة الحج ٌَ اِس بِاْلَحجِّ  ن فًِ النَّل َوأَذِّ

ؤْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّج َعِمٌ ٍ  ٌَ ِ فًِ {27}َضاِمٍر  ْذُكُروا اْسَم هللاَّل ٌَ ْشَهُدوا َمَنافَِع لَهُْم َو ٌَ  لِ

ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَبائَِس  ْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقهُم مِّ اٍم مَّل ٌَّل أَ
ِت  {28}اْلَفقٌِرَ  ٌْ فُوا بِاْلَب وَّل طَّل ٌَ ٌُوفُوا ُنُذوَرُهْم َوْل ْقُضوا َتَفَثهُْم َوْل ٌَ ُثمَّل ْل
ِه َوأُِحلَّلْت لَُكُم  {29}اْلَعتٌِ ِ  رٌل لَّلُه ِعنَد َربِّ ٌْ ِ َفهَُو َخ ْم ُحُرَماِت هللاَّل ٌَُع ِّ َذلَِك َوَمن 

ْجَس ِمَن اأْلَْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْولَ  ُكْم َفاْجَتنُِبوا الرِّ ٌْ ٌُْتلَى َعلَ اأْلَْنَعاُم إاِلَّل َما 
ورِ  َما َخرَّل ِمَن  {30}الزُّ ِ َفَكؤَنَّل ٌُْشِرْك بِاهللَّل َر ُمْشِرِكٌَن بِِه َوَمن  ٌْ ِ َغ ُحَنَفاء هلِلَّل

ٌُح فًِ َمَكاٍن َسِحٌ ٍ  ُر أَْو َتْهِوي بِِه الرِّ ٌْ َماء َفَتْخَطفُُه الطَّل َذلَِك َوَمن  {31}السَّل
َها ِمن َتْقَوى اْلقُلُوبِ  ِ َفإِنَّل ْم َشَعائَِر هللاَّل لَُكْم فٌَِها َمَنافُِع إِلَى أََجٍل  {32}ٌَُع ِّ

ِت اْلَعتٌِ ِ  ٌْ ى ُثمَّل َمِحلَُّها إِلَى اْلَب َسّمً ْذُكُروا  {33}مُّ ٌَ ٍة َجَعْلَنا َمنَسكاً لِ َولُِكلِّ أُمَّل
ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفإِلَهُُكْم إِلَهٌل َواِحدٌل َفلَُه أَْسلُِموا  ِ َعلَى َما َرَزَقهُم مِّ اْسَم هللاَّل

ِر اْلُمْخبِتٌِنَ  ابِِرٌَن َعلَى َما  {34}َوَبشِّ ُ َوِجلَْت قُلُوُبهُْم َوالصَّل الَّلِذٌَن إَِذا ُذِكَر هللاَّل
ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  بَلِة َوِممَّل َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها لَُكم  {35}أََصاَبهُْم َواْلُمقٌِِمً الصَّل

َها َصَوافَّل َفإَِذا َوَجَبْت  ٌْ ِ َعلَ رٌل َفاْذُكُروا اْسَم هللاَّل ٌْ ِ لَُكْم فٌَِها َخ ن َشَعائِِر هللاَّل مِّ
ْرَناَها لَُكْم لََعلَّلُكْم  ُجُنوُبَها َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعَترَّل َكَذلَِك َسخَّل

ْقَوى ِمنُكْم  {36}َتْشُكُرونَ  َنالُُه التَّل ٌَ َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُإَها َولَِكن  َنالَ هللاَّل ٌَ لَن 
ِر اْلُمْحِسنٌِنَ  َ َعلَى َما َهَداُكْم َوَبشِّ ُروا هللاَّل َرَها لَُكْم لُِتَكبِّ َ  {37}َكَذلَِك َسخَّل إِنَّل هللاَّل

اٍن َكفُورٍ  ٌُِحبُّ ُكلَّل َخوَّل َ اَل  . [الحج]﴾ { 38}ٌَُدافُِع َعِن الَّلِذٌَن  َمُنوا إِنَّل هللاَّل

إن هذه اآلٌات الكرٌمة تبرز المؽزى من الحج وفضل هذه األٌام المعلومات 
حٌث التوحٌد والذكر والتمجٌد وتعظٌم هللا الواحد األحد، وكل الحناجر 

لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن الحمد  لبٌك اللهم»تدوي بالتلبٌة والتوحٌد 

طٌلة جل هذه األٌام  وخاصة أٌام الثامن « والنعمة لك والملك ال شرٌك لك

والتاسع والعاشر ثم األٌام المعدودات وهً أٌام التشرٌق بمنى، وقد بٌن ذلك 
قُوْا هللّاَ َواْعلَُموْا أَنَّل هللّاَ َشِدٌُد ﴿ : أٌضا فً سورة البقرة قاببل جل وعبل َواتَّل

ْعلُوَماتٌل َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّل اْلَحجَّل َفبلَ َرَفَث َوالَ  {196}اْلِعَقابِ  اْلَحجُّ أَْشهُرٌل مَّل
َر  ٌْ ُدوْا َفإِنَّل َخ ْعلَْمُه هللّاُ َوَتَزوَّل ٌَ ٍر  ٌْ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ َوَما َتْفَعلُوْا ِمْن َخ
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ا أُْولًِ األَْلَبابِ  ٌَ قُوِن  ْقَوى َواتَّل اِد التَّل ُكْم ُجَناحٌل أَن َتْبَتُغوْا  {197}الزَّل ٌْ َس َعلَ ٌْ لَ
ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  ُكْم َفإَِذا أََفْضُتم مِّ بِّ ن رَّل َفْضبلً مِّ

آلٌِّنَ  ن َقْبلِِه لَِمَن الضَّل ُثمَّل أَفٌُِضوْا ِمْن  {198}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّ
ِحٌمٌل  اُس َواْسَتْغفُِروْا هللّاَ إِنَّل هللّاَ َغفُورٌل رَّل ُث أََفاَض النَّل ٌْ ُتم  {199}َح ٌْ َفإَِذا َقَض

َنا  قُولُ َربَّل ٌَ اِس َمن  َناِسَكُكْم َفاْذُكُروْا هللّاَ َكِذْكِرُكْم  َباءُكْم أَْو أََشدَّل ِذْكراً َفِمَن النَّل مَّل
ا َوَما لَُه فًِ ااِخَرِة ِمْن َخبلَ ٍ  ٌَ ْن َنا  {200} تَِنا فًِ الدُّ قُولُ َربَّل ٌَ ن  ِوِمْنهُم مَّل

ارِ  ا َحَسَنًة َوفًِ ااِخَرِة َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّل ٌَ ْن أُولَـئَِك لَهُْم  {201} تَِنا فًِ الدُّ

ا َكَسُبوْا َوهللّاُ َسِرٌُع اْلِحَسابِ  مَّل اٍم  {202}َنِصٌبٌل مِّ ٌَّل َواْذُكُروْا هللّاَ فًِ أَ
ِه لَِمِن  ٌْ َر َفبل إِْثَم َعلَ ِه َوَمن َتؤَخَّل ٌْ ِن َفبلَ إِْثَم َعلَ ٌْ ْوَم ٌَ لَ فًِ  ْعُدوَداٍت َفَمن َتَعجَّل مَّل

ِه ُتْحَشُرونَ  ٌْ ُكْم إِلَ قُوْا هللّاَ َواْعلَُموا أَنَّل َقى َواتَّل  .[البقرة]﴾ { 203}اتَّل

 
 الفر  بٌن العشر األواخر من رمضان وهذه األٌام:الفصل الثانً 

هذه مسؤلة كثٌرا ما ٌخوض فٌها الخابضون مع أن حقٌقة التفضٌل بٌن 

العشر األواخر من رمضان والعشر األواخر من الحج التً هً األوابل من 
. شهر ذي الحجة قد ال تخفى إال على الؽبً

ال شك أن لٌالً العشر األواخر من رمضان عظٌمة كثٌرة األجر لذلك صح 
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه إذا دخلت هذه العشر شد المبزر وأٌقظ 

كان رسول هللا صلى »: أهله وأقام لٌله، فعن عابشة رضً هللا عنها قالت
هللا علٌه وسلم إذا دخل العشر األواخر من رمضان، أحٌا اللٌل، وأٌق  

أخرجه البخاري فً باب العمل فً العشر األواخر من « أهله، وشد المئز

صحٌح البخاري، ومسلم فً باب االجتهاد فً / رمضان من كتاب لٌلة القدر
صحٌح مسلم، وأبو داود / العشر األواخر من رمضان من كتاب االعتكاؾ

فً باب قٌام شهر رمضان من كتاب الصبلة، والنسابً فً باب إحٌاء اللٌل 
من كتاب قٌام اللٌل وتطوع النهار وابن ماجه فً باب فضل العشر األواخر 

قلت وذلك ألن فً . من شهر رمضان من كتاب الصٌام، وأحمد فً مسنده
اللٌالً العشر األخٌرة من رمضان لٌلة القدر التً بٌن هللا فضلها قاببل جل 

لَِة اْلَقْدرِ ﴿ : وعبل ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ لَُة اْلَقْدرِ  {1}إِنَّل ٌْ لَُة  {2}َوَما أَْدَراَك َما لَ ٌْ لَ
ْن أَْلِف َشْهرٍ  رٌل مِّ ٌْ ن ُكلِّ  {3}اْلَقْدِر َخ ِهم مِّ وُح فٌَِها بِإِْذِن َربِّ لُ اْلَمبَلئَِكُة َوالرُّ َتَنزَّل

ًَ َحتَّلى َمْطلَِع اْلَفْجرِ  {4}أَْمرٍ  . [القدر]﴾ { 5}َسبَلمٌل ِه
َباَرَكٍة  {2}َواْلِكَتاِب اْلُمبٌِنِ  {1}حم﴿ : وقال جل وعبل لٍَة مُّ ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ إِنَّل
ا ُمنِذِرٌنَ  ا ُكنَّل ٌُْفَرُ  ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌمٍ  {3}إِنَّل ا  {4}فٌَِها  ا ُكنَّل ْن ِعنِدَنا إِنَّل أَْمراً مِّ
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وهذا ٌفصل وٌبٌن أن القرآن أنزل لٌلة القدر فً  [الدخان]﴾ { 5}ُمْرِسلٌِنَ 
َن ﴿ : قوله تعالى َناٍت مِّ ٌِّ اِس َوَب َشْهُر َرَمَضاَن الَّلِذَي أُنِزلَ فٌِِه اْلقُْر ُن ُهًدى لِّلنَّل

لم ٌبٌن : اآلٌة قال الشنقٌطً فً تفسٌره [185: البقرة]﴾ اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن 

. هللا هنا هل القرآن أنزل لٌبل أو نهارا لكن بٌنه فً القدر والدخان
فكانت هذه اللٌالً العشر من رمضان هً أفضل لٌالً السنة لمن وفقه هللا 
قٌامها كما كانت هذه األٌام العشر من شهر ذي الحجة واألخٌرة من أشهر 
الحج هً أفضل أٌام السنة على اإلطبلق ألن فٌها ٌوم عرفة أو عرفات 

حٌث أخذ هللا علٌنا فٌه ذلك المٌثاق الذي بموجبه أصبح كل مولود ٌولد على 
ملة اإلسبلم أو فطرة اإلسبلم، وهو ٌوم مباهاة ٌباهً هللا بالحجٌج مبلبكته، 
وهو ٌوم أكثر ما ٌعتق هللا فٌه من النار، فكان دعاإه مستجابا لقول النبً 

أفضل الدعاء ٌوم عرفة وأفضل ما قلته أنا »: صلى هللا علٌه وسلم
له له الملك وله الحمد  والنبٌئون من قبلً ال إله إال هللا وحده ال شرٌك

. أخرجه أحمد ومسلم والبٌهقً ؼٌرهم« وهو على كل شًء قدٌر
 لما كان فضل اللٌالً العشر األخٌرة من رمضان متوقفة على توفٌق :فائدة

المرء لقٌامها، وكان أهم أسباب التوفٌق لذلك القٌام هو العمل بالمٌثاق الذي 
أخذه هللا علٌنا ٌوم عرفة ونحن ال نزال فً عالم الذر والؽٌب قاببل جل 

َتهُْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى ﴿: وعبل ٌَّل َك ِمن َبنًِ  َدَم ِمن ُ هُوِرِهْم ُذرِّ  َوإِْذ أََخَذ َربُّ
ا َعْن َهَذا  ا ُكنَّل اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم َقالُوْا َبلَى َشِهْدَنا أَن َتقُولُوْا  أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ

ن َبْعِدِهْم  {172}َغافِلٌِنَ  ًة مِّ ٌَّل ا ُذرِّ َما أَْشَرَك  َباُإَنا ِمن َقْبلُ َوُكنَّل أَْو َتقُولُوْا إِنَّل
؟﴾ ومن المعلوم أن العلماء أجمعوا على {173}أََفُتْهلُِكَنا بَِما َفَعلَ اْلُمْبِطلُونَ 

:  ال ٌتقبلها هللا إال إذا توفرت فٌها ثبلثة شروط هً– أي عبادة – أن العبادة 
 .أن تكون صادرة من مإمن صحٌح العقٌدة/ 1
 .أن تكون موافقة لشرع هللا ألن هللا ال ٌعبد إال بما شرع/ 2
أن ٌكون قد أداها بإخبلص بعٌدا عن جمٌع أمراض القلوب من تسمٌع / 3

عندبذ ٌتبٌن فضل هذا المٌثاق واألٌام .. وكبر، وعجب إلخ ورٌاء،ومراءاة
التً أخذ فٌها وخاصة ٌوم عرفة حٌث أخذ هللا علٌنا هذا المٌثاق، فكان أكثر 

ما ٌعتق فٌه هللا من النار فً ٌوم عرفة لما فً األحادٌث المتقدمة التً ثبتت 
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من رواٌة عابشة وابن عمر وأبً هرٌرة 

 .وجابر رضً هللا عنهم وهللا جل وعبل أعلم
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كٌف نحاف  على هذا المٌثا ؟  : الفصل الثالث
فكٌؾ نحافظ علٌه . لقد أضل هللا جل وعبل عن هذا المٌثاق األمم التً قبلنا

ونبقى متمسكٌن به؟ إن التمسك بهذا المٌثاق ٌتطلب منا التمسك بخمس نقاط 

:  أساسٌة تتعلق كلها بالتوحٌد، أال وهً
إن الٌقٌن فً هللا هو الخبلص من النفاق : الٌقٌن فً هللا جل وعبل/ 1

ومن المعلوم أن إٌمان األنبٌاء والرسل ٌزٌد وال . والضمان التباع الجادة
وقد طلب . ٌنقص بٌنما إٌمان بنً آدم المتبقٌن ٌزٌد وٌنقص عند الجمهور

 . أولو العزم من الرسل البرهان لٌزدادوا إٌمانا
أولم : رب أرنً كٌف تحًٌ الموتى؟ قال }قال إبراهٌم، خلٌل الرحمن 

أربعة من الطٌر فصرهن  فخذ: قال* بلى، ولكن لٌطمئن قلبً: تإمن؟ قال
ادعهن ٌؤتٌنك سعٌا واعلم أن  كل جبل منهن جزءا ثم إلٌك ثم اجعل على
نحن أولى : "قال النبً صلى هللا علٌه وسلم: [ البقرة] { هللا عزٌز حكٌم

، وذلك ألن طلبه نابع من الٌقٌن ومن أجل المزٌد من "بالشك من إبراهٌم

. الٌقٌن 
 لن ترانً ولكن ان ر رب أرنً  أن ر إلٌك؟ قال }:وقال موسى، كلٌم هللا

جعله دكا  فلما تجلى ربه للجبل * يمكانه فسوف تران الجبل فإن استقر إلى
لذلك كان ... ، الخ{إلٌك تبت سبحانك قال فلما أفا * موسى صعقا  وخر

إٌمان سحرة فرعون من أبلػ وأقوى اإلٌمان لما تبٌن لهم الحق من عند هللا 
 ذن لكم، إنه  منتم له قبل أن : قال برب هارون وموسى، قالوا  منا }

 وأرجلكم من خبلف وألصلبنكم السحر فؤلقطعن أٌدٌكم علمكم الذي لكبٌركم
لن نإثرك على ما  قالوا* فً جذوع النخل ولتعلمن أٌنا أشد عذابا وأبقى 

تقضً هذه الحٌاة  جاءنا من البٌنات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما

السحر وهللا  لنا خطاٌانا وما أكرهتنا علٌه من الدنٌا إنا  منا بربنا لٌغفر
. بل ٌجب ألن االٌمان جزمـ ، فهكذا ٌنبؽً أن ٌكون المسلم {خٌر وأبقى

ولكً نتحصل على هذا اإلٌمان الجازم الذي ال ٌقبل الشك ال بد من الٌقٌن 
من خبلل البراهٌن، وإن أبلػ برهان وأكثره تؤثٌرا ما أثر فً وجدان فطاحلة 

قال جل وعبل فً سورة الحج  :ةعلم األجنة والفٌتلوجٌا، نقدم منه النبذة التالً
ا َخلَْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّل ِمْن }  ٍب ِمْن اْلَبْعِث َفإِنَّل ٌْ اُس إِْن ُكْنُتْم فًِ َر َها النَّل ٌُّ َ ـؤ ٌَ

َن لَُكْم َوُنقِرُّ  ٌِّ ِر ُمَخلَّلَقٍة لُِنَب ٌْ فًِ  ُنْطَفٍة ُثمَّل ِمْن َعلََقٍة ُثمَّل ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّلَقٍة َوَغ
ُكْم َوِمْنُكْم  ى ُثمَّل ُنْخِرُجُكْم ِطْفبلً ُثمَّل لَِتْبلُُغوا أَُشدَّل األَْرَحاِم َما َنَشاُء إِلَى أََجٍل ُمَسّمً

ئاً  ٌْ ْعلََم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َش ٌَ بل  ٌْ ٌَُردُّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِك ٌَُتَوفَّلى َوِمْنُكْم َمْن  َمْن 
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ْت َوَرَبْت َوأَْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ  َها اْلَماَء اْهَتزَّل ٌْ َوَتَرى األَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا أَنَزْلَنا َعلَ
ُه َعلَى ُكلِّ  َذلَِك بِؤَنَّل  (*)َزْوٍج َبِهٌٍج  ٌُْحًِ اْلَمْوَتى َوأَنَّل ُه  َ ُهَو اْلَح ُّ َوأَنَّل هللاَّل
ٍء َقِدٌرٌل  ًْ  } {وأن الساعة  تٌة ال رٌب فٌها وأن هللا ٌبعث من فً القبور* َش

َولََقْد َخلَْقَنا اإلِنَساَن ِمْن } وقال جل وعبل فً سورة المإمنون   { 7 و6 و5
ْطَفَة  (*)ُثمَّل َجَعْلَناهُ ُنْطَفًة فًِ َقَراٍر َمِكٌٍن  (*)ُسبللٍَة ِمْن ِطٌٍن  ُثمَّل َخلَْقَنا النُّ

َعلََقًة َفَخلَْقَنا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَ اماً َفَكَسْوَنا اْلِعَ اَم لَْحماً ُثمَّل 
ُ أَْحَسُن اْلَخالِقٌَِن  ُتوَن  (*)أَنَشؤَْناهُ َخْلقاً  َخَر َفَتَباَرَك هللاَّل ٌِّ ُكْم َبْعَد َذلَِك لََم ُثمَّل إِنَّل

ْومَ  (*) ٌَ ُكْم  اَمِة ُتْبَعُثونَ  ُثمَّل إِنَّل ٌَ فهذه اآلٌات تنبه  ( 16 إل12ًمن )  {اْلقِ

الؽافل الشاك فً البعث، الجهول إلى أن أطوار خلق اإلنسان تثبت أن البعث 
ال محالة واقع، هٌهات هٌهات آت، وما بعد ذلك البعث من حساب وعقاب، 

ــ ):قال تعالى ا َخلَْقَناُكمْ ٌَ ٍب ِمْن اْلَبْعِث َفإِنَّل ٌْ اُس إِْن ُكْنُتْم فًِ َر َها النَّل ٌُّ  من أَ
وقد أثبت العلم أن جسم اإلنسان ": "هللا والعلم الحدٌث"قال فً كتاب : (تراب

ٌحتوي من العناصر ما تحتوٌه األرض، فهو ٌتكون من الكربون 
واألكسجٌن، واألٌدروجٌن، والفوسفور، والكبرٌت، واآلزوت، والكالسٌوم، 

ؼنسٌوم، والحدٌد، والمنجنٌز، موالبوتاسٌوم، والصودٌوم، والكلور، وال
والنحاس، والٌود، والفلورٌن، والكوبالت، والزنك، والسلكون، واأللمنٌوم، 

وهذه نفسها هً العناصر المكونة للتراب وإن اختلفت نسبها فً إنسان عن 
ثم ذكر جل وعبل " نسان عن التراب، إال أن أصنافها واحدةإلآخر، وفً ا

أطوار هذا الخلق فً سورة الحج ثم ذكر بهذه األطوار حٌث بدأ بقوله تعالى 
ذلك }وختم اآلٌات بقوله تعالى  {فً رٌب من البعث الناس إن كنتم ٌـؤٌها}

وأن * الموتى وأنه على كل شًء قدٌر  بؤن هللا هو الح  وأنه ٌحًٌ
ثم ذكر بهذه   {الساعة  تٌة ال رٌب فٌها وأن هللا ٌبعث من فً القبور

ُثمَّل }لٌختمها بقوله تعالى "  المإمنون"األطوار فً عدة سور منها سورة 
ُتوَن  ٌِّ ُكْم َبْعَد َذلَِك لََم اَمِة ُتْبَعُثونَ  (15)إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم   فهذه منشورات {ُثمَّل إِنَّل

اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة تحكً علٌنا وقابع المإتمر الثامن الطبً 
السعودي وانطباع كبار الباحثٌن فً طب األجنة واألحٌاء فً العالم  

 : نلخصها فٌما ٌلً
ِمٌثْس إِلْس  ُمورْس "الٌبُروفٌُسوٌر والباحث الكبٌر  (1 من أكبر علماء العالم "  إسْس

فً التشرٌح وعلم األجنة إذا به ٌندهش عند سماعه هذه األطوار وٌقول 
 عام أن ٌصؾ 1400قبل  (صلى هللا علٌه وسلم)كٌؾ ٌكون لمحمد )

الجنٌن وأطواره هذا الوصؾ الدقٌق الذي لم ٌتمكن العلماء من معرفته إال 
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وسرعانما تحولت دهشته إلى : " عاما؟ وٌضٌؾ هذا المنشور قاببل30منذ 
إعجاب بهذا البٌان وهذا الهدي فتبنى هذه اآلراء فً المجامع العلمٌة ثم قدم 

: حٌث قال" مطابقة علم األجنة لما فً القرآن والسنة"محاضرة تحت عنوان 
لقد أسعدنً جدا أن أشارك فً توضٌح هذه اآلٌات واألحادٌث التً تتحدث "

عن الخلق فً القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ وٌتضح لً أن هذه األدلة 
حتما جاءت لمحمد صلى هللا علٌه وسلم من عند هللا ألن كل هذه المعلومات 

لم تكتشؾ إال حدٌثا وبعد قرون عدة وهذا ٌثبت لً أن محمدا رسول هللا 

وهو " أطوار خلق اإلنسان"ولهذا البروفٌسور كتاب "  صلى هللا علٌه وسلم
مرجع علمً عالمً طبع بثمان لؽات، فؤضاؾ فً الطبعة الثالثة من كتابه 

كان تقدم العلوم فً العصور الوسطى بطٌبا، ولم نعلم عن علم : ما ٌلً
الكتاب المقدس لدى المسلمٌن – األجنة إال الشًء القلٌل وفً القرآن الكرٌم 

ورد أن اإلنسان ٌخلق من مزٌج من اإلفرازات من الذكر واألنثى، وقد – 
وردت عدة إشارات بؤن اإلنسان ٌخلق من نطفة من المنً، وبٌن أٌضا أن 

النطفة قد بدأت فً االنقسام تبدأ فً النمو بعد ستة أٌام من اإلخصاب، 
تتطور لتصبح قطعة من دم  (المنً  )إن نطفة : وٌقول القرآن الكرٌم أٌضا

وأن البٌٌضة الملقحة بعد أن تكون قد بدأت فً االنقسام أو أن   (علقة)جامد 

البٌٌضة الملقحة التً بدأت باالنقسام أو الحمل المجهض تلقابٌا ٌمكن أن 
تشبه العلقة، وٌمكن رإٌة مظهر الجنٌن فً تلك المرحلة، إنه ٌشبه العلقة، 
وفً المضؽة تبدو الصورة وكؤن فٌها آثار األسنان التً مضؽتها، فً هذه 
المرحلة ٌشبه الجنٌن شٌبا ممضوؼا كاللباب أو الخشب، ولقد اعتبر الجنٌن 
فً الشكل اإلنسانً مضً أربعٌن أو اثنٌن وأربعٌن ٌوما حٌث لم ٌعد ٌشبه 
بعدها جنٌن الحٌوان، ألن الجنٌن البشري ٌبدأ باكتساب ممٌزات اإلنسان فً 

ْخلُقُُكمْ ):قلت ولنتؤمل قوله تعالى" هذه المرحلة َهاتُِكْم َخْلقاً ِمْن  ٌَ فًِ ُبُطوِن أُمَّل
ُكْم لَُه اْلُمْلُك ال إِلََه إاِلَّل ُهَو َفؤَنَّلى  ُ َربُّ َبْعِد َخْلٍ  فًِ ُ لَُماٍت َثبلٍث َذلُِكْم هللاَّل

فهذه الظلمات حسب الخبراء الفطاحلة المتخصصٌن  (6:الزمر ) (ُتْصَرفُونَ 

جدار الرحم، أو جدار الؽشاء أو ( جدار البطن الخارجً للمرأة ، ب (أ: هً

" المشٌمة الممتلا بالماء المٌنوسً والذي ٌحمل مواد ؼذابٌة معروفة عندهم
ِزٌَماتْس  التً ٌتؽذى بها الجنٌن بواسطة الحبل السري كما ٌقوم بوقاٌته " بِاألْس نْس

حتى ال تتهشم عظامه الهشة وهو ٌسبح فً الرحم كما أن هذا الماء ٌقوم 
بعملٌة تعقٌم طرٌق الجنٌن بالخروج قبله عند والدته فسبحان الخالق القابل 
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اتَِنا فًِ ااَفاِ  َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّلى)عز وجل  ٌَ ُه اْلَح ُّ  َسُنِرٌِهْم   َن لَهُْم أَنَّل ٌَّل َتَب ٌَ
ٍء َشِهٌدٌل  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش َك أَنَّل ْكِف بَِربِّ ٌَ   (53:تفصل)(أََولَْم 

َسونْس ربٌس قسم التشرٌح  َشالْس ُجونْس وكذلك أخذت الدهشة البروفٌسور َمارْس
ُسونْس  الْس   بجامعة ُتوَماسْس ِجٌَفرْس ٌَ ا بالوالٌات المتحدة " ومدٌر معهد َدانْس ٌَ بِفٌِبلََدلِفْس

الطبً السعودي الثامن عندما أخبروه بؤطوار  األمرٌكٌة فً قاعة المإتم
 سنة، كان هذا البروفٌسور جالسا فوقؾ 1400الخلق فً القرآن والسنة قبل 

ال، ال، ال، فقاموا إلٌه وقدموا إلٌه المصحؾ وقالوا له تفضل : ٌصٌح وٌردد
ِ َوَقاراً )إقرأ، و قرإوا علٌه قوله سبحانه وتعالى  (13)َما لَُكْم ال َتْرُجوَن هلِلَّل

وقرأ ترجمة معانً الكلمات باالنجلٌزٌة ( 14، 13 نوح) (14)َخلََقُكْم أَْطَواراً  َوَقدْ 
َهاتُِكْم َخْلقاً ِمْن )ثم قرإوا علٌه قول هللا سبحانه وتعالى ْخلُقُُكْم فًِ ُبُطوِن أُمَّل ٌَ

ى  ُكْم لَُه اْلُمْلُك ال إِلََه إاِلَّل ُهَو َفؤَنَّل ُ َربُّ َبْعِد َخْلٍ  فًِ ُ لَُماٍت َثبلٍث َذلُِكْم هللاَّل
ولكن هذا ٌمكن أن ٌكون له ثبلثة : فجلس فقال (6:الزمر)(ُتْصَرفُونَ 

األول ٌمكن أن ٌكون صدفة، فجمعوا له أكثر من خمسة وعشرٌن : تفسٌرات
كل هذه النصوص قد تكون صدفة، ثم إن : نصا ووضعوها بٌن ٌدٌه وقالوا

نطفة، والذي بعده علقة، : هذا: القرآن العظٌم قد أعطى لهذه األطوار أسماء
والذي بعده  مضؽة، والذي بعده العظام، والذي بعده كساء العظام باللحم، 

ال، فقالوا فما ذا : إنه سمى هذه األطوار بؤسماء، أٌكون هذا صدفة؟ فقال
ُكوَباٍت ضخمة، لكنه لما : ٌمكن أن ٌقال: بقً؟ قال ُروسْس إن محمدا عنده ِمٌكْس

إن القرآن فً الواقع شرح ): رجع إلى صوابه تبنى هذه األطوار، فقال
المراحل الخارجٌة و لكنه  ٌإكد أٌضا المراحل التً داخل الجنٌن أثناء خلقه 

           ."وتطوره، مإكدا أحداثا ربٌسٌة تعرؾ علٌها العلماء المعاصرون
                                                  
َسونْس أستاذ أمراض  ُروفٌُِسورْس ُجولًِ َسمْس وقد أخذت هذه الدهشة أٌضا  البْس

تُونْس فً ِشٌَكاُؼو بالوالٌات المتحدة  ثْس ِوَسوبْس النساء والوالدة فً جامعة ُتورْس
األمرٌكٌة فشكك فً أول األمر أن النصوص نصوص القرآن والسنة قال 

ٍء َخلََقُه  (17)قُتِلَ اإلِْنَساُن َما أَْكَفَرهُ ): تعالى ًْ ِمْن ُنْطَفٍة  (18)ِمْن أَيِّ َش

َرهُ  فركز هذا األستاذ بعد ذلك على الحدٌثٌن  (17،19عبس )(َخلََقُه َفَقدَّل

عن ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا : التالٌٌن، األول منهما
إن خلق أحدكم لٌجمع فً بطن أمه فٌكون نطفة أربعٌن : "علٌه وسلم  قال

ٌوما، ثم ٌكون علقة مثل ذلك، ثم ٌكون مضؽة مثل ذلك ثم ٌرسل إلٌه الملك 
بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقً أو : فٌنفخ فٌه الروح وٌإمر بؤربع كلمات
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سعٌد، فوالذي ال إله ؼٌره إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة حتى ما ٌكون 
بٌنه وبٌنها إال ذراع فٌسبق علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل النار فٌدخلها، 
وإن أحدكم لٌعمل عمل أهل النار حتى ما  ٌكون بٌنه وبٌنها إال ذراع، 

فً  ]أخرجه البخاري " فٌسبق علٌه الكتاب، فٌعمل بعمل أهل الجنة فٌدخلها
وإذ قال :"باب ذكر المبلبكة من كتاب بدء الخلق، وفً باب قول هللا تعالى

من كتاب األنبٌاء، وفً باب " ربك للمبلبكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا " حدثنا أبو الولٌد من كتاب القدر وفً باب

، كما أخرجه مسلم فً [من كتاب التوحٌد من صحٌح البخاري"المرسلٌن 
، وأبو داود فً القدر [باب كٌفٌة خلق اآلدمً فً بطن أمه من كتاب القدر]

من كتاب السنة، وؼٌرهم، وأما الحدٌث الثانً أخرجه مسلم فً صحٌحه 
إذا مر بالنطفة :"عن ابن مسعود أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

وبصرها  وخل  سمعها ثنتان وأربعون لٌلة بعث هللا إلٌها ملكا فصورها
ٌا رب أذكر أو أنثى؟ فٌقضً ربك ما : ، ثم قالولحمها وع امها وجلدها

فؤذعن هذا البروفٌسور لهذه الحقابق العلمٌة اإللهٌة والنبوٌة مثله فً " ٌشاء
ا بكندا فقد  ٌَ َسودْس ربٌس قسم التشرٌح بكلٌة الطب بِِمٌُثَتو ذلك البروفٌسور ُبرْس
أدهشه الفارق الواقع بٌن صورة الجنٌن فً الٌوم الخامس والثبلثٌن إذ ال 

وصورة الجنٌن بعد اثنٌن – تتمٌز فٌه صورة إنسان أو حتى حٌوان 
فسبحان الذي أتقن كل شًء خلقه، – وأربعٌن ٌوما إذ تبدو واضحة المعالم 

نَجٌرْس أستاذ فً كلٌة الطب .س .كما ٌإكد لنا البروفٌسور ج قسم – َجورْس
فً جامعة ُجوِرجْس َتاِونْس فً واشنطن فً مداخلة له بمناسبة – التشرٌح 

وصؾ التطور  [القرآن]إنه : المإتمر الطبً الثامن السعودي  حٌث قال
البشري منذ تكوٌن النطفة األمشاج إلى أن أصبحت كتلة عضوٌة، إن هذا 

الوصؾ واإلٌضاحات الجلٌة والشاملة لكل مرحلة من مراحل تطور الجنٌن 
الخ، فهذه مقتطفات من شهادة ..إن لم ٌكن فً جمٌعها– فً معظم الحاالت 

عمالقة علم التشرٌح واألجنة أبهرتهم آٌات جلٌلة عبرت عن دالبل الحق 
َك ): الجمٌلة مصداقا لقوله عز وجل ٌْ َرى الَّلِذٌَن أُوُتوا اْلِعْلَم الَّلِذي أُنِزلَ إِلَ ٌَ َو

ْهِدي إِلَى ِصَراِط اْلَعِزٌِز اْلَحِمٌدِ  ٌَ َك ُهَو اْلَح َّل َو هذه الدالبل  (6سبؤ ) (ِمْن َربِّ

الجمالٌة الكونٌة لهذه اآلٌات اإللهٌة وهذه األحادٌث النبوٌة لتشهد أنه الحق 
اتِِه َفَتْعِرفُوَنَها َوَما ): من ربكم، مصداقا لقوله تعالى ٌَ ٌُِرٌُكْم   ِ َس َوقُلْ اْلَحْمُد هلِلَّل

ا َتْعَملُوَن  َك بَِغافٍِل َعمَّل اتَِنا ): وقوله جل وعبل (93النمل )( 93)َربُّ ٌَ َسُنِرٌِهْم  
ُه َعلَى  فًِ ااَفاِ  َوفًِ َك أَنَّل ْكِف بَِربِّ ٌَ ُه اْلَح ُّ أََولَْم  َن لَهُْم أَنَّل ٌَّل َتَب ٌَ ى  أَْنفُِسِهْم َحتَّل
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ٍء َشِهٌدٌل  ًْ لقد زعم بعض المتفٌهقٌن كفر أوردة من  (53 :فصلت )(ُكلِّ َش

المجهر  (أوالتٌلسكوبالمٌكروسكوب )ٌقول بؤن الجنٌن ٌرى من خبلل 
الكبٌر، بل ورمانً شخصٌا باالرتداد والعٌاذ باهلل ألنه فً رأٌه السقٌم ٌكذب 

ْعلَُم َما فًِ ): قوله جل وعبل ٌَ َث َو ٌْ لُ اْلَغ ٌَُنزِّ اَعِة َو َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّل إِنَّل هللاَّل
األَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفسٌل َماَذا َتْكِسُب َغداً َوَما َتْدِري َنْفسٌل بِؤَيِّ أَْرٍض َتُموُت 

َ َعلٌِمٌل َخبٌِرٌل  إِنَّل 
قلت هذه اآلٌة محكمة ألنها تتعلق بالؽٌب  ( 34 :لقمان )(هللاَّل

والتوحٌد وهذا مما ال ٌتعرض للنسخ، وال شك أن هللا جل وعبل وحده هو 

الذي ٌعلم علم الساعة ومتى تتحقق الظروؾ المناخٌة الماطرة، ومتى ٌتم 
تخصٌب البٌٌضة وما تمر به من انقسامات حتى ٌصورها الملك وهنا أإكد 
أن سٌاق اآلٌات التً تذكر أطوار الخلق توحً بجواز معرفتها ألن هللا جل 
وعبل ذكرها كبرهان على وجود البعث والحساب والعقاب وأنواع الؽٌب 

ا َخلَْقَناُكْم ): األخرى، قال تعالى ٍب ِمْن اْلَبْعِث َفإِنَّل ٌْ اُس إِْن ُكْنُتْم فًِ َر َها النَّل ٌُّ َ ـؤ ٌَ
ثم إنكم ): اآلٌة شاملة للشرط وجوابه، وقال تعالى(ِمْن ُتَراٍب ُثمَّل ِمْن ُنْطَفةٍ 

فظاهر اآلٌات أن هللا ذكرها  (ٌوم القٌامة تبعثون ثم إنكم* بعد ذلك لمٌتون 

لئلطبلع علٌها واالتعاظ بها، للتؤكد من أن األطوار القادمة كالبعث، 
الخ  هٌهات .. والحساب والعقاب، والمٌزان، والخلود فً الجنة أو فً النار

 :هٌهات آت، لٌتحصل اإلٌمان الجازم وهذا ال ٌتعارض مع قوله تعالى
ْعلَُم َما فًِ) ٌَ ِب َفبل):وقوله تعالى (األَْرَحامِ  َو ٌْ بِِه أََحداً  َعالُِم اْلَغ ٌْ ( ٌُْ ِهُر َعلَى َغ

فإن هللا اختص بمعرفة ما سٌكون أو ما هو موجود فً الرحم منذ تخصٌب 
 ٌوما وتحدٌد جنسها ذكر أو 42البٌٌضة إلى أن ٌبعث الملك لتصوٌرها بعد 

الخ، لذلك ال ٌتضح الشكل الجنٌنً اإلنسانً عن الحٌوان إال فً هذا ..أنثى
الوقت، وال ٌبدأ فً التحرك إال فً الفترة التً حددها الحدٌث، حٌنبذ تطمبن 

نفوسنا  بؤن ما عندنا هو الحق، فسبحان الذي بٌده ملكوت كل شًء وإلٌه 
ترجعون، فإذا كان أولو العزم من الرسل طلبوا البرهان لتطمبن قلوبهم ألن 
إٌمانهم  ٌزداد وال ٌنقص فكٌؾ بنا نحن حٌث إٌماننا ٌزداد وٌنقص وخاصة 
أن اإلٌمان جزم ال ٌقبل الرٌب فإذا تؤكدت، أخً القارئ، الباحث عن الحق 

والحق وحده، ألن الحق أحق أن ٌتبع، من هذه الدالالت العلمٌة الكونٌة لهذه 
 برهان واضح من  ألنهاألطوار كما فً اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة،

رب العلمٌن ٌبٌن لنا من خبلل ما نراه الٌوم من وراء المٌكروسكوبات أو 
ذلك بؤن هللا }وهو قوله تعالى التلسكوبات أن األطوار القادمة ال محالة آتٌة 

وأن الساعة  تٌة * الموتى وأنه على كل شًء قدٌر  هو الح  وأنه ٌحًٌ
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 أما من ٌنفً ما نراه من وراء {ال رٌب فٌها وأن هللا ٌبعث نت فً القبور

المٌكروسكوب أو التٌلسكوب فإن مآله النفاق أو الزندقة ألنه إما ٌكذب الحق 
جل وعبل إذ لم ٌفهم ما قاله أو ٌخفً التكذٌب وهذا هو صفة الزندقة والعٌاذ 

.                                                                               باهلل  
وهو ٌقتضً اإلقرار بؤن هللا خلقنا وخلق : اعتقاد الربوبٌة: الثانًشرطال/ 2

كل شًء ثم أرسل إلٌنا رسوال خاتما لرسله التً جاءت تترى على فترة من 
الزمن فمن أطاعه واتبعه واهتدى بهدٌه أفلح ونجا ومن عصاه ضل وهجا، 

فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك وللمإمنٌن  :قال هللا جل وعبل
 :وقال جل وعبل {20:محمد} "{والمإمنات وهللا ٌعلم متقلبكم ومثواكم

  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلٌنا ال ترجعون، فتعالى هللا الملك الح

قل } :وقال جل وعبل فً سورة النمل {.116/117:المإمنون}* ال إله إال هو
 أمن *الحمد هلل وسبلم على عباده الذٌن أصطفى ءهللا خٌر أما تشركون

خل  السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فؤنبتنا به حدائ  ذات 
 أمن *ن له مع هللا بل هم قوم ٌعدلو.بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أ

جعل األرض قرارا وجعل خبللها أنهارا وجعل لها رواسً وجعل بٌن 
  أمن ٌجٌب المضطر إذا *له مع هللا بل أكثرهم ال ٌعلمون.البحرٌن حاجزا أ

له مع هللا  قلٌبل ما .دعاه وٌكشف السوء وٌجعلكم خلفاء األرض أ
أمن ٌهدٌكم فً  لمات البر والبحر ومن ٌرسل الرٌاح بٌن ٌدي  * تذكرون
أمن  ٌبدأ الخل  ثم ٌعٌده ومن * له مع هللا تعالى هللا عما ٌشركون.رحمته أ

له مع هللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم .ٌرزقكم من السماء واألرض أ

 .{ 66 إلى 60اآلٌات من  }صادقٌن

فإذا تؤكدت من أن هللا جل وعبل هو الذي خلق كل شًء وهذا إٌمان فطري 
لعنه " ال إله والحٌاة مادة"ٌإمن به كل مخلوق إال الملحد المادي الذي ٌقول 

فقد أخبرنا – وفهمه اللبٌم ونهجه الهادي إلى الجحٌم  هللا وأفضح ذوقه السقٌم
هللا جل وعبل أن كفار قرٌش أمثال أبً  لهب وأبى جهل والحارث وأمٌة 

وؼٌرهم كانوا ٌقرون بؤن هللا خالق كل شًء، قال هللا تعالى فً سورة 
ولئن سؤلتهم من خل  السماوات واألرض لٌقولن هللا قل أفراٌتم ما :}الزمر

تدعون من دون هللا إن أرادنً هللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنً 
برحمة هل هن ممسكات رحمته  قل حسبً هللا علٌه  ٌتوكل 

{. 36اآلٌة }المتوكلون
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وهو : أصل األلوهٌة أو أصل العبادة:  الثالث من أصول التوحٌدشرطال( 3

: القصد من خلق الخالق لكل مخلوق وخاصة لخلق الثقلٌن، لقوله جل وعبل

 ما أرٌد منهم من رز  وما أرٌد * وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون

 {57 - 56: الذارٌات }إن هللا هو الرزا  ذو القوة المتٌن* أن ٌطعمون 

عشرة مرة فً  وقال جل وعبل فٌما أوجب علٌنا قراءته على األقل سبع 
ومنها قوله – الٌوم واللٌلة إذ ال تصح صبلة عند الجمهور إال بقراءة الفاتحة 

فهذه اآلٌة القصٌرة  {5الفاتحة  }إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن: جل وعبل

توحٌد الربوبٌة وتوحٌد األلوهٌة أو توحٌد العبادة، : جمعت األصلٌن األولٌن
فً باب الخطاب وحصره على الببلؼٌون وقد أجمع األصولٌون واللؽوٌون 

وما :فقوله تعالى.  على الصفة من أقوى صٌػ الحصروصوؾأن تقدٌم الم
ٌفٌد أن ؼٌرهم ٌخرج منها بسبب أنواع الشفاعات  {هم بخارجٌن من النار

" كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة من العباد"كما بٌنا ذلك فً كتابنا 
. باب الشفاعة فً تعقٌبنا على فضٌلة الشٌخ سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم

 ٌفٌد حصر العبادة هلل جل وعبل إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌنفقوله جل وعبل 

فاعبده :أي أننا ال نعبد سواك وال نستعٌن إال بك ولهذا قال جل وعبل

وما لنا أال نتوكل على هللا وقد وقال جل وعبل . {11: هود} وتوكل علٌه

هدانا سبلنا ولنصبرن على ما  ذٌتمونا وعلى هللا فلٌتوكل 

فإن تولوا فقل حسبً هللا ال إله إال  :وقال تعالى {15:إبراهٌم}المتوكلون

 :وقال جل وعبل. {130: التوبة} هو علٌه توكلت وهو رب العر  الع ٌم

رب  :وقال تعالى. {29: الملك} قل هو الرحمن  منا به وعلٌه توكلنا}
 {. 8: المزمل}المشر  والمغرب ال إله إال هو، فاتخذه وكٌبل 

فاألصل فٌه اتباع السلؾ : توحٌد األسماء والصفات:  الرابعشرطال/ 4

أوال قول اإلمام مالك : الصالح من القرون المزكاة نلخصه فً أقوال األبمة
، كٌؾ  الرحمن على العر  استوى:بن أنس حٌن سؤله أحد المبتدعة

 االستواء معلوم :ثم قال {ٌعنً العرق}استوى؟ فؤطرق حتى علته الرحضاء 
والكٌؾ مجهول والسإال عنه بدعة، وقد نقل عنه الحافظ ابن عبد البر فً 

عن مالك بن أنس واألوزاعً وسفٌان بن " جامع بٌان العلم وفضله"كتابه 
أمروها كما جاءت نحو : عٌٌنة وفً األحادٌث فً الصفات أنهم كلهم قالوا

حدٌث تنزل هللا وأن هللا خلق آدم على صورته، وأنه ٌدخل قدمه فً جهنم 
وما كان فً مثل هذه األحادٌث وقد شرحنا القول فً هذا الباب من جهة 

 ."النظر واألثر وبسطناه فً التمهٌد
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آمنت بما جاء من عند هللا على مراد هللا به، وعقولنا :" وقال اإلمام الشافعً
وقال  ":معزولة عن التفكر فً حقٌقة ذاته، قاصرة عن اإلحاطة بكنه صفاته

قلت وذلك ألنك " كل ما ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك" اإلمام أحمد بن حنبل
بصفتك مخلوقا ال ٌمكنك أن تتصور إال صفة مخلوق وهللا جل وعبل ؼٌر 

مخلوق فصفاته ؼٌر مخلوقة، فالصفة فرع من الذات ولما كانت الذات 
فمن باٌنت ذاته الذوات " مخالفة للذوات كانت صفات هللا مخالفة للصفات

فهذه قاعدة ثمٌنة تمسك بها وأطردها فً جمٌع " باٌنت صفاته الصفات

. الصفات
وهذا األصل ٌقتضً اإلٌمان : ال ٌعبد هللا إال بما شرع: الخامسشرطال/ 5

برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم واتباعه فً جمٌع األمور، فاهلل ال ٌعبد إال 
بما شرع، واإلٌمان برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بقتضً العمل بما جاء 

فبل وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر بٌنهم }: به، قال هللا جل وعبل
قل إن كنتم }وقال تعالى   {ثم ال ٌجدوا حرجا فٌما قضٌت وٌسلموا تسلٌما

، وعن [: ءال عمران ] {تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌغفر لكم ذنوبكم
من أحدث فً ": عابشة رضً هللا عنها عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أخرجه البخاري ومسلم، وفً رواٌة لمسلم " أمرنا ما لٌس منه فهو رد

وعن ، "عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد من: "رواها البخاري تعلٌقا
إن : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أنس بن مالك رضً هللا عنه قال

رواه المنذري فً " هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته

رواه الطبرانً بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه : وقال" الترؼٌب والترهٌب"
من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما " السنة"وابن أبً عاصم فً كتاب 

أبى هللا أن ٌقبل عمل صاحب بدعة : "عن النبً صلى هللا علٌه وسلم بلفظ
، كما روى أٌضا من حدٌث حذٌفة رضً هللا عنه أن النبً "حتى ٌدع بدعته

ال ٌقبل هللا لصاحب بدعة صوما، وال صبلة، وال ": صلى هللا علٌه وسلم قال
حجا، وال عمرة، وال جهادا، وال صرفا، وال عدال، ٌخرج من اإلسبلم كما 

، كما أخرج عن عبد هللا بن عمر رضً هللا "ٌخرج الشعر من العجٌن

لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، :"عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
كانت فترته إلى غٌر ذلك فقد  فمن كانت فترته إلى سنتً فقد اهتدى، ومن

رواه ابن حبان وابن أبً عاصم، وصحح بعض هذه األحادٌث " هلك

  .األلبانً وحسن البعض اآلخر
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: ألٌامااألعمال الصالحة فً هذه : الباب الثانً
إاِلَّل الَّلِذٌَن  َمُنوا  {2}إِنَّل اإْلِنَساَن لَفًِ ُخْسرٍ  {1}َواْلَعْصرِ قال هللا جل وعبل ﴿ 

ْبرِ  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِاْلَح ِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّل سورة ]﴾ { 3}َوَعِملُوا الصَّل

ومن أهم الصالحات ما دل النبً صلى هللا علٌه وسلم معاذ بن جبل  [العصر
كنت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فً سفر : رضً هللا عنه علٌه حٌث قال

ٌا نبً هللا أخبرنً بعمل : فؤصبحت ٌوما قرٌبا منه ونحن نسٌر، فقلت
لقد سؤلت عن ع ٌم وإنه لٌسٌر »: ٌدخلنً الجنة وٌباعدنً عن النار، قال

علٌه تعبد هللا وال تشرك به شٌئا، وتقٌم الصبلة، وتإتً  على من ٌسره هللا
؟ أال أدلك على أبواب الخٌر»: ثم قال« رمضان وتحج البٌت الزكاة وتصوم

ثم « جوف اللٌل الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطٌئة، وصبلة الرجل فً
َجَزاء بَِما َكاُنوا - حتى بلػ  – َتَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجعِ  ﴿: قرأ

ْعَملُونَ  : فقلت« أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟»: ثم قال﴾ ٌَ
رأس األمر اإلسبلم، وعموده الصبلة، وذروة »: بلى ٌا رسول هللا، فقال

: فقلت« بمبلك ذلك كله؟ أال أخبرك»: سنامه الجهاد فً سبٌل هللا، ثم قال 
هللا  ٌا رسول: فقلت« كف علٌك هذا»: بلى ٌا نبً هللا، فؤخذ بلسانه ثم قال
ثكلتك أمك ٌا معاذ وهل ٌكب الناس »: وإنا لمإاخذون بما نتكلم به؟ فقال

« ؟إال حصائد ألسنتهم– أو على مناخرهم –  وجوههم فً النار على

 وقد ،أخرجه الترمذي والنسابً وابن ماجه وابن جرٌر الطبري وؼٌرهم
ٌا معاذ إنً »: ثبت أن النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحب معاذا حٌث قال له

 اللهم أعنً: أحبك وإنً أصٌك، ال تدع أن تقول فً دبر كل صبلة مكتوبة
«. على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

ٌا معاذ »: كما أوصاه صلى هللا علٌه وسلم عندما أوفده إلى الٌمن قاببل

أخرجه أبو داود والنسابً وصححه النووي « القلٌل أخلص فً العمل ٌكفٌك

. واأللبانً
وقبل أن نسترسل فً التعلٌق على أنواع البر التً أرشد النبً صلى هللا 

علٌه وسلم معاذا رضً هللا عنه إلٌها هنا نود أن ننبه الجمٌع إلى أن الفقهاء 
ت رأجمعوا على أن أي عمل صالح ٌقوم به المرء ال ٌتقبله هللا إال إذا توؾ

: فٌه ثبلثة شروط هً
 .أن ٌكون هذا العمل نابعا من مسلم صحٌح العقٌدة/ 1
 .أن ٌكون موافقا لشرع هللا ألن هللا ال ٌعبد إال بما شرع/ 2
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أن ٌكون ٌإدٌه بإخبلص بعٌدا عن أمراض القلوب من تسمٌع ومراءاة / 3
: قوله صلى هللا علٌه وسلم.. ورٌاء وكبر وعجب، إلخ

 لقد فرض هللا علٌنا أن نقرأ فً كل ركعة :تعبد هللا وال تشرك به شٌئا- (1
اَك َنْسَتِعٌنُ ﴿: من الصبلة سورة الفاتحة وفٌها نقول ٌَّل اَك َنْعُبُد وإِ ٌَّل : الفاتحة]﴾ إِ

 على الصفة عند األصولٌٌن والببلؼٌٌن من صٌػ وصوؾفتقدٌم الم [5
الحصر، وهذا ٌعنً أننا ال نعبد إال هللا وال نستعٌن إال باهلل؛ وقال تعالى فً 

ُسوالً أَِن اْعُبُدوْا هللّاَ َواْجَتنُِبوْا ﴿: سورة النحل ٍة رَّل َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّل

بللَُة َفِسٌُروْا فًِ  ِه الضَّل ٌْ ْن َحقَّلْت َعلَ ْن َهَدى هللّاُ َوِمْنهُم مَّل اُغوَت َفِمْنهُم مَّل الطَّل
بٌِنَ  َف َكاَن َعاقَِبُة اْلُمَكذِّ ٌْ لَئِْن ﴿: وقال تعالى [36: النحل]﴾ األَْرِض َفانُ ُروْا َك

ْحَبَطنَّل َعَملَُك َولََتُكوَننَّل ِمَن اْلَخاِسِرٌَن﴾ ٌَ وقال تعالى  [65: الزمر] أَْشَرْكَت لَ
ْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن ﴿: فً سورة النساء ٌَ ٌُْشَرَك بِِه َو ْغفُِر أَن  ٌَ إِنَّل هللّاَ الَ 

ٌُْشِرْك بِاهلّلِ َفَقْد َضلَّل َضبلاَلً َبِعٌداً  َشاُء َوَمن  وقال تعالى فً  [116: النساء]﴾ ٌَ
ْعَملُونَ ﴿: سورة األنعام ٌَ ا َكاُنوْا  [ 88: األنعام]﴾ َولَْو أَْشَرُكوْا لََحبَِط َعْنهُم مَّل
اُر َوَما ﴿: وقال تعالى َة َوَمؤَْواهُ النَّل َم هللّاُ َعلٌَِه اْلَجنَّل ٌُْشِرْك بِاهلّلِ َفَقْد َحرَّل ُه َمن  إِنَّل

الِِمٌَن ِمْن أَنَصارٍ  وجاء فً الحدٌث القدسً عن أبً هرٌرة  [72: المابدة]﴾ لِل َّل
أنا : قال هللا تعالى»: رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

 عن الشرك، من عمل عمبل أشرك فٌه معً غٌري تركته أغنى الشركاء
. أخرجه اإلمام أحمد ومسلم والترمذي وابن حبٌب وؼٌرهم« وشركه

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّل َواإْلِنَس إاِلَّل ﴿: وقال جل وعبل فً سورة الذارٌات
ْعُبُدونِ  ٌَ ٌُْطِعُمونِ {56}لِ ْزٍ  َوَما أُِرٌُد أَن  ن رِّ َ ُهَو {57} َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ  إِنَّل هللاَّل

ِة اْلَمتٌِنُ  اُ  ُذو اْلقُوَّل زَّل َوَما أُِمُروا ﴿: وقال فً سورة البٌنة .[الذارٌات]﴾ {58}الرَّل
َكاَة  ٌُْإُتوا الزَّل بَلَة َو ٌُقٌُِموا الصَّل ٌَن ُحَنَفاء َو َ ُمْخلِِصٌَن لَُه الدِّ ْعُبُدوا هللاَّل ٌَ إاِلَّل لِ

َمةِ  ٌِّ فاإلشراك باهلل محبط للعمل، لذلك ال ُبدَّ من  [.5: البٌنة]﴾ َوَذلَِك ِدٌُن اْلَق

: تحقٌق ما ٌلً من أجل تصحٌح االعتقاد
 وهو أن نقر بؤن هللا خلقنا وربانا وأرسل إلٌنا رسبل :توحٌد الربوبٌة- 1

ُكْم َكَما ﴿: مبشرٌن ومنذرٌن، قال تعالى ٌْ ُكْم َرُسوالً َشاِهداً َعلَ ٌْ ا أَْرَسْلَنا إِلَ إِنَّل

ُسولَ َفؤََخْذَناهُ أَْخذاً  {15}أَْرَسْلَنا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوالً  َفَعَصى فِْرَعْوُن الرَّل
 .[المزمل]﴾ {16}َوبٌِبلً 

ُه اَل إِلََه إاِلَّل ﴿: وقال تعالى ِه أَنَّل ٌْ ُسوٍل إاِلَّل ُنوِحً إِلَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّل
َماَواِت ﴿: وقال جل وعبل [.25: األنبٌاء]﴾ أََنا َفاْعُبُدونِ  بُّ السَّل قُلْ َمن رَّل

ْملُِكوَن أِلَنفُِسِهْم َنْفعاً َوالَ  ٌَ اء الَ  ٌَ ن ُدونِِه أَْولِ َخْذُتم مِّ َواألَْرِض قُِل هللّاُ قُلْ أََفاتَّل
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لَُماُت َوالنُّوُر أَْم  ْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصٌُر أَْم َهلْ َتْسَتِوي ال ُّ ٌَ َضّراً قُلْ َهلْ 
ٍء  ًْ ِهْم قُِل هللّاُ َخالُِ  ُكلِّ َش ٌْ ِ ُشَرَكاء َخلَقُوْا َكَخْلقِِه َفَتَشاَبَه اْلَخْلُ  َعلَ َجَعلُوْا هلِلّ

اِس ِمن ﴿: وقال جل وعبل [.16: الرعد]﴾ َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّلارُ  ُ لِلنَّل ْفَتِح هللاَّل ٌَ َما 
ٌُْمِسْك َفبَل ُمْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه َوُهَو اْلَعِزٌُز  ْحَمٍة َفبَل ُمْمِسَك لََها َوَما  رَّل

ِ  {2}اْلَحِكٌمُ  ُر هللاَّل ٌْ ُكْم َهلْ ِمْن َخالٍِ  َغ ٌْ ِ َعلَ اُس اْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّل َها النَّل ٌُّ َ ؤ ٌَ
َماِء َواأْلَْرِض  َن السَّل ْرُزقُُكم مِّ بل إن هذا األصل من أصول التوحٌد  [فاطر]﴾ ٌَ

َماِء َواألَْرِض ﴿: ٌقر به المشركون والكفار، قال تعالى َن السَّل ْرُزقُُكم مِّ ٌَ قُلْ َمن 

َت ِمَن  ٌَّل ٌُْخِرُج اْلَم ِت َو ٌِّ ًَّل ِمَن اْلَم ٌُْخِرُج اْلَح ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن  ْملُِك السَّل ٌَ ن  أَمَّل
قُونَ  قُولُوَن هللّاُ َفقُلْ أََفبلَ َتتَّل ٌَ ُر األَْمَر َفَس ٌَُدبِّ ًِّ َوَمن  واآلٌات  [31: ٌونس]﴾ اْلَح

. كثٌرة
 وهذا التوحٌد ٌقتضً أن نقر بؤن هللا :توحٌد األلوهٌة أو توحٌد العبادة- 2

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّل َواإْلِنَس إاِلَّل ﴿: ال معبود بحق سواه لقوله جل وعبل
ْعُبُدونِ  ٌَ ٌُْطِعُمونِ  {56}لِ ْزٍ  َوَما أُِرٌُد أَن  ن رِّ ﴾ {57}َما أُِرٌُد ِمْنهُم مِّ

َم َملُوماً :وقال تعالى [الذارٌات] ﴿َوالَ َتْجَعلْ َمَع هللّاِ إِلَهاً  َخَر َفُتْلَقى فًِ َجَهنَّل
ْدُحوراً  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما ﴿: ولقوله جل وعبل [39: اإلسراء]﴾ مَّل َربُّ السَّل

اً  ٌّ َنهَُما َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِم ٌْ وقال جل  [65: مرٌم]﴾ َب

ُه اَل إِلََه إاِلَّل أََنا ﴿ : وعبل ِه أَنَّل ٌْ ُسوٍل إاِلَّل ُنوِحً إِلَ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّل
ِه ﴿ : وقال جل وعبل [25: األنبٌاء]﴾ َفاْعُبُدوِن  ْرُجو لَِقاء َربِّ ٌَ َفَمن َكاَن 

ِه أََحداً  ٌُْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ ْعَملْ َعَمبلً َصالِحاً َواَل  ٌَ كما جاء  [110: الكهؾ]﴾ َفْل
أشرك  أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمبل»: فً الحدٌث القدسً

أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن حبٌب « وشركه فٌه معً غٌري تركته

، وقد ثبت أنه قال  وؼٌرهم من رواٌة أبً هرٌرة مع اختبلؾ فً األلفاظ
ٌا معاذ، أتعرف ما »: صلى هللا علٌه وسلم لمعاذ بن جبل رضً هللا عنه

: هللا ورسوله أعلم، قال: قال« العباد وح  العباد على هللا؟ ح  هللا على
ٌشركوا به شٌئا وح  العباد على هللا  وال ح  هللا على العباد أن ٌعبدوه»

. متفق علٌه« أن ال ٌعذب من ال ٌشرك به شٌئا

وقد جمع هللا هذٌن األصلٌن فً آٌة قصٌرة أوجب هللا علٌنا قراءتها فً كل 
اَك َنْعُبُد ﴿: ، وهً قوله تعالى ركعة من كل صبلة ألنها آٌة من الفاتحة ٌَّل إِ

اَك َنْسَتِعٌنُ  ٌَّل ومن المعلوم عند علوم الببلؼة واألصول أن  [5: الفاتحة]﴾ وإِ

 على الصفة من صٌػ الحصر، وهذا ٌفٌد أنه ال نعبد إال هللا ؾووصتقدٌم الم
ِ إِْن ﴿: وال نستعٌن إال باهلل، وقال تعالى ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّل ُتم مَّل ٌْ قُلْ أََفَرأَ
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ِه أَْو أََراَدنًِ بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّل ُمْمِسَكاُت  ُ بُِضرٍّج َهلْ ُهنَّل َكاِشَفاُت ُضرِّ
ًَ هللاَّل أََراَدنِ

لُوَن  لُ اْلُمَتَوكِّ َتَوكَّل ٌَ ِه  ٌْ ُ َعلَ ًَ هللاَّل [. 38: الزمر]﴾ َرْحَمتِِه قُلْ َحْسبِ
 نلخص هذا النوع من التوحٌد فٌما صح عن :توحٌد األسماء والصفات- 3

السلؾ الصالح ألن األصل فً ذالك اتباع السلؾ الصالح من القرون 
المزكاة نبدأ أقوالهم بقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه هللا لما سبل 

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِ  اْسَتَوى): من طرؾ أحد المبتدعة قاببل ﴾ كٌؾ استوى؟ الرَّل

االستواء معلوم، »: ثم قال (ٌعنً العرق)فؤطرق حتى علته الرحضاء 

« واإلٌمان به واجب»: وفً رواٌة« والكٌؾ مجهول، والسإال عنه بدعة
حٌث " جامع بٌان العلم وفضله"وقد نقل عنه الحافظ ابن عبد البر فً كتابه 

وعن مالك بن أنس واألوزاعً وسفٌان بن عٌٌنة وحماد وفً »: قال
أمروها كما جاءت نحو حدٌث تنزل : األحادٌث فً الصفات أنهم كلهم قالوا

هللا وأن هللا خلق آدم على صورته، وأنه ٌدخل قدمه فً جهنم وما كان فً 
مثل هذه األحادٌث وقد شرحنا القول فً هذا الباب من جهة النظر واألثر 

آمنت بما جاء من عند هللا »: وقال اإلمام الشافعً« وبسطناه فً التمهٌد
، قاصرة عن  على مراد هللا به وعقولنا معزولة عن التفكر فً حقٌقة ذاته

كل ما »: وثبت عن اإلمام أحمد بن حنبل أنه قال« اإلحاطة بكنه صفاته

قلت وذلك ألنك بصفتك مخلوقا ال ٌمكنك أن « ٌخطر ببالك فاهلل بخبلؾ ذلك
تتصور إال صفة مخلوق وهللا جل وعبل لٌس بمخلوق وصفاته ؼٌر مخلوقة 

من خالفت ذاته الذوات باٌنت صفاته » : لذلك قال شٌخنا بداه بن البصٌري
قلت ألن الصفة فرغ من الذات، وقال الرازي لما تراجع عن « الصفات
لقد جربت المناهج الفلسفٌة والمدارس الكبلمٌة فما وجدتها »: االعتزال

تشفً علٌبل وال تروي ؼلٌبل وإن أصدق طرٌق طرٌق القرآن، اقرإوا فً 
بُ ﴿: اإلثبات إن شبتم ٌِّ ْصَعُد اْلَكلُِم الطَّل ٌَ ِه  ٌْ ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِ  اْسَتَوى﴾ و﴿إِلَ ﴾ الرَّل

ءٌل وفً النفً ﴿ ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ ٌُِحٌُطوَن بِِه ِعْلماً ﴾ و﴿لَ : ثم قال رحمه هللا« ﴾َواَل 

فالمطلوب منا على هذا « من جرب مثل تجربتً عرؾ مثل معرفتً»
المستوى أن نإمن بكل ما أخبر به هللا عن نفسه من صفة لذاته وأخبر عنه 

بها صلى هللا علٌه وسلم على مراد هللا بها فعلٌنا أن نإمن بها ونمرها كما 
جاءت من دون تكٌٌؾ وال تشبٌه وال تعطٌل وال تؤوٌل، فمن شبه فكؤنما 
ٌعبد صنما ومن أول فكؤنما ٌعبد عدما  كما صح ذلك عن الحمٌدي، شٌخ 

. البخاري وؼٌره
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 ال إله إال هللا محمد رسول هللا :ونوافل التوحٌد الخالص الكلمة الطبٌة- 4
إِنَّل فًِ َخْلِ  ﴿: صلى هللا علٌه وسلم وهً ذكر هللا جل وعبل، قال تعالى

ُْولًِ األْلَبابِ  اٍت ألِّ ٌَ َهاِر ا ِل َوالنَّل ٌْ َماَواِت َواألَْرِض َواْختِبلَِف اللَّل { 190}السَّل
ُروَن فًِ َخْلِ   َتَفكَّل ٌَ اماً َوقُُعوداً َوَعلََى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ ْذُكُروَن هللّاَ قِ ٌَ الَّلِذٌَن 
َنا َما َخلَْقَت َهذا َباِطبلً ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب  َماَواِت َواألَْرِض َربَّل السَّل

ارِ  الِِمٌَن ِمْن  {191}النَّل َتُه َوَما لِل َّل ٌْ اَر َفَقْد أَْخَز َك َمن ُتْدِخِل النَّل َنا إِنَّل َربَّل
ا  {192}أَنَصارٍ  ُكْم َفآَمنَّل ٌَُناِدي لِئِلٌَماِن أَْن  ِمُنوْا بَِربِّ َنا َسِمْعَنا ُمَناِدٌاً  َنا إِنَّل بَّل رَّل

َئاتَِنا َوَتَوفَّلَنا َمَع األْبَرارِ  ٌِّ ا َس َنا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّل َنا  {193}َربَّل َربَّل
َك الَ ُتْخلُِف  اَمِة إِنَّل ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ َنا َعلَى ُرُسلَِك َوالَ ُتْخِزَنا  َو تَِنا َما َوَعدتَّل

. [آل عمران]﴾ {194}اْلِمٌَعادَ 

دخلت أنا وعبد هللا بن : وهنا أخرج عبد بن حمٌد فً تفسٌره عن عطاء قال
ر على أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها وهً فً يعمر وعبٌد هللا بن عم

فقلنا هذا عبد هللا بن عمر : من هإالء؟ قال: خدرها فسلمنا علٌها فقالت
ما : ما ٌمنعك من زٌارتنا، قال: ٌا عبٌد هللا بن عمٌر: وعبٌد بن عمٌر فقالت

إنا لنحب زٌارتك وعٌشاتك، قال عبد : زرؼبا تزدد حبا، قالت: قال األول
دعٌنا من بطالتكما هذه أخبرٌنا بؤعجب ما رأٌت من رسول هللا : هللا بن عمر

كل أمره كان عجبا أتانً فً لٌلتً : فبكت ثم قالت: صلى هللا علٌه وسلم
ٌا عائشة ائذنً »: حتى دخل معً فراشً حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال

فقام إلى قربة :قالت، وأحب هواك إنً ألحب قربك: قالت« لً أتعبد لربً
 فً البٌت فما أكثر صب الماء ثم قام فقرأ القر ن ثم بكى حتى رأٌت دموعه
قد بلغت حقوٌه ثم جلس ٌحمد هللا وأثنى علٌه ثم بكى حتى رأٌت دموعه 

: ثم اتكؤ على جنبه األٌمن ووضع ٌده تحت خده، قالت:قالت، بلغت حجره
األرض فدخل علٌه ببلل فآذنه بصبلة  ثم بكى حتى رأٌت دموعه قد بلغت

ٌا رسول هللا : قال الصبلة ٌا رسول هللا، فلما ر ه ببلل ٌبكً: الفجر ثم قال
 ٌا ببلل أفبل أكون»: تبكً وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر؟ قال

َماَواِت  ﴿ عبدا شكورا وما لً ال أبكً وقد نزل علً اللٌلة إِنَّل فًِ َخْلِ  السَّل

ُْولًِ األْلَباِب  اٍت ألِّ ٌَ َهاِر ا ِل َوالنَّل ٌْ - إلى قوله – َواألَْرِض َواْختِبلَِف اللَّل
اِر ﴾ قرأ هذه ااٌات ثم لم ٌتفكر  وٌل لمن»: ثم قال« ُسْبَحاَنَك َفقَِنا َعَذاَب النَّل

وهكذا رواه عبد هللا بن محمد بن أبً الدنٌا فً كتابه : قال ابن كثٌر« فٌها

حدثنً الحسن بن عبد : التفكر واالعتبار عن شجاع بن أشرس به ثم قال
من قرأ آخر آل »: العزٌز سمعت سنٌدا ٌذكر عن سفٌان الثوري رفعه قال
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قال الحسن بن عبد العزٌز « عمران فلم ٌتفكر فٌها وٌله ٌعد بؤصابعه عشرا
: قٌل لؤلوزاعً ما ؼاٌة التفكر فٌهن قال: فؤخبرنً عبٌد بن السابب قال

قال ابن أبً الدنٌا وحدثنً قاسم بن هاشم حدثنً « ٌقرإهن وهو ٌعقلهن»
سؤلت األوزاعً عن »: علً بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمان قال

فكر فٌهن وما ٌنجٌه من هذا الوٌل فؤطرق تأدنى ما ٌتعلق به المتعلق من ال
قلت والحدٌث أخرجه ابن مردوٌه « ٌقرإهن وهو ٌعقلهن: هنٌهة ثم قال

. وآخرون
َوالَّلِذٌَن إَِذا َفَعلُوْا َفاِحَشًة أَْو َ لَُموْا أَْنفَُسهُْم َذَكُروْا هللّاَ ﴿: وقال تعالى

وْا َعلَى َما َفَعلُوْا  ٌُِصرُّ ُنوَب إاِلَّل هللّاُ َولَْم  ْغفُِر الذُّ ٌَ َفاْسَتْغَفُروْا لُِذُنوبِِهْم َوَمن 
ْعلَُمونَ  ٌَ اتٌل َتْجِري ِمن  {135}َوُهْم  ِهْم َوَجنَّل بِّ ن رَّل ْغفَِرةٌل مِّ أُْولَـئَِك َجَز ُإُهم مَّل

وقال  [آل عمران]﴾ { 136}َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها َونِْعَم أَْجُر اْلَعاِملٌِنَ 
ْعلَُم َما ﴿: تعالى ٌَ  ُ ِ أَْكَبُر َوهللاَّل بَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر هللاَّل إِنَّل الصَّل

اِكَراِت ﴿ : وقال تعالى [45: العنكبوت]﴾ َتْصَنُعونَ  َ َكثٌِراً َوالذَّل اِكِرٌَن هللاَّل َوالذَّل
ْغفَِرًة َوأَْجراً َعِ ٌماً  ُ لَهُم مَّل َواْذُكر ﴿ : وقال تعالى [35: األحزاب]﴾ أََعدَّل هللاَّل

عاً َوِخٌَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َوااَصاِل َوالَ  َك فًِ َنْفِسَك َتَضرُّ بَّل رَّل
َن اْلَغافِلٌَِن  َها الَّلِذٌَن  َمُنوا ﴿ : وقال تعالى [205: األعراؾ]﴾ َتُكن مِّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ ِذْكراً َكثٌِراً  ُحوهُ ُبْكَرًة َوأَِصٌبلً  {41}اْذُكُروا هللاَّل  [األحزاب ]﴾ { 42}َوَسبِّ

: وأما فٌما ٌتعلق باألحادٌث الواردة فً فضل الذكر، نذكر
عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم / 1

رواه « مثل الذي ٌذكر ربه والذي ال ٌذكره، كمثل الحً والمٌت»: قال
مثل البٌت الذي ٌذكر هللا فٌه، والبٌت الذي ال »: بلفظالبخاري، ورواه مسلم 

 .«ٌذكر هللا فٌه مثل الحً والمٌت
 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 2

أنا عند ظن عبدي بً، وأنا معه إذا ذكرنً، فإن : ٌقول هللا تعالى»: قال
ذكرنً فً نفسه، ذكرته فً نفسً، وإن ذكرنً فً  مئل ذكرته فً مئل خٌر 

 .متفق علٌه« منهم

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 3
: وما المفردون ٌا رسول هللا؟ قال: قالوا« سبق المفردون»: وسلم

 .رواه مسلم« الذاكرون هللا كثٌرا والذاكرات»
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سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال/ 4
رواه الترمذي وحسنه وصححه « أفضل الذكر ال إله إال هللا»: وهو ٌقول
 .األلبانً

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال/ 5
أال أنببكم بخٌر أعمالكم، وأزكاها عند ملٌككم، وأرفعها فً »: وسلم

درجاتكم، وخٌر لكم من إنفاق الذهب والفضة وخٌر لكم من أن تلقوا عدوكم 
ذكر »: بلى ٌا رسول هللا، قال: قالوا« فتضربوا أعناقهم وٌضربوا أعناقكم؟

 .رواه الترمذي والحاكم وصححه األلبانً« هللا تعالى
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 6

إن هلل تعالى مبلبكة ٌطوفون فً الطرقات ٌلتمسون أهل الذكر، فإذا »: وسلم
هلموا إلى حاجتكم، فٌحفونهم : وجدوا قوما ٌذكرون هللا عز وجل تنادوا

بؤجنحتهم إلى السماء الدنٌا، فٌسؤلهم ربهم، وهو أعلم منهم، ما ٌقول عبادي؟ 
ال : هل رأونً؟ فٌقولون: ٌسبحونك وٌكبرونك وٌحمدونك فٌقول: ٌقولون

لو رأوك كانوا أشد لك : ٌقولون: كٌؾ لو رأونً؟ قال: وهللا ما رأوك، فٌقول
: فماذا ٌسؤلون؟ قال: عبادة وأشد لك تمجٌدا، وأكثر لك تسبٌحا، فٌقول

ٌقولون ال وهللا ٌا رب : هل رأوها؟ قال: فٌقول: ٌسؤلونك الجنة، قال: ٌقولون

لو رأوها كانوا أشد : ٌقولون: فكٌؾ لو رأوها؟ قال: فٌقول: ما رأوها، قال
: فمم ٌتعوذون؟ قال: علٌها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فٌها رؼبة، قال

ال وهللا : ٌقولون: وهل رأوها؟ قال: فٌقول: ٌتعوذون من النار، قال: ٌقولون
لو رأوها كانوا أشد منها : ٌقولون:  قال؟كٌؾ ولو رأوها: ما رأوها، فٌقول

ٌقول : أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم، قال: ٌقول: فرارا وأشد منها مخافة، قال
هم الجلساء ال : ملك من المبلبكة فٌهم فبلن لٌس منهم إنما جاء لحاجة، قال

 .متفق علٌه« ٌشقى بهم جلٌسهم
: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ 7
ال إله إال : أفضل الدعاء ٌوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبٌبون من قبلً»

« هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر

 .أخرجه أحمد ومسلم والبٌهقً وؼٌرهم
وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 8

من قال ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد وهو »: قال
على كل شًء قدٌر فً ٌوم مابة مرة كانت عدل عشر رقاب وكتبت له مابة 
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حسنة ومحٌت عنه مابة سٌبة وكانت له حرزا من الشٌطان ٌومه حتى 
 « ٌمسً، ولم ٌؤت أحد بؤفضل مما جاء به إال أحدا عمل أكثر من ذلك

ال إله إال هللا وحده : من قال حٌن ٌصبح»: وفً رواٌة ابن ماجه وؼٌره/ 9
ال شرٌك له، له الملك وله الحمد وهو على شًء قدٌر عشر مرات كان له 

عدل رقبة من ولد إسماعٌل وحط عنه عشر خطٌبات ورفع له عشر 
درجات وكان فً حرز من الشٌطان حتى ٌمسً وإذا أمسى فمثل ذلك حتى 

من قال فً دبر صبلة الفجر وهو »: وفً رواٌة الترمذي وؼٌره« ٌصبح

ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله : ثان رجلٌه قبل أن ٌتكلم
الحمد ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شًء قدٌر عشر مرات كتبت له عشر 

حسنات ومحٌت عنه عشر سٌبات، ورفع له عشر درجات، وكان ٌومه ذلك 
 .«فً حرز من كل مكروه، وحرز من الشٌطان

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 10
كلمتان خفٌفتان على اللسان ثقٌلتان فً المٌزان حبٌبتان إلى الرحمن »: وسلم

 .متفق علٌه« سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظٌم
خرج معاوٌة رضً هللا :  وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال/ 11

: جلسنا لنذكر هللا، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: عنه على حلقة فً المسجد، فقال

أما إنً لم أستحلفكم : ما أجلسنا إال ذلك، قال: آهلل ما أجلسكم إال ذلك؟ قالوا
تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتً من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أقل عنه 
حدٌثا منً، إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خرج على حلقة من أصحابه 

جلسنا نذكر هللا، ونحمده على ما هدانا لئلسبلم، : قالوا« ما أجلسكم ؟»: فقال
وهللا ما أجسلنا إال : قالوا« آهلل ما أجلسكم إال ذلك؟»: ومن به علٌنا، قال

أما إنً لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتانً جبرٌل فؤخبرنً أن »: ذاك، قال
 .رواه مسلم« هللا ٌباهً بكم المبلبكة

 وعن أبً أٌوب األنصاري رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه / 12
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد، : من قال»: م قاللوس

وهو على كل شًء قدٌر، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 

 .متفق علٌه« إسماعٌل
قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال/ 13
سبحان هللا : أال أخبرك بؤحب الكبلم إلى هللا؟ إن أحب الكبلم إلى هللا»: وسلم

 .رواه مسلم« وبحمده
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قال رسول هللا صلى هللا :  وعن أبً مالك األشعري رضً هللا عنه قال/ 14
الطهور شطر اإلٌمان، والحمد هلل تمؤل المٌزان، وسبحان هللا »: علٌه وسلم

 .رواه مسلم« ما بٌن السماوات واألرض– أو تمؤل – والحمد هلل تمآلن 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه »:  وعن عابشة رضً هللا عنها قالت/ 15

 .رواه مسلم« وسلم ٌذكر هللا تعالى على كل أحٌانه
قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 16
سبحان هللا وبحمده مابة مرة لم : من قال حٌن ٌصبح وحٌن ٌمسً»: وسلم

« ٌؤت أحد ٌوم القٌامة بؤفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد
 .رواه مسلم

ٌا رسول : جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال:  وعنه قال/ 17
: أما لو قلت حٌن أمسٌت»: هللا ما لقٌت من عقرب لدؼتنً البارحة، قال

 .رواه مسلم« أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق لم تضرك
سمعت رسول هللا صلى هللا :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 18

وهللا إنً ألستؽفر هللا، وأتوب إلٌه، فً الٌوم أكثر من »: ولقعلٌه وسلم ي
 .رواه البخاري« سبعٌن مرة

قال رسول هللا :  وعن األؼر بن ٌسار المزنً رضً هللا عنه قال/ 19

ٌا أٌها الناس توبوا إلى هللا واستؽفروه، فإنً أتوب »: صلى هللا علٌه وسلم
 .رواه مسلم« فً الٌوم مابة مرة

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 20
ألن أقول سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، أحب »: وسلم

 .رواه مسلم« إلً مما طلعت علٌه الشمس
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :  وعن ثوبان رضً هللا عنه قال/ 21

اللهم أنت السبلم ومنك »: إذا انصرؾ من صبلته اسؽفر ثبلثا، وقال
وهو أحد رواة – قٌل لؤلوزاعً « السبلم، تباركت ٌا ذا الجبلل واإلكرام

أستؽفر هللا، أستؽفر هللا، أستؽفر »: تقول: كٌؾ االستؽفار؟ قال-: الحدٌث 
 .رواه مسلم« هللا

 وعن المؽٌرة بن شعبة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه / 22
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، »: وسلم كان إذا فرغ من الصبلة وسلم قال

له الملك وله الحمد وهو على كل شًء قدٌر، اللهم ال مانع لما أعطٌت وال 
 .متفق علٌه« معطً لما منعت، وال ٌنفع ذا الجد منك الجد
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 أنه كان ٌقول دبر كل ما وعن عبد هللا بن الزبٌر رضً هللا عنه/ 23
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، له الملك وله الحمد، »: صبلة، حٌن ٌمسً

وهو على كل شًء قدٌر، ال حول وال قوة إال باهلل، ال إله إال هللا، وال نعبد 
إال إٌاه، له النعمة، وله الفضل وله الثناء الحسن، ال إله إال هللا مخلصٌن له 

وكان رسول هللا صلى هللا علٌه »: قال ابن الزبٌر« الدٌن ولو كره الكافرون
 .رواه مسلم« وسلم ٌهلل بهن دبر كل صبلة مكتوبة

ٌا رسول هللا، إن :  وعن عبد هللا بن بسر رضً هللا عنه أن رجبل قال/ 24

ال ٌزال »: شرابع اإلسبلم قد كثرت علً، فؤخبرنً بشًء أتشبث به، قال
حدٌث حسن، وصححه : رواه الترمذي، وقال« لسانك رطبا من ذكر هللا
 .األلبانً فً الكلم الطٌب

من »: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  وعن جابر رضً هللا عنه/25
: رواه الترمذي، وقال« قال سبحان هللا وبحمده، ؼرست له نخلة فً الجنة

 .حدٌث حسن
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال/ 26
ٌا محمد أقرئ : لقٌت إبراهٌم رضً هللا عنه لٌلة أسري بً، فقال»: وسلم

أمتك منً السبلم، وأخبرهم أن الجنة طٌبة التربة، عذبة الماء، وأنها قٌعان 

رواه « سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر: وأن ؼراسها
 .حدٌث حسن وصححه األلبانً وقبله ابن كثٌر: الترمذي، وقال

قال لً رسول هللا صلى هللا :  وعن أبً موسى رضً هللا عنه قال/ 27
بلى، ٌا رسول : فقلت« أال أدلك على كنز من كنوز الجنة؟»: علٌه وسلم
وقد متفق علٌه، بل الحدٌث متواتر « ال حول وال قوة إال باهلل»: هللا، قال
 " لتمٌٌز الحدٌث المتواترفتح الرب الساتر" فً كتابً هخرجت

 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / 28
من قعد مقعدا لم ٌذكر هللا تعالى فٌه كانت علٌه من هللا تعالى ترة، »: قال

« ومن اضطجع مضطجعا ال ٌذكر هللا تعالى فٌه كانت علٌه من هللا ترة
 .رواه أبو داود بإسناد حسن

: «وصبلة الرجل فً جوؾ اللٌل»: وقال: تقٌم الصبلة- (2

وهنا داللة على فضل الصبلة الواجبة المكتوبة وكذلك الصبلة النافلة فً 
جوؾ اللٌل وؼٌر ذلك واآلٌات الواردة فً فضل الصبلة كثٌرة جدا نذكر 

:  منها على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً
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قٌِنَ  {1}الم﴿ : قال تعالىـ / 1 َب فٌِِه ُهًدى لِّْلُمتَّل ٌْ الَّلِذٌَن  {2}َذلَِك اْلِكَتاُب الَ َر
ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  بلَة َوِممَّل ٌُقٌُِموَن الصَّل ِب َو ٌْ والَّلِذٌَن  {3}ٌُْإِمُنوَن بِاْلَغ

ٌُوقُِنونَ  َك َوَما أُنِزلَ ِمن َقْبلَِك َوبِااِخَرِة ُهْم  ٌْ أُْولَـئَِك  {4}ٌُْإِمُنوَن بَِما أُنِزلَ إِلَ
ِهْم َوأُْولَـئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحونَ  بِّ ن رَّل  .[البقرة]﴾ {5}َعلَى ُهًدى مِّ

ِ ﴿ :  قال تعالىـ/ 2 بلَِة اْلُوْسَطى َوقُوُموْا هلِلّ لََواِت والصَّل َحافُِ وْا َعلَى الصَّل
 [.238: البقرة]﴾ َقانِتٌَِن 

ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب ﴿ :  وقال تعالىـ/3 َنا  َمنَّل َنا إِنَّل قُولُوَن َربَّل ٌَ الَّلِذٌَن 

ارِ  اِدقٌَِن َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْغفِِرٌَن  {16}النَّل ابِِرٌَن َوالصَّل الصَّل
 .[آل عمران]﴾ { 17}بِاألَْسَحارِ 

اماً َوقُُعوداً َوَعلَى ﴿ : وقال تعالىـ  /4 ٌَ بلََة َفاْذُكُروْا هللّاَ قِ ُتُم الصَّل ٌْ َفإَِذا َقَض
بلََة َكاَنْت َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكَتاباً  بلََة إِنَّل الصَّل ُجُنوبُِكْم َفإَِذا اْطَمؤَْننُتْم َفؤَقٌُِموْا الصَّل

ْوقُوتاً   [.103: النساء]﴾ مَّل
ِل إِنَّل اْلَحَسَناِت ﴿ :  وقال تعالىـ/5 ٌْ َن اللَّل َهاِر َوُزلَفاً مِّ بلََة َطَرَفًِ النَّل َوأَقِِم الصَّل

اِكِرٌَن  َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّل ٌِّ ـ  [.114هود ]﴾ ٌُْذِهْبَن السَّل
بلِة فاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكْم ﴿ : وقال تعالىـ /6 َها الَّلِذٌَن  َمُنوْا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّل ٌُّ َ ا ٌَ

ُكْم إِلَى اْلَمَرافِِ  َواْمَسُحوْا بُِرُإوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعَبٌِن َوإِن ُكنُتْم  ٌَ ِد ٌْ َوأَ

َن اْلَغائِِط  نُكم مِّ ْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاء أََحدٌل مَّل ُروْا َوإِن ُكنُتم مَّل هَّل ُجُنباً َفاطَّل
باً َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم  ٌِّ ُموْا َصِعٌداً َط مَّل ٌَ َساء َفلَْم َتِجُدوْا َماء َفَت ْو الََمْسُتُم النِّ

أَ
ٌُتِمَّل  َرُكْم َولِ ٌَُطهَّل ٌُِرٌُد لِ ْن َحَرٍج َولَـِكن  ُكم مِّ ٌْ ْجَعلَ َعلَ ٌَ ٌُِرٌُد هللّاُ لِ ْنُه َما  ِدٌُكم مِّ ٌْ َوأَ

ُكْم لََعلَّلُكْم َتْشُكُروَن  ٌْ  [.6: المابدة]﴾ نِْعَمَتُه َعلَ
بلََة ﴿ :  وقال تعالىـ /7 ِهْم َوأََقاُموْا الصَّل َوالَّلِذٌَن َصَبُروْا اْبتَِغاء َوْجِه َربِّ

َئَة أُْولَئَِك لَهُْم  ٌِّ ْدَرُإوَن بِاْلَحَسَنِة السَّل ٌَ ًة َو ٌَ ا َرَزْقَناُهْم ِسّراً َوَعبلَنِ َوأَنَفقُوْا ِممَّل
اِر   [.22: الرعد]﴾ ُعْقَبى الدَّل

ا  ﴿: وقال تعالىـ  /8 ٌُنفِقُوْا ِممَّل بلََة َو ٌُقٌُِموْا الصَّل قُل لِِّعَباِدَي الَّلِذٌَن  َمُنوْا 
عٌل فٌِِه َوالَ ِخبلَلٌل  ٌْ ْومٌل الَّل َب ٌَ  ًَ ؤْتِ ٌَ ن َقْبِل أَن  ًة مِّ ٌَ : إبراهٌم]﴾ َرَزْقَناُهْم ِسّراً َوَعبلنِ

31.] 
َكاَة ﴿ :  وقال تعالىـ /9 بَلَة َو َتُوا الزَّل اُهْم فًِ اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّل نَّل كَّل الَّلِذٌَن إِن مَّل

ِ َعاقَِبُة اأْلُُموِر   [.41: الحج]﴾ َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلَّل
ِ أَْكَبُر ﴿ :وقال تعالىـ /10 بَلَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر هللاَّل إِنَّل الصَّل

ْعلَُم َما َتْصَنُعونَ  ٌَ  ُ [. 45العنكبوت][َوهللاَّل
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واآلٌات الدالة على فضل الصبلة المكتوبة كثٌرة جدا وكذلك صبلة التطوع 
: نذكر منها

هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً ﴿ :قال تعالىأـ  ْدُعوَن َربَّل ٌَ َتَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 
ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  ٌٍُن  {16}َوِممَّل ِة أَْع ن قُرَّل ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ َفبَل َتْعلَُم َنْفسٌل مَّل
ْعَملُونَ  ٌَ  .[السجدة]﴾ { 17}َجَزاء بَِما َكاُنوا 

لُ ﴿ :  وقال تعالىب ـ  مِّ َها اْلُمزَّل ٌُّ َ ا لَ إاِلَّل َقلٌِبلً  {1}ٌَ ٌْ نِْصَفُه أَِو انقُْص  {2}قُِم اللَّل
ِل اْلقُْر َن َتْرتٌِبلً  {3}ِمْنُه َقلٌِبلً  ِه َوَرتِّ ٌْ َك َقْوالً  {4}أَْو ِزْد َعلَ ٌْ ا َسُنْلقًِ َعلَ إِنَّل

ًَ أََشدُّ َوْطءاً َوأَْقَوُم قٌِبلً  {5}َثقٌِبلً  ِل ِه ٌْ ﴿ : وقال [المزمل]﴾ { 6}إِنَّل َناِشَئَة اللَّل
َن الَّلِذٌَن  ِل َونِْصَفُه َوُثلَُثُه َوَطائَِفةٌل مِّ ٌْ َك َتقُوُم أَْدَنى ِمن ُثلَُثًِ اللَّل ْعلَُم أَنَّل ٌَ َك  إِنَّل َربَّل
ُكْم َفاْقَرُإوا َما  ٌْ َهاَرَعلَِم أَن لَّلن ُتْحُصوهُ َفَتاَب َعلَ لَ َوالنَّل ٌْ ُر اللَّل ٌَُقدِّ  ُ َمَعَك َوهللاَّل
ْضِرُبوَن فًِ  ٌَ ْرَضى َو َخُروَن  ُكوُن ِمنُكم مَّل ٌَ َر ِمَن اْلقُْر ِن َعلَِم أَن َس سَّل ٌَ َت

ِ َفاْقَرُإوا َما  ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل هللاَّل ِ َو َخُروَن 
ْبَتُغوَن ِمن َفْضِل هللاَّل ٌَ اأْلَْرِض 

َ َقْرضاً َحَسناً َوَما  َكاَة َوأَْقِرُضوا هللاَّل بَلَة َو ُتوا الزَّل َر ِمْنُه َوأَقٌُِموا الصَّل سَّل ٌَ َت
راً َوأَْعَ َم أَْجراً َواْسَتْغفُِروا  ٌْ ِ ُهَو َخ ٍر َتِجُدوهُ ِعنَد هللاَّل ٌْ ْن َخ ُموا أِلَنفُِسُكم مِّ ُتَقدِّ

ِحٌمٌل  َ َغفُورٌل رَّل َ إِنَّل هللاَّل [. 20:المزمل]﴾ هللاَّل

﴿ : إنما هً عجالة للتذكرة مصداقا لقوله تعالى"فاآلٌات فً الباب كثٌرة و
ْكَرى َتنَفُع اْلُمْإِمنٌَِن ﴾ ْر َفإِنَّل الذِّ وقبل سرد بعض  [55الذارٌات ]َوَذكِّ

األحادٌث الواردة فً فضل الصبلة المبٌنة لمكانتها من تزكٌة النفوس 
واالرتقاء بالنفوس إلى السمو الذي من أجله فرضت الصبلة، وذلك ألن 

الصبلة هً العبادة أو الشعٌرة الوحٌدة التً لم ٌنزل بها جبرٌل من عند هللا؛ 
كل الشرابع أو األحكام الشرعٌة نزل بها جبرٌل من عند هللا إال الصبلة، 
فإنها لما أراد هللا أن ٌفرضها على عباده أرسل إلى نبٌه وخلٌله ورسوله 

الحبٌب المصطفى صلى هللا علٌه وسلم فارتقى فوق السماوات السبع العلى 
حتى كان قاب قوسٌن أو أدنى وكان المصطفى صلى هللا علٌه وسلم فً 

إِْن ﴿: مكان من القرب من العزٌز الجبار ٌسمع صرٌك األقبلم، قال تعالى
ٌُوَحى ًٌل  ٍة َفاْسَتَوى {5}َعلَّلَمُه َشِدٌُد اْلقَُوى {4}ُهَو إاِلَّل َوْح َوُهَو  {6}ُذو ِمرَّل

ِن أَْو أَْدَنى {8}ُثمَّل َدَنا َفَتَدلَّلى {7}بِاأْلُفُِ  اأْلَْعلَى ٌْ َفؤَْوَحى  {9}َفَكاَن َقاَب َقْوَس
أََفُتَماُروَنُه َعلَى َما  {11}َما َكَذَب اْلفَُإاُد َما َرأَى {10}إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى

َرى ِعنَدَها  {14}ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى {13}َولََقْد َر هُ َنْزلًَة أُْخَرى {12}ٌَ
ُة اْلَمؤَْوى ْغَشى {15}َجنَّل ٌَ ْدَرَة َما  ْغَشى السِّ ٌَ َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما  {16}إِْذ 



ركش ًتٌحٍذ:األٌام العشش  Page 41 
 

ِه اْلُكْبَرى {17}َطَغى اِت َربِّ ٌَ ومن األحادٌث  [النجم]﴾ {18}لََقْد َرأَى ِمْن  

: نذكر على سبٌل المثال ال الحصر
أال »: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالرضً هللا عنه عن أبً هرٌرة / 1

قالوا بلى ٌا رسول ؟ «أدلكم على ما ٌمحو هللا به الخطاٌا وٌرفع به الدرجات
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار »: هللا، قال

أخرجه البخاري ومسلم، « الصبلة بعد الصبلة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط
 .ثبلثا« فذلكم الرباط»زاد مالك فً الموطإ 

الصلوات »:  وعن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ 2
الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بٌنهن إذا لم 

 .رواه مسلم« تؽش الكبابر
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 3

شهر هللا المحرم وأفضل الصبلة : أفضل الصٌام بعد رمضان»: وسلم ٌقول
 .رواه مسلم« صبلة اللٌل: بعد الفرٌضة

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 4
أرأٌتم لو أن نهرا بباب أحدكم ٌؽتسل منه كل ٌوم خمس »: وسلم ٌقول

: ال ٌبقى من درنه شًء، قال: قالوا« مرات، هل ٌبقى من درنه شًء؟

 .متفق علٌه« فذلكم مثل الصلوات الخمس، ٌمحوا هللا بهن الخطاٌا»
: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  وعن جابر رضً هللا عنه قال/ 5
مثل الصلوات الخمس، كمثل نهر جار ؼمر على باب أحدكم، ٌؽتسل منه »

 .رواه مسلم« كل ٌوم خمس مرات
 وعن ابن مسعود رضً هللا عنه أن رجبل أصاب من امرأة قبلة، فؤتى / 6

بلََة َطَرَفًِ » : النبً صلى هللا علٌه وسلم فؤخبره فؤنزل هللا تعالى َوأَقِِم الصَّل
َئاِت  ٌِّ ـ ٌُْذِهْبَن السَّل ِل إِنَّل اْلَحَسَناِت  ٌْ َن اللَّل َهاِر َوُزلَفاً مِّ فقال  [114: هود]﴾ النَّل

 .متفق علٌه« لجمٌع أمتً كلهم»: ألً هذا؟ قال: الرجل
سمعت رسول هللا صلى هللا :  وعن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال/ 7

ما من امرئ مسلم تحضره صبلة مكتوبة، فٌحسن »: علٌه وسلم ٌقول

ها، وخشوعها، وركوعها، إال كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم ءوضو
 .رواه مسلم« تإت كبٌرة، وذلك الدهر كله

بعثنً رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال/ 8
إنك تؤتً قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن »: وسلم إلى الٌمن فقال

ال إله إال هللا وأنً رسول هللا، فإن أطاعوك لذلك فؤعلمهم أن هللا افترض 
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علٌهم خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فؤعلمهم أن 
هللا تعالى افترض علٌهم صدقة تإخذ من أؼنٌابهم فترد على فقرابهم فإن هم 

أطاعوك لذلك فإٌاك وكرابم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه لٌس بٌنها 
 .متفق علٌه« وبٌن هللا حجاب

 وعن أبً فراس ربٌعة بن كعب األسلمً خادم رسول هللا صلى هللا / 9
كنت أبٌت مع رسول هللا : علٌه وسلم ومن أهل الصفة رضً هللا عنه قال

أسؤلك : فقلت« سلنً»: صلى هللا علٌه وسلم فآتٌه بوضوبه وحاجته فقال

فؤعنً »: هو ذاك، قال: قلت« أو ؼٌر ذلك؟»: مرافقتك فً الجنة، فقال
 .رواه مسلم« على نفسك بكثرة السجود

صبلة »:  وعن ثوبان مولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ 10
 .متفق علٌه« الجماعة أفضل من صبلة الفذ بسبع وعشرٌن درجة

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 11
صبلة الرجل فً جماعة تضعؾ على صبلته فً بٌته وفً سوقه »: وسلم

خمسا وعشرٌن ضعفا، وذلك أنه إذا توضؤ فؤحسن الوضوء، ثم خرج إلى 
المسجد ال ٌخرجه إال الصبلة لم ٌخط خطوة إال رفعت له بها درجة، 

وحطت عنه بها خطٌبة، فإذا صلى لم تزل المبلبكة تصلً علٌه ما دام فً 

اللهم صل علٌه، اللهم ارحمه، وال ٌزال فً : مصبله، ما لم ٌحدث، تقول
 .متفق علٌه وهذا لفظ البخاري« صبلة ما انتظر الصبلة

سمعت رسول هللا صلى هللا :  وعن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال/ 12
من صلى العشاء فً جماعة فكؤنما قام نصؾ اللٌل، »: علٌه وسلم ٌقول

 .رواه مسلم« ومن صلى الصبح فً جماعة فكؤنما صلى اللٌل كله
قال :  وفً رواٌة للترمذي عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال/ 13

من شهد العشاء فً جماعة كان له قٌام »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
قال « نصؾ لٌلة، ومن صلى العشاء والفجر فً جماعة كان له كقٌام لٌلة

 .حدٌث حسن صحٌح: الترمذي
قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 14

إن أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم القٌامة من عمله صبلته، فإن »: وسلم
صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من 

 فٌكمل ؟انظروا هل لعبدي من تطوع: فرٌضته شًء قال الرب عز وجل
رواه الترمذي « بها ما انتقص من الفرٌضة ثم ٌكون سابر أعماله على هذا
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حدٌث حسن وصححه األلبانً وعزاه ألبً داود أٌضا والجامع : وقال
 .الصؽٌر

. «والصدقة تطفا الخطٌبة»:  وقال صلى هللا علٌه وسلم:تإتً الزكاة. 3
ِهْم إِنَّل ﴿ : قال تعالى ٌْ ٌِهم بَِها َوَصلِّ َعلَ ُرُهْم َوُتَزكِّ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

[. 104: التوبة]َصبلََتَك َسَكنٌل لَّلهُْم َوهللّاُ َسِمٌعٌل َعلٌِمٌل ﴾ 
ُموْا َما ﴿ : وقال تعالى ِر ِعْلٍم َوَحرَّل ٌْ ْوالََدُهْم َسَفهاً بَِغ

َقْد َخِسَر الَّلِذٌَن َقَتلُوْا أَ
َوُهَو الَّلِذي  {140}َرَزَقهُُم هللّاُ اْفتَِراء َعلَى هللّاِ َقْد َضلُّوْا َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِدٌنَ 

ْرَع ُمْخَتلِفاً أُُكلُُه  ْخلَ َوالزَّل َر َمْعُروَشاٍت َوالنَّل ٌْ ْعُروَشاٍت َوَغ اٍت مَّل أَنَشؤَ َجنَّل
َر ُمَتَشابٍِه ُكلُوْا ِمن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َو ُتوْا  ٌْ اَن ُمَتَشابِهاً َوَغ مَّل ُتوَن َوالرُّ ٌْ َوالزَّل

ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌِنَ  ُه الَ  ْوَم َحَصاِدِه َوالَ ُتْسِرفُوْا إِنَّل ٌَ . [األنعام]﴾ { 141}َحقَّلُه 
ْت ﴿ : وقال تعالى ٌَ َما اْلُمْإِمُنوَن الَّلِذٌَن إَِذا ُذِكَر هللّاُ َوِجلَْت قُلُوُبهُْم َوإَِذا ُتلِ إِنَّل

لُونَ  َتَوكَّل ٌَ ِهْم  اُتُه َزاَدْتهُْم إٌَِماناً َوَعلَى َربِّ ٌَ ِهْم   ٌْ بلََة  {2}َعلَ ٌُقٌُِموَن الصَّل الَّلِذٌَن 
ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  ِهْم  أُْولَـئَِك ُهمُ  {3}َوِممَّل اْلُمْإِمُنوَن َحّقاً لَّلهُْم َدَرَجاتٌل ِعنَد َربِّ
ْعُمُر َمَساِجَد هللّاِ َمْن ﴿: وقال تعالى [األنفال]﴾ { 4}َوَمْغفَِرةٌل َوِرْز ٌل َكِرٌمٌل  ٌَ َما  إِنَّل

ْخَ  إاِلَّل هللّاَ َفَعَسى  ٌَ َكاَة َولَْم  بلََة َو َتى الزَّل ْوِم ااِخِر َوأََقاَم الصَّل ٌَ  َمَن بِاهلّلِ َواْل
ُكوُنوْا ِمَن اْلُمْهَتِدٌَن  ٌَ [. 18: التوبة]﴾ أُْولَـئَِك أَن 

بلََة َو َتُوْا ﴿ : وقال تعالى الَِحاِت َوأََقاُموْا الصَّل إِنَّل الَّلِذٌَن  َمُنوْا َوَعِملُوْا الصَّل
ْحَزُنوَن  ٌَ ِهْم َوالَ ُهْم  ٌْ ِهْم َوالَ َخْوفٌل َعلَ َكاَة لَهُْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ : البقرة]﴾ الزَّل

: وأما األحادٌث فنذكر منها [176
: عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ 1
شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده : بنً اإلسبلم على خمس»

متفق « ورسوله، وإقام الصبلة وإٌتاء الزكاة وحج البٌت وصوم رمضان
 .علٌه

جاء رجل إلى رسول هللا : وعن طلحة بن عبٌد هللا رضً هللا عنه قال/ 2
صلى هللا علٌه وسلم من أهل نجد، ثابر الرأس نسمع دوي صوته، وال نفقه 

ما ٌقول، حتى دنا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فإذا هو ٌسؤل عن 

خمس صلوات فً الٌوم »: اإلسبلم، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
فقال رسول هللا « ال إال أن تطوع»: هل علً ؼٌرها؟ قال: قال« واللٌلة

ال إال »: هل علً ؼٌره؟ قال: قال« صٌام رمضان»: صلى هللا علٌه وسلم
هل : وذكر له رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الزكاة، فقال: قال« أن تطوع

وهللا ال أزٌد : فؤدبر الرجل وهو ٌقول« ال إال أن تطوع»: علً ؼٌرها؟ قال
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أفلح إن »: على هذا وال أنقص منه، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
 .متفق علٌه« صدق

 وعن ابن عباس رضً هللا عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث / 3
ادعهم إلى شهادة أن ال إله إال هللا »: معاذا رضً هللا عنه إلى الٌمن، فقال

وأنً رسول هللا فإن هم أطاعوك لذلك فؤعلمهم أن هللا تعالى افترض علٌهم 
خمس صلوات فً كل ٌوم ولٌلة فإن هم أطاعوك لذلك فؤعلمهم أن هللا 

 .متفق علٌه« افترض علٌهم صدقة تإخذ من أؼنٌابهم وترد على فقرابهم

 وعن أبً أٌوب رضً هللا عنه أن رجبل قال للنبً صلى هللا علٌه / 4
تعبد هللا وال تشرك به شٌبا وتقٌم »: أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة، قال: وسلم

 .متفق علٌه« الصبلة وتإتً الزكاة وتصل الرحم
 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، أن أعرابٌا أتى النبً صلى هللا علٌه / 5

: ٌا رسول هللا، دلنً على عمل إذا عملته، دخلت الجنة، قال: وسلم فقال
تعبد هللا وال تشرك به شٌبا وتقٌم الصبلة وتإتً الزكاة المفروضة وتصوم »

والذي نفسً بٌده ال أزٌد على هذا، فلما ولى قال النبً : قال« رمضان
من سره أن ٌنظر إلى رجل من أهل الجنة فلٌنظر »: صلى هللا علٌه وسلم

 . رواه البخاري ومسلم« إلى هذا

باٌعت النبً صلى هللا »:  وعن جرٌر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال/ 6
 .متفق علٌه« علٌه وسلم على إقامة الصبلة وإٌتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال/ 7
أمرت أن أقاتل الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا »: وسلم

رسول هللا وٌقٌموا الصبلة وٌإتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منً 
أخرجه البخاري « دماءهم وأموالهم إال بحق اإلسبلم، وحسابهم على هللا

. ومسلم
فرض الصوم لتطهٌر النفس : «الصوم جنة»: وقال: تصوم رمضان- (4

 ﴿: وتزكٌتها واالرتقاء بها إلى التقوى واتقاء كل ما حرم هللا، قال تعالى
اُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَّلِذٌَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَّلُكْم  ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الَّلِذٌَن  َمُنوْا ُكتَِب َعلَ ٌُّ َ ا ٌَ

قُونَ  ْن  {183}َتتَّل ةٌل مِّ ِرٌضاً أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّل ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّل اماً مَّل ٌَّل أَ
راً َفهَُو  ٌْ َع َخ ةٌل َطَعاُم ِمْسِكٌٍن َفَمن َتَطوَّل ٌَ ٌُِطٌقُوَنُه فِْد اٍم أَُخَر َوَعلَى الَّلِذٌَن  ٌَّل أَ

رٌل لَّلُكْم إِن ُكنُتْم َتْعلَُمونَ  ٌْ رٌل لَّلُه َوأَن َتُصوُموْا َخ ٌْ َشْهُر َرَمَضاَن الَّلِذَي  {184}َخ
َن اْلهَُدى َواْلفُْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  َناٍت مِّ ٌِّ اِس َوَب أُنِزلَ فٌِِه اْلقُْر ُن ُهًدى لِّلنَّل
ٌُِرٌُد هللّاُ  اٍم أَُخَر  ٌَّل ْن أَ ةٌل مِّ ُصْمُه َوَمن َكاَن َمِرٌضاً أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّل ٌَ ْهَر َفْل الشَّل
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ُروْا هللّاَ َعلَى َما َهَداُكْم  َة َولُِتَكبِّ ٌُِرٌُد بُِكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِملُوْا اْلِعدَّل ٌُْسَر َوالَ  بُِكُم اْل
َوإَِذا َسؤَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌبٌل أُِجٌُب َدْعَوَة  {185}َولََعلَّلُكْم َتْشُكُرونَ 

ْرُشُدونَ  ٌَ ٌُْإِمُنوْا بًِ لََعلَّلهُْم  ْسَتِجٌُبوْا لًِ َوْل ٌَ اِع إَِذا َدَعاِن َفْل أُِحلَّل  {186}الدَّل
َفُث إِلَى نَِسآئُِكْم ُهنَّل لَِباسٌل لَّلُكْم َوأَنُتْم لَِباسٌل لَّلهُنَّل َعلَِم هللّاُ  اِم الرَّل ٌَ لََة الصِّ ٌْ لَُكْم لَ
ُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفااَن َباِشُروُهنَّل َواْبَتُغوْا  ٌْ ُكْم ُكنُتْم َتْختاُنوَن أَنفَُسُكْم َفَتاَب َعلَ أَنَّل
ِط  ٌْ ُض ِمَن اْلَخ ٌَ ُط األَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّل َتَب ٌَ ى  َما َكَتَب هللّاُ لَُكْم َوُكلُوْا َواْشَرُبوْا َحتَّل

ِل َوالَ ُتَباِشُروُهنَّل َوأَنُتْم َعاِكفُوَن  ٌْ اَم إِلَى الَّلل ٌَ وْا الصِّ األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّل أَتِمُّ

اِس لََعلَّلهُْم  اتِِه لِلنَّل ٌَ ُن هللّاُ   ٌِّ َب ٌُ فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللّاِ َفبلَ َتْقَرُبوَها َكَذلَِك 
قُونَ  تَّل . [البقرة]﴾ { 187}ٌَ

فتبٌن أن الصوم جنة ٌتقً به العبد كل ما حرم هللا علٌه وٌجعله ٌتوق إلى 
السمو والعلى بروح زكٌة تقٌة تؽلبت على الشٌطان والهوى بصٌام الٌوم 
وقٌام اللٌل وتبلوة القرآن،  ولذلك كانت الفاصلة األولى من اآلٌات التً 

ومن "لعلهم ٌتقون" واآلٌة األخٌرة  من هذه اآلٌات "لعلكم تتقون"أوجبته 

األحادٌث المبٌنة لذلك نذكر هنا عجالة على سبٌل المثال ال الحصر، ومن 
: ذلك

ٌقول هللا »: قال رسول هللا صلى هلل علٌه وسلم: عن أبً هرٌرة قال/ 1

كل عمل ابن آدم له إال الصٌام، فإنه لً، وأنا أجزي به، والصٌام : تعالى
جنة، فإذا كان ٌوم صوم أحدكم فبل ٌرفث وال ٌصخب فإن سابه أحد أو قاتله 

فلٌقل إنً صابم، والذي نفس محمد بٌده لخلوؾ فم الصابم أطٌب عند هللا 
من رٌح المسك، للصابم فرحتان ٌفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقً 

متفق علٌه، وهذا لفظ البخاري وقد أخرجه فً باب « ربه فرح بصومه
ِ ﴿ : فضل الصوم، وفً باب قوله تعالى لُوا َكبَلَم هللاَّل ٌَُبدِّ ﴾ من ٌُِرٌُدوَن أَن 

كتاب التوحٌد فً كتاب ما ٌذكر فً النسك ومسلم فً باب فضل الصٌام 
والنسابً فً باب فضل الصٌام وابن ماجه فً باب ما جاء فً فضل الصٌام 

. والدارمً فً باب فضل الصوم ومالك وأحمد وؼٌرهم
ٌترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلً الصٌام لً »:  وفً رواٌة لمسلم

كل عمل ابن »: وفً رواٌة لمسلم .«وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها
إال : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمابة ضعؾ، قل هللا تعالى: آدم ٌضاعؾ

الصوم فإنه لً وأنا أجً به ٌدع شهوته وطعامه من أجلً، للصابم فرحتان 
فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوؾ فٌه أطٌب عند هللا من رٌح 

 .«المسك
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من أنفق »:  وعنه رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ 2
ٌا عبد هللا هذا خٌر، فمن كان : زوجٌن فً سبٌل هللا نودي من أبواب الجنة

من أهل الصبلة دعً من باب الصبلة، ومن كان من أهل الجهاد دعً من 
باب الجهاد، ومن كان من أهل الصٌام دعً من باب الرٌان، ومن كان من 

بؤبً أنت : قال أبو بكر رضً هللا عنه« أهل الصدقة دعً من باب الصدقة
ما على من دعً من تلك األبواب من ضرورة، فهل ! وأمً ٌا رسول هللا

متفق « نعم وأرجوا أن تكون منهم»: ٌدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قال

 .علٌه
:  وعن سهل بن سعد رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ 3
إن فً الجنة بابا ٌقال له الرٌان، ٌدخل منه الصابمون ٌوم القٌامة، ال »

أٌن الصابمون؟ فٌقومون ال ٌدخل منه أحد : ٌدخل منه أحد ؼٌرهم، ٌقال
 .متفق علٌه« ؼٌرهم، فإذا دخلوا أؼلق، فلم ٌدخل منه أحد

قال رسول هللا صلى هللا : وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال/ 4
ما من عبد ٌصوم ٌوما فً سبٌل هللا إال باعد هللا بذلك الٌوم »: علٌه وسلم

 .متفق علٌه« وجهه عن النار سبعٌن خرٌفا
إن تزكٌة النفس والخصال التً ٌربً علٌها الصٌام هً التً تمكن : تنبٌه

كبح خٌبلء إبلٌس وهكذا فرض الحج ل. الحاج من أن ٌإدي الحج المبرور
حٌث ٌعٌش فً جو تعس عندما ٌتجرد الحاج الكٌس من مؽبات الهوى ودع 

لبٌك اللهم لبٌك، لبٌك ال شرٌك لك لبٌك، إن "كل إبلٌس بالتوحٌد النفٌس 
انقٌاد وطاعة منذ الوهلة األولى  "الحمد والنعمة لك والملك، ال شرٌك لك

لٌعٌش لحظات امتحانات عباد الرحمن وٌتصؾ بصفاتهم، أولبك هم الذٌن 
ال ٌؽفر هللا لهم سٌباتهم فحسب وإنما ٌبدل سٌباتهم حسنات، فعند كل خطوة 
وعند كل امتحان ٌتحسر الشٌطان، وفً خضم خوضهم لؽمرة كل ابتبلء 

اء هللّاِ الَ  }ٌصبحون كاألولٌاء الذٌن قال فً حقهم جل وعبل  ٌَ أاَل إِنَّل أَْولِ
ْحَزُنونَ  ٌَ ِهْم َوالَ ُهْم  ٌْ قُونَ  {62}َخْوفٌل َعلَ تَّل ٌَ لَهُُم  {63}الَّلِذٌَن  َمُنوْا َوَكاُنوْا 

ا َوفًِ ااِخَرِة الَ َتْبِدٌلَ لَِكلَِماِت هللّاِ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  ٌَ ْن اْلُبْشَرى فًِ اْلَحٌاِة الدُّ

لكن للوصول إلى تلك الدرجات العلى ال بد من تحصٌل  [ٌونس ]{اْلَعِ ٌُم 

خصال حمٌدة بدونها تبقى تلك المواقؾ التلٌدة ال تعً حقٌقتها إال األنفس 
السعٌدة، فما هً إذن تلك الخصال الحمٌدة؟ إنها خصال عباد الرحمن الذٌن 

والتً فرض الصٌام من أجل تربٌة النفوس ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات، 
ن َذلُِكْم }: قال جل وعبل فً سورة آل عمرانعلٌها،  ٍر مِّ ٌْ ُئُكم بَِخ قُلْ أَُإَنبِّ
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اتٌل َتْجِري ِمن َتْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن فٌَِها َوأَْزَواجٌل  ِهْم َجنَّل َقْوا ِعنَد َربِّ لِلَّلِذٌَن اتَّل
َن هللّاِ َوهللّاُ َبِصٌرٌل بِاْلِعَبادِ  َرةٌل َوِرْضَوانٌل مِّ َطهَّل َنا  {15}مُّ َنا إِنَّل قُولُوَن َربَّل ٌَ الَّلِذٌَن 

ارِ  ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّل اِدقٌَِن  {16} َمنَّل ابِِرٌَن َوالصَّل الصَّل
ُه الَ إِلَـَه إاِلَّل  {17}َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْغفِِرٌَن بِاألَْسَحارِ  َشِهَد هللّاُ أَنَّل

]  {ُهَو َواْلَمبلَئَِكُة َوأُْولُوْا اْلِعْلِم َقآئَِماً بِاْلقِْسِط الَ إِلَـَه إاِلَّل ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم 
ْحَمِن الَّلِذٌَن }: وقال جل وعبل فً سورة الفرقان [ 18 – 15 َوِعَباُد الرَّل

ْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْوناً َوإَِذا َخاَطَبهُُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َسبَلماً  ٌَ{63 }

اماً  ٌَ داً َوقِ ِهْم ُسجَّل بٌُِتوَن لَِربِّ ٌَ ا  {64}َوالَّلِذٌَن  َنا اْصِرْف َعنَّل قُولُوَن َربَّل ٌَ َوالَّلِذٌَن 
َم إِنَّل َعَذاَبَها َكاَن َغَراماً  َها َساءْت ُمْسَتَقّراً َوُمَقاماً  {65}َعَذاَب َجَهنَّل { 66}إِنَّل

َن َذلَِك َقَواماً  ٌْ ْقُتُروا َوَكاَن َب ٌَ ٌُْسِرفُوا َولَْم  َوالَّلِذٌَن  {67}َوالَّلِذٌَن إَِذا أَنَفقُوا لَْم 
ُ إاِلَّل بِاْلَح ِّ َواَل  َم هللاَّل ْفَس الَّلتًِ َحرَّل ْقُتلُوَن النَّل ٌَ ِ إِلَهاً  َخَر َواَل  ْدُعوَن َمَع هللاَّل ٌَ اَل 

ْلَ  أََثاماً  ٌَ ْفَعلْ َذلَِك  ٌَ ْزُنوَن َوَمن  اَمِة  {68}ٌَ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌَُضاَعْف لَُه اْلَعَذاُب 
ْخلُْد فٌِِه ُمَهاناً  ٌَ لُ  {69}َو ٌَُبدِّ إاِلَّل َمن َتاَب َو َمَن َوَعِملَ َعَمبلً َصالِحاً َفؤُْولَئَِك 

ِحٌماً  ُ َغفُوراً رَّل َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن هللاَّل ٌِّ ُ َس  [ 70-63اآلٌات ]{ { 70}هللاَّل

فالصبر والصدق والقنوت واإلنفاق واالستؽفار باألسحار والعزوؾ عن 
اللؽو خصال حمٌدة من دونها لن ٌتمكن المرء من أداء حج مبرور، لذلك 

ارتؤٌنا تقدٌم عجالة نبرز فٌها أهمٌة هذه الخصال علما بؤن رمضان ٌؤتً 
كل سنة ٌدرب علٌها وٌرؼب فٌها وبانتهابه تبدأ أشهر الحج ففً ذلك حكمة 
 :من هللا ال ٌعٌها إال من اصطفاه وأراد له الخٌر وفٌه تناؼم وتناسق عجٌب

الصبر صفة حمٌدة وخصلة رفٌعة ال ٌتحصل علٌها إال من آمن  : الصبر/1

بالقدر خٌره وشره، حلوه ومره، وأن ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه وما أخطؤه لم 
ٌُلَقَّلاَها إاِلَّل الَّلِذٌَن }: ٌكن لٌصٌبه، ومجازاة الصبر الجنة، قال تعالى َوَما 

ٌُلَقَّلاَها إاِلَّل ُذو َح ٍّج َعِ ٌمٍ  وقد وردت فً فضله  [ 35: فصلت] {َصَبُروا َوَما 

صفات أهل السنة من "كثٌر من اآلي واألحادٌث بٌنا بعضها فً كتابنا 
المسلم الذي ٌخاط الناس : "نذكر منها هنا حدٌث" خبلل القرآن والسنة

وٌصبر على أذاهم خٌر من المسلم الذي ال ٌخالط الناس وال ٌصبر على 

أخرجه البخاري فً األدب المفرد والترمذي وابن ماجه عن ابن " أذاهم
أخرجه " أفضل اإلٌمان الصبر والسماحة"عمر رضً هللا عنهما، وحدٌث 

أحمد والبٌهقً عن الحسن مرفوعا به وقد جاء رمضان ٌدرب كل سنة على 
إذا كان ٌوم صوم أحكم فبل "هذه الخصلة الحمٌدة لقوله صلى هللا علٌه وسلم 

أو إنً امرإ " ٌرفث وال ٌفسق  فإن سابه أحد أو قاتله فلٌقل إنً صابم
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متفق علٌه فبل بد للحاج من التحلً بهذه الخصلة ألداء حج مبرور " صابم
ْعلُوَماتٌل َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّل اْلَحجَّل َفبلَ َرَفَث َوالَ  }:لقوله جل وعبل اْلَحجُّ أَْشهُرٌل مَّل

                                     [197: البقرة]{فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 
الصدق درجة هً األخرى رفٌعة وخصلة حمٌدة وصفة : الصد / 2  

سعٌدة ألنها معارضة لصفات النفاق وبها ٌنال العبد الدرجات العلى، قال 
ُسولَ َفؤُْولَـئَِك َمَع الَّلِذٌَن أَْنَعَم }: جل وعبل فً سورة النساء ٌُِطِع هللّاَ َوالرَّل َوَمن 

الِِحٌَن َوَحُسَن أُولَـئَِك  َهَداء َوالصَّل ٌقٌَِن َوالشُّ دِّ ٌَن َوالصِّ ٌِّ بِ َن النَّل ِهم مِّ ٌْ هللّاُ َعلَ

فهإالء هم الذٌن فرض هللا علٌنا سبع عشرة مرة أن  [69: اآلٌة] {َرفٌِقاً 

نسؤله طرٌقهم ألنه كما عند الجمهور ال تقبل صبلة إال بقراءة الفاتحة وال 
َراَط الُمسَتقٌِمَ }نسؤل هللا فٌها إال قولنا  ِصَراَط الَّلِذٌَن أَنَعمَت  {6}اهِدَنــــا الصِّ

ونبلحظ أن هللا ذكر فً سورة النساء الصدٌقٌن بعد  [الفاتحة] {َعلٌَِهمْ 

األنبٌاء وقبل الشهداء إن كان الواو للترتٌب وقد جاء فً جامع العلم وفضله 
البن عبد البر بؤسانٌده أن العلماء ٌؤتون بعد األنبٌاء بدرجتٌن وقبل الشهداء 

بدرجة فإن كان الواو فً اآلٌة للترتٌب فإنه ٌفٌد أن الصدق مع هللا ومع 
الذات ومع الناس هو العلم النافع الذي ٌنجً من النار وٌجعل اإلنسان أفضل 

إن الصدق : "من الشهٌد، وقد صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

ٌهدي إلى البر،وإن البر ٌهدي إلى الجنة،وإن الرجل لٌصدق وٌتحرى 
الصدق حتى ٌكتب عند هللا صدٌقا، وإن الكذب ٌهدي إلى الفجور وإن 

الفجور ٌهدي إلى النار، وإن الرجل لٌكذب وٌتحرى الكذب حتى ٌكتب عند 
رواه البخاري ومسلم وؼٌرهما عن ابن مسعود رضً هللا عنه، " هللا كذابا

وٌؤتً رمضان كل سنة ٌدرب على هذه الخصلة كما أشار الحدٌث إلى ذلك 
والذي نفس محمد بٌده لٌس فً : "عندما قال النبً صلى هللا علٌه وسلم

  .                                                          الحدٌث" الصوم رٌاء
إِنَّل }القانت هو الذي ٌقٌم اللٌل بعٌدا عن األنظار لقوله تعالى : القنوت/ 3

ًَ أََشدُّ َوْطءاً َوأَْقَوُم قٌِبلً  ِل ِه ٌْ ألنها ساعة تجعله بعٌدا  [6المزمل] {َناِشَئَة اللَّل

عن األنظار وأمراض القلوب من تسمٌع ورٌاء ومراءاة وعجب بالنفس 

وؼٌر ذلك، وقد وردت فً هذه الخصلة الرفٌعة والصفة الحمٌدة كثٌر من 
اآلي  من الذكر الحكٌم وأحادٌث الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم، ومن 

هُْم َخْوفاً }: ذلك قوله جل وعبل ْدُعوَن َربَّل ٌَ تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 
ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  ِة  {16}َوَطَمعاً َوِممَّل ن قُرَّل ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ َفبَل َتْعلَُم َنْفسٌل مَّل
ْعَملُونَ  ٌَ ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا  َكاُنوا َقلٌِبلً  } :ولقوله تعالى [السجدة { { 17}أَْع
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ْهَجُعونَ  ٌَ ِل َما  ٌْ َن اللَّل ْسَتْغفُِرونَ  {17}مِّ ٌَ  [الذارٌات  ]{ { 18}َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 

وفً الحدٌث الذي أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود عن ابن مسعود رضً 
رجل ثار عن وطؤته ولحافه : عجب ربنا من رجلٌن: "هللا عنه مرفوعا به

من بٌن حبه وأهله إلى صبلة رؼبة فٌما عندي وشفقة مما عندي، ورجل 
ؼزا فً سبٌل هللا تعالى فانهزموا فعلم ما علٌه من الفرار وما له فً 

الرجوع حتى أهرٌق دمه رؼبة فٌما عندي وشفقة مما عندي، فٌقول هللا عز 
انظروا إلى عبدي رجع رؼبة فٌما عندي ورهبة مما عندي : وجل للمبلبكة

كنت مع النبً : وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال" حتى أهرٌق دمه
صلى هللا علٌه وسلم فً سفر فؤصبحت قرٌبا منه ونحن نسٌر، فقلت ٌا نبً 

لقد سؤلت عن : "هللا أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة و ٌباعدنً عن النار، قال
عظٌم وإنه لٌسٌر على من ٌسره هللا علٌه، تعبد هللا وال تشرك به شٌبا، وتقٌم 

أال أدلك على : الصبلة، وتإتً الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البٌت، قال
الخطٌبة، وصبلة الرجل فً  أبواب الخٌر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفا

جزاء بما - حتى بلػ– تتجافى جنوبهم عن المضاجع  }جوؾ اللٌل ثم قرأ
أال أخبرك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت : ثم قال"كانوا ٌعملون 

رأس األمر اإلسبلم، وعموده الصبلة، وذروة : "بلى ٌا رسول هللا؟ فقال

بلى ٌا : أال أخبرك بمبلك ذلك كله؟ فقلت: سنامه الجهاد فً سبٌل هللا، ثم قال
فقلت ٌا رسول وإنا لمإاخذون " كؾ علٌك هذا: نبً هللا، فؤخذ بلسانه ثم قال

ثكلتك أمك ٌا معاذ وهل ٌكب الناس فً النار على : بما نتكلم به؟ فقال
أخرجه الترمذي " إال حصابد ألسنتهم؟– أو على مناخرهم – وجوههم 

والنسابً وابن ماجه وابن جرٌر وابن كثٌر وؼٌرهم، فهذه الخصلة ٌؤتً 
رمضان كل سنة ٌدرب علٌها ال بؤداء صبلة التراوٌح فحسب بل أٌضا 

بإٌقاظ الناس وقت السحور، وقت تنزل رحمات هللا لقوله صلى هللا علٌه 
ٌنزل ربنا كل لٌلة إلى سماء الدنٌا حٌن ٌبقى ثلث اللٌل األخٌر، : "وسلم
" من ٌستؽفرنً أؼفر له، من ٌدعونً أستجٌب له، من ٌسؤلنً أعطٌه: فٌقول

" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"حدٌث متواتر خرجناه فً كتابنا   
اإلنفاق من أعلى صفات عباد هللا المخلصٌن ومن أنبل أخبلق : اإلنفا  / 4

بنً آدم أجمعٌن، واإلنفاق ٌفتح أبواب الرحمة، وٌسد أبواب العذاب 
والسخط، وٌمحو السٌبات وقد وردت فٌه آٌات كثٌرة وأحادٌث شهٌرة، منها 

اِكِرٌَن }: قوله جل وعبل َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّل ٌِّ ـ ٌُْذِهْبَن السَّل : هود]{إِنَّل اْلَحَسَناِت 
: وقال جل وعبل {إدفع بالحسنة السٌئة تمحوها}: وقال تعالى [114
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ا َرَزْقَناُهْم } هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّل ْدُعوَن َربَّل ٌَ تَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 
ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا  {16}ٌُنفِقُونَ  ِة أَْع ن قُرَّل ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ َفبَل َتْعلَُم َنْفسٌل مَّل
ْعَملُونَ  ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فًِ }: وقال جل وعبل [السجدة]{{ 17}ٌَ َثلُ الَّلِذٌَن  مَّل

ٌَُضاِعُف  ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّل نَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فًِ ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ
ٍة أَ َسبٌِِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّل

َشاُء َوهللّاُ َواِسعٌل َعلٌِمٌل  ٌَ وفً الحدٌث الشرٌؾ قال  [261: البقرة] {لَِمن 

النفقة فً الحج كالنفقة فً سبٌل هللا : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أحمد والطبرانً فً األوسط والبٌهقً فً سننه " بسبعمابة ضعؾ

، قلت فٌؤتً رمضان كل سنة ٌحث على اإلنفاق وذلك ألن الصابم عن برٌدة
ٌحترق جوفه جوعا فٌتنبه الؽنً إلى أن الجٌاع من الفقراء ٌحتاجون عطاءه 

وإنفاقه ولذلك قٌل سمً رمضان ألنه ٌرمض جوؾ الصابم أي ٌحرقه 
.            جوعا وعطشا وقٌل سمً بذلك ألنه كان ٌؤتً قً شدة الرمضاء  

االستٌقاظ عند السحر واالستؽفار فٌه من الخصال : االستغفار باألسحار/ 5

الحمٌدة والصفات السعٌدة التً تإدي إلى رضوان هللا جل وعبل، وقد 
َن }: وردت فً فضله آٌات وأحادٌث، نذكر منها قوله تعالى َكاُنوا َقلٌِبلً مِّ

ْهَجُعونَ  ٌَ ِل َما  ٌْ ْسَتْغفُِرونَ  {17}اللَّل ٌَ وقوله  [الذارٌات]{{ 18}َوبِاأْلَْسَحاِر ُهْم 
ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب }:جل وعبل َنا  َمنَّل َنا إِنَّل قُولُوَن َربَّل ٌَ الَّلِذٌَن 

ارِ  اِدقٌَِن َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنفِقٌَِن َواْلُمْسَتْغفِِرٌَن  {16}النَّل ابِِرٌَن َوالصَّل الصَّل
وفً الحدٌث الذي رواه ابن عمر رضً هللا  [آل عمرا]{{ 17}بِاألَْسَحارِ 

إن فً الجنة ؼرفا : "إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: عنهما قال
فقال أبو موسى األشعري :"ٌرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها

لمن أالن : "لمن هً ٌا رسول هللا؟ فقال صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنه
وال ٌخفى أن رمضان " الكبلم، وأطعم الطعام، وبات هلل قابما والناس نٌام

ٌدرب الصابم على االستٌقاظ فً وقت السحر لٌتناول وجبة السحور لقوله 
حدٌث متواتر " تسحروا فإن فً السحور بركة: "صلى هللا علٌه وسلم
: كما أنه تواتر حدٌث" فتح الرب لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"خرجناه فً كتابنا 

ينزل :"قال النبً صلى هللا علٍو ًسلن: عن أبً ىشٌشة سضً هللا عنو قال"

ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل اآلخر، 

من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني : فيقول

 أخشجو هالك ًعنو البخاسي ًهسلن ًأبٌ داًد ًالتشهزي ًابن "فأغفر له

نصش فً قٍام اللٍل ًالبٍيقً فً السنن ًفً األسواء ًالصفاث ًأحوذ 
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ًالذاسهً ًابن هاجو، ًقذ خشجناه عن ستت ًعششٌن هن الصحابت فً كتابنا 

 " فتح الشب الساتش لتوٍٍز الحذٌث الوتٌاتش"

وا ِكَراماً }قال تعالى: االبتعاد عن اللغو / 6 وا بِاللَّلْغِو َمرُّ  الفرقان] {َوإَِذا َمرُّ
الَّلِذٌَن ُهْم فًِ َصبَلتِِهْم  {1}َقْد أَْفلََح اْلُمْإِمُنونَ }وقال تعالى [72:

َكاِة  {3}َوالَّلِذٌَن ُهْم َعِن اللَّلْغِو ُمْعِرُضونَ  {2}َخاِشُعونَ  َوالَّلِذٌَن ُهْم لِلزَّل
وهل ٌكب الناس : " وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم[3-1: المإمنون]{َفاِعلُونَ 

وقال النبً " على وجوههم أو على مناخرهم فً النار إال حصابد ألسنتهم

من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو : "صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌه، فالموسم ٌجعل المكان والزمان لجنً األرباح وقطؾ " لٌصمت

الحسنات الدانٌة فبل ٌنبؽً للمرء أن ٌشؽل نفسه إال بالتوحٌد الخالص من 
.                                    والباقٌات الصالحاتخبلل التلبٌة واألذكار   

ِه ﴿: قال تعالى:تحج البٌت- (5 ٌْ ِت َمِن اْسَتَطاَع إِلَ ٌْ اِس ِحجُّ اْلَب ِ َعلَى النَّل َوهلِلّ
ًٌّي َعِن اْلَعالَِمٌنَ  وقد تقدم أن  [97: آل عمران]﴾ َسبٌِبلً َوَمن َكَفَر َفإِنَّل هللا َغنِ

آٌات الحج كلها ذكر وتوحٌد وإخبلص هلل الواحد األحد، وللتذكٌر، فقد قال 
ن َبِهٌَمِة اأْلَْنَعاِم َفإِلَهُُكْم إِلَهٌل َواِحدٌل ﴿: تعالى ِ َعلَى َما َرَزَقهُم مِّ ْذُكُروا اْسَم هللاَّل ٌَ  لِ

ِر اْلُمْخبِتٌِنَ  ْسلُِموا َوَبشِّ
ُ َوِجلَْت قُلُوُبهُْم  {34}َفلَُه أَ الَّلِذٌَن إَِذا ُذِكَر هللاَّل

ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  بَلِة َوِممَّل ابِِرٌَن َعلَى َما أََصاَبهُْم َواْلُمقٌِِمً الصَّل { 35}َوالصَّل
َها  ٌْ ِ َعلَ رٌل َفاْذُكُروا اْسَم هللاَّل ٌْ ِ لَُكْم فٌَِها َخ ن َشَعائِِر هللاَّل َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها لَُكم مِّ
َصَوافَّل َفإَِذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلَقانَِع َواْلُمْعَترَّل َكَذلَِك 

ْرَناَها لَُكْم لََعلَّلُكْم َتْشُكُرونَ  َ لُُحوُمَها َواَل ِدَماُإَها َولَِكن  {36}َسخَّل َنالَ هللاَّل ٌَ لَن 
ِر  َ َعلَى َما َهَداُكْم َوَبشِّ ُروا هللاَّل َرَها لَُكْم لُِتَكبِّ ْقَوى ِمنُكْم َكَذلَِك َسخَّل َنالُُه التَّل ٌَ

[. 35 إلى 28من : الحج]﴾ { 37}اْلُمْحِسنٌِنَ 
قُوْا هللّاَ َواْعلَُموْا أَنَّل هللّاَ َشِدٌُد ﴿ : وقال تعالى قبل ذلك فً سورة البقرة َواتَّل

ْعلُوَماتٌل َفَمن َفَرَض فٌِِهنَّل اْلَحجَّل َفبلَ َرَفَث َوالَ  {196}اْلِعَقابِ  اْلَحجُّ أَْشهُرٌل مَّل
َر  ٌْ ُدوْا َفإِنَّل َخ ْعلَْمُه هللّاُ َوَتَزوَّل ٌَ ٍر  ٌْ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ َوَما َتْفَعلُوْا ِمْن َخ

ا أُْولًِ األَْلَبابِ  ٌَ قُوِن  ْقَوى َواتَّل اِد التَّل ُكْم ُجَناحٌل أَن َتْبَتُغوْا  {197}الزَّل ٌْ َس َعلَ ٌْ لَ

ْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا هللّاَ ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  ُكْم َفإَِذا أََفْضُتم مِّ بِّ ن رَّل َفْضبلً مِّ
آلٌِّنَ  ن َقْبلِِه لَِمَن الضَّل ُثمَّل أَفٌُِضوْا ِمْن  {198}َواْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َوإِن ُكنُتم مِّ
ِحٌمٌل  اُس َواْسَتْغفُِروْا هللّاَ إِنَّل هللّاَ َغفُورٌل رَّل ُث أََفاَض النَّل ٌْ  [البقرة]﴾ { 199}َح

فهذا هو الركن الخامس من أركان اإلسبلم لحدٌث عبد هللا بن عمر رضً 
: بنً اإلسبلم على خمس»: هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
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شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصبلة وإٌتاء الزكاة 
متفق علٌه ونحن نعلم « لٌه سبٌبلعوصوم رمضان وحج البٌت من استطاع 

 »علم الٌقٌن أن الصبلة تإدي إال األذان واإلقامة وكبلهما تجدٌد للشهادتٌن 
ِأشهد أن ال إله إال هللا،أشهد أن ال إله هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، 

إال هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا ،حً على 
 هللا أكبر،  حً على الفبلح، الصبلة، حً على الصبلة ،حً على الفبلح،

ه وبتربٌع التكبٌر أو تثنٌته  أو بؽٌرجٌعسواء بتر« هللا أكبر، ال إله إال هللا

﴿إٌاك : مل على الفاتحة وفٌهاتحسب رواٌات أحادٌث األذان كما أنها تش
نعبد وإٌاك نستعٌن﴾ وتشتمل على التشهد فً الجلسة الوسطى وجلسة التسلٌم 

أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول »: حٌث نقر بالشهادتٌن قابلٌن
علما بؤن ألفاظ التشهد تخالفت حسب رواٌات أحادٌثها إال فً « هللا

ُخْذ ِمْن ﴿ : الشهادتٌن، والركن الثالث الزكاة لتزكٌة النفس لقوله تعالى
ِهْم إِنَّل َصبلََتَك َسَكنٌل لَّلهُْم  ٌْ ٌِهم بَِها َوَصلِّ َعلَ ُرُهْم َوُتَزكِّ أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

[.  103: التوبة]﴾ َوهللّاُ َسِمٌعٌل َعلٌِمٌل 
َها الَّلِذٌَن أيَ ﴿ : وكذلك الركن الرابع وهو الصٌام فقد قال جل وعبل عنه ٌُّ

قُوَن  اُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَّلِذٌَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَّلُكْم َتتَّل ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ ﴾  َمُنوْا ُكتَِب َعلَ

وها هو الحج ٌعنً الركن الخامس ٌبرز أن المٌثاق الذي  [183: البقرة]
أخذه هللا علٌنا ونحن فً عالم الذر واألرواح أخذه علٌنا ٌوم عرفة، فجاءت 
األحادٌث تبٌن فضل الحج وأنه ٌرجع العبد كٌوم ولدته أمه نقٌا من الذنوب، 

: ومن ذلك
: عن النبً صلى هللا علٌه وسل قال عن ابن مسعود رضً هللا عنه/ 1
تابعوا بٌن العمرة والحج فإنهما ٌنفٌان الفقر والذنوب كما ٌنفً الكٌر خبث »

ولٌس للحج المبرور ثواب إال »: زاد الترمذي« الحدٌد والذهب والفضة
حدٌث حسن صحٌح أخرجه الترمذي فً باب ما جاء فً : وقال« الجنة

ثواب الحج والعمرة والنسابً فً باب فضل المتابعة بٌن الحج والعمرة 
وأحمد فً المسند ومسلم وابن حزٌمة وابن حبان وابن ماجه والبٌهقً عن 

عمر والطبرانً عن عامر بن ربٌعة والبزار عن جابر وحسنه المنذري 
 .وصححه البٌهقً والسٌوطً وؼٌرهما 

: قال النبً صلى هللا علٌه وسلم:  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 2
العمرة إلى العمرة كفارة لما بٌنهما، والحج المبرور لٌس له جزاء إال »

أخرجه البخاري فً أول باب العمرة من كتاب الحج ومسلم فً باب « الجنة
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فضل الحج والعمرة  ٌوم عرفة والترمذي فً باب ما جاء فً ثواب الحج 
والعمرة والنسابً فً باب فضل الحج المبرور وباب فضل العمرة وابن 
ماجه فً فضل العمرة والحج ومالك فً باب جامع ما جاء فً العمرة 

 .وأحمد فً المسند
قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ 3

: وفً رواٌة« من حج ولم ٌرفث ولم ٌفسق رجع كٌوم ولدته أمه»: وسلم
« من أتى هذا البٌت، فلم ٌرفث ولم ٌفسق، رجع من ذنوبه كٌوم ولدته أمه»

﴿ : أخرجه البخاري فً باب فضل الحج المبرور وباب قول هللا عز وجل
﴾ ومسلم فً باب فضل الحج والعمرة وعرفة َوالَ فُُسوَ  َوالَ ِجَدالَ فًِ اْلَحجِّ 

والترمذي فً باب ما جاء فً ثواب الحج والعمرة والنسابً فً باب فضل 
 .الحج والدارمً فً باب فضل الحج والعمرة واإلمام أحمد

:  وعن عابشة رضً هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ 4
ما من ٌوم أكثر أن ٌعتق هللا فٌه عبدا من النار من ٌوم عرفة، فإنه لٌدنو »

: وفً رواٌة« ماذا أراد هإالء؟: عز وجل، ثم ٌباهً بكم المبلبكة، فٌقول
« انظروا إلى هإالء، جاإونً شعثا ؼبرا فإنً أشهدكم أنً قد ؼفرت لهم»

أخرجه مسلم فً باب فضل الحج والعمرة، والنسابً فً باب ما ذكر فً 

. ٌوم عرفة وابن عبد البر فً التمهٌد
ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فًِ ﴿ :  قال تعالى:الصدقة تطفئ الخطٌئة- (6 َثلُ الَّلِذٌَن  مَّل

ٌَُضاِعُف  ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّل نَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فًِ ُكلِّ ُسنُبلٍَة مِّ
ٍة أَ َسبٌِِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّل

َشاُء َوهللّاُ َواِسعٌل َعلٌِمٌل  ٌَ ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فًِ َسبٌِِل هللّاِ ُثمَّل  {261}لَِمن  الَّلِذٌَن 
ِهْم َوالَ  ٌْ ِهْم َوالَ َخْوفٌل َعلَ ٌُْتبُِعوَن َما أَنَفقُواُ َمّناً َوالَ أًَذى لَّلهُْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ الَ 

ْحَزُنونَ  ٌَ َها الَّلِذٌَن  َمُنوْا أَنفِقُوْا ِمن » : وقال تعالى [البقرة]﴾ {262}ُهْم  ٌُّ ا أَ ٌَ
ُموْا اْلَخبٌَِث ِمْنُه  مَّل ٌَ َن األَْرِض َوالَ َت ا أَْخَرْجَنا لَُكم مِّ َباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّل ٌِّ َط
ًٌّي َحِمٌدٌل  ﴾ ُتنفِقُوَن َولَْسُتم بِآِخِذٌِه إاِلَّل أَن ُتْغِمُضوْا فٌِِه َواْعلَُموْا أَنَّل هللّاَ َغنِ

َهاِر ِسّراً ﴿ : وقال تعالى [267: البقرة] ِل َوالنَّل ٌْ ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَهُم بِاللَّل الَّلِذٌَن 
ْحَزُنوَن  ٌَ ِهْم َوالَ ُهْم  ٌْ ِهْم َوالَ َخْوفٌل َعلَ ًة َفلَهُْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ ٌَ : البقرة]﴾ َوَعبلَنِ

ِل إِنَّل ﴿ : وقال تعالى [274 ٌْ َن اللَّل َهاِر َوُزلَفاً مِّ بلََة َطَرَفًِ النَّل َوأَقِِم الصَّل
اِكِرٌَن  َئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّل ٌِّ ـ ٌُْذِهْبَن السَّل : وقال تعالى. [ 114هود ]﴾ اْلَحَسَناِت 

ا َرَزْقَناُهْم ﴿  هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّل ْدُعوَن َربَّل ٌَ َتَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 
ٌٍُن َجَزاء بَِما َكاُنوا  {16}ٌُنفِقُونَ  ِة أَْع ن قُرَّل ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ َفبَل َتْعلَُم َنْفسٌل مَّل
ْعَملُونَ  واآلٌات فً الباب أكثر مما تحصى فً هذه . [السجدة]﴾ { 17}ٌَ
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 وإنما نركز هنا على أن الحسنات تتضاعؾ كما وكٌفا حٌزالعجالة وهذا ال
بحسب المكان والزمان وأوقات تنزل نفحات هللا ورحماته، وأما األحادٌث 

: نذكر منها
كان أبو طلحة رضً هللا عنه أكثر : عن أنس رضً هللا عنه قال/ ـ1

األنصار بالمدٌنة ماال من نخل، وكان أحب أمواله إلٌه بٌرحاء، وكانت 
مستقبلة المسجد، وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌدخلها وٌشرب من 

ى ُتنفِقُوْا ﴿ : فلما نزلت هذه اآلٌة: ماء فٌها طٌب، قال أنس لَن َتَنالُوْا اْلبِرَّل َحتَّل

ا ُتِحبُّوَن  قام أبو طلحة إلى رسول هللا صلى هللا علٌه  [92: آل عمران]﴾ ِممَّل
لَن َتَنالُوْا اْلبِرَّل َحتَّلى ﴿ : ٌا رسول هللا، إن هللا تعالى ٌقول فً كتابه: وسلم فقال

ا ُتِحبُّوَن  ﴾ وإن أحب مالً إلً بٌرحاء، وإنها صدقة هلل تعالى ُتنفِقُوْا ِممَّل

أرجو برها وذخرها عند هللا تعالى، فضعها ٌا رسول هللا حٌث أراك هللا، 
بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وقد »فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

أفعل ٌا : فقال أبو طلحة« سمعت ما قلت وإنً أرى أن تجعلها فً األقربٌن
 .متفق علٌه. رسول هللا، فقسمها أبو طلحة على أقاربه، وبنً عمه

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن عدي بن حاتم رضً هللا عنه قال/ ـ2
ما منكم من أحد إال سٌكلمه الهً لٌس بٌنه وبٌنه ترجمان، فٌنظر »: وسلم

أٌمن منه، فبل ٌرى إال ما قدم، وٌنظر أشؤم منه فبل ٌرى إال ما قدم، وٌنظر 
متفق « بٌن ٌدٌه، فبل ٌرى إال النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة

 .علٌه
: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن أنس رضً هللا عنه قال/ ـ3
إمام عادل، وشاب نشؤ فً عبادة هللا : سبعة ٌظلهم هللا ٌوم ال ظل إال ظله»

تعالى، ورجل قلبه معلق فً المساجد، ورجبلن تحابا فً هللا اجتمعا علٌه، 
إنً أخاؾ هللا، : وتفرقا علٌه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال

ورجل تصدق بصدقة فؤخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه، ورجل ذكر 
 .أخرجه البخاري ومسلم ومالك وؼٌرهم« هللا خالصا ففاضت عٌناه

: وعن ابن مسعود رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ4

رجل آتاه هللا ماال، فسلطه على هلكته فً الحق، : ال حسد إال فً اثنتٌن»
 .متفق علٌه« ورجل آتاه هللا حكمة فهو ٌقضً بها وٌعلمها

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ ـ5
اللهم : ما من ٌوم ٌصبح العباد فٌه إال ملكان ٌنزالن، فٌقول أحدهما»: وسلم

 .متفق علٌه« اللهم أعط ممسكا تلفا: أعط منفقا خلفا، وٌقول اآلخر
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: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ6
 .متفق علٌه« أنفق ٌا ابن آدم أنفق علٌك: قال هللا تعالى»
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ ـ7

من تصدق بعدل تمرة من كسب طٌب، وال ٌقبل هللا إال الطٌب، فإن »: وسلم
هللا ٌقبلها بٌمٌنه ثم ٌربٌها لصاحبها كما ٌربً أحدكم فلوه حتى تكون مثل 

 .متفق علٌه« الجبل
: وعن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ8

رجل آتاه هللا القرآن، فهو ٌقوم به آناء اللٌل وآناء : ال حسد إال فً اثنتٌن»
 .متفق علٌه« النهار، ورجل آتاه هللا ماال، فهو ٌنفقه آناء اللٌل وآنار النهار

ما »: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ9
نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل 

. رواه مسلم« إال رفعه هللا
 قام اإلمام البخاري بتقدٌم كتاب الجهاد والسٌر :الجهاد فً سبٌل هللا- (7

إِنَّل هللّاَ ﴿ : قوله تعالى فً سورة التوبة: فً صحٌحه بآٌتٌن كرٌمتٌن هما
ٌَُقاتِلُوَن فًِ َسبٌِِل  َة  نفَُسهُْم َوأَْمَوالَهُم بِؤَنَّل لَهُُم الَجنَّل

اْشَتَرى ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن أَ
ْوَراِة َواإلِنِجٌِل َواْلقُْر ِن َوَمْن  ِه َحّقاً فًِ التَّل ٌْ ٌُْقَتلُوَن َوْعداً َعلَ ْقُتلُوَن َو ٌَ هللّاِ َف

ْعُتم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز  ٌَ ِعُكُم الَّلِذي َبا ٌْ ْوَفى بَِعْهِدِه ِمَن هللّاِ َفاْسَتْبِشُروْا بَِب
أَ

َها الَّلِذٌَن ﴿ : وقوله جل وعبل فً سورة الصؾ [111: اآلٌة]﴾ اْلَعِ ٌُم  ٌُّ ا أَ ٌَ
ْن َعَذاٍب أَلٌِمٍ  ِ  {10} ََمُنوا َهلْ أَُدلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة ُتنِجٌُكم مِّ ُتْإِمُنوَن بِاهللَّل

رٌل لَّلُكْم إِن ُكنُتْم  ٌْ ِ بِؤَْمَوالُِكْم َوأَنفُِسُكْم َذلُِكْم َخ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل هللاَّل
اٍت َتْجِري ِمن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر  {11}َتْعلَُمونَ  ٌُْدِخْلُكْم َجنَّل ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َو ٌَ

اِت َعْدٍن َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِ ٌمُ  َبًة فًِ َجنَّل ٌِّ . [الصؾ]﴾ { 12}َوَمَساِكَن َط
َرِر ﴿: وقال تعالى ُر أُْولًِ الضَّل ٌْ ْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َغ ٌَ  الَّل 

لَ هللّاُ اْلُمَجاِهِدٌَن بِؤَْمَوالِِهْم  َواْلُمَجاِهُدوَن فًِ َسبٌِِل هللّاِ بِؤَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم َفضَّل
لَ هللّاُ  َوأَنفُِسِهْم َعلَى اْلَقاِعِدٌَن َدَرَجًة َوُكـبلًّ َوَعَد هللّاُ اْلُحْسَنى َوَفضَّل

ْنُه َوَمْغفَِرًة َوَرْحَمًة  {95}اْلُمَجاِهِدٌَن َعلَى اْلَقاِعِدٌَن أَْجراً َعِ ٌماً  َدَرَجاٍت مِّ

ِحٌماً  إِنَّل الَّلِذٌَن َتَوفَّلاُهُم اْلَمآلئَِكُة َ الِِمً أَْنفُِسِهْم  {96}َوَكاَن هللّاُ َغفُوراً رَّل
ا ُمْسَتْضَعفٌَِن فًِ األَْرِض َقاْلَوْا أَلَْم َتُكْن أَْرُض هللّاِ  َقالُوْا فٌَِم ُكنُتْم َقالُوْا ُكنَّل

ُم َوَساءْت َمِصٌراً  ﴾ { 97}َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فٌَِها َفؤُْولَـئَِك َمؤَْواُهْم َجَهنَّل

. [النساء]
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ُث َوَجدتُُّموُهْم ﴿: وقال تعالى ٌْ َفإَِذا انَسلََخ األَْشهُُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوْا اْلُمْشِرِكٌَن َح
بلََة  َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوْا لَهُْم ُكلَّل َمْرَصٍد َفإِن َتاُبوْا َوأََقاُموْا الصَّل

ِحٌمٌل  َكاَة َفَخلُّوْا َسبٌِلَهُْم إِنَّل هللّاَ َغفُورٌل رَّل وقال جل من  [5: التوبة]﴾ َو َتُوْا الزَّل
َم ﴿: قابل ُموَن َما َحرَّل ٌَُحرِّ ْوِم ااِخِر َوالَ  ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِاهلّلِ َوالَ بِاْل َقاتِلُوْا الَّلِذٌَن الَ 

ٌُْعُطوْا  ى  ِدٌُنوَن ِدٌَن اْلَح ِّ ِمَن الَّلِذٌَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّل ٌَ هللّاُ َوَرُسولُُه َوالَ 
ٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  ٌَ َة َعن  ٌَ وقبل ذلك قال جل وعبل فً  [29: التوبة]﴾ اْلِجْز

ِل ُتْرِهُبوَن ﴿: سورة األنفال ٌْ َباِط اْلَخ ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّل ا اْسَتَطْعُتم مِّ وْا لَهُم مَّل َوأَِعدُّ

ْعلَُمهُْم َوَما ُتنفِقُوْا  ٌَ ُكْم َو َخِرٌَن ِمن ُدونِِهْم الَ َتْعلَُموَنهُُم هللّاُ  بِِه َعْدوَّل هللّاِ َوَعُدوَّل
ُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْ لَُمونَ  ٌْ ٌَُوفَّل إِلَ ٍء فًِ َسبٌِِل هللّاِ  ًْ ومن  [60: األنفال]﴾ ِمن َش

 :السنة
سبل رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ ـ1

: ثم ماذا؟، قال: قٌل« اإلٌمان باهلل ورسوله»: وسلم أي األعمال أفضل؟ قال
 .متفق علٌه« حج مبرور»: ثم ماذا؟، قال: قٌل« الجهاد فً سبٌل هللا»
أي العمل أحب : قلت ٌا رسول هللا: وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال/ ـ2

« بر الوالدٌن»: ثم ماذا؟، قال: قٌل« الصبلة على وقتها: إلى هللا تعالى؟ قال
 .متفق علٌه« الجهاد فً سبٌل هللا»: ثم أي؟، قال: قلت

ما من »: وعن أنس رضً الهض عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ3
أحد ٌدخل الجنة ٌحب أن ٌرجع إلى الدنٌا وله ما على األرض من شًء إال 
« الشهٌد ٌتمنى أن ٌرجع إلى الدنٌا، فٌقتل عشر مرات، لما ٌرى من الكرامة

 .متفق علٌه« لما ٌرى من فضل الشهادة»: وفً رواٌة
أي األعمال : قلت ٌا رسول هللا:  وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال/ـ4

 .متفق علٌه« اإلٌمان باهلل والجهاد فً سبٌل هللا»: أفضل؟ قال
أتى رجل رسول هللا :  وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال/ ـ5

مإمن ٌجاهد بنفسه »: أي الناس أفضل؟ قال: صلى هللا علٌه وسلم فقال
مإمن فً شعب من الشعاب ٌعبد »: ثم من؟ قال: قال« وماله فً سبٌل هللا

 .متفق علٌه« هللا، وٌدع الناس من شره

وعن سهل بن سعد رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / ـ6
رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من الدنٌا وما علٌها، والروحة ٌروحها »: قال

 .متفق علٌه« العبد فً سبٌل هللا تعالى أو الؽدوة خٌر من الدنٌا وما علٌها
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سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وعن سلمان رضً هللا عنه قال/ ـ7
رباط ٌوم ولٌلة خٌر من صٌام شهر وقٌامه، ومن مات فٌه جرى »: ٌقول

 .رواه مسلم« علٌه عمله الذي كان ٌعمل، وجرى علٌه رزقه، وأمن الفتان
وعن فضالة بن عبٌد رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم / ـ8

كل مٌت ٌختم على عمله إال المرابط فً سبٌل هللا فإنه ٌنمى له عمله »: قال
حدٌث : رواه أبو داود والترمذي وقال« إلى ٌوم القٌامة، وٌإمن فتنة القبر

 .حسن صحٌح

سمعت رسول هللا صلى هللا : وعن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال/ ـ9
رباط ٌوم فً سبٌل هللا خٌر من ألؾ ٌوم فٌما سواه من »: علٌه وسلم ٌقول

 .حدٌث حسن صحٌح: رواه الترمذي وقال« المنازل
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال/ ـ10
تضمن هللا لمن خرج فً سبٌله، ال ٌخرجه إال جهاد فً سبٌلً، »: وسلم

وإٌمان بً، وتصدٌق برسلً، فهو ضامن على أن أدخله الجنة، أو أرجعه 
إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر، أو ؼنم، والذي نفس محمد بٌده 
ما من كلم ٌكلم فً سبٌل هللا إال جاء ٌوم القٌامة كهٌبة ٌوم كلم، لونه لون 

دم، ورٌحه رٌح مسك، والذي نفس محمد بٌده، لوال أن أشق على المسلمٌن 

لما قعدت خبلؾ سرٌة تؽزو فً سبٌل هللا أبدا، ولكن ال أجد سعة فؤحملهم، 
عة، وٌشق علٌهم أن ٌتخلفوا عنً، والذي نفس محمد بٌده سوال ٌجدون 

رواه « لوددت أنً أؼزو فً سبٌل هللا فؤقتل، ثم أؼزو فؤقتل، ثم أؼزو فؤقتل
 .مسلم، وروى البخاري بعضه

إن »:  وعنه رضً هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال/ ـ11
فً الجنة مابة درجة أعدها هللا للمجاهدٌن فً سبٌل هللا، ما بٌن الدرجتٌن 

 .رواه البخاري« كما بٌن السماء واألرض
لؽدوة فً سبٌل هللا أو روحة »:  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم/ ـ12

فتح الساتر "حدٌث متواتر، خرجناه فً كتابنا « خٌر من الدنٌا وما فٌها
: كما ٌلً" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

. أخرج حدٌثه البخاري ومسلم وؼٌرهما: أنس بن مالك/ ـ13
. أخرج حدٌثه أحمد ومسلم وؼٌرهما: أبو أٌوب/ ـ14
. أخرج حدٌثه البخاري ومسلم والترمذي وؼٌرهم: سهل بن سعد/ ـ15
. أخرج حدٌثه أحمد ومسلم: ابن عباس/ ـ16
. أخرج حدٌثه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه وؼٌرهم: أبو هرٌرة/ ـ17
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. أخرج حدٌثه أحمد: معاوٌة بن خدٌج/ ـ18
. أخرج حدٌثه البزار: ابن الزبٌر/ ـ19
. أخرج حدٌثه البزار: عمران بن حصٌن/ ـ20
. أخرج حدٌثه أحمد:  أبو أسامة/ ـ21
انظر فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد :  سفٌان بن وهب الخوالنً/ـ22

. للهٌثمً
. انظره فً المطالب العالٌة البن حجر: عمر بن الخطاب/ ـ23

. انظره فً مجمع الزوابد للهٌثمً: الزبٌر/ ـ24
 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم (-13

« من مات ولم ٌؽز، ولم ٌحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق»: قال
 .رواه مسلم

رواه أحمد والنسابً والحاكم، وقد بسطنا الكبلم حول هذه اآلٌات و
إتحاؾ اإلخوة واألحباب بالفرقان بٌن الجهاد "واألحادٌث فً كتابنا 

. فراجعه إن شبت وهللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبٌل" واإلرهاب
ِن ﴿:  قال تعالى:صلة الرحم- (8 ٌْ ئاً َوبِاْلَوالَِد ٌْ َواْعُبُدوْا هللّاَ َوالَ ُتْشِرُكوْا بِِه َش

َتاَمى َواْلَمَساِكٌِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْرَبى َواْلَجاِر  ٌَ إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْرَبى َواْل

َماُنُكمْ  ٌْ بٌِِل َوَما َملََكْت أَ اِحِب بِالَجنِب َواْبِن السَّل [. 36: النساء]﴾ اْلُجُنِب َوالصَّل
قُوْا هللّاَ الَّلِذي َتَساءلُوَن بِِه َواألَْرَحامَ ﴿: وقال تعالى [. 1: النساء]﴾ َواتَّل
ٌُوَصلَ ﴿: وقال تعالى ِصلُوَن َما أََمَر هللّاُ بِِه أَن  ٌَ [. 21: الرعد]﴾ َوالَّلِذٌَن 

: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالـ 1
من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه، ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم »

اآلخر فلٌصل رحمه، ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو 
 .متفق علٌه« لٌصمت

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : قال– رضً هللا عنه – وعن أبً هرٌرة ـ 2
: إن هللا تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت»: وسلم

نعم، أما ترضٌن أن أصل من وصلك، : هذا مقام العابذ بك من القطٌعة، قال

ثم قال رسول هللا صلى هللا « فذلك لك: بلى، قالت: وأقطع من قطعك؟ قال
ُتْم أَن ُتْفِسُدوا فًِ ﴿ : اقرإوا إن شبتم»: علٌه وسلم ٌْ ُتْم إِن َتَولَّل ٌْ َفَهلْ َعَس

ُعوا أَْرَحاَمُكمْ  هُْم َوأَْعَمى  {22}اأْلَْرِض َوُتَقطِّ ُ َفؤََصمَّل أُْولَئَِك الَّلِذٌَن لََعَنهُُم هللاَّل
 . وؼٌرهماأخرجه البخاري ومسلم [محمد]﴾ { 23}أَْبَصاَرُهمْ 
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من »: وعن أنس رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالـ 3
أخرجه « أحب أن ٌبسط له فً رزقه، وٌنسؤ له فً أثره، فلٌصل رحمه

 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم
: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: وعن عابشة رضً هللا عنها قالتـ 4
من وصلنً وصله هللا، ومن قطعنً قطعه : الرحم معلقة بالعرش تقول»
 .أخرجه البخاري ومسلم« هللا
ٌا :  وعن أبً أٌوب خالد بن زٌد األنصاري رضً هللا عنه أن رجبل قالـ 5

رسول هللا أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجنة، وٌباعدنً من النار، فقال النبً 
وتقٌم الصبلة، وتإتً : تعبد هللا وال تشرك به شٌبا»: صلى هللا علٌه وسلم
 .أخرجه البخاري ومسلم« الزكاة، وتصل الرحم

سمعت رسول :  وعن أبً عبد هللا عمرو بن العاص رضً هللا عنه قالـ 6
إن آل بنً فبلن لٌسوا »: هللا صلى هللا علٌه وسلم جهارا ؼٌر سر ٌقول

متفق « بؤولٌابً إنما ولًٌ هللا وصالح المإمنٌن ولكن لهم رحم أبلها بببللها
 .علٌه وهذا لفظ البخاري

وعن أبً سفٌان صخر بن حرب رضً هللا عنه فً حدٌثه الطوٌل فً ـ 7
ٌعنً النبً - فماذا ٌؤمركم به؟ : قصة هرقل أن هرقل  قال ألبً سفٌان

اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به »: ٌقول: قلت: صلى هللا علٌه وسلم، قال
شٌبا، واتركوا ما ٌقول آباإكم، وٌؤمرنا بالصبلة، والصدق، والعفاؾ، 

 .أخرجه البخاري ومسلم« والصلة
وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا ـ 8

لٌس الواصل بالمكافا ولكن الواصل الذي إذا قطعت »: علٌه وسلم قال
 .أخرجه البخاري« رحمه وصلها

: وعن زٌنب الثقفٌة امرأة عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه وعنها قالتـ 9
تصدقن ٌا معشر النساء ولو من »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

إنك رجل خفٌؾ : فرجعت إلى عبد هللا بن مسعود فقلت له: قالت« حلٌكن
ذات الٌد وإن رسول هللا قد أمرنا بالصدقة، فؤته فسؤله، فإن كان ذلك ٌجزئ 

بل ابتٌه أنت، فانطلقت فإذا : عنً وإال صرفتها إلى ؼٌركم، فقال عبد هللا
امرأة من األنصار بباب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حاجتً حاجتها، 
وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد ألقٌت علٌه المهابة، فخرج علٌنا 

ابت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤخبره أن امرأتٌن بالباب : ببلل، فقلنا
أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أٌتام فً حجورهما؟ : تسؤالنك
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وال تخبره من نحن، فدخل ببلل على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فسؤله، 
امرأة من األنصار : قال« من هما؟»: فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

: قال« أي الزٌانب هً؟»: وزٌنب، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
أجر : لهما أجران»: امرأة عبد هللا، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 . وؼٌرهمارواه البخاري ومسلم« القرابة، وأجر الصدقة
إن : ٌا رسول هللا: إن رجبل قال:  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالـ 10

لً قرابة أصلهم وٌقطعوننً، وأحسن إلٌهم وٌسٌبون إلً، وأحلم عنهم 

لبن كنت كما قلت، فكؤنما تسفهم المل وال ٌزال معك »: وٌجهلون علً، فقال
. رواه مسلم« من هللا ظهٌر علٌهم ما دمت على ذلك

ْمَع ﴿ : قال تعالى: حف  اللسان- (9 َس لََك بِِه ِعْلمٌل إِنَّل السَّل ٌْ َوالَ َتْقُف َما لَ
: وقال تعالى [36: اإلسراء]﴾ َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنُه َمْسُإوالً 

ِه َرقٌِبٌل َعتٌِدٌل ﴿  ٌْ ْلفُِ  ِمن َقْوٍل إاِلَّل لََد ٌَ [. 18: ق]﴾ َما 

: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 1
من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه، ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم »

اآلخر فلٌصل رحمه، ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌرا أو 
 .رواه البخاري ومسلم« لٌصمت

قلت ٌا رسول هللا، أي : وعن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قالـ 2
رواه البخاري « من سلم المسلمون من لسانه وٌده»: المسلمٌن أفضل؟ قال

 .ومسلم
قال رسول هللا صلى : وعن سهل بن سعد الساعدي رضً هللا عنه قالـ 3

من ٌضمن لً ما بٌن لحٌٌه وما بٌن رجلٌه أضمن له »: هللا علٌه وسلم
 .رواه البخاري ومسلم« الجنة

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه سمع النبً صلى هللا علٌه وسلم ـ 4
إن العبد لٌتكلم بالكلمة ما ٌتبٌن فٌها ٌزل بها إلى النار أبعد مما بٌن »: ٌقول

 .رواه البخاري ومسلم« المشرق والمؽرب
قلت ٌا رسول هللا حدثنً :  وعن سفٌان بن عبد هللا رضً هللا عنه قالـ 5

ٌا رسول هللا، فما : قلت« قل ربً هللا ثم استقم»: بؤمر أعتصم به، قال
رواه الترمذي، « هذا»: أخوؾ ما تخاؾ علً؟ فؤخذ بلسان نفسه، ثم قال

 .حدٌث حسن صحٌح: وقال
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قالـ 6
ال تكثروا الكبلم بؽٌر ذكر هللا، فإن كثرة الكبلم بؽٌر ذكر هللا تعالى »: وسلم

 .رواه الترمذي« قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من هللا القلب القاسً
قلت ٌا رسول هللا، ما النجاة؟ : وعن عقبة بن عامر رضً هللا عنه قالـ 7

رواه « أمسك علٌك لسانك ولٌسعك بٌتك، وابك على خطٌبتك»: قال
 .حدٌث حسن: الترمذي، وقال

: وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 8

إن العبد لٌتكلم بالكلمة من رضوان هللا تعالى ما ٌلقً لها باال ٌرفعه بها »
درجات، وإن العبد لٌتكلم بالكلمة من سخط هللا تعالى ال ٌلقً لها باال ٌهوي 

 .رواه البخاري« بها فً جهنم
وعن أبً عبد الرحمن ببلل بن الحارث المزنً رضً هللا عنه أن ـ 9

إن الرجل لٌتكلم بالكلمة من رضوان »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
هللا تعالى ما كان ٌظن أن تبلػ ما بلؽت ٌكتب هللا له بها رضوانه إلى ٌوم 

ٌلقاه، وإن الرجل لٌتكلم بالكلمة من سخط هللا ما كان ٌظن أن تبلػ ما بلؽت 
والترمذي، " الموطإ"رواه مالك فً « ٌكتب هللا له بها سخطه إلى ٌوم ٌلقاه

 .حدٌث حسن صحٌح: وقال

على هذا ـ بتصرؾ ـ  قلت وقد علق ابن عبد البر فً التمهٌد وفً االستذكار
الحدٌث مبٌنا أن الكلمة التً ٌرفع هللا بها اإلنسان درجات حتى ٌصل إلى 
رضوانه هً نصٌحة أولً األمر ومنعهم من ارتكاب المظالم وأن الكلمة 
التً تهوي بصاحبها فً نار جهنم هً كلمة ٌإلب بها وٌحث بها السلطان 

 .على سفك الدماء وظلم العامة واألولٌاء،أو ما معنى ذلك وهللا أعلم
: وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 10
رواه « من رد عن عرض أخٌه رد هللا عن وجهه النار ٌوم القٌامة»

. حدٌث حسن: الترمذي، وقال
:  قال تعالى فً حق النبً صلى هللا علٌه وسلم:حسن الخل  والحٌاء- (10
َك لََعلى ُخلٍُ  َعِ ٌٍم ﴾﴿  َواَل َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َواَل ﴿: وقا تعالى [.4القلم ]َوإِنَّل

ًٌّي  ُه َولِ َنُه َعَداَوةٌل َكؤَنَّل ٌْ َنَك َوَب ٌْ ًَ أَْحَسُن َفإَِذا الَّلِذي َب َئُة اْدَفْع بِالَّلتًِ ِه ٌِّ السَّل
ٌُلَقَّلاَها إاِلَّل ُذو َح ٍّج َعِ ٌمٍ  {34}َحِمٌمٌل  ٌُلَقَّلاَها إاِلَّل الَّلِذٌَن َصَبُروا َوَما  ﴾ {35}َوَما 

. [فصلت]
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كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أحسن : عن أنس رضً هللا عنه قالـ 1
متفق علٌه وعن عابشة رضً هللا عنها قالت لما سبلت عن . الناس خلقا

 . كان خلقه القرآن:خلقه صلى هللا علٌه وسلم
سؤلت رسول هللا صلى :  وعن النواس بن سمعان رضً هللا عنهما قالـ 2

البر حسن الخلق واإلثم ما حاك فً »: هللا علٌه وسلم عن البر واإلثم، فقال
 .رواه مسلم« نفسك وكرهت أن ٌطلع علٌه الناس

لم ٌكن رسول : وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما قالـ 3

إن من خٌاركم »: هللا صلى هللا علٌه وسلم فاحشا وال متفحشا، وكان ٌقول
 . متفق علٌه« أحسنكم أخبلقا

ما »: وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 4
من شًء أثقل فً مٌزان المإمن ٌوم القٌامة من حسن الخلق، وإن هللا 

 .حدٌث حسن صحٌح: رواه الترمذي، وقال« ٌبؽض الفاحش البذي
وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه سبل رسول هللا علٌه وسلم عن أكثر ما ـ 5

وسبل عن أكثر ما « تقوى هللا وحسن الخلق»: ٌدخل الناس الجنة؟ قال
حدٌث حسن : رواه الترمذي، وقال« الفم والفرج»: ٌدخل الناس النار فقال

 .صحٌح

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قالـ 6
رواه « أكمل المإمنٌن إٌمانا أحسنهم خلقا، وخٌاركم خٌاركم لنسابهم»: وسلم

 .حدٌث حسن صحٌح: الترمذي، وقال
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن عابشة رضً هللا عنها قالتـ 7

رواه أبو « إن المإمن لٌدرك بحسن خلقه درجة الصابم القابم»: وسلم ٌقول
 .داود

قال رسول هللا صلى هللا :  وعن أبً أمامة الباهلً رضً هللا عنه قالـ 8
أنا زعٌم ببٌت فً ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان »: علٌه وسلم

محقا، وببٌت فً وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببٌت فً 
 .رواه أبو داود وصححه النووي« أعلى الجنة لمن حسن خلقه

إن »:  وعن جابر رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالـ 9
من أحبكم إلً، وأقربكم منً مجلسا ٌوم القٌامة، أحاسنكم أخبلقا، وإن 

أبؽضكم إلً، وأبعدكم منً ٌوم القٌامة، الثرثارون والمتشدقون 
ٌا رسول هللا قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما : قالوا« والمتفٌهقون

 .رواه الترمذي وحسنه« المتكبرون»: المتفٌهقون؟ قال
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ما مسست دٌباجا وال حرٌرا ألٌن من : وعن أنس رضً هللا عنه قالـ 10
كؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وال شممت رابحة قط أطٌب من رابحة 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ولقد خدمت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

لم فعلته؟ وال لشًء : أؾ، وال قال لشًء فعلته: عشر سنٌن، فما قال لً قط
 .رواه البخاري ومسلم« أال فعلت كذا؟: لم أفعله

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قالـ 11
أال أخبركم بمن ٌحرم على النار، أو بمن تحرم علٌه النار؟ تحرم »: وسلم

 .حدٌث حسن: رواه الترمذي، وقال« على كل قرٌب هٌن لٌن سهل
وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله ـ 12

وسلم مر على رجل من األنصار وهو ٌعظ أخاه فً الحٌاء، فقال رسول هللا 
 .متفق علٌه« دعه فإن الحٌاء من اإلٌمان»: صلى هللا علٌه وسلم

قال رسول هللا صلى هللا : وعن عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قالـ 13
 .أخرجه البخاري ومسلم« الحٌاء ال ٌؤتً إال بخٌر»: علٌه وسلم

كان رسول هللا صلى هللا : "وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قالـ 14
علٌه وسلم أشد حٌاء من العذراء فً خدرها، فإذا رأى شٌبا ٌكرهه عرفناه 

 . وؼٌرهمارواه البخاري ومسلم". فً وجهه

 وعن أبً هرٌرة رضً الهم عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ـ 15
ال إله : اإلٌمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فؤفضلها قول»: قال

رواه « إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطرٌق، والحٌاء شعبة من اإلٌمان
 . وؼٌرهماالبخاري ومسلم

 
و خر دعوانا أن الحمد هلل والحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات تم الكتاب 

، اللهم تقبل منا رب العالمٌن نسؤل هللا به الحسنى والفردوس األسنى  مٌن
صالح األعمال وتجاوز عنا سٌئها بل نسؤلك بؤنك أنت هللا الذي ال إله إال 
أنت الحً القٌوم أن تبدل سٌئاتنا حسنات، اللهم بفضلك ال بعملنا فاعفو 

 .عنا ٌا رب العالمٌن
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