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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

 

 يل يبقى يف اآلخرة هي الباقيات الصاحلات، حيث أّن ثواهبا اجلز  اونفع   اوزاد   اوأثر   اوأجر   اإّن مما يبقى للعبد ذخر  

وأجَرها العظيم يدوم، وأثرها الكبري ال ينقطع، ولقد أخرب نبينا حممد صلى هللا تعاىل عليه وسلم عن الباقيات 

يد اخلدري رضي ا، ففي احلديث عن أيب سعالصاحلات، وبّينها لنا يف السنة الصحيحة، بل وأمران ابالستكثار منه

التسبيُح والتهليُل والتحميُد  :اسَتْكِثُروا من الباقياِت الصاحلاتِ : » أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: هللا تعاىل عنه

 «. صحيح (٩٩٩)اجلامع الصغري، السيوطي « »والتكبرُي، وال حوَل وال قوَة إال ابهللِ 

ت من عظيم الذكر هلل تبارك وتعاىل، وهي من أفضل األعمال وأحسنها وأسهلها وأيسرها وال ريب أّن هذه الكلما

والعياذ ابهلل  -فاملوفق من وفق هلا، واحملروم من ُحرمها، فذكر هللا جل وعال سبٌب يف جناة العبد ووقايته من النار 

ا اجلزيل والكبري يدوم ، فثواهباونفع   اجر  وأ ا، ويُعّد الذكر من الباقيات الصاحلات اليت تبقى للعبد ذخر  -جل وعال

 . ويبقى

وال شّك أّن الباقيات الصاحلات مبعناها العام الشامل تشمل مجيع أعمال وأبواب اخلري، ومجيع الطاعات، واحلقوق 

والواجبات، فهي شاملة حلقوق هللا جل وعال، وحقوق عباده، من صالة، وزكاة، وحج، وعمرة، وتسبيح، وحتميد، 

ل، وتكبري، وصدقة، وتعليم علم، وتقدمي نصيحة ونفع، وقضاء حاجة، وأمر مبعروف وهني عن منكر، وغري وهتلي

 .اؤهاجزيدوم و، بهاالتي يبقى ثوذلك من أنواع القرابت، واألعمال الصاحلات، لرّب الربايت جل وعال، ا
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وإّن من عظيم مكانة وفضل هذه الكلمات املباركات، والباقيات الصاحلات، أهنّن أيتني يوم القيامة ُمَقدِّماٍت 

َوُمَعقِّباٍت َوُُمَنِّباٍت حيث يتقدْمن صاحبها يوم القيامة، كما صّح ورود ذلك عن نبينا حممد صلى هللا تعاىل عليه 

نَّ أيتنَي سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إاّل هللِا، وهللاُ أكربُ : اِر؛ قولواُخُذوا ُجن ََّتُكْم ِمَن الن: »وسلم يف قوله ، فِنهنَّ

 («.٤٩٢٣)، األلباينصحيح اجلامع« »يوَم القيامِة ُمَقدِّماٍت َوُمَعقِّباٍت َوُُمَنِّباٍت، َوُهنَّ اْلباِقياُت الّصاحِلاتُ 

اؤها، ويرتتب عليها ويدوم جز، بهاالتي يبقى ثوهي الصالحات: الباقيات وإّن مما ينبغي أن يُعلم ويُفهم أّن ا

عظيم األجر والثواب عند هللا تبارك وتعاىل، وهي أفضل ما يرجو اإلنسان من الثواب عند ربه سبحانه وتعاىل، 

ر خيا وهذ ة،حلصالاألعمال اآلخرة من افي فينال هبا يف اآلخرة ما كان أيُمله يف الدنيا، حبيث تبقى لإلنسان 

 ب يتمناه.اوأفضل ثو، لعبداأمل يأمله 

 

: ، أيِ ﴿والباِقياُت الّصاحِلاُت﴾ ِصَفتاِن َجَرات َعلى َمْوُصوٍف حَمُْذوفٍ  :قال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل

َفهي َخرْيٌ ِمن زِيَنِة  ،ال َزواَل خِلَرْيِها، وهو َثواهُبا اخلاِلدُ ْ: األْعماُل الّصاحِلاُت الباِقياُت، أِي الَّيِت ال َزواَل هَلا، أي

نْيا الَّيِت هي َغرْيُ ابِقَيةٍ   .احلَياِة الدُّ

 

وزوال  كثرية  لدوام األجر والثواب، ورفع الدرجات، وغفران الذنوب  وإّن من فضل هللا تعاىل ورمحته أن جعل أسبااب  

د الصاحل، ففي جلارية، والوليف سنته الصحيحة، كالعلم النافع، والصدقة املسو هيلع هللا ىلص العقاب، ومن ذلك ما بّينه النيب 

من : الثةٍ إذا مات اإلنساُن انقطَع عمُله إال من ث: »قالملسو هيلع هللا ىلص أّن النيب : احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه

 (.٢٣٤٢)أخرجه مسلم ؛ «صدقٍة جاريٍة، وعلٍم يُنتفُع به، وولٍد صاحٍل يدعو لهُ 
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 :صل إليه األجر والثواب من العمل، إال يف ثالث حاالتوكما هو ظاهر يف هذا احلديث أّن العبد إذا مات ال ي

 

 .، وهي اليت جيري نفُعها فيدوُم أْجُرها، كالوقف وغريه(الصَّدَقُة اجلاريةُ : )أوَّهُلا

 

ه ه ال يُؤتى صاحبُ بعد موته، وجاء تقييد العلم اِبملنتَ َفِع به، ألّن العلم غري املنتفع ب: ، أي(ِعْلٌم يُنتَفُع به: )واثنيها

 .به َأجر ا

 

يه، ولد مؤمن صاحل، وجاء تقييده ابلصالح حَتريض ا للولد على الدعاء ألب: ، أي(َوَلٌد صاحلٌ َيْدعو له: )واثلثُها

 ألّن للوالد

ثَوااب  من ولده الصاحل، سواٌء دعا ألبيه أم ال، كمن غرس شجرة  فله ثواٌب أبكل مثرهتا، سواٌء دعا له اآلكُل أم 

: عنه الد تُرفع درجته يف اجلّنة بسبب استغفار ولده له، ففي احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىلال، حىت أّن الو 

صحيح »؛ «اِبستغفاِر وَلِدَك َلكَ  :أّّن ِل هذا؟ فُيقالُ : إنَّ الرُجَل َلرُتَْفُع درجُتُه يف اجلنِة فيقولُ : »قالملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّيبَّ 

 (.٢٣٢١)اجلامع، األلباين، 

 :يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته كذلك ما ورد ذكره يف حديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنهوإّن مما 

ا صاحل ا ت: »قالملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّيبَّ  ا َعلََّمُه ونشَرُه، أو ولد  رََكُه، أو إنَّ ممّا يلحُق املؤمُن من عمِلِه وحَسناتِِه بعَد َموتِِه علم 

ا بَناُه، أو بيت ا البنِ  ِتِه وحياتِِه، مسجد  تلحُقُه من  السَّبيِل بَناُه، أو هَنَر ا كراُه، أو صدقة  أخرَجها ِمن ماِلِه يف صحَّ

 (.٩٠٣/ ٣)صحيح ابن خزمية، ؛ «بَعِد َموتِهِ 
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ُد أْجُرها، حبيث يصل لإلنسان بعد موته، وينطبق هذا احلكم والفضل على كلِّ ما َسنَّه  وإّن هذه األعمال يتجدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّيبَّ  :من أبواب اخلري والنفع ويبقى أثرُه، ففي احلديث عن جرير بن عبدهللا رضي هللا تعاىل عنهاإلنساُن 

َمْن َسنَّ يف اإلسالِم ُسنَّة  حَسنة  فلُه أجُرها، وأجُر َمْن عِمَل هِبا من بعِدِه، من غرِي أْن يُنَقَص من ُأجورِهْم : »قال

أْوزارِهْم  ُسنَّة  سيِّئة  فعليِه ِوزُرها، وِوزُر َمْن عِمَل هِبا من بعِدِه، من غرِي أْن يُنَقَص من شيٌء، وَمْن َسنَّ يف اإلسالمِ 

 (.٢٠٢١)أخرجه مسلم ؛ «شيءٌ 

ولقد جاء ختصيص هذه األمور الثالثة الوارد ذكرها يف احلديث دون غريها من األعمال الفاضلة الصاحلة، لكوهنا 

عْلِم الّنافع ويشري احلديث إىل أمهية تعلُِّم ال. ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهمأسس وأصوُل اخلري، وهي أغلب 

 .وبثِّه يف الّناس، وكذلك اإلحسان إىل الوالَدْيِن بْعد موهِتما، وفضل التَّصدّق ابلصَّدقات اجلارية

 : يف موضعني من كتاب ربنا جّل وعال اولقد ورد ذكر الباقيات الصاحلات صري  

َيۖا َوٱۡلبَٰ ِقَيٰ ُت ٱلصَّ ِٰلَح ٰ : سورة الكهف، قال هللا تعاىل يف: األول ن ۡ ُت َخرۡيٌ ِعنَد َربَِّك ﴿ٱۡلَماُل َوٱۡلبَ ُنوَن زِيَنُة ٱحۡلَيَ ٰوِة ٱلدُّ

اُل ماألموال واألوالد مَجال وقوة وزينة يف هذه احلياة الدنيا الفانية، واألع: ، أي[٣٣: الكهف]﴾  َوَخرۡيٌ أََماࣰل ثَ َواابࣰ 

املال والبنني،  أفضل أجر ا عند ربك تبارك وتعاىل من -وخباصة التسبيُح والتحميد والتكبري والتهليل-الصاحلة 

وهذه األعمال الصاحلة هي اليت تبقى لإلنسان وتنفعه، وهي أفضل ما يرجو اإلنسان من الثواب عند ربه سبحانه 

 .نياوتعاىل، فينال هبا يف اآلخرة ما كان أيُمله يف الد
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﴾ أيْ :قال الشوكاين يف تفسري قوله تعاىل َنِة اِبملاِل والَبِننِي َثوااب  وأْكثَ ُر أْفَضُل ِمن َهِذِه الزِّي: ﴿َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك َثوااب 

، يَ ْعِِن أنَّ َهِذِه األْعماَل الّصاحِلََة أِل : أيْ ( وَخرْيٌ أَمال  ) عاِئَدة  وَمنَفَعة  أِلْهِلها  ْهِلها ِمَن األَمِل أْفَضُل أْفَضُل أَمال 

ُلُه َهُؤالِء األغْ  م يَناُلوَن هِبا يف اآلِخَرِة أْفَضَل ممّا كاَن يُ َؤمِّ ُلُه أْهُل املاِل والَبِننَي؛ أِلهنَّ نْيا، ولَْيَس يف نِ ممّا يُ َؤمِّ ياُء يف الدُّ

نْيا َخرْيٌ َحىّت تُ َفضََّل َعَلْيها اآلِخَرُة، وَلِكنَّ  ﴿أْصحاُب اجلَنَِّة يَ ْوَمِئٍذ : ِه َتعاىلَهذا الت َّْفِضيَل َخرََج ََمْرََج قَ ْولِ  زِيَنِة الدُّ

 [.٩٣: الفرقان]َخرْيٌ ُمْستَ َقرًّا﴾ 

 

 بَِّك ثَ َواابࣰ صَّ ِٰلَحٰ ُت َخرۡيٌ ِعنَد رَ ۗى َوٱۡلبَٰ ِقيَٰ ُت ٱل﴿َويَزِيُد ٱَّللَُّ ٱلَِّذيَن ٱۡهَتَدۡو۟ا ُهدࣰ : يف سورة مرمي، قال هللا تعاىل: والثاين

أنه جّل وعال يزيد املهتدين الذين اهتدوا لدينه هداية من فضله عليهم ورمحته : ، أي[١٣: مرمي]مََّردًّا﴾  َوَخرۡير 

احل زاده هللا يف العلم واإلميان والعمل الص افكّل من سلك طريق  . هبم، واهلدى يشمل العلم النافع، والعمل الصاحل

إلميان أخر، ال تدخل حتت كسبه، ويف هذا دليل على زايدة ا ايه ويّسره له، ووهب له أمور  تعاىل منه، وسّهله عل

ِلَيْت َعَلْيِهْم آاَيتُُه ﴿َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَاان ﴾ ﴿َوِإَذا تُ : ونقصه، كما قاله السلف الصاحل، ويدل عليه قوله تعاىل

﴾ ؤمنون اقع، فنّن اإلميان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان واجلوارح، واملويدل عليه أيضا الو  زَاَدهْتُْم ِإميَاان 

األعمال الباقية، اليت  :﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت﴾ أي: متفاوتون يف هذه األمور، أعظم تفاوت، مث قال هللا تعاىل

 اة، وصوم، وحج، وعمرة، وقراءة،ال تنقطع إذا انقطع غريها، وال تضمحل، هي الصاحلات منها، من صالة، وزك

عمال ﴿َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك فهذه األ. وتسبيح، وتكبري، وحتميد، وهتليل، وإحسان إىل املخلوقني، وأعمال قلبية وبدنية

خرٌي عند هللا جل وعال، ثواهبا وأجرها، وكثري للعاملني نفعها وردها، وهذا من ابب : ثَ َوااب  َوَخرْي َمَردًّا﴾ أي

ال ل أفعل التفضيل يف غري اببه، فننه ما مث غري الباقيات الصاحلات، عمل ينفع، وال يبقى لصاحبه ثوابه و استعما
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ينجع، ومناسبة ذكر الباقيات الصاحلات أنه ملا ذكر أّن الظاملني جعلوا أحوال الدنيا من املال والولد، وحسن 

مر، ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان املقام وحنو ذلك، عالمة حلسن حال صاحبها، أخرب هنا أّن األ

 .السعادة ومنشور الفالح، هو العمل مبا يبه هللا جل وعال ويرضاه

 

﴾ أي: وقال الطربي يف بيان معىن قوله تعاىل واألعمال اليت أمر هللا  :﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثَ َوااب 

ورضيها منهم، الباقيات هلم غري الفانيات الصاحلات، خري عند ربك جزاء ألهلها سبحانه وتعاىل هبا عباده 

 .﴿َوَخرْيٌ َمَردًّا﴾ عليهم من مقامات هؤالء املشركني ابهلل، وأنديتهم اليت يفتخرون هبا على أهل اإلميان يف الدنيا

 

، وبرواايت هللا عليه وسلمولقد ورد ذكر الباقيات الصاحلات يف أكثر من حديث صحيح عن رسول هللا صلى 

 :متعددة ومتنوعة، ويف بعض اآلاثر كذلك، ومنها

 

سبحاَن :  الناِر؛ قولواُخُذوا ُجن ََّتُكْم ِمنَ :»أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه -

نَّ أيتنيَ  اٍت َوُُمَنِّباٍت، َوُهنَّ اْلباِقياُت  يوَم القيامِة ُمَقدِّماٍت َوُمَعقِّبهللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إاّل هللِا، وهللُا أكرُب، فِنهنَّ

ابختالف ( ٣٠٩١« )املعجم األوسط»، والطرباين يف (٢٠٣٠٣« )السنن الكربى»أخرجه النسائي  ؛«الّصاحِلاتُ 

 (.٤٩٢٣)يسري، صحيح اجلامع، األلباين 
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كم من النار، احرتسوا وخذوا وقايت: ، أي«ُخذوا ُجن ََّتكم: »هألصحابه وأمتملسو هيلع هللا ىلص ففي هذا احلديث يُبني النَّيبُّ 

عن كيفية ملسو هيلع هللا ىلص  ووقاية ، مث أخرب النَّيبُّ  احاجز   -والعياذ ابهلل جل وعال  -ويكون ذلك أبن جتعلوا بينكم وبني النار 

ىن تنزيه ربنا جل ، وهي مبع«ُسبحاَن هللاِ »الوقاية من النار ومن أسباب ذلك ذكُر هللا تبارك وتعاىل، وقول العبد 

ل وعال، فهو ، وهي مبعىن الثناء على هللا ج«واحَلْمُد هلل: »وعال عن كّل ما ال يليق بذات هللا تعاىل، وكذلك قول

 معبود حبق إال ، وهي مبعىن ال«ال ِإَلَه إاّل هللاُ : »انه وتعاىل أجّل أن يعّظم وأن جيّل وأن ُيشكر، وكذلك قولسبح

 وكذلك قول. هللا تعاىل، فهو سبحانه املستحق أن يُفَرَد ابلعبادة واأللوهية

يء جّلت قدرته، أكرب من كّل ش، وهي مبعىن إثبات للعظمة والكربايء خلالق األرض والسموات، فهو «هللاُ َأْكرَبُ »

 .وتعالت أمساؤه وصفاته

 

ُنَّ : »وقوله ْمَن ص: أي« أَيْتنَي يوَم الِقياَمِة ُمقدِّماتٍ »فننَّ هذه الَكِلماِت، : ، أي«فنهنَّ احَبها يوَم الِقيامِة، يَتقدَّ

ْيَسرِة، هي اليت تك: ، أي«وُُمَنِّباتٍ »ُهنَّ كِلماٌت أَيْيت بْعُضها عِقَب بْعٍض، : ، أي«وُمَعقِّباتٍ »
َ
ْيَمنِة وامل

َ
وُن يف امل

ن َجْيٌش من ِجَهِة قائِِلِهنَّ َتْسرُتْنَُه عن الناِر،  ابقياٌت لصاِحِبها وصاحلاٌت : ، أي«وُهنَّ الباقياُت الّصاحِلاتُ »فكأهنَّ

اُت الّصاحِلاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك َثوااب  واْلباِقي: }جلَزيِل َثواهِبا يف املعاِد وحنَي احلاَجِة، وَيتِمُل أْن يُريَد هبا قْوَلُه َتعاىل

 [.١٣: مرمي{ ]َوَخرْيٌ َمَردًّا

 

ُخذوا ُجن ََّتُكْم، »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ويف احلديث كذلك عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه -

، ِمن عُدوٍّ حَضَر؟ قالَ  ، واحلمُد َّللَِّ ال، َبْل ُجن َّ : قُ ْلنا اي رسوَل اَّللَِّ ُ، ُتُكْم ِمَن الّناِر قوُل ُسبحاَن اَّللَِّ ، وال إلَه إاّل اَّللَّ
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ا أتيت يوَم القيامِة ُمْنِجياٍت وُمقدَّماٍت، وُهنَّ الباقياُت الّصاحلاتُ  حلاكم، تفسري الباقيات ا؛ «واَّللَُّ أكرُب؛ فنهنَّ

 .، صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه٢/٩٤الصاحلات 

 

أن استكِثروا »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنهويف احل -

كبرُي والتَّهليُل، والتَّسبيُح، التَّ : وما هي؟ قالَ : قيلَ . املِلَّةُ : وما ُهنَّ اي رسوَل هللِا؟ قالَ : قيلَ . ِمَن الباقياِت الّصاحلاتِ 

 (.٢٩٢٤)املستدرك على الصحيحني ؛ «َة إاّل ابهللِ والتَّحميُد، وال َحوَل وال قُ وَّ 

 

استكِثروا ِمَن »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه -

حوَل وال قوََّة إاّل  التَّكبرُي والتَّهليُل والتَّحميُد والتَّسبيُح وال: الباقياِت الّصاحلاِت قيل وما هي اي رسوَل هللِا قال

( ٢٠/٤٣« )تفسريه»، والطربي يف (٢٤٠٣)، وأبو يعلى (٢٢١٤٢)أخرجه أمحد  :إسناده حسن» ؛ «ابهللِ 

 «.ابختالف يسري

 

اسَتْكِثُروا من »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه -

اجلامع الصغري، السيوطي »؛ «سبيُح والتهليُل والتحميُد والتكبرُي، وال حوَل وال قوةَ إال ابهللِ الت: الباقياِت الصاحلاتِ 

 «.صحيح (٩٩٩)

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





بحاَن اَّللَِّ واحلمُد َّللَِّ س»  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ويف احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه -

: وانظر، (٢٠٣٠٣« )السنن الكربى»أخرجه النسائي يف ؛ «مَن الباقياِت الّصاحلاتِ  وال إَلَه إاّل اَّللَُّ واَّللَُّ َأْكربُ 

 (.٤٩٣٣)السلسلة الصحيحة، األلباين 

 

الباقياُت »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ويف احلديث عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه -

ُ، وسبحاَن اَّللَِّ : الّصاحلاتُ  ، وال َحوَل وال قوََّة إاّل ابَّللَِّ ال إَلَه إاّل اَّللَّ أخرجه : صحيح؛ « واَّللَُّ َأْكرَبُ، واحلمُد َّللَِّ

 .بنحوه( ٢٠/٤٣)، والطربي يف تفسريه (٢٤٠٣)، وأبو يعلى (٢٢١٤٢)أمحد 

 

، وال ، واحلمد هللسبحان هللا: ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت﴾ قال: وعن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، يف قوله -

 .إله إال هللا، وهللا أكرب

 

، وهللا أكرب، سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا: ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت﴾: وعن سعيد بن املسيب، قال -

 .وال حول وال قّوة إال ابهلل

 

سأل ابن عمر  أنه أخربين عبد هللا بن عثمان بن ُخَشيم، عن انفع بن سرجس، أنه أخربه: وعن ُماهد، قال -

 .ال إله إال هللا، وهللا أكرب، وسبحان هللا، وال حول وال قّوة إال ابهلل: عن الباقيات الصاحلات، قال
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 . أكربسبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا: وعن ُماهد، يف قوله ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت﴾ قال -

 

، وهللا أكرب، هي ذكر هللا قول ال إله إال هللا: ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت﴾ قال: هوعن علّي، عن ابن عباس، قول -

وسبحان هللا، واحلمد هلل، وتبارك هللا، وال حول وال قوة إال ابهلل، وأستغفر هللا، وصلى هللا على رسول هللا والصيام 

بقى سنات، وهّن الباقيات الصاحلات، اليت توالصالة واحلّج والصدقة والعتق واجلهاد والصلة، ومجيع أعمال احل

 .ألهلها يف اجلنة ما دامت السماوات واألرض

 

 .األعمال الصاحلة: قال (َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثَ َوااب  َوَخرْيٌ أََمال: )وقال ابن زيد، يف قوله تعاىل -

 

العام الشامل، هي اليت تشمل مجيع أعمال اخلري، ومجيع الطاعات وال شّك أّن الباقيات الصاحلات مبعناها # 

الواجبة واملستحبة من حقوق هللا جل وعال، وحقوق عباده، من صالة، وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، 

 وحتميد، وهتليل، وتكبري، وغري ذلك من أنواع العبادات والقرابت، واألعمال الصاحلات، لرّب الربايت جل وعال،

 .اؤهاويدوم جز، بهاالتي يبقى ثوا

ل سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال حو : )بقولهملسو هيلع هللا ىلص حيث أّن اخلرب الوارد عن رسول هللا 

 هّن مجيع الباقيات الصاحلات، وال كّل الباقيات: ، هّن من الباقيات الصاحلات، ومل يقل(وال قوة إال ابهلل

احلات، وهذا من الباقيات الص اذكر من الباقيات الصاحلات، وغريه من أعمال الرّب واخلري أيض  الصاحلات، فهذا ال

 :ما قرره العلماء هبذا اخلصوص، وهذه بعض نقوالهتم وأقواهلم
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ن هّن مجيع أعمال اخلري، كالذي ُروي عن علّي ب: وأوىل األقوال يف ذلك ابلصواب، قول من قال: »قال الطربي

ابن عباس، ألّن ذلك كّله من الصاحلات اليت تبقى لصاحبها يف اآلخرة، وعليها جُيازى ويُثاب، أيب طلحة، عن 

﴾ بعض  : وإّن هللا عّز ذكره مل خيصص من قوله دون بعض يف كتاب،  ا﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخرْيٌ ِعْنَد َربَِّك ثَ َوااب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وال خبرب عن رسول هللا 

ا ظن، ، فنّن ذلك خبالف مملسو هيلع هللا ىلصصوص ابخلرب الذي رويناه عن أيب هريرة، عن النيب فنن ظّن ظاّن أّن ذلك َم

ن سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، هّن م: إمنا ورد أبن قولملسو هيلع هللا ىلص وذلك أّن اخلرب عن رسول هللا 

أن تكون هذه  صاحلات، وجائزهّن مجيع الباقيات الصاحلات، وال كّل الباقيات ال: الباقيات الصاحلات، ومل يقل

 «.ابقيات صاحلات اابقيات صاحلات، وغريها من أعمال الرّب أيض  

 

لى الصَّالِة  والظّاِهُر أنَّ الباِقياِت الّصاحِلاِت ُكلُّ َعَمِل َخرْيٍ، َفال وْجَه ِلَقْصرِها عَ : "فتح القدير"وقال الشوكاين يف 

ُه فُ َقراُء ْوٍع ِمن أْنواِع الذِّْكِر َكما قاَلُه بَ ْعٌض آَخُر، وال َعلى ما كاَن يَ ْفَعلُ َكما قاَل البَ ْعُض، وال ِلَقْصرِها َعلى ن َ 

هاِجرِيَن اِبْعِتباِر السََّبِب؛ أِلنَّ الِعرْبَةَ ِبُعُموِم اللَّْفِظ ال خِبُُصوِص السََّبِب، وهِبَذا تَ ْعِرُف أنَّ تَ فْ 
ُ
ريَ الباِقياِت الّصاحِلاِت سِ امل

 .مبا َسَيْأيت ال يُنايف إْطالَق َهذا اللَّْفِظ َعلى ما هو َعَمٌل صاِلٌح ِمن َغرْيِها يف األحاِديثِ 

 

 .أْعماُل اخَلرْيِ : ﴿والباِقياُت الّصاحِلاُت﴾ أيْ : وقال الشوكاين يف تفسري قوله تعاىل
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جَ : وقال البقاعي يف نظم الدرر
ُ
َصُد هِبا وْجُه اَّللَِّ َتعاىل رََّدُة الَّيِت يُ قْ ﴿والباِقياُت الّصاحِلاُت﴾ وهي أْعماُل اخَلرْيِ امل

 .الَّيِت َرغََّبنا ِفيها

 

َلواِت اخَلْمَس، والَكِلماِت َلْفٌظ عامٌّ، َيْشَمُل الصَّ  "الباِقياِت الّصاحِلاتِ "التَّْحِقيُق أنَّ : وقال الشنقيطي يف تفسريه

ْذُكورََة، وَغرْيَ َذِلَك ِمَن األْعماِل 
َ
ا ابِقَيٌة ِلصا: الَّيِت تُ ْرِضي اَّللََّ َتعاىلاخَلْمَس امل وال فانَِيٍة َكزِيَنِة . ِحِبها َغرْيُ زائَِلةٍ أِلهنَّ

ا أْيض ا صاحِلٌَة ِلُوُقوِعها َعلى الَوْجِه الَِّذي يُ ْرِضي اَّللََّ َتعاىل نْيا، وأِلهنَّ   .احلَياِة الدُّ

 

، الباقيات الصاحلات، وهذا يشمل مجيع الطاعات وأّن الذي يبقى لإلنسان وينفعه ويسره: »وقال السعدي

الواجبة واملستحبة من حقوق هللا جل وعال، وحقوق عباده، من صالة، وزكاة، وصدقة، وحج، وعمرة، وتسبيح، 

وحتميد، وهتليل، وتكبري، وقراءة، وطلب علم انفع، وأمر مبعروف، وهني عن منكر، وصلة رحم، وبر والدين، 

املماليك، والبهائم، ومجيع وجوه اإلحسان إىل اخللق، كّل هذا من الباقيات الصاحلات، وقيام حبق الزوجات، و 

رها وبّرها ونفعها ، فثواهبا يبقى، ويتضاعف على اآلابد، ويؤمل أجوخرٌي أمال   فهذه خرٌي عند هللا تبارك وتعاىل ثوااب  

حتصيلها اجملتهدون،  ها العاملون، وجيّد يفعند احلاجة، فهذه اليت ينبغي أن يتنافس هبا املتنافسون، ويستبق إلي

من زينتها،  نوع: وأتّمل كيف ملّا ضرب هللا جل وعال مثل الدنيا وحاهلا واضمحالهلا ذكر أّن الذي فيها نوعان

فع صاحبه ، مث يزول بال فائدة تعود لصاحبه، بل رمبا حلقته مضرته وهو املال والبنون ونوع يبقى وينيتمتع به قليال  

 «.لدوام، وهي الباقيات الصاحلاتعلى ا
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 (:الباقيات الصاحلات)فضل تلكم الكلمات 

لقد وردت عدة أحاديث يف السنة الصحيحة تدّل على فضل األعمال الباقيات الصاحلات مما يدّل على عظيم 

رش، وأهنّن سبب يف عأهنّن مما تثّقل هبا املوازين يوم القيامة، وأهنّن ينعِطفن حول ال: أجرهّن، وكثرة ثواهبن، ومنها

تكفري الذنوب والسيئات، وأهنّن غرس اجلنة ووصية نيب هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم، وأهنّن أحّب الكالم إىل 

هللا جل وعال، وأهنّن خرٌي من الدنيا وما عليها، وأهنّن ُجّنٌة لقائلهّن من النار، وأهنّن يقمن مكان الصدقة ابملال، 

ختار ا ل عند هللا تبارك وتعاىل من مؤمن يعّمر يف اإلسالم يكثر تكبريه، وأنَّ هللا جل وعالوأنَّه ليس أحد أفض

هؤالء الكلمات واصطفاهنَّ لِعباده، ولقد جعلهّن النيب صلى هللا عليه وسلم عن القرآن الكرمي يف حقِّ من ال 

 :فصيل ذلكُيسنه، إىل غري ذلك من الفضائل العظيمة، للباقيات الصاحلات، وإليكم ت

 

ن النعمان بن بشري ، ففي احلديث عأهنّن ينعِطفن حول العرِش وهلنَّ دويٌّ كدويِّ النَّحِل تذكُِّر بصاحِبها -٢

 والتَّهليَل والتَّحميَد ما تذكرون من جالِل هللِا التَّسبيحَ  إنَّ : » أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: رضي هللا تعاىل عنه

ينعِطفن حول العرِش هلنَّ دويٌّ كدويِّ النَّحِل تذكُِّر بصاحِبها أما ِيبُّ أحدُكم أن يكوَن له أو ال يزاُل له من 

 «.، إسناده صحيح(٩/٤٣٣)الرتغيب والرتهيب، املنذري »؛ «يذكُِّر به

 

 . من َتعظيِمه: ، أي«إنَّ ممّا تذُكروَن ِمن َجالِل هللاِ : »ومعىن قوله

 .ُسبحاَن هللاِ : ، وهو قولُ «التَّسبيحَ »

 . ال إلَه إاّل هللاُ : وهو قولُ « والتَّهليلَ »
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 .احلمُد هللِ : وهو قولُ « والتَّحميدَ »

َعِطْفَن َحوَل العْرشِ » راُد َطوافُ  هؤالء الكلماُت واجلَُمُل األربعُ : ، أي«يَ ن ْ
ُ
 .هنَّ َحوَل العرشِ مَيِْلَن وَيُدْرَن حوَله، وامل

 .َصوٌت ُيْشِبُه َصوَت النَّحِل؛ ِمن كثرِة َتكراِر هذه الكلماِت وَترديِدها: ، أي«وهلنَّ َدِويٌّ كَدِويِّ النَّحلِ »

قاِم األعلى، ويف هذا: ، أي«ُتذَكُِّر بصاحِبها»
َ
 الذِّْكِر هبذه األلفاِظ،  أعَظُم َحضٍّ على تذُكُر أنَّ قائَلها فالٌن، يف امل

 .ِشه سبحانهعنَد هللِا تبارك وتعاىل وَحوَل عرْ : ، أي«أَما يُِبُّ أحدُكم أْن يكوَن له أو ال يزاَل له َمن يُذَكُِّر به»

: والتَّحميدُ .  يليُق بهال تنزيهٌ هللِ جل وعال عن كلِّ ما: فالتَّسبيحُ . ويف احلديث احلّث على االستكثاِر ِمن هذا الذِّْكرِ 

 .إثباٌت ألنواِع الكماِل هلِل جل وعال يف أمسائِه وِصفاتِه وأفعاِله

ركِ : والتَّهليلُ   جل وعال، وأنَّه ال شيَء إثباٌت لَعَظَمِة هللاِ : والتَّكبريُ . إخالٌص وتوحيٌد هلِل جل وعال، وبَراءٌة ِمن الشِّ

وحيِد والتَّمجيِد، ذه اجلمُل على مُجلِة أنواِع الذِّْكِر ِمن التَّنزيِه والتَّحميِد والتَّ أكرَبُ منه سبحانه وتعاىل؛ فاشتَمَلْت ه

، مما يدّل داللة واضحة جلّية على أمهية وفضل ذكره جّل وعال طاِلِب اإلهليَِّة إمجاال 
َ
  .وِداللُتها على مجيِع امل

 : أهنّن مما تُثّقل هبا املوازين يوم القيامة -٢

أشار بيِده خلمٍس ما بٍخ بٍخ و :» أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ث عن أيب سلمى راعي رسول هللاففي احلدي

؛ «حتِسُبهأثقَلهنَّ يف امليزاِن سبحاَن هللِا واحلمُد هلِل وال إلَه إاّل هللُا وهللُا أكرُب والولُد الّصاحلُ يُتَوّّف للمرِء املسلِم في

 «.، إبسناد صحيح(٤/٢٩٤)الرتغيب والرتهيب، املنذري »

 .َكِلمٌة تُقاُل ِعنَد الرِّضا واإلْعجابِ « َبٍخ َبخٍ ملسو هيلع هللا ىلص: »ومعىن قوله 

راُد ابمليزانِ : أي« خَلمٌس ما أثَقُلُهنَّ يف امليزانِ »
ُ
هو ما يُوَزُن به أْعماُل الِعباِد  :يف األْجِر والثَّواِب ِلَمن فَ َعَلُهنَّ، وامل

 .يَوَم الِقيامةِ 
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س«هللاُ  ال إلَه إاّل »
ُ
تِحقُّ للِعبادِة، ، وهي كِلمُة التَّوحيِد اخلالَصُة الَّيت تَ ْعِن أنَّه ال َمْعبوَد حَبقٍّ إاّل هللاُ، وأنَّه َوْحدُه امل

 .وهي أعظُم َكلمٍة، وال يَنجو من الّناِر إاّل َمن واّف هللَا تعاىل هبا َُمِلص ا من قَلِبهِ 

 ِة هلِل جل وعال، وأنَّه أْعلى وأكرَبُ ِمن كلِّ شيٍء، ، وفيها َمعىن الَعَظم«وهللاُ أكرَبُ »

 .الِلِه سبحانه، وَمْعناها التَّنزيهُ الكاِملُ هللِ َتعاىل عن ُكلِّ نَ ْقٍص، ووْصُفهُ ابلَكماِل الّتامِّ الَّذي يَليُق بَ «وُسبحاَن هللاِ »

ستِحقُّ َوْحَدُه ِلَمعاين الشُّكرِ  ، وَمْعناها االعرتاُف أبنَّ هللَا تبارك وتعاىل هو«واحَلمُد هللِ »
ُ
والثَّناِء، وهذه هي  امل

 .الباِقياُت الّصاحِلاُت الَّيت يَ ْبقى أْجُرها ِلصاِحِبها ِعنَد هللِا جل وعال

وثَِقَل ذِلَك يف  اضياِن،َيدَِّخراِن األْجَر والثَّواَب ِعنَد هللِا عزَّ وجلَّ ومُها ر « والوَلُد الّصاِلُح يُتوّّف فَيحَتِسُبُه واِلداهُ »

صيبِة مبَوتِهِ 
ُ
 .امليزاِن ِلِعَظِم امل

َمن لِقَي »اُل خلََمُس ِخصاٍل ُأْخرى، وهذه اخِلص: ، أي«خلََمسٌ »وهي كلمةُ تعجٍُّب « َبٍخ َبخٍ ملسو هيلع هللا ىلص: »مث قاَل النَّيبُّ 

:  عدََّد هذه اخِلصاَل بقوِلهن َجزاُؤُه اجلَنََّة، مثيَعِن كا« دَخَل اجلَنَّةَ : »ُمؤِمن ا هِبنَّ إمياان  كاِمال  « هللَا ُمسَتيِقن ا هِبِنًّ 

َده وخُيلَص الَعَمَل له عزَّ وجلَّ، « يُؤِمُن ابهللِ » « وابجلَنَِّة والّنارِ » ، وهو َيوُم الِقيامِة،«والَيوِم اآلِخرِ »أبن يُوحِّ

ما َثواُب هللِا وِعقابُه،  وِت، واحِلس»بُوجوِدمِها، وأهنَّ
َ
زَّ وجلَّ سرَيُدُّ إىل الِعباِد وذِلَك أبنَّ هللَا ع« ابِ والبَ ْعِث بعَد امل

أْرواَحُهم لَِيحُشَرهم للِحساِب، وُُمازاهِتِم على أْعماهِلِم، وهذه اخَلمُس من اإلمياِن ابلَغيِب الذي يَبَعُث على ُحسِن 

 .الَعَمِل رجاَء الثَّواِب من هللِا جل وعال واخلَوِف من ِعقاِبهِ 

 

هللا  ، ففي احلديث عن أنس بن مالك رضيساقط ذنوِب العبِد كما تساقَط ورُق الشجرة  أهنّن سبب لت -١

نَّ احلمُد هلِل وسبحاَن هللِا وال إ: مّر بشجرٍة ايبسِة الورِق فضرهبا بعصاُه فتناثر الورُق فقالملسو هيلع هللا ىلص أن النيبَّ : تعاىل عنه
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ي، األلباين صحيح الرتمذ« »ورُق هذه الشجرةٍ  إلَه إال هللُا وهللُا أكرُب لتساقط من ذنوِب العبِد كما تساقطَ 

 «.، إبسناد حسن(٤٣٤٤)

ا أْجر ا ويف احلديث دليل على َتفضَّل هللُا ُسْبحانُه وتعاىل على ِعباِدِه أبُموٍر ِمَن األَْقواِل واأَلذْكاِر الَّيت يُعطي عليه

ا ِمن فْضِلِه وكَرِمِه، فتكوُن َرفْ ع ا للدَّرجاِت، وزايدة  يف احَلْمَد : ِإنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يبُّ  أْجرِِه، ويف هذا احلديِث يقوُل النَّ عظيم 

عاين الشُّكِر والثَّناِء، « هللِ 
َ
ْستِحقُّ وْحَدُه مل

ُ
وَمْعناها الت َّْنزيُه الكاِمُل « اَن هللاِ وُسْبح»وَمْعناها االْعرتاُف أبنَّ هللَا هو امل

وهي كِلمُة الت َّْوحيِد اخلاِلَصُة  «وال ِإَلَه إاّل هللاُ »الذي يَليُق َبالِلِه  هلِل تعاىل عن ُكلِّ نَ ْقٍص وَوْصُفُه ابلكماِل التامِّ 

ْستِحقُّ للِعباَدِة 
ُ
وفيها َمْعىن الَعَظمِة هلِل، وأنَّه أْعلى « وهللُا أْكرَبُ »اليت تَ ْعِن أنَّه ال َمْعبوَد حِبَقٍّ إاّل هللاُ، وأنَّه وحَدُه امل

« اَقَط َوَرُق هذه الشََّجَرةِ كما َتس»تتسبَُّب يف ُغْفراهِنا : ، أي«لَُتساِقُط من ُذنوِب الَعْبدِ »وأْكرُب من ُكلِّ َشْيٍء، 

 .وهذا من فْضِل هللِا ورمْحَِتِه لِعباِدِه بَسَبِب الذِّْكِر، وهذا بَياٌن لَعظيِم االْسِتْغفاِر هِبِنَّ 

 

 : ِعظم أجرهّن، وكثرة ثواهبن -٤

اي رسوَل : قلتُ مرَّ يب رسوُل هللِا صّلى هللاُ عليِه وسلََّم ف: »بنت أيب طالب أم هانئ قالت ففي احلديث عن فاختة

سبيحٍة فنهنا تعدُل سبِّحي هللاَ مائَة ت: فمرين بعمٍل أعمُله وأان جالسةٌ قال -أو كما قالت-هللِا قد كربُت وضعفُت 

ُملجمٍة حتملني  مائَة حتميدٍة فنهنا تعدُل لِك مائَة فرٍس ُمسرجةٍ لك مائَة رقبٍة تعتقينها من ولِد إمساعيَل وامحدي هللاَ 

قال  –ٍة عليها يف سبيِل هللِا وكربي هللَا مائَة تكبريٍة فنهنا تعدُل لِك مائَة بدنٍة ُمقلدٍة متقبلٍة وهللي هللَا مائَة هتليل

ِك إال أْن أييَت ألحٍد عمٌل أفضُل مما يرفُع لمتألُ ما بني السماِء واألرِض وال يرفُع يومئٍذ  -:أحسُبه قال: أبو خلفٍ 

 «.مبثِل ما أتيتِ 
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ابختالف يسري، ( ٩٣٩٢٢)، وأمحد (٤٠٢٠)، وابن ماجه (٢٠٣٠٠« )السنن الكربى»أخرجه النسائي يف » 

 «.، إسناده حسن(٩٢١)املتجر الرابح، الدمياطي 

 

نَّ أحّب الكالم إىل هللا جل وعال -١   :أهنَّ

أَحبُّ الكالِم إىل » :أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ففي احلديث عن مسرة بن جندب رضي هللا تعاىل عنه

أخرجه مسلم » «ُسبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إاّل هللاُ، وهللُا أكرَبُ، وال َيضرَُّك أِبيِِّهنَّ بدْأتَ : هللِا تعاىل أربعٌ 

(٩٢٤١.») 

 :ي رمحه هللا تعاىلقال اإلمام املناو 

بحان هللا واحلمد أربع س)أي املتضمن لألذكار واألدعية ( أحب الكالم إىل هللا تعاىل: )قوله صلى هللا عليه وسلم

وصاف  لتضمنها تنزيهه تعاىل عن كل ما يستحيل عليه ووصفه بكل ما جيب له من أ( هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب

ال )ختصاصه بعظمته وقدمه املفهومني من أكربيته ولتفصيل هذه اجلملة علم آخر كما له وانفراده بوحدانيته وا

عض الستقالل  فال ينقص ثواهبا بتقدمي بعضها على ب( أبيهن بدأت)أيها املتكلم هبن يف حيازة ثواهبن ( يضرك

 .كل واحد من اجلمل لكن األفضل ترتيبها هكذا

 («.٢/١٩)التيسري بشرح اجلامع الصغري،املناوي »

 

 :أهنّن غرس اجلنة وهي وصية نيب هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم -6
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َلقيُت إبراهيَم »  :أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ففي احلديث عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه

ا قيعاٌن، وأنَّ نََّة طيِّبُة الرتُّ اي حممَُّد، أقرئ أمََّتَك مِنِّ السَّالَم وأخربُْهم أنَّ اجل: ليلَة ُأْسرَي يب فقالَ  بِة عذبُة املاِء، وأهنَّ

ُ َأْكربُ  ُ واَّللَّ  «ِغراَسها ُسبحاَن اَّللَِّ واحلمُد َّللَِّ وال إَلَه إاّل اَّللَّ

( ٤٣٣٩)، صحيح الرتمذي، األلباين (٢٠٤٣٤( )٢٠/٩٢٣)واللفظ له، والطرباين ( ٤٣٣٩)أخرجه الرتمذي »

 «.حسن

 ديث ذكر اجلنة اليت هي داُر الكرامِة اليت أعدَّها هللُا جّل وعال لِعباِده املؤمِننَي، وهي طيِّبةٌ فلقد ورد يف هذا احل

وفيها ما ال َعنٌي رأْت وال أُذٌن مِسعْت وال َخَطَر على قَلِب َبَشٍر، حيث جاَء وْصُفها وِذكُر األعماِل اليت َتكوُن 

، «لقيُت إبراهيَم ليلَة ُأسرَِي يبملسو هيلع هللا ىلص: »ٍة، ويف هذا احَلديِث يقوُل النَّيبُّ َسبب ا يف ُدخوهِلا والفوِز هبا يف ُنصوٍص كثري 

 : نيبُّ هللِا إبراهيمُ : ، أي«فقال»قابَلُت نيبَّ هللِا إبراهيَم ليلَة اإلسراِء حنَي َصِعدُت إىل السَّمواِت الُعال، : أي

 .َسالمي عليهمأَبِْلْغهم : ، أي«اي حممَُّد، أقرِْئ أمََّتك مِنِّ السَّالمَ »

بِة َعذبُة املاءِ »  .ماُؤها َعذبٌ وأبِلْغهم أيض ا أنَّ اجلنََّة تُربُتها طيِّبٌة و : ، أي«وأخربْهم أنَّ اجلنََّة طيِّبُة الرتُّ

ا ِقيعانٌ »  .أرٌض ُمستِويٌة ُمتساويَةٌ : وأخربْهم أنَّ تُربَة اجلنَِّة ِقيعاٌن، مجُع قاٍع، أي: ، أي«وأهنَّ

غَرُس به يف تُربِة اجلنَِّة وأخربْهم أنَّ الَّذي يُ : ، أي«ها ُسبحاَن هللِا واحَلمُد هلِل وال إلَه إاّل هللُا وهللُا أكرَبُ وأنَّ ِغراسَ »

عظيِم وحِبَمِده، ُغرَِست له ََنلٌة ُسبحاَن هللِا ال: َمن قالملسو هيلع هللا ىلص: »التَّسبيُح والتَّحميُد والتَّهليُل والتَّكبرُي، وهذا ِمثُل قوِله 

؛ فاإلكثاُر ِمن ذكِر هللِا عزَّ وجلَّ ِمن أَجلِّ الطّاعاِت، وِمن أوَسِع أبواِب إكثاِر احَلَسناِت وَتكفرِي «اجلنَّةِ يف 

 .السَّيِّئاِت، وَسبٌب يف ُدخوِل اجلَّناتِ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.بياُن َسالِم نيبِّ هللِا إبراهيَم عليه السَّالُم على أمَِّة النَّيبِّ : ويف احَلديثِ 
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 ِغراِس  على االجتهاِد لُدخوِل اجلنَِّة والظََّفِر برُتبِتها الطَّيِّبِة وماِئها العذِب، واحلثُّ على اإلكثاِر ِمن احَلثُّ : وفيه

 (.التَّسبيِح والتَّحميِد والتَّهليِل والتَّكبري)اجلنَِّة؛ 

 

قرئ أمتك السالم اي حممد أ ليلة أسرى يب فقال)اخلليل ( رأيت إبراهيم:)قوله: قال اإلمام املناوي رمحه هللا تعاىل

( وغراسها)مجع قاع وهو أرض مستوية ألبناء وال غراس فيها ( وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء وأهنا قيعان

أي أعلمهم  (سبحان هللا واحلمد هللا وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل)مجع غرس وهو ما يغرس 

تورث قائلها دخول اجلنة وأن الساعي يف اكتساهبا ال يضيع سعيه ألهنا املغرس الذي ال يتلف  أن هذه الكلمات

 .ما استودع فيه

 («.٩/٣٩)التيسري بشرح اجلامع الصغري، املناوي »

 

نَّ ُجّنٌة لقائلهّن من النار -١  :، وأيتني يوم القيامة ُمنجيات لقائلهّن ومقّدمات لهأهنَّ

ُذوا ُجن ََّتُكْم ِمَن الناِر؛ خُ :» أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: رة رضي هللا تعاىل عنهففي احلديث عن أيب هري

نَّ أيتنَي يوَم القيامِة ُمَقدِّماٍت َوُمَعقِّباٍت وَ : قولوا ُُمَنِّباٍت، سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إاّل هللِا، وهللاُ أكرُب، فِنهنَّ

« املعجم األوسط»، والطرباين (٢٠٣٠٣« )السنن الكربى»أخرجه النسائي « »احِلاتُ َوُهنَّ اْلباِقياُت الصّ 

 («. ٤٩٢٣)ابختالف يسري، صحيح اجلامع، األلباين ( ٣٠٩١)
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ُر يف اإلسالم يكثر : ومن فضائلهنَّ  -٠ تكبريه وتسبيحه )أنَّه ليس أحٌد أفضل عند هللا تبارك وتعاىل من مؤمن يُعمِّ

: لى هللا عليه وسلم قالأّن النيب ص: ففي احلديث عن طلحة بن عبيدهللا رضي هللا تعاىل عنه(: وهتليله وحتميده

صحيح اجلامع، األلباين، » «ُر يف اإلسالِم، لِتْكِبريِِه، وحَتِميِدِه، وهَتِليِلهِ ليس أَحٌد أفضَل عند هللِا من ُمؤِمٍن يُعمِّ »

(٣٤١٢.») 

 

 أتُوا النيبِّ  -ثالثة   -إنَّ نفر ا مْن بِن ُعذرَة :» ويف احلديث كذلك عن عبدهللا بن شداد رضي هللا تعاىل عنه قال

أان؛ فكانوا عنَدُه، : حةُ  عليِه وسلََّم َمْن َيكفينيهْم؟، قال طلفقال النيب صّلى هللاُ  صّلى هللاُ عليِه وسلََّم ، فأسَلموا،

اسُتشهَد، فبعث النيبُّ صّلى هللاُ عليِه وسلََّم بعث ا، فخرج فيِه أحُدهم، فاسُتشِهد، مث بعث بعث ا فخرج فيه اآلخُر، ف

لى فراشِه أماَمهم، ِة، ورأيُت امليَت عفرأيُت هؤالِء الثالثَة يف اجلن: قال طلحةُ : مث مات الثالُث على فراِشِه؛ قال

وما : قالف والذي اسُتشِهد آخر ا يليِه، وأوهُلم يليِه، فدخلِن ِمن ذلَك، فذكرُت للنيبِّ صّلى هللُا عليِه وسلََّم ذلك؟

 «.هتليِلهو ليس أحٌد أفضَل عند هللِا ِمْن مؤمٍن يُعمَُّر يف اإلسالِم؛ لتسبيِحِه وتكبريِِه  أنكرَت من ذلَك؟

 «.، إبسناد حسن(٣٩٩٤)ختريج مشكاة املصابيح، األلباين »

  

أنَّ هللا جل وعال اختار هؤالء الكلمات واصطفاهنَّ لِعباده، ورّتب على ذِكره هبّن أجور ا : ومن فضائلهنَّ  -٩

 :جزيال   عظيمة ، وثوااب  

إنَّ هللَا : » قال لنيب صلى هللا عليه وسلمأّن ا: ففي احلديث عن أيب سعيد، وأيب هريرة رضي هللا تعاىل عنهما

ُسبحاَن هللِا؛ َكَتَب هللاُ  :ُسبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إَلَه إاّل هللاُ، وهللاُ َأكرُب، فنذا قاَل العبدُ : اصطفى ِمَن الكالمِ 
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 إَلَه إاّل هللاُ؛ فِمثُل ال: ك، وإذا قالَ هللُا َأكرُب؛ فِمثُل ذل: له ِعشريَن حسنة ، أْو َحطَّ عنه عشريَن سيِّئة ، وإذا قالَ 

« يِّئة  احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي ِمن ِقَبِل نفِسه؛ ُكِتبْت له ثالثوَن حسنة ، وُحطَّ عنه ثالثوَن س: ذلك، وإذا قاَل العبدُ 

 «.، احلاكم صحيح على شرط مسلم(٢٩٢٠)املستدرك على الصحيحني »

  

 :هللا عليه وسلم جعلهّن عن القرآن الكرمي يف حقِّ من ال ُيسنهأنَّ النيب صلى : ومن فضائلهن -٢٠

، إيّنِ ال : الَ ، فقملسو هيلع هللا ىلصجاَء رُجٌل إىل النَّيبِّ : ففي احلديث َعِن اْبِن أيب أَْوّف َرِضَي اَّللَُّ عنُهما، قالَ  اي رسوَل اَّللَِّ

، واحلمُد َّللَِّ : تقولُ : أستطيُع أْن أتعلََّم القرآَن، فعلِّْمِن شيئ ا جُيْزِيِِن، قالَ  ُ، واَّللَُّ أكرُب، ُسبحاَن اَّللَِّ ، وال إلَه إاّل اَّللَّ

، فقاَل األعرايبُّ  ، فما ِل؟: هَكذا، وقَبَض يَدْيِه فقالَ : وال َحوَل وال قُ وََّة إاّل ابَّللَِّ اللَّهمَّ اغَفْر : تقولُ : قالَ  هذا َّللَِّ

أّما هذا فَقْد مأَلَ يَدْيِه : ملسو هيلع هللا ىلصها األعرايبُّ وقَبَض كفَّْيِه، فقاَل النَّيبُّ ِل، وارمَحِْن، وعاِفِن، وارزُْقِن، واهِدين، فأَخذَ 

 «.ابخَلريِ 

ويقوى ]واحلديث صححه الدارقطِن وغريه  ،(٢/٣٣)تفسري الباقيات الصاحلات، صالح الدين العالئي »

 [«. بغريه

 

 :يه الشمسأخرب أهّننَّ أحبُّ إليه مما طلعت علملسو هيلع هللا ىلص ومن فضائلهّن أنَّ النيب  -٢٢

ُسْبحاَن هللِا، : ْن أَُقولَ ألَ : »أّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ففي احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه

ُ َأْكرَبُ؛ َأَحبُّ ِإَِلَّ ممّا طََلَعْت عليه الشَّْمسُ  ُ، واَّللَّ ، َوال ِإَلَه ِإاّل اَّللَّ  («. ٩٣٩٣)أخرجه مسلم » «واحلَْْمُد َّللَِِّ
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ال إلَه إاّل هللاُ وهللاُ ُسبحاَن هللِا واحَلمُد هلِل وَ »ِمن األذكاِر واألوراِد، « أَلن أَقولَ ملسو هيلع هللا ىلص » هذا احَلديِث يَقوُل النَّيبُّ ويف

نيا وما فيها مَن اأَلمواِل َوغ: يَعِن« َأكرُب، أحبُّ إِلَّ ممّا طََلعْت َعليِه الشَّمسُ  ُل ريِها، وَيتمِ أحبُّ إِلَّ ِمن كلِّ الدُّ

نيا، فيُنِفَقها يف َسبيِل هللِا جل وعال ويف: أْن يكوَن معىن ذلك  أنَّ تلك األذكاَر أَحبُّ إليه ِمن أْن تكوَن له الدُّ

نيا ِمن حيث هي ُدنْيا ال َتعِدُل عنَد هللِا تبارك وتعاىل َجناَح بَعوضٍة، وكذلك هي عندَ   أوُجِه الربِّ واخلرِي؛ وإاّل فالدُّ

الصالة والسالم، وال يُفَهُم منه أنَّ هذا الذِّكَر أفَضُل األذكاِر، بل هو حَمموٌل على أنَّه أفَضُل ِمن   أنبيائِه عليهم

طلِق، وكذا املأثوُر يف وقٍت أو حاٍل وحنَ 
ُ
، وإاّل فِقراءُة الُقرآِن الكرمي أَفضُل ِمن التَّسبيِح والتَّهليِل امل ِو َكالِم اآلدميِّ

 .لُ ذلَك، فاالشِتغاُل به أفض

ف اِت هلِل وهذا الذِّكُر ُمشتِمٌل على التَّنزيِه والثَّناِء والتَّوحيِد والتَّعظيِم هلِل سبحانه وتعاىل، فَجَمَع بذلك أعَظَم الصِّ

ْنجياُت واملقدَّماُت والباِقياُت الّصاحلاتُ 
ُ
 .تبارك وتعاىل وأعَظَم األمساِء، وَكلماتُه هنَّ امل

 .هللِا جل وعال هبذه الكلماِت، وأنَّ أجَرهنَّ يَبقى يف اآلخَرةِ  بياُن فْضِل ِذكرِ : ويف احلديثِ 

 . احلضُّ على اإلكثاِر ِمن الذِّكِر؛ ِلما له ِمن األجِر والفضلِ : وفيه

ن أطلق املفاضلة بني قول هذه الكلمات وبني ما طلعت عليه الشمس وم: قال اإلمام ابن العريب رمحه هللا تعاىل 

 .الشيئني يف أصل املعىن مث يزيد أحدمها على اآلخرشرط املفاضلة استواء 

وال مفاضلة ( ن مقيال  وأحس اخري مستقر  : )وأجاب مبا حاصله أفعل قد يراد به أصل الفعل ال املفاضلة كقوله تعاىل

بني اجلنة والنار وقيل يتمل أن يكون املراد أن هذه الكلمات أحب إِل من أن يكون ِل الدنيا فأتصدق هبا 

 .صل أّن الثواب املرتتب على قول هذا الكالم أكثر من ثواب من تصدق بميع الدنياواحلا

 («.٢٠/٣٠)حتفة األحوذي، املباركفوري، »
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 :أهّنّن يقمن مكان الصدقة ابملال: ومن فضائلهن -٢٩

َذَهَب : ه وسلََّم، فقالوايجاَء الُفَقراُء إىل النيبِّ َصلَّى هللاُ عل: »ففي احلديث عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال

ِقيِم ُيَصلُّوَن كما ُنَصلِّي، وَيُصوُموَن كما َنُصوُم، 
ُ
ثُوِر ِمَن األْمواِل ابلدََّرجاِت الُعال، والنَِّعيِم امل هَلُْم َفْضٌل ِمن و أْهُل الدُّ

ُقوَن، قالَ  ْدرَْكُتْم َمن َسبَ َقُكْم ومَلْ يُْدرِْكُكْم دُِّثُكْم إْن أَخْذُُتْ أأال ُأحَ : أْمواٍل َيُجُّوَن هبا، ويَ ْعَتِمُروَن، وجُياِهُدوَن، ويَ َتَصدَّ

ُتْم َخرْيَ َمن أنُتْم بنْيَ َظْهرانَ ْيِه إالَّ َمن َعِمَل ِمثْ َلُه ُتَسبُِّحوَن وحَتَْمُدوَن وُتَكربُِّ  وَن َخْلَف ُكلِّ َصالٍة أَحٌد بَ ْعدَُكْم، وُكن ْ

ُ أْربَ ع ا وَثالِثنَي، ُنَسبُِّح َثالاث  وَثالِثنَي، وحَنَْمُد َثال: َننا، فقاَل بَ ْعُضناَثالاث  وَثالِثنَي، فاْختَ َلْفنا بي ْ  اث  وَثالِثنَي، وُنَكربِّ

ُ أْكرَبُ، حىتَّ َيكوَن منهنَّ ُكلِّهِ : تَ ُقولُ : فَ َرَجْعُت إلَْيِه، فقالَ  ، واَّللَّ ، واحَلْمُد َّللَِِّ  .«نَّ َثالاث  وَثالِثنيَ ُسْبحاَن اَّللَِّ

 («.٣٩٣)، ومسلم (٠٣٤)أخرجه البخاري »

 

هذا ما ُّت ايراده، نسأل هللا العلي القدير أن يوفقنا لعمل الباقيات الصاحلات، وأن ينفع مبا ُكتب، وأن جيعله من 

 .العلم النافع والعمل الصاحل، واحلمد هلل رّب العاملني

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 :املصادر واملراجع

 

 .، لإلمام حممد بن جرير الطربي(تفسري الطربي)القرآن  جامع البيان عن أتويل آي -٢

 .، لإلمام حممد بن أمحد بن أيب بكر مشس الدين القرطيب(تفسري القرطيب)اجلامع ألحكام القرآن،  -٩

 .، لإلمام عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثري(تفسري ابن كثري)تفسري القرآن العظيم،  -٤

 .، لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي(تفسري البغوي) القرآن معامل التنزيل يف تفسري -٣

 .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، الشيخ عبدالرمحن السعدي -٣

 .املختصر يف التفسري، مركز تفسري -٣

 .التفسري امليسر، ُممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف -١

 .إمساعيل البخاري صحيح البخاري، لإلمام حممد بن -٠

 .صحيح مسلم، لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري -٩

 .مسند اإلمام أمحد، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين-٢٠

 .سنن أيب داود، سليمان بن األشعث السجستاين-٢٢

 .احلافظ أبو عيسى حممد الرتمذي سنن الرتمذي،-٢٩

 .كربى، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائيالسنن ال-٢٤

 .سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن ماجه القزويِن -٢٣

 .اجلامع الصغري من حديث البشري النذير، لإلمام جالل الدين السيوطي -٢٣
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 .ن املنذرييالرتغيب والرتهيب، لإلمام عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا، أبو حممد، زكي الد -٢٣

 .املستدرك على الصحيحني، لإلمام أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري -٢١

 .املعجم األوسط للطرباين، لإلمام أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين -٢٠

 .التيسري بشرح اجلامع الصغري، حممد عبد الرؤوف املناوي -٢٩

 .، عبد الرمحن املباركفوريحتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي -٩٠

 .صحيح اجلامع، احملدث حممد انصر الدين األلباين -٩٢

 .صحيح الرتمذي، احملدث حممد انصر الدين األلباين -٩٩

 .ختريج مشكاة املصابيح، احملدث حممد انصر الدين األلباين -٩٤

 .املوسوعة احلديثية ابلدرر السنية -٩٣

 .ابلقرآن، للشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطيأضواء البيان يف إيضاح القرآن  -٩٣

 .فتح القدير، لإلمام حممد بن علي الشوكاين -٩٣

 .التحرير والتنوير، للشيخ حممد الطاهر ابن عاشور -٩١
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