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طريق اجلنان
خري زاد ليوم املعاد

اعداد:
عبد اجمليد بن دمحم مباركي
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 إهداء
 :قال :عليإىل من هلما احلق 

 (42)َرب ََّياِن َصِغريًا َكَما اْرَْحُْهَما رَّب ِ  َواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَِة َوُقل اإلسراء 
  لمما  ي كااب  قضى هللاو 

 جبزيل املعـروف واإلحسـان
 نا الغـراء عن نبي ةو ي السن

 اهلادي أوصاان برب الوالدان.
  
 ابنكم: عبد اجمليد م. 

: سط األرض وجعل َلا واحلمد هلل اب بغري عمد فع السماءار احلمد هلل و  الصمد الفرد ،احلمد هلل الواحد األحد

وج ه رب نا وعظيم سلطانه، سبحانه وحبمده عدد  ا، طيبا مباركا فيه كما ينبغي جلاللْحدا كثري واحلمد هلل  ،رواسي ووتد
إليه  وأتوب آلالئهين ئدالعا استغفارأستغفره و امه عالشاكرين إلن أْحده ْحدورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. خلقه

ي النّب  األم  بن عبد هللا دمحم املرسلني و د األنبياء ي  سلم على سأوأصلي و  تبارك يف عليائه.الغف ار ربنا هللا  ،من كل املساوئ
ضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال  سالة وأدى األمانة وجاهد يف هللا حق جهاده وتركنا على احملج ة البياألمني، بلغ الر  

على نور من هللا  هللا تقوى ،الزادوبعد: فخري  صحبه والتابعني إبحسان اىل يوم الدين.هم عن آله و الل   وأرضىهالك، 
تفتح لنا هبا أبواب  يف رحلة إميانية طيبة، من املتقني، وقد أعددت من فضائل األعمال ما أيخذان فالل هم اجعلنا وبصرية
 ،األذى إماطةو  االبتسامة من إبتداءا ما يقربك اىل هللا فإذا كان زاد الدنيا األكل والشرب واملتاع فزاد اآلخرة كل   ،اجلنان

أو ولد صاحل  ثهمه أو مصحف ور وخري ما يرتك املرء بعد وفاته علم عل   .دمحم رسول هللا وأن إال  هللاال اله شهادة أن اىل 
 من حديث ابن عباس هالبخاري يف صحيح اإلمامروى و  .، عن أىب هريرةمسلم اإلماميف صحيح  ، كماله ويدع

لذلك علينا أن نستثمر . " َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس الصِ حَُّة َواْلَفرَاغ نِْعَمَتانِ  ": ُُ قال: قال النَّّب  ا ض ي هللا عنهمر 
  رْحه هللا:ألمي ر الشع راء أْحد ش وقي أوقاتنا حىت ال تضيع سدى، و 

 إن احلياة دقائق وثوان =  ه لات قلب امل رء قائلة  دق
 ان. فالذكر لإلنسان عمر ث =  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها

 بقلم: عبد اجمليد بن دمحم مباركي
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رضيت ابهلل راب
ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما65َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواأِلْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن):  قال ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو  (65أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن) ( َما أُرِيُد ِمن ْ

َا ِإََلُُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ  : قالو  رايتالدا (65اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي) َربِ ِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلاً َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَب ِِه َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء  أَّنَّ
الكهف  .(111َأَحداً)

ب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُه ) : تعاىل وقال البقرة.(156َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ ) :تعاىل قال املائدة .(65ُيُِ
أوجدان ومل نكن  خلقنا وأحسن إلينا، إذ ةوعبادته وخشيته وحمب   هللا توحيد ،ويستقيم عليه يبتدئ به املسلم ما فهذا أول

سرتان  عري، ، كساان منيف بطون أمهاتنا، كربان من صغر، أطعمنا من جوع، سقاان من عطششيئا مذكورا، حفظنا وحنن أجن ة 
:قال .نعمةهبا  عل منا ما مل نعلم، وأنعم علينا بنعمة اإلسالم وكفى ربنا أعطاان، منوكفاان، ومن كل  ما سألنا 

  ََبًة ََيْلُ  ِمن اَّللَُّ الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن َضْعٍف ُُثَّ َجَعَل ِمن بَ ْعِد َضْعٍف قُ وًَّة ُُثَّ َجَعل ُق َما َيَشاء َوُهَو اْلَعِليُم بَ ْعِد قُ وٍَّة َضْعًفا َوَشي ْ
 الروم.(65اْلَقِديُر)

 (5( يف َأيِ  ُصوَرٍة َما َشاَء رَكََّبَك)5) فَ َعَدَلكَ  .(الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاكَ 5َما َغرََّك ِبَربِ َك اْلَكِرمِي ) اإِلْنَسانُ اَي أَي َُّها  : قالو 
.االنفطار 

 َوَأْسَبَغ َعَلْيُكمْ  السعدي يف تفسريهالعالمة قال  / لقمان01 َبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنةَوَأسْ  :تعاىل قال :نعم هللا علينا
 أي: عم كم وغمركم بوافر نَِعَمُه ظَاِهَرًة َواَبِطَنة.  ،ونعم الدين، حصول املنافع، اليت نعلم هبا، واليت ختفى علينا، نعم الدنيا

يفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم، مبحبة املنعم واخلضوع له، وصرفها يف االستعانة على طاعته، وأن ال يستعان ودفع املضار، فوظ
منها على معصيته.

:شكر املنعم
:وقال إبراهيم. (45وٌم َكفَّاٌر )ِإنَّ اإِلنَساَن َلظَلُ اَل ُُتُْصوَها اَّللَّ  نِْعَمةَ  َوآََتُكم مِ ن ُكلِ  َما َسأَْلُتُموُه َوِإن تَ ُعدُّواْ  قال تعاىل:

  ٌ(15)َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اَّللَِّ ال ُُتُْصوَها ِإنَّ اَّللََّ َلَغُفوٌر َرِحيم.وقال النحل:  َُه تَ ْعُبُدون ُتْم ِإايَّ ( 115)َواْشُكُروا نِْعَمَة اَّللَِّ ِإْن ُكن ْ
 .النحل

اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك   ..اي ذا اجلالل واإلكرام .1" ْيَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ َعلَ  اثَ َناءً  يُأْحصِ اَل .." سبحانك رب ي
  األنبياء  .(55ِإِن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي )

هذا الشذا الفواح نفح شذاكا =  عاطرة الش ذى اي منبت األشجار
0ال انفع الة قط رة لنداك ا.إ = اي جمري األهنار ما جرايهن  ا

 ... ايرب 
 خبواطري وجوارحي ولساِن = = فلك احملامد واملدائح كله ا

مايل بشك ر أقله ن ي دان. = = ولقد مننت علي رب  أبنع م.

.عنها وعند أيب داود يف سننه من حديث علي .صحيح مسلم وموطأ اإلمام مالك عن عائشة اهنع هللا يضر 1
 .من قصيدة ) هللا ( ستأيت يف الصفحة التالية 0

*

* من( نونية القحطاين ) أليب حممد عبد اهللا األندلسي القحطاين. 
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 ك ل العجائب صنعة العق ل 
الذي سواكا  هللاالذي هو صنعة  
 شيئا إذا 4دركوالعقل ليس مب 
 ل ه اإلدراك ا  مل يكتب هللا ما 
  آايت لع ل   5 يف اآلفاق هلل 
  أقلها م ا هو إليه هداك  ا 
 ولعل  ما يف النفس من آايت 
  عجب عجااب لو ترى عيناك ا 
 أبسرار إذا 6مشحونوالكون  
 حاولت تفسريا ل ها أعياك ا 
  وهللا يف كل العجائب ماث ل 
 إن مل تكن لرتاه فهو يراك ا 
  هال م اي ا أي ها اإلنسان م 
  5الذي ابهلل هلالج لج أغراكا.؟!  

 ( لإلمام الطربي. جامع البيان )اإلدراك: إَّنا هو اإلحاطة، كما قال ابن عباس 4
 لإلمام للبغوي.  .قال عطاء وابن زيد: اآلفاق يعين: أقطار السماء واألرض.) معامل التنزيل ( 5
  .البن منظور (لسان العرب  ) َأي مملوءمشحون:  6
 .د. مصطفى مراد (دعاء األنبياء )  .راهيم علي بدوي شيخ معهد دمنهور الديين   والقصيدة طويلة  القائل: إب 5
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  وابإلس الم ديناً  
يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلْساَلُم )  :تعاىل قال يَن َفال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم  :وقال أل عمران .( 11ِإنَّ الدِ  ِإنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِ 

  (4َم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم ِديناً )اْليَ وْ  :وقال البقرة (140ُمْسِلُموَن)
َر اإِلْساَلِم ِدينًا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآلِخَرِة ِمَن اخْلَاِسرِيَن ) :وقال املائدة َتِغ َغي ْ يف  آل عمران .(56َوَمن يَ ب ْ

ُ، َوَأنَّ  ُبيِنَ اإِلْساَلمُ  " قال: ، أن الن ّبرضي هللا عنهماابن عمر  الصحيحني، عن َعَلى ََخٍْس: َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 ."َرُسوُل اَّللَّ َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َوَصْوِم َرَمَضاَن، َوَحجِ  اْلبَ ْيِت  حُمَمًَّدا

َوَرُجاًل َسَلًما لَِرُجٍل َهْل َيْسَتِواَيِن َمَثاًل احلَْْمُد َّللَِِّ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل   َمَثاًل َرُجاًل ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسونَ َضَرَب اَّللَُّ : قالو 
نقياد قال شيخ اإلسالم رْحه هللا: أن اإلسالم هو االستسالُم هلل وحَده، فهو جيمُع معنيني: اال الزمر  .(01يَ ْعَلُموَن )

فمن  أي خالًصا له، ليس ألحٍد فيه شيء. َوَرُجاًل َسَلًما ِلَرُجلٍ  واالستسالم، والثاِن إخالص ذلك هلل، كما قال تعاىل:
 كالشر وكل من الكرب والشرك ضد اإلسالم واإلسالم ضد  مل يستسلم هلل فقد استكرب ومن استسلم هلل ولغريه فقد أشرك

  كما قال تعاىل:.. ويستعمل الزما ومتعداي والكرب.
 ( 141ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِ  اْلَعاَلِمنَي).  تعاىل وقال البقرة:  بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن

 5البقرة  . (101فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد َربِ ِه َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َُيَْزنُوَن )
 
 نبيًّا ورسوال ومبحمد 

ُلو َرُسوالً َرب ََّنا َوابْ َعْث ِفيِهْم : قال ُهْم يَ ت ْ يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز  َعَلْيِهْم آاَيِتَك َويُ َعلِ ُمُهمُ  ِمن ْ اْلِكَتاب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِ 
َوذََكَر اَّللََّ  َواْليَ ْوَم اآَلِخَر  َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َلَقْد َكاَن َلُكْم يف  : قالو  ةالبقر .(101احلَِْكيُم)
َا َعَلى َرُسولَِنا  َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا وقال تعاىل: األحزاب .( 01َكِثريًا ) ُتْم فَاْعَلُموا أَّنَّ ْلَباَلُغ االرَُّسوَل َواْحَذُروا فَِإْن تَ َولَّي ْ
ُ َغُفوٌر رَّحِ  :وقال املائدة .(10) اْلُمِبنيُ  ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواَّللَّ  (41يٌم )ُقْل ِإْن ُكنُتْم ُتُِبُّوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوِن ُُيِْبْبُكُم اَّللَّ
. آل عمران 

آمنة : رسول هللا وأم   ..مناف بن عبد لب بن هاشمبن عبد املط بن عبد هللا دمحمهو:  :الكرمي ورسولنا العظيم نبي نا
   5.بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بنت وهب

بَ ُهمْ : قال ُ ُمَعذِ  بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَّ ُ لِيُ َعذِ  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: كان  َوُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ  َوَما َكاَن اَّللَّ
 .1، وبقي االستغفارفذهب النّب   ، واالستغفار،هللا نّب  : أماانن فيهم

                                                            
(. لشيخ اإلسالم أْحد بن  اإلسالم: االستسالم ألمر هللا)  .( وجمموع الفتاوىفصل يف اإلسالم وضد ه  جامع املسائل)ابختصار من  5

  .تيمية
 بن كثري وصفة الصفوة البن اجلوزي. سرية ابن هشام، السرية النبوية ال 5
 جامع البيان لإلمام الطربي، تفسري ابن أيب حامت وتفسري احلافظ ابن كثري.  1
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وتعظيم ته صر نو  تهبطاعوأمران  إتباعهو ه بعلى اإلقتداء  حثنا علينا ببعثتهفبعد أن من  هللا  :ةوحَمب   إتباع النّب    
، األمني، يرضى عن ا رب نا وبطاعة رسوله له، تتحقق حمب ة هللا لنا، وبطاعة هللا مبحبتناو  الكرميفبإتباعنا لنبي نا  شأنه

َحىتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه  َأَحدُُكمْ  اَل يُ ْؤِمنُ  ":قال: قال رسول هللا ويف الصحيحني عن أنس .الر اْحنيأرحم ويرْحنا وهو 
    ."ِمْن َوَلِدِه َوَواِلِدِه َوالنَّاِس َأْْجَِعنَي 

 األعمال ابلني ات:
يَن ُحنَ َفاءَ  َوَما أُِمُروا ِإالَّ : قال  البينة .(6َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمِة )َويُِقيُموا الصَّاَلَة  لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
ونستفتح حبديث أمري املؤمنني أيب  إخالص العمل هلل ، وجب علينالرسولنا إتباعناوَتسكنا بديننا و  بربنا يقيننامن 

 يقول:  قال: مسعت رسول هللا عمر بن اخلطاب فصح
َا ِلُكلَّ امرئ َما نَ َوى، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرتُهُ  " َا اأَلْعَماُل اِبلنِ َياِت، َوِإَّنَّ إىل هللِا َوَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه إىل هللِا َوَرُسولِِه، َوَمْن َكاَنْت  ِإَّنَّ

   .11" َرأٍة يَ ْنِكُحَها، َفِهْجَرتُُه إىل َما َهاَجَر إلَيهِ ُدنْ َيا ُيِصيُبها، أو امْ  ِهْجَرتُُه إىل
ُقْل ِإْن خُتُْفوا َما يف ُصُدورُِكْم   يف اآلية: يعلم ما يف القلب وال َيفى عليه شيء كما قال تعاىل وهللا :أخلص عملك

وأن ال ينوي بعبادته  الن ية هلل يف ْجيع عباداته،أن َيلص  اإلنسان على وجيبآل عمران  . (01َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اَّللَُّ )
يَن   هللا به يف قوله: وهذا هو الذي أمرإال وجه هللا والدار اآلخرة.  أي:  .َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

  .11ُملصني له العمل
َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن أَوَُّل  الَ ( 150) َومَمَايت َّللَِِّ َربِ  اْلَعاَلِمنيَ  َوُنُسِكي َوحَمَْيايَ  َصاَليت  ُقْل ِإنَّ  :  قال

ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي )  وقال تعاىل: األنعام.(154اْلُمْسِلِمنَي) َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ  ملائدة. ا( 05ِإَّنَّ
اللَُّهمَّ ِإِن ِ َأْسأَُلَك ِعْلًما اَنِفًعا، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن  "، يقول:ول هللاعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، قال: مسعت رس

َفعُ     10." ِعْلٍم اَل يَ ن ْ
قال:  ، أن  رسول هللاعن أيب هريرةوَلمَّا كانت الدنيا قصرية فانية، كان العمل الصاحل أجدى وأنفع لألخرى الباقية. 

نْ َياَمْن طََلَب اآلِخَرَة َأَضرَّ ابِ  " نْ َيا َأَضرَّ اِبآلِخَرِة  ،لدُّ  14. "فََأِضرُّوا اِبْلَفاِن لِْلَباِقيَوَمْن طََلَب الدُّ
ُ ِإلَ   :قال نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اَّللَّ اَر اآلِخَرَة َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ يف  ْيَك َوال تَ ْبِغ اْلَفَسادَ َوابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَّ

 القصص .(55اأَلْرِض ِإنَّ اَّللََّ ال ُيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن )

                                                            
هذا حديث صحيح متفق على صحته، جممع على عظم موقعه وجاللته، وهو أحد األحاديث اليت عليها مداُر اإِلسالم، وكان السلف  11

 َيستحبُّون استفتاح املصنفات هبذا احلديث، تنبيهًا للُمطالع على حسن الني ة، واهتمامه بذلك وَتبعوهم من اخللف رْحهم اَّلل  تعاىل
اهتم.) ي  واالعتناء به وعن ابن عباس رضي اَّلل  عنهما أنه قال: إَّنا ُُيَْفظ الرجُل على قدر ني ته. وقال غريُه: إَّنا يُعطى الناُس على قدر ن

 مام النووي. األذكار( لإل
 رايض الصاحلني للعالمة ابن العثيمني.شرح  11
 .الشيخ شعيب األرنؤوط ( حسنه و) صحيح ابن حبان وسنن النسائي عن جابر 10
 والزهد البن أيب عاصم.  ( حسنه )الصحيحة أللباِن و 14
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ِإَذا َماَت اإِلْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثالَثٍَة ِإالَّ  " :، أن رسول هللا قال، عن أىب هريرةمسلم اإلمامويف صحيح 
تَ َفُع ِبهِ   ."َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه  ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة َأْو ِعْلٍم يُ ن ْ

  :خري ال ز اد
 :قالو  آل عمران (110ُمْسِلُموَن ) .اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتمْ  :قال
  َِر الزَّاِد الت َّْقَوى َوات َُّقون عن عكرمة قال: كان أانس ُيجون، وال  البقرة  (115)ابِ األَْلباَي أُويل  َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ

َر الزَّاِد الت َّْقَوى  هللا: لفأنز  يتزودون،  ،لما أمرهم ابلزاد للسفر يف الدنيا أرشدهم إىل زاد اآلخرةف  .15َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخي ْ
ملا ذكر اللباس احلسي  / األعراف 05َولَِباُس الت َّْقَوى َذِلَك َخي ْرٌ  َورِيًشا  :تعاىل وهو استصحاب التقوى إليها، كما قال

قال عطاء اخلراساِن يف  ه خري من هذا، وأنفع.اخلشوع، والطاعة والتقوى، وذكر أن   نَ ب ه مرشًدا إىل اللباس املعنوي، وهو
َر الزَّاِد الت َّْقَوى قوله:  ،يقول: واتقوا عقايب، ونكايل  ات َُّقوِن اَي أُويل األْلَبابِ وَ   وقوله: زاد اآلخرة.: يعين . فَِإنَّ َخي ْ

 16 فهام.واال وعذايب، ملن خالفين ومل أيَتر أبمري، اي ذوي العقول
  ََُّكْم َأِن ات َُّقوا اَّلل َنا الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِإايَّ واآلخرين أهل  وصى األولني...النساء / 141 .َوَلَقْد َوصَّي ْ

الكتب السابقة والالحقة ابلتقوى املتضمنة لألمر والنهي، وتشريع األحكام، واجملازاة ملن قام هبذه الوصية ابلثواب، 
  15.واملعاقبة ملن أمهلها وضيعها أبليم العذاب

 ًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ َوات َُّقوا يَ وْ  :آخر آية نزلت على النّب   ومن آخر ما نزل، عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:
 15 البقرة.( 051ُُثَّ تُ َوَّفَّ ُكلُّ نَ ْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن)

 
  

                                                            
  .جامع البيان لإلمام الطربي 15
 للحافظ ابن كثري.  تفسري القرآن العظيم 16
 تفسري العالمة السعدي.  15
 ري الطربي، تفسري ابن كثري، تفسري البغوي، تفسري القرطّب وتفسري الشوكاِن. تفس 15
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 ..غريكأحسن إىل  ..أحسن إىل نفسك اإلحسان: عبادة
 البقرة.(110َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيَْزنُوَن )َوال  .هِ بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّ َوُهَو حُمِْسٌن فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد َرب ِ   : قال

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي ) َوُهَو َمَعُكْم أَْينَ  :  وقال ُتْم َواَّللَّ امللك .(5َما ُكن ْ
 الواجبات ، واحلسنات هي فعلاإلتيان ابحلسنات هو :اإلحسان يف الشرعو اإلتيان مبا هو حسن، : اإلحسان يف الل غة 
مع التصديق بذلك هلل تعاىل،  مباحات وفعل أو ترك املباحات ألهنا 15 املكروهاتو وترك احملرمات  ،املستحباتو 

َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء َربِ ِه   رؤية هللا تعاىل واطالعه على ظاهره وابطنه، لقوله تعاىل: واإلخالص له فيه، مع استحضار
 :تعاىل وقوله  11بَ َلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه َّللَِِّ  :وقوله الكهف .(111حِلًا َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِ ِه َأَحداً )فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصا

  ْ(11فَِإنَّ اَّللََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي ) ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصرب. ولقوله يوسف يف حديث جربيل ملا مسلمد عن 
، عبادة وخلق كرمي اإلحسانف 01." َكأَنََّك تَ رَاُه، َفِإْن ملَْ َتُكْن تَ رَاُه فَِإنَُّه يَ رَاكَ   َأْن تَ ْعُبَد اَّللََّ  " اإلحسان قال: فسر النّب  

اثبتة هلل تبارك  ، ويدخله يف رْحته. فاهلل تعاىل، مع العبد بعلمه ومسعه وبصره، وكل ها صفاتيدِن العبد من خالقه
ُتمْ   يف تفسريه لآلية: قال العالمة السعديىل. وتعا وهذه املعية، معية العلم واالطالع، وَلذا   َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكن ْ

أي: هو تعاىل بصري مبا يصدر منكم من األعمال،  َواَّللَُّ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ  توعد ووعد على اجملازاة ابألعمال بقوله:
 ك األعمال، من بر وفجور، فمجازيكم عليها، وحافظها عليكم.تل وما صدرت عنه

للصاحلني من عباده :والي  ة هللا تعاىل 
 ( ََلُُم اْلُبْشَرى يف احْلََياةِ 54آَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقوَن) الَِّذينَ  (50)ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َُيَْزنُونَ  َأآل : قال

نْ َيا َويف  منا وعملنا أبركان اإلسالم فإذا عل يونس .(55) اْلَعِظيمُ اْلَفْوُز اآلِخَرِة ال تَ ْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَِّ َذِلَك ُهَو  الدُّ
من قال عز  وتوفيقه ومعيته لعباده الصاحلني. يئا لنا حمبة هللا تبارك وتعاىل، فهناإلحسان، درجة  ومنها ارتقينا إىل 01اإلميانو 

َا َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن  : وقال /البقرة 065.اَّللَُّ َويلُّ الَِّذيَن آَمُنوْا َُيْرُِجُهم مِ َن الظُُّلَماِت ِإىَل الن ُُّور قائل: ِإَّنَّ
َفِإنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُم  ن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنواْ ( َومَ 66آَمُنوْا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن)

ِإنَّ اَّللََّ قَاَل: َمْن َعاَدى  " :قال: قال رسول هللا عن أيب هريرةالبخاري  ويف صحيح اإلمام املائدة .(65اْلَغالُِبوَن)
َأَحبَّ ِإىَلَّ ممَّا افْ تَ َرْضُت َعَلْيِه، َوَما يَ زَاُل َعْبِدي يَ تَ َقرَُّب ِإىَلَّ اِبلن ََّواِفِل  ِبَشْىءٍ  يرََّب ِإىَلَّ َعْبدِ َوَما تَ قَ َولِيًّا فَ َقْد آَذنْ ُتُه اِبحْلَْرِب،  يل 

ُتُه ُكْنُت مَسَْعُه  مَيِْشى هِبَا،  يَ ْبُطُش هِبَا َورِْجَلُه الَّيِت  لَّيِت يُ ْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه ا الَِّذيَيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه  الَِّذيَحىتَّ ُأِحبَُّه، فَِإَذا َأْحبَ ب ْ
َعْن نَ ْفِس اْلُمْؤِمِن، َيْكَرُه اْلَمْوَت َوَأاَن  يأُلِعيَذنَُّه، َوَما تَ َردَّْدُت َعْن َشْىٍء َأاَن فَاِعُلُه تَ َردُّدِ  أُلْعِطيَ نَُّه، َولَِئِن اْستَ َعاَذِن  َوِإْن َسأََليِن 

الواجبات: يثاب على فعلها ويعاقب على تركها واملستحبات: إذا غفلنا عنها يؤذينا ذلك إىل ترك الواجبات واملكروهات: يثاب على  15
 قيق: األستاذ دمحم احلسن فضالء. تركها وال يعاقب على فعلها. هامش) العقائد اإلسالمية ( تعليق و ُت

 البقرة أثبتناها يف بداية الصفحة.  من سورة  110اآلية 11
 العقائد اإلسالمية لإلمام ابن ابديس ) بيان معىن اإلحسان (. 01
تُ ْؤِمَن  أنْ »  :ما اإلميان قال حني سأل رسول هللا ، عن أمري املؤمنني عمرستة: كما جاء يف حديث جربيل أركان اإلميان: 01

لِه َواليَ ْوِم اآلِخْر، َوتُ ْؤِمَن اِبْلَقَدِر َخرْيِِه َوَشرَِّه  ُِ  .   صحيح مسلم «اِبهلل َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُس
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ومن األعمال الصاحلة اليت تقربنا إىل هللا تعاىل: طلب العلم وتبليغه، تعلم القرآن وتعليمه، ذكر هللا تعاىل،  ." َأْكَرُه َمَساَءَتهُ 
وأعمال الرب  كل ها: من بر  الوالدين، الصدقات، عمارة املساجد، اإلحسان،  الدعاء، االستغفار، الصالة على رسول هللا
 يف كتاب رب نا وسن ة نب ينا، على ن ور من هللا وبصرية.  ذلك صلة الر حم.. إىل غريها من الطاعات وكل  

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي  : وقال احلج . (45ِإنَّ اَّللََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اَّللََّ ال ُيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر ) قال تعاىل: 
قال شيخ اإلسالم رْحه هللا: فاملؤمُن يدعو إىل الدين وينتسُب  يوسف/   115َمِن ات َّبَ َعيِن أَْدُعو ِإىَل اَّللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأاَن وَ 

وِمن ذلك: ِعمارُة املساجد ابلصَّلوات اخلمس وقراءُة القرآن وذكُر إليه، وعليه أن َيْدُعَو إىل اإلسالم واإلميان واإلحسان، 
قد أخرَب أَن أمَته ستفرتُق  فإنَّه وُخَلفاُؤه عليه، لم وَتعليُمه، كما كان الن ّبوأنواُع العبادات وتعلُّم العِ  هللا تعاىل وُدعاؤه

َمن   " ويف رواية: ." ِهَي اجَلَماَعةُ  "اي رسول هللا؟ قال: على ثالٍث وسبعنَي فرقًة ُكلُّها يف الن ار إال واحدًة، قالوا: َمن هي
بن  عبد هللاعن  الصحيحني كما يف " اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ  ":لقاو  00."كان على ِمْثِل ما أان عليه اليوَم وأصحايب 

  الشافعي: اإلمام قال .مسعود
 لعل ي أن أانل هبم شفاع ة =  ولست منهم الصاحلني أحب  

 04.ولو كنا سواء يف البضاعة =  وأكره َمن جتارته املعاصي
الشفاعة وتكره من جتارته املعاصي ْحاك هللا من  بك ينالوافقال له تلميذه ابن حنبل: ُتب الصاحلني وأنت منهم لعل هم 

  05تلك البضاعة.
َوُقل   وقال تعاىل: اجملادلة /. 11 يَ ْرَفِع اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ  : قال اق رأ :طلب العلم 

يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهمْ  :وقال / طه 115.رَّبِ  زِْدِن ِعْلماً  ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَُّهَوا يف الدِ   .فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمن ْ
 إلمامال اق القلم.(6( َعلََّم اإِلنَساَن َما ملَْ يَ ْعَلْم )5اِبْلَقَلِم ) ( الَِّذي َعلَّمَ 4) اأَلْكَرمُ اقْ َرْأ َوَربَُّك   تعاىل:وقال  / التوبة100

التنزيل: أكثر املفسرين على أن هذه السورة أول سورة نزلت من القرآن، وأول ما نزل َخس آايت من  البغوي يف معامل
يف تفسريه: فإنه تعاىل أخرجه من بطن أمه،ال يعلم شيًئا، وجعل له  قال العالمة السعدي .َما ملَْ يَ ْعَلمْ  :أوَلا إىل قوله

ؤاد، ويسر له أسباب العلم. فعلمه القرآن، وعلمه احلكمة، وعلمه ابلقلم، الذي به ُتفظ العلوم، السمع، والبصر، والف
الذي أنعم على عباده هبذه النعم اليت ال  ،وتضبط احلقوق، وتكون رسال للناس، تنوب مناب خطاهبم، فلله احلمد واملنة

َا: قال :شيةالعلم اخل شكور. يقدرون َلا على جزاء وال عن ابن  / فطر 05.ََيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  ِإَّنَّ
قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم اخلشية. وقال مسروق: كفى خبشية هللا علما، وكفى ابالغرتار ابهلل  مسعود

                                                            
 األلباِن واألرنؤوط. ( حسنه  الرتمذي ) .جامع املسائل البن تيمية واحلديث يف مسند اإلمام أْحد، سنن ابن ماجة وسنن 00
واضع اإلمام الشافعي صاحب املذهب السين، كما رد عليه تلميذه اإلمام أْحد إمام أهل السن ة، رحم هللا أئمتنا، ومالك إمام هذا من ت 04

 دار اَلجرة، وأيب حنيفة النعمان شيخ األئمة، ومن جاء من بعدهم من العلماء واملصلحني، جزاهم هللا عنا خري اجلزاء مبا قدموا لإلسالم
 هللا وسلم وابرك على املبعوث رْحة للعاملني سيدان دمحم وآله وصحبه والتابعني إبحسان إىل يوم الدين.  واملسلمني. وصلى

  .للشيخ أْحد الدردير. (الشرح الصغري) ألْحد الصاوي على (حاشية الصاوي)  05
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الناس خشية َّلل   أشد :ال مقاتلوق خشي اَّلل   إَّنا العامل من وقال رجل للشعّب: أفتين أي ها العامل فقال الشعّب: جهال.
  06وقال الربيع بن أنس: من مل َيش اَّلل  فليس بعامل. .أعلمهم به

َتِغى ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اَّللَُّ ِبِه  " :يف صحيح الرتمذي لأللباِن عن أيب الدرداء قال: قال رسول هللاو   َمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ب ْ
اأَلْرِض  السََّمَواِت َوَمْن يف  يف  ْلَمالَِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَ َها ِرًضا ِلطَاِلِب اْلِعْلِم َوِإنَّ اْلَعاملَ لََيْستَ ْغِفُر َلُه َمنْ َطرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة َوِإنَّ ا

ِإنَّ األَْنِبَياَء ملَْ  ِب ِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرثَُة األَْنِبَياءِ َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِِر اْلَكَواكِ   َعَلى اْلَعاِبدِ  اْلَماِء َوَفْضُل اْلَعاملِِ  َحىتَّ احْلِيَتاُن يف 
َا َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ ِبهِ  َمْن  ": قال الن ّب ويف الصحيحني عن معاوية ."َأَخَذ حِبَظٍ  َواِفٍر  يُ َور ِثُوا ِديَنارًا َواَل ِدْرمَهًا ِإَّنَّ

ًرا يِن ي ُ  يُرِِد اَّللَُّ ِبِه َخي ْ . فإذا رزقك هللا الفقه يف دينك، والفقه هنا يعين به العلم ابلشرع فيدخل فيه علم "َفقِ ْهُه يف الدِ 
العقائد والتوحيد وغري ذلك، فإذا رأيت أن هللا من  عليك هبذا فاستبشر خريا، ألن هللا تعاىل أراد بك خريا. وقال اإلمام 

قال: ينوي رفع اجلهل عن نفسه  ؟ لوا: وكيف تصح الن ية اي أاب عبد هللاأْحد: العلم ال يعدله شيء ملن صحت نيته. قا
وأن لقمان احلكيم أوصى ابنه فقال اي بين جالس العلماء وزاْحهم بركبتيك فإن هللا ُييي القلوب بنور  05وعن غريه.

ا العلم إن الر جل  :هللا بن مسعود عبد وقال .السماء 05بوابلامليتة  احلكمة كما ُييي هللا األرض ال يولد عاملا، وإَّن 
اَي َبيِنَّ قَ يِ ُدوا اْلِعْلَم  ) يقول لبنيه: كان أنس عن مثامة بن عبد هللا قال:ويف كتاب العلم أليب خيثمة،  05ابلتعلم.

.(اِبْلِكَتاِب 

ِإنَّ الَِّذيَن   :وقال / احلجر. 1اِفظُونَ ِإانَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ ِْكرَ َوِإانَّ َلُه حلََ  : قال لاملنز   كالم هللا :القرآن الكرمي
ُلوَن ِكَتاَب اَّللَِّ َوأَقَاُموا الصَّالَة َوأَنْ َفُقوا ممَّا ( لِيُ َوفِ يَ ُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن 01جِتَاَرًة َلْن تَ ُبوَر) َوَعالنَِيًة يَ ْرُجونَ  َرَزقْ َناُهْم ِسر اً  يَ ت ْ

ُر اْلُمْؤِمِننيَ   ال تعاىل:قو  فاطر .(41ٌر َشُكوٌر)َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفو  الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن  ِإن  َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم َويُ َبشِ 
 "ِمَن النَّاسِ ِإنَّ َّلل َأْهِلنَي  ":قال: قال رسول هللا عن أنس بن مالك . اإلسراء (1الصَّاحِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأْجرًا َكِبرياً)

ْهُل اْلُقْرآِن ُهْم َأْهُل هللاِ  "قَاُلوا: ومن هم اي رسول هللا؟ قال: أهل القران.. حفظة كتاب هللا، أهل هللا..  .01" َوَخاصَُّتهُ  َُ
 .41" َوَعلََّمهُ  َخي ْرُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآنَ  ": قال: قال رسول هللا عن عثمان بن عفان التالني.. املتدب رين.. العاملني به.

، أن  أيب موسى ويف الصحيحني عن 41وأعلم.. أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغريها من األذكار.

 .فتح القدير لإلمام للشوكاِن، معامل التنزيل لإلمام البغوي وتفسري اخلازن 06
 طالب العلم د. بكر أبو زيد   للعالمة دمحم بن صاحل العثيمني. شرح   حلية  05
ابب: ) ما جاء يف طلب العلم (.يف املوطأ  .واألثر رواه اإلمام مالك لإلمام الرازي. ) ُمتار الصحاح ( الَواِبُل: املطر الشديد 05
 ملقدسي.بن مفلح اال الغزايل واآلداب الشرعية لإلمام إلحياء، اُمصنف ابن أيب شيبة 05
  .األرنؤوط الشيخ شعيب( ه ) حسن  مستدرك احلاكم ومسند اإلمام أْحد  ،سنن الدارمى سنن ابن ماجه، 01
 صحيح البخاري ومسند اإلمام أْحد. 41
 التبيان يف آداب ْحلة القرآن لإلمام النووي. 41

أ
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 " :قال :قال وعنه أيضا " ُعُقِلَها ِمَن اإِلِبِل يف  40تَ َفصِ ًيابَِيِدِه ََلَُو َأَشدُّ  تَ َعاَهُدوا اْلُقْرآَن فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي " قال: الن ّب
  44." ُعُقِلَها تَ َفلًُّتا ِمَن اإِلِبِل يف تَ َعاَهُدوا َهَذا اْلُقْرآَن فَ َوالَِّذي نَ ْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه ََلَُو َأَشدُّ 

َت تُ َرتِ ُل يف يُ َقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقْ َرْأ َواْرَتِق َوَرتِ ْل َكَما ُكنْ  " قال: النّب   أن   رضي هللا عنهماعن عبد هللا بن عمرو و  
نْ َيا مع كالم هللا فليسأال من اشتاق إىل هللا  وأخرج الديلمي عن أيب هريرة 45." تَ ْقَرُؤَهاَمْنزِلََتَك ِعْنَد آِخِر آيٍَة  فَِإنَّ  الدُّ

  46.فتحه فاح رُيهمثل القرآن كمثل جراب مسك أي وقت  فإن
هللِا فَ َلُه ِبِه َحَسَنٌة، َواحلََْسَنُة ِبَعْشَرِة أَْمثَاَِلَا  قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتابِ َمْن  ": قال: قال رسول هللا عبد هللا بن مسعود وعن

ٌُ حرف، َوَلِكْن أَْلٌف َحْرٌف  املأَُقوُل: الَ أََما ِإِن ِ   45 ." َحْرٌف َوِميٌم َحْرفٌ  َواَلٌم
ُكلُّ النَّاِس يَ ْغُدو فَ َباِئٌع نَ ْفَسُه َفُمْعِتُقَها َك َأْوَعَلْيَك،  لَ  اْلُقْرآُن ُحجَّةٌ  ..":قال رسول هللا :قال عن أىب مالك األشعريو 

  45."َأْو ُموِبُقَها 
 .اي رب  العاملني عليناواجعله حج ة لنا ال  ..والعمل بهتالوته وحفظه وتدبره ل وفقناالل هم  

 
 تعاىل ذكر هللا ب  :عطر لسانك

اِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا وَ  : قال اِكرَاِت َأَعدَّ اَّللَُّ ََلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجراً َوالذَّ فَاذُْكُروِن  :  وقال األحزاب  .(46َعِظيماً) الذَّ
 وهُ ( َوَسبِ حُ 51اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اَّللََّ ِذْكرًا َكِثريًا ) :وقال البقرة  .(160َوال َتْكُفُروِن ) أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل 

يب، َوَأاَن  يَعْبدِ َظن   يَ ُقوُل اَّللَُّ تَ َعاىَل َأاَن ِعْندَ  ":قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة األحزاب.(50ُبْكَرًة َوَأِصياًل)
ُهْم، َوِإْن تَ َقرََّب ِإىَلَّ ِبِشرْبٍ  َمأٍل ذََكْرتُُه يف  نَ ْفِسِه ذََكْرتُُه يف نَ ْفِسي، َوِإْن ذََكَرِن يف  َمَعُه ِإَذا ذََكَرِن، فَِإْن ذََكَرِن يف  َمأٍل َخرْيٍ ِمن ْ

تُ  وعنه أيضا قال: قال رسول  .45"ُه َهْرَوَلًة تَ َقرَّْبُت ِإلَْيِه ِذرَاًعا، َوِإْن تَ َقرََّب ِإىَلَّ ِذرَاًعا تَ َقرَّْبُت ِإلَْيِه اَبًعا، َوِإْن َأََتِن مَيِْشى أَتَ ي ْ
وعن عبد هللا  .41"ِإىَلَّ ممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس  َن اَّللَِّ َواحلَْْمُد َّللَِِّ َواَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َواَّللَُّ َأْكبَ ُر َأَحبُّ َأْن أَُقوَل ُسْبَحا " :هللا

َلَة ُأْسرَِي يب، فقاَل: اَي حُمَمَُّد! أقرئ أُمَّتَ  َلِقيُت إبْ رَاِهيمَ  ": قال رسول اَّلل   قال: بن مسعود َك السَّالَم، وأْخربُْهْم لَي ْ
اِء،

َ
،51ِقيعانٌ وأهنا  َأنَّ اجلَنََّة طَيِ َبُة الت ُّْربَِة َعْذبَُة امل ، واحَلْمُد َّللَِِّ ُ َأْكبَ ُر  وال ِإلهَ  ، وأنَّ ِغرَاَسها: ُسْبَحاَن اَّللَّ ُ، واَّللَّ   51."ِإالَّ اَّللَّ

                                                            
 . من الشيء َفْجَأًة من غري ََتَكٍُّث ) لسان العرب ( البن منظور .ِفالُت التََّخلُّصالت ََّفلُُّت واإِلْفالُت واالنْ  .َأشد تَفصِ ياً، َأي: َأشد  تَ َفلُّتاً   32

 ، وصحيح الرتغيب والرتهيب لأللباِن.سنن الرتمذي ،سنن أيب داود 44
 ال الشيخان األلباِن واألرنؤوط ) حسن صحيح (.  قصحيح ابن حبان، مسند اإلمام أْحد، سنن أيب داود،  45
 يث للسيوطي وكنز العمال للمتقي اَلندي.جامع األحاد 46
 سنن الرتمذى والصحيحة لأللباِن. 45
  سنن الرتمذي.مسند اإلمام أْحد و صحيح مسلم، صحيح ابن حبان،  45
 صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند اإلمام أْحد، سنن الرتمذي وسنن ابن ماجة.  45
 ى للنسائي. صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، سنن الرتمذي والسنن الكرب  41
 لإلمام الرازي.  (ُمتار الصحاح  )ساحتها  .الَقاُع: املستوي من األرض واجلمع ِقيَعاٌن، وبعضهم يقول هو ْجع وقاَعُة الدار 51
 سنن الرتمذي، وقال: حسن غريب و) حسنه ( الشيخ األلباِن يف السلسلة الصحيحة. 51
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 وعن أيب الدرداء الرعد  (05ُهْم ِبذِْكِر اَّللَِّ َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب )الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوب ُ   تعاىل: قال
  قال: قال رسول اَّلل: "  ْاِء َوأَْرَضاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم َوأَْرَفِعَها يف َدَرَجاِتُكْم َوَخرْيٍ َلُكْم ِمْن ِإْعطَ  َأاَل أُنَ بِ ُئُكْم خِبَرْيِ َأْعَماِلُكم

 ."ِذْكُر اَّللَِّ  "قَاُلوا َوَما َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ قَاَل:  "َوِمْن َأْن تَ ْلَقْوا َعُدوَُّكْم فَ َتْضرِبُوا َأْعَناقَ ُهْم َوَيْضرِبُوا َأْعَناَقُكْم  50اْلَورِقِ الذََّهِب وَ 
فكم من الر ْحات تتنزل فتغمران  45 من ذكر هللا. عذاب هللاما عمل امرؤ بعمل أجنى له من : وقال معاذ بن جبل

هللا تعاىل يف   فاحرص حفظك هللا على مداومة ذكر سعادة وطمأنينة حني نذكر رب نا وهو غين عن ا، فيذكران ويتقبل من ا..
 كل حني وعلى كل حال. 

يعًا ِإلَْيِه َيْصَعُد ا تعاىل:  قال قال:  / فاطر 11 الطَّيِ ُب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ  ْلَكِلمُ َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة ْجَِ
، وال تنال إال بطاعته،  اْلِعزََّة بيد ، اطلبها ممن هي بيده، فإنعزَّةأي: اي من يريد ال، يف تفسريه لآليةالعالمة السعدي  اَّلل 

اَّلل   كالم حسن طيب، فريفع إىل وكل راءة وتسبيح وُتميد وهتليلمن ق ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ بُ   بقوله: وقد ذكرها
 يَ ْرفَ ُعُه   وأعمال اجلوارح من أعمال القلوب َواْلَعَمُل الصَّاِلحُ  صاحبه بني املأل األعلى على ويعرض عليه ويثين اَّلل  

 .اَّلل  تعاىل إليه أيضا، كالكلم الطيب
 

ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنوا  َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإِن ِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاعِ  َوِإَذا  :قال سالح املؤمن :الدع اء
 البقرة .(155يب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن ) 

يف عدة أوقات علينا أن نكثر من دعوات اخلري ألنفسنا وألهلنا وألحبابنا وللمسلمني واملسلمات، والدعاء مستجاب 
عند النداء للصلوات املكتوبة، عند  ،جوف الليل اآلخر، دبر الصلوات املكتوبة، بني األذان واإلقامة، ليلة القدرمنها: 

نزول الغيث، عند زحف الصفوف يف سبيل هللا، وساعة من يوم اجلمعة، وأرجح األقوال فيها إهنا آخر ساعة من ساعات 
َعاُء ُهَو  "يقول: قال مسعت النّب   عن النعمان بن بشري 54عة اخلطبة والصالة.العصر يوم اجلمعة وقد تكون سا الدُّ

  .(51يَن )َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَديت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِ  :. ُُثَّ قَ َرأَ " اْلِعَباَدةُ 
يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ  : الق 55غافر  / النمل. 50 أَمَّْن جيُِ

َعْبِدِه ِإَذا َرَفَع َيَدْيِه ِإلَْيِه  ِمنْ  ِإنَّ َربَُّكْم تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َحِيٌّ َكِرمٌي َيْسَتْحِي  :رسول هللاقال: قال  وعن سلمان الفارسي
  56."َخائِبَ تَ نْيِ  "أو قال: ."ا َأْن يَ ُردَّمُهَا ِصْفرً 

 

                                                            
 سنن ابن ماجة و) صححه ( الشيخ انصر الدين األلباِن.    45حفص عمر النسفي.  اْلَورِِق: الفضة ) ِطْلَبُة الطََّلَبِة ( أليب َ 50
 ابختصار من كتاب الدعاء للشيخ سعيد القحطاِن. 54
 سنن أيب داود.صحيح األدب املفرد لأللباِن و  ،صحيح ابن حبان 55
  ) صححه ( الشيخ األلباِن.سنن أيب داودسنن ابن ماجة و  56
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ِإُْثٌ َواَل َقِطيَعُة َرِحٍم ِإالَّ َأْعطَاُه اَّللَُّ هِبَا  ِفيَها ِبَدْعَوٍة لَْيسَ  ما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو " قال: أن الن ّب وعن أيب سعيد اخلدري
ُُ َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثْ َلَها ِخَرَها َلُه يف ِإمَّا َأْن تُ َعجََّل َلُه َدْعَوتُُه َوِإمَّا َأْن َيدَّ  ِإْحَدى َثاَلثٍ  قَاُلوا: ِإذاً  " اآلِخَرِة َوِإمَّا َأْن

ُ َأْكثَ رُ  " :قَالَ  نكثر.   55."اَّللَّ
ْدِن  ُقِل اللَُّهمَّ اْهِدِن  " :قال: قال يل رسول هللا عن علي لسََّداِد َسَداَد السَّْهِم َواذُْكْر اِبَْلَُدى ِهَدايَ َتَك الطَّرِيَق َوا َوَسدِ 

" .55 
َلةٍ  " قَاَل: ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ وعن أيب هريرة نْ َيا ِحنَي يَ ب َْقى ثُ ُلُث اللَّْيِل اآلِخُر فَ يَ ُقوُل َمْن  يَ ْنزُِل َرب َُّنا ُكلَّ لَي ْ ِإىَل السََّماِء الدُّ

  55."َفَأْغِفَر َلُه  َوَمْن َيْستَ ْغِفُرِن  فَُأْعِطَيهُ  َلُه َوَمْن َيْسأَُليِن  فََأْسَتِجيبَ  َيْدُعوِن 
 ولإلمام الشافعي:

 صنع الدعاءوما تدري مبا  =أهتزأ ابلدعاء وتزدري  ه
 ها أمد ولألمد انقض  اء ل =سهام الل يل ال ختطي ولكن
 51 .وي رسلها إذا نفذ القض اء فيمسكها إذا ما شاء رب ي=

 
   " الرَِّحُم ُشْجَنةٌ  " :صلة الر حم

ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا يف   : لقا ُتْم ِإْن تَ َولَّي ْ ابن كثري يف  افظقال: احل دمحم .(00اأَلْرِض َوتُ َقطِ ُعوا أَْرَحاَمُكْم ) فَ َهْل َعَسي ْ
 أُولَِئَك الَِّذينَ  تفسريه، أي: تعودوا إىل ما كنتم فيه من اجلاهلية اجلهالء، تسفكون الدماء وتقطعون األرحام، وَلذا قال:

يف األرض عموما، وعن قطع األرحام خصوصا، بل  هني عن اإلفساد وهذا  (04) َلَعنَ ُهُم اَّللَُّ فََأَصمَُّهْم َوَأْعَمى أَْبَصاَرُهمْ 
  قد أمر هللا تعاىل ابإلصالح يف األرض وصلة األرحام، وهو اإلحسان إىل األقارب يف املقال واألفعال وبذل األموال.

ُ: َمْن َوَصَلِك َوَصْلُتُه، َوَمنْ  61 ُشْجَنةٌ الرَِّحُم  " ، قال:ن ّبال أن  ، عن أيب هريرة  َقَطَعِك َقَطْعُتهُ  ِمَن الرَّْْحَِن، فَ َقاَل اَّللَّ
ُه فَ ْلَيِصْل َرِْحَ  60أَثَرِهِ َلُه يف  يُ ْنَسأَ َمْن َأَحبَّ َأْن يُ ْبَسَط َلُه يف رِْزِقِه وَ  " قال: رسول هللا أن   وعن أنس بن مالك .61"
 .65"اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة قَاِطٌع  " .يقول: أنه مسع الن ّب وعن جبري بن مطعم 64."

                                                            
  وشعب اإلميان للبيهقي) صححه ( الشيخان الذهّب واأللباِن. ،مستدرك احلاكم مسند اإلمام أْحد، األدب املفرد للبخاري، 55
 . صحيح مسلم، مسند اإلمام أْحد، مسند أيب يعلى وسنن أيب داود 55
 . سنن الرتمذيصحيح البخارى، صحيح مسلم، سنن أيب داود و  55
 .الشافعيمن ديوان اإلمام  51
  .للرازي (ُمتار الصحاح  ) .ا قرابة من هللا تعاىل مشتبكة كاشتباك العروق..واملعىن أهن ُشْجَنٌة: 61
 والسنة البن أيب عاصم.  ، شرح السنة للبغويصحيح ابن حبان البخاري، صحيح 61
 .البن بطال (شرح صحيح البخاري  )مل ميت فكأنه يبقى ذكره الطيب وثناؤه اجلميل مذكورًا على األلسنة ، أي:أَثَرِهِ  له يف يُ ْنَسأَ و  60
  .مسند البزارو  سنن أيب داود، مسند اإلمام أْحد ،صحيح مسلم البخاري، صحيح 64
  .الرتمذي سننو  م أْحدصحيح ابن حبان، مسند اإلما ،صحيح مسلم البخاري، صحيح 65
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ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق اخْلَْلَق َحىتَّ ِإَذا فَ رََغ ِمْن َخْلِقِه قَاَلِت الرَِّحُم َهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن  "قال: الن ّب أن  ، وعن أيب هريرة
 ": َمْن َقَطَعِك قَاَلْت بَ َلى اَي َربِ  قَاَل فَ ْهَو َلِك قَاَل رسول هللا اْلَقِطيَعِة قَاَل نَ َعْم أََما تَ ْرَضنْيَ َأْن َأِصَل َمْن َوَصَلِك َوأَْقَطعَ 

ُتْم   :"فَاقْ َرُؤوا ِإْن ِشئ ْ
  ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا يف اأَلْرِض َوتُ َقطِ ُعوا أَْرَحاَمُكْم ُتْم ِإْن تَ َولَّي ْ ، قال: َما ِمْن الن ّب أن  ، وعن أيب بكرة .66فَ َهْل َعَسي ْ
َخُر َلُه يف اآلِخَرِة، ِمَن اْلبَ غْ َذنْ  نْ َيا َمَع َما يُدَّ ُ ِلَصاِحِبِه اْلُعُقوبََة يف الدُّ َل اَّللَّ فصل رْحك،  .65ِي َوَقِطيَعِة الرَِّحمِ ٍب َأْحَرى َأْن يُ َعجِ 

، يوما عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن ه ركب خلف رسول هللا .أي ها الكرمي توصل من خالقك، وتكون يف معيته
َوِإَذا َسأَْلَت فَ ْلَتْسَأِل اَّللََّ  ْحَفِظ اَّللََّ جتَِْدُه جُتَاَهكَ أْحَفِظ اَّللََّ َُيَْفْظَك أُمَعلِ ُمَك َكِلَماٍت  اَي ُغاَلُم ِإِن ِ  ":فقال له رسول هللا

ُ َلَك َوَلِو اْجَتَمُعوا َوِإَذا اْستَ َعْنَت َفاْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواْعَلْم َأنَّ األُمََّة َلِو اْجَتَمُعو  َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْىٍء َقْد َكتَ َبُه اَّللَّ َفُعوَك ملَْ يَ ن ْ ا َعَلى َأْن يَ ن ْ
ُ َعَلْيَك رُِفَعِت األَْقاَلُم َوَجفَِّت الصُُّحفُ  السنة مستدرك احلاكم و  ويف .65" َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ملَْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْىٍء َقْد َكتَ َبُه اَّللَّ

.. َواْعَلْم أنَّ النَّْصَر َمَع الصَّرْبِ، َوَأنَّ الَفرََج َمَع الَكْرِب، َوَأنَّ َمَع "البن أيب عاصم وصححه الشيخ األلباِن يف ظالل اجلنة: 
شريعته بفعل حفظ حدوده و أيعين:  "ْحَفِظ اَّللَّ َ أ " األربعني الن ووية: شرح يف قال: العالمة ابن العثيمني ."الُعْسِر ُيْسرًا 

 ألن هللا سبحانه وتعاىل جيزي احملسنني إبحساهنم. ،وأهلك ومالك ونفسك أوامره واجتناب نواهيه ُيفظك يف دينك
 نبر  الوالدي :السعادة

ُلغَ  :قال ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ِإمَّا يَ ب ْ َُمآ ُأفٍ  َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوْا ِإالَّ ِإايَّ نَّ ِعنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُهَا َأْو ِكاَلمُهَا َفاَل تَ ُقل َلَّ
َُما قَ ْواًل َكرميًا ) َهْرمُهَا َوُقل َلَّ  (05) ََلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَِة َوُقل رَّبِ  اْرَْحُْهَما َكَما َرب ََّياِن َصِغريًا ( َواْخِفضْ 04َواَل تَ ن ْ

ل تعاىل: آمرًا بعبادته وحده ال شريك له، فإن القضاء هاهنا مبعىن األمر. قال جماهد:يقو  اإلسراء َوَقَضى  :يعين
ُه  ِإالَّ تَ ْعُبُدوا  َأالَّ  َوَوَصى َربُّكَ  " وصى، وكذا قرأ أيب  بن كعب، وبن مسعود، والضحاك بن مزاحم: وَلذا قرن بعبادته  "ِإايَّ

َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك  أي: وأمر ابلوالدين إحسااًن كقوله يف اآلية األخرى  ِلَدْيِن ِإْحَسااًن َواِبْلَوا بر  الوالدين فقال: 
  لقمان . (15ِإيَلَّ اْلَمِصرُي )

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُهَا أَْو ِكالمُهَا َفال تَ ُقْل ََلَُما ُأفٍ    وقوله: ا قوال سيًئا، حىت وال التأفيف تسمعهم أي: ال ِإمَّا يَ ب ْ
َهْرمُهَا  الذي هو أدىن مراتب القول السيئ  أي وال يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أيب رابح يف  َوال تَ ن ْ

َهْرمُهَا قوله: لفعل أي: ال تنفض يدك عليهما. وملا هناه عن القول القبيح والفعل القبيح، أمره ابلقول احلسن وا َوال تَ ن ْ
َواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّْْحَِة  أي: ليًنا طيًبا حسًنا بتأدب وتوقري وتعظيم. َوُقْل ََلَُما قَ ْوال َكرميًا احلسن فقال:

 أي: تواضع َلما بفعلك َوُقْل َربِ  اْرَْحُْهَما .أي: يف كربمها وعند وفاهتما   َكَما َرب ََّياِن َصِغريًا.65 
 

                                                            
  .السنن الكربى للبيهقيو  مستدرك احلاكم ،صحيح مسلم البخاري، صحيح 66
  األلباِن واألرنؤوط. (صححه )  ،سند اإلمام أْحدمو  ابن حبان، سنن أيب داود، سنن ابن ماجة، سنن الرتمذي صحيح 65
  .األلباِن الشيخ(صححه  )وسنن الرتمذي مسند اإلمام أْحد، املعجم الكبري للطرباِن 65
 للحافظ ابن كثري. القرآن العظيم تفسري 65
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 :قال
  َنا نْ َيا َمْعُروفًا  العنكبوت / .5ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا اإِلنَسانَ َوَوصَّي ْ ُهَما يف الدُّ  / لقمان. 16َوَصاِحب ْ

. قيل: من اي "َرِغَم أَْنفُ  َرِغَم أَْنُف ُُثَّ  ُف ُُثَّ َرِغَم أَنْ  "قال: النّب   ، أن  ، عن أيب هريرةصحيحهيف  مسلم روى اإلمام
 أن   ،عن املقدام بن معدي كرب ."َمْن أَْدَرَك أَبَ َوْيِه ِعْنَد اْلِكرَبِ َأَحَدمُهَا َأْو ِكَلْيِهَما فَ َلْم َيْدُخِل اجْلَنَّةَ  "قال: رسول هللا
يُوِصيُكْم اِبألَقْ َرِب  ِِباَبِئُكْم، ُُثَّ  يُوِصيُكمْ  ُكْم، ُُثَّ يُوِصيُكْم أِبُمََّهاِتُكْم، ُُثَّ يُوِصيُكْم أِبُمََّهاتِ  ِإنَّ اَّللََّ  " قال: رسول هللا
  61." فَاألَقْ َربِ 

فال تنس اي طالب اجلن ة، بر مها والدعاء َلما يف حياهتما  ابابن إىل اجلن ة، فاهلل هللا يف أمهاتنا وآابئنا فهما بفضل هللا
مسعت رسول  :قال أبو الدرداء وابن ماجة للشيخ األلباِن، يف صحيح الرتمذي. و رضامها يف إن رضا هللامماهتما، ف وبعد

 الن ّب أن   وعن عبد هللا بن عمرو، ." ْحَفْظهُ أفََأِضْع َذِلَك اْلَباَب َأِو  اْلَواِلُد أَْوَسُط أَبْ َواِب اجْلَنَِّة فَِإْن ِشْئتَ  "يقول: هللا
، ونعوذ بك من سخطك فنسألك الل هم رضاهم 51." ، َوَسَخُط الرَّبِ  يف َسَخِط اْلَواِلدِ بِ  يف ِرَضى الَواِلدِ ِرَضى الرَّ  " قال:

 وسخطهم.
 والداي إن قصرت يف إحساِن .داي وال قلت:

 صفحا فأان الغافل اجل اِن
 وال داي ق د كنتما ل ي يف

 صغ ري نعم الوالد احلاِن 
 قضى هللا لكما يف كتابه و 

 جبزيل املع روف واإلحسان
 ويف السن ة الغ راء عن نبي نا 

 رب الوالداناَلادي أوصاان ب
 ويف السنن عن أيب الدرداء 

 أن الوالد أوسط أبواب اجلنان
 فيا أي ها االبن رويدك مهال 

 وأخفض َلما من الذل اجلناحان
 أتشتم أم ا أرضعتك م ن 

  ا فارتويت فيض حنانصدره
 أم تسب أاب كان لك عون ا 

 حىت كربت من ضعف وه وان
                                                            

  .الشيخ األلباِن (صححه  ) سنن ابن ماجةو  .السنن الكربى للبيهقيمسند اإلمام أْحد،  ،األدب املفرد للبخاري 61
  .احلاكم واأللباِن( صححه ) كم وسنن الرتمذي مستدرك احلا  51
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 وقد هناان رب نا ع  ن األف 
 انا أمران عظيموأن تنهرمه

 أم يكون رد اجلميل َلما
 اَلجران والنكران والعصيان

 فال الزوجة تعز ك وال الول د  
 واحذرمها مادمت طول زم ان

 حقه تعش  لك لوأعطي 
 ن انواصل الر حم موصوال ابمل

 نصحتك اي بين ولنفس ي 
 دانذا إن السعادة يف رضا الوال

 أال ت  رى كيف يقبلون 
 ر يف امليزانمنك قليال يكث 

 وإدخال السرور عليهم ا 
 نواجب من سنن النّب  العدان
 فال تكن معينا للهم  عليهما 

 اجلديدان ا مضى وحنتيكفي م
 فإن افتقدهتما كنزا غالي ا 

 دا ال يشرتى بغ ايل األمثانأب
 وسبيلك إىل احلياة وج ودك 

 اننبينهما ف اشكر هدية امل
 فالل هم عافيهم ا وأعف و 

 انلبسهما رداء الصحة واإلميوأ
  اك وأدخلنا اجلن ة يف رض

 نورضامها اي رحي م اي رْح
 واغفر لن ا ولوالدينا وألبسنا 

 الفردوس ابلذكر والقرآن حلل
 ُث الص الة على املرسل 

 رْح ة للعلمني ال داعي للجنان
 دمحم بن عبد هللا اَلامشي 
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  51د اخلل ق املبعوث للثق الن.سي   
  أمان لألمة :االستغفار

بَ ُهمْ  :قال  ُ ُمَعذِ  بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَّ ُ لِيُ َعذِ    تعاىل: وقال األنفال. (44َيْستَ ْغِفُروَن ) َوُهمْ  .َوَما َكاَن اَّللَّ
  ( ُر الرَّاِْحِنَي  من أصحاب النَّّب  عن أيب بردة قال مسعت األغر وكان  املؤمنون .(115َوُقْل َربِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخي ْ
قال رسول هللاقال رضي هللا عنهماابن عمر  ُيدث ::"  ُاْليَ ْوِم ِإلَْيِه ِماَئَة َمرَّةٍ  أَُتوُب يف  ُتوبُوا ِإىَل اَّللَِّ فَِإِن ِ  اَي أَي َُّها النَّاس 

".50  
 النصر . (4َفَسبِ ْح حِبَْمِد َربِ َك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّاابً) :  قال

أستغفر هللا، أستغفر هللا الذي ال اله إال هو احلي القيوم  حالوة االستغفار، وأثره يف حياتنا، وعلى أنفسنا،فهل تذوقنا 
 حالك ويسرتك نبكذفهذه املناجاة بينك وبني خالقك، تقر له بضعفك وفقرك، وترجوه سبحانه أن يغفر  ..وأتوب إليه

 على لسان نّب  هللا نوح عليه وعلى نبي نا أفضل الصالة والسالم:  وهو الغفور الر حيم.. ويف كتاب هللا
 (ًيُ ْرِسلِ 11فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارا )  ََومُيِْددُْكْم أِبَْمَواٍل َوبَِننَي َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاتٍ  (11َعَلْيُكْم ِمْدرَاراً ) السََّماء 

 نوح .(10ْم أَنْ َهاراً)َوجَيَْعْل َلكُ 
 :بركة االستغفار

ِإنَُّه   ما أنتم عليه من الذنوب، واستغفروا هللا منها أي: اتركوا فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا َربَُّكمْ   قال: العالمة السعدي يف تفسريه
غبهم مبغفرة الذنوب، وما يرتتب عليها من التواب، واندفاع كثري املغفرة ملن َتب واستغفر، فر   َكاَن َغفَّارًا 

أي: مطرا متتابعا، يروي الشعاب  يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا  العقاب.ورغبهم أيضا، خبري الدنيا العاجل، فقال:
أموالكم اليت تدركون هبا ما تطلبون من الدنيا،  أي: يكثر  َومُيِْددُْكْم أِبَْمَواٍل َوبَِننيَ   والوهاد، وُييي البالد والعباد.

أيب عن و  الدنيا ومطالبها. وهذا من أبلغ ما يكون من لذات  َوجَيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوجَيَْعْل َلُكْم أَنْ َهارًا  وأوالدكم،
  54." لَْيِه يف اْليَ ْوِم َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمرَّةً اَّللََّ َوأَُتوُب إِ َواَّللَِّ ِإِن ِ أَلْستَ ْغِفُر  " يقول: رسول هللاقال: مسعت  هريرة

 قال: عن النب   اد بن أوسويف صحيح اإلمام البخاري عن شد   :سي د االستغفار
، اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتيِن  :َسيِ ُد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن تَ ُقولَ  " َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت،  َوَأاَن َعَلىَوَأاَن َعْبُدَك،  اللَُّهمَّ أَْنَت َرىبِ 

نُوَب ِإالَّ أَ  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر ِ  َوَمْن  ". قَاَل "ْنَت َما َصنَ ْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلىَّ َوأَبُوُء ِبَذْنّب، اْغِفْر يل، فَِإنَُّه اَل يَ ْغِفُر الذُّ
ٌن هِبَا، َفَماَت هِبَا، َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِه قَ ْبَل َأْن مُيِْسَى، فَ ُهَو ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة، َوَمْن قَاََلَا ِمَن اللَّْيِل َوْهَو ُموقِ  قَاََلَا ِمَن الن ََّهاِر ُموِقًنا

 . "قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح، فَ ْهَو ِمْن َأْهِل اجْلَنَِّة 
 

                                                            
 ركبهما واحلق (ال تنسى والداك) الدنيا يف هذه احلياةعشواء  .خبط ..هي تذكرة لكل َتئه هدية اىل كل  ابر بوالديه واصل لرْحه، كما 51

 .!!فقدمها قبل 
  مسلم. صحيح 50
  .شعب اإلميان للبيهقيو  الكربى للنسائي مسند اإلمام أْحد، السنن البخاري، صحيح 54
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  يف ظل  العرش :ُعم ار املساجد
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم  : قال اَّللََّ فَ َعَسى أُولَِئَك َأْن  ِإالَّ َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ ََيَْش  الصَّاَلةَ َوأَقَاَم  اآلِخرِ ِإَّنَّ

وابلقيام ابألعمال  ،فوصفهم ابإلميان النافع .55املساجد فشهد تعاىل ابإلميان لعمار التوبة  .(15ا ِمَن اْلُمْهَتِديَن )َيُكونُو 
الصاحلة اليت أُمُّها الصالة، والزكاة، وخبشية اَّلل  اليت هي أصل كل خري، فهؤالء عمار املساجد على احلقيقة وأهلها الذين 

يف بُ ُيوٍت أَِذَن اَّللَُّ َأْن تُ ْرَفَع  : قال .55اليت تؤدي إىل اجلنَّة ن هم املتمسكون بطاعة هللاواملهتدو  .56هم أهلها
( ُِ الصَّاَلِة َوِإيَتاِء  رَِجاٌل اَل تُ ْلِهيِهْم جِتَاَرٌة َواَل بَ ْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَامِ  (45َويُْذَكَر ِفيَها امْسُُه ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها اِبْلُغُدوِ  َواآلَصاِل

 :قال: قال رسول هللا يف الصحيحني عن أيب هريرة النور . (45الزََّكاِة ََيَاُفوَن يَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر )
َعٌة يُِظلُُّهُم اَّللَُّ يف  " َنَشَأ يف ِعَباَدِة َربِ ِه َوَرُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعلٌَّق يف اْلَمَساِجِد  َشابٌّ ِظلِ ِه يَ ْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه اإِلَماُم اْلَعاِدُل وَ  َسب ْ

َق اَّللََّ َوَرُجٌل َتَصدَّ  هللِا اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتَ َفرَّقَا َعَلْيِه َوَرُجٌل طََلبَ ْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصٍب َوَْجَاٍل فَ َقاَل ِإِن ِ َأَخافُ  َوَرُجاَلِن َُتَاابَّ يف 
َناُه  فانظر يرْحك هللا إىل ذلك الشاب الذي  ."فََأْخَفى َحىتَّ اَل تَ ْعَلَم مِشَالُُه َما تُ ْنِفُق مَيِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخالًِيا فَ َفاَضْت َعي ْ

 بر  والديه وصلة رْحه وفعل اخلريات.. والصوم و 55،هداه هللا، فابتدأ حياته ابلصالة
من روادها، فنشأ معلق القلب ببيوت هللا، فهو أوىل أن  فاعتاد املساجد فكان ،فاستقام على طريق هللا وترك املنكرات،

عفيفا طاهرا، كرمي النفس تقيا، سخي اليد متصدقا، من أهل الصحبة الصاحلة يف هللا، غزير الدمع  ،يكون قاضيا عادال
 واعلم أن ْحن، يوم ال ظل إال ظله.ذلك الشاب الذي يفوز بظل عرش الر   ،. حفظك هللا.فكن أنت. من خشيته

ُكلُّ أُمَّيِت َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة   " قال: النّب   أن   أثره. عن أيب هريرة اقَ فَّ و  إال من اتبع املصطفى !!طريق اجلن ة مسدود 
  55." َمْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجْلَنََّة، َوَمْن َعَصاِن فَ َقْد َأىَب أَيْىَب قَاَل  ِإالَّ َمْن َأىَب قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َوَمنْ 

: َشَباَبَك قَ ْبَل ِهَرِمَك، اْغَتِنْم ََخًْسا قَ ْبَل ََخْسٍ  " يعظه: وهو لرجل قال: قال رسول هللا رضي هللا عنهما وعن ابن عباس
 51."َوِصحََّتَك قَ ْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَءَك قَ ْبَل فَ ْقرَِك، َوفَ رَاَغَك قَ ْبَل ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك قَ ْبَل َمْوِتكَ 

 بك حادي الشوق فاطو املراحال = فحيهال إن كنت ذا مهة فقد حدا
 ودعه فإن الشوق يكفيك حام ال =قاع دوال تنظر ابلسي ر رفقة 

 51املشاع الفنورهم يهديك ليس  =وخذ قبسا من نورهم ُث سر به

                                                            
  تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن كثري. 55
  تيسري الكرمي الرْحن للعالمة السعدي. 56
  معامل التنزيل لإلمام البغوي. 55
َها َوُهْم  ُمُروا َأْواَلدَُكْم اِبلصَّاَلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِننَي َواْضرِبُوُهمْ  »: قال رسول هللاعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:  55 َعَلي ْ

نَ ُهْم يف اْلَمَضاِجعِ  قال . شرح السنة لإلمام البغوي ومشكاة املصابيح للتربيزي سنن أيب داود،واحلديث يف  « أَبْ َناُء َعْشِر ِسِننَي َوفَ ر ُِقوا بَ ي ْ
  .() حسن صحيح  العالمة األلباِن:

  .املصابيح للتربيزي واألحكام الشرعية الكربى لإلشبيلي ، صحيح اجلامع لأللباِن، مستدرك احلاكم، مشكاةالبخاري صحيح 55
  .احلاكم واأللباِن (صححه  )مستدرك احلاكمو  الرتغيب والرتهيب لأللباِن صحيح 51
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  القرض احلسن :صنائع املعروف
 (056َكِثريًَة َواَّللَُّ يَ ْقِبُض َويَ ْبُسُط َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ) اَمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافً  :  قال
. البقرة 

عن جابر بن عبد هللا،  . احلديد( 11َمْن َذا الَِّذي يُ ْقِرُض اَّللََّ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكِرمٌي ) :  وقال
 " :قال: قال رسول هللا وعن الن عمان بن بشري 50."َصَدَقٌة  51َمْعُروفٍ  ُكلُّ   "قال:  الن ّب رضي هللا عنهما، أن  

ِهْم َوتَ َوادِ ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم َكَمَثِل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلهُ   ." َسائُِر َجَسِدِه اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي يف تَ رَاْحُِ
 قال: الن ّب ، أن  وعن أنس بن مالك .55" َمْن اَل يَ ْرَحُم اَل يُ ْرَحمُ  "قال:  الن ّب ، أن  رير بن عبد هللاعن ج54
 ": : قال رسول هللا، قالعن أيب هريرة  56"َما ِمْن ُمْسِلٍم َغَرَس َغْرًسا فََأَكَل ِمْنُه ِإْنَساٌن، َأْو َدابٌَّة ِإالَّ َكاَن َلُه َصَدَقةً "

نْ َيا َر  " :قال الن ّب أن  وعنه أيضا  .55" َواآلِخَرةِ  َمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر اَّللَُّ َعَلْيِه يف الدُّ اْلُمْؤِمُن أَيَْلُف َويُ ْؤَلٌف َواَل َخي ْ
  55." ِفيَمْن اَل أَيَْلُف َواَل يُ ْؤَلفُ 

 
ويف  55." ِلَمٍة طَيِ َبةٍ ات َُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِ  ََتَْرٍة فَِإْن ملَْ جتَِْد فَِبكَ  " يقول: قال: مسعت رسول هللا وعن عدي ابن حامت 

َكاَن َرُجٌل يَُداِيُن النَّاَس، فَِإَذا  "يقول: ، يقول: مسعت رسول هللاصحيح ابن حبان عن عبيد هللا، أنه مسع أاب هريرة
قال: قال رسول  وعن أيب أمامة ."فَ َتَجاَوَز َعْنه ُ  اْلُمْعِسُر، قَاَل ِلَفَتاُه : جَتَاَوْز َعْنُه، َلَعلَّ اَّللََّ يَ َتَجاَوُز َعنَّا، فَ َلِقَي اَّللََّ  َأْعَسرَ 

، َوِصَلُة الرَِّحِم َتزِيُد يف اْلُعُمر ِ السُّوءِ  َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َتِقي َمَصارِعَ  ": هللا ، ُتْطِفُئ َغَضَب الرَّبِ   .51 "، َوَصَدَقُة السِ رِ 
َواَْلََلَكاِت َوَأْهُل  النَّاِس يَِقي َصاِحبَ َها َمَصارَِع السُّوِء َواآلفَاتِ اْلَمْعُروُف ِإىَل  " :قال: قال رسول هللا وعن أنس

نْ َيا ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروِف يف اآلِخَرة  .الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوأَيُْمرُُكْم اِبْلَفْحَشاِء َواَّللَُّ يَِعُدك تعاىل: قال 51." اْلَمْعُروِف يف الدُّ

                                                                                                                                                                                                     
كان  منلقد حرك الداعي إىل هللا وإىل دار السالم النفوس األبية واَلمم العالية وأمسع منادي اإلميان من كانت له أذن واعية وأمسع هللا  51

 لإلمام ابن قيم اجلوزية. (زاد املعاد  ) ...حيا فهزه السماع إىل منازل األبرار وحدا به يف طريق سريه فما حطت به رحاله إال بدار القرار
من  ما هنى عنهإليه وكل ما ندب إليه الشرع من وجوه اإلحسان وترك  والتقرب هللا تعاىل : اسم جامع لكل ما عرف من طاعةمعروف 51

  .( صحيح البخاري )تعليق: د. مصطفى ديب البغا على  القبائح.
  .صحيح مسلم وسنن أيب داود البخاري صحيح 50
  البخاري وصحيح مسلم. صحيح 54
  البخاري وصحيح مسلم. صحيح 55
  واملعجم الكبري للطرباِن. اريالبخ صحيح 56
  .لأللباِنالرتغيب والرتهيب  صحيح ابن حبان، صحيح 55
 .شعب اإلميان للبيهقيو  لأللباِن، مستدرك احلاكم الصحيحة 55
 البخاري، صحيح مسلم، مسند اإلمام أْحد وسنن النسائي. صحيح 55
  .( حسنه )و صحيح الرتغيب والرتهيب لأللباِن، الكبري للطرباِن املعجم 51
 مستدرك احلاكم.اجلامع لأللباِن و  صحيح 51
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ِفيِه  َما ِمْن يَ ْوٍم ُيْصِبُح اْلِعَبادُ  " :قال رسول هللا أن   عن أيب هريرة . البقرة (055َواِسٌع َعِليٌم) َواَّللَُّ  َوَفْضالً ًة ِمْنُه َمْغِفرَ 
  51." َأْعِط مُمِْسًكا تَ َلًفااللَُّهمَّ  اللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا، َويَ ُقوُل اآلَخرُ  ِإالَّ َمَلَكاِن يَ ْنزاَِلِن فَ يَ ُقوُل َأَحُدمُهَا

 
 الكبائر :اجتنب

 الروم.(51َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعوَن) لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ : قال
 :وقال
 َهْوَن َعْنُه ُنَكفِ ْر َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم َونُْدِخْلُكمْ  ِإْن جَتَْتِنُبوا َكَبائَِر َما هبذا  فقد تكفل هللا النساء.(41)ُمْدَخاًل َكرميًا تُ ن ْ

والسيئات،  كبائر املنهيات غفر َلم ْجيع الذنوب  إذا اجتنبوام وعدهم أهن   54أبن يدخله اجلن ة. 50النص ملن اجتنب الكبائر
 كثري اخلري، وهو اجلن ة، املشتملة على ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر.  وأدخلهم مدخال كرميا،

كبرية، كالصلوات اخلمس، واجلمعة، وصوم رمضان.  ويدخل يف اجتناب الكبائر فعل الفرائض اليت يكون َتركها مرتكبا
اجْلُُمَعُة ِإىَل اجْلُُمَعِة َوَرَمَضاُن ِإىَل َرَمَضاَن ُمَكفِ رَاٌت َما الصََّلَواُت اخلَْْمُس وَ  ":، قال: قال رسول هللاعن أيب هريرة55

نَ ُهنَّ ِإَذا اْجتَ َنبَ  أو وعيد يف اآلخرة، أو  وأحسن ما ُحدت به الكبائر، أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا، 56."اْلَكَبائِرَ  بَ ي ْ
 .55غضب عليه أو ترتيب لعنة، نفي إميان، أو

 
َها َوَما َبَطَن َواإِلُْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأْن تُ  قال تعاىل: َا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ْشرُِكوا اِبَّللَِّ َما ملَْ يُ نَ ز ِْل ِبِه ُقْل ِإَّنَّ
 وتعظيمه اجتناب ما هنى عنه وحرمه. تعاىل فمن إجالل هللا األعراف .(44تَ ْعَلُموَن ) ْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّللَِّ َما الَ ُسْلطَااًن َوأَ 

عن أيب هريرة
ْرُك اِبَّللَِّ اْلُموِبَقاِت السَّْبَع  اْجَتِنُبوا " :قال الن ّب أن   55 َوقَ ْتُل  السِ ْحرُ وَ  قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوَما ُهنَّ قَاَل الشِ 

 اْلَغاِفالتِ  اْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْحَصَناتِ  َقْذفُ وَ الت ََّويلِ  يَ ْوَم الزَّْحِف َوَأْكُل الر اَِب َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم وَ اِبحلَْقِ   ِإالَّ الن َّْفِس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ 
الكبائر: أسبع هي؟ قال: هن إىل السبعمائة  عننهما عن سعيد بن جبري: أن رجال سأل ابن عباس رضي هللا عو  55."

                                                            
  .السنن الكربى للبيهقيو  ن الكربى للنسائيالسن البخاري، صحيح مسلم، صحيح 51
  عبد الوهاب. ويف الكتابني، قد جاوزت السبعني كبرية. دمحم بن .لإلمام (كتاب الكبائر ) و للحافظ الذهّب (الكبائر كتاب   ) 50
  احلافظ الذهّب.الكبائر لإلمام  كتاب مقدمة 54
  السعدي. عبد الرْحن للعالمة ْحنتيسري الكرمي الر   55
  .صحيح ابن خزميةو  صحيح ابن حبان مسلم، صحيح 56
  السعدي. تيسري الكرمي الرْحن للعالمة 55
  البخاري وصحيح مسلم. صحيح 55
 لطف وخفي سببه ومبعىن صرف الشيء عن وجهه هو يف اللغة عبارة عما ( السحر )املهلكات  ( املوبقات ) ابتعدوا ( اجتنبوا ) 55

 )عىن اخلداع. واملراد هنا ما يفعله املشعوذون من ختييالت وَتويه خأخذ أبصار املشاهدين وتومههم اإلتيان حبقيقة أو تغيريها. ويستعمل مب
 الفرار عن القتال يوم مالقاة الكفار والزحف يف األصل اجلماعة الذين يزحفون إىل العدو ( التويل يوم الزحف )كالقتل قصاصا.   (ابحلق 

ْجع حمصنة وهي  ( احملصنات )هو االهتام والرمي ابلزان  ( قذف )يهم مبشقة مأخوذ من زحف الصّب إذا مشى على مقعدته. أي ميشون إل
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هي كل ذنب ختمه هللا بنار أو  وقال علي بن أيب طلحة: .ه ال كبريَة مع االستغفار وال صغريَة مع اإلصرارأقرب، إال أن  
ُثَما ُكْنَت، َوأَ  " :، قال: قال يل رسول هللاوعن أيب ذر 51غضب أو لعنة أو عذاب. ْتِبِع السَّيِ َئَة احلََْسَنَة اتَِّق هللَا َحي ْ

 . 11" َُ خِبُُلٍق َحَسنٍ  ََتُْحَها، َوَخاِلِق النَّاس
  ضياء :الصرب

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع  :  قال ِر الصَّاِبرِيَن ) َواألَنْ ُفسِ  َونَ ْقٍص ِمَن اأَلْمَوالِ َولَنَ ب ْ ( الَِّذيَن 166َوالثََّمرَاِت َوَبشِ 
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ  ( أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِ ِْم َوَرْْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن 165) ِإَذا َأَصابَ ت ْ

(165) .أصل هذه الكلمة: هو املنع واحلبس، فالصرب حبس النفس عن اجلزع، واللسان عن التشكي، واجلوارح  البقرة
َواْصربْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن   وصرب  نفسه، قال تعاىل:عن لطم اخلدود وشق الثياب وحنومها. ويقال: صرب يصرب صربا 

ال ُيسن وال جيمل  وأما حقيقته فهو خلق فاضل من أخالق النفس ميتنع به من فعل ما ./الكهف. 05َيْدُعوَن َرب َُّهمْ 
حىت يؤديها،  الطاعاتو  األوامروهو قوة من قوى النفس اليت هبا صالح شأهنا وقوام أمرها.والصرب ثالثة أقسام: صرب على 

 وملا كان اإلميان حىت ال يتسخطها. االقضيةو األقدار حىت ال يقع فيها، وصرب على  املناهي واملخالفاتوصرب عن 
 ، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب  جناهتا، وآثر سعادهتا، أن ال يهمل هذينشكر ونصف، صرب نصف :نصفني

فإن هللا سبحانه هللا بني هذين الطريقني، ليجعله هللا يوم لقائه مع خري الفريقني.  األصلني العظيمني، وأن جيعل سريه إىل
  ...11يثلموجندا ال يهزم وحصنا حصينا ال يهدم وال  ينبووصارما ال يكبو  جعل الصرب جوادا ال

 
وهو أنصر لصاحبه من الرجال بال  فهو والنصر أخوان شقيقان فالنصر مع الصرب والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر

اليت جيول ُث يرجع إليها، وساق إميانه  ؤمنامل  10آخي ة والصرب عدة وال عدد وحمله من الظفر كمحل الرأس من اجلسد.
على  هللا ال صرب له، وان كان فإميان قليل يف غاية الضعف، وصاحبه ممن يعبد الذي ال اعتماد له إال عليها، فال إميان ملن

ابلصفقة  ومل ُيظ منهما إال ، فان أصابه خري اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة14 حرف

                                                                                                                                                                                                     

الربيئات اللوايت ال يفطن إىل ما رمني به من الفجور. تعليق: د. مصطفى  ( الغافالت )العفيفة اليت حفظت فرجها وصاهنا هللا من الزان. 
  .(البخاري صحيح  ) ديب البغا على

قال: هي  قال: قيل البن عباس: الكبائر سبع؟ ،عن أبيه ،ويف تفسري اإلمام الصنعاِن، عن ابن طاوس لإلمام البغوي. (معامل التنزيل  ) 51
  إىل السبعني أقرب.

  .الشيخ األلباِن(  حسنه ) .، مشكاة املصابيح للتربيزيسنن الرتمذي، سنن الدارمي، مسند اإلمام أْحد 11
 ) وغريه. اخللل يف احلائط الثُ ْلَمةُ يف الضريبة. ث ل م: السيف: إذا مل يعمل  نَ َباو  ( القاموس احمليط ) ، كبًوا: انكب على وجههكبا 11

  لإلمام الرازي. (ُمتار الصحاح 
 (شرح السنة  )شبه حلقٍة، وتشد إليه الدابة آخيه. وجيعل .ويربز طرفاه،: قال األزهري: تقول العرب للحبل الذي يدفن مثنياً، آخي ة 10

 .لإلمام البغوي
 .احلج.من سورة 11يشري اإلمام ابن القيم رْحه هللا إىل اآلية:  14
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فساروا بني جناحي الصرب والشكر إىل  ،السعداء بصربهم، وترقوا إىل أعلى املنازل بشكرهم عيش أدركه فخري اخلاسرة.
 .15من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم يؤتيه جن ات النعيم، وذلك فضل هللا

 : م قالرهب  والصابرين عند فهذا مقام الصرب 
  َِا يُ َوَّفَّ الصَّاب   :قالو  الزمر .(11ُروَن َأْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب)ِإَّنَّ
 (011تُ ْفِلُحوَن ) اَّللََّ َلَعلَُّكمْ  اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َوات َُّقوا.  آل عمران 

 احلةالص :الصحبة
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  : قال  / احلجرات 11ِإَّنَّ

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمةَ   :وقال ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم  َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اَّللَِّ ْجَِ اَّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ
ُ اَّللَُّ  بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً  َها َكَذِلَك يُ بَ نيِ  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ . آل  (114َءااَيتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن) .َلُكمْ  وَُكن ْ

يًعا َما أَلَّْفتَ  : وقال عمران نَ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز  بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنَّ  .َوأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنْ َفْقَت َما يف اأَلْرِض ْجَِ اَّللََّ أَلََّف بَ ي ْ
تُ ْؤِمُنوا َحىتَّ َُتَابُّوا  الَ  َتْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ تُ ْؤِمُنوا وَ  الَ  " :قال: قال رسول هللا عن َأيب هريرة األنفال .(54َحِكيٌم)

ُتْم أَْفُشوا السأَُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فَ عَ  الَ َأو  َنُكمْ الْلُتُموُه َُتَابَ ب ْ قال  قال: قال رسول هللا وعن معاذ بن جبل 16." َم بَ ي ْ
 ، هريرةوعن أيب  15." َواْلُمَتَجاِلِسنَي يفَّ َواْلُمتَ زَاِورِيَن يفَّ َواْلُمتَ َباِذِلنَي يفَّ  َوَجَبْت حَمَبَّيِت لِْلُمَتَحابِ نَي يفَّ  " هللا تبارك وتعاىل:

ِخَياُرُهْم يف اإلْساَلِم ِإَذا َفقُهوا،  ، ِخَياُرُهْم يف اجلَاِهِليَّةِ النَّاُس َمَعاِدٌن َكَمَعاِدِن الذََّهِب َوالِفضَّةِ  " :قال: قال رسول هللا
َها اْختَ لَ  َواألْرَواُح ُجُنوٌد جُمَنََّدٌة، َفَما َها ائْ تَ َلَف، وَما تَ َناَكَر ِمن ْ  الن ّب ، أن  وعن أيب سعيد اخلدري 15."َف تَ َعاَرَف ِمن ْ

15. " َواَل أَيُْكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقيٌّ  ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْؤِمًنا الَ  " :قال 
اْلَمْرُء َعَلى ِديِن َخِليِلِه  " :قال رسول هللا ل:، قاعن أيب هريرة فأنضر اي بين  من تصاحب، فإن الصاحب ساحب. 

  11." فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم َمْن َُيَاِللْ 
وقال  .يقت دي فك ل قرين ابملقارن ..عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه عدي بن زيد وطرفة بن العبد:ينسب إىل ومما 

شتت  = = ومن إذا ريب الزمان صدعك فسه لينفعكومن يضر ن = = إن أخاك احلق من كان معك :اإلمام علي
  111فيك مشله ليجمعك.

  مرمي .(15) ُودًّا الرَّْْحَنُ  .ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسَيْجَعُل ََلُمُ  : قال

                                                            
 ابن قيم اجلوزية. لإلمام العالمة .عدة الصابرين وذخرية الشاكرين   املقدمة وبداية الكتاب   15
  .مسند اإلمام أْحد ومشكاة املصابيح للتربيزي ،مسلم صحيح 16
  .احلاكم، األلباِن واألرنؤوط )صححه( ستدرك احلاكمابن حبان، موطأ اإلمام مالك، مسند اإلمام أْحد وم صحيح 15
  .ومشكاة املصابيح للتربيزي ، مسند البزار، مسند اإلمام أْحدمسلم صحيح 15
  احلاكم، األلباِن. ( حسنه )سنن الرتمذيو  صحيح ابن حبان، سنن أيب داود 15
  .الذهّبو  احلاكم (صححه  )مسند اإلمام أْحد، مستدرك احلاكم 11

  لسفاريين.ل (غذاء األلباب )و .للمناوي (فيض القدير )،لغزايلا أليب حامد(بداية اَلداية  ) 111

 



25 

 

ِإَذا َأَحبَّ اَّللَُّ اْلَعْبَد  "، قال:ّبالن   أن   وعن أيب هريرة هم وُيببهم ِإىل املؤمنني.قال: جماهد، يف تفسريه لآلية، ُيب  
َأْهِل السََّماِء ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ ُفاَلاًن فََأِحبُّوُه، فَ ُيِحبُُّه  يف  ِجرْبِيَل ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ ُفاَلاًن فََأْحِبْبُه، فَ ُيِحبُُّه ِجرْبِيل، فَ يُ َناِدى ِجرْبِيلُ  اَنَدى

  111." اأَلْرضِ  َلُه اْلَقُبوُل يف  َضعُ ُُثَّ يُو  ،َأْهُل السََّماءِ 
ْر َمَثُل اجْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن ِفيَها أَنْ َهاٌر مِ ن مَّاء َغرْيِ آِسٍن َوأَنْ َهاٌر ِمن لَََّبٍ ملَّْ يَ تَ َغي َّ  :قال " ختامه مسك " :اجلن  ة 

ٍة ل ِلشَّارِِبنَي َوأَنْ َهارٌ َطْعُمُه َوأَ  يف  / دمحم. 16مِ ْن َعَسٍل مَُّصفًّى َوََلُْم ِفيَها ِمن ُكلِ  الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة مِ ن رَّهبِ ِْم  نْ َهاٌر مِ ْن ََخٍْر لَّذَّ
ويف  ال: غري متغري.ق أَنْ َهاٌر مِ ن مَّاء َغرْيِ آِسٍن   :، يف قولهرضي هللا عنهماتفسري ابن أىب حامت عن ابن عباس 

َلَة اْلَبْدِر اَل  " :، قال: قال رسول هللاالصحيحني عن أيب هريرة َأوَُّل زُْمَرٍة تَِلُج اجْلَنََّة ُصَوُرُهْم َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر لَي ْ
 110َرْشُحُهمُ وَ األَُلوَِّة  ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة َوجَمَاِمُرُهْم ِمنَ  يَ ْبُصُقوَن ِفيَها َواَل مَيَْتِخطُوَن َواَل يَ تَ َغوَّطُوَن ِفيَها آنِيَ تُ ُهْم َوأَْمَشاطُُهمْ 

ْسِن اَل اْخِتاَلَف  ُهْم َزْوَجَتاِن يُ َرى ُمخُّ َساِقِهَما ِمْن َورَاِء اللَّْحِم ِمَن احلُْ نَ ُهْم َواَل تَ َباُغَض قُ ُلوبُ ُهْم اْلِمْسُك َوِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ بَ ي ْ
/ .165َوَرْْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُ بُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقونَ   قال تعاىل: ."َسبِ ُحوَن اَّللََّ ُبْكَرًة َوَعِشيًّا قَ ْلٌب َواِحٌد يُ 

ْوَق ِإنَّ اَّللََّ َلمَّا َقَضى اخْلَْلَق َكَتَب ِعْنَدُه ف َ  "قال: الن ّب أن  ، البخاري عن أيب هريرة اإلمام ويف صحيح .األعراف
أسأله اجلن ة، وان قصرت بنا األعمال، وحالت دوهنا األفعال،  تبارك و تعاىل أسأل هللا " َعْرِشِه ِإنَّ َرْْحَيِت َسبَ َقْت َغَضّب 

وإال فقد أوتينا من برْحته اليت وسعت كل شيء.  ا، فال يكفي.. إَّن  بعلم وال بعمل وإن كان صاحلا ال،اجلن ة كرمهجبوده و 
بسبب ذنب أصبته أو سوء اقرتفته، فقسا القلب بذلك وْجدت العني، وتعطلت  عل البعد عن هللاقبل أنفسنا، فل

معصية أورثت ُذاًل وقد قيل  طاعة..ب ابلأُعجِ وكذلك من  .املرء وبني التوبة إىل هللااجلوارح عن الطاعات مما ُيول بني 
 .!! خري من طاعة أورثت عزًا واستكبارًا ،وافتقارًا

ِإنَّ  ":قالمسلم عن عبد هللا بن عمرو اإلمام صحيح  كما يفعلى دينه   الثبات واملؤمن بني خوف ورجاء يسأل هللا
اللَُّهمَّ  ":ُث قال رسول هللا. "ِمْن َأَصاِبِع الرَّْْحَِن َكَقْلٍب َواِحٍد ُيَصر ِفُُه َحْيُث َيَشاُء  بَ نْيَ ِإْصبَ َعنْيِ َم ُكلََّها آدَ  قُ ُلوَب َبيِن 

 ."ُمَصرِ َف اْلُقُلوِب َصرِ ْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعِتَك 
اَلداية من مالكها..  فاطلب ((.َمْن َهَديْ ُتُه فَاْستَ ْهُدوىِن َأْهدُِكْم.. ُكلُُّكْم َضالٌّ ِإالَّ   ياَي ِعَبادِ  ..))ويف احلديث القدسي:

ُوْا َما أِبَنْ ُفِسِهمْ   :تعاىل قال وحبمده. هللاتنلها، وسبحان   .:ْلَعَة اَّللَِّ س / الرعد.11 ِإنَّ اَّللََّ اَل يُ َغريِ ُ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يُ َغريِ 
َما  " قال: رسول هللا أن   األرنؤوط يف مسند اإلمام أْحد عن أيب هريرة يخالش روى ابن حبان يف صحيحه وصحح

؟ قَاَل: َواَل َأاَن ِإالَّ َأنْ  يِه َعَمُلُه، فَقاَل َلُه َرُجٌل: َواَل أَْنَت اَي َرُسوَل اَّللَِّ ُدواِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد يُ َنجِ    يَ تَ َغمََّدِن اَّللَُّ ِبَرْْحَِتِه َوَلِكْن َسدِ 
اْلِفْرَدْوَس،َ ِإنَُّه َأْوَسُط اجْلَنَِّة َوَأْعَلى اجْلَنَِّة  فَِإَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ َفَسُلوهُ .. " :قال: قال رسول هللا نه يف صحيح اإلمام البخاريوع

ُر أَنْ َهاُر اجْلَنَِّة   "قال هللا تبارك وتعاىل: :رسول هللا وعنه أيضا، يف الصحيحني قال: قال "َوفَ ْوَقُه َعْرُش الرَّْْحَِن َوِمْنُه تَ َفجَّ
                                                            

ه قال يف البغض مثل أن   ال أحسبه إال  )  وقال اإلمام مالك: طأ اإلمام مالك،البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، ومو  صحيح 111
 .( ذلك
البن  (لسان العرب  ): العرقالرشحو  للفراهيدي.(كتاب العني) وهو أجود العوداأللوة : عود يدخن به ويتبخر يسمى عود األلوة 102

  منظور.
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َعْت َواَل َخَطَر َعَلى قَ ْلِب َبَشرٍ  اقْ َرُؤوا ِإْن  . قال: أبو هريرة" َأْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّاحلِِنَي َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل أُُذٌن مسَِ
ُتمْ   سنن ابن ماجه ويف صحيح السجدة . 15مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) نُيٍ َجزَاءً اَل تَ ْعَلُم نَ ْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قُ رَِّة َأعْ فَ   :ِشئ ْ

َما تَ ُقوُل يف الصَّاَلِة ؟ قَاَل: أََتَشهَُّد، ُُثَّ َأْسَأُل اَّللََّ اجْلَنََّة،  " لرجل: قال: قال رسول هللا عن أيب هريرة، للشيخ األلباِن
 صحيح وجاء يف "114 نَُدْنِدنُ َحْوََلَا  ": اَّللَِّ َما ُأْحِسُن َدْنَدنَ َتَك، َواَل َدْنَدنََة ُمَعاٍذ، فقال الن ّبَوَأُعوُذ ِبِه ِمَن النَّاِر، أََما وَ 

بَ َلَغ اْلَمْنزَِل  115أَْدلََ َوَمْن  أَْدلََ َمْن َخاَف  " :قال رسول هللا ، قال:مستدرك احلاكم عن أيب هريرةو  لأللباِن الرتمذي
 . "َعَة اَّللَِّ َغالَِيٌة َأاَل ِإنَّ ِسْلَعَة اَّللَِّ اجْلَنَُّة َأاَل ِإنَّ ِسلْ 

لكل ُملوق من هناية كما كانت له بداية  وال بد وليدال ورحلة العمر تبدأ بصرخة وىلاأل طوةخلف تبدأ اباأللمسافة  خاَتة:
والبد يسر والعسر وال والرخاء ةالشد كما يالقيوعطاء وصرب وشكر   وأخذ الدنيا بني خوف ورجاءهذه  يفواملؤمن يعيش 

الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ تَ ْوبًَة  اَي أَي َُّها :المن كل كبرية وصغرية ق ،الغف ار ىل موالهإورجوع وأوبة  وتوبةله من استغفار 
آل   .(011تُ ْفِلُحوَن) َلَعلَُّكمْ  َوات َُّقوا اَّللََّ  َوَصاِبُروا َورَاِبطُوا َآَمُنوا اْصربُوا اَي أَي َُّها الَِّذينَ  :وقال التحرمي/  .5َنُصوًحا
تفتح هبا  ،حوته من فضائل األعمال ، مباسدى نام األوقات حىت ال تذهبالغت نالتذكرة هذه الصفحات يف و  عمران

ما يرتك وخري ..ىل هللاإ ناما يقرب الدنيا األكل والشرب واملتاع فزاد اآلخرة كل   زادن البداية إذا كايف  قلت كماأبواب اجلنان  
فحري  .أىب هريرة عن ،مسلم اإلمامح يف صحي ، كماولد صاحل يدعو له مصحف ورثه أو املرء بعد وفاته علم عل مه أو

َراِت أَْيَن َما َتُكونُوا :قال تعاىل، كما بكل عاقل أن يستبق اخلريات ُ  أَيِْت ِبُكمُ  َوِلُكلٍ  ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول ِيَها فَاْسَتِبُقوا اخْلَي ْ اَّللَّ
يًعا ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر) بل ق الشباب والقوة قبل الضعف واَلرم والصحة والعافية خلمس:فاغتنم ا البقرة.(155ْجَِ

 قبل املوت الذي تالقيه القصرية الضائع قبل الشغل واملوانع واحلياة والفراغ الضيق والفقرقبل والغىن والسعة املرض والسقم 
نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمتَ  ْن َأْشُكرَربِ  أَْوزِْعيِن أَ   يف صواب، لوجهك الكرمي.، وتقبل عملي خالصا وسددِنأهدِن الل هم ف َُ 

 " .األحقاف (16َن اْلُمْسِلِمنَي )َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاه َوَأْصِلْح يل يف ُذر ِيَّيِت ِإِن ِ تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإِن ِ مِ 
يٌد جمَِيٌد اللَُّهمَّ اَبرِْك َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم ِإنَّكَ اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد، َوَعَلى آِل حُمَمَّ ف ْحَِ

أستغفرك وأتوب  إال أنت أن ال إله سبحانك الل هم وحبمدك أشهد " ."حُمَمٍَّد َكَما اَبرَْكَت عَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم ِإنََّك ْحيد جميد
 عبد اجمليد بن دمحم مباركيبقلم:  .دعواان أن احلمد هلل رب  العاملني.وآخر  " إليك
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 ثبت املراجع
 .القرآن الكرمي

 .تيسري الكرمي الرْحن للعالمة السعدي
 .البخاري صحيح
 مسلم. صحيح

 .موطأ اإلمام مالك
 األذكار لإلمام النووي.

  التبيان يف آداب ْحلة القرآن لإلمام النووي.
 لإلمام ابن ابديس.مية العقائد اإلسال

 شرح رايض الصاحلني للعالمة ابن العثيمني.
 د. بكر أبو زيد     حلية طالب العلم شرح

 .للعالمة دمحم بن صاحل العثيمني
 لإلمام العالمة ابن قيم اجلوزية. عدة الصابرين  

 .كتاب الدعاء للشيخ سعيد القحطاِن
 .د. مصطفى مراد دعاء األنبياء

 سرية ابن هشام،
 ،السرية النبوية البن كثري

 صفة الصفوة البن اجلوزي.
 قيم اجلوزية زاد املعاد لإلمام ابن

 .لإلمام الرازي ُمتار الصحاح
 .الشافعيديوان اإلمام 

، اإلصدار اخلامس ةوالنسخة املك ي اإلصدار الثاِن ومما أعانين ووفر علي جهد البحث وطوله: املكتبة اإلسالمية الشاملة
  ريا كل  من ساهم يف إَتام هذا البحث.فجزا هللا خ
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  مباركي عبد اجمليد بن دمحم
 كاتب مؤلفات إسالمية

 الدولة: اجلزائر
 abdoumebark@gmail.comإميل: 

 
 
 
 
 

  

 




