�أ�سباب حت�صيل رحمة ال ّله
يف ال�سنة النبوية
(جمعًا ودرا�سة)

إعداد:

د .نوال عمر با سعد
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على إمام املرسلني سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
الرحمة في تعاليم اإلسالم واضحة وضوح الشمس في وضح النهار،
والعالقة بني اإلسالم وبني الرحمة عالقة تالزم ،ألن من أسماء اهلل
احلسنى :الرحمن الرحيم ،فرحمة اهلل واسعة ،وسعت املسلم والكافر،
والبر والفاجر ،والصغير والكبير ،والذكر واألنثى ،واإلنسان واحليوان
واجلماد.
وقد جاءت النصوص النبوية تؤصل الرحمة تطبي ًقا ،وتعاملاً وخل ًقا،
وب ًرا وإحسا ًنا ،حتى مع الذبيحة التي تذبح ،وال غرابة فهو نبي الرحمة،
وقد وصف بالرحمة قبل بعثته ،وبشرت الرساالت السابقة بوصفه بهذا.
ولرحمة اهلل الواسعة أسباب تستجلب بها ،ووسائل يتعرض بها العبد
لرحمة اهلل ،وقد أظهرها الشارع وبينها للناس سواء كانت أسبا ًبا متعدية
النفع للناس ،أو متعدية النفع للنفس فقط ،وفيها يظهر التالزم بني الرحمة
وبني اإلسالم ،ر ًدا على مروجي شبهة التالزم بني اإلرهاب واإلسالم.
وقد مت اختياري لهذا املوضوع( :أسباب حتصيل رحمة اهلل في السنة
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النبوية ،جم ًعا ،ودراسة)(((لهذه األسباب التي تستجلب بها رحمة اهلل

بالعبد ،مع التقيد بوسائل بينة واضحة في السنة النبوية(((.

هدف البحث:
تأصيل خلق الرحمة في التعامل من خالل نصوص شرعية ،حثت على
أعمال وأفعال لها طابع الرحمة ومستجلبة لرحمة اهلل.

احملور اخملتار:
الرحمة في السنة النبوية.

منهج البحث:
سيجمع البحث بني املنهج االستقرائي ،والتحليلي ،حيث يتم جمع
األحاديث التي نصت على أسباب حتصيل رحمة اهلل في السنة النبوية(((،
(((

(((
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ألن األقسام السبعة التي ال يؤلف عاقل إال في أحدها هي :إما شيء لم يسبق إليه يخترعه ،أو
شيء ناقص يتمه ،أو شيء مستغلق يشرحه ،أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه،
أو شيء متفرق يجمعه ،أو شيء مختلط يرتبه ،أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه .ينظر :رسائل
ابن حزم ( ،)182 /2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( ،)38/1وما هذا البحث إال من
قبيل جمع املتفرق ألسباب حتصيل رحمة اهلل في السنة النبوية من جهة ،ومن جهة أخرى دراستها
واستنباط الفوائد منها ،وهنا يكمن جديد البحث.
وهو قيد أخرج موضوع( :أسباب حتصيل رحمة اهلل في القرآن الكرمي) من ًعا لإلطالة وهي كثيرة
منها:
1 .1االستغفار لقوله تعالى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [النمل.]46:
 2 .2طاعة اهلل ورسوله قال تعالى( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ) [�آل عمران].
3 .3التقوى واتباع الكتاب والسنة لقوله تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ) [الأنعام].
 4 .4االستماع إلى القرآن ،لقوله تعالى( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ)
[الأعراف].
5 .5الصبر عند البالء مع االسترجاع لقوله تعالى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [البقرة.]157-156:
6 .6اإلحسان ،لقوله تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [الأعراف.]56:
7 .7الصدقة واإلميان ،لقوله تعالى( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ) [التوبة.]99:
فالبحث قائم على استقراء األحاديث التي بلفظ( :رحم اهلل فال ًنا) أو ما دار حولها ،مما يرتبط
برحمة اهلل سواء كان على سبيل اخلبر أو الدعاء ،فدعاء النبي  Sليس كدعاء أحد ،وهو مظنة
اإلجابة ،وقد قال ابن حجر في فتح الباري ج/4ص(“ :307رحم اهلل رجلاً) :يحتمل الدعاء= ،

= ويحتمل اخلبر” .فالشرط أو الفعل املرتبط بالرحمة هو سبب من أسباب رحمة اهلل على سبيل
الرجاء ،ومع انتفاء املوانع ،فإذا توافرت األسباب وانتفت املوانع ترتب األثر إن شاء اهلل.
والسؤال الذي يطرح نفسه ويبرز (مشكلة البحث) :هل دعاء النبي  Sلهم بالرحمة مجاب على
سبيل التحقيق والقطع أو ال؟ واجلواب يظهر جل ًيا بعد القيام باإلجراءات التالية (إجراءات هذه
الدراسة) وهي:
أ .تتبع النصوص واألحاديث النبوية التي يظهر فيها عدم اإلجابة ،وهي قليلة في جنب النصوص
التي تظهر إجابة دعاء النبي .S
ب .توجيهها املستنبط من أقوال العلماء .فبالنظر للنصوص األتية وجدت التالي:
اب َهلاَ ِك َهذِ ِه الأْ ُ َّمةِ بَ ْع ِضهِ ْم
أولاً  :ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفنت وأشراط الساعة بَ ُ
ات يَ ْو ٍم مِ َن الْ َعا ِل َيةِ َ ،حتَّى ِإ َذا َم َّر
ِب َب ْع ٍض ( )2215/4ح( )2890بلفظ( :أَنَّ َر ُسو َل ا ِ
هلل  Sأَ ْق َب َل َذ َ
لاً
ِب َم ْس ِجدِ بَنِي ُم َعاوِ يَ َة َدخَ َل َف َر َك َع فِ يهِ َر ْك َعتَيْنِ َ ،و َصلَّيْنَا َم َعهَُ ،و َد َعا َر َّب ُه َطوِ ي  ،ثُ َّم انْ َص َر َف ِإلَيْنَا،
«س َألْ ُت َر ِّبي ثَلاَ ًثاَ ،ف َأ ْع َطانِي ِثنْتَيْنِ َو َمنَ َعنِي َو ِ
اح َد ًةَ ،س َألْ ُت َر ِّبي :أَ ْن لاَ يُ ْهل َِك أُ َّمتِي
َفقَا َل َ :S
َ
َ
ْ
لاَ
ِالسنَةِ َف َأ ْع َطانِي َهاَ ،و َس َألْتُ ُه أَ ْن لاَ يُ ْهل َِك أُ َّمتِي بِالْ َغ َرقِ َف َأ ْع َطانِي َهاَ ،و َسألْتُ ُه أ ْن يَ ْج َع َل بَأ َس ُه ْم
ب َّ
بَيْنَ ُه ْم َف َمنَ َعنِي َها « ،فالشاهد( :فمنعنيها) ،ووجه الداللة :يظهر أن هذا الدعاء احملدد( :أَ ْن
لاَ يَ ْج َع َل بَ ْأ َس ُه ْم بَيْنَ ُه ْم) منع النبي  Sإجابته ،ولعل احلكمة تكمن في بقاء سنة من سنن اهلل
الكونية وهي :سنة املدافعة بني احلق مع الباطل ،وجاء التصريح مبنع هذا الدعاء على سبيل
التخصيص والتحديد ال على العموم .وهذا املعنى أشار إليه ابن اجلوزي في قوله «والبأس:
اعة والشدة فِ ي الْ َح ْربَ .والْم َراد أَال يقتتل الْ ُمسل ُمونََ ،و ِإ َّن َما يَقع قِ تَاله ْم على ال ُّدنْ َيا،
الشج َ
َ
اجتَم ُعوا فِ ي ال ّدين» .ينظر :كشف املشكل من حديث الصحيحني ( )249/1وقال
ألَنهم قد ْ
الطيبي“ :وفيه :أن األنبياء مستجابو الدعوة إال في مثل هذا” .ينظر :شرح الطيبي على
مشكاة املصابيح املسمى بـ (الكاشف عن حقائق السنن) (.)3638/11
ثان ًيا :ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب املغازي في (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [�آل عمران]128:
( )99 /5ح( )4070بلفظَ ( :كا َن َر ُسو ُل اللَّهِ « :Sيَ ْد ُعو َعلَى َص ْف َوا َن بْنِ أُ َم َّي َةَ ،و ُس َهيْلِ بْنِ
َع ْمروَ ،وا َ
حلارِ ِث بْنِ هِ َشام َفنَ َزلَ ْت اآلية» .ووجه الداللة فيه :أنه نزل عتاب من اهلل على
أمر مخصوص في دعائه  Sعلى هؤالء بنزول هذه اآلية ،ثم إن هؤالء الذين آيس النبي S
من إسالمهم آمنوا وحسن إسالمهم ،فظهرت لنا احلكمة من العتاب ،فلم يكن يعلم النبي S
الغيب بإسالمهم بعد ذلك ،وقد ذكر الطبري في تفسيرهَ « :وذُكِ َر أَنَّ اللَّ َه َع َّز َو َج َّل ِإ َّن َما أَنْ َز َل
َهذِ ِه الآْ يَ َة َعلَى نَ ِب ِّيهِ ُم َح َّم ٍد S؛ لأِ َ َّن ُه لَ َّما أَ َصابَ ُه ِبأُ ُح ٍد َما أَ َصابَ ُه مِ َن الْ ُم ْشرِ كِ نيََ ،قا َل َكالآْ ي ِِس
لَ ُه ْم مِ َن الْ ُه َدى أَ ْو مِ َن الإْ ِ نَابَةِ ِإلَى الْ َحقِّ َ ( :كيْ َف يُ ْف ِل ُح َق ْو ٌم َف َعلُوا َه َذا ِبنَ ِب ِّيهِ ْم) ،وهذا يظهر أن
العتاب نزل من اهلل في قوله( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) على هذا الدعاء بالذات ،فكان ً
أيضا
من باب التخصيص والتحديد ال العموم السيما أنهم بعد ذلك آمنوا وحسن إسالمهم.
ثال ًثا :ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات ،باب لكل نبي دعوة مجابة ()67/8
َاع ًة
ح( )6304بلفظِ « :ل ُك ِّل نَب ٍِّي َد ْع َوةٌ ُم ْست ََجابَ ٌة يَ ْد ُعو ِب َهاَ ،وأُرِ ي ُد أَ ْن أَخْ تَب َِئ َد ْع َوتِي َشف َ
لأِ ُ َّمتِي فِ ي ِ
اآلخ َرةِ».
ووجه الداللة :أن لكل نبي دعوة واحدة عامة لألمة أو عليها ،مستجابة على سبيل القطع،
فأخرها لآلخرة ،وهذا على سبيل الدعاء العام ألمة محمد  Sله دعوة واحدة ،مجابة
لألمة عامة ،فأخرها في اآلخرة ،وهذا ال يدخل فيه األدعية اخلاصة ألناس محددين،
وال يستلزم منه أنه ليس له إال دعوة واحدة مجابة فقط= ،
= فاملتتبع ألغلب دعاء النبي  Sيجد اإلجابة مقترنة بدعواته ،كدعائه البن عباس( :اللهم فقهه
في الدين) ،أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء ،باب وضع املاء عند اخلالء ()41/1
ح( )143وغيره كثير.
اه ُر الْ َحدِ ِ
است َْش َك َل َظ ِ
ِير مِ َن
يث ِب َما َو َق َع ِل َكث ٍ
وقد قال ابن حجر في فتح الباري (َ « :)95/11ق ْد ْ
ست ََجابَ ًة َفق ْ
الد َع َو ِ
ات الْ ُم َجابَةِ َ ،ولاَ ِس َّي َما نَ ِب ُّينَا َ Sو َظ ِ
َط،
الأْ َنْ ِب َياءِ مِ َن َّ
اه ُرهُ أَنَّ ِل ُك ِّل نَب ٍِّي َد ْع َو ًة ُم ْ
الد ْع َو ِة الْ َم ْذ ُكو َر ِة الْق َْط ُع ِب َهاَ ،و َما َع َدا َذل َ
ِك مِ ْن َد َع َواتِهِ ْم َف ُه َو َعلَى
اب أَنَّ الْ ُم َرا َد ِبالإْ ِ َجابَةِ فِ ي َّ
َوالْ َج َو ُ
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ثم سأتبع املنهج التالي:
1 .1تخريج األحاديث واآلثار الواردة في موضوع البحث ،بعزوها إلى
مصادرها من كتب السنة ،كالصحاح والسنن واجلوامع ،واملسانيد
وغيرها ما أمكن.
2 .2إذا كان احلديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما يتم االقتصار
على ذلك غال ًبا ،وإال مت تخريجه من كتب األحاديث املعتمدة األخرى
ما أمكن.
3 .3نقل حكم العلماء على احلديث ما لم يكن في الصحيحني.
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َر َجاءِ الإْ ِ َجابَةِ  ،وقيلِ :ل ُك ٍّل مِ نْ ُه ْم َد ْع َوةٌ َعا َّم ٌة ُم ْست ََجابَ ٌة فِ ي أ ُ َّمتِهِ ِإ َّما ِب ِإ ْهلاَ كِ هِ ْم َو ِإ َّما ِبن ََجاتِهِ ْم»فاحلديث
خصص دعوة عامة واحدة تخص األمة وال يعني هذا رد إجابة بقية دعواته .S
اص ُة فَمِ نْ َها َما يُ ْست ََجابَ ،ومِ نْ َها
الد َع َو ُ
وفي قول ابن حجر في فتح الباري (َ « :)95/11وأَ َّما َّ
ات الْخَ َّ
َ
لاَ
اب» .تعقبه العيني في عمدة القاري ( )277/22قائال « :يحسن أن يُقَال فِ ي حق نَبِي
َماال يُ ْست ََج ُ
من الأْ َنْ ِب َياء أَن يُقَال :من دعواته َما لاَ يُ ْست ََجابَ ،والْم ْعنَى ا َّلذِ ي يَلِيق بحالهم أَن َقا َل :من دعواتهم
َما يُ ْست ََجاب فِ ي الْ َحالَ ،ومِ نْ َها َما يُ َؤخر ِإلَى َوقت أَ َرا َدهُ اهلل ».
ولعله يقصد :ما نص الشرع على عدم إجابته في النصوص السابقة ،وهي قليلة جدًا في جنب
است َْش َك َل
ما استجاب اهلل له ،ولم يقصد على سبيل العموم لقوله في فتح الباري (َ “ :)95/11ق ْد ْ
الد َع َو ِ
اه ُر الْ َحدِ ِ
َظ ِ
ات الْ ُم َجابَةِ َ ،ولاَ ِس َّي َما نَ ِب ُّينَا .”S
يث ِب َما َو َق َع ِل َكث ٍ
ِير مِ َن الأْ َنْ ِب َياءِ مِ َن َّ
وخالصة األمر:
أولاً  :أن من دعا له النبي  Sبالرحمة ،فقد عرض نفسه لرحمة اهلل ،ألنه ال يدعي  ،Sإال مع
توافر األسباب ،ومع انتفاء املوانع ،فإذا توافرت األسباب وانتفت املوانع ترتب األثر إن شاء
اهلل ،فإن كان إجابة دعاء املؤمنني على حسب ما في قلوبهم من إميان ،ومبا في أعمالهم من
اتباع ،واألنبياء أكمل الناس ،وأرجى من ترجى إجابة دعوتهم ،فرجاؤهم الذي تعبدهم اهلل به،
وهم أنبياء أقوى من رجاء غيرهم؛ ألنهم أكمل الناس في كل باب من أبواب الدين.
ثان ًيا :أن اهلل تعبدنا بتحري إجابة دعاء املالئكة لنا ،فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب
ضو َء،
اآلذان ،باب فضل صالة اجلماعة ( )131/1ح( )647حدي ًثا بلفظِ ( :إ َذا تَ َو َّض َأَ ،ف َأ ْح َس َن ال ُو ُ
الص َ
الةُ ،لَ ْم يَخْ ُط خَ ْط َو ًةِ ،إلاَّ ُرفِ َع ْت لَ ُه ِب َها َد َر َج ٌةَ ،و ُح َّط َعنْ ُه
ثُ َّم خَ َر َج ِإلَى امل َ ْس ِجدِ  ،الَ يُخْ رِ ُج ُه ِإلاَّ َّ
ِّ
ِّ
صلَّى ،لَ ْم تَزَلِ امل َ َ
صل َعلَيْهِ  ،اللَّ ُه َّم
صلاَّ هُ :اللَّ ُه َّم َ
ال ِئ َك ُة ت َُصلي َعلَيْهِ َ ،ما َدا َم فِ ي ُم َ
ِب َها خَ ِطيئَ ٌةَ ،ف ِإ َذا َ
الص َ
ص َ
الةَ) ،وقد قال ابن بطال » :فمن كان كثير الذنوب
ا ْر َح ْمهَُ ،والَ يَزَا ُل أَ َح ُد ُك ْم فِ ي َ
الةٍ َما انْت ََظ َر َّ
وأراد أن يحطها اهلل عنه بغير تعب فليغتنم مالزمة مكان مصاله بعد الصالة ليستكثر من دعاء
املالئكة واستغفارهم له ،فهو مرجو إجابته لقوله( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [الأنبياء ،]28:وقد
أخبر عليه السالم أنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ،وتأمني املالئكة
إمنا هو مرة واحدة عند تأمني اإلمام ودعاؤهم ملن قعد فى مصاله دائ ًما أبدًا ما دام قاعدًا فيه،
فهو أحرى باإلجابة” .ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ( .)95 /2فكيف برجاء إجابة
دعاء النبي  Sلنا ،وأختم في هذه املسألة بقول ابن حجر“ :يحتمل الدعاء ،ويحتمل اخلبر”.
ينظر :فتح الباري ج/4ص ،،307وقد قاله ً
أيضا العراقي ينظر :حتفة األحوذي ج/2ص.417

4 .4بيان غريب احلديث من كتب اللغة وغريب احلديث.
5 .5عمل فهارس عامة كفهرس املراجع واملصادر وفهرس املوضوعات.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ومطلبني وخامتة.
املقدمة :وتشتمل على أهمية البحث ،وأهداف البحث ومنهج البحث،
وخطة البحث
املطلب األول :أسباب حتصيل رحمة اهلل متعدية النفع للناس.
املسألة األولى :الرحمة باخللق عامة
املسألة الثانية :االستحالل من املظالم
املسألة الثالثة :تبليغ األحاديث النبوية للناس
املسألة الرابعة :الصبر عند األذى
املسألة اخلامسة :السماحة في البيع والشراء والقضاء
املسألة السادسة :الصدقة على احملتاج
املسألة السابعة :قول كلمة احلق.
املسألة الثامنة :احلراسة في اجلهاد.
املسألة التاسعة :إعانة الوالد ولده على بره
املسألة العاشرة :احلياء احملمود.
املسألة احلادية عشرة :نصرة النبي S
املسألة الثانية عشرة :إيقاظ األهل لقيام الليل
املسألة الثالثة عشرة :تغسيل املرأة زوجها وتكفينه
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املسألة الرابعة عشرة :االجتماع على تالوة القرآن ومذاكرته
املسألة اخلامسة عشرة :احلمد بعد العطاس
املسألة السادسة عشرة :عيادة املريض
املسألة السابعة عشرة :اإليثار وإكرام الضيف
املطلب الثاني :أسباب حتصيل رحمة اهلل متعدية النفع للنفس.
املسألة األولى :الصالة قبل العصر أرب ًعا

املسألة الثانية :الصالة على النبي .S
املسألة الثالثة :احللق والتقصير.
املسألة الرابعة :قيام الليل.

املسألة اخلامسة :املسارعة إلى الصالة.

املسألة السادسة :االلتجاء إلى اهلل.
املسألة السابعة :عدم مسح احلصا في الصالة.
املسألة الثامنة :الدعاء.
املسألة التاسعة :أزمنة تنزل الرحمات.
املسألة العاشرة :اخلوف من اهلل.
املسألة احلادية عشرة :انتظار الصالة على طهارة في املسجد.
اخلامتة :وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.
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فهرس املصادر واملراجع.

املطلب األول
أسباب حتصيل رحمة اهلل متعدية النفع للناس
املسألة األولى
الرحمة باخللق عامة
اهتم اإلسالم بنشر معنى التراحم بني اخللق أجمعني ،بل جعلها بني
جميع طبقات اجملتمع ،مسلمهم وكافرهم ،وبرهم وفاجر هم ،وصغيرهم
وكبيرهم ،وذكرهم وأنثاهم ،حتى مع احليوان واجلماد.
وجعل من أهم أسباب حتصيل رحمة اهلل :الرحمة باخللق ،للحديث
الذي أخرجه الترمذي في سننه عن جرير بن عبداهلل قال :قال رسول اهلل
َّاس الَ يَ ْر َح ُم ُه اللَّ ُه)»((( .وكذا ما أخرجه الترمذي في
َ ( :Sم ْن الَ يَ ْر َح ُم الن َ
سننه عن عبداهلل بن عمرو قال :قال رسول اهلل ( :Sال َّر ِ
اح ُمو َن يَ ْر َح ُم ُه ُم
ٌ (((
الس َماءِ  ،ال َّر ِح ُم ُش ْجنَة
ال َّر ْح َم ُن ،ا ْر َح ُموا َم ْن فِ ي األَ ْر ِ
ض يَ ْر َح ْم ُك ْم َم ْن فِ ي َّ
صل َ ُه اهلل َو َم ْن َق َط َع َها َق َط َع ُه اللَّ ُه)(((.
صل َ َها َو َ
مِ َن ال َّر ْح َمنِ َ ،ف َم ْن َو َ
(((
(((

(((

أخرجه الترمذي في سننه ،كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في رحمة املسلمني ج/4ص323
ح( )1922وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».
شجنة :بكسر املعجمة وسكون اجليم بعدها نون ،وجاء بضم أوله وفتحه ،الشجنة عروق الشجر
املشتبكة ،والشجن بالتحريك واحد الشجون ،وهي :طرق األودية ومنه قولهم« :احلديث ذو
شجون» أي :يدخل بعضه في بعض وقوله من الرحمن أي :أخذ اسمها من هذا االسم ،وقيل
الشجنة :الشعبة من الشيء .ينظر :لسان العرب ج/13ص 233النهاية في غريب األثر ج/2
ص ،447فتح الباري ج/10ص.418
أخرجه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة املسلمني ج/4ص323
ح( )1924وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».
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قال ابن حجر“ :ومقتضاه أن رحمة اهلل تختص مبن اتصف بالرحمة
وحتقق بها”((( .قال املباركفوري“ :الراحمون ملن في األرض :من آدمي
وحيوان محترم ،بنحو شفقة وإحسان ومواساة «يرحمهم الرحمن» أي:
يحسن إليهم ويتفضل عليهم ،والرحمة مقيدة باتباع الكتاب والسنة فإقامة
احلدود واالنتقام حلرمة اهلل ال ينافي كل منهما الرحمة( ،ارحموا من في
األرض)” ،قال الطيبي“ :أُت َِي بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف اخللق،
فيرحم البر والفاجر ،والناطق والبُهم ،والوحوش والطير”((( .قال املناوي:
“فإن كان لك شوق إلى الرحمة من اهلل ،فكن رحي ًما لنفسك ولغيرك ،وال
تستبد بخيرك ،فارحم اجلاهل بعلمك ،والذليل بجاهك ،والفقير مبالك،
والكبير والصغير ،بشفقتك ورأفتك ،والعصاة بدعوتك ،والبهائم بعطفك،
ورفع غضبك ،فأقرب الناس من رحمة اهلل أرحمهم خللقه ،فكل ما يفعله
من خير دق أو جل فهو صادر عن صفة الرحمة”(((.
وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد قال( :أَ ْر َسل َ ِت
الس َ
ال َم،
ابْنَ ُة ال َّن ِب ِّي ِ Sإلَيْهِ إ َِّن ابْنًا لِي ُق ِب َ
ضَ ،ف ْأ ِتنَاَ ،ف َأ ْر َس َل يُق ِْر ُئ َّ
َص ِب ْر،
َويَقُو ُل« :إ َِّن هلل َما أَ َخ َذَ ،ولَ ُه َما أَ ْع َطىَ ،و ُك ٌّل ِعنْ َدهُ ِب َأ َج ٍل ُم َس ًّمىَ ،فلْت ْ
َولْت َْحت َِس ْب»َ ،ف َأ ْر َسل َ ْت ِإلَيْهِ تُق ِْس ُم َعلَيْهِ لَ َي ْأ ِت َي َّن َهاَ ،ف َقا َم َو َم َع ُه َس ْع ُد بْ ُن ُع َبا َدةَ،
َو َم َعا ُذ بْ ُن َج َب ٍلَ ،وأُبَ ُّي بْ ُن َك ْع ٍبَ ،و َزيْ ُد بْ ُن ثَاب ٍِت َو ِر َجا ٌلَ ،ف ُرفِ َع ِإلَى َر ُسولِ اهلل
الص ِب ُّي َونَف ُْس ُه تَتَ َق ْع َق ُع((( َ -قا َلَ :ح ِسبْتُ ُه أَ َّن ُه َقا َل َك َأ َّن َها َش ٌّن(((َ -ف َف َ
اض ْت
َّ S

(((
(((
(((
(((
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(((

ينظر :فتح الباري ج/3ص.158
ينظر :حتفة األحوذي ج/6ص.43
ينظر :فيض القدير ج/4ص.42
نفسه تتقعقع أي :كلما صارت إلى حال لم تلبث أن تصير إلى حال أخرى تقرب من املوت ال تثبت
على حالة واحدة ،والقعقعة :حكاية صوت الشن اليابس إذا حرك شبه البدن باجللد اليابس
اخللق وحركة الروح فيه مبا يطرح في اجللد من حصاة ونحوها .ينظر :شرح السيوطي لسنن
النسائي ج/4ص.22
الشن -بفتح الشني املعجمة وتشديد النون :-السقاء البالي ،واجلمع شنان ،وشبه النفس بنفس
اجللد وهو أبلغ في اإلشارة إلى شدة الضعف .ينظر :عمدة القاري ج/8ص 74بتصرف.

(هذِ ِه َر ْح َم ٌة َج َعلَ َها اهلل
َعيْنَاهَُ ،ف َقا َل َس ْع ٌد :يَا َر ُسو َل اهللَ ،ما َه َذا؟ َف َقا َلَ :
وب ِع َبادِ هَِ ،و ِإ َّن َما يَ ْر َح ُم اهلل مِ ْن ِع َبادِ ِه ال ُّر َح َما َء)(((.
فِ ي ُقل ُ ِ
وقرن النبي  Sبني من نزعت الرحمة من قلبه وبني الشقاء ،للحديث
الذي أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال :سمعت أبا القاسم
 Sيقول( :لاَ تُنْ َز ُع ال َّر ْح َم ُة ِإلاَّ مِ ْن َشقِ ٍّي)(((.
ودعا  Sملن يرفق باملسلمني ،ودعا على من يشق عليهم قائلاً ( :الل ُه َّم،
َم ْن َول َِي مِ ْن أَ ْم ِر أ ُ َّمتِي َشيْ ًئا َف َشقَّ َعلَيْهِ ْمَ ،ف ْ
اش ُق ْق َعلَيْهِ َ ،و َم ْن َول َِي مِ ْن أَ ْم ِر
أ ُ َّمتِي َشيْ ًئا َف َر َف َق بِهِ ْمَ ،فا ْر ُف ْق ِبهِ )(((.

املسألة الثانية
االستحالل من املظالم
إن ُّ
الظلم من أسوء املعاصي وأش ِّدها عقوبة عند اهلل ،فقد ح َّرم اهلل >

الظلم على نفسه ،وتوعد اهلل َّ
ُّ
الظلمة بالوعيد الشديد ،فالتحلل من املظالم
يكون بطلب العفو واملغفرة ممن ظلمهم ،قبل فوات األوان وال يكلِّف األمر
عنتًا وال مش َّقة ،مع التَّنازل عن الكبرياء ،واستشعار التواضع والرحمة،
وقد حذر رسول اهلل  Sالظالم في احلديث الذي أخرجه البخاري في
صحيحه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل َ ( :Sم ْن َكانَ ْت لَ ُه َم ْظل َ َم ٌة
لأِ َ ِخيهِ مِ ْن عِ ْر ِضهِ أَ ْو َش ْيءٍ َ ،فل ْ َيت ََحلَّل ْ ُه مِ نْ ُه ال َي ْو َمَ ،قبْ َل أَ ْن الَ يَ ُكو َن دِ ينَا ٌر َوالَ
(((

(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اجلنائز ،باب قول النبي  Sيعذب امليت ببعض بكاء أهله
عليه ج/1ص 431ح(.)1224
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة ،باب ما جاء في رحمة املسلمني ج/4ص323
ح( )1923وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن».
أخرجه مسلم في صحيحه ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية
والنهي عن إدخال املشقة عليهم ج/3ص 1458ح(.)1828
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َات
صا ِل ٌح أ ُ ِخ َذ مِ نْ ُه ِب َق ْد ِر َم ْظل َ َمتِهِ َ ،و ِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن لَ ُه َح َسن ٌ
دِ ْر َه ٌمِ ،إ ْن َكا َن لَ ُه َع َم ٌل َ
ص ِ
أ ُ ِخ َذ مِ ْن َس ِّيئَ ِ
اح ِبهِ َف ُحمِ َل َعلَيْه)(((.
ات َ
بل جعل اإلسالم االستحالل من املظالم سب ًبا من أسباب حتصيل رحمة
اهلل ،للحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل
َ ( :Sر ِح َم اهلل َعبْ ًدا َكانَ ْت لأِ َ ِخيهِ عِ نْ َدهُ َم ْظ ِل َم ٌة فِ ي عِ ْر ٍض أَ ْو َم ٍالَ ،ف َجا َءهُ
َات
سن ٌ
س ثَ َّم دِ ينَا ٌر َولاَ دِ ْر َه ٌمَ ،ف ِإ ْن َكانَ ْت لَ ُه َح َ
است ََحلَّ ُه َقبْ َل أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ َولَيْ َ
َف ْ
َات َح َّملُوهُ َعلَيْهِ مِ ْن َس ِّيئَاتِهِ ْم)((( .قال
أ ُ ِخ َذ مِ ْن َح َسنَاتِهِ َ ،و ِإ ْن لَ ْم تَ ُك ْن لَ ُه َح َسن ٌ
املناوي“ :فيتأكد االعتناء بذلك رجاء للفوز بدعوة املصطفى .(((”S

املسألة الثالثة
تبليغ األحاديث النبوية للناس
من أشرف املهام في احلياة تبليغ ميراث النبوة( :العلم الشرعي)،
وهو اصطفاء من اهلل ملن يسلك هذه املهمة ،ويزيده رسول اهلل S
شر ًفا بدعاء خاص لكل من يبلغ األحاديث النبوية للحديث الذي أخرجه
احلاكم في مستدركه عن جبير بن مطعم قال :سمعت رسول اهلل S
اها ِإلَى َم ْن لَ ْم يَ ْس َم ْع َها،
اها ،ثُ َّم أَ َّد َ
يقولَ ( :ر ِح َم اهلل َعبْ ًدا َسمِ َع َم َقالَتِي َف َو َع َ
َف ُر َّب َحامِ لِ فِ ق ٍْه لاَ فِ ْق َه لَ ُهَ ،و ُر َّب َحامِ لِ فِ ق ٍْه ِإلَى َم ْن ُه َو أَ ْف َق ُه مِ نْ ُه)(((.

(((
(((
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(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب املظالم ،باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل
يبني مظلمته ج/2ص 865ح(.)2317
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة ،باب ما جاء في شأن احلساب والقصاص ج/4
ص 613ح( )2419قال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح غريب» ،وابن حبان في صحيحه
ج/16ص 362ح(.)7362
ينظر :التيسير بشرح اجلامع الصغير ج/2ص.32
«حدِ يثُ ال ُّن ْع َمانِ بْنِ بَ ِش ٍير
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ج/1ص 163ح( )296وقالَ :
يح» وسكت عنه الذهبي ،وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج/1ص 270ح( )67ورواه
مِ ْن َش ْر ِط َّ
الص ِح ِ
َّ
الطبراني في املعجم الكبير ( )41/2وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (َ « :)138/1ر َواهُ الط َب َران ُِّي فِ ي
الْ َكبِيرِ َ ،وفِ يهِ ُ :م َح َّم ُد بْ ُن َكث ٍِير الْ ُكوفِ ُّيَ ،
ض َّع َف ُه الْبُخَ ارِ ُّي َو َغيْ ُرهَُ ،و َم َّشاهُ ابْ ُن َمعِ ٍني».

املسألة الرابعة
الصبر عند األذى
االبتالء بأذية الناس سنة من سنن اهلل في احلياة الدنيا ،قال تعالى:
(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [الفرقان ،]20:والصبر عليه من
عالمات قوة اإلميان ،فقد قال تعالى( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ) [ال�شورى] .وأثبت رسول اهلل  Sللصابر اخليرية((( ،فقد جاء في
احلديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عبداهلل قال :قسم النبي
 Sقس ًما ،فقال رجل( :إ َِّن َهذِ ِه لَقِ ْس َم ٌة َما أ ُ ِري َد ِب َها َو ْج ُه اهللَ ،ف َأخْ َب ْر ُت
ال َّن ِب َّي َ Sف َغ ِض َبَ ،حتَّى َرأَيْ ُت ال َغ َ
وسى
ض َب فِ ي َو ْجهِ هِ َ ،و َقا َل( :يَ ْر َح ُم اهلل ُم َ
لَ َق ْد أُوذِ َي ِب َأ ْكثَ َر مِ ْن َه َذا َف َص َب َر)((( .فجعل من أسباب الدعاء برحمة اهلل
على موسى صبره على اإليذاء ليعلمنا :أن من أسباب حتصيل رحمة اهلل
الصبر على األذى(((.
(((

(((
(((

للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه في ج/2ص 1338ح( )4032عن ابن عمر قال :قال رسول
اهلل ( :Sاملؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أج ًرا من املؤمن الذي ال يخالط
الناس وال يصبر على أذاهم) ،وقال املباركفوري في حتفة األحوذي ج/7ص( :177رواه ابن ماجه
بإسناد حسن) .وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق باب (بدون عنوان)
ً
مخالطا الناس ويصبر على أذاهم خير من املسلم
ج/4ص 662ح( )2507بلفظ( :املسلم إذا كان
الذي ال يخالط الناس وال يصبر على أذاهم) وقال املناوي في التيسير بشرح اجلامع الصغير ج/2
ص« :452بإسناد حسن)».
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات باب قول اهلل ( :وصل عليهم) ج/5ص2333
ح(.)5977
ويؤيد معنى أن الصبر على االبتالء يستوجب رحمة اهلل قوله تعالى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ) [البقرة ،]157-156:وقد
أشار إلى هذا املعنى أيضا ابن عالن في دليل الفاحلني قائلاً « :استفهام إنكار فهو في معنى :ما يعدل
أحد (إذا لم يعدل اهلل ورسوله ثم قال) ،مبينًا أن الصفح عن عثرات اللئام سنة قدمية في األنبياء
واملرسلني ( :يرحم اهلل موسى) أتى به مع أن األكثر من هديه في الدعاء :أي :عند ذكر أحد من
األنبياء ،أن يبدأ بنفسه فيقول مثلاً  :غفر اهلل لنا ولفالن ،اهتما ًما بشأنه ألنه ذكر في مقام املدحة له
والتأسي به (قد أوذي بأكثر من هذا) أي :من أذى السفهاء واجلهال له فقالوا :إنه آدر ،وذلك منهم
غاية العت ّو» ينظر :دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني حملمد علي بن محمد بن عالن بن إبراهيم
البكري الصديقي ( .)220/1فكأن الصبر مع الصفح جعله يترحم على موسى  متأس ًيا به.
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املسألة اخلامسة
السماحة في البيع والشراء والقضاء
السماحة نابعة عن طيب في النفس ،ولني في اجلانب ،وهي ذلة على
املؤمنني دون ضعف ،وصدق في التعامل دون غنب ،بها تصفو القلوب،
ويسود الوئام ،ويسعد األنام ،وهي ليست شعا ًرا برا ًقا يرفع في وقت دون
وقت ،بل هي خلق سام يتسع حتى يتجاوز اإلنسان ،إلى احليوان والنبات،
ولقد وسعها الشرع في التعامل حتى في البيع والشراء والقضاء ،وجعلها
سب ًبا من أسباب حتصيل رحمة اهلل للحديث الذي أخرجه البخاري في
صحيحه عن جابر بن عبداهلل أن رسول اهلل  Sقالَ ( :ر ِح َم اهلل َر ُجلاً
َس ْم ًحا ِإ َذا بَا َعَ ،و ِإ َذا ْ
اشتَ َرىَ ،و ِإ َذا ا ْقت َ
َضى)(((.

قال ابن حجر«“ :رحم اهلل رجلاً » :يحتمل الدعاء ،ويحتمل اخلبر،
«سمحا» -بسكون امليم
وقد يستفاد العموم من تقييده بالشرط ،قوله:
ً
وباملهملتني  -أي :سهلاً وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت ،فلذلك كرر
أحوال البيع والشراء والتقاضي ،والسمح :اجلواد ،يقال سمح بكذا :إذا
جاد ،واملراد هنا :املساهلة ،قوله« :وإذا اقتضى» أي :طلب قضاء حقه
بسهولة وعدم إحلاف .وفيه احلض على السماحة في املعاملة واستعمال
معالي األخالق ،وترك املشاحة واحلض على ترك التضييق على الناس،
في املطالبة وأخذ العفو منهم”(((.
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قال الكرماني“ :ظاهره اإلخبار لكن قرينة االستقبال املستفاد من إذا
جتعله دعاء ،وتقديره :رحم اهلل رجلاً يكون كذلك”(((.
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن
طلب ح ًقا فليطلبه في عفاف ج/2ص 730ح(.)1970
ينظر :فتح الباري ج/4ص 307بتصرف.
ينظر :فتح الباري ج/4ص.307

املسألة السادسة
الصدقة على احملتاج
إن الصدقة تطفئ غضب الرب ،وتدفع عن ميتة السوء((( ،وتقي من
النار((( ،واملتصدق في ظل صدقته يوم القيامة((( ،وهي دواء وعالج لقسوة
القلب((( ،وهي ً
أيضا سبب من أسباب حتصيل رحمة اهلل للحديث الذي
أخرجه احلاكم في مستدركه عن علقمة بن رمثة أنه قال :بعث رسول
اهلل  Sعمرو بن العاص إلى البحرين ثم خرج رسول اهلل  Sفي سرية
وخرجنا معه ،فنعس رسول اهلل  ،Sثم استيقظ فقالَ ( :ر ِح َم اهلل َع ْم ًرا»
استَيْ َق َظَ ،ف َقا َلَ « :ر ِح َم
اس ُم ُه َع ْم ٌروَ ،فنَ َع َ
س ثَا ِن ًيا َف ْ
َقا َلَ :فتَ َذا َك ْرنَا ُك َّل ِإنْ َس ٍان ْ
استَيْ َق َظَ ،ف َقا َلَ « :ر ِح َم اهلل َع ْم ًرا» َف ُقلْنَا:
اهلل َع ْم ًرا» ،ثُ َّم نَ َع َ
س ال َّثا ِلثَ َة ،ثُ َّم ْ
اص»َ ،قالُواَ :ما بَالُ ُه؟ َقا َل:
«ع ْم ُرو بْ ُن الْ َع ِ
َم ْن َع ْم ٌرو يَا َر ُسو َل اهلل؟ َقا َلَ :
ِالص َد َقةِ َف َأ ْج َز َل
الص َد َقةِ َ ،ف َجا َء ب َّ
َّاس ِإلَى َّ
« َذ َك ْرتُ ُه ِإ ِّني ُكن ُْت ِإ َذا نَ َدبْ ُت الن َ
ص َد َق َع ْم ٌرو إ َِّن ِل َع ْم ٍرو
َف َأ ُقو ُل لَ ُه :مِ ْن أَيْ َن لَ َك َه َذا؟ َف َيقُو ُل :مِ ْن ِعنْدِ اهللَ ،و َ
َخيْ ًرا َكثِي ًرا» َقا َل ز َُهيْ ٌرَ « :فل َ َّما َكانَ ِت الْفِ تْنَ ُة ُقل ْ ُت( :إتْ َب ُع َه َذا ا َّلذِ ي َق ْد َقا َل
َر ُسو ُل اهلل  Sفِ يهِ َما َقا َل َفل َ ْم أ ُ َف ِار ْق ُه)(((.
(((
(((
(((

(((
(((

أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الزكاة ،باب ما جاء في فضل الصدقة ج/3ص 52ح()664
بلفظ( :إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ،وتدفع عن ميتة السوء) قال أبو عيسى« :هذا حديث
حسن غريب من هذا الوجه».
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة
وأنها حجاب من النار ج/2ص 703ح( )1016بلفظ( :من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق
مترة فليفعل).
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة ،باب الصدقة باليمني ج/2ص 517ح()1357
بلفظ( :سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة اهلل ورجل
قلبه معلق في املساجد ورجالن حتابا في اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات
منصب وجمال فقال :إني أخاف اهلل ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق
ميينه ورجل ذكر اهلل خال ًيا ففاضت عيناه).
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/2ص 263ح( )7566عن أبي هريرة أن رجلاً شكا إلى رسول
اهلل  Sقسوة قلبه فقال له( :ان أردت تليني قلبك فأطعم املسكني وامسح رأس اليتيم) .وقال
الهيثمي في مجمع الزوائد ج/8ص“ :160رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح”.
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ج/3ص 515ح( )5916وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ولم يخرجاه».
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املسألة السابعة
قول كلمة احلق
مسؤولية الكلمة في اإلسالم منهج ر ّبى رسول اهلل  Sاملسلمني عليه،
فجعل انتقاء الطيب من القول أو الصمت عالمة اإلميان((( ،فالكلمة قد
ترفع العبد درجات ،وقد تهوي به في جهنم((( ،ومن حفظ لسانه كان له
هذا ضما ًنا باجلنة((( ،وجعل رسول اهلل  Sقول كلمة احلق سب ًبا من
أسباب حتصيل رحمة اهلل للحديث الذي أخرجه الترمذي عن علي قال:
قال رسول اهلل ( :Sيَقُو ُل ا َ
حلقَّ َو ِإ ْن َكا َن ُم ًّرا)((( .فدعاء الرسول  Sله
بالرحمة لقوله كلمة احلق.

املسألة الثامنة
احلراسة في اجلهاد
احلراسة في سبيل اهلل لها فضل كبير عند اهلل ،فحراسة ليلة في سبل
اهلل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها((( ،والعني احلارسة يحرم
اهلل عليها النار((( ،وهو رباط في سبيل اهلل((( وللحارس دعوة خاصة من
(((
(((
(((
(((
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(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ج/5ص 2376ح( )6110بلفظ:
(من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خي ًرا أو ليصمت).
للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ج/5ص2377
ح( )6113بلفظ( :إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي لها باال يرفع اهلل بها درجات وإن
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم).
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ج/5ص 2376ح( )6109بلفظ:
(من يضمن لي ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة).
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب املناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب ج/5ص 633ح(.)3714
قال أبو عيسى“ :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه”.
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ج/2يص 91ح( )2426بلفظ( :يقول حرس ليلة في
سبيل اهلل أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها) هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/4ص 134ح( )17252بلفظ( :وحرمت النار على عني سهرت
في سبيل اهلل) ،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج/5ص« :287رواه أحمد ورجال أحمد ثقات».
للحديث الذي أخرجه الطبراني في املعجم األوسط ج/8ص 90ح(= )8059

رسول اهلل  Sبرحمة اهلل له ،فاحلراسة في سبيل اهلل سبب من أسباب
حتصيل رحمة اهلل ،ويؤيده احلديث الذي أخرجه احلاكم في مستدركه عن
س الْ َح َر ِس)(((.
عقبة بن عامر قال :قال رسول اهلل َ ( :Sر ِح َم اهلل َح ِار َ
وقال املناوي“ :رحم اهلل حارس احلرس -بفتح احلاء والراء -اسم الذي
يحرس ،واحلارس :احلافظ”(((.

املسألة التاسعة
إعانة الوالد ولده على بره
حقوق األبناء كثيرة في اإلسالم ،منها إعانة الوالد ولده على بره،
وقد جعلها رسول اهلل  Sمن أسباب حتصيل رحمة اهلل ،للحديث الذي
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ،قال :قال رسول اهلل :S
( َر ِح َم اهلل َوا ِل ًدا أَ َعا َن َولَ َدهُ َعلَى ِب ِّرهِ)(((.
قال املناوي« :رحم اهلل وال ًدا أعان ولده على بره بتوفيته ما له عليه
من احلقوق ،فكما أن لك على ولدك ح ًقا ،فلولدك عليك حق ،فمتى كان
الوالد غاو ًيا جاف ًيا ،جر الولد إلى القطيعة والعقوق»(((.

(((
(((
(((
(((

حارسا من وراء املسلمني كان له مثل أجر من خلفه ممن صام وصلى).
= بلفظ( :من رابط ليلة
ً
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج/5ص« :289رواه الطبراني في األوسط ورجاله ثقات».
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ج/2ص 95ح( )2438وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ولم يخرجاه».
ينظر :فيض القدير ج/4ص.25
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج/5ص 219ح( )25415قال احلافظ العراقي« :وسنده ضعيف»
ينظر :املغني عن حمل األسفار ج/1ص ،530وقال السخاوي في املقاصد احلسنة(:)364/1
«رواية الشعبي مرسلاً ».
ينظر :فيض القدير ج/4ص.29
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املسألة العاشرة
احلياء احملمود
احلياء مصدر األخالق احلسنة ،ومفتاح للخير((( ،وعالمة من عالمات
اإلميان((( ،وهو سبب من أسباب حتصيل رحمة اهلل للحديث الذي أخرجه
الترمذي عن علي قال :قال رسول اهلل َ ( :Sر ِح َم اهلل ُعثْما َن ت َْست َْح ِييهِ
امل َ َ
ال ِئ َك ُة)((( .قال املباركفوري« :أي :تستحي منه ،وكان أحيا هذه األمة»(((.
وقال النووي« :فيه فضيلة ظاهرة لعثمان وجاللته عند املالئكة ،وأن
احلياء صفة جميلة من صفات املالئكة»(((.

املسألة احلادية عشرة
نصرة النبي
نصرة النبي  Sمن أهم عالمات اإلميان ،وهي دليل محبته ،وقد دعا
رسول اهلل  Sملن نصره وذب عنه بالرحمة من اهلل  ،للحديث الذي
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن مسعود( :أَ َّن ال ِّن َسا َء ُك َّن يَ ْو َم
ني َفل َ ْو َحلَف ُْت يَ ْو َمئ ٍِذ
ني يُ ْجهِ ْز َن َعلَى َج ْر َحى الْ ُم ْش ِركِ َ
سلِمِ َ
أ ُ ُح ٍد َخل ْ َف الْ ُم ْ
س أَ َح ٌد مِ نَّا يُ ِري ُد ال ُّدنْ َيا َحتَّى أَنْ َز َل اهلل ( :ﮒ
َر َج ْو ُت أَ ْن أَبَ َّر ِإ َّن ُه لَيْ َ
(((
(((
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(((
(((
(((

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اإلميان ،باب عدد شعب اإلميان ج/1ص 64ح()37بلفظ:
(احلياء خير كله).
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اإلميان ،باب احلياء من اإلميان ج/1ص 17ح( )24بلفظ:
(أن رسول اهلل  Sمر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه في احلياء فقال رسول اهلل  :Sدعه
فإن احلياء من اإلميان).
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب املناقب ،باب مناقب علي بن أبي طالب ج/5ص 633ح(.)3714
قال أبو عيسى هذا« :حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه» :وقال الشيخ األلباني« :ضعيف
جدًا» .ورواه الطبراني في املعجم الصغير (.)95/1
ينظر :حتفة األحوذي ج/10ص.149
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/15ص.169

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

ص ْوا َما أُمِ ُروا ِبهِ  ،أ ُ ْف ِر َد
ص َح ُ
اب ال َّن ِب ِّي َ ،Sو َع َ
[�آل عمرانَ ]152:فل َ َّما َخالَ َف أَ ْ
ص ِارَ ،و َر ُجلَيْنِ مِ ْن ُق َريْ ٍش َو ُه َو
ِس َع ٍة َسبْ َع ٍة مِ ْن الأْ َنْ َ
َر ُسو ُل اهلل  Sفِ ي ت ْ
َع ِ
اش ُر ُه ْم َفل َ َّما َر ِهقُوهُ َقا َلَ ( :ر ِح َم اهلل َر ُجلاً َر َّد ُه ْم َعنَّا)َ ،قا َلَ :ف َقا َم َر ُج ٌل
اع ًة َحتَّى ُق ِت َل َفلَ َّما َر ِهقُوهُ أَيْ ًضاَ ،قا َل :يَ ْر َح ُم اهلل
ص ِارَ ،ف َقاتَ َل َس َ
مِ ْن الأْ َنْ َ
السبْ َع ُة)(((.
َر ُجلاً َر َّد ُه ْم َعنَّا َفل َ ْم يَ َز ْل يَقُو ُل َذا َحتَّى ُق ِت َل َّ

وقد دعا رسول اهلل لألنصار ،ألنهم نصروه ،للحديث الذي أخرجه
ابن ماجه في سننه عن عمرو بن عوف قال :قال رسول اهلل َ ( :Sر ِح َم
ص ِار)(((.
ص ِار َوأَبْنَا َء أَبْنَاءِ الأْ َنْ َ
صا َر َوأَبْنَا َء الأْ َنْ َ
اهلل الأْ َنْ َ
قال املناوي“ :وهذا دعاء ،أو خبر ،وذلك ملا ألصولهم من القيام في
نصرة الدين ،وإيواء املصطفى ومن معه ،حال شدة اخلوف والضيق
والعسرة ،وحمايتهم له حتى بلغ أوامر ربه وأظهر الدين ،وأسس قواعد
الشريعة ،فعادت مآثرهم الشريفة على أبنائهم وذرياتهم ،ومن ثم أكد
الوصية بهم”(((.
(((

(((

(((

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/1ص 463ح( )4414وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج/6
ص“ :110رواه أحمد ،وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط” ،وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب
اجلهاد والسير باب غزوة أحد ج/3ص  1415ح( )1789عن أنس بن مالك( :أن رسول اهلل  Sأفرد
يوم أحد في سبعة من األنصار ورجلني من قريش فلما رهقوه قال :من يردهم عنا وله اجلنة ،أو هو
رفيقي في اجلنة؟ فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل ،ثم رهقوه ً
أيضا فقال :من يردهم عنا
وله اجلنة ،أو هو رفيقي في اجلنة؟ فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى قتل ،فلم يزل كذلك حتى
قتل السبعة فقال رسول اهلل  Sلصاحبيه( :ما أنصفنا أصحابنا).
أخرجه ابن ماجه في سننه في فضائل أصحاب رسول اهلل ،باب فضل األنصار ج/1ص 58ح()165
والطبراني في املعجم الكبير ج/17ص 12ح( .)2وقال املناوي في فيض القدير ج/4ص« :22ورواه
عنه ً
أيضا الطبراني ،وفيه كثير بن عبداهلل بن عمرو املزني وهو :ضعيف ،وقد حسن له الترمذي
وبقية رجاله ثقات».
ينظر :فيض القدير ج/4ص.22
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املسألة الثانية عشرة
إيقاظ األهل لقيام الليل
االجتماع على الطاعة من أكثر العوامل التي تبعد الفتور عن العبد،
فانفراد املسلم بها دون عون أو مشاركة قد يؤدي إلى فتوره ،ألن الشيطان
يكون عليه أقوى ،فهو مع الواحد ،ومع االثنني أبعد((( ،لهذا رغب في
االجتماع على الطاعة ،وأكثر الناس قر ًبا من الرجل زوجته ،لذا جاءت
سنة إيقاظ األهل لقيام الليل من باب التعاون على الطاعة واخلير ،وبشر
رسول اهلل من يفعلها بالرحمة من اهلل للحديث الذي أخرجه احلاكم
في مستدركه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل َ ( :Sر ِح َم اهلل َر ُجلاً
صلَّى وأَيْ َق َظ ا ْم َرأَتَ ُهَ ،ف ِإ ْن أَبَ ْت نَ َ
ض َح فِ ي َو ْجهِ َها الْ َما َءَ ،و َر ِح َم
َقا َم مِ ْن اللَّيْلِ َف َ
صلَّ ْت وأَيْ َق َظ ْت َز ْو َج َهاَ ،ف ِإ ْن أَبَى نَ َ
ض َح ْت فِ ي
اهلل ا ْم َرأَ ًة َقا َم ْت مِ ْن اللَّيْلِ َ ،ف َ
َو ْجهِ هِ الْ َما َء)((( .قال العظيم آبادي“ :وأيقظ امرأته :بالتنبيه أو املوعظة،
وفي معناها :محارمه ،فإن أبت أي :امتنعت لغلبة النوم وكثرة الكسل،
نضح أي :رش في وجهها املاء ،واملراد التلطف معها ،والسعي في قيامها
لطاعة ربها مهما أمكن ،وفي قوله« :رحم اهلل امرأة قامت من الليل» أي:
وفقت بالسبق فصلت وأيقظت زوجها ،وفي الترتيب الذكري إشارة لطيفة
ال تخفى ،وفيه بيان حسن املعاشرة وكمال املالطفة واملوافقة”(((.
(((
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(((
(((

للحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الفنت ،باب ما جاء في لزوم اجلماعة ج/4
ص 465ح( )2165بلفظ( :وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد من أراد
بحبوحة اجلنة فيلزم اجلماعة ،من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك املؤمن) ،قال أبو عيسى:
«هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه».
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ج/1ص 453ح( )1164وقال« :هذا حديث صحيح
على شرط مسلم ولم يخرجاه» .وأخرجه ابن حبان ج/6ص 306ح(.)2567
ينظر :عون املعبود ج/4ص.135

املسألة الثالثة عشرة
(((
تغسيل املرأة زوجها وتكفينه
خص النبي  Sالدعاء بالرحمة من غسلته زوجته للحديث الذي أخرجه
البيهقي عن عائشة قالت :سمعت رسول اهلل  Sيقولَ ( :ر ِح َم اهلل َر ُجلاً
سلَتْ ُه ا ْم َرأَتُ ُهَ ،و ُك ِّف َن فِ ى أَخْ َ
القِ هِ (((َ ،قالَ ْتَ :ففُعِ َل َذل َ
سلَتْ ُه
َغ َّ
ِك ِب َأبِي بَ ْك ٍر َغ َّ
ا ْم َرأَتُ ُه أَ ْس َماءُ ِبن ُْت ُع َميْ ٍس األَ ْش َجعِ َّي ُة َو ُك ِّف َن فِ ى ِث َيا ِبهِ ا َّلتِى َكا َن يَبْتَذِ لُ َها)(((.
قال املناوي“ :غسلته امرأته وكفن في أخالقه ،أي :ثيابه التي أشرفت
على البلى»((( .واحلكمة في ذلك :ستر امليت ،وهذا ما أشار إليه أبو داود
في سننه في ترجمة احلديث الذي في غسل رسول اهلل بعد موته في قوله:
استَ ْق َبل ْ ُت
باب في ستر امليت عند غسله ،وأورد حتته حدي ًثا عن عائشة( :لَ ْو ْ
ِسا ُؤهُ)((( .وقال الشوكاني“ :فيه
سل َ ُه ِإلاَّ ن َ
استَ ْدبَ ْر ُت َما َغ َ
مِ ْن أَ ْم ِري َما ْ
متمسك ملذهب اجلمهور ،أي :في جواز غسل أحد الزوجني لآلخر”(((.

املسألة الرابعة عشرة
االجتماع على تالوة القرآن ومذاكرته ومجالس الذكر
القرآن الكرمي كتاب مبارك ،ومن بركته أن اهلل جعل االجتماع على
(((
(((
(((
(((
(((
(((

قال ابن املنذر« :أجمع أهل العلم على أن املرأة تغسل زوجها إذا مات ،وقال :أحمد ليس فيه
اختالف بني الناس» ينظر :املغني ج/2ص.201
منه الثوب اخللق أي :البالي ينظر :لسان العرب ج/2ص ،589النهاية في غريب األثر ج/2ص.347
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج/3ص 397ح( ،)6456وقال« :هذا إسناد ضعيف» ،وقال
الذهبي« :إسناده ضعيف فيه احلكم بن عبداهلل تركوه» ينظر :فيض القدير ج/4ص .26ورمز
السيوطي في اجلامع الصغير ( )430/1بحسنه ،وليس بصواب.
ينظر :التيسير بشرح اجلامع الصغير ج/2ص.32
أخرجه أبو داود في سننه في كتاب اجلنائز ،باب في ستر امليت عند غسله ج/3ص 196ح(.)3141
وقال ابن حجر في تلخيص احلبير ج/3ص« :236رواه أبو داود وإسناده صحيح».
ينظر :عون املعبود ج/8ص.288
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تالوته سب ًبا من أسباب حتصيل العبد على رحمة اهلل ،للحديث الذي
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل َ ( :Sو َما
َاب اهللَ ،ويَتَ َدا َر ُسونَ ُه بَيْنَ ُه ْمِ ،إلاَّ
اجتَ َم َع َق ْو ٌم فِ ي بَيْ ٍت مِ ْن بُيُ ِ
وت اهلل يَتْلُو َن كِ ت َ
ْ
السكِ ينَ ُةَ ،و َغ ِش َيتْ ُه ْم ال َّر ْح َم ُةَ ،و َح َّفتْ ُه ْم الْ َملاَ ِئ َك ُةَ ،و َذ َك َر ُه ْم اهلل
نَ َزلَ ْت َعلَيْهِ ْم َّ
فِ ي َم ْن ِعنْ َدهُ)(((.
وقال النووي“ :الرحمة قيل :املراد بالسكينة هنا الرحمة ،وقيل:
الطمأنينة والوقار هو أحسن ،وفى هذا دليل لفضل االجتماع على تالوة
القرآن فى املسجد”(((.
ومن أسباب حتصيل الرحمة مذاكرة القرآن للحديث الذي أخرجه
(سمِ َع َر ُسو ُل اهلل َ Sر ُجلاً
البخاري في صحيحه عن عائشة قالتَ :
يَ ْق َرأ ُ فِ ي ُسو َرةٍ بِاللَّيْلِ َ ،ف َقا َل :يَ ْر َح ُم ُه اهلل لَ َق ْد أَ ْذ َك َرنِي َك َذا َو َك َذا آيَ ًة ُكن ُْت
أُنْ ِسيتُ َها مِ ْن ُسو َر ِة َك َذا)(((.
وترجم أبو داود للحديث حتت باب في رفع الصوت بالقراءة ،كأنه
يشير إلى أن رفع الصوت بالقرآن سبب من أسباب حتصيل العبد على
رحمة اهلل ((( .قال النووي“ :وفيه الدعاء ملن أصاب اإلنسان من جهته
خي ًرا وإن لم يقصده ذلك اإلنسان”(((.
وحتصيل رحمة اهلل حتى باحلرص على مجالس الذكر عامة للحديث
(((
(((
(((
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(((

(((

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء ،باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى
الذكر ج/4ص 2074ح()2699
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/17ص 21بتصرف.
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن ،باب نسيان القرآن وهل يقول :نسيت آية
كذا وكذا؟ ج/4ص 1922ح(.)4751
للحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصالة ،باب في رفع الصوت بالقراءة ج/2
ص 38ح( )1331عن عائشة  :أن رجال قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن ،فلما أصبح قال
رسول اهلل ( :Sيرحم اهلل فال ًنا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها) واحلديث صحيح
أخرجه البخاري كما سبق تخريجه.
ينظر :عون املعبود ج/4ص.148

الذي أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك قالَ ( :كا َن
ص َحا ِبهِ يَقُو ُل :تَ َعا َل نُؤْمِ ْن ِب َر ِّبنَا
َعبْ ُد اهلل بْ ُن َر َو َ
اح َة ِإ َذا لَقِ َي ال َّر ُج َل مِ ْن أَ ْ
ات يَ ْو ٍم ِل َر ُج ٍلَ ،ف َغ ِض َب ال َّر ُج ُلَ ،ف َجا َء ِإلَى ال َّن ِب ِّي َ Sف َقا َل:
اع ًةَ ،ف َقا َل َذ َ
َس َ
اح َة يُ َر ِّغ ُب َع ْن إِميَان َ
اع ٍة،
ِك ِإلَى إِميَانِ َس َ
يَا َر ُسو َل اهلل أَلاَ تَ َرى ِإلَى ابْنِ َر َو َ
اهى
ِس ا َّلتِي تُ َب َ
َف َقا َل ال َّن ِب ُّي ( :Sيَ ْر َح ُم اهلل ابْ َن َر َو َ
اح َة ِإ َّن ُه يُ ِح ُّب الْ َم َجال َ
السلاَ م)(((.
ِب َها الْ َملاَ ِئ َك ُة َعلَيْهِ ْم َّ

املسألة اخلامسة عشرة
احلمد بعد العطاس
تشميت العاطس بعد حمده هلل سنة نبوية ،وهي حق من حقوق
املسلم على املسلم إذا حمد اهلل ،ومعنى التشميت :الدعاء له بالرحمة(((،
وقد بوب البخاري في كتاب األدب :باب تشميت العاطس إذا حمد اهلل(((.
وقال ابن حجر معل ًقا على الترجمة“ :أي :مشروعية التشميت بالشرط
املذكور”((( .فقد جعل احلمد بعد العطاس سببا من أسباب احلصول على
رحمة اهلل بالدعاء له بها ،للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه
س َر ُجلاَ نِ ِعنْ َد ال َّن ِب ِّي َ Sف َش َّم َت أَ َح َد ُه َما َولَ ْم
عن أنس قالَ :
(ع َط َ
يُ َش ِّم ْت الآْ َخ َر َفقِ ي َل لَ ُه َف َقا َل َه َذا َحمِ َد اللَّ َه َو َه َذا لَ ْم يَ ْح َم ْد اللَّهَ)(((.

وقد أخرج الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/3ص 265ح( ،)13822وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
ج/10ص“ :76رواه أحمد وإسناده حسن”.
ينظر :فتح الباري ج/10ص.606
ينظر :صحيح البخاري ج/5ص 2297باب رقم (.)24
ينظر :فتح الباري ج/10ص.603
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس ،باب ال يشمت العاطس إذا لم يحمد اهلل ج/5
ص 2298ح(.)5871
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س أَ َح ُد ُك ْمَ ،ف َقا َل:
اس َويَ ْك َرهُ ال َّتثَا ُؤ َبَ ،ف ِإ َذا َع َط َ
( :Sإ َِّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُع َط َ
الْ َح ْم ُد ِللَّهِ َ ،ف َحقٌّ َعلَى ُك ِّل َم ْن َسمِ َع ُه أَ ْن يَقُو َل :يَ ْر َح ُم َك اللَّ ُهَ ،وأَ َّما ال َّتثَا ُؤ ُب
است ََطا َعَ ،ولاَ يَقُولَ َّن َهاهْ َهاهَْ ،ف ِإ َّن َما َذل َ
ِك مِ ْن
َف ِإ َذا تَثَا َء َب أَ َح ُد ُك ْم َفل ْ َي ُر َّدهُ َما ْ
َّ
ض َح ُك مِ نْ ُه)(((.
الشيْ َطانِ يَ ْ

قال النووي“ :شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير ،وكل داع باخلير
فهو مشمت ،وشرطه أن يسمع قول العاطس :احلمد هلل”((( وقال ً
أيضا:
“وأما لفظ التشميت فقيل :يقول :يرحمك اهلل ،وقيل :يقول احلمد هلل
يرحمك اهلل”(((.

املسألة السادسة عشرة
عيادة املريض
اهتم اإلسالم باملرضى وأعطاهم حقو ًقا كثيرة((( ،بل جعل من أسباب
احلصول على رحمة اهلل عيادة املريض للحديث الذي أخرجه املقدسي
عن أبي موسى :دخل على احلسن بن علي يعوده ،فقال له علي :أزائ ًرا
جئتنا ،أم عائ ًدا البن أخيك ،قال :ال بل جئت عائدا ،فقال علي :أما إني
سمعته يعني النبي  Sيقولَ ( :م ْن َعا َد َم ِر ً
اض فِ ى ال َّر ْح َمةِ  ،فإذا
يضا َخ َ
جلس غمرته ال َّر ْح َمةِ )((( .وقد أخرج أحمد في مسنده عن كعب بن مالك
قوله :قال رسول اهلل َ ( :Sم ْن َعا َد َم ِر ً
س
يضا َخ َ
اض فِ ي ال َّر ْح َمةِ َ ،ف ِإ َذا َجل َ َ
استَنْ َق ْعتُ ْم ِإ ْن َشا َء اهلل فِ ي ال َّر ْح َمةِ )(((.
استَنْ َق َع فِ ي َهاَ ،و َق ْد ْ
ِعنْ َدهُ ْ
(((
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(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه الترمذي في سننه في كتاب األدب ،باب ما جاء كيف تشميت العاطس ج/5ص87
ح( )2747قال أبو عيسى« :هذا حديث صحيح».
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/14ص.32
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/18ص.120
بدليل أن في صحيح البخاري كتا ًبا كاملاً اسمه كتاب املرضى.
أخرجه املقدسي في األحاديث اخملتارة ج/2ص 408ح( ،)794وقال محقق الكتاب« :إسناده حسن».
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/3ص 460ح( )15835قال الهيثمي في مجمع الزوائد(ج/2
ص« :)297رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط وإسناده حسن».

املسألة السابعة عشرة
اإليثار وإكرام الضيف
اإليثار أعلى مراتب العطاء .هو :تقدمي الغير على النفس ،وحظوظها
الدنيوية ورغبة في احلظوظ الدينية ،وذلك ينشأ عن قوة اليقني وتوكيد
احملبة ،والصبر على املشقة((( ،وهذا ال يكون إال اختيا ًرا(((.
واإليثار سبب من أسباب احلصول على رحمة اهلل ،ويؤيده ما أخرجه
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال( :أَتَى َر ُج ٌل َر ُسو َل اهلل S
ِسائِهِ َفل َ ْم يَ ِج ْد ِعنْ َد ُه َّن
َف َقا َل :يَا َر ُسو َل اهلل أَ َ
صابَنِي الْ َج ْه ُدَ ،ف َأ ْر َس َل ِإلَى ن َ
َشيْ ًئاَ ،ف َقا َل َر ُسو ُل اهلل  :Sأَلاَ َر ُج ٌل يُ َ
ض ِّي ُف ُه َهذِ ِه اللَّيْل َ َة يَ ْر َح ُم ُه اللَّ ُه،
ص ِار َف َقا َل :أَنَا يَا َر ُسو َل اهللَ ،ف َذ َه َب ِإلَى أَ ْهلِهِ َ ،ف َقا َل:
َف َقا َم َر ُج ٌل مِ ْن الأْ َنْ َ
ف َر ُسولِ اهلل  Sلاَ ت ََّد ِخ ِريهِ َشيْ ًئاَ ،قالَ ْتَ :واللَّهِ َما ِعنْدِ ي ِإلاَّ
ضيْ ُ
لاِ ْم َرأَتِهِ َ
الصبْ َي ُة الْ َع َشا َءَ ،فنَ ِّومِ يهِ ْمَ ،وتَ َعالَ ْي َف َأ ْطفِ ئِي
ُق ُ
الصبْ َيةِ َ ،قا َلَ :ف ِإ َذا أَ َرا َد ِّ
وت ِّ
الس َرا َجَ ،ونَ ْط ِوي بُ ُطونَنَا اللَّيْل َ َةَ ،ف َف َعل َ ْت ،ثُ َّم َغ َدا ال َّر ُج ُل َعلَى َر ُسولِ اهلل S
ِّ
َف َقا َل :لَ َق ْد َع ِج َب اهلل َع َّز َو َج َّل ،أَ ْو َ
ض ِح َك مِ ْن ُفلاَ ٍن َو ُفلاَ نَ َةَ ،ف َأنْ َز َل اهلل َع َّز
َو َج َّل( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [احل�شر.(((]9:

(((
(((
(((

ينظر :تفسير القرطبي ج/18ص.26
ينظر :مدارج السالكني ج/2ص.297
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب (ﯷ ﯸ ﯹ) اآلية ،اخلصاصة:
الفاقة ج/4ص 1854ح(.)4607
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املطلب الثاني
أسباب حتصيل رحمة اهلل متعدية النفع للنفس
املسألة األولى
أربعا
الصالة قبل العصر ً
خص النبي  Sمن صلى سنة العصر أربع ركعات بالدعاء له بالرحمة
من اهلل ،للحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه عن ابن عمر ،عن النبي
ص ِر أَ ْربَ ًعا)((( .وقد يكون خب ًرا عما
 Sقالَ ( :ر ِح َم اهلل ا ْم َرأً َ
صلَّى َقبْ َل الْ َع ْ
يؤول إليه املصلي من رحمة اهلل له ،وقد قال العراقي“ :يحتمل أن يكون
دعاء وأن يكون خب ًرا”(((.

املسألة الثانية
الصالة على النبي

من مكانة رسول اهلل عند اهلل

أن اهلل

يصلي عليه ،واملالئكة،

وأمر املؤمنني بالصالة عليه قال اهلل تعالى( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ) [الأحزاب].
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قال ابن كثير“ :واملقصود من هذه اآلية أن اهلل

(((
(((

أخبر عباده مبنزلة

أخرجه الترمذي في سننه في كتاب أبواب الصالة ،باب ما جاء في األربع قبل العصر ج/2
ص295ح( )430وقال أبو عيسى« :هذا حديث غريب حسن».
ينظر :حتفة األحوذي ج/2ص.417

عبده ونبيه عنده في املأل األعلى ،بأنه يثني عليه عند املالئكة املقربني،
وأن املالئكة تصلي عليه ،ثم أمر أهل العالم السفلي بالصالة والتسليم
عليه ،ليجمع الثناء عليه من أهل العاملني العلوي والسفلي جمي ًعا”(((.
ومن ثمرات الصالة على النبي  (((Sالرحمة من اهلل للمصلي عليه،
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ،عن عبداهلل بن عمرو بن
العاص ،أنه سمع النبي  Sيقولِ ( :إ َذا َسمِ ْعتُ ْم الْ ُم َؤ ِّذ َن َفقُولُوا مِ ثْ َل َما يَقُو ُل،
صلَّى اهلل َعلَيْهِ ِب َها َع ْش ًرا ،ثُ َّم َسلُوا
صلاَ ًة َ
صلَّى َعل َ َّي َ
صلُّوا َعل َ َّيَ ،ف ِإ َّن ُه َم ْن َ
ثُ َّم َ
اللَّ َه لِي الْ َو ِسيل َ َةَ ،ف ِإ َّن َها َمن ِْزلَ ٌة فِ ي الْ َجنَّةِ لاَ تَنْ َبغِ ي ِإلاَّ ِل َعبْ ٍد مِ ْن عِ َبادِ اهلل،
َوأَ ْر ُجو أَ ْن أَ ُكو َن أَنَا ُه َوَ ،ف َم ْن َس َأ َل لِي الْ َو ِسيل َ َة َحلَّ ْت لَ ُه َّ
الش َفاعة)((( .وكذا
ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل َ ( Sم ْن
صلَّى اهلل َعلَيْهِ ِب َها َع ْش ًرا) ((( ،وقال الترمذي“ :وروي عن
صلاَ ًة َ
صلَّى َعل َ َّي َ
َ
سفيان الثوري ،وغير واحد من أهل العلم ،قالوا :صالة الرب :الرحمة،
وصالة املالئكة :االستغفار .وقيل معنى صالة اهلل على نبيه :ثناؤه عليه
عند مالئكته ،ومعنى صالة املالئكة عليه :الدعاء له”(((.

املسألة الثالثة
احللق والتقصير
التحلل من اإلحرام في احلج والعمرة يكون باحللق أو التقصير ،وقد
خص النبي  Sاحمللقني بالدعاء لهم بالرحمة ثال ًثا ،ودعا للمقصرين
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :تفسير ابن كثير ج/3ص.508
وهي ثمرات كثيرة منها :كفاية الهم وغفران الذنب ،للحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه ج/4ص636
ح( )2457بلفظ( :إ ًذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك) ،وقال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصالة ،باب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن سمعه ثم
يصلي على النبي  Sثم يسأل اهلل له الوسيلة ج/1ص 288ح(.)384
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب أبواب الصالة ،باب ما جاء في فضل الصالة على النبي S
ج/2ص 355ح( )485قال أبو عيسى« :حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح».
ينظر :فتح الباري ج/11ص.155
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مرة واحدة في احلديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عبداهلل
نيَ ،قالُوا:
ابن عمر  ،أن رسول اهلل  Sقال( :اللَّ ُه َّم ا ْر َح ِم امل ُ َحلِّقِ َ
ص ِري َنَ ،و َقا َل اللَّيْثُ َ :ح َّدثَنِي نَافِ ٌع:
ص ِري َن يَا َر ُسو َل اهللَ ،قا َلَ :وامل ُ َق ِّ
َوامل ُ َق ِّ
ني َم َّر ًة أَ ْو َم َّرتَيْنِ َ ،قالَ :و َقا َل ُع َبيْ ُد اهللَ :ح َّدثَنِي نَافِ ٌعَ ،و َقا َل
َر ِح َم اهلل امل ُ َحلِّقِ َ
ص ِري َن)(((.
فِ ي ال َّرا ِب َعةِ َ :وامل ُ َق ِّ

قال العيني » :هذا الدعاء الذي وقع من النبي  Sبالتكرار للمحلقني،
وإفراد الدعاء للمقصرين»((( .وقال ً
أيضا« :وفيه ما يدل على أفضلية
احللق ،ألنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل هلل ،ألن
املقصر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد اهلل أن يكون احلاج
مجان ًبا لها»(((.

املسألة الرابعة
قيام الليل
جعل اهلل قيام الليل سب ًبا من أسباب دخول اجلنة((( ،قال تعالى( :ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ) [ال�سجدة] .ويعرض

صاحبه للنفحات اإللهية ،ويكون سب ًبا للحصول على رحمة اهلل ،للحديث
الذي أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل :S
« َر ِح َم اهلل َر ُجلاً َقا َم مِ َن اللَّيْلِ »(((.
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(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب احلج ،باب احللق والتقصير ( )174/2ح(.)1727
ينظر :عمدة القاري ج/10ص.64
ينظر :عمدة القاري ج/10ص.64
للحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب القيامة والرقاق حتت باب (بدون ترجمة) ج/4ص652
ح()2485بلفظ( :أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون اجلنة
بسالم) وقال أبو عيسى« :هذا حديث صحيح».
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ج/2ص 247ح( )7363وقال صاحب عون املعبود ج/4ص= :136

املسألة اخلامسة
املسارعة إلى الصالة
التعجيل في الطاعات واملسارعة واملسابقة فيها سمة من سمات
املؤمنني ،وهي من صفات عباد اهلل املقربني ،ومن أهم أبواب الطاعات
احملافظة على الصالة في وقتها ،مع التعجيل على الصالة في أول وقتها
للحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه عن سالم عن أبيه قال:
اح َة َكا َن أَيْنَ َما أَ ْد َر َكتْ ُه
قال رسول اهلل َ « :Sر ِح َم اهلل أَ ِخي َعبْدِ ا ِ
هلل بْنِ َر َو َ
الصلاَ ةُ أَنَا َخ»((( .فالنبي  Sدعا لعبداهلل بن رواحة بالرحمة حلرصه
َّ
على أداء الصالة في أول وقتها.
قال املناوي“ :وصلى محافظة على أدائها أول وقتها ،وفيه :أنه يسن
تعجيل الصالة أول وقتها”((( .وقال أيضا “ :كان أينما أدركته الصالة وهو
سائر على بعيره أناخ بعيره ،وصلى محافظة على أدائها أول وقتها”(((.

املسألة السادسة
االلتجاء إلى اهلل
االلتجاء إلى اهلل مستراح الضعيف الستعانته بالقوي ،وواحة التعب

(((
(((
(((

= (وفي إسناده محمد بن عجالن وقد وثقه اإلمام أحمد ويحيى بن معني وأبو حامت الرازي واستشهد
به البخاري وأخرج له مسلم في املتابعة وتكلم فيه بعضهم) .وهذا احلديث بدون زيادة قيام الليل مع
إيقاظ األهل الذي ورد بأسانيد صحيحة -كما سبق ذكره -فقد أخرج احلديث بهذه الزيادة احلاكم
في مستدركه على الصحيحني ج/1ص 453ح( )1164وقال“ :هذا حديث صحيح على شرط مسلم
ولم يخرجاه هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه” .وأخرجه ابن حبان ج/6ص 306ح(.)2567
أخرجه الطبراني في املعجم الكبير ج/12ص 322ح( )13241وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
ج/9ص« :316رواه الطبراني وإسناده حسن».
ينظر :التيسير بشرح اجلامع الصغير ج/2ص.30
ينظر :فيض القدير ج/4ص.19
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من مكابدة احلياة ،وأمان اخلائف املهموم ،وقد ارتبطت رحمة اهلل بالفرار
إليه وااللتجاء إليه ،ويؤيد هذا املعنى احلديث الذي أخرجه البخاري في
صحيحه عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ( :Sيَ ْر َح ُم اهلل لُ ً
وطا
وس ُ
ف ،ثُ َّم
لَ َق ْد َكا َن يَ ْأ ِوي ِإلَى ُر ْك ٍن َشدِ ٍيدَ ،ولَ ْو لَ ِبثْ ُت فِ ي ِّ
الس ْجنِ َما لَ ِبثَ يُ ُ
الد ِاعي لأَ َ َجبْتُ ُه)((( .قال ابن حجر“ :إلى ركن شديد أي :إلى اهلل
أَتَانِي َّ
”((( .وقال النووي“ :فاملراد بالركن الشديد هو اهلل ”(((.

املسألة السابعة
عدم مسح احلصى في الصالة
مسح احلصى في الصالة ينافي اخلشوع واخلضوع والسكينة التي
البد من توفرها في الصالة ،لذا جاء النهي عن مسح احلصى للحديث
الذي أخرجه الترمذي في سننه عن أبي ذر عن النبي  Sقالِ ( :إ َذا َقا َم
الصلاَ ِة َفلاَ يَ ْم َس ِح ا َ
اج ُه ُه)(((.
صىَ ،ف ِإ َّن ال َّر ْح َم َة تُ َو ِ
حل َ
أَ َح ُد ُك ْم ِإلَى َّ
قال املناوي في قوله« :فإن الرحمة تواجهه»“ :أي :تنزل به وتقبل عليه،
فال ميسح حال الصالة احلصى ونحوه الذي مبحل سجوده ،ألن الشغل
بذلك لعب ال يليق مبن شملته الرحمة ،وألنه ينافي اخلشوع واخلضوع،
ويشغل املصلي عن مراقبة الرحمة املواجهة له ،فيفوته حظه منها ،وقدم
التعليل زيادة في تأكد النهي ،وتنبي ًها على عظم ثواب ترك العبث في
(((
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(((
(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب األنبياء ،باب قول اهلل تعالى{ :لقد كان في يوسف وإخوته
آيات للسائلني} ج/3ص 1239ح()3207
ينظر :فتح الباري ج/6ص.415
ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/2ص.184
أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية مسح احلصى في الصالة ج/2ص 219ح()379
قال أبو عيسى« :حديث أبي ذر حديث حسن» .وأخرجه ابن حبان في صحيحه ج/6ص49
ح(.)2273

الصالة ،وإعال ًما للمصلي بعظمة ما يواجهه فيها ،فكأنه يقول :ال ينبغي
لعاقل يلقى تلك النعم اخلطيرة بهذه الفعلة احلقيرة”(((.

املسألة الثامنة
الدعاء
الدعاءُ عبودية في اإلسالم((( ،وفيها يتذوق العبد لذة اخلضوع
واملسكنة بني يدي الكرمي ،فهي استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادر،
واستغاثة ملهوف برب كرمي ،قال تَ َعالَى( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [البقرة .]184:ومن رحمته بعبده الداعي
أنه آخذ ثمرة دعائه ال محالة ،للحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه
عن جابر قال :سمعت رسول اهلل  Sيقولَ ( :ما مِ ْن أَ َح ٍد يَ ْد ُعو ِب ُد َعاءٍ ِإلاَّ
السوءِ مِ ثْل َ ُهَ ،ما لَ ْم يَ ْد ُع ِب ِإثْ ٍم أَ ْو َق ِطي َعةِ
آتَاهُ اهلل َما َس َأ َل أَ ْو َك َّف َعنْ ُه مِ َن ُّ
َر ِح ٍم)((( .وبالدعاء تفتح أبواب الرحمة ،للحديث الذي أخرجه الترمذي
اب
في سننه عن بن عمر قال :قال رسول اهلل َ ( :Sم ْن ُف ِت َح لَ ُه مِ نْ ُك ْم بَ ُ
اب ال َّر ْح َمةِ َ ،و َما ُس ِئ َل اهلل َشيْ ًئا يَ ْعنِي أَ َح َّب ِإلَيْهِ مِ ْن
ِح ْت لَ ُه أَبْ َو ُ
ال ُّد َعاءِ ُفت َ
أَ ْن يُ ْس َأ َل ال َعافِ َي َة)((( ،وقال رسول اهلل ( :Sال ُّد َعاءُ يَنْ َف ُع مِ َّما نَ َز َلَ ،ومِ َّما
لَ ْم يَن ِْز ْلَ ،ف َعلَيْ ُك ْم ِع َبا َد اهلل بِال ُّد َعاءِ )(((.
(((
(((
(((

(((
(((

ينظر :فيض القدير ج/1ص 414بتصرف.
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة ج/5ص211ح()2969
بلفظ( :الدعاء هو العبادة) قال أبو عيسى« :هذا حديث حسن صحيح».
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الدعوات باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة ج/5ص 462
ح( ،)3381وقال« :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر القرشي وهو
ضعيف في احلديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه» ،وقال ابن حجر في فتح الباري ج/11
ص« :141أخرجه الترمذي بسند لني ،وصححه احلاكم فوهم».
أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الدعوات ،باب بدون العنوان بعد باب فضل التوبة واالستغفار
( )552/5ح(.)3548
أخرجه احلاكم في مستدركه على الصحيحني ()670/1ح( )1815وأخرجه الترمذي في سننه =
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املسألة التاسعة
أزمنة تنزل الرحمات
اً
أول :شهر رمضان
من حكمة اهلل أن فاضل بني خلقه زما ًنا ومكا ًنا ،ففضل بعض األمكنة
على بعض ،وفضل بعض األزمنة على بعض ،ففضل في األزمنة شهر رمضان
على سائر الشهور ،واختص هذا الشهر بفضائل عظيمة ومزايا كبيرة ،فهو
الشهر الذي أنزل اهلل فيه القرآن ،قال تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [البقرة .]185:وهو شهر
(((
التوبة واملغفرة((( ،وتكفير الذنوب والسيئات((( ،وشهر تفتح أبواب اجلنة
فيه وتغلق أبواب النار ،وتصفد فيه الشياطني ،وتفتح فيه أبواب الرحمة،
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يقول :قال
رسول اهلل ( :Sإ َذا َكا َن َر َم َ
اب
اب ال َّر ْح َمةِ َ ،و ُغلِّ َق ْت أَبْ َو ُ
ضا ُن ُفت َِّح ْت أَبْ َو ُ
َج َه َّن َمَ ،و ُسل ْ ِسل َ ِت َّ
الش َي ِ
اطنيُ)(((.
قال النووي“ :ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو وأن الشياطني
يقل إغواؤهم ،وإيذاؤهم ليصيرون كاملصفدين ،ويكون تصفيدهم عن

(((
(((
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(((
(((

= في كتاب الدعوات ،باب بدون العنوان بعد باب فضل التوبة واالستغفار ج/5ص 552ح()3548
قال« :هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر القرشي ،وهو ضعيف
في احلديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه».
للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتسا ًبا من
اإلميان ج/1ص 22ح( )38بلفظ( :من صام رمضان إميا ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه).
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب الصلوات اخلمس واجلمعة إلى
اجلمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر ج/1ص 209ح ( )233بلفظ:
(ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر).
للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده ج/3
ص 1194ح( )3103بلفظ( :إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت
الشياطني).
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان ج/2ص  758ح(.)1079

أشياء دون أشياء ولناس دون ناس ،ويؤيد هذه الرواية الثانية فتحت
أبواب الرحمة”(((.

ثانيا :يوم عرفة.
ً
جعل اهلل في الليالي واأليام مواسم للخيرات ،وأزمنة للطاعات ،تزداد
فيها احلسنات ،وتكفر فيها السيئات((( ،ومنها يوم عرفة الذي أكمل اهلل
فيه امللة ،وأمت به النعمة((( .ويوم تنزل فيه الرحمة للحديث الذي أخرجه
مالك عن طلحة بن عبيد اهلل بن كريز أن رسول اهلل  Sقالَ ( :ما رؤي
ص َغ ُرَ ،والَ أَ ْد َح ُرَ ،والَ أَ ْح َق ُرَ ،والَ أَ ْغ َي ُ
َّ
ظ مِ نْ ُه يَ ْو ِم
الشيْ َطا ُن يَ ْو ًما ُه َو فِ يهِ أَ ْ
َع َر َف َةَ ،و َما َذ َ
وب
اك ِإلاَّ ِل َما ي َرى مِ ْن تَنَزُّلِ ال َّر ْح َمةِ َ ،وت ََجا ُو ِز اهلل َعنِ ال ُّذنُ ِ
الْعِ َظ ِام)(((.

ً
ثالثا :يوم اجلمعة.
إن يوم اجلمعة عيد األسبوع ،وخير يوم طلعت عليه الشمس((( ،ويوم
تكفر فيه السيئات ،فاجلمعة للجمعة كفارة ملا بينهما((( ،وفيه ساعة
(((
(((
(((

(((
(((
(((

ينظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج/7ص.188
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من
كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء واالثنني واخلميس ج/2ص 819ح( )1162بلفظ( :عن صوم
يوم عرفة فقال :يكفر السنة املاضية والباقية).
ففي احلديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اإلميان ،باب زيادة اإلميان ج/1ص25
ح( )45عن عمر بن اخلطاب أن رجلاً من اليهود قال له :يا أمير املؤمنني آية في كتابكم تقرؤونها
لو علينا معشر اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدًا ،قال :أي آية؟ (ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) ،قال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم واملكان الذي نزلت فيه على
النبي  Sوهو قائم بعرفة يوم جمعة.
أخرجه مالك في موطأه ج/1ص 422ح( ،)944وقال الزيلعي في تخريج األحاديث واآلثار ج/2
ص« :32وهو مرسل صحيح وإبراهيم بن أبي عبلة معدود في ثقات التابعني ،سمع أنس بن مالك
وغيره وطلحة بن عبيداهلل بن كريز ً
أيضا تابعي ثقة وكريز» .
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اجلمعة باب فضل يوم اجلمعة ج/2ص 585
ح( )854بلفظ( :خير يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة).
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اجلمعة ،باب الصلوات اخلمس واجلمعة إلى
اجلمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر ج/1ص 209ح( )233بلفظ:
(الصالة اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة كفارة ملا بينهن ،ما لم تغش الكبائر).
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إجابة((( ،يفتح فيها باب الرحمة ،للحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في
مصنفه عن سالمة بنت أقعا قالت( :كنت عند عائشة في نسوة فسمعتها
اب
تقول( :إ َِّن يَ ْو َم الْ ُج ُم َعةِ مِ ثْ ُل يَ ْو ِم َع َر َف َةَ ،وإ َِّن فِ يهِ لَ َس َ
اع ًة يُ ْفتَ ُح فِ ي َها بَ ُ
ال َّرحْمَةِ فَقُلْنَا :أَي ُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ فَقَالَتْ :حِنيَ يُنَادِي الْمُنَادِي بِال َّ
صلاَةِ)(((.

املسألة العاشرة
اخلوف من اهلل
اخلوف من اهلل يورث رحمة اهلل  ،وهذا ثابت في احلديث الذي
أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد  ،عن النبي ( :Sأَ َّن
َر ُجلاً َكا َن َقبْل َ ُك ْمَ ،ر َغ َس ُه((( اهلل َمالاً َ ،ف َقا َل ِل َبنِيهِ لَ َّما ُح ِض َر :أَ َّي أَ ٍب ُكن ُْت
لَ ُك ْم؟ َقالُواَ :خيْ َر أَ ٍبَ ،قا َلَ :ف ِإ ِّني لَ ْم أَ ْع َم ْل َخيْ ًرا َق ُّطَ ،ف ِإ َذا ُم ُّت َف َأ ْح ِر ُقونِي،
اس َحقُونِي ،ثُ َّم َذ ُّرونِي فِ ي يَ ْو ٍم َع ِ
اص ٍفَ ،ف َف َعلُواَ ،ف َج َم َع ُه اهلل َع َّز َو َج َّل،
ثُ َّم ْ
َف َقا َلَ :ما َح َمل َ َك؟ َقا َلَ :م َخا َفت َُكَ ،فتَل َ َّقاهُ ِب َر ْح َمتِهِ )(((.
قال اخلطابي“ :قد يستشكل هذا فيقال :كيف يغفر له وهو منكر
للبعث والقدرة على إحياء املوتى؟ واجلواب :أنه لم ينكر البعث وإمنا جهل
(((
(((
(((
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أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اجلمعة ،باب الساعة التي في يوم اجلمعة ج/1ص316
ح( )893بلفظ( :أن رسول اهلل  Sذكر يوم اجلمعة فقال :فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو
قائم يصلي يسأل اهلل شي ًئا إال أعطاه إياه).
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج/1ص 473ح( )5470بسند ضعيف جلهالة سالمة بنت أقعا،
ونبل بنت بدر ينظر :إكمال اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال)()148/1
الرغس :النماء والكثرة واخلير والبركة .ينظر :لسان العرب ج/6ص ،100وقال ابن األثير في
النهاية في غريب األثر ج/2ص238
«أي :أكثر له منهما وبارك له فيهما ،والرغس :السعة في النعمة ،والبركة والنماء» .وقال ابن حجر
في فتح الباري ج/6ص521
«أي :كثر ماله» ،وقال النووي في شرح على صحيح مسلم ج/17ص« :75أي :أعطاه مالاً وبارك
له فيه».
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب األنبياء ،باب حديث الغار ج/3ص 1282ح(.)3291

فظن أنه إذا فعل به ذلك ال يعاد ،فال يعذب ،وقد ظهر إميانه باعترافه
بأنه إمنا فعل ذلك من خشية اهلل”(((.
وقال ابن حجر“ :وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط اإلميان،
وأظهر األقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة اخلوف عليه حتى
ذهب بعقله ملا يقول ،ولم يقله قاص ًدا حلقيقة معناه ،بل في حالة كان
فيها كالغافل والذاهل ،والناسي الذي ال يؤاخذ مبا يصدر منه”(((.

املسألة احلادية عشرة
انتظار الصالة على طهارة في املسجد
انتظار الصالة على طهارة ،وعدم احلدث يعرض املسلم لرحمة اهلل،
فيسخر اهلل املالئكة للدعاء له بالرحمة ،فقد ورد حدي ًثا أخرجه البخاري
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول اهلل  Sقال( :امل َ َ
ال ِئ َك ُة ت َُصلِّي َعلَى
صلَّى فِ يهِ َ ،ما لَ ْم يُ ْحدِ ثْ  ،تَقُو ُل :اللَّ ُه َّم
صلاَّ هُ ا َّلذِ ي َ
أَ َحدِ ُك ْم َما َدا َم فِ ي ُم َ
ْ
اغفِ ْر لَ ُه ،اللَّ ُه َّم ا ْر َح ْم ُه)(((.
وكذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال :قال رسول
ص َ
(ص َ
الةُ ال َّر ُجلِ فِ ي ا َ
اعةِ ت َُض َّع ُ
التِهِ فِ ي بَيْتِهِ َ ،وفِ ي
جل َم َ
ف َعلَى َ
اهلل َ :S
ُسوقِ هِ َ ،خ ْم ًسا َو ِع ْش ِري َن ِض ْع ًفاَ ،و َذل َ
ضو َء ،ثُ َّم
ِك أَ َّن ُهِ :إ َذا تَ َو َّض َأَ ،ف َأ ْح َس َن ال ُو ُ
الص َ
الةُ ،لَ ْم يَخْ ُ
ط َخ ْط َو ًةِ ،إلاَّ ُرفِ َع ْت لَ ُه ِب َها
َخ َر َج ِإلَى امل َ ْس ِجدِ  ،الَ يُخْ ِر ُج ُه ِإلاَّ َّ
صلَّى ،لَ ْم تَزَلِ امل َ َ
ال ِئ َك ُة ت َُصلِّي َعلَيْهِ َ ،ما
َد َر َج ٌةَ ،و ُح َّط َعنْ ُه ِب َها َخ ِطيئَ ٌةَ ،ف ِإ َذا َ
ص َ
الةٍ
ص ِّل َعلَيْهِ  ،اللَّ ُه َّم ا ْر َح ْم ُهَ ،والَ يَزَا ُل أَ َح ُد ُك ْم فِ ي َ
صلاَّ هُ :اللَّ ُه َّم َ
َدا َم فِ ي ُم َ
(((
(((
(((

ينظر :فتح الباري ج/6ص.522
ينظر :فتح الباري ج/6ص.523
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصالة ،باب احلدث في املسجد ج/1ص 171ح(.)434
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الص َ
الةَ)((( .فكان انتظار الصالة على طهارة سب ًبا من أسباب
َما انْت ََظ َر َّ
حتصيل رحمة اهلل.
وقال ابن بطال“ :من أراد أن حتط عنه ذنوبه من غير تعب ،فليغتنم
مالزمة مصاله بعد الصالة ،ليستكثر من دعاء املالئكة ،واستغفارهم له ،فهو
مرجو إجابته ،لقوله تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [الأنبياء.(((”]28:
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(((
(((

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اجلماعة واإلقامة ،باب فضل صالة اجلماعة ج/1
ص 232ح(.)620
ينظر :عمدة القاري ج/4ص.204

اخلامتة
•احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه وسلم تسلي ًما كثي ًرا وبعد.

أهم النتائج املستخلصة:

•تنوع أسباب حتصيل رحمة اهلل
متعدية النفع للغير ،أو للنفس.

املثبتة في السنة النبوية ،سواء

•من أهم أسباب حتصيل رحمة اهلل الرحمة باخللق عامة :مسلمهم
وكافرهم ،وبرهم وفاجرهم ،وصغيرهم وكبيرهم ،وذكرهم وأنثاهم.
•االجتماع على تالوة القرآن ومجالس الذكر سبب من أسباب
احلصول على رحمة اهلل.
•من أسباب التعرض لرحمة اهلل الصبر ،والسماحة ،واإليثار ،والعيادة،
والتشميت للعاطس ،وكلها تدور في فلك التعامل مع الناس بصورة
راقية ،وإعطائهم حقوقهم.
•األسباب املتعدية النفع للنفس كأسباب لتحصيل رحمة اهلل :كقيام
الليل ،واإليواء إلى ركن شديد ،واملسارعة إلى الصالة ،وانتظار
الصالة ،هي مقوية للعالقة بني العبد وربه ،وفيها معنى املسابقة.
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أهم التوصيات املقترحة:
•قيام دورات خاصة على مستوى كافة القطاعات التعليمية ،ينشر
فيها ثقافة( :ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء).
•ربط املناهج الدراسية بدراسة صور الرحمة في اإلسالم التي
أصلها النبي  Sتطبي ًقا.
•توجيه وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ،لتسليط
الضوء على أسباب حتصيل رحمة اهلل.
•إقامة معارض علمية في املدارس ،واجلامعات ،إلظهار االرتباط
بني الرحمة واإلسالم.
•حتفيز البحث العلمي في إبراز املنهج النبوي في تربية الناس على
التراحم.
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فهرس املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

1األحاديث اخملتارة ،تأليف :أبو عبداهلل محمد بن عبدالواحد بن أحمد
احلنبلي املقدسي ،دار النشر :مكتبة النهضة احلديثة مكة املكرمة -
 ،1410الطبعة :األولى ،حتقيق :عبدامللك بن عبداهلل بن دهيش.
2اإلكمال (تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال) تأليف :محمد بن
عبدالغني بن أبي بكر بن شجاع ،أبو بكر ،معني الدين ،ابن نقطة
احلنبلي البغدادي ،حتقيق د .عبدالقيوم عبد رب النبي ،دار النشر:
جامعة أم القرى  -مكة املكرمة ،الطبعة :األولى .1
3حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،تأليف :محمد عبدالرحمن
ابن عبدالرحيم املباركفوري أبو العال ،دار النشر :دار الكتب العلمية-
بيروت.
4تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،
تأليف :جمال الدين عبداهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي ،دار
النشر :دار ابن خزمية  -الرياض 1414 -هـ ،الطبعة :األولى،
حتقيق :عبداهلل بن عبدالرحمن السعد.
5تفسير القرآن العظيم ،تأليف :إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
أبو الفداء ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت ( 1401 -تفسير ابن كثير).
6تلخيص احلبير في أحاديث الرافعي الكبير ،تأليف :أحمد بن علي
ابن حجر أبو الفضل العسقالني  -املدينة املنورة ،1964 - 1384 -
حتقيق :السيد عبداهلل هاشم اليماني املدني.
7اجلامع ألحكام القرآن ،تأليف :أبو عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري
القرطبي ،دار النشر :دار الشعب  -القاهرة (تفسير القرطبي).

43

44

8 .8التيسير بشرح اجلامع الصغير ،تأليف :اإلمام احلافظ زين الدين
عبدالرؤوف املناوي ،دار النشر :مكتبة اإلمام الشافعي  -الرياض -
1408هـ 1988 -م ،الطبعة :الثالثة.
9 .9اجلامع الصحيح اخملتصر ،تأليف :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل
البخاري اجلعفي ،دار النشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت -
 ،1987 - 1407الطبعة :الثالثة ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا.
1010اجلامع الصحيح سنن الترمذي ،تأليف :محمد بن عيسى أبو عيسى
الترمذي السلمي ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت ،-
حتقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون.
1111رسائل ابن حزم األندلسي ،تأليف :أبو محمد علي بن أحمد بن
سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (املتوفى456 :هـ) ،دار
النشر :املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة ،19 ،2 :حتقيق:
إحسان عباس.
1212سنن ابن ماجه ،تأليف :محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني ،دار
النشر :دار الفكر  -بيروت  ،- -حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي.
1313سنن أبي داود ،تأليف :سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي،
دار النشر :دار الفكر ،حتقيق :محمد محيي الدين عبداحلميد.
1414سنن البيهقي الكبرى ،تأليف :أحمد بن احلسني بن علي بن موسى
أبو بكر البيهقي ،دار النشر :مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة -1414 -
 ،1994حتقيق :محمد عبدالقادر عطا.
1515شرح الطيبي على مشكاة املصابيح املسمى بـ (الكاشف عن حقائق
السنن) ،تأليف :شرف الدين احلسني بن عبداهلل الطيبي ،حتقيق:
د .عبداحلميد هنداوي ،دار النشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة
املكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األولى 1417 ،هـ 1997-م.

1616شرح السيوطي لسنن النسائي ،تأليف :السيوطي ،دار النشر :مكتب
املطبوعات اإلسالمية  -حلب  ،1986-1406 -الطبعة :الثانية ،حتقيق:
عبدالفتاح أبو غدة.
1717شرح صحيح البخارى البن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبدامللك
(املتوفى449 :هـ) حتقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم ،دار النشر:
مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض الطبعة :الثانية1423 ،هـ2003-م.
1818صحيح مسلم ،تأليف :مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشيري
النيسابوري ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت،1392 ،
الطبعة :الطبعة الثانية ،حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي.
1919عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،تأليف :بدر الدين محمود بن
أحمد العيني ،دار النشر :دار إحياء التراث العربي  -بيروت.
2020عون املعبود شرح سنن أبي داود ،تأليف :محمد شمس احلق العظيم
آبادي ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت 1995 -م ،الطبعة :الثانية.
2121فتح الباري شرح صحيح البخاري ،تأليف :أحمد بن علي بن حجر
أبو الفضل العسقالني الشافعي ،دار النشر :دار املعرفة  -بيروت،
حتقيق :محب الدين اخلطيب.
2222فيض القدير شرح اجلامع الصغير ،تأليف :عبدالرؤوف املناوي ،دار
النشر :املكتبة التجارية الكبرى  -مصر 1356 -هـ ،الطبعة :األولى.
2323كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،تأليف :مصطفى بن
عبداهلل كاتب جلبي القسطنطيني املشهور باسم حاجي خليفة أو
احلاج خليفة ،دار النشر :مكتبة املثنى  -بغداد ،تاريخ النشر1941 :م.
2424كشف املشكل من حديث الصحيحني ،تأليف :جمال الدين أبو الفرج
عبدالرحمن بن علي بن محمد اجلوزي ،حتقيق :علي حسني البواب،
دار النشر :دار الوطن  -الرياض.
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2525لسان العرب ،تأليف :محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري،
دار النشر :دار صادر  -بيروت ،الطبعة :األولى.
2626مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،تأليف :علي بن أبي بكر الهيثمي ،دار
النشر :دار الريان للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة ،بيروت -
.1407
2727مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،تأليف :محمد
ابن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبداهلل ،دار النشر :دار الكتاب العربي-
بيروت  ،1973-1393 -الطبعة :الثانية ،حتقيق :محمد حامد الفقي.
2828املستدرك على الصحيحني ،تأليف :محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل
احلاكم النيسابوري ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت -
1411هـ1990-م ،الطبعة :األولى ،حتقيق :مصطفى عبدالقادر عطا.
2929مسند أبي عوانة ،تأليف :اإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق
االسفرائني ،دار النشر :دار املعرفة  -بيروت.
3030مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تأليف :أحمد بن حنبل أبو عبداهلل
الشيباني ،دار النشر :مؤسسة قرطبة  -مصر.
3131املصنف في األحاديث واآلثار ،تأليف :أبو بكر عبداهلل بن محمد
ابن أبي شيبة الكوفي ،دار النشر :مكتبة الرشد  -الرياض ،1409 -
الطبعة :األولى ،حتقيق :كمال يوسف احلوت(مصنف ابن أبي شيبة).
3232املعجم األوسط ،تأليف :أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،دار
النشر :دار احلرمني  -القاهرة  ،1415 -حتقيق :طارق بن عوض
اهلل بن محمد،عبداحملسن بن إبراهيم احلسيني.
3333املعجم الكبير ،تأليف :سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم
الطبراني ،دار النشر :مكتبة الزهراء  -املوصل ،1983 - 1404 -
الطبعة :الثانية ،حتقيق :حمدي بن عبداجمليد السلفي.

3434املغني عن حمل األسفار ،تأليف :أبو الفضل العراقي ،دار النشر:
مكتبة طبرية  -الرياض 1415 -هـ1995-م ،الطبعة :األولى ،حتقيق:
أشرف عبداملقصود.
3535املغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،تأليف :عبداهلل بن
أحمد بن قدامة املقدسي أبو محمد ،دار النشر :دار الفكر  -بيروت-
 ،1405الطبعة :األولى.
3636املقاصد احلسنة في بيان كثير من األحاديث املشتهرة على األلسنة،
تأليف :شمس الدين أبو اخلير محمد بن عبدالرحمن بن محمد
السخاوي ،احملقق :محمد عثمان اخلشت ،دار النشر :دار الكتاب
العربي  -بيروت الطبعة :األولى 1405 ،هـ1985-م.
3737موطأ اإلمام مالك ،تأليف :مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي،
دار النشر :دار إحياء التراث العربي ،مصر حتقيق :محمد فؤاد
عبدالباقي.
3838النهاية في غريب احلديث واألثر ،تأليف :أبو السعادات املبارك بن
محمد اجلزري ،دار النشر :املكتبة العلمية  -بيروت 1399 -هـ-
1979م ،حتقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد الطناحي.
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