التذكري والبيان بأسباب الرضوان
صالح سليمان

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني
التذكري والبيان بأسباب الرضوان:

رضوان اهلل تعاىل أكرب وأفضل من اجلنة لقوله تعاىل " :وَالْمُ ْؤ ِمنُونَ وَالْمُ ْؤ ِمنَاتُ

َبعْضُهُمْ أَوِْليَاءُ َبعْضٍ ۚ يَ ْأمُرُونَ بِالْ َمعْرُوفِ وََينْهَوْنَ َعنِ الْمُنكَرِ وَُيقِيمُونَ
اللهُ ۚ إِنَّ
اللهَ وَ َرسُولَهُ ۚ أُو َٰلَِئكَ َسيَ ْرحَمُهُمُ َّ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ َّ

حتِهَا
اللهُ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ وَالْمُ ْؤ ِمنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ ْ
اللهَ عَزِيزٌ َحكِيمٌ ( )17وَعَدَ َّ
َّ
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَا ِكنَ طَِّيَبةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ ِّمنَ اللَّهِ أَ ْكبَرُ

ۚ

ذََٰلِكَ

هُوَ

اْلفَوْزُ

اْلعَظِيمُ

()17

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ ":إِنَّ
اللهِ صَلَّى َّ
و َعنْ أَبِي َسعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال َ :قَالَ َرسُولُ َّ
اللهَ َتبَا َركَ وََتعَالَى يَقُولُ لِأَ ْهلِ الْجََّنةِ ":يَا أَ ْهلَ الْجََّنةِ َفَيقُولُونَ :لََّب ْيكَ رََّبنَا
َّ

َو َسعْدَْيكَ َ .فَيقُولُ َ :هلْ رَضِيتُمْ ؟ َفَيقُولُونََ ":ومَا َلنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْ َط ْيَتنَا مَا

ضلَ ِمنْ ذَِلكَ .قَالُوا :يَا رَبِّ
لَمْ ُتعْطِ َأحَدًا ِمنْ خَ ْل ِقكََ .فَيقُولُ :أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْ َ
!وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ ِمنْ ذَِلكَ؟ َفَيقُولُُ :أحِلُّ عَ َل ْيكُمْ رِضْوَانِي ،فَلَا أَسْخَطُ عَ َل ْيكُمْ

َبعْ َدهُ أَبَدًا ".

اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم أحق من يُرضى:

فإن رضا رب العاملني من أمسى الغايات اليت يسعى إليها العقالء  ،كما قال جلّ
وعال يف كتابه العزيز ((وَال َّلَهُ وَ َرسُولُهُ َأ َحقَُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ

مُ ْؤ ِمنِنيَ))[التوبة]27:

الصحابة رضوان اهلل عليهم أعلى الناس مرتبة يف نيل رضوان اهلل تعاىل:

اللهِ وَالَّذِينَ َمعَهُ َأشِدَّاء عَلَى اْلكُفَّارِ ُرحَمَاء َب ْينَهُمْ
قال تعاىل  ":مُّحَمَّدٌ َّرسُولُ َّ

اللهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي ُوجُوهِهِم مِّنْ
تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً َي ْبَتغُونَ فَضْالً ِّمنَ َّ
أَثَرِ السُّجُودِ ذَِلكَ َمثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ َو َمثَلُهُمْ فِي الْإِجنِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
جبُ الزُّرَّاعَ ِلَيغِيظَ بِهِمُ اْلكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ
فَآزَ َرهُ فَا ْسَتغْلَظَ فَا ْستَوَى عَلَى سُو ِقهِ ُيعْ ِ

الَّذِينَ آ َمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ِمنْهُم َّم ْغفِ َرةً وَأَجْراً عَظِيماً "" .الفتح" 72 :
عدم استواء من أتبع رضوان اهلل كمن باء بسخطه سبحانه وتعاىل:

اللهِ َومَأْوَاهُ جَهَنَّمُ
اللهِ كَ َمنْ بَاءَ بِسَخَطٍ ِمنَ َّ
قال تعاىل  :أَفَ َمنِ َّاتبَعَ رِضْوَانَ َّ
َاللهُ بَصِريٌ بِمَا َيعْمَلُونَ .
اللهِ و َّ
صريُ هُمْ دَرَجَاتٌ ِعنْدَ َّ
وَِبئْسَ الْمَ ِ

َتفْرِيعٌ عَلَى قَوِْلهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ َنفْسٍ مَا كَسََبتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَهُوَ كَاْلَبيَانِ

سَبتْ.
ِلتَوْ ِفَيةِ كُلِّ َنفْسٍ بِمَا كَ َ

شبِيهِ فَهُوَ بِ َم ْعنَى لَا يَسْتَوُونَ
سَتفَادَةِ ِمنْ كَافِ التَّ ْ
وَالِا ْسِتفْهَامُ إِْنكَارٌ لِلْمُمَاثَ َلةِ الْمُ ْ

اللهِ بِحَالِ
 .وَالِاتِّبَاعُ ُهنَا بِ َم ْعنَى التَّط َُّلبِ  :شََّبهَ حَالَ الْ ُمتَوَخِّي بِأَ ْفعَاِلهِ رِضَى َّ

سنُ
شبِيهِ حُ ْ
الْ ُمتَط َِّلبِ لِطِ ْلَبةٍ فَهُوَ َي ْتَبعُهَا َح ْيثُ حَلَّ ِلَيقْتَنِصَهَا  ،وَفِي هَذَا التَّ ْ
حتَاجٌ إِلَى فَرْطِ ا ْهتِمَامٍ .
اللهِ َتعَالَى مُ ْ
الت ْنبِيهِ عَلَى أَنَّ التَّحْصِيلَ عَلَى رِضْوَانِ َّ
َّ

اللهِ تَ ْمثِيلٌ لِحَالِ صَا ِحبِ الْ َمعَاصِي
وَفِي ِف ْعلِ بَاءَ ِمنْ قَوِْلهِ كَ َمنْ بَاءَ بِسَخَطٍ ِمنَ َّ

خ ْيَبةِ كَمَا َتقَدَّمَ فِي
ُرهُ  ،أَوْ َرجَعَ بِالْ َ
بِالَّذِي خَرَجَ يَطْ ُلبُ مَا َي ْن َف ُعهُ فَ َرجَعَ بِمَا يَض ُّ
َم ْعنَى قَوِْلهِ َتعَالَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فِي سُو َرةِ الَْبقَ َرةِ  .وَقَدْ عُلِمَ ِمنْ هَذِهِ
صَيةِ  ،أَوْ أَهْلِ الْإِميَانِ وَأَهْلِ اْل ُكفْرِ .
الْ ُمقَابَ َلةِ حَالُ أَ ْهلِ الطَّا َعةِ وَأَ ْهلِ الْ َمعْ ِ

وَقَوُْلهُ هُمْ دَ َرجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ عَادَ الضَّمِريُ لِـ ( َمنِ َّاتبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ ) لِأَنَّهُمُ

الْ َمقْصُودُ مِنَ اْلكَلَامِ  ،وَِلقَرِيَنةِ قَوِْلهِ دَرَجَاتٌ لِأَنَّ الدَّ َرجَاتِ َمنَا ِزلُ ِر ْف َعةٍ .

وَقَوُْلهُ

وقوله

اللهِ
َّ

ِعنْدَ

تَشْرِيفٌ

تعاىل ":

لِمَنَازِلِهِمْ.

اللهِ وَرِضْوَانٍ َخيْرٌ أَمْ َمنْ أَسَّسَ ُب ْنيَاَنهُ عَلَى
أَفَ َمنْ أَسَّسَ ُب ْنيَاَنهُ عَلَى َتقْوَى ِمنَ َّ

َاللهُ لَا يَهْدِي اْلقَوْمَ الظَّالِمِنيَ ( 702
َشفَا جُ ُرفٍ هَارٍ فَانْهَارَ ِبهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ و َّ

َاللهُ عَلِيمٌ
) لَا يَزَالُ ُبنْيَانُهُمُ الَّذِي َبنَوْا رِيَبةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ َتقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ و َّ
َحكِيمٌ

(

) 770

)

اللهِ وَرِضْوَانٍ َ ،و َمنْ َبنَى
ستَوِي َمنْ أَسَّسَ ُب ْنيَاَنهُ عَلَى َتقْوَى َّ
َيقُولُ َتعَالَى  :لَا يَ ْ
مَسْجِدًا ضِرَارًا وَ ُكفْرًا وََتفْرِيقًا َب ْينَ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ  ،وَإِرْصَادًا لِ َمنْ حَا َربَ اللَّهَ

وَ َرسُوَلهُ ِمنْ َقبْلُ  ،فَإِنَّمَا َبنَى هَؤُلَاءِ ُب ْنيَانَهُمْ ( عَلَى َشفَا جُ ُرفٍ هَارٍ ) أَيْ :

َاللهُ لَا يَهْدِي اْلقَوْمَ الظَّالِمِنيَ ) أَيْ  :لَا
ريةٍ ِمثَاُلهُ ( فِي نَارِ جَهَنَّمَ و َّ
طَ َرفِ َح ِف َ

يُصْلِحُ عَ َملَ الْ ُمفْسِدِينَ

الدخَانُ
قَالَ جَابِرُ ْبنُ َعبْدِ اللَّهِ  :رَأَْيتُ الْمَسْجِدَ الَّذِي ُبِنيَ ضِرَارًا يَخْرُجُ ِم ْنهُ ُّ

اللهُ عَ َل ْيهِ وَسَلَّمَ .
النبِيِّ صَلَّى َّ
عَلَى عَهْدِ َّ

الدخَانَ يَخْرُجُ ِم ْنهُ  .وَكَذَا
وَقَالَ اْبنُ جُرَيْجٍ ذُكِرَ َلنَا أَنَّ ِرجَالًا َحفَرُوا فَ َوجَدُوا ُّ

قَالَ َقتَادَةُ .

اللهُ َتعَالَى
وَقَالَ خَ َلفُ بْنُ يَاسِنيَ اْلكُوفِيُّ  :رَأَيْتُ مَسْجِدَ الْ ُمنَا ِفقِنيَ الَّذِي ذَكَ َرهُ َّ
فِي اْلقُرْآنِ  ،وَفِيهِ جَحَرٌ يَخْرُجُ ِم ْنهُ الدُّخَانُ  ،وَهُوَ اْليَوْمُ مَزْبَ َلةٌ  .رَوَاهُ ابْنُ

جَرِي ٍر َرحِ َمهُ اللَّ ُه

سبَبِ
وَقَوُْلهُ  ( :لَا يَزَالُ ُب ْنيَانُهُمُ الَّذِي َبنَوْا رِيَبةً فِي قُلُوبِهِمْ ) أَيْ  :شَكًّا وَِنفَاقًا بِ َ

الشنِيعِ  ،أَوْرَثَهُمْ ِنفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ  ،كَمَا أُشْرِبَ
الصنِيعِ َّ
إِقْدَامِهِمْ عَلَى هَذَا َّ
عَابِدُو اْلعِجْلِ حَُّبهُ

وَقَوُْلهُ  ( :إِلَّا أَنْ َتقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ) أَيْ  :بِمَوْتِهِ ْم  .قَاَلهُ ابْنُ عَبَّاسٍ َ ،ومُجَاهِدٌ ،
ِّي َ ،و َحبِيبُ ْبنُ أَبِي ثَاِبتٍ  ،وَالضَّحَّاكُ ،وَ َعبْدُ
وَ َقتَا َدةُ  ،وَزَيْدُ ْبنُ أَسْلَ َم  ،وَالسُّد ُّ
الرحْمَنِ ْبنُ زَيْدِ ْبنِ َأسْلَمَ  ،وَ َغيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّ َلفِ .
َّ

( وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) أَيْ  :بِأَعْمَالِ خَ ْل ِقهِ َ ( ،حكِيمٌ ) فِي مُجَازَاتِهِمْ َعنْهَا ِ ،منْ َخيْرٍ
َوشَرٍّ.

أسباب نيل العبد لرضوان اهلل تعاىل:
)(7حتقيق اإلميان والعمل الصاحل
قال تعاىل ": ":إِنَّ الَّذِينَ َكفَرُوا ِمنْ أَ ْهلِ اْل ِكتَابِ وَالْمُشْرِكِنيَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أُوَلِئكَ هُمْ شَرُّ اْلبَرَِّيةِ (  ) 2إِنَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

أُوَلئِكَ هُمْ َخيْرُ الْبَرَِّيةِ (

جَزَاؤُهُمْ ِعنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
شيَ رََّبهُ ( ) ) 8
اللهُ َعنْهُمْ وَرَضُوا َع ْنهُ ذَِلكَ لِ َمنْ خَ ِ
ضيَ َّ
رَ ِ

خبِرُ َتعَالَى عَنْ مَآلِ اْلفُجَّارِ  ،مِنْ َكفَ َرةِ أَهْلِ اْل ِكتَابِ  ،وَالْمُشْرِكِنيَ الْمُخَاِلفِنيَ
يُ ْ

اللهِ الْمُ ْرسَ َلةِ  :أَنَّهُمْ يَ ْومَ اْل ِقيَا َمةِ ( فِي نَا ِر جَهَنَّمَ
اللهِ الْ ُمنَزََّلةِ وَأَْنِبيَاءِ َّ
َل ُكُتبِ َّ
خَالِدِينَ فِيهَا ) أَيْ  :مَا ِكثِنيَ  ،لَا يُحَوَّلُونَ عَنْهَا وَلَا يَزُولُونَ ( أُوَلِئكَ هُمْ شَرُّ
اللهُ وَذَرَأَهَا .
اْلبَرَِّيةِ ) أَيْ  :شَرُّ الْخَلِي َقةِ َّالتِي بَرَأَهَا َّ

ثُمَّ َأ ْخبَرَ َتعَالَى عَنْ حَالِ الْأَبْرَارِ  -الَّذِينَ آمَنُوا ِبقُلُوبِهِمْ  ،وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بِأَبْدَانِهِمْ

بِأَنَّهُمْ

-

َخيْرُ

[

ص:

858

]

اْلبَرَِّيةِ .

وَقَدِ ا ْستَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَطَاِئ َفةٌ ِمنَ اْلعُلَمَاءِ  ،عَلَى َتفْضِيلِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ

ِمنَ اْلبَرَِّيةِ عَلَى الْمَلَاِئ َكةِ ; ِلقَوِْلهِ  ( :أُوَلِئكَ هُمْ خَيْرُ اْلبَرِيَّةِ )

ثُمَّ قَالَ  ( :جَزَاؤُهُمْ ِعنْدَ رَبِّهِمْ ) أَيْ  :يَ ْومَ اْل ِقيَا َمةِ ( جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
حتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) أَيْ  :بِلَا اْنفِصَالٍ وَلَا اْنقِضَاءٍ وَلَا فَرَاغٍ .
تَ ْ

النعِيمِ
اللهُ َعنْهُمْ وَرَضُوا َع ْنهُ " َو َمقَامُ رِضَاهُ َعنْهُمْ أَعْلَى مِمَّا أُوتُوهُ ِمنَ َّ
ضيَ َّ
رَ ِ

الْ ُمقِيمِ ( وَرَضُوا َع ْنهُ ) فِيمَا َمنَحَهُمْ ِمنَ اْلفَضْلِ اْلعَمِيمِ .

اللهَ
شيَ َّ
صلٌ لِ َمنْ خَ ِ
شيَ رََّبهُ ) أَيْ  :هَذَا الْجَزَاءُ حَا ِ
وَقَوُْلهُ  ( :ذَِلكَ لِ َمنْ خَ ِ
َاتقَاهُ حَقَّ َتقْوَاهُ  ،وَ َعبَ َدهُ كَأََّنهُ يَرَاهُ  ،وَقَدْ عَلِمَ أََّنهُ إِنْ لَمْ يَ َرهُ فَإَِّنهُ يَرَاهُ .
و َّ

وانظروا إىل قصة موسى عليه السالم ملا أخرب أنه حرص على اإلقدام على

الطاعات بسرعة ليحصل على رضا رب العاملني فقال ((وَعَجِلْتُ إَِل ْيكَ رَبَِّ

ِلتَرْضَى))[طه88:

وكان من دعاء العبد الصاحل أن سأل ربه فقال" وَأَنْ أَعْ َملَ صَالِحًا

تَرْضَاهُ))[النمل)72:

7تقوى العبد ربه سبحانه وتعاىلاالتصاف بصفة التقوى بأن يتقي اإلنسان املعاصي ويُقدم على الطاعات رغبة

خيْرٍ مَِّن ذَِلكُمْ لِلََّذِينَ اَّتَقَوْا عِندَ رَبَِّهِمْ
يف رضا اهلل قال سبحانه (( ُقلْ أَؤَُنَّبُِئكُم بِ َ

حتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مَُّطَهََّ َرةٌ وَرِضْوَانٌ َّمِنَ ال َّلَهِ
َجنََّاتٌ تَجْرِي مِن تَ ْ

وَال َّلَهُ

بَصِريٌ

بِاْل ِعبَادِ))[آل

عمران.75:

]

3الرضا باهلل ربًا واإلسالم دينًا وحممد صلى اهلل عليه وسلم نبيًا :

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ َيقُولُ
اللهِ صَلَّى َّ
َعنْ اْلعَبَّاسِ ْبنِ َعبْدِ الْمُطَّ ِلبِ أََّنهُ سَمِعَ َرسُولَ َّ

ِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا " .رواه
ذَاقَ َطعْمَ الْإِميَانِ َمنْ رَضِيَ ب َّ

مسلم)(

قال اإلمام النووي يف شرحه

ِاللهِ رَبًّا
اللهُ عَلَ ْيهِ َوسَلَّمَ  ( : -ذَاقَ َطعْمَ الْإِميَانِ َمنْ رَضِيَ ب َّ
قَوُْلهُ  -صَلَّى َّ

اللهُ  : -مَ ْعنَى
وَبِالِْإسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ َرسُولًا ) قَالَ صَا ِحبُ التَّحْرِيرِ َ -رحِ َمهُ َّ

ِالش ْيءِ َقَن ْعتُ ِبهِ وَا ْكَت َف ْيتُ ِبهِ  ،وَلَمْ أَطْ ُلبْ َم َعهُ َغيْ َرهُ  .فَ َم ْعنَى
رَضِيتُ ب َّ
اللهِ َتعَالَى  ،وَلَمْ يَسْعَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الِْإسْلَامِ  ،وَلَمْ
الْحَدِيثِ لَمْ يَطْ ُلبْ غَيْرَ َّ

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ  . -وَلَا شَكَّ فِي
يَسْ ُلكْ إِلَّا مَا يُوَا ِفقُ شَرِي َعةَ مُحَمَّدٍ  -صَلَّى َّ

صتْ حَلَا َوةُ الْإِميَانِ إِلَى قَ ْلِبهِ  ،وَذَاقَ َطعْ َمهُ .
ص َفَتهُ َفقَدْ خَلَ َ
أَنَّ َمنْ كَاَنتْ هَ ِذهِ ِ

اللهُ َ : -معْنَى الْحَدِيثِ صَحَّ إِميَاُنهُ وَاطْمَأََّنتْ ِبهِ
وَقَالَ اْلقَاضِي عِيَاضٌ َ -رحِ َمهُ َّ

سهُ َوخَامَرَ بَا ِطَنهُ ; لِأَنَّ رِضَاهُ بِالْمَذْكُورَاتِ دَلِيلٌ ِلُثبُوتِ َمعْرِ َفِتهِ وََنفَاذِ
َنفْ ُ
صريَِتهِ َومُخَالَ َطةِ بَشَا َشِتهِ قَ ْلَبهُ ; لِأَنَّ َمنْ رَضِيَ َأمْرًا سَهُلَ عَ َل ْيهِ َ .فكَذَا الْمُ ْؤ ِمنُ
بَ ِ

َاللهُ أَعْلَمُ .
َذتْ َلهُ  .و َّ
اللهِ َتعَالَى  ،وَل َّ
َهلَ عَ َل ْيهِ طَاعَاتُ َّ
إِذَا َدخَلَ قَ ْلَبهُ الْإِميَانَ س َّ
)(8حتقيق التوحيد ومنافاة الشرك
)(5االعتصام حببل اهلل تعاىل وعدم التفرق
) (2مناصحة والة األمور

اللهَ عَزَّ
اللهُ عَ َل ْيهِ وَسَلَّمَ  " :إِنَّ َّ
ف َعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ،قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ صَلَّى َّ

َوجَلَّ يَرْضَى َلكُمْ ثَالثًا  ،وََيكْ َرهُ َلكُمْ ثَالثًا  ،يَرْضَى َلكُمْ أَنْ َت ْعبُدُوهُ وَال

اللهِ جَمِيعًا وَال َتفَرَّقُوا  ،وَأَنْ ُتنَاصِحُوا
ح ْبلِ َّ
تُشْرِكُوا ِبهِ َش ْيئًا  ،وَأَنْ َت ْعتَصِمُوا بِ َ

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ َأمْرَكُمْ وََيكْ َرهُ َلكُمْ  ،قِيلَ وَقَالَ  ،وَ َكثْرَةَ السُّؤَالِ ،
لِ َمنْ وَالهُ َّ
وَإِضَا َعةَ الْمَالِ "  .صحيح مسلم

)(1اتباع املسلم لنبيه صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان اهلل عليهم
بإحسان:

لقوله تعاىل  ":وَالسَّاِبقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ َّاتَبعُوهُمْ

حتَهَا الْأَنْهَارُ
اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا َع ْنهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَ ْ
ضيَ َّ
بِِإحْسَانٍ رَ ِ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَِلكَ اْلفَوْزُ اْلعَظِيمُ "( التوبة ). 700:

يقول اإلمام بن كثري يف " تفسريه " يُخْبِرُ َتعَالَى َعنْ رِضَاهُ َعنِ السَّاِب َق ْينِ ِمنَ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّاِبعِنيَ لَهُمْ بِِإحْسَانٍ  ،وَرِضَاهُمْ َع ْنهُ بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ

َالنعِيمِ الْ ُمقِيمِ
النعِي ِم  ،و َّ
جَنَّاتِ َّ

الش ْعبِيُّ  :السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ َمنْ أَدْ َركَ َب ْي َعةَ
قَالَ َّ
الرِّضْوَا ِن عَامَ الْحُدَْيِبَيةِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَ ْشعَرِيُّ َ ،و َسعِيدُ بْنُ الْمُسََّيبِ َ ،ومُحَمَّدُ بْنُ ِسريِينَ ،

اللهُ
سنُ  ،وَ َقتَا َدةُ  :هُمُ الَّذِينَ صَلَّوْا إِلَى اْل ِقبْ َلَت ْينِ مَعَ َرسُولِ اللَّهِ صَلَّى َّ
وَالْحَ َ

عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ َكعْبٍ اْلقُرَظِيُّ  :مَرَّ عُمَرُ ْبنُ الْخَطَّابِ بِرَ ُجلٍ َيقْرَأُ ":
وَالسَّاِبقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ " فََأخَذَ عُمَرُ ِبيَ ِدهِ َفقَالَ  :مَنْ

أَقْرََأكَ هَذَا ؟ َفقَالَ  :أُبَيُّ ْبنُ َك ْعبٍ َ .فقَالَ  :لَا ُتفَارِ ْقنِي حَتَّى أَذْهَبَ بِكَ إَِل ْيهِ .
فَلَمَّا جَا َءهُ قَالَ عُمَرُ  :أَْنتَ أَقْرَأْتَ هَذَا هَ ِذهِ الْآَيةَ َهكَذَا ؟ قَالَ  :نَعَمْ  .قَالَ :
اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ ؟ قَالَ َ :نعَمْ َ .لقَدْ ُك ْنتُ أَرَى
اللهِ صَلَّى َّ
َوسَ ِم ْعتَهَا ِمنْ رَسُولِ َّ

أَنَّا رَ َف َعنَا رَ ْف َعةً لَا يَبْ ُلغُهَا َأحَدٌ َبعْدَنَا َ ،فقَالَ أُبَيٌّ  :تَصْدِيقُ هَ ِذهِ الْآَيةِ فِي أَوَّلِ

حكِيمُ ) [
سُو َرةِ الْجُ ُم َعةِ  ( :وَآخَرِينَ ِمنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ اْلعَزِيزُ الْ َ
الْجُ ُم َعةِ  ] 3 :وَفِي سُو َرةِ الْحَشْرِ  ( :وَالَّذِينَ جَاءُوا ِمنْ َبعْدِهِمْ َيقُولُونَ رَبَّنَا

ا ْغفِرْ َلنَا وَلِإِخْوَاِننَا الَّذِينَ َسَبقُونَا بِالْإِميَانِ ) [ الْحَشْرِ  ] 70 :وَفِي الْأَْنفَالِ :
وَالَّذِينَ آ َمنُوا ِمنْ َبعْدُ وَهَاجَرُوا َوجَاهَدُوا َم َعكُمْ فَأُوَلِئكَ ِم ْنكُمْ ) [ الْأَْنفَالِ :

 ] 15إِلَى آخِرِ الْآَيةِ  ،رَوَاهُ اْبنُ جَرِيرٍ

سنِ اْلبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا بِرَفْعِ " الْأَنْصَارِ " عَ ْطفًا عَلَى
قَالَ  :وَذُكِرَ عَنِ الْحَ َ

(وَالسَّاِبقُونَ الْأَوَّلُونَ)

ضيَ َعنِ السَّاِبقِنيَ الْأَوَّلِنيَ ِمنَ الْمُهَاجِرِينَ
اللهُ اْلعَظِيمُ أََّنهُ قَدْ رَ ِ
َفقَدْ َأ ْخبَرَ َّ

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ َّاتَبعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ َ :فيَا وَْيلُ َمنْ أَْبغَضَهُمْ أَوْ سَبَّهُمْ أَوْ أَْبغَضَ أَوْ
الرسُولِ َو َخيْرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ  ،أَ ْعنِي
سَبَّ َبعْضَهُمْ  ،وَلَا سِيَّمَا سَيِّدُ الصَّحَاَبةِ َبعْدَ َّ
اللهُ َع ْنهُ  ،فَإِنَّ
ضيَ َّ
الصِّدِّيقَ الْأَكْبَرَ وَالْخَلِي َفةَ الْأَعْظَمَ أَبَا َبكْرِ بْنَ أَبِي قُحَا َفةَ  ،رَ ِ

ضةِ ُيعَادُونَ أَفْضَلَ الصَّحَاَبةِ وَُي ْبغِضُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ
الطَّاِئ َفةَ الْمَخْذُوَلةَ ِمنَ الرَّافِ َ

ِاللهِ ِمنْ ذَِلكَ  .وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ُعقُولَهُمْ َم ْعكُو َسةٌ  ،وَقُلُوبَهُمْ
 ،عِياذًا ب َّ
اللهُ َعنْهُمْ ؟
ضيَ َّ
َم ْنكُو َسةٌ  ،فَأَْينَ هَؤُلَاءِ ِمنَ الْإِميَانِ بِاْلقُرْآنِ  ،إِذْ يَسُبُّونَ َمنْ رَ ِ

اللهُ
اللهُ َع ْنهُ  ،وَيَسُبُّونَ َمنْ سََّبهُ َّ
َمنْ رَضِيَ َّ
وَأَمَّا أَ ْهلُ السُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ َيتَرَضُّونَ ع َّ

اللهَ  ،وَهُمْ مَُّتِبعُونَ لَا
اللهَ  ،وَُيعَادُونَ َمنْ ُيعَادِي َّ
وَ َرسُوُلهُ  ،وَيُوَالُونَ َمنْ يُوَالِي َّ

ُم ْبتَدِعُونَ  ،وََي ْقتَدُونَ وَلَا َي ْبتَدُونَ وَلِهَذَا هُمْ حِزْبُ اللَّهِ الْ ُمفْلِحُونَ وَ ِعبَادُهُ

الْمُ ْؤ ِمنُونَ  .لقوله تعاىل  ":والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين

اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه"

) (8رضوان الرمحن عن صاحب القرآن العامل به
رضا اهلل من اتبعه فهم كالم اهلل وهداه اهلل سبل السالم وأخرجه من الظلمات

إىل النور ((يَهْدِي ِبهِ ال َّلَهُ َمنِ اَّتَبَعَ رِضْوَاَنهُ ُسُبلَ السََّالمِ وَيُخْ ِرجُهُم مَِّنِ

سَتقِيمٍ))( املائدة )72:
الظَُّلُمَاتِ إِلَى النَُّورِ بِإِذِْنهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مَُّ ْ
وعن أىب هريرة رضي اهلل عنه  :عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ":جييء

صاحب القرآن يوم القيامة  ،فيقول  :يا رب حله  ،فيلبس تاج الكرامة  .مث

يقول  :يا رب زده فيلبس حلة الكرامة  ،مث يقول  :يا رب ارض عنه  ،فيقال
اقرأ

وارق

ويزاد

بكل

آية

حسنة ".

)(2ذكر اهلل تعاىل
صبِرْ عَلَى مَا َيقُولُونَ َوسَبِّحْ بِحَمْدِ رَِّبكَ َقبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
لقوله تعاىل {فَا ْ

الل ْيلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ َلع ََّلكَ تَرْضَى} ()730
وَ َق ْبلَ غُرُوبِهَا َو ِمنْ آنَاء َّ

سورة طـه

أنبُئكُم بِخريِ أعماِلكُم وأَرضاها عندَ ملي ِككُم  ،وأرفعِها يف درجاِتكُم ،
أال ِّ
وخريٍ َلكُم من إعطاءِ الذَّهبِ والورِقِ  ،ومِن أن تلقوا عدوَّكُم فتَضرِبوا

اللهِ ؟ قالَ :ذِكْرُ اللَّهِ
أعناقَهُم  ،ويَضرِبوا أعنا َقكُم ؟ قالوا :وما ذاكَ يا رسولَ َّ
".صحيح  :رواه ابن ماجة( )3017وصححه األلباين

)(70عدم مواالة أهل اإلميان للمجرمني ولو كانوا من األقربني مهم يف النسب

عدم مواالة أعداء اهلل كما قال سبحانه ((لَا تَجِدُ قَ ْومًا يُ ْؤ ِمنُونَ بِال َّلَهِ وَاْليَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادَُّونَ َمنْ حَادََّ ال َّلَهَ وَرَسُوَلهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

شريَتَهُمْ أُوَْلئِكَ َكَتبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِميَانَ وَأَيََّدَهُم بِرُوحٍ َّمِ ْنهُ وَيُ ْدخِلُهُمْ
أَوْ عَ ِ
ضيَ ال َّلَهُ َعنْهُمْ وَرَضُوا َع ْنهُ
حتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَ ِ
َجنََّاتٍ تَجْرِي مِن تَ ْ

أُوَْلِئكَ حِزْبُ ال َّلَهِ أَلَا إِنََّ حِ ْزبَ ال َّلَهِ هُمُ الْ ُمفْلِحُونَ))[اجملادلة ] .77:

)(77مبايعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
حتَ الشَّجَ َرةِ َفعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
اللهُ َعنِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ إِذْ ُيبَاِيعُونَكَ تَ ْ
َلقَدْ رَضِيَ َّ
ريةً يَ ْأخُذُونَهَا
السكِيَنةَ عَ َليْهِمْ وَأَثَابَهُمْ َفتْحًا قَرِيبًا ( َ ) 78و َمغَانِمَ َكِث َ
فَأَنْ َزلَ َّ
اللهُ عَزِيزًا َحكِيمًا ( )72
وَكَا َن َّ

اللهُ عَ َليْهِ
اللهِ  -صَلَّى َّ
خبِرُ َتعَالَى َعنْ رِضَاهُ َعنِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ الَّذِينَ بَاَيعُوا رَسُولَ َّ
يُ ْ
حتَ الشَّجَ َرةِ  ،وَقَدْ َتقَدَّمَ ذِكْرُ عِدَّتِهِمْ  ،وَأَنَّهُمْ كَانُوا أَْلفًا وََأرَْبعَمِائَةٍ
َوسَلَّمَ  -تَ ْ

 ،وَأَنَّ الشَّجَ َرةَ كَاَنتْ سَمُ َرةً بِأَرْضِ الْحُدَْيِبَيةِ

اللهِ  ،عَنْ
[ص ] 380 :قَالَ اْلبُخَارِيُّ  :حَدََّثنَا مَحْمُودٌ  ،حَدََّثنَا ُعَبيْدُ َّ

ِإسْرَائِيلَ َ ،عنْ طَارِقِ بْنِ َعبْدِ الرَّحْ َمنِ قَالَ  :انْطَ َل ْقتُ حَاجًّا فَمَرَ ْرتُ ِبقَ ْومٍ
يُصَلُّونَ َ ،فقُ ْلتُ مَا هَذَا الْمَسْجِدُ ؟ قَالُوا  :هَ ِذهِ الشَّجَ َرةُ َ ،ح ْيثُ بَايَعَ َرسُولُ
اللهُ عَلَ ْيهِ َوسَلَّمَ َ -ب ْي َعةَ الرِّضْوَانِ  ،فَأََت ْيتُ َسعِيدَ ْبنَ الْمُسََّيبِ
اللهِ  -صَلَّى َّ
َّ

اللهِ  -صَلَّى اللَّهُ
فََأ ْخبَرُْتهُ َ ،فقَالَ َسعِيدٌ  :حَدََّثنِي أَبِي أََّنهُ كَانَ فِي َمنْ بَايَعَ رَسُولَ َّ
حتَ الشَّجَ َرةِ  .قَالَ  :فَلَمَّا خَ َر ْجنَا ِمنَ اْلعَامِ الْ ُمقِْبلِ نَسِينَاهَا
عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ  -تَ ْ

اللهُ عَلَ ْيهِ َوسَلَّمَ -
ب مُحَمَّدٍ  -صَلَّى َّ
فَلَمْ َنقْدِرْ عَ َليْهَا َ ،فقَالَ َسعِيدٌ  :إِنَّ أَصْحَا َ

لَمْ

َيعْلَمُوهَا

وَعَلِ ْمتُمُوهَا

أَْنتُمْ

،

فَأَْنتُمْ

أَعْلَمُ .

وَقَوُْلهُ َ ( :فعَلِ َم مَا فِي قُلُوبِهِمْ ) أَيْ ِ :منَ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ  ،وَالسَّمْعِ وَالطَّا َع ِة ،

السكِيَنةَ )  :وَ ِهيَ الطُّمَأْنِيَنةُ  ( ،عَ َليْهِ ْم وَأَثَابَهُمْ َفتْحًا قَرِيبًا )  :وَهُوَ مَا
( فَأَنْزَلَ َّ
صلَ بِذَِلكَ مِنَ
اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ ِمنَ الصُّلْحِ َب ْينَهُمْ وََبيْنَ أَعْدَائِهِمْ َ ،ومَا حَ َ
َأجْرَى َّ
َكةَ  ،ثُمَّ َفتْحِ سَائِرِ الْبِلَادِ
صلِ ِب َفتْحِ َخ ْيبَرَ وَ َفتْحِ م َّ
خيْرِ اْلعَامِّ الْمُسْتَمِرِّ الْمُتَّ ِ
الْ َ

صلَ لَهُ ْم ِمنَ اْلعِزِّ وَالنَّصْرِ وَالرِّ ْف َعةِ فِي الدُّْنيَا وَالْآخِ َرةِ ;
وَالْأَقَالِيمِ عَلَيْهِ ْم َ ،ومَا حَ َ

اللهُ عَزِيزًا َحكِيمًا )
ريةً يَ ْأخُذُونَهَا وَكَانَ َّ
وَلِهَذَا قَالَ َ ( :و َمغَانِمَ َكِث َ

حيَى ْبنِ َسعِيدٍ اْلقَطَّانِ  ،حَدََّثنَا
قَالَ اْبنُ أَبِي حَاتِمٍ  :حَدََّثنَا َأحْمَدُ ْبنُ مُحَمَّدِ ْبنِ يَ ْ

اللهِ ْبنُ مُوسَى َ ،أ ْخبَرَنَا مُوسَى  ،أَ ْخبَرَنَا مُوسَى َ -ي ْعنِي اْبنَ ُعَبيْ َدةَ-
ُعَبيْدُ َّ

حنُ قَائِلُونَ  .إِذْ نَادَى ُمنَادِي
حَدََّثنِي إِيَاسُ ْبنُ سَلَ َمةَ َ ،عنْ أَبِيهِ  ،قَالَ َ :بيْنَمَا نَ ْ

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ  : -أَيُّهَا النَّاسُ  ،اْلَب ْي َعةَ اْلَب ْي َعةَ  ،نَ َزلَ رُوحُ
اللهِ  -صَلَّى َّ
َرسُولِ َّ

حتَ
اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ  -وَهُوَ تَ ْ
اللهِ  -صَلَّى َّ
اْلقُدُسِ  .قَالَ َ :فثُرْنَا إِلَى رَسُولِ َّ
اللهُ َعنِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ
ضيَ َّ
اللهِ َتعَالَى َ ( :لقَدْ رَ ِ
شَجَ َرةِ سَمُ َرةٍ َفبَاَي ْعنَاهُ  ،فَذَِلكَ قَ ْولُ َّ

حتَ الشَّجَ َرةِ ) [ َقالَ ] َ :فبَايَعَ ِل ُعثْمَانَ بِِإحْدَى يَدَْيهِ عَلَى
إِذْ ُيبَاِيعُوَنكَ تَ ْ
َوفَ بِاْلَب ْيتِ وَنَحْنُ هَا ُهنَا َ .فقَالَ
الُْأخْرَى َ ،فقَالَ النَّاسُ َ :هنِيئًا لِابْنِ عَفَّانَ  ،ط َّ

اللهُ عَ َل ْيهِ وَسَلَّمَ  " : -لَوْ َم َكثَ كَذَا كَذَا َسَنةً مَا طَافَ
اللهِ  -صَلَّى َّ
َرسُولُ َّ

حَتَّى أَطُوفَ ) تفسري ابن كثري.

77األمر باملعروف والنهي عن املنكر)(73إقامة الصالة
اللهِ وَالَّذِينَ َم َعهُ
ويف احلفاظ على الصالة أيضًا قوله تعاىل ":مُّحَمَّدٌ َّرسُولُ َّ

َأشِدَّاء عَلَى اْلكُفَّارِ ُرحَمَاء َب ْينَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً َي ْبَتغُونَ فَضْالً ِّمنَ اللَّهِ

وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي ُوجُوهِهِم ِّمنْ أَثَرِ السُّجُودِ"(الفتح ).72:

) (78إيتاء الزكاة

)(75الطاعة املطلقة هلل تعاىل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم :

لقوله تعاىل  " :وَالْمُ ْؤ ِمنُونَ وَالْمُ ْؤ ِمنَاتُ َبعْضُهُمْ أَوِْليَاءُ َبعْضٍ ۚ يَ ْأمُرُونَ
اللهَ
بِالْ َمعْرُوفِ وََينْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَُيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ َّ
اللهُ
اللهَ عَزِيزٌ َحكِيمٌ ( )17وَعَدَ َّ
اللهُ ۚ إِنَّ َّ
وَ َرسُوَلهُ ۚ أُو َٰلَئِكَ سَيَ ْرحَمُهُمُ َّ

الْمُ ْؤ ِمنِنيَ وَالْمُ ْؤ ِمنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َومَسَاكِنَ
اللهِ أَ ْكبَرُ ۚ ذََٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ اْلعَظِيمُ
طَِّيَبةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ ِّمنَ َّ

()17

72-الصيام:

انظر ملا ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ربه يف احلديث القدسي الصائم

فوصفه ":بأنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " جاء يف بعض األلفاظ

ابتغاء مرضايت

71أداء مناسك احلجاحلرص على آداء مناسك احلج كما قال تعاىل (( وَال آمَِّنيَ اْلَب ْيتَ الْحَرَامَ

َي ْبَتغُونَ

فَضْالً

مَِّن

رََّبَِّهِمْ

وَرِضْوَانًا))[املائدة.7:

]

) (78آداء العمرة
احلرص على آداء مناسك العمرة كما قال تعاىل (( وَال آمَِّنيَ اْلَب ْيتَ الْحَرَامَ

ال مَِّن رََّبَِّهِ ْم وَرِضْوَانًا))[املائدة] .7:
َي ْبَتغُونَ فَضْ ً

( )72رضا الوالدين
اللهُ عَنْهُمَا قَالَ  :قَالَ َرسُولُ اللَّهِ
اللهِ ْبنِ عَمْرٍو  ،رَضِيَ َّ
اللهِ بْنِ َعبْدِ َّ
َعنْ َعبْدِ َّ

اللهُ عَ َل ْيهِ وَآِلهِ َوسَلَّمَ  " :رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ َوسَخَطُ الرَّبِّ فِي
صَلَّى َّ

سَخَطِ الْوَالِدِ

)(70شكر العبد لنعم اهلل عليه
إنََّ من أسباب رضا اهلل عن العبد أن يكون العبد شاكراً لنعم اهلل مثنياً هبا على

ضهُ َلكُمْ))[الزمر] .1:
شكُرُوا يَرْ َ
اهلل ج ّل وعال كما قال سبحانه ((وَإِن تَ ْ
)(77اجلهاد يف سبيل اهلل

حكِي َعنْ رَِّب ِه َتبَارَكَ
اللهُ عَ َل ْيهِ وَسَلَّمَ  ،فِيمَا يَ ْ
النبِيِّ صَلَّى َّ
َعنْ اْبنِ عُمَرَ َ ،عنِ َّ

وََتعَالَى قَالَ  " :أَيُّمَا َعبْدٍ مِنْ ِعبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي َسبِيلِي  ،اْبِتغَاءَ مَرْضَاتِي
ضُتهُ أَنْ أَ ْغفِرَ لَهُ
 ،ضَ ِم ْنتُ َلهُ أَنْ أُ ْر ِج َعهُ بِمَا أَصَابَ ِمنْ أَجْرٍ وَ َغنِي َمةٍ  ،وَإِنْ َقبَ ْ

وَأَرْحَ َمهُ وَأُ ْدخِ َلهُ الْجَنَّة

)(77الصرب على البالء
عن أنس رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد اهلل

بعبده خرياً عجل له العقوبة يف الدنيا ،وإذا أراد اهلل بعبده الشر أمسك عنه
بذنبه حىت يوايف به يوم القيامة وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم إن عظم اجلزاء

مع عظم البالء ،وإن اهلل تعاىل إذا أحب قوماً ابتالهم فمن رضي فله الرضا،
ومن

سخط

من االية  713اىل االية

فله

السخط

رواه

الترمذي

وقوله صلى اهلل عليه وسلم عند وفاة أبنه إبراهيم عليه السالم  ":إن العني

لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزنون و ال نقول إال ما

يرضى ربنا ".

)(73حسن توكل أهل اإلميان على اهلل
وعدهم

التفاهتم

أهل

إلرهاب

الكفر

مهم

والنفاق

لقوله تعاىل  ":الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَ َمعُواْ َلكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

سُبنَا ال ّلهُ وَِنعْمَ الْوَكِيلُ ( )713فَانقَ َلبُواْ ِبِنعْ َمةٍ مِّنَ اللّهِ
فَزَادَهُمْ إِميَاناً وَقَالُواْ حَ ْ
ضلٍ عَظِيمٍ ())718
َاتَبعُواْ رِضْوَانَ الّلهِ وَال ّلهُ ذُو فَ ْ
ضلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ و َّ
وَفَ ْ
ومل يكن أقوى يف التعبري عن ميالد هذه احلقيقة من خروج هؤالء الذين

استجابوا هلل والرسول من بعد ما أصاهبم القرح  .ومن خروجهم هبذه الصورة

الناصعة الرائعة امهائلة:صورة التوكل على اهلل وحده وعدم املباالة مبقالة الناس
وختويفهم مهم من مجع قريش مهم  -كما أبلغهم رسل أيب سفيان  -وكما هول

املنافقون يف أمر

قريش وهو ما ال

بد

أن يفعلوا-:

(الذين قال مهم الناس:إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا
وقالوا:حسبنا

ونعم

اهلل

).

الوكيل.

هذه الصورة الرائعة امهائلة كانت اعالنا قويا عن ميالد هذه احلقيقة الكبرية .

وكان هذا بعض ما تشري إليه اخلطة النبوية احلكيمة. .

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعالن ميالد تلك احلقيقة الكبرية

 ،يف تلك النفوس الكبرية  .النفوس اليت ال تعرف إال اهلل وكيال  ،وترضى به
وحده وتكتفي  ،وتزداد إميانا به يف ساعة الشدة  ،وتقول يف مواجهة ختويف

الناس

(حسبنا

اهلل

،

مهم

ونعم

الوكيل.

بالناس:
).

مث تكون العاقبة كما هو املنتظر من وعد اهلل للمتوكلني عليه  ،املكتفي به ،
له:

املتجردين

(فانقلبوا بنعمة من اهلل وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهلل).
فأصابوا النجاة  -مل ميسسهم سوء  -ونالوا رضوان اهلل  .وعادوا بالنجاة

والرضى.

(بنعمة

من

اهلل

وفضل.

).

فهنا يردهم إىل السبب األول يف العطاء:نعمة اهلل وفضله على من يشاء  .ومع

التنويه مبوقفهم الرائع  ،فإنه يرد األمر إىل نعمة اهلل وفضله  ،ألن هذا هو

األصل الكبري  ،الذي يرجع إليه كل فضل  ،وما موقفهم ذاك إال طرف من
هذا الفضل اجلزيل

78الصدق يف األفعال و األقوالقال اهلل تعاىل (( قَالَ ال َّلَهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصََّادِقِنيَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنََّاتٌ تَجْرِي
حتِهَا األَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رََّضِيَ ال َّلَهُ َعنْهُمْ وَرَضُواْ َع ْنهُ ذَِلكَ الْفَوْزُ
مِن تَ ْ

اْلعَظِيمُ))[املائدة

)772:

)(75رضا اهلل عن العبد املقر بفضل اهلل عليه واملتصدق منه يف سبيل اهلل:

وهكذا حيرص املؤمن على النفقة يف سبل اخلري ألهنا من أسباب رضا رب

العاملني (( َو َمَثلُ الََّذِينَ يُن ِفقُونَ َأمْوَالَهُمُ اْبِتغَاء مَرْضَاتِ ال ّلهِ وََت ْثبِيتاً َّمِنْ أَنفُسِهِمْ

ض ْع َف ْينِ ))[البقرة] .725:
كَ َمَثلِ َجَّنَةٍ بِرَبْ َوةٍ أَصَابَهَا وَاِبلٌ فَآَتتْ أُكُلَهَا ِ

وعن أيب هريرة قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  «:إِنَّ ثَلَاَثةً فِي َبنِي

ِإسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى  ،فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ َي ْبتَ ِليَهُمْ َ ،فَب َعثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ،
سنٌ
س ٌن َ ،وجِلْدٌ حَ َ
فَأَتَى الْأَبْرَصَ َ ،فقَالَ  :أَيُّ َشيْءٍ َأحَبُّ إَِل ْيكَ ؟ قَالَ  :لَوْنٌ حَ َ

حهُ  ،فَذَ َهبَ َع ْنهُ قَذَ ُرهُ ،
 ،وَيَذْ َهبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ  .قَالَ  :فَمَسَ َ
سنًا وَجِلْدًا حَسَنًا  .قَالَ  :فَأَيُّ الْمَالِ َأحَبُّ إَِل ْيكَ ؟ قَالَ  :الْإِبِلُ
وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَ َ

اللهُ َلكَ فِيهَا.
 .فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ َ ،فقَالَ  :بَا َركَ َّ

سنٌ  ،وَيَذْ َهبُ عَنِّي
فَأَتَى الْأَقْرَعَ َفقَالَ  :أَيُّ َش ْيءٍ َأحَبُّ إَِل ْيكَ ؟ قَالَ َ :شعَرٌ حَ َ
حهُ  ،فَذَ َهبَ َع ْنهُ  ،وَأُعْ ِطيَ شَعَرًا
هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ  .قَالَ  :فَمَسَ َ

سنًا  .قَالَ  :فَأَيُّ الْمَالِ َأحَبُّ إَِليْكَ ؟ قَالَ  :اْلَبقَرُ  ،فَأُعْ ِطيَ َبقَ َرةً حَامِلًا َفقَالَ
حَ َ

:

بَارَكَ

اللَّهُ

فِيهَا .

لَكَ

اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي
فَأَتَى الْأَعْمَى َفقَالَ  :أَيُّ َش ْيءٍ َأحَبُّ إَِل ْيكَ ؟ قَالَ  :أَنْ يَرُدَّ َّ
اللهُ إَِل ْيهِ بَصَ َرهُ  .قَالَ  :فَأَيُّ الْمَا ِل َأحَبُّ
حهُ  ،فَرَدَّ َّ
فَأُبْصِرَ ِبهِ النَّاسَ  .فَمَسَ َ

إَِل ْيكَ ؟ قَالَ  :اْل َغنَمُ  .فَأُعْ ِطيَ شَاةً وَالِدًا  ،فَأُْنتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا َ ،فكَانَ لِهَذَا
وَادٍ ِمنْ الْإِِبلِ  ،وَلِهَذَا وَادٍ ِمنْ اْلَبقَرِ  ،وَلِهَذَا وَادٍ ِمنْ اْل َغنَمِ .

سكِنيٌ  ،قَدْ اْنقَ َط َعتْ ِبيَ
ثُمَّ إَِّنهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَِتهِ وَ َه ْيَئِتهِ َ ،فقَالَ َ :ر ُجلٌ مِ ْ
ِاللهِ ثُمَّ ِبكَ َ ،أسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ
حبَالُ فِي َسفَرِي  ،فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَ ْومَ إِلَّا ب َّ
الْ ِ

سنَ وَالْمَالَ َب ِعريًا أََتبَلَّغُ عَ َل ْيهِ فِي َسفَرِي َ .فقَالَ :
سنَ وَالْجِلْدَ الْحَ َ
اللَّوْنَ الْحَ َ

ريةٌ َ .فقَالَ َلهُ  :كَأَنِّي أَعْرِ ُفكَ  ،أَلَمْ َت ُكنْ أَبْرَصَ َيقْذَ ُركَ النَّاسُ ،
حقُوقُ َكِث َ
الْ ُ
اللهُ ؟ َفقَالَ إِنَّمَا وَرِْثتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ َ .فقَالَ  :إِنْ
َف ِقريًا فَأَعْطَاكَ َّ
ُك ْنتَ

كَاذِبًا

فَصَيَّ َركَ

اللهُ
َّ

إِلَى

مَا

ُك ْنتَ.

وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَِتهِ َفقَالَ َلهُ ِمثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا  ،وَرَدَّ عَ َل ْيهِ ِم ْثلَ مَا رَدَّ عَلَى

اللهُ إِلَى مَا ُك ْنتَ.
هَذَا َ .فقَالَ  :إِنْ ُك ْنتَ كَاذِبًا فَصَيَّ َركَ َّ

سكِنيٌ  ،وَاْبنُ َسبِيلٍ  ،اْنقَ َطعَتْ
وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَِتهِ وَ َه ْيَئِتهِ َفقَالَ َ :ر ُجلٌ مِ ْ

ِاللهِ ثُمَّ بِكَ َ ،أسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ
حبَالُ فِي َسفَرِي  ،فَلَا بَلَاغَ لِي اْليَوْمَ إِلَّا ب َّ
ِبيَ الْ ِ
اللهُ إِلَيَّ
عَ َل ْيكَ بَصَ َركَ شَاةً أََتبَلَّغُ بِهَا فِي َسفَرِي َ .فقَالَ  :قَدْ ُك ْنتُ أَعْمَى فَرَدَّ َّ

َاللهِ لَا أَجْهَ ُدكَ اْليَ ْومَ َش ْيئًا َأخَذْتَهُ
بَصَرِي  ،فَخُذْ مَا ِش ْئتَ  ،وَدَعْ مَا ِش ْئتَ  ،فَو َّ

ل َِّلهِ َفقَالَ َ :أمْسِكْ مَاَلكَ  ،فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ َ ،فقَدْ رُضِيَ َعنْكَ َوسُخِطَ عَلَى
صَا ِحَب ْيكَ

72اإلصالح بني الناسهكذا أيضا الصدقة واإلصالح بني الناس من أسباب رضا رب العاملني  ،قال

تعاىل  ":لََّا َخيْرَ فِي كَِثريٍ ِمنْ نَجْوَاهُمْ إِال َمنْ َأمَرَ بِصَدَ َقةٍ أَوْ َمعْرُوفٍ أَوْ إِصْالحٍ
َب ْينَ النََّاسِ َو َمنْ يَ ْف َعلْ ذَِلكَ اْبِتغَاءَ مَرْضَاةِ ال َّلَهِ فَسَوْفَ نُؤْتِي ِه َأجْرًا
عَظِيمًا))[النساء)778:

)(71التماس العبد رضا اهلل عنه يف كل أعماله وأحواله
لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ":من التمس رضا اهلل ولو بسخط الناس رضي اهلل
عنه وأرضى عنه الناس  ،ومن التمس رضا الناس ولو بسخط اهلل سحط اهلل

عليه وأسخط عليه الناس ".

)(78محد العبد هلل تبارك تعاىل عند طعامه وشرابه :
اللهَ َليَرْضَى
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَ َليْهِ َوسَلَّمَ إِنَّ َّ
َعنْ أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ َّ

َعنْ اْل َعبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْ َلةَ َفيَحْمَ َدهُ عَ َليْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرَْبةَ فَيَحْمَ َدهُ عَ َليْهَا.

رواه مسلم ()7138

اللهَ َليَرْضَى َعنِ اْل َعبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْ َلةَ َفيَحْمَ َدهُ
اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ  :إِنَّ َّ
قَوُْلهُ صَلَّى َّ
عَ َليْهَا  ،وَيَشْ َربُ الشَّرَْبةَ َفيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " (الْأَكْ َلةُ ) ُهنَا ِب َفتْحِ الْهَمْ َزةِ  ،وَهِيَ
اللهِ َتعَالَى
حبَابُ حَمْدِ َّ
َرةُ الْوَاحِ َدةُ ِمنَ الْأَ ْكلِ  ،كَاْلغَدَاءِ وَاْلعَشَاءِ  .وَفِيهِ ا ْستِ ْ
الْم َّ

ص َفةَ التَّحْمِيدِ ":الْحَمْدُ ل َِّلهِ
َع ِقبَ الْأَ ْكلِ وَالشُّرْبِ  ،وَقَدْ جَاءَ فِي اْلبُخَارِيِّ ِ

سَت ْغنًى َع ْنهُ  ،رََّبنَا
حَمْدًا َكِثريًا طَِّيبًا ُمبَارَكًا فِيهِ  ،غَيْرَ َم ْكفِيٍّ وَلَا مُودَّعٍ وَلَا مُ ْ

صلُ السُّنَّةِ.
َصلَ أَ ْ
" َوجَا َء َغيْرُ ذَِلكَ  ،وَلَوْ ا ْقتَصَ َر عَلَى الْحَمْدِ ل َِّلهِ ح َّ
)(72قول العبد للكلمة من رضوان اهلل

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ قَالَ ( :إِنَّ اْل َعبْدَ
النبِيِّ صَلَّى َّ
اللهُ َع ْنهُ َعنْ َّ
ضيَ َّ
عن أَبِي هُرَيْ َرةَ رَ ِ

اللهُ بِهَا دَ َرجَاتٍ  ،وَإِنَّ
اللهِ لَا يُ ْلقِي لَهَا بَالًا يَرْ َف ُعهُ َّ
َلَيَتكَلَّمُ بِاْلكَلِ َمةِ ِمنْ رِضْوَانِ َّ

اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ".
اْل َعبْدَ َلَيَتكَلَّمُ بِالْكَلِ َمةِ ِمنْ سَخَطِ َّ

رواه البخاري (2881

ال تعارض بينه وبني حديث ( :إمنا األعمال بالنيات) ; إذ قوله ( :لَا يُ ْلقِي لَهَا

بَالًا) ال يعين أنه مل يقصد الكلمة ومل ينوها  ،وإمنا املراد أنه مل يتثبت فيها  ،ومل
يظن أهنا تبلغ ما بلغت  ،كما جاء يف الرواية األخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَ َة رَضِيَ

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ َيقُولُ  " :إِنَّ اْل َعبْدَ َلَيَتكَلَّمُ
اللهِ صَلَّى َّ
اللهُ َع ْنهُ سَمِعَ رَسُولَ َّ
َّ

بِاْلكَلِ َمةِ مَا َيَتبََّينُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَْبعَدَ مِمَّا َب ْينَ الْمَشْرِقِ".
رواه البخاري ( )2811ومسلم () .7288

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ قال :
اللهِ صَلَّى َّ
ب َرسُولِ َّ
ِي صَا ِح َ
وعن بِلَالِ ْبنِ الْحَا ِرثِ الْمُزَن َّ

اللهُ عَ َل ْيهِ َوسَلَّمَ َيقُولُ ( :إِنَّ َأحَدَكُمْ َلَيَتكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ
اللهِ صَلَّى َّ
سَ ِم ْعتُ َرسُولَ َّ
اللهُ َلهُ بِهَا رِضْوَاَنهُ إِلَى يَ ْومِ
اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ َتبْلُغَ مَا بَ َل َغتْ َفَي ْكُتبُ َّ
ِمنْ رِضْوَانِ َّ

اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ َتبْلُغَ مَا بَ َل َغتْ
يَ ْلقَاهُ  ،وَإِنَّ َأحَدَكُمْ َلَيَتكَلَّمُ بِاْلكَلِ َمةِ ِمنْ سَخَطِ َّ

َفَي ْكُتبُ

اللهُ
َّ

عَ َل ْيهِ

بِهَا

سَخَ َطهُ

إِلَى

يَوْمِ

يَ ْلقَاه".

رواه أمحد ( ،)75875والترمذي ( ،)7372وابن ماجه ().3222
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح (" : )377 /77قوله ( :ال يلقي مها

باال) أي  :ال يتأملها خباطره وال يتفكر يف عاقبتها وال يظن أهنا تؤثر شيئا ،
وهو من حنو قوله تعاىل ( :وحتسبونه هينا وهو عند اهلل عظيم) وقد وقع يف

حديث بالل بن احلارث املزين الذي أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه
الترمذي وابن حبان واحلاكم بلفظ ( :إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان
اهلل ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهلل له هبا رضوانه إىل يوم القيامة) وقال يف

السخط مثل ذلك " انتهى

وقد فسر كثري من أهل العلم هذا احلديث بأن املراد به الكلمة عند السلطان

قال ابن عبد الرب رمحه اهلل يف "التمهيد" (" : )57 /73ال أعلم خالفا يف قوله

صلى اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث ( :إن الرجل ليتكلم بالكلمة) أهنا
الكلمة عند السلطان اجلائر الظامل لريضيه هبا فيما يسخط اهلل عز وجل ويزين

له باطال يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم وحنو ذلك مما ينحط به يف حبل

هواه فيبعد من اهلل وينال سخطه  ،وكذلك الكلمة اليت يرضي هبا اهلل عز

وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ هبا أيضا

من اهلل رضوانا ال حيسبه واهلل أعلم  .وهكذا فسره ابن عيينة وغريه" انتهى.

وقال ابن بطال رمحه اهلل يف "شرح صحيح البخاري" (" : )782 /70وقال

أهل العلم  :هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي على املسلم  ،فرمبا

كانت سببًا مهالكه  ،وإن مل يرد ذلك الباغي  ،لكنها آلت إىل هالكه  ،فكتب

عليه إمث ذلك  .والكلمة اليت يكتب اهلل له هبا رضوانه الكلمة يريد هبا وجه اهلل
بني أهل الباطل  ،أو الكلمة يدفع هبا مظلمة عن أخيه املسلم  ،ويفرج عنه هبا

كربةً من كرب الدنيا  ،فإن اهلل تعاىل يفرج عنه كربةً من كرب اآلخرة ،

ويرفعه هبا درجات يوم القيامة" انتهى واهلل أعلم

30-السواك:

لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ":السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"

وجزاكم اهلل خريًا

