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 صالة هللا على املؤمنني
 ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ُهَو الَِّذي ( 41)َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال ( 42)ِذْكًرا َكِثريًا  هللاَ ََي َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اذُْكُروا " 
( 44)ُيَصلِ ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه ِلُيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر وََكاَن ِِبْلُمْؤِمِننَي َرِحيًما 

يـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوَأَعدَّ ََلُمْ   (.األحزاب44-42" )َأْجًرا َكِرميًا  َتَِ
 
يم  س  ب   وعد هللا عباده الذاكرين برْحته، ووعدهم أبن ُيصلي عليهم،  – م  هللا الرَّْح َن  الرَّح 

قضاء حوائجهم، ووعدهم أبن يوظف املالئكة خبدمتهم، واالستغفار هلم، والدعاء هلم، و 
يـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه " : والسعي يف مصاحلهم ألهنم يف طاعة هللا، ووعدهم أيضًا وعدًا أعظم َتَِ

َتُدوَن : " حيييهم ابلسالم، والسالم يعين األمن والطمأنينة "َسالٌم  ُن َوُهم  ُمه  " أُوَلئ َك هَلُُم االم 
 (.األنعام28)

ئكة يف البداية يف ليلة الددر، وعندما يرقدوا يرسل هلم السالم يرسل هلم هللا سالم مع املال
مع أمني الوحي جربيل ويبلغهم السالم من السالم، وإذا ارقدوا يرسل هلم احلبيب األعظم 
يبلغهم السالم من حضرة السالم، فإذا ارقدوا يُعطيهم هللا نورًا من نوره، وقوة من قوقه جتعلهم 

ورد يف بعض األثر أهنم هل يسمعونه ابألذن؟ ال، لكن كما  يسمعون السالم من السالم،
كأمنا أمسع عشرة آالف لسان، وكل : ))كيف قسمع كالم هللا اي موسى؟ قال: سألوا موسى

ه كله يف وقت لسان يتكلم بعشرة آالف صوت، وكل صوت يتكلم بعشرة آالف لُغة، وأمسع
 ((.واحد، وكلي مسامع

ع بكل جزء من جسمه، وهذه أمور ذوقية ال يعين جسمه كله أصبح مسع، فيسم
 .نستطيع قكييفها ابلعبارات العادية، لكنها األحوال اليت حتصل هلؤالء الرجال

 :وعندما ينتدل املؤمن إىل الدار اآلخرة، كيف ينتدل؟ سيدان رسول هللا شرح ووضح فدال
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َرة ، م نَ  َوإ ق  َبال   ن  َياالد   م نَ  ان د طَاع   يف   َكانَ  إ َذا ال ُمؤ م نَ  ال َعب دَ  إ نَّ }  خ   م نَ  َماَلئ َكة   إ لَي ه   نَ َزلَ  اآل 
ُس، ُوُجوَهُهم   َكَأنَّ  ال ُوُجوه ، ب يضُ  السََّماء   َفان   م ن   َكَفن   َمَعُهم   الشَّم  َنَّة ، َأك   م ن   َوَحُنوط   اْل 
َنَّة ، َحُنوط   ن هُ  ََي ل ُسوا َحّتَّ  اْل  يءُ  ُثَّ  ال َبَصر ، َمدَّ  م   ع ن دَ  ََي ل سَ  َحّتَّ  السَّاَلم َعَلي ه   ال َمو ت   َمَلكُ  َيَ 
ه ، ي الطَّي  َبُة، الن َّف سُ  أَي َّتُ َها: فَ يَ ُدولُ  َرأ س  ُرج  َوان   اّللَّ   م نَ  َمغ ف َرة   إ ىَل  اخ    {َور ض 

 عندما يسمع هذه العبارة خترج الروح قلبية لنداء خالق الروح قبارك وقعاىل، بدون قعب
 :وال نصب وال أذى وال أي شيء، وإمنا خترج فرحة مستبشرة ألن

ُ ل َداءُه }   8{َمن  َأَحبَّ ل َداَء اّللَّ  َأَحبَّ اّللَّ
َرة  : " وهؤالء سيكون هلم يف الديامة حتية  أعظم َا اَنظ َرة  ( 88)ُوُجوه  يَ و َمئ ذ  اَنض  " إ ىَل َرّب  

 (.الديامة88-82)
 .ية واإلكرام من هللا قبارك وقعاىل يف هذا اْلمع العظيمفيسمعون السالم والتح

 :ث يدخلون اْلنة، وأعظم نعيم يف اْلنة ما حكاه سيدان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
لُ  َدَخلَ  إ َذا}  َنَّة   َأه  َنََّة، اْل  ًئا قُر يُدونَ : َوقَ َعاىَل  قَ َباَركَ  اّللَُّ  يَ ُدولُ : َقالَ  اْل   أَلَ  : فَ يَ ُدوُلونَ  َأز يدُُكم ؟ َشي  

ل َنا أَلَ   ؟ُوُجوَهَنا قُ بَ ي  ض   خ  َنََّة، قُد  َنا اْل  فُ : قَالَ  النَّار ؟ م نَ  َوقُ َنج   ش  ًئا أُع طُوا َفَما احل  َجاَب، فَ َيك   َشي  
 2{َرّب   م   إ ىَل  النََّظر   م نَ  إ لَي ه م   َأَحبَّ 

مبا قشتهيه األنفس وقلذ األعني، من  يُرسل هللا املالئكة للمؤمنني يف اْلنة، فيأقوهنم
: قركناها أحوج ما نكون إليها يف الدنيا، فيدولون هلم: الطعام الشراب وما شابه ذلك، فيدولون

 .ال نريد إال النظر إىل مجال وجه هللا: ماذا قريدون؟ يدولون
يـَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه سَ " : هذا نعيمنا، وهنا يتحدق فيهم قول هللا  ."الٌم َتَِ

مجاعة يدول هللا هلم يف الدرآن أبن هلم " َوَأَعدَّ ََلُْم َأْجًرا َكِرميًا " وماذا جهز هلم أيضًا؟ 

                                                           
 مسند أْحد واحلاكم يف املستدرك عن الرباء بن عازب هنع هللا يضر 2

 البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت هنع هللا يضر 1
 صحيح مسلم والرتمذي عن صهيب الرومي هنع هللا يضر 4
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رًا َعظ يماً َويُ ؤ ت  م ن لَُّدن ُه : " أجرًا عظيماً  وأجر عظيم يعين يكون هلم رصيد  (النساء04" ) َأج 
 .يعين فيه قكرمي من الكرميمن حسناهتم كثري، ولكن هؤالء هلم أجر كرمي، وأجر كرمي 

من حافظ على صالة : )فهناك أانس سُتكرم يوم الديامة، وهؤالء من املكرمني، وكما قيل
 .سيكون هؤالء من أهل هذا التكرمي( الصبح والناس نيام، رُفعت له يوم الديامة األعالم

أبن هللا جهز وسيكون هلم قكرمي عند هللا، أشار إليه هللا عز وجل يف هذه اآلية الكرمية 
هلم قكرميًا يليق ّبم، ويليق حبضرقه، ألن الكرمي ال خيرج منه إال كل كرم وكل عطاء ليس له 

 .حد  وال عد  وال مددار
منهم من يكون حتت ظل العرش يوم ال ظل إال ظله، وليس له شأن أبهوال جهنم، وال 

جالس حتت ظل العرش يوم ال ظلمة الديامة، وال احلرارة، وال العرق، وال هذه األشياء، ألنه 
 .ظل إال ظله

ومنهم من َيلس على منابر من نور قدام عرش الرْحن يوم الديامة، وهؤالء الذين 
 .سيكون معهم قوكيل شفاعة، يعطيهم هللا نصيباً من الشفاعة فيشفعون يف غريهم

 :ومنهم من يدول فيهم صلى هللا عليه وسلَّم
ُعونَ  ال َعُمود   َرأ س   يف   َْح َراءَ  اَيُقوَقة   م ن   َعُمود   َلىعَ  اّللَّ   يف   ال ُمَتَحاب ونَ  } يءُ  ُغر َفة   أَل فَ  َسب    ُيض 

نُ ُهم   لَ  ُحس  َنَّةَ  َأه  يءُ  َكَما اْل  لَ  الشَّم سُ  ُقض  ن  َيا  َأه   0{الد 
 .فيكون كالشمس يف أُفق السماء وحنن نراه من بعيد ونرى نوره

سيدان رسول هللا، وما ال قتحمله العدول ل يذكره، ألنه هذه بعض األشياء اليت ملَّح ّبا 
ال ُيكتب يف أي سطر مندول، ألهنا أمور  غيبية، وحنن ما زلنا يف احلياة البشرية ال نستطيع أن 

 .نسل  م ابلكلية لألمور الغيبية اليت يراها خري الربية صلى هللا عليه وسلَّم
 ذكر اجلوارح

                                                           
 اَتاف اخلرية املهرة للبوصريي عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر 4
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 :"ِذْكًرا َكِثريًا  ُكُروا هللاَ اذْ : " قول هللا تعليق بسيط عن
العلماء العاملني أدلوا بدلوهم يف هذا اجملال، وكلهم يتلدون املعاين من ما الذكر الكثري؟ 

 (.البدرة828)" َواق َُّدوا هللا َويُ َعل  ُمُكُم هللا : " هللا من ابب
نسان،  الذي يشرتك فيه كل جوارح اإلهو الذكر الكثري  :قال بعض العلماء العاملني

 مع اللسان كل اْلوارح ولكن أشرك  فبذلك ل أشرك ذكرت هللا ابللسان فدط لو أان كيف؟
النظر يف كتاب هللا، النظر ( يونس 4 )" ر ض  ُقل  ان ظُُروا َماَذا يف  السََّماَوات  َواألَ " : العينني

 . ابلعنيوقفدد أحواهلم وحماولة مساعدهتم، فهذا ذكر هللايف أحوال الفدراء واملساكني 
عطي لنفسي وقت الناس يف هذا الزمان، فأُ  ن، وهذه حيتاجهاذُ ابألُ  قبارك وقعاىلهللا  أذكر

أستمع فيه ألصحاب الشجون والشكاوي الذين جار عليهم الدهر، وليس هلم من حيل 
 لنا هذا مجاعة، ولو فعقبارك وقعاىلمشاكلهم وال يعينهم على قضاء حوائجهم إال هللا 

 .نتهي املشاكل بيننااملسلمني ست
أو اذهب لكذا، عضو جملس نواب لذهب ا، ال شأن يل بك: يدول لهفيذهب له لكن 

فأي واحد منا عندما لو هو فضفض لك وأنت مسعت له سيسرتيح، لكن اي أخي حّت 
لرجل أمني املشكلة ومبجرد أن حيكي مشكلة قكون كاحلجر امللدى على صدره،  قكون عنده

 .يشعر ابلراحةألحد، لن يبيح ّبذا السر 
ونشكي اهلموم  ،لنعرف بعضناالصالة يف املساجد يف مجاعة؟ ملاذا جعل رسول هللا 

، وحناول أن جند مشكلته وحناول أن خنفف عن هذا، وحناول أن نساعد هذا يف حللبعضنا، 
ناس، ن اخلري اليت قسمع للأُذُ  هو فيها، وكل هذا عن طريق األُُذن؛هلذا خمرج من األزمة اليت 
 .مشاق هذه احلياة التغلب على وحتاول أن قساعدهم على

يدول وهذا اإلنفاق ، قنفق ميينك ما ال قعلمه مشالك، أن جتود ابإلنفاقوذكر هللا ابليد 
يوم،  جعل لنفسك صدقة ولو قليلة يف كلا: ))هنع هللا يضر وغريهن عطاء هللا السكندري فيه الشيخ اب
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 ((ُقكتب يف ديوان املتصدقني
ابين  ل يف ديوان املتصدقني، ولو أبي شيء،ص أن أُوضع وُأسجَّ لذلك ال بد أن أحر 

م ال فل   أكثر من مخسة جنيهات،يصرف يف اليوم اْلنيه، وقد يرضى أن أيخذ  الصغري اآلن ال
املال ذلك يف نفسي، فأستسخسر  املهم أن أدمي على ذلك، والو ! صدقة هلل؟أخرج مثلهم 

لك ولكن  هللا، وأعطاههو مال ( النور22" ) الَّذ ي َآََتُكم   م  م ن  َمال  هللا  َوَآقُوهُ "  :ليس مايل
 .أن قصرفه كما يشاء بشرط

َرت  االن  ُفُس الش حَّ "  :لكن فتدول النفس معنا قريد أن قضيعنا، ( النساء82 " ) َوُأح ض 
 هموهنا قصيبأيكلأشياء  مع أن األوالد يشرتون! هل قصرف مالك وأوالدك حيتاجونه؟ :يل

لكننا الشروط الصحية،  غري صحية، وال يُراعوا يف صناعتها ابألمراض، ألهنا مصنعة بطرق
 .خنضع لرغباهتم

أجعلهم ستة، ومصروف السادس أعطيه أطفال عندي مخسة  !؟أال أعمل لنفسي شيء
شيء  ، ولن أخسرقبارك وقعاىللطفل فدري والده ال يستطيع الديام بشأنه ليكون يل عند هللا 

ء  فَ ُهَو خُي ل ُفُه "  :قال يل ألن هللا ُتم  م ن  َشي  إايك أن قظن أنك ستغرم ( سبأ23)" َوَما أَن  َفد 
كر وهذا ابب من ذ  حّت خترج من شح النفس، يعطيه لك وزايدة، س ألن هللاشيئًا وختسر، 

 .وهلا أبواب كثرية ،اليد
الناس يف هذا كثري من  هجرها  حنيي السنن اليتكر الر جل، ويكون أبن ذ  وهنا أيضًا 

 فاذهب لزايرقه، عمك فالن مريض أقول البين، !الزمان، هجروا صلة األرحام حّت يف الدرى
ويستخسر  مباراة كرة قدم،يشاهد لأمام التليفزيون  وأكثروَيلس ساعتني  أان مشغول،: يدول

حّت ال يُعاقب لك وذ ويسأله عن أخباره،يجرب خباطر الرجل املريض مخس دقائق يف نفسه ل
 :هللا، قال ملسو هيلع هللا ىلص ره سيعاقبه يوم لداء هللا، ألنه لو ل يز من هللا
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، فَ َلم   َمر ض تُ  آَدَم، اب نَ  ايَ : ال د َياَمة   يَ و مَ  يَ ُدولُ  عز وجل اّللََّ  إ نَّ }  ين   َكي فَ : َرب    ايَ  َقالَ  قَ ُعد 
تَ  أََما: الَ قَ  ال َعاَلم نَي؟ َرب   َوأَن تَ  َأُعوُدكَ  ُه؟ فَ َلم   َمر ضَ  ُفاَلانً  َعب د ي َأنَّ  َعل م   َعل م تَ  أََما قَ ُعد 

َقهُ  َلو   أَنَّكَ  َقين   ُعد    { ع ن َدُه؟ َلَوَجد 
وكثرة املشاغل،  ،وعدم الفراغ ،ضيق الوقتمتليها علينا النفس، ك راعذنعتذر مجيعًا أب

 .ندان كثري واحلمد هللوعندما حنلل هذه األعذار جندها أوزار، فالوقت ع
فدبل صالة الفجر  ،على عمل مثل هذه األشياء سيدان أبو بكر الصديق كان حريصاً 

أحب أن ملسو هيلع هللا ىلص وحضرة النيب ، وقصدق على مسكني، وشيَّع جنازة ،زار مريضاً نوى الصيام، و 
 :فدال هلمم أصحابه، يعل   
َبحَ  َمن   } ن ُكم   ال يَ و مَ  َأص  ر   أَبُو فَ َدالَ  ا؟َصائ مً  م  يَ  َبك   ال َبار َحة   م نَ  نَ َوي تُ  َأانَ : َعن هُ  اّللَُّ  َرض 

ر   أَبُو فَ َدالَ  ب َصَدَقة ؟ ال يَ و مَ  َقَصدَّقَ  َمن  : فَ َدالً  َصائ ًما، فََأص َبح تُ  يَ  َبك   َقَطرَّقَ  َأاَن،: َعن هُ  اّللَُّ  َرض 
َرة   َفإ َذا َفَدَخل ُت، م س ك ني ، قُ َها، الرَّْح َن ، َعب د   د  يَ  يف   ك س  ُتُه، فََأَخذ   َعادَ  ال يَ و مَ  أَي ُكمُ : فَ َدالَ  فََأع طَي  
ر   أَبُو فَ َدالَ  َمر يًضا؟ يَ  َبك   َفَذَهب تُ  َمر يض   َعو ف   ب نَ  الرَّْح َن   َعب دَ  إ نَّ  يل   ق يلَ  َأاَن،: َعن هُ  اّللَُّ  َرض 
قُُه، َتَمَعت   َما: ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب    فَ َدالَ  فَ ُعد  َنََّة  َدَخلَ  إ ال يَ و م   يف   اخل  َصالُ  َهذ ه   َرُجل   يف   اج    {اْل 

، وأدعوا له ث أنصرف دقائق، أسأله عن حاله،! زايرة املريض كم ستأخذ من الوقت؟
 ال يريد مين غري ذلك،والرجل 

و يريد ان يعمل والبعض خياف أن يزوره حّت ال يطلب منه مال ليذهب به إىل طبيب أ
 !.عملية جراحية أو غري ذلك، وهذا شي غريب

 ،نريد أن نعود لديم اإلسالم العظيمة حّت قكون أحوالنا قسران! ما هذا الذي حنن فيه؟
 .يكون نصريان قبارك وقعاىلوهللا 

حنن قَصران العبادات على ركعتني يف الليل،  !؟اآلنمن الذي يبحث عن هذه العبادات 
                                                           

 يب هريرة هنع هللا يضرصحيح مسلم وابن حبان عن أ  
 مسند البزار واتريخ دمشق البن عساكر عن عبد الرْحن بن أيب بكر هنع هللا يضر  
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، والعبادات املتعارفة واملتداولة يف كتب الفده، وقركنا العبادات اليت كان يتدرب الُضحى وصالة
 .هنع هللا يضروإمامهم سيدان أبو بكر  ،ّبا الصاحلون إىل هللا

زايرة اليوم قرييب فالن، وخاصة الفدراء منهم، وزايرة جاري لأن ننشط األقدام  حنتاج
عندما يكون  ليجاملين حّت يراين فالن، وليس واملشاركة هلل يف جنازة فالناملريض فالن، 

 .وليس هلا أجر وال ثواب ،، فهذه ليست هللعندي وفاة
نتحسس الفدراء واملساكني، ونرصد األوقات اليت ال يراان فيها أحد  من خلق هللا كذلك 

 .قبارك وقعاىلوخنرج إليهم ونعطيهم الصدقة سراً ال يعلمها إال حضرة هللا 
وهذا رأي بعض هللا فينا، لكثري يكون بكل اْلوارح اجملرتحة اليت أوجدها ذكر هللا اإذًا 

 .العلماء العاملني
 ذكر القلب

إىل ذكر  اإلنسانذكر هللا الكثري مستحيل أن يتم إال إذا وصل : العارفني قالوا بعض
ق وأخرج معه اهلواء لنط بد أن ُأحركه وُأحرك الشفتني الألين الدلب، فذكر اللسان حمدود، 
 :لكن الدلب ال يناماحلروف، وإذا منت لن يتحرك، 

، قَ َنامُ }    {قَ ل يب   يَ َنامُ  َواَل  َعي ين 
بد أن َيتهد اإلنسان حّت  الإذا انمت العني ينام اللسان، ولكن الدلب ال ينام، لذلك 

كر اللسان ينال عليه حسنات من هللا مضاعفات، وذ  يرقدي من ذكر اللسان إىل ذكر الدلب،
ذكر الدلب، ألن الدلب هو فال بد من  لدرب والود واألنس والنور واللطفا الذي يريدلكن 

يتجلى فيه و ميدين فيه بعلوم إهلامه، بذلك، يتجلى فيه بنوره، و املوضع الذي يتجلى فيه هللا 
 .كل هذا يف الدلب  ..وبطمأنينته يتنزل فيه بسكينته و أبنسه، 

له ومجَّ  ،يف هذا اجملال إنسان سبدهحيتاج إىل ب؟ كيف يرقدي اإلنسان إىل ذكر هللا ابلدل

                                                           

 صحيح البخاري ومسند أْحد عن أيب هريرة هنع هللا يضر  
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حّت أمشي على املنهاج  ،علمين كيف أصل إىل هذا الذكر الدليب: هللا ّبذا احلال، ويدول له
 .وسلَّم؟ عليه هللا الرابين الذي أسسه حضرة النيب صلى

تدل له الوراثة م قنوالدلب إذا ذكر هللا واحتيا بنور هللا ال يغفل حلظة عن ذكر هللا، إذا ان
وإذا حتدث مع غريه بلسانه يستيدظ من النوم يسمع الدلب يذكر هللا، عندما  من رسول هللا؛

، لكن رب العاملني يرى ذلك، !ذلك يسمعونيسمع الدلب يذكر هللا، واْلالسني ال  لكنه
 .قبارك وقعاىلالذي يتوىل هذا األمر بددرقه وحفظه وصيانته  سبحانه وقعاىلوهو 

هو هذا وال أقل، ولذلك يكون   يغفل اإلنسان عن هللا طرفة عنيكر الدلب الفإذا ذ 
 .الذكر الكثري

أسأل هللا قبارك وقعاىل أن َيعلنا من عباده الذاكرين هللا كثريًا والذاكرات، وأن َيعلنا من 
حلبيب الذين يتلدون من هللا السالم يف الدنيا ويوم الزحام، وأن َيعل ما لنا يف اْلنة يف جوار ا

املصطفى عليه أفضل الصالة وأمت السالم، وأن َيعل نطدنا ذكراً، ونظران عرباً، وأن َيعلنا من 
 .الذين يستمعون الدول فيتبعون أحسنه

 وصلى هللا وسلَّم وِبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
 

 


