
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

َفَأَتْيُتُه    -َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -َقاَل: ُكنُْت َأبِيُت َمَع َرُسوِل اهللهِ    َعْن َربِيَعَة ْبِن َكْعٍب اْْلَْسَلِميِّ ريض اهلل عنه 

ُقْلُت: ُهَو َذاَك،   اْْلَنهِة، َقاَل: َأْو َغْْيَ َذلَِك؟ َتَك ِِف  ُمَراَفقَ بَِوُضوِئِه َوَحاَجتِِه َفَقاَل ِِل: )َسْل( َفُقْلُت: َأْسَأُلَك 

ُجودِ   . (( َقاَل: َفَأِعنِّي َعََّل َنْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

   ِّبإمكان الصحاب   كان ، والسؤال عَّلًا وفتح له باب  لقد طلب صَّل اهلل عليه وسلم من ربيعة أن يسأله شيئ 

أن يسأل متاعًا من الدنيا حيصل عليه، لكن الصحاب اْلليل أراد أن يسأل شيئًا عاليًا هو الغاية العظمى،  

رسوَل  ذلك    فسأل  ليبلغ  السجود  كثرة  إىل  فأرشده  اْلنة،  ِف  له  رفيقًا  يكون  أن  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  اهلل 

      املنزل العظيم. 

ومَ الصحابة    مجع   لقد  والكسل!               الكرام  اْلمن  بني  ومجعنا  والعمل،  اهلل  خوف  بني  بإحسان  بعدهم  ن 

اْلليل  الصحاب  عامًا    وهذا  عرش  اْلربعة  سأَل ابن  فإنه  ذلك،  عَّل  شاهد  عليه    رسوَل   خْي  اهلل  صَّل  اهلل 

ال يكف    من ثمن غاٍل،   وسلم منزلة رفيعة، فبني له رسول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم أن بلوغ اْلنة ال بد له 

أتبع  من  ))والعاجز  احلاملني  العاجزين  سبيل  فهذا  والكالم  التمني  جمرد  و   فيه  هواها  اهلل  نفسه  عَّل  متنى 

ُجوِد((، فقال له:    (( فدله صَّل اهلل عليه وسلم عَّل درب الصادقني اْلمان  بَِكْثَرِة السُّ َنْفِسَك    ))َفَأِعنِّي َعََّل 

(( اْلَنهةُ   أال إنه ِسْلَعَة اهللِ َغالَِيٌة، أالَ إنه ِسْلَعَة اهللَمْن أْدَلَج َبَلَغ املَنِْزَل، ، وَ َمْن َخاَف أْدَلَج ))   اهلل غالية سلعةُ ف  

سلعةَ  رَ   محنِ الره   يا  الكسالن   غاليةٌ   أنِت   بْل         خيصةً لسِت                                                                               عَّل 

ال  سلعة  يناهلايا  ليس  اثنان             رمحـن  ال  واحد  إال  اْللف                                                                              ِف 

ُة العاليُة   مه
اهْلِ ا  النافذة إِّنِّ نبينا صَّل اهلل عليه وسلم كام ِف حديث   التي حدثنا   إِّنا اهلمة   ،والبصْية  َأِب    عنها 

َلُه ص َفَقاَل  اْلعراب،  َفَأْكَرَمُه   َأْعَرابِيًّا  عليه وسلم  اهلل  صَّل  النهبِيُّ  َأَتى  َقاَل:   ، عليه  ُموَسى اْلشعري  اهلل  َّل 

 .  َحاَجَتَك َسْل :  َفَأَتاُه، َفَقاَل صَّل اهلل عليه وسلموسلم : )اْئتِنَا(  

ُلُبَها َأْهِِل، َفَقاَل َلُه صَّل اهلل عليه وسلم :   َنْرَكُبَها، َوَأْعنًُزا حَيْ   . َيا َأْعَراِبُّ َسْل َحاَجَتَك   ) ) َفَقاَل اْلعراب: َناَقًة 

ُلُبَها َأْهِِل  َفَقاَل   .  َسْل َحاَجَتَك َراِبُّ َيا َأعْ   : لمَفَقاَل َلُه صَّل اهلل عليه وس   . َفَقاَل اْلعراب: َناَقًة َنْرَكُبَها، َوَأْعنًُزا حَيْ  



 

 

 

ُلُبَها َأْهِِل   َأَعَجْزَت َأْن َتُكوَن ِمْثَل  ) )   َفَقاَل َرُسوُل اهللهِ صَّل اهلل عليه وسلم:  . اْلعراب: َناَقًة َنْرَكُبَها، َوَأْعنًُزا حَيْ

اِئيَل   اِئيَل؟ َقاَل: إِنه ُموَسى ملَها َساَر بَِبنِي  ُجوُز بَ َوَما عَ   َفَقاَل َأْصَحاُبُه: َيا َرُسوَل اهللهِ، ؟  َعُجوِز َبنِي إِْْسَ نِي إِْْسَ

املَْوْ  ُه  َحََضَ ملَها  ُيوُسَف  إِنه  ُعَلاَمُؤُهْم:  َفَقاَل  َهَذا؟  َما  َفَقاَل:  ِريَق،  الطه َضلُّوا  ِمْْصَ  ِمْن  اِئيَل  ْْسَ
َعَلْينَا  إِ َأَخَذ  ُت 

َأْن اَل َنخْ  ِه، َقاَل: َعُجوٌز ِمْن  ْن ِمْْصَ ُرَج مِ َمْوثًِقا ِمَن اهللهِ  َيْعَلُم َمْوِضَع َقْْبِ َفَمْن   َحتهى َننُْقَل ِعَظاَمُه َمَعنَا، َقاَل: 

ُحْكمِ  ُتْعطَِينِي  َحتهى  َقاَلْت:  ُيوُسَف،  َقْْبِ  َعََّل  ينِي  ُدلِّ َفَقاَل:  َفَأَتْتُه،  إَِلْيَها  َفَبَعَث  اِئيَل،  إِْْسَ َما  َبنِي  َقاَل:  ي، 

َطَلَقْت  : َأُكوُن َمَعَك ِِف اْْلَنهِة، َفَكِرَه َأْن ُيْعطَِيَها َذلَِك، َفَأْوَحى اهللهُ إَِلْيِه: َأْن َأْعطَِها ُحْكَمَها، َفانْ ْكُمِك؟ َقاَلْت ُح 

، َفَقاَلْت: َأْنِضُبوا َهَذا املَْاَء، َفَأْنَضُبوا،
ٍ
ٍة: َمْوِضِع ُمْسَتنَْقِع َماء َقاَلِت: اْحَتِفُروا َواْسَتْخِرُجوا ِعَظاَم    ِِبِْم إىَِل ُبَحْْيَ

ال  إَِذا  اْْلَْرِض  إىَِل  َأَقلُّوَها  َفَلامه  النههاُيوُسَف،   
ِ
َضْوء ِمْثُل  ِريُق  عجوز ر(،  طه مهة  ومسارعتنا  هذه  مهتنا  فأين   ،

 ملرضاة اهلل وتقديم مرضاته عَّل رغباتنا وشهواتنا؟          

عن َمْعَدان ْبن َأِب َطْلَحَة اْلَيْعَمِريِّ َقاَل: َلِقيُت َثْوَباَن َمْوىَل َرُسوِل  جاء    د اهلل السجود يرفع منزلة العبد عن   إن 

ِن بَِعَمٍل َأْعَمُلُه ُيْدِخُلنِي اهللهُ بِِه اْْلَنهَة ، َفَسَكَت، ُثمه َسَأْلُتُه َفَسكَ   َفُقْلُت:   -َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -اهللهِ   َت،  َأْخِْبْ

ُجوِد هللِهِ،   -َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -ُثمه َسَأْلُتُه الثهالَِثَة َفَقاَل: َسَأْلُت َعْن َذلَِك َرُسوَل اهللهِ  َفَقاَل: )َعَلْيَك بَِكْثَرِة السُّ

  َفإِنهَك اَل َتْسُجُد هللِهِ َسْجَدًة إاِله َرَفَعَك اهللهُ ِِبَا َدَرَجًة َوَحطه َعنْ 
ِ
ْرَداء َك ِِبَا َخطِيَئًة(. َقاَل َمْعَداُن: ُثمه َلِقيُت َأَبا الده

                                                                                               َفَسَأْلُتُه َفَقاَل ِِل ِمْثَل َما َقاَل ِِل َثْوَباُن.

ُجوِد   السه أهَل  ُسُجوِدهم  النار   مَتَسُّ   ال إنه  ِمَن   َمواضَع  اهللهُ  َفَرَغ  إَِذا  َحتهى  قال:  اهلل  رسوَل  أنه  البخاريِّ  ففي 

 َبنْيَ الِعَباِد، َوَأَراَد َأنْ 
ِ
ِرَج بَِرمْحَتِِه َمْن َأَراَد ِمْن َأْهِل النهاِر،   الَقَضاء َمْن َكاَن    اَلِئَكَة َأْن ُُيِْرُجوا ِمَن النهاِر، َأَمَر املَ   ُُيْ

َشْيًئا،  بِاهللهِ  ُك  ُيرْشِ اهللهُ،   الَ  إاِله  إَِلَه  الَ  َأْن  َيْشَهُد  ِِمهْن  َيْرمَحَُه،  َأْن  اهللهُ  َأَراَد  ُجوِد،  َفَيْعِرُفوَِّنُ   ِِمهْن  السُّ بَِأَثِر  النهاِر  ِِف  ْم 

ُجوِد،   َتْأُكُل النهاُر اْبَن آَدمَ  ُجودِ   إاِله َأَثَر السُّ َم اهللهُ َعََّل النهاِر َأْن َتْأُكَل َأَثَر السُّ ا املؤمُن: َيوَم أْن    ( َحره فهنيئًا لك أُّيُّ

      َقاِر واْلَحَجاِر واْلشَجاِر.                                        َسَجْدته هلل وحده ، بينام غْيك َيسُجُد لِلنِّْياِن و اْلَبْ 

عَّل    الرواتباملفروضات  الصلوات   فحافظ  السنن  و  قبل  ]   ،  ركعات  وأربع  الفجر،  صالة  قبل  ركعتان 

العشاء  بعد  واثنتان  املغرب،  بعد  واثنتان  بعدها،  واثنتان  َحبِيَبَة   فعن[  الظهر  عنها -ُأمه  اهلل  قالت:    -ريض 

َة َرْكَعًة ِِف َيْوٍم َوَلْيَلٍة ُبنَِي َلُه  َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم َيقُ  ِِبِنه َبْيٌت ِِف  وُل: )َمْن َصَّله اْثنََتْي َعرْشَ

اَم ُمنُْذ َسِمْعُتُهنه ِمْن َرُسوِل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهَم، َوَقاَل َعنَْبَسُة: فَ  َقاَلْت ُأمُّ َحبِيَبَة: َفاَم َتَرْكُتُهنه اْْلَنهِة(    



 

 

 

َسِمْعُتُهنه    ُمنُْذ  َتَرْكُتُهنه  َما  َأْوٍس:  ْبُن  َعْمُرو  َوَقاَل  َحبِيَبَة،  ُأمِّ  ِمْن  َسِمْعُتُهنه  ُمنُْذ  َوَقاَل  َتَرْكُتُهنه  َعنَْبَسَة،  ِمْن 

   .نُّْعاَمُن ْبُن َساِِلٍ: َما َتَرْكُتُهنه ُمنُْذ َسِمْعُتُهنه ِمْن َعْمِرو ْبِن َأْوسٍ ال 

وانا أن احلمد هلل رب العاملني وآخر دع   


