
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

 :يف موضعي الذي جاء  حول ما وصفه ربنا سبحانه بالباقيات الصاحلات، لعلنا نقف اليوم  

ٌ ِعنمَد  }:تعاىلاملوضع األول: يف سورة الكهف قال   احِلَاُت َخْيم َباِقَياُت الصَّ َيا َوالم نم ََياِة الدُّ َبنُوَن ِزينَُة احلم املمَاُل َوالم

ٌ َأَمًل َربَِّك   .[46]الكهف: {َثَواًبا َوَخْيم

الثاين: يف سورة مريم:   َثَواًبا  }املوضع  َربَِّك  ِعنمَد   ٌ َخْيم احِلَاُت  الصَّ َباِقَياُت  َوالم ُهًدى  ا  َتَدوم اهم ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َوَيِزيُد 

ا ٌ َمَردًّ  .[76]مريم: {َوَخْيم

املراد   العلامء  بحث  َباِقيَ   تعاىل   قوله  منوقد  احِلَاُت((،  ))َوالم الصَّ هذا فاُت  عىل  الداللة  يف  أقواهلم  تعددت 

 :  فمنهم من قال املعنى 

 . إهنا الصلوات اخلمس كام هو مروي عن مجاعة من السلف منهم: ابن عباس وسعيد بن جبْي وغْيمها-1

غْيهم -2  العيل   أهنا  :وقال  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال  أكرب  واهلل  اهلل  إال  إله  وال  هلل  واحلمد  اهلل  سبحان 

العظيم، وهو قول مجهور العلامء وجاءت بذلك أحاديث عن أيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وأيب هريرة 

 والنعامن بن بشْي، وعائشة ريض اهلل عنهم تدل عىل ذلك. 

 . ا باقية لصاحبها غْي زائلة وال فانية كزينة احلياة الدنيا سميت بالباقيات الصاحلات: ألهنو

والبنون  سبحانه بد  املال  الدنيا    أ  يف  العظيمتي  الزينتي  هاتي  من  وخْي  إنسان،  كل  مطلب  ألنه  باملال؛ 

  الباقيات الصاحلات، وهذه اخلْيية بالنظر إىل أن املال زائل، والبنون زائلون، واحلياة الدنيا كلها زائلة. 

أما األعامل الصاحلات، وُوِصفت بالبقاء وقّدم اهلل هذا الوصف ألهنا هي التي تستمر مع اإلنسان يف هذه  

أنه  عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  عن  ثبت  ما  هذا  ويوضح  اآلخرة،  عاقبتها يف  بربكاهتا وُحسن  الدنيا  احلياة 

و  أهله  يتبعه  ويبقى واحد،  اثنان  ثلثة، فْيجع  امليت  ))َيتبع  أهله وماله، ويبقى  قال:  ماله وعمله، فْيجع 

َباِقَياُت( هي الباقية عىل احلقيقةتعاىل  ومن هنا نعلم املعنى العميق لقوله، عمله((  .: )الم

 ولعلنا نقف عىل فضل الباقيات بمعنى ما ذهب إليه اجلمهور: 

 وسلم:   عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل   ُجنمَدب    بمنِ  َسُمَرةَ  ))َعنم : الكلم أهنن أحب -1



 

 

 

َكَلمِ   َأَحبُّ   َبعٌ   اهللَِّ  إِىَل   الم رَبُ وَ   اهللَِّ  ُسبمَحانَ   َأرم ُد هللَِِّ َوالَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َواهللَُّ َأكم َمم ِنَّ َبَدأمَت   احلم َك َبَأِّيِّ َأَحبُّ ، ))(( الَ َيُُضُّ

ُس  مم  . (( إِىَلَّ ِِمَّا َطَلَعتم َعَليمِه الشَّ

مََلُ املمِيَزاَن َحَسنَات:    ا أهن  ومن فضائلها -2 مََلُ  }َصىلَّ اهللَُّ َعَليمِه َوَسلَّم:    قالََت ُد هللَِِّ ََت َمم ياَمِن َواحلم ِ الطُُّهوُر َشطمُر اإلم

ض َرم اَمَواِت َواألم َ السَّ مََلُ َما َبيم مََلَِن َأوم ََت ُد هللَِِّ ََت َمم  .{املمِيَزاَن َوُسبمَحاَن اهللَِّ َواحلم

َفَضائِل-3 َقاَل    هاومن  َبٌع ُسبمَحاَن  وسلم: ))َأفم   عليه  اهلل  صىل  رسول اهللأهنن أفضل الكلم:  َأرم َكَلِم  الم َضُل 

رَبُ  ُد هللَِِّ ، َوالَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ ، َواهللَُّ َأكم َمم  ((. اهللَِّ ، َواحلم

َفَضائِل-4 ،  أهنا    هاومن  الكلم  النَّف أطيُب  َعِن  َسُمَرَة  َقاَل َعنم  عليه وسلم  اهلل  ))بِيِّ صىل  َأطمَيِب :  ِمنم  َبٌع  َأرم

ُد هللَِِّ َوالَ إَِلَه إاِلَّ  َمم ِنَّ َبَدأمَت ُسبمَحاَن اهللَِّ َواحلم َك بَِأِّيِّ آِن الَ َيُُضُّ ُقرم َكَلِم َوُهنَّ ِمَن الم رَبُ الم   ((. اهللَُّ َواهللَُّ َأكم

َفَضائِل-5 العبد،    هاومن  ذنوب  تتساقط هبن  الليت  َمرَّ فأهنن  اهلل عليه وسلم  اهللَِّ صىل  َرُسوَل  َأنَّ  َأَنس   َعنم 

َوَرُق َفَقاَل   هَبَا بَِعَصاُه َفَتنَاَثَر الم َوَرِق َفَُضَ َد هللَِِّ َوُسبمَحاَن اهللَِّ َوالَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ َواهللَُّ:  بَِشَجَرة  َيابَِسِة الم َمم رَبُ  إِنَّ احلم  َأكم

َجَرةِ  َعبمِد َكاَم َتَساَقَط َوَرُق َهِذِه الشَّ  .((َلُتَساِقُط ِمنم ُذُنوِب الم

َفَضائِل -6 اخلطايا،  أهنا    ها ومن  الذنوب وحتُط  تغفر   َقاَل   َمنم )) :  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ   َرُسوُل   قالهبن 

ِدهِ  اهللَِّ  ُسبمَحانَ  م    يِف  َوبَِحمم ة   ِماَئةَ  َيوم رِ  َزَبدِ  ِمثمَل  َكاَنتم  َوإِنم   ،  َخَطاَياهُ  ُحطَّتم  َمرَّ َبحم   .((الم

َطَفى )) :  صىل اهلل عليه وسلم  قال  وجل  عزاصطفاها اهلل  أهنا من الكلامت التي    ها ومن َفَضائِل-7 إِنَّ اهللََّ اصم

ُد   َمم َبعًا ُسبمَحاَن اهللَِّ َواحلم َكَلِم َأرم يَن  ِمَن الم ِ َلُه ِعْشم رَبُ َفَمنم َقاَل ُسبمَحاَن اهللَِّ َكَتَب اهللَُّ  إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َواهللَُّ َأكم هللَِِّ َوالَ 

إَِلَه إِالَّ ا رَبُ َفِمثمُل َذلَِك َوَمنم َقاَل الَ  َأكم يَن َسيَِّئًة َوَمنم َقاَل اهللَُّ  ِ َفِمثمُل َحَسنًَة َأوم َحطَّ َعنمُه ِعْشم َذلَِك َوَمنم َقاَل   هللَُّ 

ِسِه ُكتَِبتم َلُه َثَلُثوَن َحَسنًَة َوُحطَّ َعنمُه َثَلُثوَن َسيِّئَ  َعاملََِي ِمنم ِقَبِل َنفم ُد هللَِِّ َربِّ الم َمم  ((. ةً احلم

َرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلمعخْي ِغراس األرض ، فَ أهنا    ها ومن َفَضائِل-8 َمرَّ بِِه َوُهَو    نم َأبِى ُهَريم

َفَقاَل  ًسا  َغرم ِرُس  ِمنم  :  َيغم َلَك  َخْيم   ِغَراس   َعىَل  َك  َأُدلُّ َأالَ  َقاَل  ِِل.  ِغَراًسا  ُقلمُت  ِرُس.  َتغم ِذى  الَّ َما  َرَة  ُهَريم َأَبا  َيا 

ُد هللَِِّ َوالَ :  َقاَل َبىَل َيا َرُسوَل اهللَِّ. َقاَل   ؟ َهَذا َمم َرسم َلَك بُِكلِّ َواِحَدة   ُقلم ُسبمَحاَن اهللَِّ َواحلم رَبُ ُيغم  إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َواهللَُّ َأكم

َنَّةِ   ((. َشَجَرٌة ِِف اجلم

 قال :  عنه قال  اهلل  ريضعن أيب هريرة  ف أهنن املنجيات واملقدمات والباقيات الصاحلات،    ها ومن َفَضائِل-9

؟ َقاَل: اَل ُجنََّتُكمم  ((ُجنََّتُكمم ُخُذوا  : )) وسلم عليه اهلل صىل اهلل  رسول  . ُقلمنَا َيا َرُسوَل اهللَِّ: ِمنم َعُدوٍّ َقدم َحَُضَ



 

 

 

يَ  َا  َفإِهنَّ  ، رَبُ َأكم َواهللَُّ  اهللَُّ،  إِالَّ  إَِلَه  َواَل  هللَِِّ،  ُد  َمم َواحلم اهللَِّ،  ُسبمَحاَن  ُقوُلوا:  النَّاِر،  ُمنمِجَياِمَن  ِقَياَمِة  الم َم  َيوم ت   أمتَِي 

احِلَاُت  َباِقَياُت الصَّ  َوُهنَّ الم
َمات   ((. َوُمَقدَّ

الصلة،  -10  وتقبل  الدعاء  أهنا هبن يستجاب  َفَضائِلها  النَّبِىِّ  فعن  ومن  َعِن  اِمِت  الصَّ ُن  بم  اهلل   صىل ُعَباَدُة 

َدهُ   اهللَُّ  إاِلَّ   إَِلهَ   الَ   َفَقاَل   اللَّيملِ   ِمنَ   َتَعارَّ   َقاَل: َمنم   وسلم  عليه يَك   الَ   َوحم ُد،  َوَلهُ   املمُلمُك،  َلهُ   َلُه،  ََشِ َمم   َعىَل   َوُهوَ   احلم

  ُكلِّ 
 
ء دُ .  َقِديرٌ  َشىم َمم َة إاِلَّ بِاهللَِّ. ُثمَّ َقاَل اللَُّهمَّ  اهللَِّ َوُسبمَحانَ   هللَِِّ،  احلم َل َوالَ ُقوَّ ، َوالَ َحوم رَبُ ، َوالَ إَِلَه إِالَّ اهللَُّ، َواهللَُّ َأكم

َأ ِلِفرم اغم  ُتِجيَب، َفإِنم َتَوضَّ  ((. َوَصىلَّ ُقبَِلتم َصَلُتهُ . َأوم َدَعا اسم

َفَضائِل-11 َقاَل   نأهن   ها ومن  ُعود   َمسم ابمِن  فَعِن  اجلنة،  اهللَِّ   :غراس  َرُسوُل  عليه    َقاَل  اهلل   َلِقيُت   :وسلم صىل 

َنَّةَ  ُهمم َأنَّ اجلم رِبم َلَم َوَأخم َتَك ِمنِّى السَّ ُد َأقمِرئم ُأمَّ َى يِب َفَقاَل َيا ُُمَمَّ ِ َراِهيَم َليمَلَة ُأْسم َا    إِبم  َوَأهنَّ
ِ
َبُة املمَاء َبِة َعذم م َطيَِّبُة الُّتُّ

ُد هللَِِّ َوالَ إَِلهَ  َمم رَبُ إاِلَّ   ِقيَعاٌن َوَأنَّ ِغَراَسَها ُسبمَحاَن اهللَِّ َواحلم  ((. اهللَُّ َواهللَُّ َأكم

ِن َبِشْي  َقاَل   ها ومن َفَضائِل اَمِن بم رن بصاحبهن، َعِن النُّعم ِذيَن  :  َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  : أهنن يذكِّ الَّ

بِِْيِه َوهَتملِيلِهِ  ِميِدِه َوَتكم بِيِحِه َوحَتم ُكُروَن ِمنم َجَلِل اهللَِّ ِمنم َتسم ِل   َيذم ِش هَلُنَّ َدِوىٌّ َكَدِوىِّ النَّحم َعرم َل الم َن َحوم َيَتَعاَطفم

بِهِ  ُر  ُيَذكِّ ٌء  ََشم َلُه ِعنمَد اهللَِّ  َيَزاَل  بُّ َأَحُدُكمم َأنم الَ 
ُُيِ بَِصاِحبِِهنَّ َأالَ  ُرَن  أهنن من أبواب  ((، ومن فضائلها   ُيَذكِّ

 . والقيامأهنن يعِدلمن اإلنفاق واجلهاد ، والصدقة 

َبع َهَواه َوَكان  ِره َواتَّ َفل اهللمَّ َقلمَبه َعن ِذكم ا ِِمَّن َأغم ُنوم ر اهللمَّ َتَعاىَل َواَل َتُكوم ا ِمن ِذكم ُروم
ثِ ُره ُفُرطافَأكم  .َأمم

ز َأو بِ  َعجم ت َأو بِالم ا بِاملمَوم ر اهللمَّ َقبمل َأن ُُيَال َبيمنَُكم َوَبيمنَه إِمَّ ا ِمن ِذكم ُروم
ثِ َلَتُكم اَل  وَأكم َبة َعىَل َغفم َمانُِكم ِمنمه ُعُقوم ِحرم

دُّ  ََياة الم نَة احلم ن ِزيم َبنُوم اَم املمَال َوالم ن َفإِنَّ ر اهللمَّ َمال َواَل َبنُوم لِم َعن ِذكم َا املمُسم َغَلنَّك َأِّيُّ احِلَات َخْيم  يشم َباِقَيات المصَّ َيا َوالم نم

 . ِعنمد َربِّك َثَوابا َوَخْيم َأَمل 

 احلمد هلل رب العاملي و 

 

 

 

 

 


