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(1)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر

 املقدمة

,  , وانشرهجيعــل هذا العمـل خالصـاً لوجهه الكرمي وأن ينفع بـه كاتبه وقارئههذا وهللا أسـأل أن 
 وابهلل التوفيق, وصلى هللا على نبينا حممد .
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(2)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر

 عليهما زكراي بن حيىي أمر وجل عز هللا إن: " قال  هللا نب   أن    األشعري احلارث عن
 يبطئ, أن وكاد هبن, يعملوا أن إسرائيل بين أيمر وأن ,هبن   يعمل   أن   كلمات, خبمس السالم

 يعملوا أن إسرائيل بين وأتمر هبن, تعمل أن كلمات خبمس مرتأ   قد إنك: عيسى له فقال
 أو بأعذ   أن سبقتين إن أخشى إين أخي, اي: فقال. أبلغهن أن وإما تبلغهن, أن فإما هبن,

 على فقعد املسجد, امتأل حىت املقدس, بيت يف إسرائيل بين حيىي فجمع: " قال".  يب سفي  
 هبن, أعمل أن كلمات خبمس أمرين وجل عز هللا إن: قال مث عليه, وأثىن هللا, فحمد الشرف,

 رجل مثل ذلك مثل فإن شيئا, به شركوات   وال هللا تعبدوا أن: أوهلن  . هبن تعملوا أن وآمركم
 كمفأي   سيده, غري إىل غلته ويؤدي يعمل, فجعل ذهب, أو بورق ماله خالص من عبدا اشرتى

. شيئا به تشركوا وال فاعبدوه, ورزقكم, خلقكم وجل عز هللا وإن كذلك, عبده يكون أن هر  س  
 فال صليتم فإذا يلتفت, مل ما عبده لوجه وجهه ينصب وجل عز هللا فإن ابلصالة, وآمركم
 جيد كلهم عصابة يف مسك من صرة معه رجل كمثل ذلك مثل فإن ابلصيام, وآمركم. تلتفتوا

 فإن ابلصدقة, وآمركم. املسك ريح من أطيب هللا عند الصائم فم خلوف وإن املسك, ريح
 هل: فقال عنقه, ليضربوا وقدموه عنقه, إىل  يديه فشدوا العدو, أسره رجل كمثل ذلك مثل
. نفسه فك حىت والكثري ابلقليل منهم نفسه يفتدي فجعل منكم؟ نفسي أفتدي أن لكم

 فأتى أثره, يف سراعا العدو طلبه رجل كمثل ذلك مثل وإن كثريا, وجل عز هللا بذكر وآمركم
من الشيطان إذا كان يف ذكر هللا عز  يكون ما أحصن العبد وإن فيه, فتحصن حصينا, حصنا

 والسمع, ابجلماعة,: هبن أمرين هللا خبمس آمركم وأان: "   هللا رسول فقال: قال وجل   .
  ربقة خلع فقد شرب قيد اجلماعة من خرج من فإنه هللا, سبيل يف واجلهاد واهلجرة, والطاعة,
 اي: قالوا"  جهنم جثاء من فهو اجلاهلية, بدعوى دعا ومن , يرجع أن إال عنقه من اإلسالم

 فادعوا مسلم, أنه وزعم صلى, وإن صام, وإن: " قال ؟  صلى وإن صام, وإن هللا, رسول
 (1) "  وجل عز هللا عباد املؤمنني املسلمني وجل عز هللا مساهم مبا  أبمسائهم املسلمني
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(3)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر

 :  الفوائد املستنبطة من  احلديثو  الدروس
 (1) سبحانه .هللا )أمر حيىي( أي : أوحى له قوله : (1)

 بسماع كلمة احلق من األمري أو املفيت أو غريمها.: قوله :)والسمع( أي (2)

 . , فيما وافق الشرع والطاعة( أي : طاعة األمريقوله:) (3)

أي: ابهلجرة من مكة إىل املدينة قبل فتح مكة, وابهلجرة من  (واهلجرة)قوله:  (4)
  الكفر إىل اإلميان, ومن املعصية إىل التوبة.

من خرج من ف,  اإلسالمعقد املراد به و  احلبل: الربقة (مربقة اإلسال قوله :) (5)
 موافقة إمجاع املسلمني فقد خرج من دائرة أهل السنة إىل دائرة أهل البدعة.

 ىـــــــوجث(2) ثوة بضم اجليم, وهي اجلماعة."فهو من جثا جهنم", )اجلثا(: مجع ج   (6)
ثى رت ابجلماعات وذلك أن اجلثوة ابحلركات الثالث احلجارة اجملموعة, وجس  املقصورة ف  

ما اجتمع فيه من حجارة اجلمار واملفتوحة فيها جيمع  -بضم اجليم وكسرها أيضاً  -احلرم
ى جهنم( ابلياء على جثوات. وعلى هذا فضم اجليم وكسرها جائز فيها. وقيل: )من جث

 (3)}ونذر الظاملني فيها جثيًا{أي: الذين جيثون فيها. قال هللا تعاىل: املشددة مجع جاث.
 (4) كسر اجليم فيه ملا بعدها من الكسرة وقد قرئ هبا يف كتاب هللا.وعلى هذا فيجوز  

"بدعوى اجلاهلية"؛ أي: مبث ِل ندائهم, وذلك أن الواحد منهم إذا كان مغلواًب  (7)
ا  
ً
يف اخلصام اندى أبعلى صوته: اي آل فالن, مستصرخًا قوم ه, فأتوه مسرعني لنصرته ظامل

 (5) كان أو مظلوماً, جهالً منهم وعصبيًة.
ذكر الرقبة يف  , ويستعملون يف هذا احلديثكالرقبة, كما   جيعلون العنقالعرب  (8)

موضع امللك للشيء, والتكفل به؛ ألن من شأن األسري أن يغل يف رقبته, فيملك, وألهنم 
 (6) .بعنقكيشبهون ما التزمه اإلنسان مبا يقلده يف عنقه, فيقولون: هذا أمر مقيد ومطوق 

قدره, يريد به أي قدر خالف واحنرف عن اجلماعة, وخرج عن " قيد الشرب ":  (9)
قدره وأصله القود  :أي ,ياءبكسر القاف وسكون ال قيدو  كثريا كان , أو قليال .موافقتهم.
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(4)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
واملعىن من فارق ما عليه اجلماعة برتك السنة واتباع  .من القود وهو املماثلة والقصاص

 (1) . البدعة ونزع اليد عن الطاعة ولو كان بشيء يسري يقدر يف الشاهد بقدر شرب
ن خمالفة السنة توجب خروج خمالفها عن اإِلسالم, ويسمي متابعها مجاعة, إ (10)

 (2) واحداً.ولو كان فرداً 
 إلعالم أبن املداومة علىوا  مفارقة اجلماعة,والتنفري عن  بالغة يف التخويفامل (11)

 . ذلك تؤدي إىل اخللع احلقيقي
اجلهاد يف سبيل هللا( ؛ أي مع الكفار إلعالء كلمة هللا وقمع أعدائها, )قوله : (12)

النفس مع الشخص أقوى ومع النفس بكفها عن شهواهتا, ومنعها عن لذاهتا, فإن معاداة 
 (3) . وأضر من معاداة الكفرة معه

)ومن دعا بدعوى اجلاهلية( قال الطيب: عطف على اجلملة اليت وقعت قوله : (13)
ابجلماعة وعدم اخلروج عن زمرهتم من شأن  مفسرة لضمري الشأن لإليذان أبن التمسك

 (4) . املؤمنني واخلروج عن زمرهتم من هجريى اجلاهلية
وقد أمجع الفقهاء  .يف احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو جار (14)

ملا ؛ وأن طاعته خري من اخلروج عليه  ,على وجوب طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه
وحجتهم هذا اخلرب وغريه مما يساعده ومل .وتسكني الدمهاء  ,يف ذلك من حقن الدماء

بل  ,فال جتوز طاعته يف ذلك ,ر الصريحيستثنوا من ذلك إال إذا وقع من السلطان الكف
 (5) . جتب جماهدته ملن قدر عليها

أهل العلم  ,أهل السنة واجلماعة  , هم أهل العلمو :بلزوم اجلماعة   أمر النب  (15)
أو أن  املراد  (6) . ومن سواهم ولو نسب إىل العلم فهي نسبة صورية ال حقيقية,الشرعي 

 (7) االعتقاد والقول والفعل.اتباع إمجاع املسلمني يف ابجلماعة :
 عليهما السالم . زكراي حيىي هو نب من أنبياء هللا لبين إسرائيل , وكذلك أبوه (16)
ليس املعىن أهنا ألفاظ بعدد اخلمس , وإمنا هي كلمات  مخس كلمات(قوله :) (17)

 ذات عبارات. ومجل مفيدة .
 بنفسه .قوله:)أن يعمل هبن (من أيمر الناس بشيء عليه أن يبدأ أو ال  (18)
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(5)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
 النب عليه السالم جيب طاعته . مر  أ (19)
يستحب البداءة ابحلمد والثناء على هللا , وكذا  قوله:)فحمد هللا وأثىن عليه( (20)

يف اخلطبة , أو الكلمة اليت ت لقى يف مسجد , أو لقاء , أو  الصالة والسالم على النب 
 , وحنو ذلك . حماضرة

من هللا إببالغ أمره , ومراده  والرُّسل مأمورونأمر حيىي بن زكراي( األنبياء , قوله:) (21)
 إىل خلقه .

 على املسلم أن ياف من عقاب هللا , ويشى س خ ط ه . (22)
 قامات العبودي ة .ماخلوف واخلشية من  (23)
ا وصااي , وكلمات , و أكثر األنبياء مل يكن هلم ك ت ٌب منز   (24)  مواعظ .لة , وإمن 
فق ت  وا (1).وإيل هللا(عبد,العربية تعين عبد هللا )إسر كلمة إسرائيل ابللغة  (25)

وبنو إسرائيل , م عليهم السالماملفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهي
 (2) . هم ذريته

 , مع قومه .حيكي لنا موقفا جرى لنب من األنبياء قبله  نبينا  (26)
 الدعوة إىل هللا , شأهنا عظيم , ومقامها جسيم . (27)
, حىت يرى الناس أي أن ه خطب الناس على مكان مرتفع ف(ر  فقعد على الش  ) (28)

, فقد  مرتفع فيستحب  للخطيب أن يطب من مكان, ويرونه , وادعى لسماع صوته .
 (3) أنه كان يطب على جذع خنلة , مث  ص نع له منرب .  صح  عنه

إسرائيل هذه  ليغ بينأي :إن ه قارب أن يتأخ ر عن تب (يبطئقوله:)كاد أن  (29)
  . الكلمات

)حىت إذا أتى على حصن حصني( احلصن ابلكسر كل مكان حممي منيع قوله: (30)
وحصن  ,يقال درع حصني أي حمكمة,واحلصني من األماكن املنيع  ,وصل إىل جوفهال ي  

 (4) . حصني للمبالغة
 . همدين األنبياء كل  , وأن ه التوحيد أمهي ة  (31)
كالمها كان يف وقت واحد, ومها أبناء خالة, زكراي وعيسى عليهما السالم   (32)

 منهم . ومعلوم كثرة أنبياء بين إسرائيل؛ وقد يبعث فيهم يف وقت واحد عدد
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(6)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
وأنه  ,م عيسى عليه السالم أن هللا أوحى إىل حيىي بن زكراي هبذه الكلماتلِ ع   (33)

 عنه ل غهافطلب عيسى عليه السالم ؛ من حيىي عليه السالم أن يبأتخر قلياًل عن إبالغها, 
 مل ي بل غ هو .إذا 

اخللق كلهم عبيد هلل جل وعال : فال يسوغ للعبد أن يضع لعبد مثله, وأن  (34)
  يصرف العبادة إىل عبد فقري حمتاج مثله, فإن فعل ذلك فهو ضال يف دينه وعقله.

  . يف الشرع الصالة قدر مِ ظ  عِ  (35)
على أن الصالة كانت مفروضة على بين إسرائيل, ولكنها ليست على  فيه داللة (36)

 (1) مثل هذه الصفة اليت فرضت علينا .
معىن ذلك: أن املصلي إذا قام يف ( إن هللا ينصب وجهه لوجه املصليقوله:) (37)

 . الصالة أن هللا يستقبله وينظر إليه
مث االلتفات قوله: )ما مل يلتفت(, يعين: أنه إذا التفت انصرف هللا عنه وتركه,  (38)

أو ,مجيعًا حبيث صارت القبلة عن يساره ابلبدن االلتفات :األول : شيئانهنا يقصد به 
إذا التفت برأسه وبدنه و , ويعرض هللا جل وعال عنه تكون صالته ابطلة,  ميينه أو خلفه

من صالة  وهو اختالس من الشيطان يتلسه هذا يكون مكروهاً,مستقبل القبلة؛ فمثل 
التفات القلب, وهو  الثاين: شيئًا يسرياً حلاجة؛ فال أبس به. وإن كان (2) .العبد, وينقصها

أعظم من التفات البدن, ويظهر أنه هو املقصود يف احلديث؛ ألن روح الصالة حضور 
القلب وخشوعه, فإذا التفت اإلنسان بقلبه إىل غري ما هو فيه من صالته؛ فإن هللا يعرض 

  إىل ما اشتغل به من أفكار الدنيا وغريها. ه  ل  كِ عنه, وي  
عن االشتغال يف الصالة بغري صالته, والتفكر  جيب على العبد أن حيرس قلبه (39)

 . فيما يقوله ويسمعه ويفعله
ن معىن ذلك: أن احلجاب رفع بينه وبني ايف الصالة ورفع يديه وكرب ك دخل إذا (40)

يجب أن يكون يف ف ,شيء أكرب من هللا والربه, فهو يقابل ربه فليفكر ماذا يقول له, 
أكرب من كل شيء؛ فال يلتفت إىل غري ربه جل وعال, مث قلبه تقدير هلل جل وعال, وأنه 

  . يفكر مبا يقول ويتأمله, وجياهد الوساوس والشيطان
 الذكر أمره عظيم فهو يرضي الرمحن ,وحيفظ اإلنسان , ويطرد الشيطان . (41)
)وآمركم ابلصدقة( , والظاهر أهنا صدقة التطوع ال الفرض, وذكر مثااًل هلا قوله: (42)

كمثل رجل طلبه العدو يف أثره سراعًا حىت أدركوه, يريدون قتله, فصار قال: مثل ذلك  
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(7)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
معىن ذلك: أن  يفتدي منهم بكل ما معه من قليل وكثري حىت فك نفسه من ذلك وجنا.

الصدقة تكفر الذنوب؛ ألن الذنوب هي عدو اإلنسان, وهي اليت تطلبه حىت هتلكه, فإذا 
ات, فيصبح طليقًا حرًا بعد أن كان بذل الصدقة فإنه يفك نفسه من عدوه ابلصدق

 مأسوراً يراد قتله.
ة )وآمركم ابلصوم( , وذكر مثل الصوم: أنه كمثل رجل يف مجاعة معه صر  قوله: (43)

من مسك, وكلهم جيد رائحة املسك الطيب, فالصوم جعل لصاحبه رائحة طيبة؛ ألنه يف 
: )خللوف فم الصائم  الواقع سر بني العبد وربه, وقد جاء نظري ذلك يف احلديث الصحيح

, ومعىن اخللوف: هو اآلاثر اليت ختلفها املعدة  (1) أطيب عند هللا من ريح املسك(
وتتصاعد منها األخبرة عند خلو الطعام, ومعلوم أهنا رائحة عند الناس كريهة مستكرهة 

 عند هللا طيبة, حيث إهنا أثر الطاعة اليت حبس نفسه عليها, والصوم صرب, والصرب ولكنها
  . ليس له جزاء إال اجلنة

رى. واجه وي  شاهد ي  م   األول: قسماليف القرآن أن العدو قسمان:  تعاىل هللا   ر  ك  ذ   (44)
او ٌة  قال سبحانه:}دافع , فهذا ميكن أن ي   اد ف ع  اِبل يِت ِهي  أ ح س ن  ف ِإذ ا ال ِذي بـ يـ ن ك  و بـ يـ ن ه  ع د 
يمٌ  أ ن ه  و ِلٌّ محِ  أنك تدفعه ابإلحسان إليه إذا أساء  :العدو املشاهد عالجه, فهذا (2){ك 

ال يستطيعه كل الناس,هلذا قال عالج الهذا .و إليك, فإن هذا جيعله لك صديقًا محيمًا 
من العلم  أي: حظ   (3){و م ا يـ ل ق اه ا ِإال  ال ِذين  ص بـ ر وا و م ا يـ ل ق اه ا ِإال  ذ و ح ظ ٍّ ع ِظيمٍّ }:هللا

والتوفيق من هللا جل وعال؛ ألنه صعب على النفوس أن حتسن إىل من  ,واحللم والدين
غري القسم الثاين: مجيل؛ ألنه جيعل العدو صديقاً.طي ب و أثره حسن  أساء إليها, ولكن  

ت ِعذ  و ِإم ا ي نز غ ن ك  ِمن  الش ي ط اِن نـ ز ٌغ }يف قوله: هللا سبحانهشاهد ذكره مرئي وغري م   ف اس 
اء هللا . فاالستعاذة من الشيطان بذكر أمسن من الشيطانفهذه طريقة التحص   ,(4){اِبّلل ِ 

  .  وهذا كثري جداً يف القرآن ويف أحاديث الرسولوصفاته والتحرز هبا منه,

ذه اخلمس اليت أمر هبا حيىي عليه السالم قومه, حنن مأمورون هبا أيضاً, ومل ه (45)
أنه أيمر   ؛ ألنه جاء على لسان رسولنا حممد ااية وإمنا لنعمل هبأتت هذه جمرد حك

هبذه اخلمس اليت هي: عبادة هللا وحده. وهي دين الرسل كلهم, وكذلك الصدقة, 
 . هللا جل وعال, والصالة وعدم االلتفات فيها, وهذه كلها حنن مأمورن هبا ر  ك  والصوم, وذِ 
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(8)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
مث   (فقال: )وأان آمركم خبمسزايدة على تلك الوصااي مخسًا  أضاف الرسول  (46)

 .اجلماعة, والسمع, والطاعة, واهلجرة, واجلهاد يف سبيل هللا وهي :هذه اخلمس , ذكر 
الدعوة اليت تكون وهي كل دعوى ختالف اإلسالم,   أي: (دعوى اجلاهليةقوله:) (47)

أحزاب أو مجاعات, فيكون بينهم واليت تدعو إىل التفرق, كأن يكون هناك , اجلماعةضد 
  معاداة, وكل مجاعة تعادي األخرى, فهذا من أمر اجلاهلية.

جيعل أمساء للمؤمنني واملسلمني ليست مما من  ()فادعوا املسلمني أبمسائهم قوله:) (48)
 (1) . فإن هذا أيضاً من دعوى اجلاهلية, جاء به الرسول 

على أن  بينهما فرقا  , مما يدلكلمة , والطاعة كلمة   جعل السمع النب  (49)
ذن , ومِسع اخلرب .فالسمع مصدر مس  ع , ومسع الصوت أي : أدركه حباس ة السمع وهي األ

, وانقاد لألمر , واستجاب , ونف ذ  . والطاعة : االنقياد واملوافقة أي: ع ِلم  به وتلق اه
.تبني من هذا أن البداية تكون من خالل السمع , فيسمع ماي لقى عليه  (2)ماط ِلب منه

ركه , مث  بعد ذلك ي  طيع ويستجيب , ويقوم بفعل ماهو مطلوب منه .من األمر , ويد 
ملن  ل ضربه النب ث  ( هذا م  سيده غري إىل تهغل   ويؤدي يعمل, فجعل قوله:) (50)

ل ظ ل ٌم ع ِظيٌم{؛ ألن  الظ لم هو وضع الش يء يف لذلك قال تعاىل:}ِإن  الشِ ر ك   ي شرك ابهلل .
 (3) غري موضعه, واملشرك يضع العبادة يف غري حمل ها, وحمل ها هو خالقه ورازقه ومدب ر أموره.

تريد أن تكسب اآلخرين , وتستحوذ على أبمسائهم(  فادعوا املسلمنيقوله :) (51)
, وأنت تدعوه  , فنادهم أبحب  األمساء إليهم .هذا إنسان مس اه أهله ابسم ح س نٍّ  قلوهبم

ب   لقب قبيحب, أو  بغري امسه ك , أو حيرتمك , ويسمع كالمك , فكيف تريده أن حيِ 
فريشدان النب إىل أدب مجيل , وأيمران به , وهو أن ندعو املسلمني أبمسائهم , ال أن  .

 تلقاء أنفسنا .ندعوهم أبمساء خنرتعها من 
 قول حيىي لعيسى عليهما السالم :)اي أخي( فيه أمهي ة األخوة , ومكانتها . (52)
 يضرب املثل للتقريب للذهن , وألنه أثبت للسامع . النب  (53)
 هللا سبحانه يصطفي من يشاء من عباده حلمل رسالته . (54)
 يعملوا هبن ( التأكيد على مبدأ العمل , وأمهيته .قوله:)أن يعمل هبن .. (55)
 قوله:)أمر حيىب( األمر يقتضي الوجوب , مامل يكن هناك قرينه تصرفه عن ذلك. (56)
وكاد أن  يبطىء( سرعة اجناز املهمات املوكلة لإلنسان , وخطورة التأخري قوله:) (57)

 , وأمهية املبادرة , واملسارعة لعمل اخلري , وإمتامه على أكمل وجه .يف ذلك 
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(9)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
االنتهاء إىل أقصى املقصد أي :البلوغ  هو :قوله :)إما أن ت بلغهن ( معىن التبليغ  (58)

عرب عن املشارفة وإن مل يصله قد ي  و . رةأو أمرا من األمور املقد  ,أو مكاان ,واملنتهى زماان 
أي منتهية يف   (2) (علينا ابلغة أميان)و, (1) (ه وبلغ أربعني سنةبلغ أشد  )االنتهاء فمن 

عليه. ومنه قوله تعاىل: لغت املكان بلوغا: وصلت إليه, وكذلك إذا شارفت وب(3) . التوكيد
أي قاربنه. وبلغ الغالم: أدرك. واالبالغ: االيصال, وكذلك  (4)} فإذا بلغن أجلهن {

واملراد هنا ابلتبليغ هو : إيصال  (5) التبليغ, واالسم منه البالغ. والبالغ أيضا: الكفاية.
 . القي منهمحتم ل ماي,و  مع مايف ذلك من الصربأوامر هللا إىل الناس , 

أن  حيىي عليه السالم  -وهللا أعلم–:)كاد أن  يب طىء( قد يكون سبب ذلك قوله (59)
وعناد , وقتلٍّ خاص ة أن  بين إسرائيل قوم هبت واختيار الوقت املناسب ,حتني  الفرصة , أراد

 .وليس ذلك عجزا , وال تقصريا منه عليه السالم . (6)فقد قتلوه , وقتلوا أابهلألنبياء .
 ة الذنوب , خشية من العقوبة ., وترك مقارف عن معصية هللاالبعد  (60)
 , لألوامر الرابني ة االجتماع قوله:)حىت امتأل املسجد( فيه دليل على أن  مكان (61)

كان يف املسجد .ألنه بيت هللا , وفيه السكينة , واالطمئنان , وتنزل   ؛ واملهم ات الكبرية
 فيه الرمحات , والربكات .

خلرب عن احملاسن فا هناك فرق بني احلمد والثناء .قوله:)فحمد هللا , وأثىن عليه(  (62)
فإن الثناء مأخوذ من .وإن مل يتكرر فهو احلمد ,فإن تكرر فهو الثناء ,إما متكرر أو ال 
ومنه التثنية يف االسم ,ومنه ثنيت الثوب  .الشيء بعضه على بعض ورد  ,الثين وهو العطف 

عتبار حال املخرب ينشأ ومن جهة ا,فاملثىن مكرر حملاسن من يثىن عليه مرة بعد مرة 
فإن املخرب عن حماسن الغري إما أن يقرتن إبخباره حب له ,التقسيم إىل املدح واحلمد 

 (7) . وإال فهو املدح,أو ال فإن اقرتن به احلب فهو احلمد ,وإجالل 
 الدعوة إىل هللا حتتاج إىل تضحيات .فليس الطريق مفروشا ابلورود , والرايحني . (63)
 والفوز ال يكون إال  يف عبادة هللا وحده .السعادة والراحة  (64)
 ق سبحانه .از  من أمساء هللا اخلالق , والر  (65)
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(10)  

 األرض البكر حبديث يف فضل الذكر
االلتفات يف الصالة مؤث ر , وإذا مل يكن حلاجة كماذكرت فإن ه ي بطل الصالة ,  (66)

وكذلك االلتفات يف احلياة إىل الوراء , وتذكر اهلموم واألحزان , واملواقف القامتة والسلبي ة 
يتذكر فالعاقل ال يلتفت , ويفتح دفرت الذكرايت ,و  يريد حتقيق أهدافه .ملن , مؤثر أيضا 

املاضي, ويتحسر عليه ويندب حظه, فمهما كثرت املصائب, وتكالبت احملن, فإهنا ال 
تعيق املسلم صاحب اهلمة, من املضي قدماً, بل عليه أن ينسى ذلك املاضي, ويردمه مبا 

 جديدة ملؤها اإلشراق واألمل.فيه من أحزان ومهوم. ويبدأ صفحة 
سبحانه ,  , مبا يليق بهفيه إثبات صفة الوجه هلل  قوله:)فإن  هللا ينصب وجهه( (67)

أيضا  , وقد ثبت يف القرآن وغريه من األحاديث هنا يف احلديث نثبته كما أثبته له نبيه 
  (1) يف غري ما آية . كما يف قوله :}ويبقى وجهك ربك{ .

 . الرائحة جيدقوله:)ريح املسك( املسك نوع من أنواع الطيب ,  (68)
 مس يت الصدقة هبذا , ألهنا دليل على صدق صاحبها الذي أنفق . (69)
كل امرئ ": يوم القيامة . كما جاء عنه  كرابتوالصدقة تفك صاحبها من   (70)

 (2) " . فصل بني الناسيف ظل صدقته , حىت ي  
 الشيطان حريص على إغواء ابن آدم . (71)
بدأ ابلعبودية هلل , وعدم اإلشراك به , ألنه أهم أمر يف هذه احلياة , فمن أشرك  (72)

 فقد حبط عمله , وإن جاء حبسنات كاجلبال , ال ي نظر هلا .
 سعة رمحة هللا , وِحل م ه على عباده . (73)
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