
استحضار النّية
يبيــن د.الحولــي أن األصل في أي عمــل يقوم به 
اإلنســان, يقصد به التقرب إلــى اهللا، الفًتا إلى أن 
يبيــن د.الحولــي أن األصل في أي عمــل يقوم به 
اإلنســان, يقصد به التقرب إلــى اهللا، الفًتا إلى أن 
يبيــن د.الحولــي أن األصل في أي عمــل يقوم به 

العبادات صنفــان: أولهما, عبادات تحتاج إلى النية 
وال تصــح إال بعقِدها بهــا؛ كالتي كلفنــا بها اهللا، 
وثانيهما, عادات تتحول لعبادات باستحضار النية، 
ومن ذلك تربية األبناء؛ وهي مســؤولية على عاتق 

األهالي "فُهم سيحاسبون عليها أمام اهللا".
ويــرى أن نجاح األهالي في تربيــة أبنائهم يترتب 
على اســتحضار نيــة التربيــة الصحيحــة لتكوين 
مجتمع مســلم، معتبــًرا أن التربية الســليمة أكبر 
اســتثمار ناجح في الدنيا واآلخرة؛ حيث ينفع األبناء 
أهلهم فــي الدنيا بحيث يكونون بارين بهم، وفي 
اآلخــرة بعد مماتهم لقوله صلى اهللا عليه وســلم: 
"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة 

جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وأردف: "هكذا نِقي أنفســنا وأهلنــا وأوالدنا عذاب 
النار، أما مــن أهمل تربية أبنائه وانشــغل بدنياه 
عن إصالحهم, وتركهم يرتعون في مراتع الضالل 
والفســوق واالنحــالل؛ فسُيحاســب يــوم القيامة 
على ذلــك, ويحمل من أوزار أبنائــه بقدر تفريطه 

بتربيتهم".
أجٌر وإثم

وأشــار إلــى أن اهللا عز وجل, فرض علــى الوالدين 
إحســان تربية أبنائهم، فإن فعلوا فلهم أجر كبير، 
وإال فــإن اإلثم ســيلحق بهــم، موضًحا أن إســاءة 
البعض في تربيتهم ألبنائهم قد تنجم عن الجهل 

بهذا األمر، وعدم استشــعار المســؤولية تجاههم 
في إطار غياب الحضور التربوي داخل البيت. 

وتابع: "النجــاح الحقيقي يكمن فــي تربية األبناء, 
بأن تربطهــم باهللا وبالعقيدة الصحيحة وبالعبادة 
الصحيحة ومعناها الواسع وبالقرآن والعمل الصالح 
وبالذكر والنوافــل"، مبيًنا أن االرتبــاط بالعبادات 
يحتــاج لجهــد كبير، فقد تقيــم عالقة عابــرة، أما 

االرتباط فهو عالقة مستمرة.
وبيــن أن تربية األبناء تعتبر من جنس الدعوة إلى 
اهللا, فقــد قال تعالى: (وَمْن أحســُن قوًال مّمن دعا 
إلى اِهللا وعِمَل صالًحا وقاَل إنني ِمَن المســلمين)، 
متابًعا: "فطوبى ألب وأم جعال من العملية التربوية 
ا من هموم اآلخرة, ولم  مجاًال للدعوة إلى اهللا, وهمًّ
يجعالهــا عفوية يحكمها الواقع البيئي, وتســّيرها 

الظروف والعادات واألعراف دون هدف محدد".
ثمار دنيوية وأخروية
واســتدل بما جاء عن ابن المبارك 

رحمه اهللا، أنه قــال: ُرّب عمل 
وُرّب  النيــة،  ُتكّثــره  قليــل 

عمــل كبير تقلله النية"، 
النيــة  وموضــوع 
واالحتساب في العمل 

التربــوي هو الذي يميز 
المســلم عــن غيــره، لقوله 

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 

َأْعَماَلُهْم  ِإَلْيِهْم  ُنَوفِّ 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

َأْعَماَلُهْم  ِإَلْيِهْم  ُنَوفِّ 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال ُيْبَخُســوَن, ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َلْيَس 
َلُهــْم ِفي اْآلِخــَرِة ِإالَّ النَّــاُر َوَحِبَط َما َصَنُعــوا ِفيَها 
ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال ُيْبَخُســوَن, ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َلْيَس 
َلُهــْم ِفي اْآلِخــَرِة ِإالَّ النَّــاُر َوَحِبَط َما َصَنُعــوا ِفيَها 
ِفيَها َوُهْم ِفيَها َال ُيْبَخُســوَن, ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َلْيَس 

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن). َوَباِطٌل مَّ
َلُهــْم ِفي اْآلِخــَرِة ِإالَّ النَّــاُر َوَحِبَط َما َصَنُعــوا ِفيَها 

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن). َوَباِطٌل مَّ
َلُهــْم ِفي اْآلِخــَرِة ِإالَّ النَّــاُر َوَحِبَط َما َصَنُعــوا ِفيَها 

وشدد على ضرورة استحضار النية في هذه العبادة 
حتى تؤتي ثمارها في الدنيا واآلخرة, فقد قال صلى 
اهللا عليه وســلم: (إنما األعمــال بالنيات وإنما لكل 
امرٍئ ما نوى)، مضيًفا: "فموضوع النية واالحتساب 
في العمل التربوي هو الذي يميز المسلم عن غيره, 

فالمسلم الصطحابه النية مأجور".
وحول آثــار النيــة الصالحة في العمليــة التربوية، 
لفت إلى أن األهالي سواء اآلباء أو األمهات، الواحد 
منهم يعتبر نفســه في عبــادة ودعوة إلى اهللا, فال 

يكلون وال يملون من بذل النصح والتوجيه.
يجعالهــا عفوية يحكمها الواقع البيئي, وتســّيرها 

الظروف والعادات واألعراف دون هدف محدد".
ثمار دنيوية وأخروية
واســتدل بما جاء عن ابن المبارك 

رحمه اهللا، أنه قــال: ُرّب عمل 
وُرّب  النيــة،  ُتكّثــره  قليــل 

عمــل كبير تقلله النية"، 

التربــوي هو الذي يميز 
المســلم عــن غيــره، لقوله 

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 
ْنَيــا َوِزيَنَتَها  اْلَحَيــاَة الدُّ

عز وجل: (َمــن َكاَن ُيِريُد 
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قال ابن الجوزي: رحم اهللا أعظًما نصبت في الطاعة قال ابن الجوزي: رحم اهللا أعظًما نصبت في الطاعة 
وانتصبت، وكلما تذكرت جهنم رهبت وهربت، وكلما تذكرت 

ذنوبها ناحت عليها وندبت.ذنوبها ناحت عليها وندبت.
‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إنها ستكون بعدي عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إنها ستكون بعدي 

أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول اهللا, كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون 
عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إنها ستكون بعدي 

أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول اهللا, كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون 
عن عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "إنها ستكون بعدي 

الحق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم".الحق الذي عليكم وتسألون اهللا الذي لكم".
—Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

   
  
 

.
 . . 

تواضعوا 
يرفعكم اهللا

التواضــع؛ هو خفــض الجنــاح ولين الجانــب، قــال اهللا (تعالى): 
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن}، فقد كان رسول اهللا  {َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَّ
(صّلى اهللا عليه وسّلم) ال ُيمّيز نفسه عن أصحابه, ال في لباس وال 
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن}، فقد كان رسول اهللا  {َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَّ
(صّلى اهللا عليه وسّلم) ال ُيمّيز نفسه عن أصحابه, ال في لباس وال 
َبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن}، فقد كان رسول اهللا  {َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَّ

في ِحلٍّ وال في ترحال, وكان ال يتقدم أصحابه أثناء المشــي، وكان 
(صّلى اهللا عليه وسّلم) ال ُيمّيز نفسه عن أصحابه, ال في لباس وال 
في ِحلٍّ وال في ترحال, وكان ال يتقدم أصحابه أثناء المشــي، وكان 
(صّلى اهللا عليه وسّلم) ال ُيمّيز نفسه عن أصحابه, ال في لباس وال 

إذا جــاء أحد يريد مقابلته يســأل: من فيكم محمــد؟ وهو يجلس 
بين أصحابه على األرض, وعندما جاءه أعرابي يكلمه وهو يرتجف 
خوًفــا، قال له: "هوِّن عليك، فإنما أنــا ابن امرأة من قريش كانت 
بين أصحابه على األرض, وعندما جاءه أعرابي يكلمه وهو يرتجف 
خوًفــا، قال له: "هوِّن عليك، فإنما أنــا ابن امرأة من قريش كانت 
بين أصحابه على األرض, وعندما جاءه أعرابي يكلمه وهو يرتجف 

تأكل القديد".
ولقد نهى اهللا (تعالى) عــن التكّبر والخيالء، فقال: {َوَال َتْمِش ِفي 
اَألْرِض َمَرًحــا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَألْرَض َوَلــن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال{, وفي 
ولقد نهى اهللا (تعالى) عــن التكّبر والخيالء، فقال: {َوَال َتْمِش ِفي 
اَألْرِض َمَرًحــا ِإنََّك َلن َتْخِرَق اَألْرَض َوَلــن َتْبُلَغ اْلِجَباَل ُطوًال{, وفي 
ولقد نهى اهللا (تعالى) عــن التكّبر والخيالء، فقال: {َوَال َتْمِش ِفي 

اآلية تهكم بالمختال المتكبر، ومعناها أن اإلنسان لن ينال بكبره 
وبطره شــيًئا، كمن يريد خرق األرض ومطاولة الجبال، وهو أعجز 

عن ذلك.
وفي الحديث القدســي الشريف: "قال اهللا عز وجل: اْلِكْبِرَياُء ِرَداِئي, 
َواْلَعَظَمــُة ِإَزاِري, َفَمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُهَما, َقَذْفُتُه ِفي النَّاِر"، وقال 
وفي الحديث القدســي الشريف: "قال اهللا عز وجل: اْلِكْبِرَياُء ِرَداِئي, 
َواْلَعَظَمــُة ِإَزاِري, َفَمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُهَما, َقَذْفُتُه ِفي النَّاِر"، وقال 
وفي الحديث القدســي الشريف: "قال اهللا عز وجل: اْلِكْبِرَياُء ِرَداِئي, 

م): "َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي  رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســلّ
َواْلَعَظَمــُة ِإَزاِري, َفَمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُهَما, َقَذْفُتُه ِفي النَّاِر"، وقال 
م): "َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي  رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســلّ
َواْلَعَظَمــُة ِإَزاِري, َفَمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُهَما, َقَذْفُتُه ِفي النَّاِر"، وقال 

َ َأْوَحى ِإَليَّ  َقْلِبــِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر"، وفي حديث آخر قال: "ِإنَّ اهللاَّ
م): "َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي  رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســلّ
َ َأْوَحى ِإَليَّ  َقْلِبــِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر"، وفي حديث آخر قال: "ِإنَّ اهللاَّ
م): "َال َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي  رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســلّ

َأْن َتَواَضُعوا؛ َحتَّى َال َيْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوَال َيْبغي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد".
َ َأْوَحى ِإَليَّ  َقْلِبــِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر"، وفي حديث آخر قال: "ِإنَّ اهللاَّ
َأْن َتَواَضُعوا؛ َحتَّى َال َيْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد، َوَال َيْبغي َأَحٌد َعَلى َأَحٍد".

َ َأْوَحى ِإَليَّ  َقْلِبــِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر"، وفي حديث آخر قال: "ِإنَّ اهللاَّ

ولّمــا قــدم ُعمر بــن الخطاب (رضــي اهللا عنه) الشــام عرضت له 
مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه، ثم أخذ بخطام راحلته وخاض 
المخاضة، فقال أبو عبيدة بن الجراح: "لقد فعلت يا أمير المؤمنين 
فعــًال عظيًما عند أهــل الديار، فصك ُعمر بيده صــدر أبي عبيدة، 
وقــال: "آه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! أنتم كنتم أقل الناس، وأذل 
الناس، فأعزكم اهللا باإلســالم، فمهما طلبتــم العزة بغيره أذلكم 

اهللا تعالى".
ومــن أقوال اإلمام الشــافعي (رحمــه اهللا): "التواضــع من أخالق 
الكــرام، والتكبُّر من شــيم اللئــام"، "أرفع الناس قــدًرا من ال َيَرى 

قدره، وأكثر الناس فضًال من ال َيَرى فضله".
وُسئل الحسن البصري -رحمه اهللا- عن التواضع، فقال: "التواضع 
أن تخرج من منزلك وال تلقى مســلًما إال رأيت له عليك فضًال". ويا 
وُسئل الحسن البصري -رحمه اهللا- عن التواضع، فقال: "التواضع 
أن تخرج من منزلك وال تلقى مســلًما إال رأيت له عليك فضًال". ويا 
وُسئل الحسن البصري -رحمه اهللا- عن التواضع، فقال: "التواضع 

لألسف, البعض إذا أعطاه اهللا ماًال أو منصًبا يرى نفسه فوق البشر 
ويتعالــى على الناس حتى أنه ال يســلِّم على من دونه في مكانته 

(الدنيوية). إلى هؤالء يقول الشاعر:
تواضع تكن كالنجم الح لناظٍر ** على صفحات الماء وهو رفيُع
وال تك كالدخان يعلو بنفسه   **  إلى طبقات الجو وهو وضيع

اإلخــوة واألخــوات: إّن التواضع ال يزيد العبد إال عــزَّة ورفعة، فقد 
جاء في الحديث الُقدســي أنَّ رســول اهللا (صّلى اهللا عليه وســّلم) 
قــال، قال اهللا (تعالى): "من تواضــع لي هكذا" -وجعل باطن كفه 
إلى األرض وأدناها- "رفعته هكذا" -وجعل باطن كفه إلى السماء 

ورفعها.

 .

ة َأَمَنُة اُألمَّ

      

 . . 


استحضار النّية يحّول "تربية األبناء" إُّـ عبادة

بــالل بن رباح الحبشــي المــؤذن، وهو بالل بن 
حمامــة- وهي أمــه، اشــتراه أبو بكــر الصديق 
َرِضَي اهللا َعْنُه من المشركين لما كانوا يعذبونه 
حمامــة- وهي أمــه، اشــتراه أبو بكــر الصديق 
َرِضَي اهللا َعْنُه من المشركين لما كانوا يعذبونه 
حمامــة- وهي أمــه، اشــتراه أبو بكــر الصديق 

ُ َعَلْيِه  على التوحيــد وأعتقه، فلزم النبي َصلَّى اهللاَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه من المشركين لما كانوا يعذبونه 
ُ َعَلْيِه  على التوحيــد وأعتقه، فلزم النبي َصلَّى اهللاَّ
َرِضَي اهللا َعْنُه من المشركين لما كانوا يعذبونه 

َوَســلََّم وأذن له، "َكاَن ُعَمُر بن الخطاب َرِضَي اهللا 
ُ َعَلْيِه  على التوحيــد وأعتقه، فلزم النبي َصلَّى اهللاَّ
َوَســلََّم وأذن له، "َكاَن ُعَمُر بن الخطاب َرِضَي اهللا 
ُ َعَلْيِه  على التوحيــد وأعتقه، فلزم النبي َصلَّى اهللاَّ

َعْنُه َيُقوُل: "َأُبو َبْكٍر َســيُِّدَنا َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا -َيْعِني 
َوَســلََّم وأذن له، "َكاَن ُعَمُر بن الخطاب َرِضَي اهللا 
َعْنُه َيُقوُل: "َأُبو َبْكٍر َســيُِّدَنا َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا -َيْعِني 
َوَســلََّم وأذن له، "َكاَن ُعَمُر بن الخطاب َرِضَي اهللا 

ِبَالًال-".
َعْنُه َيُقوُل: "َأُبو َبْكٍر َســيُِّدَنا َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا -َيْعِني 

ِبَالًال-".
َعْنُه َيُقوُل: "َأُبو َبْكٍر َســيُِّدَنا َوَأْعَتَق َسيَِّدَنا -َيْعِني 

وبــالل َرِضَي اهللا َعْنُه أول من أســلم من العبيد، 
ِبَالًال-".

وبــالل َرِضَي اهللا َعْنُه أول من أســلم من العبيد، 
ِبَالًال-".

 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ اُر ْبُن َياِســٍر: (َرَأْيُت َرُســوَل اهللاَّ َقاَل َعمَّ
وبــالل َرِضَي اهللا َعْنُه أول من أســلم من العبيد، 
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ اُر ْبُن َياِســٍر: (َرَأْيُت َرُســوَل اهللاَّ َقاَل َعمَّ
وبــالل َرِضَي اهللا َعْنُه أول من أســلم من العبيد، 

َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ َخْمَسُة َأْعُبٍد َواْمَرَأَتاِن َوَأُبو 
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ اُر ْبُن َياِســٍر: (َرَأْيُت َرُســوَل اهللاَّ َقاَل َعمَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم َوَما َمَعُه ِإالَّ َخْمَسُة َأْعُبٍد َواْمَرَأَتاِن َوَأُبو 
 ُ ِ َصلَّى اهللاَّ اُر ْبُن َياِســٍر: (َرَأْيُت َرُســوَل اهللاَّ َقاَل َعمَّ

َبْكٍر) رواه البخاري.
 ُ هاجر إلى المدينة، قال اْلَبَراَء بن عازب َرِضَي اهللاَّ

َبْكٍر) رواه البخاري.
 ُ هاجر إلى المدينة، قال اْلَبَراَء بن عازب َرِضَي اهللاَّ

َبْكٍر) رواه البخاري.

ُل َمْن َقــِدَم َعَلْيَنا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر َواْبُن  َعْنُه: (َأوَّ
 ُ هاجر إلى المدينة، قال اْلَبَراَء بن عازب َرِضَي اهللاَّ
ُل َمْن َقــِدَم َعَلْيَنا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر َواْبُن  َعْنُه: (َأوَّ
 ُ هاجر إلى المدينة، قال اْلَبَراَء بن عازب َرِضَي اهللاَّ

اُر ْبُن َياِســٍر َوِبَالٌل  ُأمِّ َمْكُتــوٍم، ُثــمَّ َقِدَم َعَلْيَنا َعمَّ
ُل َمْن َقــِدَم َعَلْيَنا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر َواْبُن  َعْنُه: (َأوَّ
اُر ْبُن َياِســٍر َوِبَالٌل  ُأمِّ َمْكُتــوٍم، ُثــمَّ َقِدَم َعَلْيَنا َعمَّ
ُل َمْن َقــِدَم َعَلْيَنا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر َواْبُن  َعْنُه: (َأوَّ

ُ َعْنُهْم) "رواه البخاري". َرِضَي اهللاَّ
اُر ْبُن َياِســٍر َوِبَالٌل  ُأمِّ َمْكُتــوٍم، ُثــمَّ َقِدَم َعَلْيَنا َعمَّ

ُ َعْنُهْم) "رواه البخاري". َرِضَي اهللاَّ
اُر ْبُن َياِســٍر َوِبَالٌل  ُأمِّ َمْكُتــوٍم، ُثــمَّ َقِدَم َعَلْيَنا َعمَّ

ُ َعَلْيِه َوَســلََّم جميع  وشــهد مع النبــي َصلَّــى اهللاَّ
ُ َعْنُهْم) "رواه البخاري". َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَســلََّم جميع  وشــهد مع النبــي َصلَّــى اهللاَّ
ُ َعْنُهْم) "رواه البخاري". َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين  المشاهد، وآخى َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم جميع  وشــهد مع النبــي َصلَّــى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم بينه وبين  المشاهد، وآخى َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم جميع  وشــهد مع النبــي َصلَّــى اهللاَّ

أبي عبيدة بن الجراح.
 ُ بشــره النبي بالجنة، َعــْن َأِبي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اهللاَّ

أبي عبيدة بن الجراح.
 ُ بشــره النبي بالجنة، َعــْن َأِبي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اهللاَّ

أبي عبيدة بن الجراح.

َم َقاَل ِلِبَالٍل  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َعْنــُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّــى اهللاَّ
 ُ بشــره النبي بالجنة، َعــْن َأِبي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اهللاَّ
َم َقاَل ِلِبَالٍل  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َعْنــُه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّــى اهللاَّ
 ُ بشــره النبي بالجنة، َعــْن َأِبي ُهَرْيــَرَة َرِضَي اهللاَّ

ْثِنــي ِبَأْرَجى َعَمٍل  ِعْنــَد َصَالِة اْلَفْجــِر: (َيا ِبَالُل َحدِّ
ِم َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن  َعِمْلَتُه ِفي اْإلِْســالَ
ْثِنــي ِبَأْرَجى َعَمٍل  ِعْنــَد َصَالِة اْلَفْجــِر: (َيا ِبَالُل َحدِّ
ِم َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن  َعِمْلَتُه ِفي اْإلِْســالَ
ْثِنــي ِبَأْرَجى َعَمٍل  ِعْنــَد َصَالِة اْلَفْجــِر: (َيا ِبَالُل َحدِّ

َيــَديَّ ِفي اْلَجنَِّة، َقاَل: "َما َعِمْلُت َعَمًال َأْرَجى ِعْنِدي 
ِم َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن  َعِمْلَتُه ِفي اْإلِْســالَ
َيــَديَّ ِفي اْلَجنَِّة، َقاَل: "َما َعِمْلُت َعَمًال َأْرَجى ِعْنِدي 
ِم َفِإنِّي َسِمْعُت َدفَّ َنْعَلْيَك َبْيَن  َعِمْلَتُه ِفي اْإلِْســالَ

ْر َطُهوًرا ِفي َســاَعِة َلْيــٍل َأْو َنَهاٍر ِإالَّ  َأنِّي َلْم َأَتَطهَّ
َيــَديَّ ِفي اْلَجنَِّة، َقاَل: "َما َعِمْلُت َعَمًال َأْرَجى ِعْنِدي 
ْر َطُهوًرا ِفي َســاَعِة َلْيــٍل َأْو َنَهاٍر ِإالَّ  َأنِّي َلْم َأَتَطهَّ
َيــَديَّ ِفي اْلَجنَِّة، َقاَل: "َما َعِمْلُت َعَمًال َأْرَجى ِعْنِدي 

ُهوِر َما ُكِتَب ِلي َأْن ُأَصلَِّي). رواه  َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُّ
ْر َطُهوًرا ِفي َســاَعِة َلْيــٍل َأْو َنَهاٍر ِإالَّ  َأنِّي َلْم َأَتَطهَّ
ُهوِر َما ُكِتَب ِلي َأْن ُأَصلَِّي). رواه  َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُّ
ْر َطُهوًرا ِفي َســاَعِة َلْيــٍل َأْو َنَهاٍر ِإالَّ  َأنِّي َلْم َأَتَطهَّ

البخاري، وقال: "َدفَّ َنْعَلْيَك َيْعِني َتْحِريَك". 
ُهوِر َما ُكِتَب ِلي َأْن ُأَصلَِّي). رواه  َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُّ

البخاري، وقال: "َدفَّ َنْعَلْيَك َيْعِني َتْحِريَك". 
ُهوِر َما ُكِتَب ِلي َأْن ُأَصلَِّي). رواه  َصلَّْيُت ِبَذِلَك الطُّ

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ خــرج بالل بعد وفاة النبي َصلَّى اهللاَّ
البخاري، وقال: "َدفَّ َنْعَلْيَك َيْعِني َتْحِريَك". 

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ خــرج بالل بعد وفاة النبي َصلَّى اهللاَّ
البخاري، وقال: "َدفَّ َنْعَلْيَك َيْعِني َتْحِريَك". 

مجاهًدا إلى أن مات بالشام.  
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن بــالل وعن َصَحاِبــة النَِّبّي 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن بــالل وعن َصَحاِبــة النَِّبّي 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن بــالل وعن َصَحاِبــة النَِّبّي 


