*-,+

َّ
احلمـد هلل ِّ
رب العاملين ،وأشـهد أن ال إلـه إل هللا وحـده
ً
َّ
ال شـريك لـه ،وأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـولهَّ ،أمـا بعـد:
َّ
اجلنـة ،ومـا أدراكـم مـا اجلنـة؟ هـي الـدار التي أعدهـا هللا
تعـاىل للمتقين مـن عبـاده ،وأودع فيهـا مـن أنـواع النعيـم
َّ
وصنـوف امللـذات مـا ال خيطـر بالبـال ،وهـي مخلوقـة اآلن
وموجـودة ،قـال تعـاىلK :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ [ Jآل عمـران ،]١٣٣ :وهـذا
َ ْ
َّ
يعني :أن هللا تعـاىل قـد انتهـى مـن خلقهـا وإعدادهـا لعبـاده
املؤمنين.
َّ َّ
إن التطلـع إىل املنـازل العاليـة يف اجلنـة ،والسـعي يف الفـوز
بهـا َّ
همـة كل مؤمـن ،ورغبـة كل َمـن خيـاف علـى نفسـه ويرجـو
َّ
َْ
جناتهـا وعلـو قدرهـا عنـد خالقهـا ،وال شـك أن أرفـع أهـل
اجلنـة مزنلـة وأعالهـم درجـة هم األنبيـ�اء ،وهـذا أمـر متقرر يف
َ
َّ
نفـس كل مسـلم ويف مقدمهـم الصحابـة } ،ولهـذا ل َّمـا قـال
ُ
النبي @َّ M :إن أهـل اجلنـة َ
يتراء ْون أهـل الغ َـرف مـن فوقهـم،
ُ
ُّ
الـد َّ
َ
ري الغابـر يف األفـق ،مـن املشـرق
يتراء ْون الكوكـب
كمـا
أو املغـرب ،لتفاضـل مـا بينهـم.L
قالوا :يا رسول هللا ،تلك منازل األنبي�اء ال يبلغها غريهم.
َّ
قـالM :بلـى والـذي نفسي بيـ�ده ،رجـال آمنـوا بـاهلل وصدقوا
املرسـلني.((( L
ُ
فاملؤمـن الصـادق ترجـو نفسـه القـرب مـن أنبيـ�اء هللا
يف اجلنـة ،قـال تعـاىلK :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ [ Jالنسـاء.]69 :
ُ
وخير َمـن ُيطلـب القرب منه يف اجلنـة من األنبي�اء والرسـل،
والفـوز بمرافقتـه ،والسـعادة بمجاورتـه هـو أفضـل األنبيـ�اء

((( رواه البخاري ( )3256واللفظ له ،ومسلم (.)2831

1

وأعالهـم مزنلـة ُّ
نبينـ�ا @ ،وكيـف ال يرجـو املسـلم ذلـك
َّ
ويسـعى فيـه؟! وهـو @ الـذي بفضـل بعثتـ�ه تبين احلق من
الباطـل ،والرشـد مـن الغـي ،وبفضـل دعوتـه ُعـرف هللا تعـاىل
ُ ِّ
وسـعي يف القيام بشـرعه ،وبفضـل جهاده َّ
ُ
عم
وأديـت حقوقهِ ،
األرض العـدل ،والرحمـةُّ ،
والبر ،والصلـة ،واأللفـة ،واالتفاق.
ِ

وكيـف ال تتحـرك نفـس املسـلم إىل بـذل األسـباب التي
ُ ِّ
مكنـه مـن التنعـم برؤيـة ِّ
نبيـ�ه والنظـر إليـه؟! وهـو صلـوات
ت
َّ
ريب وسلامه عليـه الـذي صبر وحتمـل املشـاق ،ولقـي مـن
الشـدة مـا لقـي يف سـبي�ل إنقاذنـا وإيصـال اخلير إلينـ�ا بـكل
طريـق ،قـال تعـاىلK :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚJ

[التوبـة.]12 8 :
ً
كـم هـو عظيـم أن يكـون املـرء مجـاورا لرسـول هللا @
ً
ً
َّ َّ
ً ُّ
يف اجلنـة ،قريبـ�ا منـه ،سـعيدا بالدنـو منـه ،رفيقـا لـه! إل أن
ُ
القـرب منـه @ والفـوز بمرافقتـه ال ُينـ�ال باألمـاين ،وإنمـا
َ َّ
وجـد يف األعمـال الصاحلـة التي
ملـن سـلك السـبي�ل الشـرعي
توصلـه إىل هـذه املزنلـة.
َّ
عـدة طـرق ُي َت َو َّصـل بهـا إىل نيـ�ل هـذه املرتبـ�ة َّ
العليـة
وهـذه
واملزنلـة الرفيعـة وهـي جـوار النبي محمـد @ يف اجلنـة.

77الطريق األول:
ُ
َّ
إن من أعظم أسـباب مرافقته @ يف اجلنة ،والفوز بالقرب
ً
منـهَّ :
محبتـ�ه @ محبـة صادقة تثمـر العمل الصالـح ،وتأخذ
ُّ
ُ َّ
ُّ
ِّ
بسـنت�ه ،وتعلمها،
التمسـك
املحـب الصادق لـه @ إىل
بقلـب
والعمـل بهـا ،واالستسلام لهـا ،وعـدم معارضتهـا ،والدعـوة
إليهـا ،والغيرة عليها ،وعـدم الرىض بالطعن فيها أو االسـتهزاء
بها.
َّ
ً
قـال أنـس > :إن رجال سـأل النيب @ عن السـاعة ،فقال:
َ
متى السـاعة؟ قـالM :ومـاذا أعـددت لهـا؟ Lقـال :ال يشء،
َ
َ
َّإل ِّأن ُأ ُّ
حـب هللا ورسـوله ،فقـالM :أنـت مـع َمـن أحببـت.L
2

َ
قـال أنـس :فمـا فرحنـا بشيء فرحنـا بقـول النبي @M :أنـت
َ
أحببـت .Lقـال أنـس :فأنـا ُأ ُّ
مـع َمـن
حـب النبي @ وأبـا بكـر
وعمـر ،وأرجـو أن أكـون معهـم حببي َّإياهـم ،وإن لم أعمـل بمثل
(((.
أعمالهـم
ومـن دالئـل محبت�ه @ وأشـرف وسـائل مرافقتـه يف اجلنة،
ً
ً
ِّ
ِّ
التـأس بـه ،وحتقيـق االتب�اع لـه ظاهـرا وباطنا ،واحلـرص على
االقتـداء بـه يف عقيدتـه @ وعبادته وأخالقـه ومنهاجه.
قالـت عائشـة < :جـاء رجـل إىل النبي @ فقـال :يـا
َّ َ
َّ َ
ُّ
ُّ
ألحـب َّ
ألحـب
إيل مـن نفسي ،وإنـك
رسـول هللا ،وهللا إنـك
ِّ
ُّ
وأحـب َّ
َّ
إيل مـن ولـدي ،وإن ألكـون يف البيـت،
إيل مـن أهلـي،
ُ
َ
َ
َ
فأذكـرك فمـا أصرب حتى آتيـك ،فأنظر إليـك ،وإذا ذكـرت مويت
ِّ
َ
َ
ُ َّ َ
َ
وموتـك عرفـت أنك إذا دخلـت اجلنة ُرفعت مـع النبيني ،وإن
ُ
ُ
إذا دخلـت اجلنـة خشـيت أن ال أراك ،فلـم يرد عليـه النيب @
حتى نـزل جبريـل بهـذه اآليـةK :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ Jاآليـة (((.
وهـذا يعني أنـه بطاعـة رسـول هللا @ ،واالسـتقامة علـى
أوامـره ،واألخـذ بتوجيهاتـه ،واجتنـ�اب نهيـه ،واالبتعـاد عـن
معصيتـ�ه ،وتصديـق أخبـاره ،واحلـذر مـن االبتـ�داع يف دينـ�ه،
وقيـام املـرء بتحقيـق التوحيـد هلل واإلتيـ�ان بأعمـال اإلسلام
الظاهـرة والباطنـة مـع الوفـاء باحلقـوق الشـرعية الالزمـة
يف َّ
ذمتـه؛ يسـعد املسـلم بمرافقتـه @ يف اجلنـة ،ويفـوز
ُ
ُّ
بالقـرب منـه ،والتنعـم برؤيتـ�ه ،قـال تعـاىلK :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ Jآل عمـران.]31 :
وعـن عمـرو بـن مـرة اجلهني > قـال :جـاء رجـل إىل النبي
َّ
ُ
َّ َ
@ فقـال :يـا رسـول هللا ،شـهدت أن ال إلـه إل هللا ،وأنـك
ُ ُ
َّ ُ
َّ ُ
وصمـت
رسـول هللا ،وصليـت اخلمـس ،وأديـت زكاة مـايل،
شـهر رمضـان .فقـال النبي @َ M :مـن مـات علـى هـذا كان مع
((( رواه البخاري ( )3688واللفظ له ،ومسلم (.)2639
((( رواه الطرباين يف املعجم األوسط ( ،)477وانظر :سلسلة األحاديث الصحيحة
لأللباين (.)2933
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َّ
َ
الن ِّبيين ِّ
والصديقين والشـهداء يـوم القيامة ،هكـذا -ون َصب
َّ
إصبعيـه -مـا لـم َيعـق والديـه.((( L
77الطريق الثاين:
ً
ً
َمـن أحـب أن يكـون رفيقـا لرسـول هللا @ يف اجلنـة ،قريبـ�ا
منـه ،قريـر العين بمجاورتـه :فليكثر مـن الصلاة عليـه @،
َّ
فـإن الصلاة عليـه @ عبـادة خفيفـة على اللسـان ،يعلـو املرء
بهـا يف أعـايل اجلنان ،ويكون مـن أحق النـاس وأقربهم وأوالهم
َ
بسـيد ولـد عدنـان ،دليـل هـذا قـول ِّ
نبينـ�ا @M :أ ْوىل النـاس يب
يـوم القيامـة أكرثهـم َّ
علي صلاة.((( L
ِّ
قـال اإلمـام ابن القيم  وهـو ُيعدد ثمـرات الصالة على
ُ
النبي @ ويذكـر فوائدها« :الثاني�ة عشـرة :أنها سـبب لقرب
العبـد منه @ يـوم القيامة» (((.
فلا حتـرم نفسـك أيهـا املحـب الصـادق مـن هـذه العبـادة
العظيمـة ،ال َّ
سـيما يف يـوم اجلمعـة ،قـال @ M :أكثروا َّ
علـي
َّ
فـإن صالة ُأ َّميت ُتعـرض َّ
علي يف
مـن الصلاة يف كل يـوم جمعة؛
ً
ِّ
كل يـوم جمعـةَ ،
فمـن كان أكرثهـم َّ
علـي صلاة كان أقربهـم من
مزنلـة. ((( L
ً
ً ُ ً
ويكفـي املـرء شـرفا ونبـلا أن يكـون رفيقـا لرسـول هللا @
ً
َّ
قريبـ�ا منـه بصالتـه عليـه @ ،وإن هـذه العبـادة تتطلـب مـن
املسـلم أن يتعلـم أحكامهـا وأن يتعـرف علـى آكـد أوقاتهـا ،وأن
يسـأل عـن أفضـل ِص َيغهـا وألفاظهـا ،وأن حيـذر مـن األخطـاء
ْ
الواقعـة فيهـا كترك الصلاة عليـه عنـد ِذكـره ،أو اإلتيـ�ان
بألفـاظ فيهـا غلـو أو جتـاوز يف تعظيمـه ،أو كتابـة «ص» أو
«صلعـم» بـدل «@» أو «عليـه الصلاة والسلام» عنـد
ً
ْ
ِذكـره كتابـة ،فهـذا من اجلفـاء والبخل والكسـل وقد قال @:
((( رواه اإلمام أحمد ( )523-522/39وغريه ،وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب (.)2515
((( رواه الرتمذي (َّ ،)484
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)1668
((( جالء األفهام البن القيم (ص.)522:
((( رواه البيهقي يف ُش َعب اإليمان (َّ ،)2770
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب (.)1673
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ُ ُ
َّ
ِّ
يصـل َّ
Mإن البخيـل َمـن ذ ِكـرت عنـده فلـم
علـي.((( L
77الطريق الثالث:
َّ
وإن من الوسـائل الشـرعية اليت ين�ال املرء بها شـرف مرافقة
النبي @ يف اجلنـة :اإلكثـار من الصلـوات النوافل بعـد القيام
ُ
بالفرائـض ،فعـن ربيعـة بـن كعـب األسـليم > قـال :كنـت
َ
ُ
أبيـت مـع رسـول هللا @ فأت ْيتـ�ه َبوضوئـه ((( وحاجتـه فقـال
َ
ُ
َ
َ
ْ
يلَ M :سـل .Lفقلـت :أسـألك مرافقتـك يف اجلنـة .قـالM :أ َو
ِّ
ُ
َ
َ
فأعني على نفسـك بكرثة
غير ذلـك؟ Lقلـت :هـو ذاك .قـالِ M :
السـجود .((1( L
قـال اإلمـام النـووي « :فيـه احلث على كرثة السـجود
والرتغيـب ،واملـراد به :السـجود يف الصالة» (.((1
َ
فمـن سـمت همتـه أن تكـون كهمـة ربيعـة بـن كعـب يف

مرافقـة النبي @ يف اجلنـة؛ فليكثر مـن الصلـوات النوافـل
وليحافـظ عليهـا من ُّ
السنن الرواتـب قبل الصلـوات وبعدها،
ومـن صلاة الليـل والوتـر ،وصالة الضحى ،ويـوم اجلمعة قبل
ُ َّ
وسـنة الوضـوء ،والصلاة عنـد القـدوم مـن
حضـور اإلمـام،
السـفر ،وصلاة االسـتخارة ،وحتيـة املسـجد ،وصلاة التوبـة،
وسـنة صلاة اجلمعـة -أعني بعـد الصلاة ،-وأربـع ركعـات
قبـل صلاة العصـر بين حين وآخـر ،وغير ذلـك َّ
ممـا هـو ثابـت
َّ ً
ً
مقيـدا.
عـن رسـول هللا @ مطلقـا أو
قـال اإلمـام ابن القيـم « :وإذا أردت أن تعـرف مراتب
الهمـم فانظـر إىل همـة ربيعـة بـن كعـب األسـليم > ،وقـد
َ
َ
ْ
قـال لـه رسـول هللا @َ M :سـل .Lفقـال :أسـألك مرافقتـك يف
اجلنـة ،وكان غيره يسـأله مـا يملأ بطنه أو يـواري جلـده» (.((1
((( رواه ابن حبان ( ،)2015وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
(.)1683
((( بالفتح ،وهو الماء الذي ُيتوضأ به.
( ((1رواه مسلم (.)489
( ((1شرح النووي على مسلم (.)206 /4
( ((1مدارج السالكني البن القيم (.)140/3
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77الطريق الرابع:
ُ
ومـن الوسـائل الشـرعية التي ينـ�ال املسـلم بهـا القـرب
ُ ُ
ُ
اخل ُلـقُ ،
فح ْسـن اخللـق يـدل
مـن النبي @ يف اجلنـةُ :ح ْسـن
علـى قـوة اإليمـان ،وسلامة الصـدر ،وطيـب النفـس ،وبـه
ُ
تـزداد املحبـة ،وتقـوى األلفـة ،وتعظـم احلسـنات ،ويثقـل
امليزان يـوم القيامـة.
فعـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـ�ه عـن جـده أنـه سـمع النبي
ً
ِّ
يقـولَ M :أ ال ُأخربكـم ِّ
بأحبكـم َّ
إيل وأقربكـم مني مجلسـا
@
ً
َّ َ ْ
يـوم القيامـة؟ Lفسـكت القـوم ،فأعادهـا مرتين أو ثالثـا ،قال
ُ ُ ً
القـوم :نعـم يـا رسـول هللا ،قـال M :أحسـنكم خلقـا.((1( L
ُ َّ
ُ
ُ
يـجعل َ
نفســه
الـمـرء إل حــيـث
وما
َ
َ
ْ
َ
األخالق نفسك فاجع ِل (.((1
صالح
ففي
ِ
ِ
ً
ِّ
فجمـل نفسـك مـا اسـتطعت يا َمن تريـد أن تكـون حبيب�ا إىل
رسـول هللا قريبـ ً�ا منـه يف اجلنـة باألخالق احلسـنةِّ ،
وزين
@
لسـانك باأللفـاظ العذبـة ،وجوارحـك باألعمـال الطيبـ�ة،
ُ
وكـن َ
خري إنسـان ملن
وتواصلـك مـع النـاس باملعاملـة الراقيـة،
حولـه مـن زوجـة وأوالد وجيران وأصحـاب ،وأرحـام وأقربـاء،
وموظفين ومسـؤولني.
ً
ً
ما أجمل أن يكون املرء حافظا للسانه ،مالزما للصدق،
ً
ِّ ً
ً
ً
متحبب�ا إىل الناس ،باذال السالم لهم ،مكرما
متواضعا،
ً
ألصدقائه ،بعيدا عن سوء الظن باآلخرين ،ال حيسد،
ً
وال يغضب ،قنوعا ،يصفح عن الزلل ،ويقبل األعذار ،ويكتم
ً
ً
ً
األسرار ،حريصا على نفع الناس ،نصوحا لهم ،مشفقا عليهم،
ً
ِّ ً
ً
ً
ُ ُ
مفرجا لكربهم ،بعيدا عن كل خلق
رفيقا بهم ،محسنا إليهم،
ِّ ً
ُ ُ
رديء ،وعمل يسء مشني ،متحليا بكل خلق كريم وخصلة
َّ
مباركة ،يقول أسامة بن شريك > :إن النيب @ سئل:
( ((1رواه أحمد ( ،)6735وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
(.)2650
( ((1بهجة َ
المجالس وأنس ُ
المجالس البن عبد الرب (.)600/2
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ُ
ُ ُ
ما خري ما أعطي العبد؟ قالM :خلق حسن .((1( L
77الطريق اخلامس:
ُ
َّ
وإن مـن األعمـال العظيمـة التي ينـ�ال املـرء بهـا القـرب مـن
رسـول هللا @ يف اجلنـة ويفوز بصحبت�ه فيهـا :تربي�ة البن�ات،
َّ
َّ
َّ
إليهـن بمـا يوافـق
حقوقهـن ،واإلحسـان
ورعايتهـن ،ومراعـاة
َّ
َّ
َّ
عليهن،
وكسـوتهن ،والنفقـة
يصلحهـن،
الشـرع ،والقيـام بمـا
َّ
َّ
َّ
والرفـق َّ
ِّ
بهـن ،وتأديبهـن ،وإحسـان صحبتهـن ،وتزويجهـن،
َّ
َّ
َّ
ورحمتهـن،
وتعريفهـن باحللال واحلـرام،
وصيانتهـن،
َّ
حشـمتهن مـن التبرج إىل غير ذلـك مـن
واملحافظـة علـى
َّ
جوانـب الرعايـة التي بينهـا النبي @ وأرشـد إليهـا.
َّ
َ
إصالحهـن فليبشـر
فمـن وهبـه هللا البنـ�ات وسـعى يف
ُ
َ ْ
َ
بقـول ِّ
نبينـ�ا @َ M :مـن عـال جاريتين دخلـت أنـا وهـو اجلنـة
َ ْ
كهاتين .((1( L
وقــال صلــوات ريب وســامه عليــهَ M :مــن كان لــه ثــاث
بنـ�ات أو ثــاث أخــوات ،فاتقــى هللا ،وأقــام عليهـ َّـن ،كان معــي
يف اجلنــة هكــذا Lوأومــأ َّ
بالســباحة والوســطى (.((1
ً
ً
قــال العالمــة املنــاوي « :أي :دخــل مصاحبــا يل قريبـ�ا
مـ ِّـي ،يعــيَّ :أن ذلــك الف ْعــل َّ
ممــا ُيقـ ِّـرب فاعلــه إىل درجــة مــن
ِ
(((1
درجــات املصطفــى @» .
فاملــرء العاقــل يرعــى هبــات ِّربــه مــن بنـ�ات وأخــوات َّ
وعمات
َّ
ُ
ويتفقــد َّ
عطيــة خالقــه؛ فبهــذا يفــوز بالقــرب مــن
وخــاالت،
ِّ
نبيـ�ه @.

( ((1رواه ابن ماجه ( ،)3436وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد (.)223
( ((1رواه الرتمذي ( ،)1914وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
(.)1970
َّ
وصحح إسناده األلباين يف سلسلة األحاديث
( ((1رواه أبو يعلى (،)3448
الصحيحة (.)295
( ((1فيض القدير للمناوي (.)177/6
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77الطريق السادس:
ومـن أبـواب مرافقـة النبي @ العظيمـة يف اجلنـة :رعايـة
األيتـ�ام ،وكفالتهـم ،والنفقـة عليهم ،وكسـوتهم ،والقيام على
شـؤونهم ،وتربيتهـم الرتبيـ�ة الصاحلـة.
َ ْ
قــال @M :كافــل اليتيــم لــه أو لغــره أنــا وهــو كهاتــن
يف اجلنــة  Lوأشــار َّ
بالســبابة والوســطى (.((1
فقولـهM :كافـل اليتيـم لـه Lأي :مـن أقاربـه وأرحامـه،
ً
َ ْ
 Mأو لغيره Lبـأن كان أجنبيـ�ا عنـهM ،أنـا وهـو كهاتين يف اجلنةL
وأشـار َّ
بالسـبابة والوسـطى.
وقـال @M :أنـا وكافـل اليتيـم يف اجلنـة هكـذا Lوأشـار
ً
بالسـبابة والوسـطىَّ ،
َّ
وفـرج بينهمـا شـيئ�ا (.((2
ٌّ
قـال العالمـة ابن َّبطـال « :حق على كل مؤمن يسـمع
ً
هـذا احلديـث أن يرغـب يف العمـل بـه؛ ليكـون يف اجلنـة رفيقـا
للنبي @...وال مزنلـة عنـد هللا يف اآلخـرة أفضـل مـن مرافقـة
األنبيـ�اء» (.((2
77الطريق السابع:
ومـن األبـواب اليسيرة ملرافقـة النبي @ يف اجلنـة والفـوز
ِّ ْ
بدخولهـا معـه :املداومـة علـى الذكـر املشـروع يف كل صبـاح
ْ َ
واسـتفتاح اليـوم بـه ،فعـن المن ْيـ ِ�ذر -صاحـب رسـول هللا
ُ
@ -قـال :سـمعت رسـول هللا @ يقـولَ M :مـن قـال إذا
ّ ً
ً
ً
ُ
نبيـ�ا ،فأنا
أصبـح :رضيـت باهلل ّربـا ،وباإلسلام ِدينـ�ا ،وبمحمد
الزعيـم آلخـذ بيـ�ده حتى أدخلـه اجلنـة.((2( L
فليت�أمـل الراغـب يف مرافقـة النبي @ البشـارة الـواردة يف
هـذا احلديـث ،فإنـه ليـس فيـه البشـارة بدخـول اجلنـة فقط،
بـل أن تكـون يـده بيـ�د رسـول هللا @ ،وليـس هـذا فقـط،
( ((1رواه مسلم (.)2983
( ((2رواه البخاري (.)5304
( ((2شرح صحيح البخاري البن بطال (.)217/9
( ((2رواه الطرباين يف املعجم الكبري (َّ ،)838
وحسنه املنذري يف الرتغيب والرتهيب
( ،)657وانظر :سلسلة األحاديث الصحيحة (.)2686
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بل هو @ الذي يأخذ بي�ده حىت يدخله اجلنة.
فمـا أعظـم اسـتفتاح املسـلم يومـه بهـذه األصـول الثالثـة،
فيعمـل علـى جتديـد إيمانـه ِّ
بربـهُ ،
ويعلـن الـرىض التـام بذلـك،
ّ ً
ً
راض بذلـك،
وكـذا باإلسلام ِدينـ�ا وبمحمـد @ نبيـ�ا ،وقلبـه ٍ
َّ
ومستسـلم تمـام التسـليمَ ،
فمـن فعـل ذلـك وحققـه وأىت بـه
َّ
فـإن َّ
نبينـ�ا @ ضمـن لـه دخـول اجلنـة
علـى الوجـه املطلـوب
بصحبتـ�ه يف قولـهM :فأنـا الزعيـم آلخـذ بيـ�ده حتى أدخلـه
اجلنـة .L
77الطريق الثامن:
ِّ ْ
الصـدق واألمانـة يف التجـارة والبيـع والشـراء واملعاملات

الماليـة مـن الوسـائل النافعـة والطـرق املباركـة ملرافقـة النبي
ُ
@ يف اجلنـة والفـوز بصحبتـ�ه والقـرب منـه.
فعـن أيب سـعيد اخلـدري > عـن النبي @ قـالM :التاجـر
َّ
الن ِّبيين ِّ
والصديقين والشـهداء.((2( L
الصـدوق األمين مـع
ِّ
وكيـف ال يكـون التاجـر الصـدوق األمني مع نبينـ�ا @ وغريه
َّ
مـن األنبيـ�اء وقـد اتصـف بمـا يـدل علـى إخالصـه وإيصالـه
ِّ ْ
فالصـدق
احلقـوق ألهلهـا ،وأدائـه األمـوال ألصحابهـا،
ِّ
واألمانـة عنـوان اإلسلام ،ورأس الديـن ،وبهمـا حتصـل الربكـة
يف التجـارة ،وبسـببهما تنزل الطمأنينـ�ة يف قلـب التاجـر (.((2
ً
َّ
قـال العالمـة السـعدي « :فإنـك ال جتـد صادقـا يف
َ ً
َّ
معاملتـه ،مؤتمنـا يف أماناتـه ،وقـد اسـتوى ظاهـره وباطنـه إل
ً
وجـدت رزقـه رغدا ،وأسـبابه جاريـة على السـداد ،ومعامالته
مسـتقيمة» (.((2
77الطريق التاسع:
ومـن األسـباب الشـرعية التي يفـوز املـرء بهـا -بـإذن هللا-
بمرافقـة رسـول هللا @ يف اجلنـة :الدعـاء ،وسـؤال هللا

( ((2رواه الرتمذي (َّ )1209
وحسنه ،وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب
(" :)1782صحيح لغريه".
( ((2انظر :الرياض الناضرة للعالمة السعدي (ص.)88:
( ((2املرجع السابق.
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هذا املطلب الشريف.
َّ
يقـول عبـد هللا بـن مسـعود > :إن النبي @ أتـاه بين أيب
َ ََ
ِّ
ـحلها -أي:
بكـر وعمـر ،وعبـد هللا يصلـي ،فافتتـح النسـاء فس
َّ
أحـب أن يقـرأ القـرآن
قرأهـا كلهـا ،-فقـال النبي @َ M :مـن
ُ
َ ّ ً
َْ
َّ
فليقـرأه علـى قـراءة ابـن ِّأم عبـد .Lثـم تقـدم
غضـا كمـا أنـزل،
ْ ُ
ْ ُ
سـأل ،فجعـل النبي @ يقـولَ M :سـل ت ْع َطـهَ ،سـل ت ْع َطـه،L
ً
ً
ِّ
َ
َ
فقـال فيمـا سـأل :اللهـم إن أسـألك إيمانـا ال َي ْرتـد ،ونعيمـا
ال َي ْن َفـد ،ومرافقـة ِّ
نبيـك محمـد @ يف أعلـى جنـة اخللـد.
ِّ
َ
قـال :فـأىت عمـر ريض هللا تعـاىل عنـه عبـد هللا ُليبشـره ،فوجـد
َ
ْ
أبـا بكـر رضـوان هللا عليـه قـد سـبقه ،فقـال :إن فعلـت ،لقـد
َ َّ ً
سـباقا باخلير (.((2
كنـت
77الطريق العاشر:

َّ
وخاتمـة األسـباب اجلامعـة ِل َمـا تقـدم :حتقيـق تقـوى
هللا تعـاىل ،والقيـام بمتطلباتهـا ،وأداء لوازمهـا مـن واجبـات
واجتهـاد يف
ومسـتحباتُ ،وب ْع ٍـد عـن املحرمـات واملكروهـات،
ٍ
ُ
االسـتكثار مـن القربـات.
َّ َ
فعـن معـاذ بـن جبـل > عـن رسـول هللا @ قـالM :إن أ ْوىل
َّ
النـاس يب املتقـونَ ،مـن كانـوا وحيـث كانـوا ،((2( Lأي :أحـق
َ
النـاس برفقتي ،وأ ْوالهـم بصحبتي ،وأحراهـم بمجـاوريت يـوم
القيامـة هـم املتصفـون بالتقـوى ،القائمـون حبقوقهـا مـن ِّ
أي
أي لـون كانـوا ،ومـن ِّ
جنـس كانـوا ،وعلـى ِّ
أي مـكان كانـوا.
َّ
َّ
قـال @M :يـا أيهـا النـاس ،إن ربكـم واحـد ،وإن أباكـم
َ
واحـد ،أ ال ال فضـل لعـريب علـى عجمي ،وال لعجمي علـى عـريب،
َّ
َّ
وال ألحمـر علـى أسـود ،وال أسـود علـى أحمـر إل بالتقـوى ،إن
أكرمكـم عنـد هللا أتقاكـم.((2( L
َّ
وحسن إسناده األلباين يف سلسلة األحاديث
( ((2رواه اإلمام أحمد (،)4255
الصحيحة (.)2301
َّ
وصحح إسناده األلباين يف سلسلة األحاديث
( ((2رواه اإلمام أحمد (،)22025
الصحيحة (.)665/5
ُ
( ((2رواه البيهقي يف ش َعب اإليمان ( ،)4774وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب
والرتهيب (.)2964
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ُ
فعلـى الراغـب يف القـرب منه @ وجـواره يف اجلنـة أن يزداد
َّ
ً
مـن التقـوى ،وأن يتخلـق بأخلاق أهلهـا امتثـ�اال لقولـه تعـاىل:
َّ
Kﭩﭪﭫﭬﭭ[ Jالبقـرة ،]197 :فـإن املـرء كلمـا
ُ
كان أعظـم تقـوى وأشـد زلفـى إىل رب العاملين كان حظـه مـن
مرافقـة النبي @ أقـوى ،وصحبتـ�ه لـه أكثر.
ويف ختام هذه املقالة جيدر التنبي�ه إىل أمور:
َّ
األول :أن مرافقـة النبي @ يف اجلنـة ال تعين اسـتواء الرتب�ة
َّ
معـه @ واملشـاركة يف نفـس الدرجـة التي أعدهـا هللا تعـاىل
ِّ
لنبيـ�ه يف اجلنـة ،فالنبي @ لـه مزنلـة ال يلحقهـا أحـد مـن
البشـر.
قـال @M :إذا سـمعتم املـؤذن ،فقولـوا مثـل مـا يقـول،
ً َّ
َّ
ُّ
صلـى َّ
صلـوا َّ
علـي صلاة صلـى هللا عليـه
علـي؛ فإنـه َمـن
ثـم
ً
َ ُ
بهـا عشـرا ،ثـم سـلوا هللا يل الوسـيلة ،فإنهـا مزنلـة يف اجلنـة،
ال تنبغـي َّإل لعبـد مـن عبـاد هللا ،وأرجـو أن أكـون أنـا هـوَ ،
فمن
َّ
سـأل يل الوسـيلة حلـت لـه الشـفاعة.((2( L
َّ
ففـي هـذا احلديـث داللـة صرحيـة علـى أن أعلـى درجـات
اجلنـة إنمـا هـي ِّ
لنبينـ�ا @ ،وأنـه صلـوات هللا وسلامه عليـه
يف مزنلـة ال يسـاويها فيهـا معـه أحـد.
ِّ
وعلـى هـذا فاملـراد مـن املرافقـة يف األحاديـث املتقدمـة:
ُ
صحبتـ�ه @ يف اجلنـة ،والقـرب منـه ،والتمتـع بالنظـر إليـه،
َّ
والفـوز جبـواره« ،فال يشـكل حينئ ٍ�ذ بـأن مزنلة "الوسـيلة" وهي
خاصـة بـه عـن سـائر األنبيـ�اء ،فلا يسـاويه يف مكانـه منهـا نيب
َّ
ً
ُ َ
َ
حتصل لـه مرتب�ة من
مرسـل ،فضلا عـن غريهـم ،ألن املـراد :أن
ُ
مراتـب القـرب التـام إليـه» (.((3
َّ
الثـاين :أن حـظ املـرء مـن هـذه املرافقـة النبويـة ونصيبـ�ه
ُ
َّ
مـن هـذا القـرب للنبي @ يف اجلنـة حبسـب قيامـه بمـا تقـدم
ْ
مـن الوسـائل السـابق ِذكرهـا ،فكلمـا أكثر املـرء منهـا كان أشـد
( ((2رواه مسلم (.)384
( ((3دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني (.)324/2
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ً
قربـا منـه @ ،وابتعـاده عنـه @ يف اجلنـة حبسـب ُبعـده عـن
األعمـال املذكـورة وتفريطـه فيهـا.
والناصـح لنفسـه ،والصـادق يف محبتـ�ه ِّ
لنبيـ�ه @ جيتهـد
ُ
مـا اسـتطاع يف القيـام باألعمـال التي تزيـد مـن قربـه مـن النيب
@.
ً
وختامـا أقـول :حقيـق بمن َح َّن ُ
قلبه إىل لقاء رسـول هللا @،
َّ
وتلهفـت عينـ�ه لرؤيتـ�ه أن ُيسـارع إىل بـذل كل سـبب جيعلـه
ً
مرافقـا رسـول هللا @ يف اجلنـة ،مـع االسـتعانة بـاهلل تعـاىل
والتـوكل عليـه ،واملواظبـة علـى تلكـم الوسـائل الشـرعية،
َ
َ
ّ
فيلزمهـا ويجـد يف حتقيقهـا ،ومـن َصـدق هللا يف ذلـك َصدقـه
هللا وأعانـه وسـدده.
َّ
َّ
وصلـى هللا علـى ِّ
نبينـ�ا محمـد وآلـه وصحبـه وسـلم،
هـذا
ِّ
واحلمـد هلل رب العاملين.
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