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إَِذا َرَفَع َرْأَسُه  ملسو هيلع هللا ىلص َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: »َكاَن َرُسوُل اهللِ  -232

ُكوِع َقاَل: َمَواِت َواألَْرِض، َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء  اللَُّهمَّ َربَّنَا لََك الَحْمُد،  ِمَن الرُّ ِمْلَء السَّ

نَا لََك َعبٌْد    -بَْعُد، َأْهَل الثَّنَاِء َوالَمْجِد، َأَحقُّ َما َقاَل الَعبُْد   اللَُّهمَّ ََل َمانَِع لَِما َأْعطَيَْت، َوََل    -َوُكلُّ

  « َرَواُه ُمْسِلٌم.نَْك الَجدُّ ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت، َوََل َينَْفُع َذا الَجدِّ مِ 

 :(1)الشَّرْحُ

َوَعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

ُكوِع َقاَل:إَِذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص »َكاَن َرُسوُل اهللِ   ....(اللَُّهمَّ َربَّنَا لََك الَحْمدُ  الرُّ

لبيان ما يقال بعد الرفع من   ؛ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب صفة الصالة
 . الركوع

َمَواِت َواألَْرضِ )وقوله:   : أي (َأْهَل الثَّنَاءِ )وقوله: ، هذه اللفظة للتكثري (ِمْلَء السَّ
للا   فمثالا   ،الغاية يف الفضل من كل شيء  هو  :اجملد  (َوالَمْجدِ )وقوله:  ،  صاحب الذكر احلميد

َوََل َينَْفُع َذا الَجدِّ ِمنَْك  )وقوله: ، وهكذا - أعاله :أي -عز وجل كرمي وله من الكرم اجملد 

 .وإمنا الذي ينفعه التقوى ،ال ينفع صاحب الغىن عندك غناه :أي (الَجدُّ 
 احلديث يدل على عدة مسائل:وهذا 

العبادات إسداء  يدل على أن من أجل ِ  (اللَُّهمَّ َربَّنَا لََك الَحْمدُ )قوله:  املسألة األوىل:
ِن ن ِۡعَمة  } :كما قال تعاىل  ؛ب سبحانهلرَّ إىل ا النعم  ل آية  وأوَّ  ،[53]النحل: {لّلِه ٱ فَِمنَ  َوَما بُِكم م 

ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ}: يف كتاب للا ِ َرب   .للعباد حلمده وشكره على النعم تذكرياا ، [2]الفاحتة: {لَۡعَٰلَِميَ ٱلِلّ
َمَواِت َواألَْرضِ )قوله:  املسألة الثانية: ، ميأل السماوات واألرض ْحداا  :أي (ِمْلَء السَّ

أما تعظيمه ابلعدد فلم يرد فيه سوى   ؛جوز مثل هذه األلفاظ يف احلمد وتعظيم للا وحنو ذلكيف
ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضا نَ ْفِسِه َوزِنََة »  :تجاوز فيه وهوحديث واحد فقط فال ي  
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(1)«َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِهِ 
ميأل السماوات واألرض  لو قال املسلم: أان أحبك اي للا حباا  :أي 

 .ال أبس ؛ما شئت من شيء بعد ءومل
 ؛والبحار واألزهار فليس هذا ثناء كامالا  واألشجار ك عدد الرمالسبِ ح  أان أ   :ولو قال

فالكثرة فيه  ،ئت من شيء بعدالسماوات واألرض وملء ما ش ءألنه عدد يسري، أما مل
النجوم  وعددوهلله املهللون ملكربون عدد ما كربه ا الوعَّاظ وحنوهم:فقول بعض  ،واضحة

 .كمال الثناءوالكواكب فليس هذا  
َمَواِت َواألَْرضِ )قوله:  املسألة الثالثة: يدل على اتساع السماوات واألرض  (ِمْلَء السَّ

 .لبيان الكثري بذلكل ث ِ إذ م  وما بينهما 
يدل على أن هلل خملوقات ال نراها   (بَْعدُ َوِمْلَء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء  )قوله:    املسألة الرابعة:

 .واألفالك اليت ال نراها ،والعرش ،الكرسي :مثل ،غري السماوات واألرض
وجل هو املستحق  ن للا عزَّ أيدل على  (َأْهَل الثَّنَاِء َوالَمْجدِ )قوله:  املسألة اخلامسة:

َوالَ َشْيَء » (2)يف صحيح البخاري ملسو هيلع هللا ىلصلكل ثناء ومدح، وثناء للا عز وجل عبادة، وقال النيب 
، َوِلَذِلَك َمَدَح نَ ْفَسهُ  فتقول ،  عظم مدح للا مدحه ابلوحدانيةأومن    ،«َأَحبُّ ِإلَْيِه املَْدُح ِمَن اَّللِه

ِ  ۡۡلَۡمدُ ٱ} لهثبات الصفات إومن أعظم مدح للا  ،نت الواحدأرب  اي :مثالا  ِ َرب   * ۡلَعَٰلَِميَ ٱلِلّ
 .[3-2 ]الفاحتة: {لرِّحيمِ ٱ لّرِنَٰمۡحٱ

، يدل على أن صفات للا عز وجل أعلى الصفات  (َوالَمْجدِ )قوله:    املسألة السادسة:
علم وأوسعه ولطفه أعلى لطف ي    ،الرْحات وأوسعهاكمل  أفرْحته أعلى و   ،وأمساؤه أحسن األمساء

 .وهكذا

يدل على أن تواضع العبد لربه من أعظم   (َأَحقُّ َما َقاَل الَعبْدُ )قوله:  املسألة السابعة:
 َعَظَمُة ِإزَاِري،ِكْْبََِيُء رَِداِئي، َوالال»وهلذا قال للا عز وجل يف احلديث القدسي:  ،العبادات

ُتُه ِف َجَهنهمَ  ا  ََنزََعِِن َشْيئَفَمْن  ُهَما أَْلَقي ْ (3)«ِمن ْ
 ابللفظ، -هلل عز وجل فكلما تواضع العبد  

 . إليه عز وجل كلما رفعه للا-واخلضوع له ابجلوارح 
 

 ( من حديث جويرية رضي للا عنها.2726واه مسلم )ر( 1)
 عبد للا بن مسعود رضي للا عنه.( من حديث 4634)ينظر: صحيح البخاري ( 2)
 ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه.4090وأبو داود )( 9702واه أْحد )ر( 3)
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نَا لََك َعبْدٌ )قوله:    املسألة الثامنة: ى هبا يدل على أن من أعظم الصفات اليت يتحلَّ   (َوُكلُّ
نتُۡم  ۡۡلَوۡمَ ٱَيَٰعِبَادِ ََل َخوٌۡف َعلَيُۡكُم } :قالفوهلذا وعدهم للا ابجلنة  ،اإلنسان صفة العبودية

َ
َوََلٓ أ

 . [69-68]الزخرف: {َيَٰتِنَا َوََكنُواْ ُمۡسلِِميَ َءاَمنُواْ أَِب َّّلِينَ ٱ  *ََتَۡزنُوَن 
إبيصال عز وجل يدل على قوة للا  (َأْعطَيَْت اللَُّهمَّ ََل َمانَِع لَِما  )قوله:  املسألة التاسعة:

وعدم  ه،ففيه وجوب التوكل على للا وحد ؛اخللق على منعه مل يستطيعوا الرزق لعباده ولو متاأل
 .التعلق ابخللق

ومل   يءن من طرق أسباب شأيدل على    (َوََل ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت )قوله:    املسألة العاشرة:
وهو املعطي  ،للا وحده فهو املانع إىل يتوجَّه ن فعليه أب ؛ليهإيصل  يكتبه للا عز وجل له فلن

 .سبحانه
يدل على أن املال زينة  (َوََل َينَْفُع َذا الَجدِّ ِمنَْك الَجدُّ )قوله:  املسألة احلادية عشرة:

 .وكذا اجلاه ،الدنيا وال يقرب من للا إال ابلتقوى
ب إىل للا يدل على أن املقر ِ   (َوََل َينَْفُع َذا الَجدِّ ِمنَْك الَجدُّ )  :قوله  :املسألة الثانية عشرة
ََت  *َن َبنُو َوََل  يَوَۡم ََل يَنَفُع َمال  } :قال تعاىل ،عز وجل هو القلب السليم

َ
ب   لّلَ ٱإَِّل َمۡن أ

 بَِقلۡ

ِإنه هللاَ اَل يَ ْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم َوَأْمَواِلُكْم، َوَلِكْن »  :ملسو هيلع هللا ىلصوقول النيب  ،  [89-88]سورة الشعراء:  {َسلِيم  
 .(1)يَ ْنُظُر ِإىَل قُ ُلوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم«

ن اجلاه املقرون أو   ،يدل على أن اجلاه اجملرد عن تقوى للا ال ينفع  املسألة الثالثة عشرة:
َوََكَن } :لذا فاجلاه احلق هو اجلاه ابلطاعة قال سبحانه عن موسى ؛ابلتقوى هو الذي ينفع

ۡنيَاٱ ِف  اوَِجيه  } :وقال عن عيسى عليه السالم، [69]األحزاب: {اوَِجيه   لّلِ ٱِعنَد  َومَِن  ٓأۡلِخَرةِ ٱ وَ  دلُّ
 .فليحرص املسلم على اجلاه واملكانة عند للا ابلقرب منه، [45]آل عمران: {لُۡمَقّربِيَ ٱ

 .(َرَواُه ُمْسِلمٌ ): قال
 وعلى آله وأصحابه أمجعني. ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،أعلموللا 

 

 ( من حديث أيب هريرة رضي للا عنه.2564واه مسلم )ر( 1)


