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دراسات في السنة النبوية

 ونعود إلى ش��رح الحديث فنقول: إنه ال يتكلم 
ع��ن أصل االعتقاد الباطني حتى يلزم أن نئول كلمة 
التوحيد فيه بمجموع الشهادتين أو الشهادات التي 
ال يصح اإليمان إال بها، وإنما ُيراد من هذا الحديث 
الكري��م التنبيه إلى إحراز فضيل��ة عملية وأمر زائد 
عل��ى أصل االعتق��اد، ذلك األمر ه��و أن يكون آخر 
عمل اإلنس��ان في حياته ذك��ر اهلل تعالى واإلقرار له 

بالربوبية المطلقة ولغيره بالعجز المطلق.
 وق��د رغ��ب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ف��ي ذكر هذه الش��هادة 

قب��ل الم��وت فجعل جزاءه��ا دخول الجن��ة. وهذا 

ال إش��كال في��ه، ف��ا ُيعد م��ن تلك الظواه��ر التي 
تمي��ل كل الميل إلى طرف الرجاء، وذلك ألن هذا 
الذاك��ر إن كان مؤمًنا من قب��ُل كان هذا الذكر منه 
توبًة واس��تغفاًرا، فيك��ون مكفًرا لس��يئاته ورافًعا 
لدرجاته، كما قال تعالى في ش��أن »يونس« -عليه 

السام-:
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ے﴾                  )األنبياء: 87، 88(

عن )أيَب ُهَريْرََة( - ريض الله عنه - أنَّ رسوَل الله ملسو هيلع هللا ىلص قال:

 »إذا أحس��ن أحدكم إس��امه فكل حس��نة يعملها تُكتب له 
بعرش أمثالها إىل سبع مئة ضعف، وكل سيئة يعملها تُكتب مبثلها 

حتى يلقى الله تعاىل - أخرجه الشيخان«)1(

أ.د/ محمد عبد اهلل دراز)✽(

)✽( أس��تاذ التفس��ير بكلية أصول الدين - حصل على الدكتوراه من جامعة )السوربون( عام 1947، نال عضوية كبار العلماء عام 

1949م. توفى عام 1958م.
 )1( صحي��ح البخ��اري: 17/1 - كتاب اإليمان - باب حس��ن إس��ام المرء وصحيح مس��لم: 118/1 - )1( - كتاب اإليمان 
- )59( -: باب إذا هم العبد بحس��نة كتبت، وإذا هم بس��يئة لم تكتب: الحديث رقم: )205(. وانظر: تيس��ير الوصول: 
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فيك��ون م��ن أهل الجن��ة حًق��ا)2(. وإن كان في 
األص��ل غي��ر مؤمٍن فت��دارك أمره قب��ل الموت ولم 
يم��ت إال وه��و مس��لم ب��أن ش��هد بم��ا يدخله في 
اإلس��ام - من ش��هادة واحدة أو أكثر على حسب 
حال��ه مع س��امة العقي��دة طبًعا؛ ألن ه��ذا مفروغ 
من��ه - كان ذلك إعاًن��ا منه للتوبة عما س��لف له 
من الش��رك فيكفر اهلل عنه كل س��يئة كان أزلفها، 
ويكتب له كل حسنة كان أزلفها، فيكون أيًضا من 

أهل الجنة حًقا.
وليس المراد في الحديث من تعليق هذا الجزاء 
على ذلك الشرط أن حكم اهلل بدخول الجنة موقوف 
عل��ى النطق به��ذه الكلمة، فإنه تعال��ى يحكم بما 
يعلمه من دين العبد وبما يجريه على قلبه تكلم به 
أو لم يتكلم. وإنم��ا المراد أن َمن قال هذه الكلمة 
قب��ل موت��ه نش��هد له نح��ن بأن��ه م��ات مختوًما له 
باإليم��ان تائًبا عن الذنب ونحكم له بما يتبع ذلك 
من دخول الجنة؛ ألن ذكره لهذه الش��هادة في تلك 
الح��ال التي يؤمن فيها الكاف��ر ويتقي الفاجر أمارة 
قوي��ة عل��ى صدقه وإخاصه وأنه ال ش��ائبة في قوله 
للرياء والس��معة. فيكون حكمنا له بدخول الجنة 

مبنًيا على هذه العامة الجلية وحسابه إلى اهلل.
وكأني بكم تسألون هاهنا سؤالين.

الس��ؤال األول: كي��ف تك��ون الش��هادة عن��د 
الموت نافعة يدخل بها الكافر في اإلس��ام فيغفر 
ل��ه به��ا ما ق��د س��لف، ويت��وب بها المس��يء عن 

المعصي��ة فتمحى بها خطاي��اه، واهلل تعالى يقول: 
گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ﴾   )النساء: 18(
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴿ٺ  ويق��ول: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ﴾                        )األنعام: 158(
ولّما قال فرعون حين أدركه الغرق:

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
ڃ ڃ ڃ﴾                   )يونس: 90(

ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
ڇ ڇ ڇ﴾              )يونس: 91(

الس��ؤال الثاني: س��لمنا أن التوبة حينئذ نافعة 
مقبول��ة، وأنه��ا تمح��و الذن��ب كله، ِدق��ه وجله، 
من الش��رك فما دون��ه، لكّنا قد قررن��ا غير مرة أن 
األحكام األخروي��ة منوطة في أصول الدين باألمور 
القلبي��ة وبس��امة العقي��دة تلفظنا أو ل��م نتلفظ، 
وم��ن المقرر أيًضا أن حقيق��ة التوبة إنما هي ندٌم على 
الماضي وع��زٌم على عدم الرجوع إليه في االس��تقبال 
وإقاٌع عنه في الحال إن كان متلبًسا به، وهذه األركان 
كلها ال مدخل فيها للنطق باللسان، ومن المقرر أيًضا 
أن الذكر كما يكون باللس��ان يك��ون بالقلب، وِذكر 
اهلل على قلب المؤمن س��مى أو لم يسم. فماذا يقصد 

الشارع من التوصية بهذا الذكر اللفظي؟
)2( ألنه تقدم أن التوبة ماحية للذنوب الس��ابقة عند جميع الفرق اإلس��امية. نعم إن كان في هذه الذنوب تبعات من حقوق العباد 
لم تكن التوبة منها مجرد الندم واالستغفار، بل ال بد عند األكثر من رد تلك الحقوق إلى أصحابها أو تحللها منهم ومسامحتهم 
له فيها؛ ألن هذا من اإلقاع عن الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة فإن لم يفعل ذلك فهو في خطر المشيئة اإللهية، فيكون 
معن��ى دخول��ه الجن��ة أنها مآله ولو بعد أن يس��توفي عقوبته بأخذهم من حس��ناته أو أخذه من س��يئاتهم، إال أن يرضيهم اهلل عنه 

بفضله.
وأيا ما كان فليس في الحديث متكأ ألولئك الكسالى عن طاعة اهلل المجترئين على معصية اهلل؛ ألنه علق هذا الجزاء على شرط 
مجهول وأمر غير مضمون وهو الذكر والتوبة عند الموت. وقد يفاجئ القدر المحتوم قبل أن يأخذ المرء عدته. ثم ما أبعد هذا 
الذكر والتوبة عمن كان في متس��ع حياته من القاس��ية قلوبهم عن ذكر اهلل. نعم قد يسبق الكتاب على َمن كان يعمل بعمل أهل 
النار فيعمل بعمل أهل الجنة، ولكن هذه حالة شاذة. واألصل األغلب أن الفاتحة عنوان الخاتمة، وأن ذكر اهلل تعالى إنما يسهل 

حضوره في قلب الذاكرين. نستغفر اهلل ونتوب إليه، ونسأله حسن الختام 
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فالجواب على السؤال األول أن حضور الموت 
الذي ال تنفع معه توبة وال عمل هو بلوغ تلك الحال 
االضطرارية التي يرتفع معها التكليف، وهي حال 
الن��زع والغرغ��رة. فه��ذا ه��و محمل اآلي��ات. أما 
محمل األحاديث فهو ما قبل بلوغ هذا الحد، وهو 
حضور أماراته ومقدماته. وهذا ُتقبل فيه التوبة عن 
الشرك، بله المعصية. روى الشيخان عن سعيد بن 
المسيب -رضي اهلل عنه- أنه لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاء رس��ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يع��وده، فقال له: يا عم! 
ُقل: ال إله إال اهلل، كلمًة أش��هد لك بها عند اهلل)3(. 
وروى )البخ��اري( في الجنائ��ز عن أنس -رضي اهلل 
عنه- أنه ق��ال: كان غام يهودي يخدم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
فم��رض، فأتاه النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص يعوده، فقعد عند رأس��ه 
فق��ال له: »َأس��ِلم« فنظر إلى أبيه وه��و عنده، فقال 
له: أطع أبا القاس��م. فأسلم. فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

يقول: »الحمد هلل الذي أنقذه من النار«)4(.
والجواب على السؤال الثاني أن كل ما ورد فيه 
ٌم به. أما الفوائد التي يرمي إليها  من القواعد ُمَس��لَّ
الش��ارع من ضم الذكر والتوبة اللسانية إلى الذكر 

والتوبة القلبية فنذكر منها فائدتين:
)الفائ��دة األول��ى(: أن الذك��ر بالقل��ب عمل 
واح��د، والذك��ر بالقل��ب واللس��ان عم��ان اثنان 
فه��و أعظم درجًة عند اهلل. ثم إن في عمل اللس��ان 
محافظ��ًة على عمل القل��ب؛ ألن القلب قد تأخذه 
ِس��نٌة من الغفلة فيوقظه الق��وُل وينبهه، وقد يحوم 
حوله هاجس من الهواجس الشيطانية فيطارده هذا 

الذك��ر ويحل محله، ومن هنا تعرفون الحكمة في 
أن أكث��ر العبادات الدينية ُوِضعت على وجه جامع 
بي��ن العمل البدني والني��ة القلبية. ذلك أن القلب 
كثي��ًرا م��ا يتقلب، وينتق��ل به الخيال س��ابًحا من 
معن��ى إلى معنى، فإذا ما جعل للمعنى الذي يتوجه 
إليه القلب أداة أخرى من القول أو الفعل كان ذلك 
قيًدا يحدد مجال الخواطر التي تجول فيه، وعقااًل 
يمس��كه إلى حد ما عند األمر المقصود. وقد قال 
علم��اء النفس: إن الش��يء الواحد إذا ت��وارد عليه 
نوع��ان من الش��عور كالبص��ر والذوق مث��ًا يكون 
أق��وى من��ه إذا ش��عر به من جه��ة واح��دة، وكلما 
اش��تركت فيه حواس أكثر كان أقوى وأثبت. فهذا 

من ذاك.
)الفائ��دة الثانية(: أن في إعان ذكر اهلل تعالى 
عند الموت تبشيًرا للحاضرين بثبات أخيهم على 
اإليمان، ليكونوا شهداء له عند اهلل بذلك، فإن َمن 
أثنى عليه المؤمنون خيًرا ُرجي له الخير. كما ورد 
في الصحيحين أنه مّرت جنازة فأثنوا عليها خيًرا، 
فق��ال ملسو هيلع هللا ىلص: »وجبت«. ومرت جن��ازة أخرى فأثنوا 
عليها شًرا فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »وجبت« فقال عمر - رضي 
اهلل عن��ه-: ِفداك أبي وأمي، ما وجبت؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ه��ذا أثنيتم عليه خي��ًرا فوجبت ل��ه الجنة، وهذا 
أثنيتم عليه ش��ًرا فوجبت له النار، أنتم شهداء اهلل 
في األرض«)5(. وبالقياس على هذا تعرفون حكمًة 
أخرى لهذا القس��م الظاهري من األعمال الدينية، 
وذلك أن الش��ارع الحكيم يقص��د من إظهار بعض 
فة بحال صاحبها لينزل كل  األعمال أن تكون معرِّ

)3( »صحيح مسلم: 54/1 - )1( -: كتاب اإليمان )9( -: باب الدليل على صحة إسام من حضره الموت - الحديث رقم: )39(«. 
و »صحيح البخاري: 119/2 - الجنائز - باب: إذا قال المشرك عند الموت: »ال إله إال اهلل«.

)4( »صحيح البخارى: 118/2 - الجنائز: باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه وهل ُيعرض عليه اإلسام«.
)5( »صحي��ح مس��لم 655/2 - 11 - كت��اب الجنائ��ز - 20 - ب��اب فيمن يثنى عليه خير أو ش��ر من الموت��ى - الحديث رقم: 

949/60« و »سنن الترمذى 14/4 - الجنائز - )63(: باب ما جاء فى الثناء الحسن على الميت - الحديث رقم: 1058«.
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امرئ منزلته ويولي من األمور ما يس��تحقه بقدر ما 
يعرف فيه من الخير والنفع فُتقبل ش��هادة الصالح 
وإمامت��ه، وُيؤتم��ن عل��ى دم��اء الن��اس وأمواله��م 
وأعراضهم، ويس��أل عما يعلمه، ويقتدي به فيما 
يعمل��ه. إل��ى غير ذلك م��ن المصال��ح العامة التي 
ال تك��ون إال بإظهار ش��يء م��ن أعم��ال البر. روى 
الترم��ذي ف��ي ب��اب عمل الس��ر من أب��واب الزهد 
بإس��ناد حسن، أن رجًا قال: يا رسول اهلل، الرجل 
ه، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك.  يعمل العمل فُيِس��رُّ
فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »له أجران. أجر السر، وأجر 
العاني��ة«)6( ق��ال الترمذي: وقد فس��ر بعض أهل 
العلم ه��ذا الحديث فقال: إذا اطل��ع عليه فأعجبه 
فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقول 
النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص: »أنتم ش��هداء اهلل ف��ي األرض« فيعجبه 
ثناء الن��اس لهذا.. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه 
م فه��ذا رياء. وقال  الخي��ر لُيك��َرم على ذلك وُيعظَّ
بعض أه��ل العلم: إذا اطلع علي��ه فأعجبه رجاَء أن 
ُيعم��ل بعمل��ه فيك��ون له مث��ل أجوره��م، فهذا له 

مذهب أيًضا ا ه��.

تبّي��ن بهذا كله فضل كلمة الش��هادة عند الموت، 
فينبغي للعاقل أن يحرص على ذكرها إذا احتضر. فإن 
نس��ي هو فينبغي لمن ش��هد أن يذّكره بها بأن يقولها 
أمامه)7( ليتأس��ى بالذاكر. وهذا هو التلقين المندوب 
إليه شرًعا باتفاق األئمة األربعة، وهو من التعاون على 
البر المأمور به في القرآن، وورد النص عليه بخصوصه 
ف��ي الحدي��ث الصحي��ح الذي رواه مس��لم وأب��و داود 

وغيرهما: »لقنوا موتاكم)8( قول ال إله إال اهلل«.
وال ُيشترط اتصال الموت بهذه الكلمة، بل لو 
س��كت بعدها ولم يتكلم ب��كام آخر كان الحكم 
كذل��ك؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َم��ن كان آخر كامه« ولم 

يقل: »َمن كان آخر حياته قول ال إله إال اهلل«.
ق��ال الترمذي في أب��واب الجنائ��ز: »وقد كان 
ُيس��تحب أن ُيلقن المريض عند الموت قول ال إله 
إال اهلل. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك َمرة فا 
ينبغي أن ُيلق��ن وال يكثر عليه، وروي عن عبد اهلل 
بن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه: 
»ال إل��ه إال اهلل« وأكث��ر عليه فقال ل��ه عبد اهلل: »إذا 
قل��ت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم« أخرجه 

أبو داود في باب التلقين من كتاب الجنائز.

)6( سنن الترمذى: 115/7 - )37(: كتاب الزهد - )49( - باب عمل السر - الحديث رقم: )2385(.
)7( وال يقول له: »قل كذا« ألنه قد يمنعه مانع من النطق فى الحال فيساء الظن به.

)8( أى من حضرهم الموت. أما تلقين الميت بعد الموت فمختلف فيه، وهو عند الجمهور من محدثات األمور.




