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 الشيخ يحبى بن علي الحجوري حفظه هللا فضيلة مقدمة

إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمًدا عبده الحمد هلل حمًدا يرضيه، وأشهد أن ال 

 ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وتابعيه.

 أما بعد:

إتحاف الواعظ والخطيب بمواضيع مهمة في »فقد طالعت بعض المواضيع من كتاب 

ألخينا الداعي إلى هللا عزوجل عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري « الترغيب والترهيب

 فرأيته أسًما على ماماه، وعنوااًا يحمل معناه حابه أاه أفاب به إخوااه المالمين، ولو حفظه هللا

 جمعه مما قد ُصنٍّف في الوعظ من الدواوين.

 ااأل هللا أن يجزي أخااا عبد الرحمن خيًرا، وينفع به، وبكتابه هذا كثيًرا.

 كتبه/ 

 هـ2336/ محرم 62يحيى بن علي الحجوري في 
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 فمقدمة المؤل

إن الحمد هلل احمده، وااتعينه، وااتغفره، واعوذ  باهلل من شرور أافانا، ومن 

سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هابي له، وأشهد أن ال إله إال 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله 

ْالُِموَن﴾ هللا﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا  . [206]آل عمران:  َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَاتُم مُّ

ن اَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهُ  َما ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

]النااء:  َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيباً﴾ هللاالَِّذي تََااءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ  هللاَواتَّقُوْا  ِرَجاالً َكثِيراً َواَِااءً 

2]. 

لَُكْم  يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغفِرْ *  َوقُولُوا قَْوالً َسِديداً  هللا﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا 

 .[02-00]األحزاب:  فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً﴾َوَرُسولَهُ  هللا ُذاُوبَُكْم َوَمن يُِطعِ 

 أما بعد:

، وشر األمور محدثاتها، ملسو هيلع هللا ىلصفإن خير الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 

 وبعد: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

حضير؛ ر للواعظ، أو الخطيب التمواضيع في الترغيب والترهيب جمعتها ليتياَّ  فهذه

فيأخذ منها ما أراب، ويترك ما أراب، وما أخذه وحفظه يلقيه ارتجااًل ال اظًرا. ورتبتها 

؛ ألاه رتبه ترتيبًا حانًا «رياض الصالحين»كترتيب اإلمام النووي رحمه هللا في كتابه 

ليس له اظير إال أاه رحمه هللا يختصر في بعض األبواب بحيث أن الخطيب، والواعظ 

بغيته من األبلة؛ فتوسعت بحمد هللا في هذه األبواب التي اختصرها، وفي  ربما لم يجد

 .كيما يجد الخطيب، أو الواعظ بغيته إن شاء هللا تعالى كاملةا غيره

وقد ركزت في هذا الكتاب على ذكر األبلة  من الكتاب والانة، ففيهما الكفاية لمن 

أَاَّا أَاَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي َذلَِك ﴿أََولَْم يَْكفِِهْم اكتفى بهما قال هللا تعالى: 

 .[12]العنكبوت:  لََرْحَمةً َوِذْكَرى لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾

﴿فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَد هللا ا قال هللا تعالى: ما فال يُطمع أن يؤمن بغيرهمومن لم يؤمن به

أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاءْتُكم يا﴿ ا الوعظ البليغ قال هللا تعالى: م. وفيه[2 ]الجاثية: َوآيَاتِِه يُْؤِمنُوَن﴾

بُِّكْم َوِشفَاءٌ  ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدوِر َوهُدىً  مَّ قُْل بِفَْضِل هللا  *َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِيَن  لَِّما فِي الصُّ

ا مَّ  . [15-10]يواس:  يَْجَمُعوَن﴾ َوبَِرْحَمتِِه فَبَِذلَِك فَْليَْفَرُحوْا هَُو َخْيٌر مِّ

. فينبغي للخطيب أو [23]النااء:  ﴿َوِعْظهُْم َوقُل لَّهُْم فِي أَافُِاِهْم قَْوالً بَلِيغاً﴾وقال تعالى: 

الواعظ أن يركز في خطبته، ومواعظه على األبلة  من الكتاب والانة فهي العلم حقًا ال 

 كثرة الكالم، واإلاشاء.

أن  ملسو هيلع هللا ىلصمر ابيه أ، فاهلل عزوجل ﴿قُْل إِاََّما أُاِذُرُكم بِاْلَوْحِي﴾ا قال هللا تعالى: وبها النذارة حقًا كم

َشِهيٌد  هللاُ ﴿ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشهَابةً قُِل ينذر الناس بالوحي وهو الكتاب والانة، وقد قال هللا تعالى: 
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 .[21]األاعام:  اِذَرُكم بِِه َوَمن بَلََغ﴾بِْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيَّ هََذا اْلقُْرآُن ألُ  

وإاي ألعجب من بعض الخطباء الذين يهملون ذكر األبلة، ويهتمون بكثرة الكالم 

ه أي بليل، وإن الخالي من األبلة فربما ااتهت الخطبة، أو الموعظة، ولم يقرع سمعك من

 منها فعلى سبيل القلة والندور. ذكر شيئًا

ن الناس بحمد هللا يرغبون في سماع األبلة، وياتفيدون من وهذا وهللا قصور مع أ

ذلك أعظم فائدة، وقد ملوا خطب كثير من الحزبيين التي هي عبارة عن سياسة، أو 

اشرة أخبار، أو قصص ال اهتمام لهم باألبلة، وقد قيل: فاقد الشيء  ال يعطيه، فهم لما 

 فقدوا العلم سلكوا سبيل الكالم.

 بعملي في هذا الكتا

 .«رياض الصالحين»رتبته كما سبق كترتيب  *

 أبلة كثيرة في األبواب التي اختصرها. «رياض الصالحين»زبت على  *

ناسب ت؛ ألاها ت«رياض الصالحين»زبت في بعض المواضع أبوابًا ليات في  *

 مع الباب الذي هو فيه.

ل منضم جعلت لكل باب عناوين جاابية ماتنبطة من األبلة بحيث يكون كل بلي *

  .إلى ما هو في معناه

 أن شرحت الغريب من األحابيث في الحاشية بعد تخريج الحديث، وقد كنت أريد *

فاقتصرت على القليل من أشرح غريب اآليات إال أاي رأيت أن الكتاب سيطول بذلك 

 .ذلك

 لم أتوسع في تخريج األحابيث خوفًا من اإلطالة. *

عن األحابيث الضعيفة؛ ألاها ال  توأعرضعلى األحابيث الصحيحة،  اقتصرتُ  *

 تقوم بها حجة.

العصر في  اعزوت كل حديث إال ما ادر إلى تصحيح، أو تحاين أحد إمامي هذ *

اإلمام الوابعي رحمهما هللا تعالى كي يكون القارئ شيخنا الحديث اإلمام األلبااي، و

 مطمئنًا مما يقرأ.

 م أهل العلم.جعلت لكل باب في الغالب تعريفًا من كال *

اضرة »هذا الكتاب خالصة كتب متفرقة تهتم بهذا الموضوع، من أهمها:  *

والاراج المنير  بترتيب أحابيث صحيح »، «صحيح الترغيب والترهيب»، و«النعيم

مختصر الالالة »، وكذلك أيًضا الكتاب اآلخر في ترتيبه، و«الجامع الصغير

لشيخنا مقبل رحمه هللا. وفي  «صحيحينالجامع الصحيح مما ليس في ال»، و«الصحيحة

للشيخ سليم حفظه هللا. علًما بأن األساس هو  «عة المناهي الشرعيةوموس»المناهي 
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 عليه، وهللا الماتعان. ات، وإاما هذه زياب«رياض الصالحين»

هذا وإاي ألشكر هللا عزوجل أوالً وآخًرا، وظاهًرا، وباطنًا على اعمه الكثيرة،  *

ة، ثم أشكر مشائخي الكرام، وعلى رأسهم شيخنا المحدث اإلمام مقبل بن وآالئه الجايم

هابي الوابعي رحمه هللا رحمة واسعة، وجمعنا وإياه في الفربوس األعلى على ما قام 

 به من تعليم لنا، وتوجيه، وإرشاب.

وكذلك أشكر أيًضا شيخنا المحدث الناصح األمين يحيى بن علي الحجوري حفظه 

يقوم به من تعليم لنا، وإرشاب، وتوجيه، وكذلك أشكر لوالدي العزيز الشيخ هللا على ما 

عبد المجيد الشميري حفظه هللا على ما قام به من تعليم لي، وإرشاب، وحث، وتشجيع 

السيما على هذا البحث المتواضع، فقد شجعني عليه كثيًرا، وحثني على االستمرار؛ 

 فجزاه هللا خيًرا.

البحث بأي اوع  من أاواع التعاون،  اعاون معي  في هذوكذلك أشكر كل من ت

فأقول جزاهم هللا خيًرا، وأحان مثوبتهم، وأسأل هللا عزوجل أن ينفع بهذا الكتاب 

 المالمين، وأن يجعله خالًصا لوجهه الكريم، والحمد هلل رب العالمين.

 كتبه: 

 ـ ه2332/ رمضان 2عبد الرحمن بن عبد المجيد الشميري في 
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 هلل تعالى اإلخالصالترغيب في  

 األمر به

ينَ قال هللا تعالى:  أاَل هلل  * ﴿إِاَّا أَاَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ فَاْعبُِد هللا ُمْخلًِصا لَهُ الدِّ

يُن اْلَخالُِص ﴾  .[3-6]الزمر:  الدِّ

ينَ  ﴿قُْل إِاِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللا ُمْخلًِصا لَهُ وقال تعالى:  َل *  الدِّ َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ

 .[26-22]الزمر: الُمْالِِميَن﴾ 

فَاْعبُُدوا َما ِشْئتُْم ِمْن ُبواِِه قُْل إِنَّ *  ﴿قُِل هللا أَْعبُُد ُمْخلًِصا لَهُ ِبينِيوقال تعالى: 

]الزمر:  اَمِة أاَل َذلَِك هَُو اْلُخْاَراُن الُمبِيُن﴾اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِاُروا أَْافَُاهُْم َوأَْهلِيِهْم يَْوَم اْلقِيَ 

23-21]. 

الةَ وقال تعالى:  يَن ُحنَفَاَء َويُقِيُموا الصَّ ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

َكاةَ َوَذلَِك ِبيُن اْلقَيَِّمِة﴾   .[1]البينة:َويُْؤتُوا الزَّ

أََمَر َربِّي بِاْلقِْاِط َوأَقِيُموا ُوُجوهَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْاِجٍد َواْبُعوهُ ﴿قُْل وقال تعالى: 

يَن َكَما بََدأَُكْم تَُعوُبوَن﴾   .[61]األعراف:ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

يَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِروَن﴾ وقال تعالى:   .[23]غافر:﴿فَاْبُعوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

يَن الَحْمُد هلل َربِّ : وقال تعالى ﴿هَُو اْلَحيُّ ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَاْبُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

 .[21]غافر:اْلَعالَِميَن﴾ 

إَِذا َصلَّْيتُْم » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2

رواه أبو باوب«. َعاءَ فَأَْخلُِصوا لَهُ الد   ،َعلَى الَميِّتِ 
2
. 

 اشرتاط اإلخالص يف التوبة

إاِلَّ *  ﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَهُْم اَِصيًراقال هللا تعالى: 

َمَع الُمْؤِمنِيَن َوَسْوَف  الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاهللِ َوأَْخلَُصوا ِبينَهُْم هلل فَأُْولَئِكَ 

 .[232-231]النااء:  يُْؤِت هللاُ الُمْؤِمنِيَن أَْجًرا َعِظيًما﴾

 الثناء على املخلصني

                                                 

2
صحيح أبي »(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3211رواه أبو باوب ) 

 (.6/220) «باوب
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﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَْشِري اَْفَاهُ اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاِ َوهللاُ َرُءوٌف بِاْلِعبَاِب﴾ قال هللا تعالى: 

 .[600]البقرة:

رِّ َعنُكْم َوال  ﴿قُلِ وقال تعالى:  اْبُعوا الَِّذيَن َزَعْمتُْم ِمْن ُبواِِه فاَل يَْملُِكوَن َكْشَف الضُّ

أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبتَُغوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسيلَةَ أَيُّهُْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ *  تَْحِوياًل 

 .[10-12]اإلسراء:  بَِّك َكاَن َمْحُذوًرا﴾َويََخافُوَن َعَذابَهُ إِنَّ َعَذاَب رَ 

 اإلخالص من صفات األنبياء واملؤمنني

﴿َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب ُموَسى إِاَّهُ َكاَن ُمْخلًَصا َوَكاَن َرُسواًل اَبِي ًا﴾ قال هللا تعالى: 

 . على قراءة مخلًِصا بكار الالم.[12]مريم:

واَنَا فِيوقال تعالى:  هللاِ َوهَُو َربُّنَا َوَربُُّكْم َولَنَا أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َواَْحُن  ﴿قُْل أَتَُحاجُّ

 .[231]البقرة:لَهُ ُمْخلُِصوَن﴾ 

َعْينًا يَْشَرُب بِهَا *  ﴿إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجهَا َكافُوًراوقال تعالى: 

ُرواَهَا هُ ُمْاتَِطيًرا*  تَْفِجيًرا ِعبَاُب هللاِ يُفَجِّ *  يُوفُوَن بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

إِاََّما اُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ ال اُِريُد ِمْنُكْم *  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْاِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا

فََوقَاهُُم هللاُ َشرَّ َذلَِك اْليَْوِم *  ْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمطَِريًراإِاَّا اََخاُف مِ *  َجَزاًء َوال ُشُكوًرا

 . [26-1 ]اإلااان: َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا﴾*  َولَقَّاهُْم اَْضَرةً َوُسُروًرا

بَْيرِ عبد هللا ب َعنْ و (6  رف منإذا ااص ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنهما قال: كان النبي  ُن الزُّ

ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء » :يَقُولُ الصالة 

ةَ إَِلَّ بِاهلل ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،قَِدير    ،اْلفَْضلُ  َولَهُ  ،لَهُ النِّْعَمةُ  ،َوََل نَْعبُُد إَِلَّ إِيَّاهُ  ،ََل َحْوَل َوََل قُوَّ

يَن َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  رواه مالم«. َولَهُ الثَّنَاُء الَحَسُن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ
2
. 

 

 

 القلوب واألعمال حمل نظر اهلل  

 إِنَّ هللا ََل يَْنظُُر إِلَى» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (3

رواه مالم«. َوأَْعَمالُِكمْ  ،َولَِكْن يَْنظُُر إِلَى قُلُوبُِكمْ  ،َوأَْمَوالُِكمْ  ،ُصَوِرُكمْ 
6
. 

                                                 

2
 (.113مالم ) 

6
 (.6123مالم ) 
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 من ثمار اإلخالص

 أواًل أنه الشرط األساسي لقبول العمل فال يقبل العمل إال به.  

 ،ا اْْلَْعَماُل بِالنِّيَّاتِ إِنَّمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (3

فَِهْجَرتُهُ إِلَى هللا  ،فََمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى هللا َوَرُسولِهِ  ،اْمِرٍئ َما نََوى َوإِنََّما لُِكلِّ 

ا َهاَجَر فَِهْجَرتُهُ إِلَى مَ  ،أَْو اْمَرأٍَة يَْنِكُحَها ،َوَمْن َكانَْت ِهْجَرتُهُ إِلَى ُدْنيَا يُِصيبَُها ،َوَرُسولِهِ 

. متفق عليه«إِلَْيهِ 
2
 . 

أَنَا  :قَاَل هللا تََعالَى» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (1

َرَكاِء َعنِ  ْركِ  أَْغنَى الش  «. َمْن َعِمَل َعَمًلا أَْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيِري تََرْكتُهُ َوِشْرَكهُ ، الشِّ

رواه مالم
6
.  

فَقَاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ و (2

ْكَر َمالَهُ  ،أََرأَْيَت َرُجاًل َغَزا يَْلتَِمُس اأْلَْجرَ   «ََل َشْيَء لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟َوالذِّ

اٍت يَقُوُل لَهُ َرسُ   إِنَّ هللا ََل يَْقبَُل ِمنَ » :ثُمَّ قَالَ  ،«ََل َشْيَء لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا فَأََعاَبهَا ثاََلَث َمرَّ

ا رواه الناائي«. َواْبتُِغَي بِِه َوْجُههُ  ،اْلَعَمِل إَِلَّ َما َكاَن لَهُ َخالِصا
3
. 

بِاْلَغْزِو َوأَاَا َشْيٌخ  ملسو هيلع هللا ىلصآَذَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ُمْنيَةَ  يَْعلَى ْبنِ وعن  (0

ا َباَا  ،َوأُْجِري لَهُ َسْهَمهُ  ،فَاْلتََمْاُت أَِجيًرا يَْكفِينِي ،يٌر لَْيَس لِي َخاِبمٌ َكبِ  فََوَجْدُت َرُجاًل فَلَمَّ

ِحيُل أَتَااِي ْهَماِن َوَما يَْبلُُغ َسْهِمي فََامِّ لِي َشْيئًا َكاَن الاَّْهمُ  :فَقَالَ  .الرَّ أَْو لَْم  ،َما أَْبِري َما الاُّ

ْيُت لَهُ ثاََلثَةَ َباَااِيرَ  .يَُكنْ  ا َحَضَرْت َغنِيَمتُهُ  ،فََامَّ فََذَكْرُت  ،أََرْبُت أَْن أُْجِرَي لَهُ َسْهَمهُ  ،فَلَمَّ

اَااِيرَ  ْنيَا» :فَقَالَ  ؟فََذَكْرُت لَهُ أَْمَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَِجْئُت النَّبِيَّ  ،الدَّ  ،َما أَِجُد لَهُ فِي َغْزَوتِِه َهِذِه فِي الد 

. رواه أبو باوب«إَِلَّ َدنَانِيَرهُ الَّتِي َسمَّى ،ةِ َواْْلِخرَ 
3
. 

 ثانًيا أنه سبب  ألن يصرف اهلل السوء والفحشاء عن العبد.

                                                 

2
 (.2100(، ومالم )2البخاري ) 

6
 (.6151رواه مالم ) 

3
 «الصحيحة»مه هللا في (، وحانه العالمة األلبااي رح3230رواه الناائي ) 

 (.3/365) «تخريج اإلحياء»(، واقل عن الحافظ العراقي أاه حانه في 16)

3
الجامع »(، وحانه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 0/606رواه أبو باوب ) 

 (، وبوب عليه ]اإلخالص في الجهاب في سبيل هللا[.3/256) «الصحيح

 ، أي: قرب. «فلما باا» ، أي: طلبت.«فالتمات»، أي: أعلم «آذن»قوله: 
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ْت بِِه َوهَمَّ بِهَا لَْوال أَْن َرأَى بُْرهَاَن َربِِّه َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ قال هللا تعالى:  ﴿﴿َولَقَْد هَمَّ

وَء َواْلفَْحَشاَء إِاَّ  . على قراءة المخلِِصين بكار [63]يوسف:هُ ِمْن ِعبَاِباَا الُمْخلَِصيَن﴾ الاُّ

 الالم. 

 ثالَثا أنه سبب لنحاة العبد من عذاب اهلل

إاِلَّ *  َوَما تُْجَزْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ *  ﴿إِاَُّكْم لََذائِقُوا اْلَعَذاِب األَلِيمِ قال هللا تعالى: 

 . على قراءة المخلصين بكار الالم.[30-35]الصافات:ُمْخلَِصيَن﴾ ِعبَاَب هللاِ ال

َولَقَْد َضلَّ *  فَهُْم َعلَى آثَاِرِهْم يُْهَرُعونَ *  ﴿إِاَّهُْم أَْلفَْوا آبَاَءهُْم َضالِّينَ وقال تعالى: 

لِينَ  إاِلَّ *  َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الُمنَذِرينَ فَااظُْر *  َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمنِذِرينَ *  قَْبلَهُْم أَْكثَُر األَوَّ

 .[03-21]الصافات:ِعبَاَب هللاِ الُمْخلَِصيَن﴾ 

أَتَْدُعوَن بَْعاًل *  إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أاَل تَتَّقُونَ *  ﴿َوإِنَّ إِْليَاَس لَِمَن الُمْرَسلِينَ وقال تعالى: 

لِينَ  هللا َربَُّكمْ *  َوتََذُروَن أَْحَاَن اْلَخالِقِينَ  بُوهُ فَإِاَّهُْم لَُمْحَضُرونَ *  َوَربَّ آبَائُِكُم األَوَّ *  فََكذَّ

 .[265-263]الصافات:إاِلَّ ِعبَاَب هللاِ الُمْخلَِصيَن﴾ 

 .، أي: يوم القيامة في العذاب. قاله العالمة الاعدي رحمه هلل﴿فَإِاَّهُْم لَُمْحَضُروَن﴾

 عليه باإلغواءرابًعا: أنه مينع العبد من تسلط الشيطان 

إِلَى *  قَاَل فَإِاََّك ِمَن الُمْنظَِرينَ *  ﴿قَاَل َربِّ فَأَْاِظْراِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ قال هللا تعالى: 

*  قَاَل َربِّ بَِما أَْغَوْيتَنِي أَلَُزيِّنَنَّ لَهُْم فِي األَْرِض َوأَلُْغِويَنَّهُْم أَْجَمِعينَ *  يَْوِم اْلَوْقِت الَمْعلُومِ 

 .[30-32]الحجر:إاِلَّ ِعبَاَبَك ِمْنهُُم الُمْخلَِصيَن﴾ 

إِلَى *  قَاَل فَإِاََّك ِمَن الُمنظَِرينَ *  ﴿قَاَل َربِّ فَأَاِظْراِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ وقال تعالى: 

تَِك أَلُْغِويَنَّهُْم أَْجَمِعينَ *  يَْوِم اْلَوْقِت الَمْعلُومِ  ِعبَاَبَك ِمْنهُُم الُمْخلَِصيَن﴾ إاِلَّ *  قَاَل فَبِِعزَّ

. على قراءة المخلِِصين بكار الالم، فهذا اآليات تدل على أن اإلخالص سبب [53-01]ص:

 للثبات.

 نه سبب لدخول اجلنةأخامًسا 

فََواِكهُ َوهُْم *  أُْولَئَِك لَهُْم ِرْزٌق َمْعلُومٌ *  ﴿إاِلَّ ِعبَاَب هللاِ الُمْخلَِصينقال هللا تعالى: 

 .[33-30]الصافات:فِي َجنَّاِت النَِّعيِم﴾ *  ْكَرُمونَ مُ 

أَْن َعْمَرو ْبَن أُقَْيٍش َكاَن لَهُ ِربًا فِي اْلَجاِهلِيَّةِ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (5

أَْيَن  :قَالَ  .بِأُُحدٍ  :واقَالُ  ؟أَْيَن بَنُو َعمِّي :فََجاَء يَْوُم أُُحٍد فَقَالَ  ،َحتَّى يَأُْخَذهُ  ،فََكِرهَ أَْن يُْالِمَ 

هَ  ،فَلَبَِس أَلَْمتَهُ َوَرِكَب فََرَسهُ  .بِأُُحدٍ  :قَالُوا ؟فَأَْيَن فاَُلنٌ  :قَالَ  .بِأُُحدٍ  :قَالُوا ؟فاَُلنٌ  ثُمَّ تََوجَّ

ا َرآهُ اْلُمْالُِموَن قَالُوا ،قِبَلَهُمْ  َحتَّى ُجِرَح  ،فَقَاتَلَ  .ْنتُ إِاِّي قَْد آمَ  :قَالَ  .إِلَْيَك َعنَّا يَا َعْمُرو :فَلَمَّ

أَْو َغَضبًا  ،َسلِيِه َحِميَّةً لِقَْوِمكَ  :فَقَاَل أِلُْختِهِ  ،فََجاَءهُ َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  ،فَُحِمَل إِلَى أَْهلِِه َجِريًحا



  من ثمار اإلخالص

 

22 

 

. َما َصلَّى هلل َصاَلةً وَ  ،فََماَت فََدَخَل الَجنَّةَ  ،بَْل َغَضبًا هلل َولَِرُسولِهِ  :فَقَالَ  ؟أَْم َغَضبًا هلل ،لَهُمْ  

رواه أبو باوب
2
. 

 سادًسا أنه سبب للفرج بعد الشدة

﴿هَُو الَِّذي يَُايُِّرُكْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َحتَّى إَِذا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم قال هللا تعالى: 

َجاَءهُُم الَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوظَنُّوا أَاَّهُْم بِِريٍح طَيِّبٍَة َوفَِرُحوا بِهَا َجاَءْتهَا ِريٌح َعاِصٌف وَ 

اِكِرينَ  يَن لَئِْن أَْاَجْيتَنَا ِمْن هَِذِه لَنَُكواَنَّ ِمَن الشَّ ا *  أُِحيطَ بِِهْم َبَعُوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ فَلَمَّ

أَيُّهَا النَّاُس إِاََّما بَْغيُُكْم َعلَى أَْافُِاُكْم َمتَاَع  أَْاَجاهُْم إَِذا هُْم يَْبُغوَن فِي األَْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ يَا

ْايَا ثُمَّ إِلَْينَا َمْرِجُعُكْم فَنُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن﴾   .[63-66]يواس:اْلَحيَاِة الدُّ

ينَ وقال تعالى:  اهُْم إِلَى اْلبَرِّ  ﴿فَإَِذا َرِكبُوا فِي اْلفُْلِك َبَعُوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ ا اَجَّ فَلَمَّ

 .[22-21]العنكبوت:لِيَْكفُُروا بَِما آتَْينَاهُْم َولِيَتََمتَُّعوا فََاْوَف يَْعلَُموَن﴾ *  إَِذا هُْم يُْشِرُكونَ 

ِه إِنَّ فِي َذلَِك ﴿أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِة هللاِ لِيُِريَُكْم ِمْن آيَاتِ وقال تعالى: 

ا *  آَليَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ  يَن فَلَمَّ َوإَِذا َغِشيَهُْم َمْوٌج َكالظُّلَِل َبَعُوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

اهُْم إِلَى اْلبَرِّ فَِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر﴾  . [36-32]لقمان: اَجَّ

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  َعْنهَُما هللا َرِضيَ وعن عبد هللا بن عمر   (1

 فَاْنَحَدَرتْ  فََدَخلُوهُ  ،َغارٍ  إِلَى الَمبِيتَ  أََوْوا َحتَّى قَْبلَُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  ثًََلثَةُ  اْنطَلَقَ »

ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  يُْنِجيُكمْ  ََل  إِنَّهُ  :فَقَالُوا ،َغارَ الْ  َعلَْيِهمُ  فََسدَّتْ  ،ِمَن الَجبَلِ  َصْخَرة    أَنْ  إَِلَّ  الصَّ

 َوُكْنتُ  ،َكبِيَرانِ  َشْيَخانِ  أَبََوانِ  لِي َكانَ  اللهمَّ  :ِمْنُهمْ  َرُجل   فَقَالَ  ،أَْعَمالُِكمْ  بَِصالِحِ  هللا تَْدُعوا

ا َشْيءٍ  طَلَبِ  فِي بِي فَنَأَى ،َماَلا  َوََل  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقُ  ََل   ،نَاَما َحتَّى َعلَْيِهَما أُِرحْ  فَلَمْ  يَْوما

 فَلَبِْثتُ  ،َماَلا  أَوْ  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقَ  أَنْ  َوَكِرْهتُ  ،نَائَِمْينِ  فََوَجْدتُُهَما ،َغبُوقَهَُما لَُهَما فََحلَْبتُ 

 َغبُوقَُهَما فََشِربَا ،فَاْستَْيقَظَا ،اْلفَْجرُ  بََرقَ  َحتَّى اْستِيقَاظَُهَما أَْنتَِظرُ  يََديَّ  َعلَى َواْلقََدحُ 

جْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَفَرِّ  ،الصَّ

 أََحبَّ  َكانَتْ  َعم   بِْنتُ  لِي َكانَتْ  ،اللهمَّ  :اْْلَخرُ  َوقَالَ  ،الُخُروجَ  يَْستَِطيعُونَ  ََل  َشْيئاا فَاْنفََرَجتْ 

نِينَ  َسنَة   بَِها أَلَمَّتْ  َحتَّى ِمنِّي فَاْمتَنََعتْ  نَْفِسَها َعنْ  فَأََرْدتَُها إِلَيَّ  النَّاسِ   ،فََجاَءْتنِي ،ِمَن السِّ

 قََدْرتُ  إَِذا َحتَّى فَفََعلَتْ  ،نَْفِسَها َوبَْينَ  بَْينِي تَُخلِّيَ  أَنْ  َعلَى ِدينَارٍ  َوِمائَةَ  ِعْشِرينَ  فَأَْعطَْيتَُها

ْجتُ  ،بَِحقِّهِ  إَِلَّ  الَخاتَمَ  تَفُضَّ  أَنْ  لَكَ  أُِحل   ََل  :قَالَتْ  َعلَْيَها  ،َعلَْيَها ِمَن الُوقُوعِ  فَتََحرَّ

 ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  َهاأَْعطَْيتُ  الَِّذي الذََّهبَ  َوتََرْكتُ  ،إِلَيَّ  النَّاسِ  أََحب   َوِهيَ  ،َعْنَها فَاْنَصَرْفتُ 

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتْ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَاْفُرجْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ   ََل  أَنَّهُمْ  َغْيرَ  الصَّ

 أَْجَرهُمْ  فَأَْعطَْيتُُهمْ  ،أَُجَراءَ  اْستَأَْجْرتُ  إِنِّي ،اللهمَّ  :الثَّالِثُ  َوقَالَ  ،ِمْنَها الُخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ 
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 فََجاَءنِي ،اْْلَْمَوالُ  ِمْنهُ  َكثَُرتْ  َحتَّى أَْجَرهُ  فَثَمَّْرتُ  ،َوَذَهبَ  ،لَهُ  الَِّذي تََركَ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َغْيرَ 

 ،ِمَن اإِلبِلِ  أَْجِركَ  ِمنْ  تََرى َما ُكل   لَهُ  فَقُْلتُ  ،أَْجِري إِلَيَّ  أَدِّ  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،ِحينٍ  بَْعدَ 

قِيقِ  ،َواْلَغنَمِ  ،اْلبَقَرِ وَ   أَْستَْهِزئُ  ََل  إِنِّي :فَقُْلتُ  ،بِي تَْستَْهِزئُ  ََل  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،َوالرَّ

 ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  فَإِنْ  ،اللهمَّ  َشْيئاا ِمْنهُ  يَْتُركْ  فَلَمْ  ،فَاْستَاقَهُ  ،ُكلَّهُ  فَأََخَذهُ  ،بِكَ 

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتِ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا ُرجْ فَافْ  متفق عليه«. يَْمُشونَ  فََخَرُجوا ،الصَّ
2
. 

 نه سبب للرفعة يف الدنيا واآلخرة  أسابًعا 

يَُعوُباِي َعاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن سعد بن أبي وقاص   (20

ِة اْلَوَباعِ ِمْن َوَجٍع اْشتَدَّ  إِاِّي قَْد بَلََغ بِي ِمَن الَوَجعِ َوأَاَا ُذو َماٍل َواَل يَِرثُنِي  :فَقُْلتُ  ،بِي َحجَّ

الث لُُث » :ثُمَّ قَالَ  «ََل » :فَقَالَ  ؟بِالشَّْطرِ  :فَقُْلتُ  ،«ََل » :قَالَ  ؟أَفَأَتََصدَُّق بِثُلُثَْي َمالِي ،إاِلَّ اْبنَةٌ 

أَْن تََذَر َوَرثَتََك أَْغنِيَاَء َخْير  ِمْن أَْن تََذَرُهْم َعالَةا يَتََكفَّفُوَن  إِنَّكَ  -أَْو َكثِير  -َوالث لُُث َكبِير  

َوإِنََّك لَْن تُْنفَِق نَفَقَةا تَْبتَِغي بَِها َوْجهَ هللا إَِلَّ أُِجْرَت بَِها َحتَّى َما تَْجَعُل فِي فِي  ،النَّاسَ 

فَتَْعَمَل َعَمًلا  ،إِنََّك لَْن تَُخلَّفَ » :قَالَ  ؟ُف بَْعَد أَْصَحابِيأَُخلَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،«اْمَرأَتِكَ 

ثُمَّ لََعلََّك أَْن تَُخلََّف َحتَّى يَْنتَفَِع بَِك أَْقَوام   ،إَِلَّ اْزَدْدَت بِِه َدَرَجةا َوِرْفَعةا هللا تَْبتَِغي بِِه َوْجهَ 

ُهْم َعلَى أَْعقَابِِهمْ  ،ابِي ِهْجَرتَُهمْ اللهمَّ أَْمِض ِْلَْصحَ  ،َويَُضرَّ بَِك آَخُرونَ   لَِكنِ  ،«َوََل تَُردَّ

. متفق عليهأَْن َماَت بَِمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلبَائُِس َسْعُد ْبُن َخْولَةَ يَْرثِي لَهُ َرُسوُل هللا 
6
. 

 صلى اهلل عليه وآله وسلمثامًنا أن املخلص أسعد الناس بشفاعة النيب 

َمْن أَْسَعُد النَّاِس بَِشفَاَعتَِك  ،يَا َرُسوَل هللا: أَاَّهُ قَالَ  عنه رضي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (22

أَْن ََل يَْسأَلُنِي َعْن َهَذا الَحِديِث  ،لَقَْد ظَنَْنُت يَا أَبَا هَُرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ؟يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

ُل ِمْنكَ  أَْسَعُد النَّاِس بَِشفَاَعتِي يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،الَحِديثِ  لَِما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَى ؛أََحد  أَوَّ
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 (.6033(، ومالم )3321البخاري ) 

، الغبوق: هو شرب العشي، والمراب: ال أقدم عليهما أحًدا. «ال أغبق قبلهما»قوله: 

، أي: «ألمت»وظهر. لمع،  «برق»، أي: لم أرجع. «فلم أرح»، أي: بعد «فنأى»

ال تفض »، أي: المجدبة التي ال تنبت فيها األرض شيئًا. «سنة من الانين»ازلت 

، أي: بزواج شرعي. «إال بحقه»الخاتم كناية عن الفرج، والبكارة.   «الخاتم

 كثرت. «فثمرت»

6
، «عالة»، أي: النصف. «الشطر»(. قوله: 2265(، ومالم )6036البخاري ) 

، أي: أأترك «أخلف بعد أصحابي»، أي: ياألواهم. «ففون الناسيتك»أي: فقراء. 

، أي: تاتخلف، وتكون خليفة، وقد «ولعلك أن تخلف»بمكة بعد ااصرافهم عنها. 

 من اشتد حزاه. «البائس»أتمم.  «امض»وقع هذا فقد استخلف على الكوفة. 
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ا ِمْن قَْلبِهِ  :َمْن قَالَ   رواه البخاري.«. أَْو نَْفِسهِ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َخالِصا
2

 

 تاسًعا أنه سبب إلزالة الغل من القلب  

ثًََلُث »: يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َسِمْعُت َرُسولَ  :قَالَ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت َرِضَي هللا َعْنهُ  (26

ا :ِخَصالٍ  َولُُزوُم  ،َوُمنَاَصَحةُ ُوََلِة اْْلَْمرِ  ،إِْخًَلُص اْلَعَمِل هلل ،ََل يَِغل  َعلَْيِهنَّ قَْلُب ُمْسلٍِم أَبَدا

رواه أحمد «فَإِنَّ َدْعَوتَُهْم تُِحيطُ ِمْن َوَرائِِهمْ  ،اْلَجَماَعةِ 
6
. 

 

 ة يف املسادد يثمر حمو السياات ورفع الدردات  اإلخالص هلل يف املشي إىل الصال

ُجِل فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (23 َصًَلةُ الرَّ

َوَذلَِك أَنَّ  ؛َجَماَعٍة تَِزيُد َعلَى َصًَلتِِه فِي بَْيتِِه َوَصًَلتِِه فِي ُسوقِِه بِْضعاا َوِعْشِريَن َدَرَجةا 

أَ أََحَدهُ  ًَلةُ  ،فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ  ،ْم إَِذا تََوضَّ ََل يُِريُد إَِلَّ  ،ثُمَّ أَتَى الَمْسِجَد ََل يَْنَهُزهُ إَِلَّ الصَّ

ًَلةَ  َحتَّى يَْدُخَل  ،َوُحطَّ َعْنهُ بَِها َخِطيئَة   ،فَلَْم يَْخطُ َخْطَوةا إَِلَّ ُرفَِع لَهُ بَِها َدَرَجة   ،الصَّ

ًَلةِ فَإِذَ  ،اْلَمْسِجدَ  ًَلةُ ِهَي تَْحبُِسهُ  َما َكانَتِ  ،ا َدَخَل اْلَمْسِجَد َكاَن فِي الصَّ َوالَمًَلئَِكةُ  ،الصَّ

 ،اللهمَّ اْرَحْمهُ اللهمَّ  :يَُصل وَن َعلَى أََحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيِه يَقُولُونَ 

متفق عليه«. َما لَْم يُْحِدْث فِيهِ  ،يُْؤِذ فِيهِ  تُْب َعلَْيِه َما لَمْ  ،اللهمَّ  ،اْغفِْر لَهُ 
3
. 

 اإلخالص يف التوحيد يثمر حتريم العبد على النار  

فَإِنَّ هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عتبان بن مالك األاصاري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (23
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6
-2/22« )لجامع الصحيحا»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/253رواه أحمد ) 

26.) 

بفتح الياء من الغل وهو الحقد  «يَِغلُّ »:  يروى: «النهاية»قال في « اَل يَِغلٌ » قوله:

بالتخفيف من  «يَِغلُ »والشحناء، أي: ال يدخله حقد يزيله عن الحق، وروي: 

الوغول: الدخول في الشر، والمعنى أن هذه الخالل الثالث تاتصلح بها القلوب، 

 ك بها طهر قلبه من الخيااة، والدغل، والشرا هـفمن تما

3
، «ال ينهزه»من الثالثة إلى العشرة.  «البضع»(. 231(، ومالم )230البخاري ) 

 ، أي: يدعون.«يصلون»أي: يخرجه، وينهضه. 
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َم َعلَى النَّاِر َمْن قَالَ  متفق عليه«. هللاَوْجهَ  ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا يَْبتَِغي بَِذلِكَ  :قَْد َحرَّ
2
. 

 اإلخالص يف اتباع دنازة مسلم والصالة عليه يثمر األدور العظيمة  

اتَّبََع َجنَاَزةَ ُمْسلٍِم  َمنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (21

فَإِنَّه يَْرِجُع ِمَن اْلَْجِر  ؛يَْفُرَغ ِمْن َدْفنَِهاوَ  ،َوَكاَن َمَعهُ َحتَّى يَُصلَّى َعلَْيَها ،إِيَماناا َواْحتَِساباا

فَإِنَّهُ يَْرِجُع  ؛ثُمَّ َرَجَع قَْبَل أَْن تُْدفَنَ  ،َوَمْن َصلَّى َعلَْيَها ،ُكل  قِيَراٍط ِمْثُل أُُحدٍ  ،بِقِيَراطَْينِ 

رواه البخاري«. بِقِيَراطٍ 
6
. 

 

 

 ر يثمر املغفرة  اإلخالص يف صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القد

َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماناا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (22

َوَمْن قَاَم لَْيلَةَ اْلقَْدِر إِيَماناا َواْحتَِساباا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم  ،َواْحتَِساباا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِهِ 

. متفق عليه«َذْنبِهِ  ِمنْ 
3
. 

 اإلخالص يف الصدقة والنفقة يثمر مضاعفة األدور

﴿َوَما آتَْيتُْم ِمْن ِربًا لِيَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فاَل يَْربُوا ِعْنَد هللاِ َوَما آتَْيتُْم قال هللا تعالى: 

 .[31]الروم:َن﴾ ِمْن َزَكاٍة تُِريُدوَن َوْجهَ هللاِ فَأُْولَئَِك هُُم الُمْضِعفُو

﴿َوَمثَُل الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاِ َوتَْثبِيتًا ِمْن أَْافُِاِهْم َكَمثَِل وقال تعالى: 

ا تَْعَملُوَن َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصابَهَا َوابٌِل فَآتَْت أُُكلَهَا ِضْعفَْيِن فَإِْن لَْم يُِصْبهَا َوابٌِل فَطَلٌّ َوهللاُ بِمَ 

 .[621]البقرة:بَِصيٌر﴾ 

 اإلخالص يف الصدقة مع التقوى يثمر عدم دخول النار

َوَما أِلََحٍد ِعْنَدهُ ِمْن *  لَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى* ا ﴿َوَسيَُجنَّبُهَا األَْتقَىقال هللا تعالى:  

 .[62-20]الليل: َولََاْوَف يَْرَضى﴾ *  لَىإاِلَّ اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّه األَعْ *  اِْعَمٍة تُْجَزى

 اإلخالص يف الصدقة يثمر اخلريية والفالح

                                                 

2
 (.2/311(، ومالم )361البخاري ) 

6
 (.30البخاري ) 

3
 (.011(، ومالم )35، 30، 31البخاري ) 
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بِيِل َذلَِك َخْيٌر لِلَِّذيَن يُِريُدوَن قال هللا تعالى:   ﴿فَآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َوالِمْاِكيَن َواْبَن الاَّ

 .[35]الروم:َوْجهَ هللاِ َوأُْولَئَِك هُُم الُمْفلُِحوَن﴾ 

 إلخالص هلل يف الصالة يثمر للعبد رفعة الدردات وحموا السياات  ا

 بَِكْثَرةِ  َعلَْيكَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، وأبي الدرباء رضي هللاُ عنهما أن رسول هللا  (20

ُجودِ  . «ةا َخِطيئَ  بَِها َعْنكَ  َوَحطَّ  ،َدَرَجةا  بَِها هللا َرفََعكَ  إَِلَّ  َسْجَدةا  هلل تَْسُجدُ  ََل  فَإِنَّكَ  ؛هلل الس 

رواه مالم
2
. 

 اإلخالص هلل يف بناء مسجد يثمر للعبد بناء بيت يف اجلنة  

ا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عثمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (25 بَنَى هللا  هللَمْن بَنَى َمْسِجدا

متفق عليه«. لَهُ ِمْثلَهُ فِي الَجنَّةِ 
6
. 

 اإلخالص هلل يف ترك سياة يثمر للعبد حسنة على تركها  

 ،َربِّ  :الَمًَلئَِكةُ  قَالَتِ : »ملسو هيلع هللا ىلصيرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا عن أبي هر (21

فَاْكتُبُوَها لَهُ  ؛اْرقُبُوهُ فَإِْن َعِملََها :فَقَالَ  ،َوهَُو أَْبَصُر بِهِ  ،َذاَك َعْبُدَك يُِريُد أَْن يَْعَمَل َسيِّئَةا 

رواه مالم«. ئياإِنََّما تََرَكَها ِمْن َجرَّ  ؛فَاْكتُبُوَها لَهُ َحَسنَةا  ؛َوإِْن تََرَكَها ،بِِمْثلَِها
3
. 

إَِذا أََراَب َعْبِدي أَْن يَْعَمَل َسيِّئَةً فاََل تَْكتُبُوهَا َعلَْيهِ  هللاُ يَقُوُل »وأخرجه البخاري  بلفظ 

َوإَِذا  ،ْكتُبُوهَا لَهُ َحَانَةً فَا ،َوإِْن تََرَكهَا ِمْن أَْجلِي ،فَاْكتُبُوهَا بِِمْثلِهَا ،فَإِْن َعِملَهَا ،َحتَّى يَْعَملَهَا

فَاْكتُبُوهَا لَهُ بَِعْشِر أَْمثَالِهَا  ؛فَإِْن َعِملَهَا ،فَاْكتُبُوهَا لَهُ َحَانَةً  ،أََراَب أَْن يَْعَمَل َحَانَةً فَلَْم يَْعَمْلهَا

 «.إِلَى َسْبِع ِمائَةِ 

 اإلخالص في الجهاد يثمر للعبد الجنة 

َن هللا لَِمْن َخَرَج » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ي هللا عنهرض ْن أَبِي هَُرْيَرةَ عََ  (60 تََضمَّ

َوإِيَمااًا بِي ،فِي َسبِيلِِه اَل يُْخِرُجهُ إاِلَّ ِجهَاًبا فِي َسبِيلِي
3
فَهَُو َعلَيَّ  ،َوتَْصِديقًا بُِرُسلِي ،

أَْو  ،ِذي َخَرَج ِمْنهُ اَائاًِل َما اَاَل ِمْن أَْجرٍ أَْو أَْرِجَعهُ إِلَى َمْاَكنِِه الَّ  ،َضاِمٌن أَْن أُْبِخلَهُ الَجنَّةَ 

                                                 

2
 (.355رواه مالم ) 

6
 (.133(، ومالم )310البخاري ) 

3
 ، أي: من أجلي.«من جرائي»(. ومعنى 6/235مالم ) 

 أي: ال يخرجه إال محض اإليمان، واالخالص 3
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متفق عليه«. َغنِيَمةٍ 
2
. 

 اإلخالص في الجهاد يثمر للعبد تكفير الخطايا 

فََذَكَر لَهُْم أَنَّ  ،أَاَّهُ قَاَم فِيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه، َعْن أَبِي قَتَاَبةَ  (62

يَماَن بِاهلل أَْفَضُل اأْلَْعَمالِ وَ  ،اْلِجهَاَب فِي َسبِيِل هللا أََرأَْيَت  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَم َرُجٌل فَقَالَ  ،اإْلِ

نََعْم إِْن قُتِْلَت فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ؟إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا تَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ 

 «؟َكْيَف قُْلتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللا  ،«بِل  َغْيُر ُمْدبِرٍ َوأَْنَت َصابِر  ُمْحتَِسب  ُمقْ  ،َسبِيِل هللا

نََعْم َوأَْنَت » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟أََرأَْيَت إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا أَتَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ  :قَالَ 

رواه « ِجْبِريَل َعلَْيِه السًََّلم قَاَل لِي َذلِكَ  فَإِنَّ  ؛َصابِر  ُمْحتَِسب  ُمْقبِل  َغْيُر ُمْدبٍِر إَِلَّ الدَّْينَ 

مالم
6
. 

اإلخالص في األمر بالصدقة أو المعروف أو اإلصالح بين الناا  وفعاذ ذلاث يثمار األجاور 

 العظيمة

﴿ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن اَْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو قال هللا تعالى: 

ْصالٍح بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاِ فََاْوَف اُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما﴾ إِ 

 .[223]النااء:

 إذا أخلص الرجذ في النفقة على أهله فهي له صدقة

ُجُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي َمْاُعوبٍ  َعلَى أَْهلِهِ إَِذا أَْنفََق الرَّ

متفق عليه«. فَهَُو لَهُ َصَدقَة   ،يَْحتَِسبَُها
3
 . 

                                                 

2
 (.2502(، ومالم )32البخاري ) 

6
 (.2551مالم ) 

3
، أي: يقصد بها وجه هللا، « يحتابها»(، ومعنى 2006(، ومالم )11البخاري ) 

 والتقرب إليه.
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 الترغيب في التوحيد

 تعريف التوحيد لغة وشرًعا

 ل الشيء واحًدا.عالتوحيد لغة: مصدر وحد يوحد: إذا ج

األسماء ولوهية، وشرًعا: إفراب هللا سبحااه بما يختص به من الربوبية، واأل

 والصفات.

 أقسام التوحيد

 نقام التوحيد إلى ثالثة أقاامي

 توحيد الربوبية: وهو إفراب هللا بالخلق، والملك، والتدبير. -2

توحيد األلوهية: وهو إفراب هللا بالعبابة، والكالم هنا على هذا القام إن شاء هللا؛  -6

ألاه أهمها ومن أجله أرسل هللا الرسل، وأازل الكتب، ومن أجله خلق هللا الخلق؛ وألاه 

 .إلى غير ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالذي أاكره المشركون، وقاتلهم عليه رسول هللا هو 

توحيد األسماء والصفات: وهو إفراب هللا عزوجل بما له من األسماء،  -3

 والصفات.

 األمر بالتوحيد

 .[32]النااء:﴿َواْعبُُدوا هللا َوال تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا﴾ قال هللا تعالى: 

*  اُس اْعبُُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَّقُونَ ﴿يَا أَيُّهَا النَّ وقال تعالى: 

َماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراتِ ا َماَء ِبنَاًء َوأَْاَزَل ِمَن الاَّ  لَِّذي َجَعَل لَُكُم األَْرَض ِفَراًشا َوالاَّ

 .[66-62]البقرة:  هلل أَاَداًبا َوأَْاتُْم تَْعلَُموَن﴾ِرْزقًا لَُكْم فاَل تَْجَعلُوا 

بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ اَْعبَُد إاِلَّ هللا  َمٍة َسَواءٍ ﴿قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوْا إِلَى َكلِ وقال تعالى: 

ن ُبوِن هللا فَإِن تََولَّْوْا فَقُولُوْا اْشهَُدوْا َوالَ اُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَ يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً مِّ 

 .[23]آل عمران:  بِأَاَّا ُمْالُِموَن﴾

 .[53]البقرة:  ﴾َوإِْذ أََخْذاَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا﴿وقال تعالى: 

ن ُبوِن هللا َوالَمِايَح اْبَن َمْريََم َوَما ﴿اتََّخُذوْا أَْحبَاَرهُْم َوُرْهبَااَهُْم أَْربَابوقال تعالى:  اً مِّ

ا يُْشِرُكوَن﴾  .[32]التوبة:  أُِمُروْا إاِلَّ لِيَْعبُُدوْا إِلَهاً َواِحداً الَّ إِلَهَ إاِلَّ هَُو ُسْبَحااَهُ َعمَّ

لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخبِ وقال تعالى:  أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ  *يٍر ﴿الَر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

ْنهُ اَِذيٌر َوبَِشيٌر﴾  .[6-2]هوب: هللا إِاَّنِي لَُكم مِّ
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]الرعد:  ﴿قُْل إِاََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللا َوال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْبُعو َوإِلَْيِه َمآِب﴾وقال تعالى: 

32]. 

 .[63]اإلسراء:  وْا إاِلَّ إِيَّاهُ﴾﴿ َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُدُ وقال تعالى: 

ةً َواِحَدةً َوأَاَا َربُُّكْم فَاْعبُُدوِن﴾وقال تعالى:  تُُكْم أُمَّ  .[16]األابياء:  ﴿إِنَّ هَِذِه أُمَّ

يَن ُحنَفَاءَ وقال تعالى:  الةَ  ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ َويُقِيُموا الصَّ

َكاةَ َوَذلَِك ِبيُن اْلقَيَِّمِة﴾َويُ   . [1]البينة:  ْؤتُوا الزَّ

66)  َِ أََمَر يَْحيَى  هللاإِنَّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  اأْلَْشَعِريِّ وَعِن الَحاِرِث

َوإِنَّهُ َكاَد أَْن ، ا بَِهاأَْن يَْعَمَل بَِها َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُو ْبَن َزَكِريَّا بَِخْمِس َكلَِماتٍ 

َوتَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن  ،أََمَرَك بَِخْمِس َكلَِماٍت لِتَْعَمَل بَِها هللاإِنَّ  :فَقَاَل ِعيَسى ،يُْبِطَئ بَِها

ا أَْن آُمَرُهمْ  ،يَْعَملُوا بَِها ا أَْن تَأُْمَرهُْم َوإِمَّ بَْقتَنِي بَِها أَْن أَْخَشى إِْن سَ  :فَقَاَل يَْحيَى .فَإِمَّ

وا َعلَى َعدُ قَ وَ  ،فَاْمتَََلَ الَمْسِجدُ  ،فََجَمَع النَّاَس فِي بَْيِت الَمْقِدسِ  ،يُْخَسَف بِي أَْو أَُعذَّبَ 

َرفِ   ،أََمَرنِي بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن أَْعَمَل بِِهنَّ َوآُمَرُكْم أَْن تَْعَملُوا بِِهنَّ  هللاإِنَّ  :فَقَالَ  ،الش 

َكَمثَِل َرُجٍل اْشتََرى  َوإِنَّ َمثََل َمْن أَْشَرَك بِاهلل ،أَْن تَْعبُُدوا هللا َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاا :لُُهنَّ أَوَّ 

ا ِمْن َخالِِص َمالِِه بَِذَهٍب أَْو َوِرقٍ  فَاْعَمْل َوأَدِّ إِلَيَّ  ،َهِذِه َداِري َوَهَذا َعَملِي :فَقَالَ  ،َعْبدا

...الحديث. رواه َويَُؤدِّي إِلَى َغْيِر َسيِِّدِه فَأَي ُكْم يَْرَضى أَْن يَُكوَن َعْبُدهُ َكَذلِكَ فََكاَن يَْعَمُل 

الترمذي
2
. 

 التوحيد هو الركن األوذ من أركان اإلسالم 

ْسًَلُم َعلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (63 بُنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،َهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاشَ  :َخْمسٍ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َكاةِ  ،َوإِقَاِم الصَّ  ،َوإِيتَاِء الزَّ

متفق عليه«. َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َوالَحجِّ 
6
. 

 

 التوحيد هو حق هللا على العبيد 

 يُقَالُ  ِحَمارٍ  َعلَى ملسو هيلع هللا ىلص هللا لِ َرُسو ِرْبفَ  ُكْنتُ : قَالَ  رضي هللا عنه َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  (63

 «؟هللا َعلَى اْلِعبَادِ  َحق   َوَما ،اْلِعبَادِ  َعلَى هللا َحق   َما تَْدِري ،ُمَعاذُ  يَا» :فَقَالَ  :قَالَ  ُعفَْيرٌ  :لَهُ 

                                                 

2
(، وصححه شيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا في 5/220واه الترمذي )ر 

 (.2/621) «الجامع الصحيح»

6
 (.22(، ومالم )5البخاري ) 
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 يُْشِرُكوا َوََل  هللا يَْعبُُدوا أَنْ  :اْلِعبَادِ  َعلَى هللا َحقَّ  فَإِنَّ » :قَالَ  .أَْعلَمُ  َوَرُسولُهُ  هللا :قُْلتُ  :قَالَ  

 :قُْلتُ  :قَالَ  «َشْيئاا بِهِ  يُْشِركُ  ََل  َمنْ  يَُعذِّبَ  ََل  أَنْ  :َوَجلَّ  َعزَّ  هللا َعلَى اْلِعبَادِ  َوَحق   ،َشْيئاا بِهِ 

ْرُهمْ  ََل » :قَالَ  ؟النَّاسَ  أُبَشِّرُ  أَفاََل  ،هللا َرُسولَ  يَا متفق عليه«. فَيَتَِّكلُوا؛تُبَشِّ
2
. 

 لى التوحيد أوذ  ما يبدأ به الداعية إلى هللاالدعوة إ

إِنََّك تَأْتِي »فقَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل رضي هللاُ عنه قال: بََعثَنِي َرُسوُل هللا  (61

ا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب، فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا، َوأَنِّي َرُسوُل هللا، فَإِْن هُْم  قَْوما

اُعوا لَِذلَِك، فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللا اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلٍَة، فَإِْن هُْم أَطَ 

أَطَاُعوا لَِذلَِك، فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللا اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةا تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فَتَُرد  فِي 

فَإِْن ُهْم أَطَاُعوا لَِذلَِك، فَإِيَّاَك َوَكَرائَِم أَْمَوالِِهْم، َواتَِّق َدْعَوةَ الَمْظلُوِم؛ فَإِنَّهُ لَْيَس فُقََرائِِهْم، 

متفق عليه« بَْينََها َوبَْيَن هللا ِحَجاب  
6
. 

 

 دعوة الرسذ جميًعا إلى التوحيد.

 .األبلة على ذلك على سبيل اإلجمال
ُسوالً أَِن اْعبُُدوْا هللا َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوتَ ﴿َولَقَْد بَ قال هللا تعالى:  ٍة رَّ ﴾ َعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

 .[32]النحل: 

ُسوٍل إاِلَّ اُوِحي إِلَْيِه أَاَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ أَاَا وقال تعالى:  ﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

 .[61]األابياء:   فَاْعبُُدوِن﴾

ا يُْشِرُكوَن ﴿أَتَ وقال تعالى:  (62 ُل  *ى أَْمُر هللا فاَلَ تَْاتَْعِجلُوهُ ُسْبَحااَهُ َوتََعالَى َعمَّ يُنَزِّ

وِح ِمْن أَْمِرِه َعلَى َمن يََشاءُ   ِمْن ِعبَاِبِه أَْن أَاِذُروْا أَاَّهُ الَ إِلَهَ إاِلَّ أَاَاْ فَاتَّقُوِن﴾ الَمآلئَِكةَ بِاْلرُّ

 .[6-2]النحل: 

 ى سبيذ التفصيذاألدلة على ذلث عل

 نوح عليه الصالة والسالم
                                                 

2
 (.30(، ومالم )0303البخاري ) 

6
 ، أي: افائاها، وأفضلها.«كرائم أموالهم»(. 21(، ومالم )2311رواه البخاري ) 
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ْن إِلٍَه قال هللا تعالى:  ﴿ لَقَْد أَْرَسْلنَا اُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

 .[11]األعراف:  َغْيُرهُ إِاَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾

 مإبراهيم عليه الصالة والسال
﴿ َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه اْعبُُدوا هللا َواتَّقُوهُ َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم قال هللا تعالى: 

إِاََّما تَْعبُُدوَن ِمن ُبوِن هللا أَْوثَاااً َوتَْخلُقُوَن إِْفكاً إِنَّ الَِّذيَن تَْعبُُدوَن ِمن ُبوِن هللا ال  *تَْعلَُموَن 

ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَهُ إِلَْيِه تُْرَجُعوَن ﴾يَْملِ  ]العنكبوت:  ُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَُغوا ِعنَد هللا الرِّ

22-20]. 

 هود عليه الصالة والسالم
ْن إِلٍَه غَ قال هللا تعالى:  ْيُرهُ ﴿ َوإِلَى َعاٍب أََخاهُْم هُوباً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

 .[21]األعراف:  أَفاَلَ تَتَّقُوَن﴾

 صاحل عليه الصالة والسالم
ْن إِلٍَه َغْيُرهُ قال هللا تعالى:  ﴿ َوإِلَى ثَُموَب أََخاهُْم َصالِحاً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

 .[03]األعراف:  ﴾

 شعيب عليه الصالة والسالم
ْن إِلٍَه َغْيُرهُ ﴾﴿ َوإِلَى مَ قال هللا تعالى:   ْديََن أََخاهُْم ُشَعْيباً قَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

 .[51]األعراف: 

 يعقوب عليه الصالة والسالم
إِْذ َحَضَر يَْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَْعبُُدوَن ِمن  ﴿ أَْم ُكنتُْم ُشهََداءَ قال هللا تعالى: 

قَالُوْا اَْعبُُد إِلَهََك َوإِلَهَ آبَائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق إِلَهاً َواِحداً َواَْحُن لَهُ  بَْعِدي

 .[233]البقرة:  ُمْالُِموَن﴾

 يوسف عليه الصالة والسالم
َكاَن لَنَا أَن اُّْشِرَك ﴿ َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَآئِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحَق َويَْعقُوَب َما قال هللا تعالى: 

يَا  *بِاهلل ِمن َشْيٍء َذلَِك ِمن فَْضِل هللا َعلَْينَا َوَعلَى النَّاِس َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْشُكُروَن 

قُوَن َخْيٌر أَِم هللاُ اْلَواِحُد اْلقَهَّاُر  تَفَرِّ ْجِن أَأَْربَاٌب مُّ واِِه إاِلَّ َما تَْعبُُدوَن ِمن بُ  *َصاِحبَِي الاِّ

ِ أََمَر أاَلَّ تَْعبُدُ  أَْسَماءً  ا أَاَزَل هللاُ بِهَا ِمن ُسْلطَاٍن إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلِل  ْيتُُموهَا أَاتُْم َوآبَآُؤُكم مَّ وْا َسمَّ

يُن اْلقَيُِّم َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن﴾   .[30-35يوسف: ]إاِلَّ إِيَّاهُ َذلَِك الدِّ
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 إلياس عليه الصالة والسالم 
أَتَْدُعوَن  *إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أاَل تَتَّقُوَن  *﴿ َوإِنَّ إِْليَاَس لَِمَن الُمْرَسلِيَن قال هللا تعالى عنه : 

لِيَن﴾ *بَْعالً َوتََذُروَن أَْحَاَن اْلَخالِقِيَن  . [262-263]الصافات:  هللا َربَُّكْم َوَربَّ آبَائُِكُم األَوَّ

 اسم صنم لهم. «بعالً »

 موسى عليه الصالة والسالم
﴿َوَجاَوْزاَا بِبَنِي إِْسَرآئِيَل اْلبَْحَر فَأَتَْوْا َعلَى قَْوٍم يَْعُكفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم قال هللا تعالى: 

ا  إِنَّ هَُؤالءِ * هَلُوَن لَّهُْم قَالُوْا يَا ُموَسى اْجَعل لَّنَا إِلَهاً َكَما لَهُْم آلِهَةٌ قَاَل إِاَُّكْم قَْوٌم تَجْ  ُمتَبٌَّر مَّ

ا َكااُوْا يَْعَملُوَن  لَُكْم َعلَى اْلَعالَِميَن﴾ *هُْم فِيِه َوبَاِطٌل مَّ  قَاَل أََغْيَر هللا أَْبِغيُكْم إِلَهاً َوهَُو فَضَّ

 .[230-235]األعراف: 

 عيسى عليه الصالة والسالم
نِي إِْسَرائِيَل اْعبُُدوْا هللا َربِّي َوَربَُّكْم إِاَّهُ َمن يُْشِرْك ﴿َوقَاَل الَمِايُح يَا بَ قال هللا تعالى: 

َم هللاُ َعلَيِه الَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَاَصاٍر﴾  .[06]المائدة:  بِاهلل فَقَْد َحرَّ

]المائدة:  ِن اْعبُُدوْا هللا َربِّي َوَربَُّكْم﴾﴿ َما قُْلُت لَهُْم إاِلَّ َما أََمْرتَنِي بِِه أَ : عنهوقال تعالى 

220]. 

 ملسو هيلع هللا ىلصخامت النبيني وسيدهم وأفضلهم نبينا حممد 
ََّما إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمن َكاَن قال هللا تعالى عنه:  ْثلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَا ﴿قُْل إِاََّما أَاَا بََشٌر مِّ

 .[220]الكهف: ﴾ َعَمالً َصالِحاً َوال يُْشِرْك بِِعبَاَبِة َربِِّه أََحداً َربِِّه فَْليَْعَمْل  يَْرُجو لِقَاءَ 

مر  ملسو هيلع هللا ىلصوعن طارق بن عبد هللا المحاربي رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا  (60

يا أيها الناس قولوا: َل إله إَل »في سوق ذي المجاز، وعليه حلة حمراء، وهو يقول : 

جارة قد أبمى كعبيه، وعرقوبيه، وهو يقول: يا ، ورجل يتبعه يرميه بالح«هللا تفلحوا

أيها الناس ال تطيعوه، فإاه كذاب، فقلت: من هذا؟ قالوا: غالم بني عبد المطلب. فقلت: 

من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب. أخرجه البخاري 

«خلق أفعال العباب»في 
2
. 

                                                 

2
الجامع »ا الوابعي رحمه هللا في (، وصححه شيخن23)ص« خلق أفعال العباب» 

( عن ربيعة بن عباب الديلي، 3/316(، وأخرجه أحمد )2/615) «الصحيح

 (.2/610) «الجامع الصحيح»وصححه أيًضا شيخنا رحمه هللا في 
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 البيعة على التوحيد

ُكنَّا ِعْنَد الرحمن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال: عن أبي عبد  (65

َوُكنَّا َحِديَث َعْهٍد  «أَََل تُبَايِعُوَن َرُسوَل هللا» :فَقَالَ  ،تِْاَعةً أَْو ثََمااِيَةً أَْو َسْبَعةً  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

فَقُْلنَا قَْد بَايَْعنَاَك  ،«ََل تُبَايِعُوَن َرُسوَل هللاأَ » :ثُمَّ قَالَ  ،قَْد بَايَْعنَاَك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا ،بِبَْيَعةٍ 

قَْد بَايَْعنَاَك يَا  :َوقُْلنَا ،فَبََاْطنَا أَْيِديَنَا :قَالَ  «أَََل تُبَايُِعوَن َرُسوَل هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا

لََواِت  ،ا هللا َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئااَعلَى أَْن تَْعبُُدو» :قَالَ  ؟فََعاَلَم اُبَايُِعكَ  ،َرُسوَل هللا َوالصَّ

فَلَقَْد َرأَْيُت بَْعَض أُولَئَِك  ،«َوََل تَْسأَلُوا النَّاَس َشْيئاا ،َوتُِطيُعوا َوأََسرَّ َكلَِمةا َخفِيَّةا  ،الَخْمسِ 

. رواه مالمالنَّفَِر يَْاقُطُ َسْوطُ أََحِدِهْم فََما يَْاأَُل أََحًدا يُنَاِولُهُ إِيَّاهُ 
2
. 

 التوحيد أفضل ما ُيعد لآلخرة

 ،َوهَُو فِي ِسيَاقَِة الَمْوتِ  ،َحَضْراَا َعْمَرو ْبَن اْلَعاصِ : َعِن اْبِن ِشَماَسةَ الَمْهِريِّ قَالَ 

َل َوْجهَهُ إِلَى اْلِجَدارِ   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا يَا أَبَتَاهُ أََما بَشََّرَك  :فََجَعَل اْبنُهُ يَقُولُ  ،فَبََكى طَِوياًل َوَحوَّ

إِنَّ أَْفَضَل َما اُِعدُّ َشهَاَبةُ أَْن  :فَقَالَ  ،فَأَْقبََل بَِوْجِههِ  :قَالَ  .بَِكَذا ملسو هيلع هللا ىلصأََما بَشََّرَك َرُسوُل هللا  ،بَِكَذا

ًدا َرُسوُل هللا ...الحديث. رواه مالماَل إِلَهَ إاِلَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ
6
. 

 تلقني احملتضر كلمة التوحيد

لَقِّنُوا َمْوتَاُكْم ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا سعيد الخدري رضي هللا عنهما قال: عن أبي 

رواه مالم« إِلَهَ إَِلَّ هللا
3
. 

 من ثمار التوحيد

 من مات عليه دخل اجلنة قطعا

َرُجٌل، فَقَاَل: يَا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أَتَى النَّبِيَّ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا  (61

َمْن َماَت ََل يُْشِرُك بِاهللِ َشْيئاا َدَخَل الَجنَّةَ، َوَمْن َماَت يُْشِرُك »، َما الُموِجبَتَاِن؟ فَقَاَل: هللا

                                                 

2
 ، أي: قريبي عهد ببيعة.«حديثي عهد ببيعة»(. 2033مالم ) 

6
 ، أي: حال حضور الموت.«سياقة الموت»(. 262مالم ) 

3
( عن أبي هريرة رضي هللا عنه، ورواه  120(، ورواه أيًضا )122الم )م 

 «جامعه»( عن عائشة رضي هللا عنها، وصححه شيخنا في 3/1الناائي )

(2/653.) 
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مالم أخرجه «.بِاهلل َشْيئاا َدَخَل النَّارَ  
2
. 

أَتَانِي ِجْبِريُل َعلَْيهِ » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ وعن أبي ذر رضي هللا عنه،  (30

تَِك ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا َدَخَل الَجنَّةَ  ،السًََّلم َرنِي أَنَّهُ َمْن َماَت ِمْن أُمَّ َوإِْن  :قُْلتُ  «فَبَشَّ

متفق عليه«. َوإِْن َسَرقَ  ،َوإِْن َزنَى» :قَالَ  ؟َوإِْن َسَرقَ  ،َزاَى
6
. 

 :َمْن قَالَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه قال:  (32

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ،ْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ أَ  دا َوأَنَّ ِعيَسى َعْبُد  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ

 ؛َوأَنَّ النَّاَر َحق   ،َوأَنَّ الَجنَّةَ َحق   ،َوَكلَِمتُهُ أَْلقَاَها إِلَى َمْريََم َوُروح  ِمْنهُ  ،َواْبُن أََمتِهِ  ،هللا

متفق عليه«. ْدَخلَهُ هللا ِمْن أَيِّ أَْبَواِب الَجنَِّة الثََّمانِيَِة َشاءَ أَ 
3
. 

 .«أَْدَخلَهُ هللا الَجنَّةَ َعلَى َما َكاَن ِمَن اْلَعَملِ »وفي رواية: 

َمْن َشِهَد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  (36

َم هللا َعلَْيِه النَّارَ  َوأَنَّ  ،هللا ا َرُسوُل هللا َحرَّ دا رواه مالم«. ُمَحمَّ
3
. 

ُبلَّنِي َعلَى  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَْعَرابِي ًا أَتَى النَّبِيَّ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (33

ًَلةَ الَمْكتُوبَةَ وَ  ،تَْعبُُد هللا ََل تُْشِرُك بِِه َشْيئاا» :قَالَ  ؟َعَمٍل إَِذا َعِمْلتُهُ َبَخْلُت الَجنَّةَ   ،تُقِيُم الصَّ

َكاةَ الَمْفُروَضةَ   .َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدِه اَل أَِزيُد َعلَى هََذا :قَالَ  «َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ،َوتَُؤدِّي الزَّ

ا َولَّى قَاَل النَّبِيُّ  هُ أَْن يَْنظَُر إِلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ «. يَْنظُْر إِلَى َهَذافَلْ  ،َمْن َسرَّ

متفق عليه
1
. 

 أدلة تقيد مطلق األدلة السابقة

َوُهَو يَْعلَُم أَنَّهُ ََل  ،َمْن َماتَ »:ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه، َعْن ُعْثَمانَ  (33

. رواه مالم«إِلَهَ إَِلَّ هللا َدَخَل الَجنَّةَ 
2
. 

اْذَهْب يا أبا هريرة، »له: قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  (31

فََمْن لَقِيَت ِمْن َوَراِء َهَذا الَحائِِط يَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ُمْستَْيقِناا بَِها قَْلبُهُ  ،بِنَْعلَيَّ َهاتَْينِ 

                                                 

2
 ، أي: الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار.«الموجبتان»(. 13مالم ) 

6
 (.13(، ومالم )0350البخاري ) 

3
 (.65ومالم )(، 3331البخاري ) 

3
 .، وله عن أاس احوه(30مالم ) 

1
 ( واللفظ له.23(، ومالم )2301البخاري ) 

2
 (.62مالم ) 
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ْرهُ بِالَجنَّةِ  َل َمْن لَقِيُت ُعَمرُ  «فَبَشِّ  :فَقُْلتُ  ؟يَا أَبَا هَُرْيَرةَ  َما هَاتَاِن النَّْعاَلنِ  :فَقَالَ  ،فََكاَن أَوَّ

 ،بََعثَنِي بِِهَما َمْن لَقِيُت يَْشهَُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا ُمْاتَْيقِنًا بِهَا قَْلبُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهَاتَاِن اَْعاَل َرُسوِل هللا 

. رواه مالمبَشَّْرتُهُ بِالَجنَّةِ 
2
. 

شك في عين وال يضر ال -شك الراوي–وعن أبي هريرة، أو أبي سعيد الخدري  (32

َوأَنِّي  ،أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا»: ملسو هيلع هللا ىلصالصحابي، ألاهم كلهم عدول، قال: قال سول هللا 

رواه مالم«. الَجنَّةِ  فَيُْحَجَب َعنِ  ،ََل يَْلقَى هللا بِِهَما َعْبد  َغْيَر َشاك   ،َرُسوُل هللا
6
. 

فَإِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا و عن عتبان بن مالك األاصاري رضي هللا عنه قال: قال  (30

َم َعلَى النَّاِر َمْن قَالَ  متفق عليه«. هللاََل إِلَهَ إَِلَّ هللا يَْبتَِغي بَِذلَِك َوْجهَ  :هللا قَْد َحرَّ
3
. 

أَْشَهُد ِعْنَد هللا ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصوعن رفاعة الجهني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (35

ُد إَِلَّ ُسلَِك  ،َوأَنِّي َرُسوُل هللا ِصْدقاا ِمْن قَْلبِهِ  ، هللايَُموُت َعْبد  يَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ  ثُمَّ يَُسدِّ

أخرجه أحمد«. فِي الَجنَّةِ 
3
. 

 التوحيد سبب للنجاة من النار

 ،يُِغيُر إَِذا طَلََع اْلفَْجرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (31

هللا أَْكبَُر هللا  :فََاِمَع َرُجاًل يَقُولُ  ،فَإِْن َسِمَع أََذااًا أَْمَاَك َوإاِلَّ أََغارَ  ،ُع اأْلََذانَ َوَكاَن يَْاتَمِ 

أَْشهَُد أَْن اَل إِلَهَ  ،أَْشهَُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا :ثُمَّ قَالَ  «َعلَى اْلفِْطَرةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصأَْكبَُر فَقَاَل َرُسوُل هللا 

. رواه فَنَظَُروا فَإَِذا هَُو َراِعي ِمْعًزى «َخَرْجَت ِمَن النَّارِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوُل هللا إاِلَّ هللا فَقَا

مالم
1
. 

ْسًَلُم ْدرَ يُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ ْبِن اْليََمانِ و (30 ُس اإْلِ

 ،َوََل َصَدقَة   ،َوََل نُُسك   ،َوََل َصًَلة   ،َحتَّى ََل يُْدَرى َما ِصيَام   ،ُس َوْشُي الثَّْوبِ ْدرَ َكَما يُ 

                                                 

2
 (.32رواه مالم ) 

6
 (.31رواه مالم ) 

3
 (.220-1/215(، ومالم)361البخاري ) 

3
 (.605-2/600) «جامعه»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/22أخرجه أحمد ) 

 أي: يقتصد فال يغلو وال يارف. قال في النهاية:، «يادب»

1
( عن ابن ماعوب، وصححه شيخنا 3522(، وأخرجه أحمد )3/53رواه مالم ) 

 (.2/623) «جامعه»رحمه هللا في 

 ، أي: اإلسالم.«على الفطرة»قال النووي رحمه هللا: قوله: 

 ، أي: بالتوحيد اهـ«خرجت من النار»وقوله:
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َوتَْبقَى طََوائُِف  ،َولَيُْسَرى َعلَى ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ فِي لَْيلٍَة فًََل يَْبقَى فِي اْْلَْرِض ِمْنهُ آيَة   

ْيُخ اْلَكبِيرُ  َهِذِه اْلَكلَِمِة ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا  أَْدَرْكنَا آبَاَءنَا َعلَى :َواْلَعُجوُز يَقُولُونَ  ،ِمَن النَّاِس الشَّ

َواَل  ،َوهُْم اَل يَْدُروَن َما َصاَلةٌ  ،َما تُْغنِي َعْنهُْم اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا :فَقَاَل لَهُ ِصلَةُ « فَنَْحُن نَقُولَُها

لَْيِه ثاََلثًا ُكلَّ َذلَِك يُْعِرُض ثُمَّ َربَّهَا عَ  ،فَأَْعَرَض َعْنهُ ُحَذْيفَةُ  ،َواَل َصَدقَةٌ  ،َواَل اُُاكٌ  ،ِصيَامٌ 

. رواه ابن تُْنِجيِهْم ِمَن النَّاِر ثاََلثًا ،يَا ِصلَةُ  :ثُمَّ أَْقبََل َعلَْيِه فِي الثَّالِثَِة فَقَالَ  ،َعْنهُ ُحَذْيفَةُ 

ماجة
2
. 

ا: قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  الُمَايَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ و (32  َعلَْيهِ  َبَخلَ  فَاةُ اْلوَ  طَالِبٍ  أَبَا َحَضَرتْ  لَمَّ

 إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  قُلْ  ،َعمِّ  أَيْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  أَُميَّةَ  أَبِي ْبنُ  هللا َوَعْبدُ  ،َجْهلٍ  أَبُو َوِعْنَدهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 

 أَتَْرَغبُ  ،طَالِبٍ  بَاأَ  يَا أَُميَّةَ  أَبِي ْبنُ  هللا َوَعْبدُ  ،َجْهلٍ  أَبُو فَقَالَ  «هللا ِعْندَ  بَِها لَكَ  أَُحاج   هللا

 َكانَ  َما﴿ فَنََزلَتْ  «َعْنكَ  أُْنهَ  لَمْ  َما لَكَ  َْلَْستَْغفَِرنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  الُمطَّلِبِ  َعْبدِ  ِملَّةِ  َعنْ 

 أَاَّهُمْ  لَهُمْ  تَبَيَّنَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  قُْربَى أُولِي َكااُوا َولَوْ  لِْلُمْشِرِكينَ  يَْاتَْغفُِروا أَنْ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  لِلنَّبِيِّ 

﴾. متفق عليهأَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 
6
. 

 

 التوحيد سبب للخروج من النار ملن دخلها بذنوبه

 إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  :قَالَ  َمنْ  ِمَن النَّارِ  يَْخُرجُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ رضي هللا عنه،  أَاَسٍ  َعنْ  (36

 قَْلبِهِ  َوفِي هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  :قَالَ  َمنْ  ِمَن النَّارِ  َويَْخُرجُ  ،َخْيرٍ  ِمنْ  َشِعيَرةٍ  َوْزنُ  قَْلبِهِ  َوفِي هللا

ةٍ  َوْزنُ  ةٍ  َوْزنُ  قَْلبِهِ  َوفِي هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  :قَالَ  َمنْ  ِمَن النَّارِ  َويَْخُرجُ  ،َخْيرٍ  ِمنْ  بُرَّ  ِمنْ  َذرَّ

عليه متفق .بدل من خير «من إيمان»وفي رواية  «َخْيرٍ 
3
. 

إن ناسا من أمتي »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  رضي هللا عنهما قال: جابروعن  (33

 ،ثم يعيرهم أهل الشرك ،فيكونون في النار ما شاء هللا أن يكونوا ،يعذبون بذنوبهم

وإيمانكم نفعكم لما يريد هللا  ،ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه من تصديقكم :فيقولون لهم

 ملسو هيلع هللا ىلصثم تًل رسول هللا  ،فما يبقى موحد إَل أخرجه هللا أن يري أهل الشرك من الحسرة

                                                 

2
 «جامعه»ا الوابعي رحمه هللا في (، وصححه شيخن6/2333رواه ابن ماجة ) 

(2/602-600.) 

أي: «، وليارى على كتاب هللا»، أي: اقشه. «وشي الثوب»، أي: يطمس. «يدرس»

 يذهب به في الليل.

6
 (.323-2/323م )ومال(، 3201البخاري ) 

 ، أي: أجابل عنك بها، كما جاء في بعض الروايات.«أحاج»

3
 (.3/11(، ومالم )33البخاري ) 
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«التفاير». رواه الناائي في ﴾ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين﴿هذه اْلية 
2
. 

 صلى اهلل عليه وآله وسلماملوحد املخلص يف توحيده أسعد الناس بشفاعة رسول اهلل 

َمْن أَْسَعُد النَّاِس بَِشفَاَعتَِك  ،ا َرُسوَل هللايَ : أَاَّهُ قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ   (33

أَْن ََل يَْسأَلُنِي َعْن َهَذا اْلَحِديِث  ،لَقَْد ظَنَْنُت يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيَْوَم اْلقِيَاَمِة قَاَل َرُسوُل هللا 

ُل ِمْنكَ   ،النَّاِس بَِشفَاَعتِي يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  أَْسَعدُ  ،لَِما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعلَى اْلَحِديثِ  ،أََحد  أَوَّ

ا ِمْن قَْلبِهِ  :َمْن قَالَ  رواه البخاري«. أَْو نَْفِسهِ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َخالِصا
6
. 

أَتَانِي »  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَْشَجِعيِّ و (31

تِي الَجنَّةَ َوبَْيَن الشَّفَاَعةِ آٍت ِمْن ِعْنِد َربِّي فََخيَّ  فَاْختَْرُت  ،َرنِي بَْيَن أَْن يُْدِخَل نِْصَف أُمَّ

رواه الترمذي«. َوِهَي لَِمْن َماَت ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا ،الشَّفَاَعةَ 
3
. 

 التوحيد يعصم الدم واملال

 :َمْن قَالَ » :قُولُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ عن طارق بن أشيم رضي هللا عنه  (32

رواه  «.َوِحَسابُهُ َعلَى هللا ،َوَدُمهُ  ،َحُرَم َمالُهُ  ؛َوَكفََر بَِما يُْعبَُد ِمْن ُدوِن هللا ،َلَ إِلَهَ إَِلَّ هللا

مالم
3
. 

بَْعثًا ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصوعن جندب بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: بعث رسول هللا  (30

َوإِاَّهُْم اْلتَقَْوا فََكاَن َرُجٌل ِمَن الُمْشِرِكيَن إَِذا َشاَء أَْن  ،لُمْشِرِكينَ الُمْالِِميَن إِلَى قَْوٍم ِمَن ا

 :قَالَ  ،َوإِنَّ َرُجاًل ِمَن الُمْالِِميَن قََصَد َغْفلَتَهُ  ،يَْقِصَد إِلَى َرُجٍل ِمَن الُمْالِِميَن قََصَد لَهُ فَقَتَلَهُ 

ْيَف قَالَ  ،َزْيدٍ َوُكنَّا اَُحدَُّث أَاَّهُ أَُساَمةُ ْبُن  ا َرفََع َعلَْيِه الاَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا فَقَتَلَهُ فََجاَء اْلبَِشيُر  :فَلَمَّ

ُجِل َكْيَف َصنََع فََدَعاهُ فََاأَلَهُ فَقَالَ  ،فََاأَلَهُ فَأَْخبََرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى النَّبِيِّ  لَِم » :َحتَّى أَْخبََرهُ َخبََر الرَّ

َوإِاِّي  ،َوقَتََل فاَُلاًا َوفاَُلاًا َوَسمَّى لَهُ اَفًَرا ،أَْوَجَع فِي الُمْالِِمينَ  ،َرُسوَل هللايَا  :قَالَ  «؟قَتَْلتَهُ 

ا َرأَى الاَّْيَف قَالَ  اََعْم  :قَالَ  «؟أَقَتَْلتَهُ » ملسو هيلع هللا ىلصاَل إِلَهَ إاِلَّ هللا قَاَل َرُسوُل هللا  :َحَمْلُت َعلَْيِه فَلَمَّ

يَا َرُسوَل هللا اْستَْغفِْر لِي  :قَالَ  «؟ إِلَهَ إَِلَّ هللا إَِذا َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَاَمةِ فََكْيَف تَْصنَُع بًَِل » :قَالَ 

فََجَعَل اَل يَِزيُدهُ َعلَى أَْن  :قَالَ  «؟َوَكْيَف تَْصنَُع بًَِل إِلَهَ إَِلَّ هللا إَِذا َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَاَمةِ » :قَالَ 

                                                 

الجاااامع »(، وحاااانه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 2/262) «التفااااير»النااااائي فاااي روه  2

 (.2/632) «الصحيح

6
 (.11البخاري ) 

3
 ( بإسناب صحيح.6332رواه الترمذي ) 

3
 (.63مالم ) 
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. رواه مالمإِلَهَ إاِلَّ هللا إَِذا َجاَءْت يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  َكْيَف تَْصنَُع باَِل  :يَقُولَ  
2
. 

إِلَى اْلُحَرقَِة ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصبََعثَنَا َرُسوُل هللا : قَالَ وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما  (35

ا  ،ِمْنهُمْ  َولَِحْقُت أَاَا َوَرُجٌل ِمَن األَْاَصاِر َرُجاًل  ،فََصبَّْحنَا اْلقَْوَم فَهََزْمنَاهُمْ  ،ُجهَْينَةَ  فَلَمَّ

ا  :َوطََعْنتُهُ بُِرْمِحي َحتَّى قَتَْلتُهُ قَالَ  ،اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا فََكفَّ َعْنهُ اأْلَْاَصاِريَّ  :َغِشينَاهُ قَالَ  فَلَمَّ

 :قَالَ  «؟إَِلَّ هللا ََل إِلَهَ  :أَقَتَْلتَهُ بَْعَد َما قَالَ  ،يَا أَُساَمةُ »لِي  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدْمنَا بَلََغ َذلَِك النَّبِيَّ 

ًذا قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ   :قَالَ  «؟ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :أَقَتَْلتَهُ بَْعَد َما قَالَ » :فَقَالَ  :إِاََّما َكاَن ُمتََعوِّ

ُرهَا َعلَيَّ  . متفق عليهيَْومِ َحتَّى تََمنَّْيُت أَاِّي لَْم أَُكْن أَْسلَْمُت قَْبَل َذلَِك الْ  ،فََما َزاَل يَُكرِّ
6
. 

أُِمْرُت أَْن »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة، وجابر رضي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا  (31

َونَْفَسهُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َعَصَم ِمنِّي َمالَهُ  :ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا فََمْن قَالَ  :َحتَّى يَقُولُوا :أُقَاتَِل النَّاسَ 

رواه مالم«. َعلَى هللا َوِحَسابُهُ  ،إَِلَّ بَِحقِّهِ 
3
. 

أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النَّاَس » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعِن اْبِن ُعَمرَ و (10

ا َرُسوُل هللا ،َحتَّى يَْشَهُدوا أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا دا ًَلةَ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َكاةَ  ،َويُقِيُموا الصَّ  ،َويُْؤتُوا الزَّ

ْسًَلِم َوِحَسابُُهْم َعلَى هللا ،َوأَْمَوالَُهمْ  ،فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهمْ  فَإَِذا «. إَِلَّ بَِحقِّ اإْلِ

متفق عليه
3
. 

 التوحيد يسبب االستخالف يف األرض والتمكني يف الدين واألمن

الَِحاِت لَيَْاتَْخلِفَنَّهُم فِي األَْرِض ﴿َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا اقال هللا تعالى:  لصَّ

لَنَّهُْم مِ  نَنَّ لَهُْم ِبينَهُُم الَِّذي اْرتََضى لَهُْم َولَيُبَدِّ ْن بَْعِد َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ

بَْعَد َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن﴾  َخْوفِِهْم أَْمنًا يَْعبُُدواَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمْن َكفَرَ 

 .[11]النور:

 التوحيد يثمر للعبد رضى اهلل عنه

إِنَّ هللا يَْرَضى لَُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (12

َوأَْن تَْعتَِصُموا  ،ََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئااوَ  ،فَيَْرَضى لَُكْم أَْن تَْعبُُدوهُ  :ثًََلثاا َويَْكَرهُ لَُكْم ثًََلثاا

قُوا َؤالِ  ،َويَْكَرهُ لَُكْم قِيَل َوقَالَ  ،بَِحْبِل هللا َجِميعاا َوََل تَفَرَّ . «َوإَِضاَعِة الَمالِ  ،َوَكْثَرةَ الس 

                                                 

 (.10مالم ) 2

 (.12(، ومالم )2506البخاري ) 6

 باالحنا. ، أي: اقتربنا منه وعلوااه«غشيناه»، أي: أتيناهم صباًحا. «فصبحنا القوم»

 (.626-2/622مالم ) 3

 (.626-2/622(، ومالم )61البخاري ) 3
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رواه مالم
2
. 

 التوحيد يثمر للعبد األمن واإلهتداء

ْم يَْلبُِاوا إِيَمااَهُْم بِظُْلٍم أُْولَئَِك لَهُُم األَْمُن َوهُْم ُمْهتَُدوَن﴾ ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َولَ قال هللا تعالى: 

 .[56]األاعام:

ا اََزلَتْ : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللاو (16 الَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يَْلبُِاوا ﴿ لَمَّ

 ،أَيُّنَا لَْم يَْظلِمْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْصَحاُب َرُسوِل هللا  :قَالَ  تَُدوَن﴾إِيَمااَهُْم بِظُْلٍم أُْولَئَِك لَهُُم األَْمُن َوهُْم ُمهْ 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿ فَأَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  ﴾. متفق عليهإِنَّ الشِّ
6
. 

 التوحيد يسبب للعبد مغفرة ذنوبه

ًَلةَ َمْن أَقَاَم ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  (13  ،لصَّ

َكاةَ   رأَْن يَْغفَِر لَهُ َهاجِ  ،َكاَن َحق اا َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،َوَماَت ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا ،َوآتَى الزَّ

إِنَّ » :فَقَالَ  ؟أاََل اُْخبُِر بِهَا النَّاَس فَيَْاتَْبِشُروا بِهَا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا «َوَماَت فِي َمْولِِدهِ أ

َماِء َواْْلَْرضِ  أََعدََّها هللا لِْلُمَجاِهِديَن فِي  ،لِْلَجنَِّة ِمائَةَ َدَرَجٍة بَْيَن ُكلِّ َدَرَجتَْيِن َكَما بَْيَن السَّ

َوََل تَِطيُب أَْنفُُسُهْم أَْن  ،َوََل أَِجُد َما أَْحِملُُهْم َعلَْيهِ  ،َولَْوََل أَْن أَُشقَّ َعلَى الُمْؤِمنِينَ  ،َسبِيلِهِ 

رواه «. ثُمَّ أُْقتَلُ  ،ثُمَّ أُْحيَا ،يَتََخلَّفُوا بَْعِدي َما قََعْدُت َخْلَف َسِريٍَّة َولََوِدْدُت أَنِّي أُْقتَلُ 

الناائي
3
. 

 فضل التوحيد

فََجاَء َرُجٌل ِمْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو

يبَاجِ أَْهِل اْلبَا أاََل إِنَّ َصاِحبَُكْم هََذا قَْد َوَضَع ُكلَّ  :فَقَالَ  ،ِبيَِة َعلَْيِه ُجبَّةٌ ِسيَجاٍن َمْزُروَرةٌ بِالدِّ

 .َويَْرفََع ُكلَّ َراعٍ اْبِن َراعٍ  ،يُِريُد أَْن يََضَع ُكلَّ فَاِرٍس اْبِن فَاِرسٍ  :قَالَ  .فَاِرٍس اْبِن فَاِرسٍ 

ثُمَّ  «أَََل أََرى َعلَْيَك لِبَاَس َمْن ََل يَْعقِلُ » :َوقَالَ  ،بَِمَجاِمِع ُجبَّتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا فَأََخَذ َرُسوُل  :قَالَ 

ا َحَضَرْتهُ اْلَوفَاةُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ اَبِيَّ هللا اُوًحا » :قَالَ  آُمُرَك  ،اِلْبنِِه إِاِّي قَاصٌّ َعلَْيَك اْلَوِصيَّةَ  :لَمَّ

ْبَع  ؛آُمُرَك باَِل إِلَهَ إاِلَّ هللا :نَتَْينِ اثْ  َوأَْاهَاَك َعنِ  ،بِاْثنَتَْينِ  ْبَع َواأْلَْرِضيَن الاَّ َمَواِت الاَّ فَإِنَّ الاَّ

َولَْو أَنَّ  ،َوُوِضَعْت اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا فِي ِكفٍَّة َرَجَحْت بِِهنَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا ،لَْو ُوِضَعْت فِي ِكفَّةٍ 

ْبعَ  َمَواِت الاَّ ْبَع ُكنَّ َحْلقَةً ُمْبهََمةً قََصَمْتهُنَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَواأْلَ  ،الاَّ َوُسْبَحاَن هللا  ،ْرِضيَن الاَّ

ْركِ  :َوأَْاهَاكَ  .َوبِهَا يُْرَزُق اْلَخْلقُ  ،فَإِاَّهَا َصاَلةُ ُكلِّ َشْيءٍ  ؛َوبَِحْمِدهِ   :قَالَ  «َواْلِكْبرِ  ،َعِن الشِّ
                                                 

 (.2021مالم ) 2
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ْرُك قَْد َعَرْفنَاهُ فََما اْلِكْبرُ  ؟هللاأَْو قِيَل يَا َرُسوَل  :قُْلتُ   أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا اَْعاَلِن  :قَالَ  ؟هََذا الشِّ

قَاَل  ؟هَُو أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا ُحلَّةٌ يَْلبَُاهَا :قَالَ  «ََل » :قَالَ ؟ َحَانَتَاِن لَهَُما ِشَراَكاِن َحَانَانِ 

أَفَهَُو أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا  :قَالَ  «ََل » :قَالَ  ؟َن أِلََحِداَا َبابَّةٌ يَْرَكبُهَااْلِكْبُر هَُو أَْن يَُكو :قَالَ   «ََل »

 ،َسفَهُ الَحقِّ » :قَالَ  ؟هللا فََما اْلِكْبرُ  ،يَا َرُسولَ  :قِيلَ  «ََل » :قَالَ  ؟أَْصَحاٌب يَْجلُِاوَن إِلَْيهِ 

. رواه أحمد«َوَغْمُص النَّاسِ 
2
. 

إِنَّ هللا َسيَُخلُِّص َرُجًلا » يقول: ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا  وعنه رضي هللا عنه قال: (13

تِي َعلَى ُرُءوِس الَخًَلئِِق يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ُكل   ،فَيَْنُشُر َعلَْيِه تِْسَعةا َوتِْسِعيَن ِسِجًل ا  ،ِمْن أُمَّ

ََل  :فَيَقُولُ  ؟لََمَك َكتَبَتِي الَحافِظُونَ أَظَ  ،أَتُْنِكُر ِمْن َهَذا َشْيئاا :ثُمَّ يَقُولُ  ،ِسِجل  ِمْثُل َمدِّ اْلبََصرِ 

فَإِنَّهُ ََل  ،بَلَى إِنَّ لََك ِعْنَدنَا َحَسنَةا  :فَيَقُولُ  ،ََل يَا َربِّ  :فَيَقُولُ  ؟أَفَلََك ُعْذر   :فَيَقُولُ  ،يَا َربِّ 

ا َعْبُدهُ  ، هللافَتَْخُرُج بِطَاقَة  فِيَها أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،ظُْلَم َعلَْيَك اْليَْومَ  دا َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

تِ  ،يَا َربِّ  :اْحُضْر َوْزنََك فَيَقُولُ  :فَيَقُولُ  ،َوَرُسولُهُ  ِجًلَّ  ؟َما َهِذِه اْلبِطَاقَةُ َمَع َهِذِه السِّ

ُت فِي َكفَّةٍ  :إِنََّك ََل تُْظلَُم قَالَ  :فَقَالَ  ِجًلَّ  فَطَاَشتِ  ،فَّةٍ َواْلبِطَاقَةُ فِي كَ  ،فَتُوَضُع السِّ

تُ  ِجًلَّ رواه  الترمذي، وابن ماجة «.فًََل يَْثقُُل َمَع اْسِم هللا َشْيء   ،َوثَقُلَْت اْلبِطَاقَةُ  ،السِّ
6
 . 

 الترغيب في التوبة

 تعريف التوبة لغًة وشرًعا

 التوبة لغة: من تاب يتوب إذا رجع.

وشرًعا: الرجوع من معصية هللا إلى طاعة هللا
3
. 

 ةشروط التوب

 التوبة لها خماة شروط إذا كاات المعصية بين العبد وبين هللا.

 اإلخالص هلل تعالى. -2

 الندم على ما فعل من المعصية. -6
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اإلقالع عن الذاب، واإلقالع عن الذاب إن كان الذاب ترُك واجٍب، فاإلقالع  -3

 عنه بفعله، وإن كان فعل محرم، فاإلقالع عنه بتركه.

 اب الذي تاب منه.العزم على عدم العوبة إلى الذ -3

أن تكون في زمن التوبة، فإن تاب في زمن ال تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة،  -1

 وذلك على اوعين:

 األول: باعتبار كل إااان بحابه.

 والثااي: باعتبار العموم.

أما األول: فال بد أن تكون التوبة قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، أما بعد بلوغ الروح 

يِّئَاِت َحتَّى إَِذا  ال تنفع التوبة قال هللا تعالى:إلى الحلقوم ف ﴿َولَْيَاِت التَّْوبَةُ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن الاَّ

َحَضَر أََحَدهُُم الَمْوُت قَاَل إِاِّي تُْبُت اآلَن َوال الَِّذيَن يَُموتُوَن َوهُْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْداَا لَهُْم 

 .[25:]النااءَعَذابًا أَلِيًما﴾ 

يَْوَم يَأْتِي بَْعُض آيَاِت َربَِّك ال يَنفَُع وأما الثااي: فهو العموم، فإن هللا عزوجل يقول: ﴿

إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص. وقال [215]األاعام:اَْفًاا إِيَمااُهَا لَْم تَُكْن آَمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَابَْت فِي إِيَمااِهَا َخْيًرا﴾ 

بِاللَّْيِل لِيَتُوَب ُمِسيُء النََّهاِر َويَْبُسطُ يََدهُ بِالنََّهاِر لِيَتُوَب ُمِسيُء هللا َعزَّ َوَجلَّ يَْبُسطُ يََدهُ 

رواه مالم«. اللَّْيِل َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِها
2
. 

فإن كاات المعصية بين العبد وبين المخلوقين؛ فشروطها ستة: هذه الخماة، 

 .والاابس أن يرب الحقوق إلى أهلها

 ودوب التوبة

 .[5]التحريم:﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى هللاِ تَْوبَةً اَُصوًحاقال هللا تعالى: 

 .[32]النور:َوتُوبُوا إِلَى هللاِ َجِميًعا أَيُّهَا الُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾ وقال تعالى: ﴿

 .[3]هوب:ُكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه﴾ ﴿َوأَِن اْستَْغفُِروا َربَّ  وقال تعالى:

َماَء َعلَْيُكْم وقال تعالى: عن هوب ﴿ َويَا قَْوِم اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسِل الاَّ

تُِكْم َوال تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن﴾  ةً إِلَى قُوَّ  .[16]هوب:ِمْدَراًرا َويَِزْبُكْم قُوَّ

فَاْستَْغفُِروهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي قَِريٌب ُمِجيٌب﴾ ه قال لقومه: ﴿وقال عن صالح أا

 .[22]هوب:

﴿َواْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرِحيٌم وقال عن شعيب أاه قال لقومه: 

 .[10]هوب:َوُبوٌب﴾ 
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ْلُت َوإِلَْيِه َمتَاِب﴾ قُْل هَُو َربِّي ال إِلَهَ إاِلَّ ﴿ وقال تعالى:   .[30]الرعد: هَُو َعلَْيِه تََوكَّ

 التوبة صفة من صفات األنبياء

 أبونا آدم عليه الصالة والسالم
﴿َوقُْلنَا يَا آَبُم اْسُكْن أَْاَت َوَزْوُجَك الَجنَّةَ َوُكال ِمْنهَا َرَغًدا َحْيُث قال هللا تعالى عنه: 

ا *  الشََّجَرةَ فَتَُكواَا ِمَن الظَّالِِمينَ  ِشْئتَُما َوال تَْقَربَا هَِذهِ  ْيطَاُن َعْنهَا فَأَْخَرَجهَُما ِممَّ فَأََزلَّهَُما الشَّ

*  َكااَا فِيِه َوقُْلنَا اْهبِطُوا بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي األَْرِض ُمْاتَقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحينٍ 

ِحيُم﴾ فَتَلَقَّى آَبُم ِمْن َربِِّه كَ  اُب الرَّ  .[30-31]البقرة:لَِماٍت فَتَاَب َعلَْيِه إِاَّهُ هَُو التَّوَّ

﴿قَاال َربَّنَا ظَلَْمنَا أَافَُانَا َوإِْن لَْم وهذه الكلمات قد بينها هللا في سورة األعراف بقوله: 

 .[63]األعراف:تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكواَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾ 

 اهيم وإمساعيل عليهما الصالة والسالمإبر
﴿َوإِْذ يَْرفَُع إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا قال هللا تعالى عنهما: 

ِميُع اْلَعلِيمُ  يَّتِنَا*  إِاََّك أَْاَت الاَّ ةً ُمْالَِمةً لََك َوأَِراَا  َربَّنَا َواْجَعْلنَا ُمْالَِمْيِن لََك َوِمْن ُذرِّ أُمَّ

ِحيُم﴾  اُب الرَّ  .[265-260]البقرة:َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْينَا إِاََّك أَْاَت التَّوَّ

 موسى عليه الصالة والسالم
ا َجاَء ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ أَِراِي أَاظُْر إِلَ قال هللا تعالى عنه:  ْيَك ﴿َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ لِ  ْلَجبَِل قَاَل لَْن تََرااِي َولَِكِن ااظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكااَهُ فََاْوَف تََرااِي فَلَمَّ

ُل الُمْؤِمنِ  ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحااََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَاَا أَوَّ ا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّ يَن﴾ َجَعلَهُ َبك ً

 .[233]األعراف:

 داود عليه الصالة والسالم
 .[63]ص:َوظَنَّ َباُوُب أَاََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَّهُ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَاَاَب﴾ قال هللا عنه: ﴿

َوهَُو َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصقََرأَ َرُسوُل هللا : أَاَّهُ قَالَ  رضي هللا عنه أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َعنِ و (11

ْجَدةَ اََزَل فََاَجدَ  ،بَِر صاْلِمنْ  ا بَلََغ الاَّ ا َكاَن يَْوٌم آَخُر قََرأَهَا ،َوَسَجَد النَّاُس َمَعهُ  ،فَلَمَّ  ،فَلَمَّ

ُجوِب فَقَاَل النَّبِيُّ  َن النَّاُس لِلاُّ ْجَدةَ تََشزَّ ا بَلََغ الاَّ  َولَِكنِّي َرأَْيتُُكمْ  ،إِنََّما ِهَي تَْوبَةُ نَبِي  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

ُجودِ  ْنتُْم لِلس  . رواه أبو باوبفَنََزَل فََاَجَد َوَسَجُدوا «تََشزَّ
2
. 

                                                 

 = «صاحيح أباي باوب»لباااي رحماه هللا فاي (، وصححه الشيخ األ2320رواه أبو باوب ) 2



 الترغيب في التوبة                                                            

 

36 

 نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آ له وسلم
َوهللا إِنِّي » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (12

ةا أَْكثََر  ،َْلَْستَْغفُِر هللا َوأَتُوُب إِلَْيِه فِي اْليَْومِ  رواه البخاري«. ِمْن َسْبِعيَن َمرَّ
2
. 

يَا أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  وعن األغر بن ياار المزاي رضي هللا عنه (10

ةٍ  ،النَّاُس تُوبُوا إِلَى هللا رواه مالم «.فَإِنِّي أَتُوُب فِي اْليَْوِم إِلَْيِه ِمائَةَ َمرَّ
6
. 

فِي الَمْجلِسِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ُكنَّا لَنَُعدُّ لَِرُسوِل هللا : الَ قَ  رضي هللا عنهماَ  َعِن اْبِن ُعَمر و (15

ٍة  ِحيمُ  ،َربِّ اْغفِْر لِي َوتُْب َعلَيَّ »اْلَواِحِد ِمائَةَ َمرَّ اُب الرَّ رواه أبو باوب، «. إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

والترمذي
3
. 

ِمْن قَْوِل ُسْبَحاَن  يُْكثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  و (11

أََراَك تُْكثُِر ِمْن قَْوِل  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  :قَالَتْ  .َوأَتُوُب إِلَْيهِ  ،َوبَِحْمِدِه أَْستَْغفُِر هللا ،هللا

ى َعًَلَمةا فِي َخبََّرنِي َربِّي أَنِّي َسأَرَ » :فَقَالَ  .َوبَِحْمِدِه أَْستَْغفُِر هللا َوأَتُوُب إِلَْيهِ  ،ُسْبَحاَن هللا

تِي أَْستَْغفُِر هللا َوأَتُوُب إِلَْيِه فَقَْد  ،فَإَِذا َرأَْيتَُها أَْكثَْرُت ِمْن قَْوِل ُسْبَحاَن هللا َوبَِحْمِدهِ  ،أُمَّ

ا َوَرأَْيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فِي ِديِن هللا ، ﴿فَْتُح َمكَّةَ ﴾ ﴿إَِذا َجاَء نَْصُر هللا َواْلفَْتحُ  َرأَْيتَُها أَْفَواجا

اباا ﴾. متفق عليه، واللفظ لمالمفََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغفِْرهُ إِنَّهُ َكاَن تَوَّ
3
 . 

إذا رجع من سفر قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: كان النبي  (20

 ،َونََصَر َعْبَدهُ  ،َدهُ َصَدَق هللا َوعْ  ،لَِربِّنَا َحاِمُدونَ  ،َساِجُدونَ  ،َعابُِدونَ  ،تَائِبُونَ  ،آيِبُونَ »

رواه مالم «.َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 
1
 . 

 دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم ربه أن يتقبل توبته

=

                                                                                                                                   

 (.320رقم )« الصحيح الماند»(، وشيخنا رحمه هللا في 2/211)

 ، أي: استعدوا للاجوب.«تشزن الناس»

 (.2300رواه البخاري ) 2

 (.6006مالم ) 6

الصااحيح »، وصاححه شاايخنا رحماه هللا فاي (3333) ، والترماذي(2122) أباو باوب  3

 (.036« )الماند

 ( احوه.3125( بهذا اللفظ، والبخاري )353( مالم )3152ري )البخا 3

1
 (.353(، ومالم )3125البخاري ) 

 ، أي: راجعون«آيبون»
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َربِّ أَِعنِّي َوََل تُِعْن »يَْدُعو  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (22 

ْر ُهَداَي إِلَيَّ  ،َواْمُكْر لِي َوََل تَْمُكْر َعلَيَّ  ،َعلَيَّ َواْنُصْرنِي َوََل تَْنُصْر  ،َعلَيَّ   ،َواْهِدنِي َويَسِّ

ا ،َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن بََغى َعلَيَّ  ا ،اللهمَّ اْجَعْلنِي لََك َشاِكرا لََك  ،لََك َراِهباا ،لََك َذاِكرا

ا َوثَبِّْت  ،َوأَِجْب َدْعَوتِي ،َواْغِسْل َحْوبَتِي ،ْوبَتِيَربِّ تَقَبَّْل تَ  ،إِلَْيَك ُمْخبِتاا أَْو ُمنِيباا ،ِمْطَواعا

تِي ْد لَِسانِي ،َواْهِد قَْلبِي ،ُحجَّ . رواه أبو باوب، والترمذي، «َواْسلُْل َسِخيَمةَ قَْلبِي ،َوَسدِّ

هوابن ماج
2
. 

 التوبة صفة من صفات املؤمنني.

اِكُعوَن الاَّاِجُدوَن ﴿التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحامِ قال هللا تعالى:  ُدوَن الاَّائُِحوَن الرَّ

ِر الُمْؤِمنِيَن﴾  اآلِمُروَن بِالَمْعُروِف َوالنَّاهُوَن َعِن الُمنَكِر َواْلَحافِظُوَن لُِحُدوِب هللاِ َوبَشِّ

 .[226]التوبة:

قال العالمة الاعدي رحمه هللا: فارت الاياحة بالصيام، أو الاياحة  الاَّائُِحوَن﴾﴿

طلب العلم، وفارت باياحة القلب في معرفة هللا ومحبته واإلاابة إليه على الدوام، في 

والصحيح أن المراب بالاياحة الافر في القربات، كالحج، والعمرة، والجهاب، وطلب 

 العلم، وصلة األقارب واحو ذلك اهـ

ْينَا اإِلاَااَن بَِوالَِدْيِه إِْحَاااًا َحَملَْتهُ  وقال تعالى: هُ ُكْرهًا َوَوَضَعْتهُ ُكْرهًا  ﴿َوَوصَّ أُمُّ

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَ  ْن َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلثُوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ

ا تَْرَضاهُ َوأَْصلِْح لِي فِي أَْشُكَر اِْعَمتََك الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِحً 

يَّتِي إِاِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِاِّي ِمَن الُمْالِِمينَ  أُْولَئَِك الَِّذيَن اَتَقَبَُّل َعْنهُْم أَْحَاَن َما َعِملُوا *  ُذرِّ

ْدِق الَِّذي َكااُوا يُوَعدُ  ونَ َواَتَجاَوُز َعْن َسيِّئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب الَجنَِّة َوْعَد الصِّ
6

-21]األحقاف:﴾ 

22]. 

﴿َعَاى َربُّهُ إِْن طَلَّقَُكنَّ أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا ِمْنُكنَّ ُمْالَِماٍت ُمْؤِمنَاتٍ وقال تعالى: 

                                                 

(، وصاااححه شااايخنا 3530(، وابااان ماجاااة )3116(، والترماااذي )2120أباااو باوب ) 2

 (.300-1/302) «جامعه»رحمه هللا في 

، أي: خاشاًعا «إلياك مخبتًاا»منقااًبا. ، أي: مذعنًا «لك مطواًعا»، أي: خائفًا. «لك راهبًا»

أي: ااااازع. «، واسااالل»أي: إثماااي. «، حاااوبتي»، أي: راجًعاااا. «أو منيبًاااا»متواضاااًعا. 

 أي: غشه، وحقده، وحاده.«، سخيمة قلبي»

 ، أي: ألهمني.﴾أَْوِزْعنِي﴿ 6
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قَااِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَيِّبَاٍت َوأَْبَكاًرا
2
 .[1]التحريم:﴾ 

 مسارعة الصحابة إىل التوبة

ا َرآهَا َرُسوُل  ،أَاَّهَا اْشتََرْت اُْمُرقَةً فِيهَا تََصاِويرُ رضي هللا عنها  َشةَ َعْن َعائِ  (26 فَلَمَّ

يَا َرُسوَل  :فَقَالَتْ  ،فََعَرْفُت أَْو فَُعِرفَْت فِي َوْجِهِه اْلَكَراِهيَةُ  ،قَاَم َعلَى اْلبَاِب فَلَْم يَْدُخلْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

َما بَاُل َهِذِه » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،فََماَذا أَْذاَْبتُ  ،هِ أَتُوُب إِلَى هللا َوإِلَى َرُسولِ  ،هللا

إِنَّ أَْصَحاَب » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوتََوسَُّدهَا ،اْشتََرْيتُهَا لََك تَْقُعُد َعلَْيهَا :فَقَالَتْ  «؟الن ْمُرقَةِ 

َوِر يَُعذَّبُونَ  َوُر » :ثُمَّ قَالَ  «لَْقتُمْ أَْحيُوا َما خَ  :َويُقَاُل لَُهمْ  ،َهِذِه الص  إِنَّ اْلبَْيَت الَِّذي فِيِه الص 

متفق عليه، واللفظ للبخاري «.ََل تَْدُخلُهُ الَمًَلئَِكةُ 
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اْمَرأَةً ِمْن ُجهَْينَةَ أَتَْت اَبِيَّ هللا رضي هللا عنهما  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ و  (23

اَى ا فَأَقِْمهُ َعلَي   ،يَا اَبِيَّ هللا :الَتْ فَقَ  ،َوِهَي ُحْبلَى ِمَن الزِّ َولِيَّهَا  ملسو هيلع هللا ىلصفََدَعا اَبِيُّ هللا  ؟َأََصْبُت َحد ً

فَُشكَّْت َعلَْيهَا  ملسو هيلع هللا ىلصفَفََعَل فَأََمَر بِهَا اَبِيُّ هللا  «فَإَِذا َوَضَعْت فَأْتِنِي بَِها ،ْحِسَن الْيَهاأ» :فَقَالَ 

َوقَْد  ،تَُصلِّي َعلَْيهَا يَا اَبِيَّ هللا :فَقَاَل لَهُ ُعَمرُ  ،ثُمَّ َصلَّى َعلَْيهَا ،ثُمَّ أََمَر بِهَا فَُرِجَمتْ  ،ثِيَابُهَا

َوَهْل  ،لَقَْد تَابَْت تَْوبَةا لَْو قُِسَمْت بَْيَن َسْبِعيَن ِمْن أَْهِل الَمِدينَِة لََوِسَعْتُهمْ » :فَقَالَ  ؟َزاَتْ 

رواه مالم«. بِنَْفِسَها هلل تََعالَى َوَجْدَت تَْوبَةا أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدتْ 
3
. 

 اهلل حيب أن يتوب على عباده

﴿يُِريُد هللاُ لِيُبَيَِّن لَُكْم َويَْهِديَُكْم ُسنََن الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم َويَتُوَب َعلَْيُكْم َوهللاُ قال هللا تعالى: 

ِريُد الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الشَّهََواِت أَْن تَِميلُوا َمياًْل َوهللاُ يُِريُد أَْن يَتُوَب َعلَْيُكْم َويُ *  َعلِيٌم َحِكيمٌ 

يُِريُد هللاُ أَْن يَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اإِلاَااُن َضِعيفًا*  َعِظيًما
3
 .[65-62]النااء:﴾ 

 دعاء املالئكة للصاحلني بالتوبة

َوالَمًَلئَِكةُ يَُصل وَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (23

 ،اللهمَّ اْغفِْر لَهُ  ،اللهمَّ اْرَحْمهُ  :يَقُولُونَ  ،َعلَى أََحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيهِ 

                                                 

 ، أي: مطيعات هلل ورسوله.﴾قَااِتَاتٍ ﴿ 2

 اري.(، واللفظ للبخ6200(، ومالم )6201البخاري ) 6

 ، أي: وسابة.«امرقة»

 أي: بذلتها لمرضاة هللا تعالى.«، جابت بنفاها»(. 2212مالم ) 3

 وهذه اإلرابة إرابة شرعية، وهي بمعنى المحبة. 3
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متفق عليه«. َما لَْم يُْحِدْث فِيهِ  ،َما لَْم يُْؤِذ فِيهِ  ،اللهمَّ تُْب َعلَْيهِ  
2
. 

 لذنوب مهما كثرت وكربتقبول اهلل عزودل التوبة من ا

﴿قُْل يَا ِعبَاِبَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْافُِاِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاِ إِنَّ قال هللا تعالى: 

اُوَب َجِميًعا إِاَّهُ هُوَ  ِحيُم﴾ ]الزمر: هللا يَْغفُِر الذُّ  . وهذه اآلية في حق التائبين.[13اْلَغفُوُر الرَّ

َدقَاِت َوأَنَّ هللا ى: وقال تعال ﴿أَلَْم يَْعلَُموا أَنَّ هللا هَُو يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِبِه َويَأُْخُذ الصَّ

ِحيُم﴾  اُب الرَّ  .[203]التوبة:هَُو التَّوَّ

يِّئَاِت َويَْعلَ وقال تعالى:  ُم َما تَْفَعلُوَن﴾ ﴿َوهَُو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبَةَ َعْن ِعبَاِبِه َويَْعفُوا َعِن الاَّ

 .[61]الشورى:

ْاِب َوقَابِِل التَّْوِب *  تَنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن هللاِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيمِ *  ﴿حم وقال تعالى: َغافِِر الذَّ

َشِديِد اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو إِلَْيِه الَمِصيرُ 
6
 .[3-2]غافر:﴾ 

ْلنَا ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع بِإِْذِن هللاِ َولَْو أَاَّهُْم إِْذ ظَلَُموا أَافَُاهُْم ﴿َوَما أَْرسَ وقال تعالى: 

ابًا َرِحيًما﴾  ُسوُل لََوَجُدوا هللا تَوَّ  .[23]النااء:َجاُءوَك فَاْستَْغفَُروا هللا َواْستَْغفََر لَهُُم الرَّ

وَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمْن قَِريبٍ ﴿إِاََّما التَّْوبَةُ َعلَى هللاِ لِلَّ  وقال تعالى: ِذيَن يَْعَملُوَن الاُّ

 .[20]النااء:فَأُْولَئَِك يَتُوُب هللاُ َعلَْيِهْم َوَكاَن هللاُ َعلِيًما َحِكيًما﴾ 

ْم َعلَى اَْفِاهِ ﴿َوإَِذا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِآيَاتِنَا فَقُْل َسالٌم َعلَْيُكْم َكتََب َربُّكُ  وقال تعالى:

ْحَمةَ أَاَّهُ َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا بَِجهَالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَاَّهُ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾  الرَّ

 .[13]األاعام:

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ يَْبُسطُ يََدهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي ُموَسىو (21

َحتَّى تَْطلَُع  ،َويَْبُسطُ يََدهُ بِالنََّهاِر لِيَتُوَب ُمِسيُء اللَّْيلِ  ،بِاللَّْيِل لِيَتُوَب ُمِسيُء النََّهارِ 

رواه مالم«. الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِها
3
. 

 َمْن تَاَب قَْبَل أَْن تَْطلُعَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (22

رواه مالم«. تَاَب هللا َعلَْيهِ  ،الشَّْمُس ِمْن َمْغِربَِها
3
. 

                                                 

 (.231(، ومالم )331البخاري ) 2

 ، أي: يدعون.«يصلون»

 ﴾، أي: ذي اإلاعام على عبابه والتفضل.ِذي الطَّْولِ ﴿ 6

 (.6011مالم ) 3

 (.6003)مالم  3
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إِنَّ هللا يَْقبَُل تَْوبَةَ اْلَعْبِد َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  ُعَمرَ  وَعِن اْبنِ  (20

رواه الترمذي«. لَْم يَُغْرِغرْ 
2
. 

 ،يَا َعائَِشةُ »قال لها:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها في قصة اإلفك أن النبي  (25

ئُِك هللا ،فَإِنَّهُ قَْد بَلََغنِي َعْنِك َكَذا َوَكَذا َوإِْن ُكْنِت أَلَمْمِت بَِذْنٍب  ،فَإِْن ُكْنِت بَِريئَةا فََسيُبَرِّ

«. هللا َعلَْيهِ ثُمَّ تَاَب إِلَى هللا تَاَب  ،فَإِنَّ اْلَعْبَد إَِذا اْعتََرَف بَِذْنبِهِ  ،فَاْستَْغفِِري هللا َوتُوبِي إِلَْيهِ 

متفق عليه
6
. 

 قِبَلِ  ِمنْ  بَابًا َذَكرَ   ملسو هيلع هللا ىلصوعن صفوان بن عاال المرابي رضي هللا عنه أن النبي  (21

اِكبُ  يَِايرُ  أَوْ  َعْرُضهُ  ،َعاًما َسْبِعينَ  َمِايَرةُ  الَمْغِربِ   َسْبِعينَ  أَوْ  أَْربَِعينَ  َعْرِضهِ  فِي الرَّ

 ،َواأْلَْرضَ  الاََّمَواتِ  َخلَقَ  يَْومَ  هللا َخلَقَهُ  الشَّامِ  قِبَلَ   -يثأحد رواة الحد– ُسْفيَانُ  :قَالَ . َعاًما

. رواه الترمذيِمْنهُ  الشَّْمسُ  تَْطلُعَ  َحتَّى ،يُْغلَقُ  اَل  -لِلتَّْوبَةِ  يَْعنِي- َمْفتُوًحا
3
. 

ى تَْبلَُغ لَْو أَْخطَأْتُْم َحتَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (00

َماءَ  َخطَايَاُكمُ  رواه ابن ماجة«. ثُمَّ تُْبتُْم لَتَاَب َعلَْيُكمْ  ،السَّ
3
 . 

لَْو َكاَن َِلْبِن آَدَم »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن  عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (02

َويَتُوُب هللا َعلَى َمْن  ،َرابُ َوََل يَْمََلُ َجْوَف اْبِن آَدَم إَِلَّ الت   ،َواِديَاِن ِمْن َماٍل ََلْبتََغى ثَالِثاا

متفق عليه«. تَابَ 
1
. 

لَْو أَنَّ َِلْبِن آَدَم َواِدياا ِمْن »:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (06

«. َويَتُوُب هللا َعلَى َمْن تَابَ  ،َولَْن يَْمََلَ فَاهُ إَِلَّ الت َرابُ  ،أََحبَّ أَْن يَُكوَن لَهُ َواِديَانِ  ،َذَهبٍ 

                                                 

صاااحيح الترغياااب »(، وحاااانه الشااايخ األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3130الترماااذي  ) 2

 (.3233) «والترهيب

 أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه.«: ما لم يغرغر»

 (.6000(، ومالم )3232البخاري ) 6

، أي: وقع منك علاى خاالف العاابة، وهاذا اإللماام قالاه الحاافظ «وإن كنت ألممت بذاب»

 (.5/203) «الفتح»في 

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وحاااانه شااايخنا الاااوابعي رحماااه هللا فاااي 3161الترماااذي ) 3

(1/352.) 

صااااحيح الترغيااااب »(، وصااااححه الشاااايخ األلبااااااي رحمااااه هللا 3635اباااان ماجااااة ) 3

 (.3235) «والترهيب

 

 (.2031(، ومالم )2332البخاري ) 1
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متفق عليه 
2
. 

 َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّهِ  َعنْ  يَْحِكي فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (03

 ،َذْنباا َعْبِدي أَْذنَبَ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  :فَقَالَ  َذْنبِي لِي اْغفِرْ  اللهمَّ  :فَقَالَ  َذْنباا َعْبد   أَْذنَبَ » :قَالَ 

 َذْنبِي لِي اْغفِرْ  ،َربِّ  أَيْ  :فَقَالَ  فَأَْذنَبَ  ،َعادَ  ثُمَّ  ،بِالذَّْنبِ  َويَأُْخذُ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  َرب اا لَهُ  أَنَّ  فََعلِمَ 

 ثُمَّ  ،بِالذَّْنبِ  َويَأُْخذُ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  َرب اا لَهُ  أَنَّ  فََعلِمَ  ،َذْنباا أَْذنَبَ  َعْبِدي َوتََعالَى تَبَاَركَ  :فَقَالَ 

 فََعلِمَ  ،َذْنباا َعْبِدي أَْذنَبَ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  :فَقَالَ  َذْنبِي لِي اْغفِرْ  ،َربِّ  أَيْ  :فَقَالَ  أَْذنَبَ فَ  ،َعادَ 

متفق عليه «.لَكَ  َغفَْرتُ  فَقَدْ  ِشْئتَ  َما اْعَملْ  ،بِالذَّْنبِ  َويَأُْخذُ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  َرب اا لَهُ  أَنَّ 
6
. 

«فليعمل ما شاء»: قوله: قال الحافظ المنذري رحمه هللا
3
معناه وهللا أعلم أاه مابام  

فليفعل  «ثم أصاب ذابًا آخر»كلما أذاب ذابًا استغفر وتاب منه ولم يعد إليه، بدليل قوله: 

ما شاء؛ ألاه كلما أذاب كاات توبته واستغفاره كفارة لذابه، فال   -إذا كان هذا بأبه-

بلاااه من غير إقالع، ثم يعاوبه، فإن هذه توبة يضره ال أاه يذاب الذاب فياتغفر منه 

نالكذابي
3
 اهـ  

 ذكر بعض المعاصي التي جاء النص بقبوذ توبة أصحابها

 قبول توبة املشرك والكافر

َم هللاُ إاِلَّ قال هللا تعالى:   ﴿َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع هللاِ إِلَهًا آَخَر َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه *  بِاْلَحقِّ َوال يَْزاُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاًما

ُل هللاُ َسيِّئَاتِِهْم َحَانَاٍت َوَكاَن *  ُمهَااًا هللاُ إاِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا فَأُْولَئَِك يُبَدِّ

 .[02-25]الفرقان:َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصالًِحا فَإِاَّهُ يَتُوُب إِلَى هللاِ َمتَابًا﴾ *  َغفُوًرا َرِحيًما

يَْضَحُك هللا إِلَى َرُجلَْيِن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و  (03

ثُمَّ يَتُوُب هللا َعلَى  ،فَيُْقتَلُ  ،يُقَاتُِل َهَذا فِي َسبِيِل هللا ،ِن الَجنَّةَ يَْدُخًَل  ،يَْقتُُل أََحُدهَُما اْْلَخرَ 

                                                 

عباااد هللا بااان ( عااان 2335(، ورواه البخااااري )2035(، وماااالم )2331البخاااار ي ) 2

( عاان أبااي هرياارة، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6/2325الزبياار، ورواه اباان ماجااة )

 (.1/305) «جامعه»

 (، واللفظ له.6015(، ومالم )0100البخاري ) 6
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(0100) 
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متفق عليه«. فَيُْسلُِم فَيُْستَْشَهدُ ، اْلقَاتِلِ 
2
. 

 قبول توبة املنافق

إاِلَّ *  ِصيًرا﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَْن تَِجَد لَهُْم اَ قال هللا تعالى: 

الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا بِاهللِ َوأَْخلَُصوا ِبينَهُْم هلل فَأُْولَئَِك َمَع الُمْؤِمنِيَن َوَسْوَف 

 .[232-231]النااء:يُْؤِت هللاُ الُمْؤِمنِيَن أَْجًرا َعِظيًما﴾ 

 قبول توبة املرتد

ُسوَل َحقٌّ ﴿َكْيَف يَْهِدي هللاُ قَ قال هللا تعالى:  ْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمااِِهْم َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ

أُْولَئَِك َجَزاُؤهُْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنَةَ هللاِ *  َوَجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ 

إاِلَّ *  يَُخفَُّف َعْنهُُم اْلَعَذاُب َوال هُْم يُْنظَُرونَ  َخالِِديَن فِيهَا ال*  َوالَمالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

 .[51-52]آل عمران:الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ هللا َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ 

 قبول توبة تارك الصالة واملتبع للشهوات

الةَ َواتَّبَُعوا الشَّهََواِت فََاْوَف  ﴿فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعواقال هللا تعالى:  الصَّ

إاِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َوال يُْظلَُموَن َشْيئًا﴾ *  يَْلقَْوَن َغي ًا

 .[20-11]مريم:

 ، أي: شًرا وخيبة.﴿َغي ًا﴾قوله: 

 األرض فساًدا قبول توبة احملارب هلل ورسوله والساعي يف

﴿إِاََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللا َوَرُسولَهُ َويَْاَعْوَن فِي األَْرِض فََااًبا قال هللا تعالى: 

هُْم أَْن يُقَتَّلُوا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن ِخالٍف أَْو يُنفَْوا ِمَن األَْرِض َذلَِك لَ 

ايَا َولَهُْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخزْ  إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن قَْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْيِهْم *  ٌي فِي الدُّ

 .[31-35]المائدة:فَاْعلَُموا أَنَّ هللا َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ 

 قبول توبة القاتل نفًسا حمرمًة

 تقدمت آية تدل على ذلك في )قبول توبة المشرك(

َكاَن فِيَمْن َكاَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيِّ رضي هللا عنه  ْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ عَ و (01

ا ،قَْبلَُكمْ  فَُدلَّ َعلَى َراِهٍب  ،فََسأََل َعْن أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرضِ  ،َرُجل  قَتََل تِْسَعةا َوتِْسِعيَن نَْفسا
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اإِنَّهُ قَتََل تِْسَعةا وَ  :فَقَالَ  ،فَأَتَاهُ   َل بِهِ  ،ََل  :فَقَالَ  ؟فََهْل لَهُ ِمْن تَْوبَةٍ  ،تِْسِعيَن نَْفسا فَقَتَلَهُ فََكمَّ

إِنَّهُ قَتََل ِمائَةَ نَْفٍس فََهْل  :فَقَالَ  ،ثُمَّ َسأََل َعْن أَْعلَِم أَْهِل اْْلَْرِض فَُدلَّ َعلَى َرُجٍل َعالِمٍ  ،ِمائَةا 

فَإِنَّ  ،اْنطَلِْق إِلَى أَْرِض َكَذا َوَكَذا ،ْن يَُحوُل بَْينَهُ َوبَْيَن التَّْوبَةِ َومَ  ،نََعمْ  :فَقَالَ  ؟لَهُ ِمْن تَْوبَةٍ 

ا يَْعبُُدوَن هللا  ،َوََل تَْرِجْع إِلَى أَْرِضَك فَإِنََّها أَْرُض َسْوءٍ  ،هللا َمَعُهمْ  فَاْعبُدِ  ،بَِها أُنَاسا

ْحَمِة َوَمًَلئَِكةُ  ،َمْوتُ َحتَّى إَِذا نََصَف الطَِّريَق أَتَاهُ ال ،فَاْنطَلَقَ  فَاْختََصَمْت فِيِه َمًَلئَِكةُ الرَّ

ْحَمةِ  ،اْلَعَذابِ   :َوقَالَْت َمًَلئَِكةُ اْلَعَذابِ  ،َجاَء تَائِباا ُمْقبًِلا بِقَْلبِِه إِلَى هللا :فَقَالَْت َمًَلئَِكةُ الرَّ

ا قَط   قِيُسوا َما بَيَْن  :فَقَالَ  ،فََجَعلُوهُ بَْينَُهمْ  ،وَرِة آَدِمي  فَأَتَاُهْم َملَك  فِي صُ  ،إِنَّهُ لَْم يَْعَمْل َخْيرا

 ،فَقَاُسوهُ فََوَجُدوهُ أَْدنَى إِلَى اْْلَْرِض الَّتِي أََرادَ  ،فَإِلَى أَيَّتِِهَما َكاَن أَْدنَى فَهَُو لَهُ  ،اْْلَْرَضْينِ 

ْحَمةِ  . متفق عليه«فَقَبََضْتهُ َمًَلئَِكةُ الرَّ
2
. 

 الزاني قبول توبة

 ذكر آية في هذا في )قبول توبة المشرك( تقدمت

ومما يدل على ذلك حديث عمران بن حصين، وقد تقدم في )ماارعة الصحابة إلى 

 التوبة(.

 قبول توبة السارق والسارقة

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْيِديَهَُما َجَزاًء بَِما َكَابَا اََكااًل قال هللا تعالي:  ِمَن هللاِ  ﴿َوالاَّاِرُق َوالاَّ

فََمْن تَاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ هللا يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ هللا َغفُوٌر *  َوهللاُ َعِزيٌز َحِكيمٌ 

 .[31-35]المائدة:َرِحيٌم﴾ 

 

 قبول توبة شارب اخلمر

َمْن َشِرَب الَخْمَر فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما

ْنيَا متفق عليه«. ُحِرَمَها فِي اْْلِخَرةِ  ،ثُمَّ لَْم يَتُْب ِمْنَها ،الد 
6
. 

 قبول توبة قاذف احملصنات العفيفات

                                                 

 (.6022(، ومالم )3300البخاري ) 2

(، واللفااظ للبخاااري، ومفهومااه أاااه لااو تاااب منهااا 6003(، ومااالم )1101البخاااري ) 6

 قبلت توبته، ولم يحرمها في اآلخرة.
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﴿َوالَِّذيَن يَْرُموَن الُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربََعِة ُشهََداَء فَاْجلُِدوهُْم  قال هللا تعالى:

إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك *  اِيَن َجْلَدةً َوال تَْقبَلُوا لَهُْم َشهَاَبةً أَبًَدا َوأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ ثََما

 .[1-3]النور:َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ هللا َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ 

 قبول توبة كامت العلم

َّنَّاهُ لِلنَّاسِ ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن  قال هللا تعالى: َما أَاَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدى ِمْن بَْعِد َما بَي

إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُْولَئَِك *  فِي اْلِكتَاِب أُْولَئَِك يَْلَعنُهُُم هللاُ َويَْلَعنُهُُم الالِعنُونَ 

ا ِحيُم﴾ أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأَاَا التَّوَّ  .[220-211]البقرة:ُب الرَّ

 كيف كانت توبة بين إسرائيل  

﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم إِاَُّكْم ظَلَْمتُْم أَافَُاُكْم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل قال هللا تعالى: 

اُب فَتُوبُوا إِلَى بَاِرئُِكْم فَاْقتُلُوا أَافَُاُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم ِعنْ  َد بَاِرئُِكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم إِاَّهُ هَُو التَّوَّ

ِحيُم﴾   .[13]البقرة:الرَّ

 من ثمار التوبة

 التوبة من أسباب دخول اجلنة

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى هللاِ تَْوبَةً اَُصوًحا َعَاى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر قال هللا تعالى: 

ئَاتُِكْم َويُْدِخلَُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر يَْوَم ال يُْخِزي هللاُ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن َعْنُكْم َسيِّ 

نَا إِاََّك آَمنُوا َمَعهُ اُوُرهُْم يَْاَعى بَْيَن أَْيِديِهْم َوبِأَْيَمااِِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا أَْتِمْم لَنَا اُوَراَا َواْغفِْر لَ 

 .[5]التحريم:َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر﴾ 

﴿إاِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فَأُْولَئَِك يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َوال يُْظلَُموَن  وقال تعالى:

 .[20]مريم: َشْيئًا﴾

 التوبة من أسباب حمبة اهلل للعبد

ابِيَن َويُ قال هللا تعالى:   .[666]البقرة:ِحبُّ الُمتَطَهِِّريَن﴾ ﴿إِنَّ هللا يُِحبُّ التَّوَّ

 التوبة من أسباب فرح اهلل تعاىل

ا بِتَْوبَةِ  هلل» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن أاس بن مالك رضي هللا عنه  (02 أََشد  فََرحا

َوَعلَْيَها  ،لَتَْت ِمْنهُ ِمْن أََحِدُكْم َكاَن َعلَى َراِحلَتِِه بِأَْرِض فًََلٍة فَاْنفَ  ،َعْبِدِه ِحيَن يَتُوُب إِلَْيهِ 

 ،فَاْضطََجَع فِي ِظلَِّها قَْد أَيَِس ِمْن َراِحلَتِهِ  ،فَأَتَى َشَجَرةا  ،فَأَيَِس ِمْنَها ،طََعاُمهُ َوَشَرابُهُ 

ِة اْلفَ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَأََخَذ بِِخطَاِمَها ،فَبَْينَا ُهَو َكَذلَِك إَِذا ُهَو بَِها قَائَِمةا ِعْنَدهُ  اللهمَّ  ،َرحِ ِمْن ِشدَّ
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ِة اْلفََرحِ  ،َوأَنَا َرب كَ  ،أَْنَت َعْبِدي  متفق عليه«. أَْخطَأَ ِمْن ِشدَّ
2
. 

 التوبة من أسباب املغفرة

 .[56]طه:﴿َوإِاِّي لََغفَّاٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ اْهتََدى﴾ قال هللا تعالى: 

نُوا تُوبُوا إِلَى هللاِ تَْوبَةً اَُصوًحا َعَاى َربُُّكْم أَْن يَُكفَِّر ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَ وقال تعالى: 

 .[5]التحريم:َعْنُكْم َسيِّئَاتُِكْم﴾ 

وال تلى  ،مجلااً قط ملسو هيلع هللا ىلصقالت: ما جلس رسول هللا  رضي هللا عنها عن عائشةو (00

تجلس  أراك ما ،قرآااً وال صلى صالةً إال  ختم ذلك بكلمات، قالت: فقلت: يا رسول هللا

نعم، من »بهؤالء الكلمات؟ قال:  ختمت إال   ،صالةً  يوال تصل ،وال تتلو قرآااً  ،مجلااً 

شراا كنَّ له كفارة، سبحانك  :ومن قال ،خيراا ختم له طابع على ذلك الخير :قال

عمل اليوم »رواه أحمد، والناائي في «. وبحمدك َل إله إَل أنت أستغفرك وأتوب إليك

«والليلة
6
. 

 من أسباب الفالح يف الدنيا واآلخرةالتوبة 

. وقال [32]النور:  ﴿َوتُوبُوا إِلَى هللاِ َجِميًعا أَيُّهَا الُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾قال هللا تعالى: 

يَْوَمئٍِذ فَهُْم ال األَْابَاُء  فََعِميَْت َعلَْيِهمُ *  ﴿َويَْوَم يُنَاِبيِهْم فَيَقُوُل َماَذا أََجْبتُُم الُمْرَسلِينَ تعالى: 

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا فََعَاى أَْن يَُكوَن ِمَن الُمْفلِِحيَن﴾ *  يَتََااَءلُونَ  -21]القصص:فَأَمَّ

20]. 

 التوبة من أسباب طهارة القلب

ْخطَأَ إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا أَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (05

َوإِْن َعاَد  ،فَإَِذا ُهَو نََزَع َواْستَْغفََر َوتَاَب ُسقَِل قَْلبُهُ  ،َخِطيئَةا نُِكتَْت فِي قَْلبِِه نُْكتَة  َسْوَداءُ 

اُن الَِّذي َذَكَر هللا ،َحتَّى تَْعلَُو قَْلبَهُ  ،ِزيَد فِيَها  ﴿َكًلَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا، َوُهَو الرَّ

ه﴾. رواه الترمذي، وابن ماجيَْكِسبُونَ 
3
. 

                                                 

 (، وهذا لفظ مالم.6030(، ومالم )2305البخاري ) 2

 وال ماء.األرض الواسعة التي ال ابات فيها «: الفالة»

(، وصااححه شاايخنا 603)ص  «عماال اليااوم والليلااة»(، والناااائي فااي 2/00أحمااد ) 6

 (.1/300) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 =، وحااانه شاايخنا الااوابعي رحمااه هللا فااي (3633) ، واباان ماجااة(3333) الترمااذي  3
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 التوبة من أسباب املتاع احلسن وإيتاء كل ذي فضٍل فضله

﴿َوأَِن اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَانًا إِلَى أََجٍل قال هللا تعالى: 

 .[3]هوب:ْن تََولَّْوا فَإِاِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َكبِيٍر﴾ ُمَام ًى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِ 

، أي: من سعة الرزق يَُمتِّْعُكْم َمتَاًعا َحَانًا﴾﴿ قال اإلمام الشوكااي رحمه هللا: قوله:

ىأَ إِلَى ﴿َ ورغد العيش.  ﴾، أي: إلى وقت مقدر عند هللا، وهو الموت.َجٍل ُمَام ً

، أي: جزاء فضله، إما في الدايا، أو فَْضلَهُ﴾ ﴿، أي: في الطاعة والعمل.﴾ُكلَّ ِذي فَْضلٍ ﴿

 في اآلخرة، أو فيهما جميًعا.

 التوبة من أسباب نزول الغيث وازدياد القوة يف كل خري ديين أو دنيوي

اَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا ﴿َويَا قَْوِم اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسِل الاَّمَ قال هللا تعالى: 

تُِكْم َوال تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن﴾  ةً إِلَى قُوَّ  .[16]هوب:َويَِزْبُكْم قُوَّ

 الترغيب في الصبر

 تعريف الصرب لغة وشرًعا

 قال العالمة العثيمين رحمه هللا:

 الصبر لغة: الحبس.

 وشرًعا: حبس النفس على ثالثة أمور:

 عن محارم هللا. الثالث: على أقدار هللا المؤلمة.األول: طاعة هللا. الثااي: 

 هذه أاواع ا لصبر التي ذكرها أهل العلم.

األمر األول: أن يصبر اإلااان على طاعة هللا؛ ألن الطاعة ثقيلة على النفس 

تصعب على اإلااان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع اإلااان شيء 

يًضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية، كماألة الزكاة، من العجز والتعب، وكذلك أ

وماألة الحج، المهم أن الطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى 

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا  صبر، وإلى معاااة قال هللا تعالى:

=

                                                                                                                                   

 .(1/305« )الجامع الصحيح»

 ، أي: ُجل َي قلبه.«سقل قلبه»
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 .[600]آل عمران:ْم تُْفلُِحوَن﴾ هللا لََعلَّكُ  

األمر الثااي: الصبر عن محارم هللا، بحيث يكف اإلااان افاه عما حرم هللا عليه؛ 

ألن النفس األمارة بالاوء تدعو إلى الاوء، فيصبر اإلااان افاه، مثل الكذب، والغش 

والارقة في المعامالت، وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره، والزاى، وشرب الخمر، 

وما أشبه ذلك من المعاصي الكثيرة، فيحبس اإلااان افاه عنها حتى ال يفعلها، وهذا 

 يحتاج إلى معاااة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى.

أما األمر الثالث: فهو الصبر على أقدار هللا المؤلمة؛ ألن أقدار هللا عزوجل على 

والشكر من الطاعات، فالصبر عليه اإلااان مالئمة ومؤلمة، المالئمة: تحتاج إلى شكر، 

من النوع األول. ومؤلمة: بحيث التالئم اإلااان، فيبتلى اإلااان في بداه، يبتلى في ماله 

يبتلى في أهله، ويبتلى في مجتمعه، المهم أن أاواع الباليا كثيرة تحتاج إلى  -يفقده–

باللاان، أو  صبر وُمعاااة، فيصبر اإلااان افاه عما يحرم عليه من إظهار الجزع

القلب، أو بالجوارح
2
 اهـ 

 األوامر بالصرب

، والتي، ملسو هيلع هللا ىلصاعلم أن هذه األوامر منها ما هي للمؤمنين عموًما، ومنها ما هي للنبي 

 تنقام إلى أوامر كثيرة ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

 منها أمره بالصرب على العبادة
َمَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَهَُما فَاعْ قال هللا تعالى:  بُْدهُ َواْصطَبِْر لِِعبَاَبتِِه هَْل ﴿َربُّ الاَّ

 .[21]مريم:تَْعلَُم لَهُ َسِمي ًا﴾ 

 ومنها أمره بالصرب على اجللوس مع الصاحلني
﴿َواْصبِْر اَْفَاَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّهُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجهَهُ قال هللا تعالى: 

ْايَا َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِراَا َواتَّبََع َوال تَْعُد َعْينَاَك عَ  ْنهُْم تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الدُّ

 .[65]الكهف:هََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطًا﴾ 

 ومنها أمره بالصرب على حكم اهلل
ْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن تَْنِزياًل قال هللا تعالى:  فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َوال تُِطْع *  ﴿إِاَّا اَْحُن اَزَّ

 .[63-63]اإلااان:ِمْنهُْم آثًِما أَْو َكفُوًرا﴾ 
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﴿َواْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك فَإِاََّك بِأَْعيُنِنَا َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك ِحيَن تَقُوُم﴾ وقال تعالى: 

 .[35]الطور:

ُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت إِْذ اَاَبى َوهَُو َمْكظُوٌم﴾ ﴿فَاْصبِْر لُِحْكِم َربَِّك َوال تَ وقال تعالى: 

 .[35]القلم:

 ومنها أمره بالصرب على قول األفاكني وافرتاء املفرتين
﴿فَاْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َوَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبَل طُلُوِع الشَّْمِس َوقَْبَل قال هللا تعالى: 

 .[230]طه:ْيِل فََابِّْح َوأَْطَراَف النَّهَاِر لََعلََّك تَْرَضى﴾ ُغُروبِهَا َوِمْن آاَاِء الل

 .[20]المزمل:﴿َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم هَْجًرا َجِمياًل﴾ وقال تعالى: 

 ومنها أمره بالصرب مطلقًا وهذا كثري
﴾ قال هللا تعالى:   .[00]غافر:﴿فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد هللاِ َحقٌّ

 .[260]النحل:﴿َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِلَّ بِاهللِ﴾ قال تعالى: و

 .[1]المعارج:﴿فَاْصبِْر َصْبًرا َجِمياًل﴾ وقال تعالى: 

﴿َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر َحتَّى يَْحُكَم هللاُ َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِميَن﴾ وقال تعالى: 

 .[201]يواس:

ِمْن أَْابَاِء اْلَغْيِب اُوِحيهَا إِلَْيَك َما ُكنَت تَْعلَُمهَا أَْاَت َوال قَْوُمَك ِمْن  ﴿تِْلكَ وقال تعالى: 

 .[31]هوب:قَْبِل هََذا فَاْصبِْر إِنَّ اْلعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِيَن﴾ 

 .[221]هوب:﴿َواْصبِْر فَإِنَّ هللا ال يُِضيُع أَْجَر الُمْحِانِيَن﴾ وقال تعالى: 

 .[0]المدثر:َربَِّك فَاْصبِْر﴾ ﴿َولِ وقال تعالى: 

 أوامر بالصرب للمؤمنني مجيًعا

 وهذه األوامر تنقام إلى أوامر كثيرة

 منها أوامر بالصرب مطلقًا
﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم قال هللا تعالى: 

 .[600]آل عمران:تُْفلُِحوَن﴾ 

 ومنها أوامر باإلستعانة بالصرب
ابِِريَن﴾ قال هللا تعالى:  الِة إِنَّ هللا َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالصَّ
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 .[213]البقرة: 

 ومنها األمر بالصرب على موت احلبيب
 :فَقَالَ  ،بِاْمَرأٍَة تَْبِكي ِعْنَد قَْبرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيُّ َمرَّ ا: َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (01

 :فَقِيَل لَهَا ،َولَْم تَْعِرْفهُ  ،فَإِاََّك لَْم تَُصْب بُِمِصيبَتِي ؛إِلَْيَك َعنِّي :قَالَتْ  «اتَّقِي هللا َواْصبِِري»

إِنََّما » :فَقَالَ  .لَْم أَْعِرْفكَ  :فَقَالَتْ  ،ابِينَ فَلَْم تَِجْد ِعْنَدهُ بَوَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْت بَاَب النَّبِيِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصإِاَّهُ النَّبِيُّ 

ْدَمِة اْْلُولَى ْبُر ِعْنَد الصَّ متفق عليه«.الصَّ
2
. 

قالت: أخبراي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي هللا عنها، عن فاطمة بنت رسول هللا  (50

ةً  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  اَّهُ قَْد َعاَرَضنِي بِِه اْلَعاَم َوإِ  ،أَنَّ ِجْبِريَل َكاَن يَُعاِرُضهُ بِاْلقُْرآِن ُكلَّ َسنٍَة َمرَّ

تَْينِ  . متفق فَإِاِّي اِْعَم الاَّلَُف أَاَا لَكِ  ،فَاتَّقِي هللا َواْصبِِري ،َواَل أََرى اأْلََجَل إاِلَّ قَْد اْقتََربَ  ،َمرَّ

عليه
6
. 

أَنَّ اْبنِي قَْد  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال أرسلت بنت النبي  (52

َوُكل   ،َولَهُ َما أَْعطَى ،أَنَّ هلل َما أََخذَ »و: َويَقُولُ  ،فَأَْرَسَل يَْقَرأُ الاَّاَلمَ  ،اْشهَْداَافَ  ،اْحتُِضرَ 

متفق عليه«. فَُمْرَها فَْلتَْصبِْر َوْلتَْحتَِسبْ  ،َشْيٍء ِعْنَدهُ بِأََجٍل ُمَسم اى
3
. 

 ومنها األمر بالصرب على جور احلكام
َمْن َرأَى ِمْن أَِميِرهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ   عنهمارضي هللا َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (56

ا فََماتَ  ،َشْيئاا يَْكَرهُهُ فَْليَْصبِرْ  متفق «. فَِميتَة  َجاِهلِيَّة   ،فَإِنَّهُ َمْن فَاَرَق الَجَماَعةَ ِشْبرا

عليه
3
. 

 ،يَا َرُسوَل هللا :ْاَصاِر قَالَ أَنَّ َرُجاًل ِمَن األَ  َعْن أَُسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر َرِضَي هللا َعْنهُ و (53

فَاْصبُِروا َحتَّى تَْلقَْونِي  ،ةا أَثَرَ َستَْلقَْوَن بَْعِدي » :قَالَ  ؟أاََل تَْاتَْعِملُنِي َكَما اْستَْعَمْلَت فاَُلاًا

متفق عليه«. َعلَى الَحْوضِ 
1
. 

                                                 

 ( واللفظ للبخاري.162(، ومالم )2653البخاري ) 2

 (، واللفظ للبخاري. 6310(، ومالم )2651البخاري ) 6

 (.1563(، ومالم )2653البخاري ) 3

 ، أي: احضراا.«فاشهداا»، أي: حضرته مقدمات الموت. «احتضر»

 (.2531(، ومالم )0233البخاري ) 3

 (.2531(، ومالم )3016البخاري ) 1
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 ومنها األمر بالصرب على املوت العام
 ،ِحَماًرا َوأَْرَبفَنِي َخْلفَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرِكَب َرُسوُل هللا  :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َذرٍّ  (53

يَْعنِي - أََرأَْيَت إِْن أََصاَب النَّاَس َمْوت  َشِديد  يَُكوُن اْلبَْيُت فِيِه بِاْلَعْبدِ  ،يَا أَبَا َذر  » :َوقَالَ 

رواه أحمد «.اْصبِرْ » :هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ  :قُْلتُ  «؟َكْيَف تَْصنَعُ  -اْلقَْبرَ 
2
. 

 ومنها األمر بالصرب عند لقاء العدو
فِي بَْعِض أَيَّاِمِه  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل هللا أعن عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنهما  (51

أَي َها النَّاُس ََل » :ثُمَّ قَاَم فِي النَّاِس فَقَالَ  ،الشَّْمسُ  اْاتَظََر َحتَّى َمالَتِ  ،الَّتِي لَقَِي فِيهَا اْلَعُدوَّ 

َواْعلَُموا أَنَّ الَجنَّةَ تَْحَت  ،فَإَِذا لَقِيتُُموُهْم فَاْصبُِروا ،َوَسلُوا هللا اْلَعافِيَةَ  ،َمنَّْوا لِقَاَء اْلَعُدوِّ تَ 

يُوفِ   ،َوَهاِزَم اْْلَْحَزابِ  ،َوُمْجِرَي السََّحابِ  ،اللهمَّ ُمْنِزَل اْلِكتَابِ » :ثُمَّ قَالَ  «ِظًَلِل الس 

متفق عليه«. ُصْرنَا َعلَْيِهمْ َوانْ  ،اْهِزْمُهمْ 
6
. 

 الصرب من صفات اهلل تعاىل

أَْو لَْيَس َشْيء   ،لَْيَس أََحد  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي هللا َعْنهُ  (52

ا ،أَْصبََر َعلَى أَذاى َسِمَعهُ ِمَن هللا متفق «. ويَْرُزقُُهمْ  مْ َوإِنَّهُ لَيَُعافِيهِ  ،إِنَُّهْم لَيَْدُعوَن لَهُ َولَدا

عليه
3
. 

 الصرب من صفات األنبياء

واألبلة الواربة في ذلك منها ما هو على سبيل اإلجمال، ومنها ما هو على سبيل 

 التفصيل.

 فمما هو على سبيل اإلجمال

بُوا َوأُوُذوا حَ  قوله تعالى: بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ تَّى أَتَاهُْم ﴿َولَقَْد ُكذِّ

َل لَِكلَِماِت هللاِ َولَقَْد َجاَءَك ِمْن اَبَإِ الُمْرَسلِيَن﴾   .[33]األاعام:اَْصُراَا َوال ُمبَدِّ

﴿َوَما لَنَا أاَلَّ اَتََوكََّل َعلَى هللاِ َوقَْد هََدااَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى  وقوله تعالى عن الرسل:

لُوَن﴾  َما آَذْيتُُمواَا َوَعلَى  .[26]إبراهيم:هللاِ فَْليَتََوكَِّل الُمتََوكِّ
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أَيُّ النَّاِس أََشدُّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ وعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه  (50 

ْن َكاَن فِي ِدينِهِ فَإِ  ،يُْبتَلَى اْلَعْبُد َعلَى َحَسِب ِدينِهِ  ،ثُمَّ اْْلَْمثَُل فَاْْلَْمثَلُ  ،اْْلَْنبِيَاءُ » :قَالَ  ؟باََلءً 

فََما يَْبَرُح اْلبًََلُء  ،اْبتُلَِي َعلَى َحَسِب ِدينِهِ  ،َوإِْن َكاَن فِي ِدينِِه ِرقَّة   ،ُصْلباا اْشتَدَّ بًََلُؤهُ 

رواه الترمذي، وابن «. َحتَّى يَْتُرَكهُ يَْمِشي َعلَى اْْلَْرِض َوَما َعلَْيِه ِمْن َخِطيئَةٍ  ،بِاْلَعْبدِ 

ماجة
2
. 

 رهم على سبيل التفصيلذك

 إمساعيل وإدريس وذي الكفل
ابِِرينَ قال هللا تعالى:  َوأَْبَخْلنَاهُْم فِي *  ﴿َوإِْسَماِعيَل َوإِْبِريَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ ِمَن الصَّ

الِِحيَن﴾   .[52-51]األابياء:َرْحَمتِنَا إِاَّهُْم ِمَن الصَّ

 وقال تعالى عن إسماعيل عليه الاالم

ا بَلََغ َمَعهُ الاَّْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِاِّي أََرى فِي الَمنَاِم أَاِّي أَْذبَُحَك فَااظُْر َماَذا تََرى قَاَل ﴿فَلَمَّ 

ابِِريَن﴾   .[206]الصافات:يَا أَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُداِي إِْن َشاَء هللاُ ِمَن الصَّ

 يعقوب عليه الصالة والسالم
لَْت لَُكْم أَافُُاُكْم أَْمًرا فََصْبٌر قال هللا تعالى:  ﴿َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ

 .[25]يوسف:َجِميٌل َوهللاُ الُمْاتََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن﴾ 

 موسى عليه الصالة والسالم
َرُجٌل إِنَّ  :ًما فَقَالَ قَاْ  ملسو هيلع هللا ىلصقََاَم النَّبِيُّ : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن عبد هللا بن ماعوب  (55

َحتَّى َرأَْيُت اْلَغَضَب  ،فَأَْخبَْرتُهُ فََغِضبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْيُت النَّبِيَّ  .هَِذِه لَقِْاَمةٌ َما أُِريَد بِهَا َوْجهُ هللا

متفق عليه«. قَْد أُوِذَي بِأَْكثََر ِمْن َهَذا فََصبَرَ  ،يَْرَحُم هللا ُموَسى» :ثُمَّ قَالَ  ،فِي َوْجِههِ 
6
. 

 أيوب عليه الصالة والسالم
ْيطَاُن بِنُْصٍب َوَعَذابٍ  قال هللا تعالى:  ﴿َواْذُكْر َعْبَداَا أَيُّوَب إِْذ اَاَبى َربَّهُ أَاِّي َماَّنَِي الشَّ

ِمنَّا  َوَوهَْبنَا لَهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُْم َمَعهُْم َرْحَمةً *  اْرُكْض بِِرْجلَِك هََذا ُمْغتََاٌل بَاِرٌب َوَشَرابٌ * 
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َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا فَاْضِرْب بِِه َوال تَْحنَْث إِاَّا َوَجْداَاهُ َصابًِرا اِْعَم *  َوِذْكَرى أِلُْولِي األَْلبَابِ 

اٌب﴾   .[33-32]ص:اْلَعْبُد إِاَّهُ أَوَّ

 نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
هَْل أَتَى َعلَْيَك يَْوٌم َكاَن أََشدَّ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  :قَالَتْ عن عائشة رضي هللا عنها أاها  (51

إِْذ  ،َوَكاَن أََشدَّ َما لَقِيُت ِمْنهُْم يَْوَم اْلَعقَبَةِ  ،لَقَْد لَقِيُت ِمْن قَْوِمِك َما لَقِيتُ  :قَالَ  ؟يَْوِم أُُحدٍ 

فَاْاطَلَْقُت َوأَاَا  ،ي إِلَى َما أََرْبتُ َعَرْضُت اَْفِاي َعلَى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكاَلٍل فَلَْم يُِجْبنِ 

فََرفَْعُت َرْأِسي فَإَِذا أَاَا بَِاَحابٍَة قَْد  ،فَلَْم أَْستَفِْق إاِلَّ َوأَاَا بِقَْرِن الثََّعالِبِ  ،َمْهُموٌم َعلَى َوْجِهي

وا  إِنَّ هللا :فَنَظَْرُت فَإَِذا فِيهَا ِجْبِريُل فَنَاَبااِي فَقَالَ  ،أَظَلَّْتنِي قَْد َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لََك َوَما َربُّ

 ،فََالََّم َعلَيَّ  ،فَنَاَبااِي َملَُك اْلِجبَالِ  ،َوقَْد بََعَث إِلَْيَك َملََك اْلِجبَاِل لِتَأُْمَرهُ بَِما ِشْئَت فِيِهمْ  ،َعلَْيكَ 

دُ  :ثُمَّ قَالَ  اأْلَْخَشبَْيِن فَقَاَل النَّبِيُّ  ْن أُْطبَِق َعلَْيِهمُ أَ  ،َذلَِك فِيَما ِشْئَت إِْن ِشْئتَ  :فَقَالَ  ،يَا ُمَحمَّ

متفق «. بَْل أَْرُجو أَْن يُْخِرَج هللا ِمْن أَْصًَلبِِهْم َمْن يَْعبُُد هللا َوْحَدهُ ََل يُْشِرُك بِِه َشْيئاا» :ملسو هيلع هللا ىلص

عليه
2
. 

َوهَُو  ملسو هيلع هللا ىلص َبَخْلُت َعلَى َرُسوِل هللا: قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللاو (10

إِنِّي أُوَعُك َكَما يُوَعُك  ،أََجلْ » :قَالَ  ؟إِاََّك لَتُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا ،يَا َرُسوَل هللا :يُوَعُك فَقُْلتُ 

َما ِمْن ُمْسلٍِم يُِصيبُهُ  ،َذلَِك َكَذلِكَ  ،أََجلْ » :قَالَ  ؟َذلَِك أَنَّ لََك أَْجَرْينِ  :قُْلتُ  «َرُجًَلِن ِمْنُكمْ 

َجَرةُ وُحطَّْت َعْنهُ ُذنُوبُه،  ،َكة  فََما فَْوقََها إَِلَّ َكفََّر هللا بَِها َسيِّئَاتِهِ أَذاى َشوْ  َكَما تَُحط  الشَّ

متفق عليه«. َوَرقََها
6
. 

 األنبياء يأمرون أقوامهم بالصرب

هلل يُوِرثُهَا َمْن  ﴿قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِاهللِ َواْصبُِروا إِنَّ األَْرضَ قال هللا تعالى: 

 .[265]األعراف:يََشاُء ِمْن ِعبَاِبِه َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن﴾ 

﴿َوإِْن َكاَن طَائِفَةٌ ِمْنُكْم آَمنُوا بِالَِّذي أُْرِسْلُت بِهِ وقال تعالى عن شعيب عليه الاالم: 

 .[50]األعراف:نَا َوهَُو َخْيُر اْلَحاِكِميَن﴾ َوطَائِفَةٌ لَْم يُْؤِمنُوا فَاْصبُِروا َحتَّى يَْحُكَم هللاُ بَْينَ 

 الصرب من صفات املؤمنني
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  الترغيب في الصبر
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اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا قال هللا تعالى: ﴿  رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َوالصَّ

 .[200]البقرة:َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾ 

ابِِريَن وقال تعالى:  اِبقِيَن َواْلقَااِتِيَن َوالُمْنفِقِيَن َوالُمْاتَْغفِِريَن بِاألَْسَحاِر﴾ ﴿الصَّ ]آل َوالصَّ

ابَِراِت﴾ ﴿ .وقال تعالى:[20عمران: ابِِريَن َوالصَّ  .[31]األحزاب:َوالصَّ

إِنَّ  ،َعَجباا ِْلَْمِر الُمْؤِمنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُصهَْيبٍ و (12

ا لَهُ  ،َولَْيَس َذاَك ِْلََحٍد إَِلَّ لِْلُمْؤِمنِ  ،هُ ُكلَّهُ َخْير  أَْمرَ  اُء َشَكَر فََكاَن َخْيرا َوإِْن  ،إِْن أََصابَْتهُ َسرَّ

ا لَهُ  اُء َصبََر فََكاَن َخْيرا رواه مالم«. أََصابَْتهُ َضرَّ
2
 . 

َوهَُو  ملسو هيلع هللا ىلصى َرُسوِل هللا َشَكْواَا إِلَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َخبَّاِب ْبِن اأْلََرتِّ  و (16

ٌد بُْرَبةً لَهُ فِي ِظلِّ اْلَكْعبَِة قُْلنَا لَهُ  ُجُل » :أاََل تَْدُعو هللا لَنَا قَالَ  ،أاََل تَْاتَْنِصُر لَنَا ،ُمتََوسِّ َكاَن الرَّ

 ،وَضُع َعلَى َرْأِسهِ فَيَُجاُء بِاْلِمْنَشاِر فَيُ  ،فَيُْجَعُل فِيهِ  ،يُْحفَُر لَهُ فِي اْْلَْرضِ  ،فِيَمْن قَْبلَُكمْ 

هُ َذلَِك َعْن ِدينِهِ  ،فَيَُشق  بِاْثنَتَْينِ  َويُْمَشطُ بِأَْمَشاِط الَحِديِد َما ُدوَن لْحِمِه ِمْن  ،َوَما يَُصد 

هُ َذلَِك َعْن ِدينِهِ  ،َعْظٍم أَْو َعَصبٍ  اكِ  ،َوَما يَُصد  ُب ِمْن َوهللا لَيُتِمَّنَّ َهَذا اْْلَْمَر َحتَّى يَِسيَر الرَّ

ْئَب َعلَى َغنَِمهِ وَصْنَعاَء إِلَى َحْضَرَمْوَت ََل يََخاُف إَِلَّ هللا  رواه «. َولَِكنَُّكْم تَْستَْعِجلُونَ  ،الذِّ

البخاري
6
. 

 الصرب خري عطاء ُيعطاه املسلم

 ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل هللا نَّ اَاًسا ِمَن األَْاَصاِر َسأَلُوا رَ أ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (13

َما يَُكوُن » :َحتَّى اَفَِد َما ِعْنَدهُ فَقَالَ  ،ثُمَّ َسأَلُوهُ فَأَْعطَاهُمْ  ،ثُمَّ َسأَلُوهُ فَأَْعطَاهُمْ  ،فَأَْعطَاهُمْ 

َوَمْن  ،َوَمْن يَْستَْغِن يُْغنِِه هللا ،َوَمْن يَْستَْعفِْف يُِعفَّهُ هللا ،ِعْنِدي ِمْن َخْيٍر فَلَْن أَدَِّخَرهُ َعْنُكمْ 

ْبرِ  ،يَتََصبَّْر يَُصبِّْرهُ هللا ا َوأَْوَسَع ِمَن الصَّ متفق عليه«. َوَما أُْعِطَي أََحد  َعطَاءا َخْيرا
3
. 

 سؤال اهلل الصرب

قال هللا تعالى عن أتباع موسى عليه الاالم وهم يخاطبون فرعون عليه لعائن هللا: 

ا َجاَءْتنَا َربَّنَا أَْفِرْغ َعلَْينَا َصْبًرا َوتََوفَّنَا ُمْالِِميَن﴾ ﴿َوَما تَنقُِم ِمنَّا إاِلَّ أَْن آَمنَّا بِآيَا ِت َربِّنَا لَمَّ

 .[262]األعراف:

 صيٌب يأمر أمه بالصرب على الثبات على احلق
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 من ثمرات الصبر                                                            
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: ملسو هيلع هللا ىلصعن صهيب رضي هللا عنه في قصة الملك والغالم، قال: قال رسول هللا  (13

 ،قَْد آَمَن النَّاسُ  ،قَْد َوهللا نََزَل بَِك َحَذُركَ  ،َما ُكْنَت تَْحَذرُ  أََرأَْيتَ  :فَقِيَل لَهُ  فَأُتَِي الَملِكُ »

َكِك فَُخدَّتْ  َمْن لَْم يَْرِجْع َعْن ِدينِهِ  :َوقَالَ  ،َوأَْضَرَم النِّيَرانَ  ،فَأََمَر بِاْْلُْخُدوِد فِي أَْفَواِه السِّ

اْمَرأَة  َوَمَعَها َصبِي  لََها فَتَقَاَعَسْت  َحتَّى َجاَءتِ  ،وافَفََعلُ  ،اْقتَِحمْ  :أَْو قِيَل لَهُ  ،فَأَْحُموهُ فِيَها

هْ  :فَقَاَل لََها اْلُغًَلمُ  ،أَْن تَقََع فِيَها رواه مالم«. اْصبِِري فَإِنَِّك َعلَى الَحقِّ  ،يَا أُمَّ
2
. 

 من ثمرات الصبر

 الصرب من أسباب دخول اجلنة

ا ﴿َوالَِّذيَن َصبَُروا ابْ قال هللا تعالى:  الةَ َوأَافَقُوا ِممَّ تَِغاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ

يِّئَةَ أُْولَئَِك لَهُْم ُعْقبَى الدَّارِ  ا َوَعالاِيَةً َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَانَِة الاَّ َجنَّاُت َعْدٍن *  َرَزْقنَاهُْم ِسر ً

يَّاتِِهْم َوالَمالئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ يَْدُخلُواَهَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم وَ   ُذرِّ

 .[63-66]الرعد:َسالٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر﴾ * 

ا يَْعلَِم هللاُ الَِّذيَن َجاهَُدوا ِمْنكُ وقال تعالى:  ْم َويَْعلََم ﴿أَْم َحِاْبتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَجنَّةَ َولَمَّ

ابِِريَن﴾   .[236]آل عمران:الصَّ

﴿قُْل أَُؤاَبِّئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن َذلُِكْم لِلَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن وقال تعالى: 

الَِّذيَن *  بَِصيٌر بِاْلِعبَابِ  تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوأَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن هللاِ َوهللاُ 

َّنَا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا ُذاُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ  اِبقِيَن َواْلقَااِتِيَن *  يَقُولُوَن َربَّنَا إِا ابِِريَن َوالصَّ الصَّ

 . [20-21]آل عمران:َوالُمْنفِقِيَن َوالُمْاتَْغفِِريَن بِاألَْسَحاِر﴾ 

ْولَئَِك يُْجَزْوَن اْلُغْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقَّْوَن فِيهَا تَِحيَّةً َوَسالًما﴾ ﴿أُ وقال تعالى:  

 .[01]الفرقان:

ُكلُّ اَْفسٍ *  ﴿يَا ِعبَاِبَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعبُُدونِ وقال تعالى: 

ئَنَّهُْم ِمَن الَجنَّةِ *  نَ َذائِقَةُ الَمْوِت ثُمَّ إِلَْينَا تُْرَجُعو الَِحاِت لَنُبَوِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى *  ُغَرفًا تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا اِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ 

 .[11-10]العنكبوت:َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾ 

 .[26]اإلااان:﴿َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا﴾  :وقال تعالى
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 ه من أسباب دخول اجلنةَرعلى موت احلبيب ولًدا كان أو غْي الصرب 

َما  :يَقُوُل هللا تََعالَى» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (11

ْنيَالَِعْبِدي الُمْؤِمِن ِعْنِدي َجَزاء  إِذَ  «. ثُمَّ اْحتََسبَهُ إَِلَّ الَجنَّةُ  ،ا قَبَْضُت َصفِيَّهُ ِمْن أَْهِل الد 

رواه البخاري
2
. 

 الصرب على فقدان الولد من أسباب دخول اجلنة

َمْن َماَت لَهُ ثًََلثَة  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ  (12

قَاَل «.َواْثنَانِ » :قَالَ  ؟َواْثنَانِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا :قَالَ  «بَُهْم َدَخَل الَجنَّةَ ِمَن الَولَِد فَاْحتَسَ 

َوأَاَا َوهللا  :قَالَ  .لَِجابٍِر أََراُكْم لَْو قُْلتُْم َوَواِحٌد لَقَاَل َوَواِحدٌ  :فَقُْلتُ  -الراوي عن جابر-:َمْحُموبٌ 

. رواه أحمدأَظُنُّ َذاكَ 
6
. 

 :َوَمَعهُ اْبٌن لَهُ فَقَاَل لَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل أَتَى النَّبِيَّ  َرِضَي هللا َعْنهُ إياس عن قرة بن  (10

َك أَْن ََل تَأْتَِي » :فَقَالَ  ،فََماَت فَفَقََدهُ فََاأََل َعْنهُ  ،أََحبََّك هللا َكَما أُِحبُّهُ  :فَقَالَ  «؟أَتُِحب هُ » َما يَُسر 

وزاب،  رواه الناائي، وأحمد «.يَْسَعى يَْفتَُح لَكَ  ،إَِلَّ َوَجْدتَهُ ِعْنَدهُ  بَاباا ِمْن أَْبَواِب الَجنَّةِ 

فَقَالَ 
3
ةً أَْم لُِكلِّنَا؟ قَاَل: بَْل لُِكلُِّكمْ   ُجُل: يَا َرُسوَل هللا، أَلَهُ َخاصَّ «الرَّ

3
. 

 الصرب على فقدان البصر من أسباب دخول اجلنة

إَِذا  :إِنَّ هللا قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : َعْنهُ قَالَ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا (15

ْضتُهُ ِمْنُهَما الَجنَّةَ  ،اْبتَلَْيُت َعْبِدي بَِحبِيبَتَْيهِ  . رواه البخارييُِريُد َعْينَْيهِ  «فََصبََر َعوَّ
1
. 

                                                 

 (.2363البخاري ) 2

 (.6/663) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/302أحمد ) 6

قاال الرجال، وظااهر الااياق أااه غياره، والقواعاد العربياة تقتضاي ف« الماند»كذا في  3

 فقال رجل. اهـ من كالم شيخنا رحمه هللا في الحاشية.

الصاااحيح »(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 3/332(، وأحماااد )3/66النااااائي ) 3

 (.2052) «الماند

( 3/616( عن أبي هريرة، وأبو يعلى )0/52(، وأخرجه الترمذي )1213البخاري ) 1

(، وأخرجاه 6/660) «الجامع الصحيح»عن ابن عباس، وحانهما شيخنا رحمه هللا في 

( عان زياد بان أرقام رضاي هللا عناه، وصاححه 255)ص «األبب المفارب»البخاري في 

 (.6/621) «الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 
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 الصرب على الصرع من أسباب دخول اجلنة

أاََل أُِريَك رضي هللا عنهما  ي اْبُن َعبَّاسٍ قَاَل لِ  :قَالَ عن عطاء بن أبي رباح   (11

إِاِّي  :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  هَِذِه الَمْرأَةُ الاَّْوَباُء أَتَتِ  :بَلَى قَالَ  :قُْلتُ  ؟اْمَرأَةً ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ 

َوإِْن ِشْئِت  ،لَجنَّةُ إِْن ِشْئِت َصبَْرِت َولَِك ا» :فَاْبُع هللا لِي قَالَ  ،َوإِاِّي أَتََكشَّفُ  ،أُْصَرعُ 

 ،إِاِّي أَتََكشَُّف فَاْبُع هللا لِي أَْن اَل أَتََكشَّفَ  :أَْصبُِر فَقَالَتْ  :فَقَالَتْ  «؟َدَعْوُت هللا أَْن يَُعافِيَكِ 

. متفق عليهفََدَعا لَهَا
2
. 

 الصرب على تربية البنات من أسباب دخول اجلنة

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصُت َرُسوَل هللا َسِمعْ عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال:  (200

ُكنَّ  ،َوَكَساُهنَّ ِمْن ِجَدتِهِ  ،َوَسقَاُهنَّ  ،َوأَْطَعَمُهنَّ  ،َمْن َكاَن لَهُ ثًََلُث بَنَاٍت فََصبََر َعلَْيِهنَّ »

رواه أحمد، وابن ماجة«. النَّاِر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  لَهُ ِحَجاباا ِمنَ 
6
. 

 العظيم الصرب مطلًقا من أسباب املغفرة واألجر

قِيَن قال هللا تعالى:  ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َوالُمتََصدِّ ابِِريَن َوالصَّ ﴿َوالصَّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللا  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُمتََصدِّ

اِكَراِت أََعدَّ   .[31]األحزاب:هللاُ لَهُْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما﴾  َكثِيًرا َوالذَّ

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر﴾وقال تعالى:  الَِحاِت أُْولَئَِك لَهُم مَّ  ﴿إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[22]هوب: 

 الصرب على البالء من أسباب تكفري اخلطايا

 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  وأَبِي هَُرْيَرةَ  ،َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (202

َحتَّى  ،َوََل َغم   ،َوََل أَذاى ،َوََل َهم  َوََل ُحْزنٍ  ،َما يُِصيُب الُمْسلَِم ِمْن نََصٍب َوََل َوَصبٍ » :قَالَ 

ْوَكِة يَُشاُكَها متفق عليه«. إَِلَّ َكفََّر هللا بَِها ِمْن َخطَايَاهُ  ،الشَّ
3
. 

                                                 

 (.6102(، ومالم )1216البخاري ) 2

الجااامع »وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي  (،6/2620(، واباان ماجااة )3/213أحمااد ) 6

 (.660-6/662) «الصحيح

 ، أي: سعته.«من جدته»

 (.6103(، ومالم )1232،1236البخاري ) 3

 : المرض.«الوصب»: التعب. و«النصب»
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َما ِمْن ُمِصيبَةٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنها  ائَِشةَ َعْن عَ و (206 

ْوَكِة يَُشاُكَها ،إَِلَّ ُكفَِّر بَِها َعْنهُ  ،يَُصاُب بَِها الُمْسلِمُ  رواه مالم «.َحتَّى الشَّ
2
. 

َما يََزاُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (203

َوَما َعلَْيِه  ،َحتَّى يَْلقَى هللا ،َوَمالِهِ  ،َوَولَِدهِ  ،فِي نَْفِسهِ  ،بِالُمْؤِمِن َوالُمْؤِمنَةِ  اْلبًََلءُ 

رواه الترمذي، وأبو يعلى«. َخِطيئَة  
6
. 

 الصرب على اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب تكفري اخلطايا

قَاَم فِيِهْم فََذَكَر لَهُْم  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه، َعْن أَبِي قَتَاَبةَ  (203

يَماَن بِاهلل ،أَنَّ اْلِجهَاَب فِي َسبِيِل هللا  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَم َرُجٌل فَقَالَ  ،أَْفَضُل اأْلَْعَمالِ  ،َواإْلِ

إِْن قُتِْلَت  ،َعمْ نَ » ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ؟أََرأَْيَت إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا تَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ 

َكْيَف » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللا  «َوأَْنَت َصابِر  ُمْحتَِسب  ُمْقبِل  َغْيُر ُمْدبِرٍ  ،فِي َسبِيِل هللا

 :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟أَتَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ  ،أََرأَْيَت إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا :قَالَ  «؟قُْلتَ 

فَإِنَّ ِجْبِريَل َعلَْيِه السًََّلم قَاَل  ،إَِلَّ الدَّْينَ  ،ُمْقبِل  َغْيُر ُمْدبِرٍ  ،َت َصابِر  ُمْحتَِسب  َوأَنْ  ،نََعمْ »

رواه مالم«. لِي َذلِكَ 
3
. 

 الصرب على احلمى من أسباب دخول اجلنة

فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاءت الحمى إلى النبي  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (201

ك، فبعثها إلى األاصار، فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن، فاشتد ابعثني إلى آثر أهلك عند

ا ا، وبيتً ا بارً يدخل بارً  ملسو هيلع هللا ىلصذلك عليهم، فأتاهم في بيارهم، فشكوا ذلك إليه، فجعل النبي 

ا، يدعو لهم بالعافية، فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت: والذي بعثك بالحق إاي لمن بيتً 

ما شئت، إن »فابع هللا لي كما بعوت لألاصار، قال:  األاصار، وإن أبي لمن األاصار،

، قالت: بل أصبر، وال أجعل «شئت دعوت هللا أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة

«األبب المفرب». رواه البخاري في االجنة خطرً 
3
. 

                                                 

 (.6106مالم ) 2

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 20/321(، وأباو يعلاى )0/50الترمذي ) 6

 (.662-6/660) «الصحيح

( عان أباي هريارة رضاي هللا عناه، وصاححه 5022(، وأخرجه أحماد )2551الم )م 3

 (.661-6/665) «الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 

الجااامع »(، وصااححه شاايخنا رحماه هللا فااي 200)ص «األبب المفارب»البخااري  فااي  3

 ، أي: عوًضا.«خطًرا»، أي: أحب. «آثر»(. 6/662) «الصحيح
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 الصرب على اجلنون من أسباب عدم احلساب يوم القيامة

 ،بِهَا لََممٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ  َجاَءتِ : لَ قَا رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (202

َوإِْن  ،إِْن ِشْئِت َدَعْوُت هللا أَْن يَْشفِيَكِ » :اْبُع هللا أَْن يَْشفِيَنِي قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ 

. رواه أحمدَواَل ِحَااَب َعلَيَّ  ،بَْل أَْصبِرُ  :قَالَتْ  «ِشْئِت فَاْصبِِري َوََل ِحَساَب َعلَْيكِ 
2
. 

 الصرب على البالء من أسباب السعادة

لَقَْد َسِمْعُت َرُسوَل  ،اْيُم هللا: قَالَ  رضي هللا عنه َعَن الِمْقَداِب ْبِن اأْلَْسَوبِ  (200

ِعيَد لََمْن ُجنَِّب اْلفِتَنَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ِعيَد لََمْن ُجنَِّب اْلفِتَنِ  ،إِنَّ السَّ ِعي ،إِنَّ السَّ َد لََمْن إِنَّ السَّ

رواه أبو باوب«. اْبتُلَِي فََصبََر فََواهاا َولََمنِ  ،ُجنَِّب اْلفِتَنُ 
6
. 

 الصرب على الطاعون من أسباب نيل أجر الشهيد

 ،الطَّاُعونِ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَلَْت َرُسوَل هللا عن عائشة رضي هللا عنها أاها  (205

َما ِمْن َعْبٍد  ،فََجَعلَهُ هللا َرْحَمةا لِْلُمْؤِمنِينَ  ،َكاَن َعَذاباا يَْبَعثُهُ هللا َعلَى َمْن يََشاءُ » :فَقَالَ 

ا ُمْحتَِسباا ،َويَْمُكُث فِيهِ  ،يَُكوُن فِي بَلٍَد يَُكوُن فِيهِ  يَْعلَُم أَنَّهُ ََل  ،ََل يَْخُرُج ِمَن البَلَِد َصابِرا

رواه البخاري «.يدٍ إَِلَّ َكاَن لَهُ ِمْثُل أَْجِر َشهِ  ،يُِصيبُهُ إَِلَّ َما َكتََب هللا لَهُ 
3
. 

 الصرب على ألواء املدينة وشدتها من أسباب الشفاعة أو الشهادة 

 من رسول اهلل صلى عليه وعلى آله وسلم

                                                 

 (.6/662) «الجامع الصحيح»يخنا رحمه هللا في (، وحانه ش332أحمد ) 2

: اللماام: طاارف ماان الجنااون يلاام باإلااااان، أي: يقاارب منااه «النهايااة»قااال فااي  «واللماام»

 ويعتريه اهـ

 : اللمم: الجنون.«القاموس»وقال في 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 22/333رواه أبااااو باوب ) 6

(6/660-665.) 

 : فوا عجبًا له.، أي«فواهًا»

 (.1033البخاري ) 3
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 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (201 

تَِها ُكْنُت لَ  ،َمْن َصبََر َعلَى َْلَْوائَِها» اَوِشدَّ . يَْعنِي الَمِدينَةَ  «أَْو َشفِيعاا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،هُ َشِهيدا

رواه مالم
2
. 

 الصرب من أسباب احلصول على األجور العظيمة

ابُِروَن أَْجَرهُْم بَِغْيِر ِحَااٍب﴾ قال هللا تعالى: ﴿  .[20]الزمر:إِاََّما يَُوفَّى الصَّ

ْنَد هللاِ بَاٍق َولَنَْجِزيَنَّ الَِّذيَن َصبَُروا أَْجَرهُْم بِأَْحَاِن ﴿َما ِعْنَدُكْم يَنفَُد َوَما عِ وقال تعالى: 

 .[12]النحل:َما َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ 

يِّئَةَ وقال تعالى:  تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَانَِة الاَّ ﴿أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرهُْم َمرَّ

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُو  .[13]القصص:َن﴾ َوِممَّ

 خمالطة الناس والصرب على أذاهم من أسباب حصول األجر

الُمْؤِمُن الَِّذي »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن ُعَمرَ  (220

ا ِمَن الُمْؤِمِن الَِّذي ََل يَُخالِطُ النَّا ،يَُخالِطُ النَّاَس َويَْصبُِر َعلَى أََذاُهمْ  َس َوََل أَْعظَُم أَْجرا

رواه الترمذي، وابن ماجة «.يَْصبُِر َعلَى أََذاُهمْ 
6
. 

 الصرب على فقد الولد الصاحل من أسباب تثقيل امليزان

بخ بخ : »ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصسلمى راعي رسول هللا عن أبي  (222

َل إله إَل هللا، وسبحان هللا، والحمد هلل، وهللا أكبر، والولد  ،ما أثقلهن في الميزان

. رواه أحمد، وابن أبي عاصم«صالح يتوفى للمرء فيحتسبهال
3
 . 

 الصرب من أسباب معية اهلل للعبد املعية اخلاصة اليت تقتضي النصر والتأييد

                                                 

 ( عن أبي هريرة رضي هللا عنه.1/211(، ورواه أيًضا )1/216مالم ) 2

 ، أي: الشدة وضيق العيش.«الألواء» 

 (، وإسنابه صحيح.3036(، وابن ماجة )6100الترمذي ) 6

(، وصححه شيخنا رحمه هللا 6/623) «الانة»(، وابن أبي عاصم في 3/333أحمد ) 3

كلمة تقال عند الرضااء بالشايء تفخيًماا  «بخ»(. 661-6/663) «الجامع الصحيح» في

 له وإعجابًا به.
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قَاَل الَِّذيَن يَظُنُّوَن أَاَّهُْم ُمالقُوا هللاِ َكْم ِمْن فِئٍَة قَلِيلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيَرةً قال هللا تعالى: ﴿

ابِِريَن﴾  بِإِْذنِ   .[631]البقرة:هللاِ َوهللاُ َمَع الصَّ

ابِِريَن﴾ وقال تعالى:   .[32]األافال:﴿َواْصبُِروا إِنَّ هللا َمَع الصَّ

 الصرب من أسباب حمبة اهلل للعبد

ْم فِي ﴿َوَكأَيِّْن ِمْن اَبِيٍّ قَاتََل َمَعهُ ِربِّيُّوَن َكثِيٌر فََما َوهَنُوا لَِما أََصابَهُ  قال هللا تعالى:

ابِِريَن﴾   .[232]آل عمران:َسبِيِل هللاِ َوَما َضُعفُوا َوَما اْستََكااُوا َوهللاُ يُِحبُّ الصَّ

الصرب والتقوى ال يضر معهما كيد األعداء
1

 

ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنَّ هللا بَِما يَْعَملُوَن ﴿ قال هللا تعالى: َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا ال يَُضرُّ

 .[260]آل عمران:يطٌ﴾ ُمحِ 

 الصرب من أسباب اإلنتصار على األعداء

﴿بَلَى إِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َويَأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم هََذا يُْمِدْبُكْم َربُُّكْم بَِخْمَاةِ قال هللا تعالى: 

ِمينَ  ُكْم َولِتَْطَمئِنَّ قُلُوبُُكْم بِِه َوَما َوَما َجَعلَهُ هللاُ إاِلَّ بُْشَرى لَ *  آالٍف ِمَن الَمالئَِكِة ُمَاوِّ

 .[262-261]آل عمران:النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم﴾ 

﴿اآلَن َخفََّف هللاُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا فَإِْن يَُكْن ِمْنُكْم ِمائَةٌ َصابَِرةٌ وقال تعالى: 

ابِِريَن﴾  يَْغلِبُوا ِمائَتَْينِ   .[22]األافال:َوإِْن يَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يَْغلِبُوا أَْلفَْيِن بِإِْذِن هللاِ َوهللاُ َمَع الصَّ

 الصرب واالسرتجاع عند املصيبة من أسباب ثناء اهلل على عبده ورمحته به وهدايته له 

ابِِرينَ قال هللا تعالى:  ِر الصَّ ْتهُْم ُمِصيبَةٌ قَالُوا إِاَّا هلل َوإِاَّا إِلَْيهِ الَِّذيَن إَِذا أََصابَ *  ﴿َوبَشِّ

-211]البقرة:أُْولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُْولَئَِك هُُم الُمْهتَُدوَن﴾ *  َراِجُعونَ 

210]. 

وأحان ما قيل في صالة هللا على عبده هو قول أبي العالية: صالة هللا على عبده 

عليه في المأل األعلى. رواه البخاريثناؤه 
6
. 

                                                 

اساتنبطه مان « عادة الصاابرين»من كالم العالمة ابن القيم رحمه هللا في كتابه العظايم  2

 اآلية.

من طريق أبي  «الفتح»( معلقًا، ووصله ابن أبي حاتم كما في 5/202رواه البخاري ) 6

 =الرازي، وهو ضعيف، لكن معنااه صاحيح، كماا قارره واصاره العالماة ابان القايم  جعفر
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 الصرب من أسباب حسن العاقبة 

﴿َوأَْوَرْثنَا اْلقَْوَم الَِّذيَن َكااُوا يُْاتَْضَعفُوَن َمَشاِرَق األَْرِض َوَمَغاِربَهَا قال هللا تعالى: 

ْت َكلَِمةُ َربَِّك اْلُحْانَى َعلَى بَنِي إِْسَرا ْراَا َما َكاَن الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَا َوتَمَّ ئِيَل بَِما َصبَُروا َوَبمَّ

يَْصنَُع فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكااُوا يَْعِرُشونَ 
2
 .[230]األعراف:﴾ 

 الصرب من أسباب الفوز

 .[222]المؤمنون:﴿إِاِّي َجَزْيتُهُُم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَاَّهُْم هُُم اْلفَائُِزوَن﴾ قال هللا تعالى: 

 أسباب حصول اخلريالصرب من 

 .[61]النااء:َوأَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَُكْم َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ قال هللا تعالى: ﴿

﴿َوإِْن َعاقَْبتُْم فََعاقِبُوا بِِمْثِل َما ُعوقِْبتُْم بِِه َولَئِْن َصبَْرتُْم لَهَُو َخْيٌر وقال تعالى: 

ابِِرينَ   .[260-262]النحل:الَّ بِاهللِ﴾ َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِ *  لِلصَّ

َولَْو أَاَّهُْم *  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُبواََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكثَُرهُْم ال يَْعقِلُونَ وقال تعالى: 

 .[1-3]الحجرات:َصبَُروا َحتَّى تَْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا لَهُْم َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ 

َما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َسلََمةَ  َعْن أُمِّ و (226

اللهمَّ ْأُجْرنِي ﴾ إِنَّا هلل َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعونَ : ﴿فَيَقُوُل َما أََمَرهُ هللا ،ِمْن ُمْسلٍِم تُِصيبُهُ ُمِصيبَة  

ا ِمْنَها ،فِي ُمِصيبَتِي ا ِمْنَها هللاُ  إَِلَّ أَْخلَفَ  َوأَْخلِْف لِي َخْيرا رواه مالم«.  لَهُ َخْيرا
6
. 

هللا  َمْن يُِردِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (223

ا يُِصْب ِمْنهُ  رواه البخاري«. بِِه َخْيرا
3
. 

=

                                                                                                                                   

 «.بدائع الفوائد»، و«جالء األفهام»رحمه هللا في كتابه 

ْت َكلَِمةُ َربَِّك اْلُحْانَى ﴿2 ﴿َواُِرياُد ﴾، أي: مضت واستمرت على التماام، والكلماة: هاي َوتَمَّ

ةً َواَْجَعلَهُُم اْلَواِرثِينَ أَْن اَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُو َن لَهُْم *  ا فِي األَْرِض َواَْجَعلَهُْم أَئِمَّ َواَُمكِّ

 للشوكااي. «فتح القدير». ااظر [2-1﴾ ]القصص:فِي األَْرضِ 

 (.125مالم ) 6

 (.1231البخاري ) 3
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بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين
1

 

ةً يَْهُدوَن قال هللا تعالى:  ا َصبَُروا َوَكااُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن﴾ ﴿َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم أَئِمَّ بِأَْمِراَا لَمَّ

 .[63]الاجدة:

 الصرب من أسباب حصول الضياء والنور

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (223

ْبُر ِضيَاء  » رواه مالم«. َوالصَّ
6
. 

ْبُر ِضيَاء  » ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوله: قال النووي رحمه هللا:  فمعناه: الصبر على « َوالصَّ

المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة هللا تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر 

أيًضا على النائبات، وأاواع المكاره في الدايا، والمراب أن الصبر محموب، وال يزال 

صاحبه ماتضيئًا مهتديًا ماتمًرا على الصواب
3
 . 

 ة العداوة بني املتخاِصَمِين وَقْلِبها إىل حمبة شديدةالصرب من أسباب إزال

يِّئَةُ اْبفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَاُن فَإَِذا الَِّذي بَْينََك  قال هللا تعالى: ﴿َوال تَْاتَِوي اْلَحَانَةُ َوال الاَّ

َصبَُروا َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم﴾ َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ الَِّذيَن *  َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَاَّهُ َولِيٌّ َحِميمٌ 

 .[31-33]فصلت:

، أي: ال يؤتى القدرة على هذه الخصلة، وهي ﴿َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا﴾قوله: 

﴾ على كظم الغيظ، واحتمال المكروهإاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروابفع الايئة بالحانة. ﴿
3
. 

 مان من اخلسارةالتواصي بالصرب أ

إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا *  إِنَّ اإِلاَااَن لَفِي ُخْارٍ  *  ﴿َواْلَعْصرِ قال هللا تعالى: 

ْبِر﴾  الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  .[3-2]العصر:الصَّ

 التواصي بالصرب من أسباب دخول اجلنة

ْبِر َوتََواَصْوا بِالَمْرَحَمةِ ﴿ثُمَّ َكاَن قال هللا تعالى:  *  ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ

                                                 

 هذا من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا استنبطه من اآلية. 2

 (.663مالم ) 6

 (.3/202) «شرح مالم للنووي» 3

 للشوكااي.« فتح القدير» 3
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 .[25-20]البلد:أُْولَئَِك أَْصَحاُب الَمْيَمنَِة﴾  

، أي: الجنة﴿أُْولَئَِك أَْصَحاُب الَمْيَمنَِة﴾قوله: 
2
. 

                                                 

 المصدر الاابق. 2
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 الترغيب في الصدق

 لغة، وشرًعا تعريف الصدق

 الصدق لغة: ضد الكذب.

 خبار بما يطابق الواقع.وشرًعا: اإل

 ،مطابقة الخبر الواقع هذا في األصل :الصدق معناهقال العالمة العثيمين رحمه هللا: 

اه صدق مثل إ :قيل ؛فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقاً للواقع ،ويكون في اإلخبار

فهذا  ،ثنيناليوم يوم اال :وإذا قلت ،فهذا خبر صدق ،يوم األحد :أن تقول عن هذا اليوم

 وإال فكذب. ،فصدق ،فالخبر إن وافق الواقع ،خبر كذب

وهو أن يكون اإلااان باطنه  ،فهو في األفعال ،وكما يكون الصدق في األقوال

 موافقاً لظاهره بحيث إذا عمل عمالً يكون موافقاً لما في قلبه.

 ألاه يظهر للناس بأاه من العابدين وليس كذلك. ؛فالمرائي مثالً ليس بصابق

 ألاه يظهر بأاه موحد وليس كذلك . ؛لمشرك مع هللا ليس بصابقوا

 ألاه يظهر اإليمان وليس بمؤمن . ؛والمنافق ليس بصابق

ألاه يظهر االتباع للرسول عليه الصالة والاالم وليس  ؛والمبتدع ليس بصابق

وعكاه الكذب  ،وهو من سمات المؤمنين ،بمتبع المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع

و من سمات المنافقينوه
2
 اهـ .

 األمر بالصدق

اِبقِيَن﴾قال هللا تعالى:   .[221]التوبة:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا هللا َوُكواُوْا َمَع الصَّ

وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي هللا عنه في حديثه في قصة  (221

اْعبُُدوا هللا  :يَقُولُ  :قُْلتُ  أبو سفيان: قال -ملسو هيلع هللا ىلصيعني النبي – َماَذا يَأُْمُرُكمْ هرقل قال هرقل: 

اَلةِ  ،َواْتُرُكوا َما يَقُوُل آبَاُؤُكمْ  ،َوْحَدهُ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا َكاةِ  ،َويَأُْمُراَا بِالصَّ  ،َوالزَّ

ْدقِ  لَةِ  ،َواْلَعفَافِ  ،َوالصِّ . متفق عليهَوالصِّ
6
. 

 وجوب الصدق يف احللف باهلل

                                                 

 (.2/221« )شرح رياض الصالحين» 2

 (.2003(، ومالم )0البخاري ) 6
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ََل تَْحلِفُوا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َرةَ َعْن أَبِي هَُريْ  (222 

َهاتُِكمْ  ،بِآبَائُِكمْ  َوََل تَْحلِفُوا بِاهلل إَِلَّ َوأَْنتُْم  ،َوََل تَْحلِفُوا إَِلَّ بِاهلل ،َوََل بِاْْلَْنَدادِ  ،َوََل بِأُمَّ

رواه أبو باوب، والناائي«. َصاِدقُونَ 
2
. 

 تعاىلالصدق من صفات اهلل 

 .[50]النااء:  ﴿َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللا َحِديثاً﴾قال هللا تعالى: 

 .[266]النااء:  ﴿ َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللا قِيالً ﴾وقال تعالى: 

ْت َكلِمَ وقال تعالى:  في األخبار،  «صدقًا». [221]األاعام:  َربَِّك ِصْدقاً َوَعْدالً ﴾ ةُ ﴿ َوتَمَّ

 في األحكام. «عدالً »و

 .[232]األاعام:  ﴿ َذلَِك َجَزْينَاهُم بِبَْغيِِهْم ِوإِاَّا لََصاِبقُوَن ﴾قال تعالى: و

ْؤيَا بِاْلَحقِّ ﴾وقال تعالى:   .[60]الفتح:  ﴿ لَقَْد َصَدَق هللاُ َرُسولَهُ الرُّ

 .[216]آل عمران:  ﴾ َولَقَْد َصَدقَُكُم هللاُ َوْعَدهُ  ﴿وقال تعالى: 

 ،فَأَْقبََل الَحَانُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخطَبَنَا َرُسوُل هللا ه قال: وعن بريدة رضي هللا عن (220

 ،فَأََخَذهَُما، فَنََزلَ  ،َويَقُوَمانِ  ،َواْلُحَاْيُن َرِضَي هللا َعْنهَُما َعلَْيِهَما قَِميَصاِن أَْحَمَراِن يَْعثَُرانِ 

َرأَْيُت َهَذْيِن فَلَْم ﴾ َوأَْوََلُدُكْم فِْتنَة   إِنََّما أَْمَوالُُكمْ ﴿  َصَدَق هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،فََصِعَد بِِهَما اْلِمْنبَرَ 

. رواه أبو باوب، والناائيثُمَّ أََخَذ فِي الُخْطبَةِ  ،«أَْصبِرْ 
6
. 

 الصدق من صفات أنبياء اهلل ورسله

َن األَْجَداِث إِلَى َربِِّهْم يَنِالُوَن قال هللا تعالى:  وِر فَإَِذا هُم مِّ ا يَا قَالُو* ﴿ َواُفَِخ فِي الصُّ

ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُوَن ﴾ ْرقَِداَا هََذا َما َوَعَد الرَّ  .[16-12]يس:  َوْيلَنَا َمن بََعثَنَا ِمن مَّ

 هذا على سبيل العموم، أما على سبيل التفصيل فإليكهم:

 إبراهيم عليه الصالة والسالم
                                                 

(، وصاححه شايخنا العالماة الاوابعي رحماه 0/3(، والنااائي )3635رواه أبو باوب ) 2

صااحيح أبااي »مااه هللا فااي (، والعالمااة األلبااااي رح3/316) «الجااامع الصااحيح»هللا فااي 

 (.6/260) «باوب

(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 3/205(، والناااااائي )3/315رواه أبااااو باوب ) 6

 ، أي: ياقطان.«يعثران»(. 230) «الصحيح الماند»
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يقاً اَّبِي اً ﴾ ﴿ َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِاَّهُ قال هللا تعالى:   .[32]مريم:  َكاَن ِصدِّ

 ابنه إمساعيل عليهما الصالة والسالم
 ﴿َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِاَّهُ َكاَن َصاِبَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوالً اَّبِي اً﴾قال هللا تعالى: 

 . فأثنى عليه بصدق الوعد.[13]مريم: 

 إدريس عليه الصالة والسالم
يقاً اَّبِي اً﴾هللا تعالى:  قال  .[12]مريم:  ﴿َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبِريَس إِاَّهُ َكاَن ِصدِّ

 يوسف عليه الصالة والسالم
ِ َما َعلِْمنَا قال هللا تعالى:  ﴿قَاَل َما َخْطبُُكنَّ إِْذ َراَوبتُّنَّ يُوُسَف َعن اَّْفِاِه قُْلَن َحاَش هلِل 

اْلَعِزيِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أَاَاْ َراَوبتُّهُ َعن اَّْفِاِه َوإِاَّهُ لَِمَن  َُ تلَِت اْمَرأَ َعلَْيِه ِمن ُسوٍء قَا

اِبقِيَن﴾  .[12]يوسف:  الصَّ

 نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
لما ازل عليه  قَاَل لَِخِديَجةَ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها أن النبي  (225

َكالَّ أَْبِشْر فََوهللا اَل يُْخِزيَك هللا  :قَالَْت َخِديَجةُ  «يُت َعلَى نَْفِسيلَقَْد َخشِ » جبريل بالوحي:

ِحمَ ا؛ أَبَدً  َوتَْقِري  ،َوتَْكِاُب اْلَمْعُدومَ  ،َوتَْحِمُل اْلَكلَّ  ،َوتَْصُدُق اْلَحِديثَ  ،فََوهللا إِاََّك لَتَِصُل الرَّ

ْيفَ  تفق عليه. مَوتُِعيُن َعلَى اََوائِِب اْلَحقِّ  ،الضَّ
2
. 

ا اََزلَتْ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ و (221 َوأَْاِذْر َعِشيَرتََك ﴿ لَمَّ

فَا ملسو هيلع هللا ىلصَصِعَد النَّبِيُّ ﴾ اأْلَْقَربِينَ  لِبُطُوِن  ،يَا بَنِي َعِديٍّ  ،فََجَعَل يُنَاِبي يَا بَنِي فِْهرٍ  ،َعلَى الصَّ

ُجُل إَِذا لَْم يَْاتَِطْع أَْن يَْخُرَج أَْرَسَل َرُسواًل لِيَْنظَُر َما هُوَ  فََجَعلَ  ،َحتَّى اْجتََمُعوا ،قَُرْيشٍ   ،الرَّ

أَنَّ َخْيًلا بِاْلَواِدي تُِريُد أَْن تُِغيَر  ،أََرأَْيتَُكْم لَْو أَْخبَْرتُُكمْ » :فَقَالَ  ،َوقَُرْيشٌ  ،فََجاَء أَبُو لَهَبٍ 

قِيَّ  ،َعلَْيُكمْ  ْبنَا َعلَْيَك إاِلَّ ِصْدقًا قَالَ  ،اََعمْ  :واقَالُ  «؟أَُكْنتُْم ُمَصدِّ فَإِنِّي نَِذير  لَُكْم بَْيَن » :َما َجرَّ

تَبَّْت يََدا أَبِي ﴿ فَنََزلَتْ  ،أَلِهََذا َجَمْعتَنَا ،أَبُو لَهٍَب تَب ًا لََك َسائَِر اْليَْومِ  :فَقَالَ  «يََدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

                                                 

هاو الاذي ال يااتقل باأمره كماا قاال  «الكال»( واللفاظ لاه. 220(، ومالم )3البخاري ) 2

بضم أوله، ومعناه « وتُكاب»روي: « اب المعدوموتك»، ﴾وهو كل على مواله﴿تعالى: 

بفتح أولاه، وهاي الراجحاة، ومعناهاا تعطاي النااس مااال « وتَكاب»يفيد الفقير، وروي: 

كلمة جامعة ألفراب ما تقدم ولما   «وتعين على اوائب الحق»يجدواه عند غيرك. وقولها: 

 .«الفتح»لم يتقدم. اهـ ملخًصا من 
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﴾. متفق عليهَمالُهُ َوَما َكَابَ لَهٍَب َوتَبَّ َما أَْغنَى َعْنهُ  
2
. 

فِي اْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْهلَْلنَا أَْصَحاَب َرُسوِل هللا  :قَالَ وعن جابر رضي هللا عنه  (260

ةِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَِدَم النَّبِيُّ  ،َخالًِصا لَْيَس َمَعهُ ُعْمَرةٌ  ا قَِدْمنَا  ،ُصْبَح َرابَِعٍة َمَضْت ِمْن ِذي اْلِحجَّ فَلَمَّ

قَاَل َجابٌِر َولَْم يَْعِزْم  «َوأَِصيبُوا ِمَن النَِّساءِ  ،أَِحل وا» :َوقَالَ  ،أَْن اَِحلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا النَّبِيُّ 

ا لَْم يَُكْن بَْينَنَا َوبَْيَن َعَرفَةَ إاِلَّ َخْمسٌ  :فَبَلََغهُ أَاَّا اَقُولُ  ،َولَِكْن أََحلَّهُنَّ لَهُمْ  ،َعلَْيِهمْ  أََمَراَا أَْن  ،لَمَّ

بِيَِدِه هََكَذا  :َويَقُوُل َجابِرٌ  :فَنَأْتِي َعَرفَةَ تَْقطُُر َمَذاِكيُراَا الَمْذَي قَالَ  ،َاائِنَااَِحلَّ إِلَى اِ 

َكهَا ُكْم َولَْوََل  ،قَْد َعلِْمتُْم أَنِّي أَْتقَاُكْم هلل َوأَْصَدقُُكمْ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  ،َوَحرَّ َوأَبَر 

 «فَلَْو اْستَْقبَْلُت ِمْن أَْمِري َما اْستَْدبَْرُت َما أَْهَدْيتُ  ،فَِحل وا ،ِحل ونَ َهْديِي لََحلَْلُت َكَما تَ 

. متفق عليه، واللفظ للبخاريَوأَطَْعنَا ،َوَسِمْعنَا ،فََحلَْلنَا
6
. 

 وكان صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم حيب صدق احلديث

قَاَم ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلصْخَرَمةَ أَنَّ َرُسوَل هللا َواْلِمْاَوَر ْبَن مَ  ،اْلَحَكمِ  َمْرَواَن ْبنِ فعن  (262

 :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا  ،فََاأَلُوهُ أَْن يَُربَّ إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم َوَسْبيَهُمْ  ،َجاَءهُ َوْفُد هََواِزَن ُمْالِِمينَ 

ا  ،ا السَّْبيَ إِمَّ  ،فَاْختَاُروا إِْحَدى الطَّائِفَتَْينِ  ،أََحب  الَحِديِث إِلَيَّ أَْصَدقُهُ » َوإِمَّ

رواه البخاري«. ...الحديثالَمالَ 
3
. 

 احلديث ُهّقَدوكان يثين على من َص

إِنَّ َعلِي ًا َخطََب بِْنَت أَبِي : قَالَ  رضي هللا عنه اْلِمْاَوَر ْبَن َمْخَرَمةَ فعن  (266

ُم قَْوُمَك أَاََّك اَل تَْغَضُب يَْزعُ  :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْت َرُسوَل هللا  ،َجْهٍل فََاِمَعْت بَِذلَِك فَاِطَمةُ 

 :فََاِمْعتُهُ ِحيَن تََشهََّد يَقُولُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  ،َوهََذا َعلِيٌّ اَاِكٌح بِْنَت أَبِي َجْهلٍ  ،لِبَنَاتِكَ 

بِيعِ » ا بَْعُد أَْنَكْحُت أَبَا اْلَعاِص ْبَن الرَّ ثَنِي َوَصَدقَنِي ،أَمَّ  ،بَْضَعة  ِمنِّيَوإِنَّ فَاِطَمةَ  ،فََحدَّ

ِعْنَد َرُجٍل  ،َوبِْنُت َعُدوِّ هللا ملسو هيلع هللا ىلصََل تَْجتَِمُع بِْنُت َرُسوِل هللا  ،َوإِنِّي أَْكَرهُ أَْن يَُسوَءَها َوهللا

. رواه البخاريفَتََرَك َعلِيٌّ اْلِخْطبَةَ  «َواِحدٍ 
3
. 

 الصدق من صفات املؤمنني

َدقُوا َما َعاهَُدوا هللا َعلَْيِه فَِمْنهُْم َمْن قََضى ﴿ِمَن الُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل صَ وقال هللا تعالى: 

                                                 

 (، وهذا لفظ البخاري.53-3/56)(، ومالم 3000البخاري ) 2

 (.2622(، ومالم )0320البخاري ) 6

 (.6305-6300البخاري ) 3

 (.3061البخاري ) 3
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لُوا تَْبِدياًل﴾   .[63]األحزاب:اَْحبَهُ َوِمْنهُْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ

﴿لِْلفُقََراِء الُمهَاِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمْن ِبياِرِهْم َوأَْمَوالِِهْم يَْبتَُغوَن فَْضاًل قال تعالى: و

اِبقُوَن﴾ ِمَن   .[5]الحشر:هللاِ َوِرْضَوااًا َويَْنُصُروَن هللا َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك هُُم الصَّ

يقَةٌ وقال تعالى:  هُ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ ﴿َما الَمِايُح اْبُن َمْريََم إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ

 .[01]المائدة:ُن لَهُُم اآليَاِت ثُمَّ ااظُْر أَاَّى يُْؤفَُكوَن﴾ َكااَا يَأُْكالِن الطََّعاَم ااظُْر َكْيَف اُبَيِّ 

 ،َوأَبُو بَْكرٍ  ،َصِعَد أُُحًدا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ و (263

«. َوَشِهيَدانِ  ،َوِصدِّيق   ،فَإِنََّما َعلَْيَك نَبِي   ،اْثبُْت أُُحدُ » :فََرَجَف بِِهْم فَقَالَ  ،َوُعْثَمانُ  ،َوُعَمرُ 

متفق عليه
2
. 

في  :ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (263

قَانُِكمْ فَ »األاصار...  رواه مالم«. َويَْعِذَرانُِكمْ  ،إِنَّ هللا َوَرُسولَهُ يَُصدِّ
6
. 

ا َعلِيُّ ْبُن أَبِي وعن عائشة رضي هللا عنها في قصة اإلفك، قالت:  (261 َوأَمَّ

قَالَْت  .اْلَجاِريَةَ تَْصُدْقكَ  َوإِْن تَْاأَلِ  ،َوالنَِّااُء ِسَواهَا َكثِيرٌ  ،هللا َعلَْيكَ  لَْم يَُضيِّقِ  :فَقَالَ  طَالِبٍ 

 «َهْل َرأَْيِت ِمْن َشْيٍء يَِريبُِك ِمْن َعائَِشةَ  ،أَْي بَِريَرةُ » :بَِريَرةَ فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََدَعا َرُسوُل هللا 

أَْكثََر ِمْن  ،إِْن َرأَْيُت َعلَْيهَا أَْمًرا قَطُّ أَْغِمُصهُ َعلَْيهَا ،َوالَِّذي بََعثََك بِاْلَحقِّ  :قَالَْت لَهُ بَِريَرةُ 

نِّ  ... الحديث. متفق فَتَأْتِي الدَّاِجُن فَتَأُْكلُه ،تَنَاُم َعْن َعِجيِن أَْهلِهَا ،أَاَّهَا َجاِريَةٌ َحِديثَةُ الاِّ

عليه
3
. 

في حديث لها طويل:  أَبِي بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَتْ َوَعْن أَْسَماَء بِْنِت  (262

. متفق َوُكنَّ اِْاَوةَ ِصْدقٍ  ،َوَكاَن يَْخبُِز َجاَراٌت لِي ِمَن األَْاَصارِ  ،لَْم أَُكْن أُْحِاُن أَْخبِزُ 

عليه
3
. 

 هللا ْبدَ عَ  فََاِمْعتُ  ،َغَزاةٍ  فِي ُكْنتُ  :قَالَ  رضي هللا عنه أَْرقَمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ و (260

وا َحتَّى هللا َرُسولِ  ِعْندَ  َمنْ  َعلَى تُْنفِقُوا اَل  :يَقُولُ  أُبَيٍّ  ْبنَ   ِمنْ  َرَجْعنَا َولَئِنْ  ،َحْولِهِ  ِمنْ  يَْنفَضُّ

ي َذلِكَ  فََذَكْرتُ  ،اأْلََذلَّ  ِمْنهَا اأْلََعزُّ  لَيُْخِرَجنَّ  ِعْنِدهِ   فََدَعااِي ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  فََذَكَرهُ  ،لُِعَمرَ  أَوْ  ،لَِعمِّ

ْثتُهُ  بَنِي :قَالُوا َما فََحلَفُوا ،َوأَْصَحابِهِ  أُبَيٍّ  ْبنِ  هللا َعْبدِ  إِلَى ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  فَأَْرَسلَ  ،فََحدَّ  فََكذَّ
                                                 

 ، أي: اضطرب.«رجف»(. 6320(، ومالم )3201البخاري ) 2

 ( في حديث طويل.2050مالم ) 6

 (.6000(، ومالم )3232البخاري ) 3

عاى، ومعناى هاذا الكاالم أااه لايس فيهاا الشاة التي تألف البيت وال تخارج للمر «الداجن»

شيء مما تاألون عنه أصاًل، وال فيها شيء مان غياره، إال اومهاا عان العجاين اهاـ  مان 

 (.2/6101) «اضرة النعيم»حاشية 

 (.6256(، ومالم )1663البخاري ) 3
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 لِي فَقَالَ  ،اْلبَْيتِ  فِي فََجلَْاتُ  ،قَطُّ  ِمْثلُهُ  يُِصْبنِي لَمْ  هَمٌّ  فَأََصابَنِي ،َوَصدَّقَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  

بَكَ  أَنْ  إِلَى أََرْبتَ  َما :َعمِّي  َجاَءكَ  إَِذا﴿ تََعالَى هللا فَأَْاَزلَ  ،َوَمقَتَكَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  َكذَّ

متفق عليه«. َزْيدُ  يَا َصدَّقَكَ  قَدْ  هللا إِنَّ » :فَقَالَ  فَقََرأَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  إِلَيَّ  فَبََعثَ ﴾ الُمنَافِقُونَ 
2
. 

 الصدق من صفات املتقني

ْدِق َوَصدََّق بِِه أُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾ تعالى:  قال هللا  .[33]الزمر:﴿َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

 الصدق من صفات املالئكة

ا َجاَء آَل لُوٍط الُمْرَسلُونَ قال هللا تعالى:  َُّكْم قَْوٌم ُمْنَكُرونَ *  ﴿فَلَمَّ قَالُوا بَْل *  قَاَل إِا

 .[23 -22]الحجر:َوأَتَْينَاَك بِاْلَحقِّ َوإِاَّا لََصاِبقُوَن﴾ *  ْمتَُرونَ ِجْئنَاَك بَِما َكااُوا فِيِه يَ 

 صفات الصادقني

﴿لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن قال هللا تعالى: 

اْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى آَمَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوالَمالئَِكِة وَ 

َكاةَ  الةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ بِيِل َوالاَّائِلِيَن َوفِي الرِّ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيَن َواْبَن الاَّ

ابِِريَن فِي ا اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن َوالُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالصَّ رَّ ْلبَأَْساِء َوالضَّ

 .[200]البقرة:َصَدقُوا َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾ 

﴿إِاََّما الُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاهَُدوا وقال تعالى: 

اِبقُوَن﴾ بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاهِ   .[21]الحجرات:ْم فِي َسبِيِل هللاِ أُْولَئَِك هُُم الصَّ

قَاِت َوأَْقَرُضوا هللا قَْرًضا َحَانًا يَُضاَعُف لَهُْم وقال تعالى:  دِّ قِيَن َوالُمصَّ دِّ ﴿إِنَّ الُمصَّ

هََداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَهُْم َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوُرُسلِِه أُْولَئَِك هُُم الصِّ *  َولَهُْم أَْجٌر َكِريمٌ  يقُوَن َوالشُّ دِّ

بُوا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب اْلَجِحيِم﴾   .[21-25]الحديد:أَْجُرهُْم َواُوُرهُْم َوالَِّذيَن َكفَُروا َوَكذَّ

 صدوق اللسان من أفضل الناس

 :قَالَ  ؟النَّاِس أَْفَضلُ  أَيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لَِرُسوِل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو قَالَ  (265

 ؟فََما َمْخُموُم اْلقَْلبِ  ،َصُدوُق اللَِّااِن اَْعِرفُهُ  :قَالُوا «َصُدوِق اللَِّسانِ  ،ُكل  َمْخُموِم اْلقَْلبِ »

رواه ابن ماجة «.َوََل َحَسدَ  ،َوََل ِغلَّ  ،َوََل بَْغيَ  ،ُهَو التَّقِي  النَّقِي  ََل إِْثَم فِيهِ » :قَالَ 
6
. 

                                                 

 ، أي: أبغضك.«ومقتك»(، وهذا لفظ البخاري. 6006(، ومالم )3100البخاري ) 2
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 لصدق من اخلصال اليت إذا وجدت يف العبد ال يضره ما فاته من الدنياا

 أَْربَع  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنهما  َعْمٍرو ْبنِ  هللا َعْبدِ  َعنْ  (261

ْنيَا فَاتَكَ  َما َعلَْيكَ  فًََل  فِيكَ  ُكنَّ  إَِذا  ،لِيقَةٍ خَ  َوُحْسنُ  ،َحِديثٍ  َوِصْدقُ  ،أََمانَةٍ  ِحْفظُ  ،ِمَن الد 

رواه أحمد« ْعمةٍ طُ  فِي َوِعفَّة  
2
. 

 تكذيب الصادق وتصديق الكاذب من أشراط الساعة

إِنَّ أََماَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (230

اِدقُ  اِل ِسنِيَن َخدَّاَعةا يَُكذَُّب فِيَها الصَّ ُن فِيَها اْْلَِمينُ  ،بُ َويَُصدَُّق فِيَها اْلَكاذِ  ،الدَّجَّ  ،َويَُخوَّ

َوْيبَِضةُ  ،َويُْؤتََمُن فِيَها الَخائِنُ  َوْيبَِضةُ  :قِيلَ  «َويَتََكلَُّم فِيَها الر  اْلفَُوْيِسُق » :قَالَ  ؟َوَما الرُّ

ةِ  رواه أحمد«. يَتََكلَُّم فِي أَْمِر اْلَعامَّ
6
. 

 من ادعى الصدق وليس بصادق يفضحه اهلل

*  ﴿َوَكاَن فِي الَمِدينَِة تِْاَعةُ َرْهٍط يُْفِاُدوَن فِي األَْرِض َوال يُْصلُِحونَ  قال هللا تعالى:

*  ا لََصاِبقُونَ قَالُوا تَقَاَسُموا بِاهللِ لَنُبَيِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْداَا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِاَّ 

 .[10-35]النمل:  اَا َمْكًرا َوهُْم ال يَْشُعُروَن﴾َوَمَكُروا َمْكًرا َوَمَكرْ 

 االبتالء واالختبار واالمتحان يتبني بها الصادق من الكاذب

َولَقَْد *  أََحِاَب النَّاُس أَْن يُْتَرُكوا أَْن يَقُولُوا آَمنَّا َوهُْم ال يُْفتَنُونَ *  ﴿المقال هللا تعالى: 

وهم ال ». [3 -2]العنكبوت:لَيَْعلََمنَّ هللاُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن﴾ فَتَنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَ 

 ، أي: يُْبتَلَون، ويمتحنون.«يفتنون
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 من ثمرات الصدق

 الصدق من أسباب دخول اجلنة

ن َذلُِكْم لِلَِّذيَن اتَّقَْوا عِ قال هللا تعالى:  نَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن ﴿قُْل أَُؤاَبِّئُُكم بَِخْيٍر مِّ

َن هللا َوهللاُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِب  طَهََّرةٌ َوِرْضَواٌن مِّ الَِّذيَن  *تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوأَْزَواٌج مُّ

َّنَا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا ُذاُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر  اِبقِيَن َواْلقَااِتِيَن ا *يَقُولُوَن َربَّنَا إِا ابِِريَن َوالصَّ لصَّ

 .[20-21]آل عمران:  َوالُمنفِقِيَن َوالُمْاتَْغفِِريَن بِاألَْسَحاِر﴾

اِبقِيَن ِصْدقُهُْم لَهُْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا وقال تعالى:  ﴿قَاَل هللاُ هََذا يَْوُم يَنفَُع الصَّ

ِضَي هللاُ َعْنهُْم َوَرُضوْا َعْنهُ َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبَ   .[221]المائدة:  داً رَّ

إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  بن ماعوب  َعْن َعْبِد هللاو (232

ْدَق يَْهِدي إِلَى اْلبِرِّ  ُجَل لَيَْصُدُق َحتَّى يَُكوَن َوإِنَّ ال ،َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهِدي إِلَى الَجنَّةِ  ،الصِّ رَّ

يقاا ُجَل لَيَْكِذُب  ،َوإِنَّ اْلفُُجوَر يَْهِدي إِلَى النَّارِ  ،َوإِنَّ اْلَكِذَب يَْهِدي إِلَى اْلفُُجورِ  ،ِصدِّ َوإِنَّ الرَّ

اباا متفق عليه«. َحتَّى يُْكتََب ِعْنَد هللا َكذَّ
2
. 

اِمتِ و (236 اْضَمنُوا لِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ه رضي هللا عن َعْن ُعبَاَبةَ ْبِن الصَّ

ْثتُمْ  :الَجنَّةَ  ِست اا ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْضَمْن لَُكمُ  وا إَِذا  ،َوأَْوفُوا إَِذا َوَعْدتُمْ  ،اْصُدقُوا إَِذا َحدَّ َوأَد 

وا أَْبَصاَرُكمْ  ،َواْحفَظُوا فُُروَجُكمْ  ،اْؤتُِمْنتُمْ  . رواه أحمد«َوُكف وا أَْيِديَُكمْ  ،َوُغض 
6
. 

: ملسو هيلع هللا ىلصا قال: قال رسول هللا موعن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه (233

عليكم بالصدق؛ فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب؛ فإنه مع الفجور، »

رواه أبو يعلى «وهما في النار
3
. 

 الصدق يف التوحيد من أسباب دخول اجلنة

َوُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل َرِبيفُهُ َعلَى  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اَبِيَّ هللا عن أاس رضي هللا عنه  (233

ْحِل قَالَ  لَبَّْيَك َرُسوَل  :قَالَ  «يَا ُمَعاذُ » :قَالَ  .َوَسْعَدْيكَ  ،لَبَّْيَك َرُسوَل هللا :قَالَ  «يَا ُمَعاذُ » :الرَّ

ا ِمْن َعْبٍد يَْشَهُد مَ » :قَالَ  ،َوَسْعَدْيكَ  ،لَبَّْيَك َرُسوَل هللا :قَالَ  «يَا ُمَعاذُ » :قَالَ  .َوَسْعَدْيكَ  ،هللا

داا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ،أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َمهُ هللا َعلَى النَّارِ  ؛َوأَنَّ ُمَحمَّ يَا َرُسوَل  :قَالَ  «إَِلَّ َحرَّ

                                                 

 (.6200م )(، ومال2013البخاري ) 2
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ا يَتَِّكلُوا» :قَالَ  .فَيَْاتَْبِشُروا ؛أَفاََل أُْخبُِر بِهَا النَّاسَ  ،هللا ا. ٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تَأَثُّمً َوأَْخبََر بِهَا ُمَعا« إِذا

متفق عليه
2
. 

 الصدق من أسباب املغفرة واألجر العظيم

ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن قال هللا تعالى:  ابِِريَن َوالصَّ اِبقَاِت َوالصَّ اِبقِيَن َوالصَّ ﴿َوالصَّ

ائِ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َوالُمتََصدِّ َماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َواْلَخاِشَعاِت َوالُمتََصدِّ

ْغفَِرةً َوأَْجراً َعِظيماً﴾ اِكَراِت أََعدَّ هللاُ لَهُم مَّ  َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللا َكثِيراً َوالذَّ

 .[31]األحزاب:

اِبقِيَن بِِصْدقِِهْم﴾وقال تعالى:   .[63]األحزاب:  ﴿لِيَْجِزَي هللاُ الصَّ

 حالصدق من أسباب الفال

 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا عن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه قال:  (231

ْأِس يُْاَمُع َبِويُّ َصْوتِِه َواَل يُْفقَهُ َما يَقُولُ  ،ِمْن أَْهِل اَْجدٍ  َحتَّى َباَا فَإَِذا هَُو يَْاأَُل  ،ثَائَِر الرَّ

هَْل َعلَيَّ  :فَقَالَ  ،«َواٍت فِي اْليَْوِم َواللَّْيلَةِ َخْمُس َصلَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،اإِلْساَلمِ  َعنِ 

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهَا هَْل َعلَيَّ  :قَالَ  «َوِصيَاُم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهُ  كَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر لَهُ َرُسوُل هللا  :قَالَ  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ هَْل َعلَيَّ  :قَالَ  .اةَ الزَّ

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهَا ُجلُ  :قَالَ  «ََل إَِلَّ أَْن تََطوَّ َوهللا اَل أَِزيُد َعلَى هََذا  :َوهَُو يَقُولُ  ،فَأَْببََر الرَّ

متفق عليه«. أَْفلََح إِْن َصَدقَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  .َواَل أَْاقُصُ 
6
. 

 الصدق من أسباب النجاة

بَْينََما ثًََلثَةُ نَفٍَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماَعِن اْبِن عُ  (232

ْن َكاَن قَْبلَُكْم يَْمُشوَن إِْذ أََصابَُهْم َمطَر   فَقَاَل بَْعُضهُْم  ،فَأََوْوا إِلَى َغاٍر فَاْنطَبََق َعلَْيِهمْ  ،ِممَّ

ْدقُ ََل يُنْ  ،إِنَّهُ َوهللا يَا َهُؤََلءِ  :لِبَْعضٍ  فَليَْدُع ُكل  َرُجٍل ِمْنُكْم بَِما يَْعلَُم أَنَّهُ قَْد  ،ِجيُكْم إَِلَّ الصِّ

متفق عليه«. َصَدَق فِيهِ 
3
. 

                                                 

، أي: أجبتك إجاباة بعاد «لبيك»، أي: خلفه. «ربيفه»(. 36(، ومالم )265البخاري ) 2

، أي: يمتنعاوا مان العمال اعتمااًبا «يتكلاوا»د إساعاب. ، أي: إساعاًبا بعا«وساعديك»إجابة. 

 (.611-2/615) «الفتح»على ما يتبابر من ظاهره. ااظر 

، «بوي صاوته»، أي: منتشار الشاعر. «ثاائر الارأس»(. 22(، وماالم )32البخاري ) 6

 .«هدي الااري مقدمة فتح الباري»أي: رفعه، وتتابعه ااظر 

 وهذا لفظ البخاري.(، 6033(، ومالم )3321البخاري ) 3
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ا وعن كعب بن مالك رضي هللا عنه، في قصة توبة هللا عليه، قال:  (230  لَمَّ

هَ قَافاًِل ِمْن تَبُوَك َحَضَراِي  ملسو هيلع هللا ىلصبَلََغنِي أَنَّ َرُسوَل هللا  بَثِّي فَطَفِْقُت أَتََذكَُّر اْلَكِذَب قَْد تََوجَّ

ا قِيَل لِي ،َوأَْستَِعيُن َعلَى َذلَِك ُكلَّ ِذي َرْأٍي ِمْن أَْهلِي ،َوأَقُوُل بَِم أَْخُرُج ِمْن َسَخِطِه َغًدا  :فَلَمَّ

أَْاُجَو ِمْنهُ بَِشْيٍء  قَْد أَظَلَّ قَاِبًما َزاَح َعنِّي اْلبَاِطُل َحتَّى َعَرْفُت أَاِّي لَنْ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا 

ْدِق  ،يَا َرُسوَل هللا :َوقُْلتُ ... فذكر الحديث، فَأَْجَمْعُت ِصْدقَهُ  ،أَبًَدا إِنَّ هللا إِاََّما أَْاَجااِي بِالصِّ

َث إاِلَّ ِصْدقًا َما بَقِيتُ  ا ِمَن فََوهللا َما َعلِْمُت أَنَّ أََحدً  :قَالَ  ،َوإِنَّ ِمْن تَْوبَتِي أَْن اَل أَُحدِّ

إِلَى يَْوِمي هََذا أَْحَاَن  ملسو هيلع هللا ىلصالُمْالِِميَن أَْباَلهُ هللا فِي ِصْدِق اْلَحِديِث ُمْنُذ َذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل هللا 

ا أَْباَلاِي هللا بِهِ  ْدُت َكِذبَةً ُمْنُذ قُْلتُ  ،ِممَّ  ،إِلَى يَْوِمي هََذا ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِك لَِرُسوِل هللا  :َوهللا َما تََعمَّ

َوهللا َما أَْاَعَم هللا َعلَيَّ ِمْن اِْعَمٍة قَطُّ بَْعَد إِْذ هََدااِي ، أَلَْرُجو أَْن يَْحفَظَنِي هللا فِيَما بَقِيَ  َوإِاِّي

ْساَلِم أَْعظََم فِي اَْفِاي ِمْن ِصْدقِي َرُسوَل هللا  َكَما  ،فَأَْهلِكَ  ،أَْن اَل أَُكوَن َكَذْبتُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لِْْلِ

. متفق عليهَذبُواهَلََك الَِّذيَن كَ 
2
. 

 الصدق من أسباب الطمأنينة

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَحفِْظُت ِمْن َرُسوِل هللا  :قَالَ عن الحان بن علي رضي هللا عنهما  (235

ْدَق طَُمأْاِينَةٌ  ،َبْع َما يَِريبَُك إِلَى َما اَل يَِريبُكَ  . رواه الترمذيَوإِنَّ اْلَكِذَب ِريبَةٌ  ،فَإِنَّ الصِّ
6

  . 

  تعاىلالصدق من أسباب حمبة اهلل

فدعا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا عند رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي قراب الالمي (231

ما حملكم : »ملسو هيلع هللا ىلصبطهور، فغمس يده فيه، ثم توضأ، فتتبعناه، فحاوااه، فقال رسول هللا 

فإن أحببتم أن يحبكم هللا ورسوله فأدوا »حب هللا ورسوله قال:  :قلنا« على ما صنعتم؟

. رواه الطبرااي«تم، وأحسنوا جوار من جاوركمإذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدث
3
. 

 الصادق حيشر مع النبيني والشهداء والصاحلني

                                                 

 (.6021(، ومالم )3325البخاري ) 2

فأجمعات »، أي: ذهاب. «زاح عناي الباطال»، أي: حزااي «بثاي»، أي: راجًعا. «قافاًل »

 ، أي: عزمت عليه.«صدقه

 (.1/321) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6125الترمذي ) 6

الترغيااااب »ة األلبااااااي فااااي (، وحااااانه العالماااا2120) «األوسااااط»الطبرااااااي فااااي  3

 (. 6165) «والترهيب

 ، أي: شربناه. «فحاوااه»
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ُسوَل فَأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْاَعَم هللاُ َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن قال هللا تعالى:  ﴿َوَمْن يُِطعِ هللا َوالرَّ

الِِحينَ  هََداِء َوالصَّ يقِيَن َوالشُّ دِّ َذلَِك اْلفَْضُل ِمَن هللاِ َوَكفَى بِاهللِ *  َوَحُاَن أُْولَئَِك َرفِيقًا َوالصِّ

 .[00-21:]النااءَعلِيًما﴾ 

 الصدق من أسباب حصول اخلري

﴿طَاَعةٌ َوقَْوٌل َمْعُروٌف فَإَِذا َعَزَم األَْمُر فَلَْو َصَدقُوا هللا لََكاَن َخْيًرا لَهُْم﴾ قال هللا تعالى: 

 .[62]محمد:

َرأَْيُت فِي الَمنَاِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  أَبِي ُموَسى َعنْ و (230

أَْو َهَجُر فَإَِذا  ،فََذَهَب َوْهلِي إِلَى أَنََّها اْليََماَمةُ  ،أَنِّي أَُهاِجُر ِمْن َمكَّةَ إِلَى أَْرٍض بَِها نَْخل  

فَإَِذا ُهَو َما  ،أَنِّي َهَزْزُت َسْيفاا فَاْنقَطََع َصْدُرهُ  ،هِ َوَرأَْيُت فِي ُرْؤيَاَي َهذِ  ،ِهَي الَمِدينَةُ يَْثِربُ 

فَإَِذا ُهَو َما َجاَء هللا  ،ثُمَّ َهَزْزتُهُ أُْخَرى فََعاَد أَْحَسَن َما َكانَ  ،أُِصيَب ِمَن الُمْؤِمنِيَن يَْوَم أُُحدٍ 

ا َوهللا َخْير   َوَرأَْيُت فِيَها ،َواْجتَِماِع الُمْؤِمنِينَ  ،بِِه ِمَن الفَْتحِ  ا بَقَرا النَّفَُر ِمَن  فَإَِذا ُهمُ  ،أَْيضا

ْدِق الَِّذي آتَانَا  ،َوإَِذا الَخْيُر َما َجاَء هللا بِِه ِمَن الَخْيِر بَْعدُ  ،الُمْؤِمنِيَن يَْوَم أُُحدٍ  َوثََواُب الصِّ

متفق عليه«. هللا بَْعَد يَْوِم بَْدرٍ 
2
. 

 من َصَدَق الّلَه َصَدَقُه اهلل

اِب ْبِن اْلهَابِ عَ  (232 أَنَّ َرُجاًل ِمَن األَْعَراِب َجاَء إِلَى النَّبِيِّ رضي هللا عنه  ْن َشدَّ

ا َكااَْت  ،بَْعَض أَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْوَصى بِِه النَّبِيُّ  ،أُهَاِجُر َمَعكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَآَمَن بِِه َواتَّبََعهُ  ملسو هيلع هللا ىلص فَلَمَّ

َوَكاَن يَْرَعى  ،فَأَْعطَى أَْصَحابَهُ َما قََاَم لَهُ  ،فَقََاَم َوقََاَم لَهُ  ،َسْبيًا ملسو هيلع هللا ىلصَغْزَوةٌ َغنَِم النَّبِيُّ 

ا َجاَء َبفَُعوهُ إِلَْيهِ  ،ظَْهَرهُمْ  فََجاَء  ،فَأََخَذهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقِْاٌم قََاَمهُ لََك النَّبِيُّ  :قَالُوا ؟َما هََذا :فَقَالَ  ،فَلَمَّ

َولَِكنِّي  ،َما َعلَى هََذا اتَّبَْعتُكَ  :قَالَ  «قََسْمتُهُ لَكَ » :الَ قَ  ؟َما هََذا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِِه إِلَى النَّبِيِّ 

إِْن » :فَقَالَ  .فَأَُموَت فَأَْبُخَل الَجنَّةَ  ،َوأََشاَر إِلَى َحْلقِِه بَِاْهمٍ  ،اتَّبَْعتَُك َعلَى أَْن أُْرَمى إِلَى هَاهُنَا

قَْد  ،يُْحَملُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأُتَِي بِِه النَّبِيُّ  ،هَُضوا فِي قِتَاِل اْلَعُدوِّ ثُمَّ اَ  ،فَلَبِثُوا قَلِياًل  «هللا يَْصُدْقكَ  تَْصُدقِ 

َصَدَق هللا » :قَالَ  ،اََعمْ  :قَالُوا «؟أَُهَو هُوَ » :ملسو هيلع هللا ىلصأََصابَهُ َسْهٌم َحْيُث أََشاَر فَقَاَل النَّبِيُّ 

فََكاَن فِيَما ظَهََر ِمْن  ،َمهُ فََصلَّى َعلَْيهِ ثُمَّ قَدَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفِي ُجبَِّة النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َكفَّنَهُ النَّبِيُّ  «فََصَدقَهُ 

. رواه فَقُتَِل َشِهيًدا أَاَا َشِهيٌد َعلَى َذلِكَ  ،اللهمَّ هََذا َعْبُدَك َخَرَج ُمهَاِجًرا فِي َسبِيلِكَ  ،َصاَلتِهِ 

الناائي
6
. 

                                                 

 (.6606(، ومالم )3266البخاري ) 2

 مدينة في البحرين.« هجر»، أي: وهمي واعتقابي. «وهلي»

 = (.3/253) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/20الناائي ) 6
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 الصدق يف البيع من أسباب الربكة فيه 

اْلبَيَِّعاِن بِاْلِخيَاِر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ْنهَرِضَي هللا عَ  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزامٍ  (236

قَا َوإِْن َكَذبَا َوَكتََما ُمِحقَْت بََرَكةُ  ،فَإِْن َصَدقَا َوبَيَّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما ،َما لَْم يَتَفَرَّ

متفق عليه«. بَْيِعِهَما
2

. وقد قيل: ما أملق
6
تاجر َصَدقَ  

3
. 

 ا أصدقهم رؤياأصدق الناس حديَث

َمانُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (233  ،إَِذا اْقتََرَب الزَّ

َوُرْؤيَا اْلُمْسلِِم ُجْزء  ِمْن  ،َوأَْصَدقُُكْم ُرْؤيَا أَْصَدقُُكْم َحِديثاا ،لَْم تََكْد ُرْؤيَا الُمْسلِِم تَْكِذبُ 

ا مِ  ةِ َخْمٍس َوأَْربَِعيَن ُجْزءا متفق عليه«. َن الن بُوَّ
3
. 

ظَاِهره أَاَّهُ َعلَى  قال النووي رحمه هللا:« أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثًا»قوله: 

َمان ِعْند اِْاقِطَاع  :إِْطاَلقه، َوَحَكى اْلقَاِضي َعْن بَْعض اْلُعلََماء أَنَّ هََذا يَُكون فِي آِخر الزَّ

الِ  تََعالَى َجابًِرا  هللاِحيَن َوَمْن يُْاتََضاء بِقَْولِِه َوَعَمله، فََجَعلَهُ اْلِعْلم َوَمْوت اْلُعلََماء َوالصَّ

ق اْلَخلَل إِلَى  اِبق فِي َحِديثه يَتَطَرَّ ل أَْظهَر؛ أِلَنَّ َغْير الصَّ َوِعَوًضا َوُمنَبِّهًا لَهُْم، َواأْلَوَّ

ُرْؤيَاهُ َوِحَكايَته إِيَّاهَا
1
. 

 نيلها الصدق يف طلب الشهادة من أسباب

َمْن طَلََب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (233

َهاَدةَ َصاِدقاا أُْعِطيََها رواه مالم«. َولَْو لَْم تُِصْبهُ  ،الشَّ
2
 . 

َمْن َسأََل هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعن سهل بن حنيف رضي هللا عنه  (231

َهاَدةَ بِِصْدٍق بَلَّ  َهَداءِ الشَّ رواه مالم«. َوإِْن َماَت َعلَى فَِراِشهِ  ،َغهُ هللا َمنَاِزَل الش 
0
. 

=

                                                                                                                                   

 ، أي: بعاله.«فصلى عليه»
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َمْن َسأََل هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ و (232

يرواه الترمذ«. أَْعطَاهُ هللا أَْجَر الشَِّهيدِ  ،اْلقَْتَل فِي َسبِيلِِه َصاِدقاا ِمْن قَْلبِهِ 
2
. 

 فائدة
قَاَل َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ َمْن َكااَْت لَهُ ِعْنَد النَّاِس ثاََلٌث َوَجبَْت لَهُ 

ثَهُْم َصَدقَهُْم، َوإَِذا اْئتََمنُوهُ لَْم يَُخْنهُْم، َوإَِذا َوَعَدهُْم َوفَّى لَهُْم َوَجَب  :َعلَْيِهْم ثاََلثٌ  َمْن إَذا َحدَّ

لَْيِهْم أَْن تُِحبَّهُ قُلُوبُهُْم، َوتَْنِطَق بِالثَّنَاِء َعلَْيِه أَْلِانَتُهُْم، َوتَْظهََر لَهُ َمُعواَتُهُمْ لَهُ عَ 
6
. 
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 الترغيب في التقوى

 تعريف التقوى لغة وشرًعا

 التقوى لغة هي: اتخاذ الوقاية.

اصي هللا وشرًعا: العمل بطاعة هللا على اور من هللا رجاء رحمة هللا، وترك مع

على اور من هللا مخافة عذاب هللا. قاله طلق بن حبيب رحمه هللا
2

، وهو أحان ما قيل 

 في التقوى.

 األمر بالتقوى

 اعلم أن األوامر في التقوى تنقام إلى قامين مطلقة ومقيدة، فنذكر أواًل المطلقة.

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ َزلْ قال هللا تعالى:   .[2]الحج:َزلَةَ الاَّ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما ال يَْجِزي َوالٌِد َعْن َولَِدِه َوال وقال تعالى: 

 .[33]لقمان:َمْولُوٌب هَُو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئًا﴾ 

 .[00]األحزاب: اتَّقُوا هللا َوقُولُوا قَْواًل َسِديًدا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُواوقال تعالى: 

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوْلتَْنظُْر اَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُوا هللا إِنَّ هللا وقال تعالى: 

 .[25]الحشر:َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن﴾ 

َن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َحقَّ تُقَاتِِه َوال تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْاتُْم ُمْالُِموَن﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيوقال تعالى:  

 .[206]آل عمران:

 .[22]التغابن:﴿فَاتَّقُوا هللا َما اْستَطَْعتُْم﴾ وقال تعالى: 

َدٍة َوَخلََق ِمْنهَا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن اَْفٍس َواحِ وقال تعالى: 

 .[2]النااء:َزْوَجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجااًل َكثِيًرا﴾ 

ِر الُمْؤِمنِيَن﴾ وقال تعالى: ﴿  .[663]البقرة:َواتَّقُوا هللا َواْعلَُموا أَاَُّكْم ُمالقُوهُ َوبَشِّ

ُدوِر﴾ وقال تعالى: ﴿  .[0ة:]المائدَواتَّقُوا هللا إِنَّ هللا َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

 .[5]المائدة:َواتَّقُوا هللا إِنَّ هللا َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن﴾ ﴿ وقال تعالى:

 .[55]المائدة:َواتَّقُوا هللا الَِّذي أَْاتُْم بِِه ُمْؤِمنُوَن﴾ وقال تعالى: ﴿
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 .[12]المائدة:﴿َواتَّقُوا هللا الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾ وقال تعالى: 

 .[21]األافال:قُوا هللا إِنَّ هللا َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ َواتَّ وقال تعالى: ﴿

 .[2]الحجرات:َواتَّقُوا هللا إِنَّ هللا َسِميٌع َعلِيٌم﴾ وقال تعالى: ﴿

 .[0]الحشر:َواتَّقُوا هللا إِنَّ هللا َشِديُد اْلِعقَاِب﴾ وقال تعالى: ﴿

 .[632]البقرة:ٍء َعلِيٌم﴾ ﴿َواتَّقُوا هللا َواْعلَُموا أَنَّ هللا بُِكلِّ َشيْ وقال تعالى: 

 .[633]البقرة:َواتَّقُوا هللا َواْعلَُموا أَنَّ هللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر﴾ وقال تعالى: ﴿

ِة  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال: سمعت النبي  (230 يَْخطُُب فِي َحجَّ

وا َزَكاةَ أَْمَوالُِكمْ  ،ُصوُموا َشْهَرُكمْ وَ  ،َوَصل وا َخْمَسُكمْ  ،اتَّقُوا هللا َربَُّكمْ » :اْلَوَباِع فَقَالَ   ،َوأَد 

رواه الترمذي«. َوأَِطيُعوا َذا أَْمِرُكْم تَْدُخلُوا َجنَّةَ َربُِّكمْ 
2
. 

 ومن األوامر املطلقة ما هو خاص بأشخاص معينني

 فمنهم النبي صلى اهلل عليه وسلم
ال تُِطِع اْلَكافِِريَن َوالُمنَافِقِيَن إِنَّ هللا َكاَن َعلِيًما ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَِّق هللا وَ قال هللا تعالى: 

 .[2]األحزاب:َحِكيًما﴾ 

 ومنهم نساء النبي صلى اهلل عليه وسلم
 .[11]األحزاب:َواتَّقِيَن هللا إِنَّ هللا َكاَن َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا﴾ قال هللا تعالى: ﴿

 ومنهم بنو إسرائيل
 .[32]البقرة:ال تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَلِياًل َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن﴾ وَ قال هللا تعالى: ﴿

 القام الثااي األوامر المقيدة، وهي كثيرة-

 منها األمر باتقاء النار
 .[232]آل عمران:﴿َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت لِْلَكافِِريَن﴾ قال هللا تعالى: 

اتَّقُوا : »يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتِمٍ و (235
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متفق عليه«. النَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرةٍ  
2
. 

 ومنها األمر باتقاء يوم القيامة
﴿َواتَّقُوا يَْوًما ال تَْجِزي اَْفٌس َعْن اَْفٍس َشْيئًا َوال يُْقبَُل ِمْنهَا َشفَاَعةٌ َوال قال هللا تعالى: 

 .[35]البقرة:َخُذ ِمْنهَا َعْدٌل َوال هُْم يُنَصُروَن﴾ يُؤْ 

﴿َواتَّقُوا يَْوًما تُْرَجُعوَن فِيِه إِلَى هللاِ ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ اَْفٍس َما َكَابَْت َوهُْم ال وقال تعالى: 

 .[652]البقرة:يُْظلَُموَن﴾ 

 ومنها األمر بتقوى اهلل يف األرحام
هللا الَِّذي تََااَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللا َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا﴾  َواتَّقُوا﴿ قال هللا تعالى:

 .[2]النااء:

 ومنها األمر بتقوى اهلل يف العدل بني األوالد
تََصدََّق َعلَيَّ أَبِي بِبَْعضِ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعَن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  (231

ي َعْمرَ  فَاْاطَلََق أَبِي إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلصاَل أَْرَضى َحتَّى تُْشِهَد َرُسوَل هللا  :ةُ بِْنُت َرَواَحةَ َمالِِه فَقَالَْت أُمِّ

 :قَالَ  «؟أَفََعْلَت َهَذا بَِولَِدَك ُكلِِّهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصلِيُْشِهَدهُ َعلَى َصَدقَتِي فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

َدقَةَ  ،ِدُكمْ اتَّقُوا هللا َواْعِدلُوا فِي أَْوََل » :قَالَ  ،اَل  متفق عليه«. فََرَجَع أَبِي فََردَّ تِْلَك الصَّ
6
. 

 ومنها األمر بتقوى اهلل يف النساء
 ملسو هيلع هللا ىلصفعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، في حديثه الطويل في حجة النبي 

َواْستَْحلَْلتُْم  ،فَإِنَُّكْم أََخْذتُُموُهنَّ بِأََماِن هللا ،فَاتَّقُوا هللا فِي النَِّساءِ »...الحديث، وفيه 

ا تَْكَرُهونَهُ  ،فُُروَجُهنَّ بَِكلَِمِة هللا فَإِْن فََعْلَن َذلَِك  ،َولَُكْم َعلَْيِهنَّ أَْن ََل يُوِطْئَن فُُرَشُكْم أََحدا

حٍ  . رواه «َوِكْسَوتُُهنَّ بِالَمْعُروفِ  ،َولَُهنَّ َعلَْيُكْم ِرْزقُُهنَّ  ،فَاْضِربُوُهنَّ َضْرباا َغْيَر ُمبَرِّ

مالم
3
. 

 ومنها األمر بتقوى اهلل يف البهائم
 ملسو هيلع هللا ىلصأَْرَبفَنِي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهماٍَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َجْعفَر (210
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ُث بِِه أََحًدا ِمَن النَّاسِ  ،َخْلفَهُ َذاَت يَْومٍ  َوَكاَن أََحبُّ َما اْستَتََر بِهِ  ،فَأََسرَّ إِلَيَّ َحِديثًا اَل أَُحدِّ

فَإَِذا  ،فََدَخَل َحائِطًا لَِرُجٍل ِمَن األَْاَصارِ  :قَالَ  ،لَِحاَجتِِه هََدفًا أَْو َحائَِش اَْخلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا رَ 

ا َرأَى النَّبِيَّ  ،َجَملٌ   :فََمَاَح ِذْفَراهُ فََاَكَت فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَاهُ النَّبِيُّ  ،َحنَّ َوَذَرفَْت َعْينَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

 ،لِي يَا َرُسوَل هللا :فََجاَء فَتًى ِمَن األَْاَصاِر فَقَالَ  «؟لَِمْن َهَذا الَجَملُ  ،الَجَملِ  َمْن َرب  َهَذا»

فَإِنَّهُ َشَكا إِلَيَّ أَنََّك تُِجيُعهُ  ،أَفًََل تَتَّقِي هللا فِي َهِذِه اْلبَِهيَمِة الَّتِي َملََّكَك هللا إِيَّاَها» :فَقَالَ 

برواه أبو باو«. َوتُْدئِبُهُ 
2
. 

بِبَِعيٍر  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل اْبِن اْلَحْنظَلِيَّةِ و (212

فَاْرَكبُوَها َصالَِحةا  ،اتَّقُوا هللا فِي َهِذِه اْلبََهائِِم الُمْعَجَمةِ » :فَقَالَ  ،قَْد لَِحَق ظَْهُرهُ بِبَْطنِهِ 

رواه أبو باوب«. َوُكلُوَها َصالَِحةا 
6
. 

 األمر بتقوى اهلل يف طالق النساءومنها 
ةَ َواتَّقُوا قال هللا تعالى:  تِِهنَّ َوأَْحُصوا اْلِعدَّ ﴿يا أيها النَّبِيُّ إَِذا طَلَّْقتُُم النَِّااَء فَطَلِّقُوهُنَّ لِِعدَّ

 .[2]الطالق:َشٍة ُمبَيِّنٍَة﴾ هللا َربَُّكْم ال تُْخِرُجوهُنَّ ِمْن بُيُوتِِهنَّ َوال يَْخُرْجَن إاِلَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاحِ 

 ومنها األمر بتقوى اهلل يف إمساك الزوجة
 ملسو هيلع هللا ىلصفََجَعَل النَّبِيُّ  ،َجاَء َزْيُد ْبُن َحاِرثَةَ يَْشُكو: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  (216

رواه البخاري«. َوأَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجكَ  ،اتَِّق هللا» :يَقُولُ 
3
 . 

  تعاىلالتقوى من صفات أنبياء اهلل

ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِي ًاقال هللا تعالى:  َوَحنَااًا ِمْن لَُداَّا َوَزَكاةً *  ﴿يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

 .[23-26]مريم:َوَكاَن تَقِي ًا﴾ 

                                                 

(: صااحيح 122) «الصااحيح الماااند»(، وقااال شاايخنا رحمااه هللا فااي 6131أبااو باوب ) 2

 فقط. «أو حائش اخل»على شرط مالم، وقد أخرج بعضه. قلت: إاما أخرجه إلى قوله: 

الااذفرى: هااو الموضااع  «ذفااراه»هااو الحااائط.  «والحااائش»كاال شاايء مرتفااع.  «الهاادف»

 ، أي: تتعبه.«تدئبه»الذي يعرق من البعير خلف األذن. 

(، 322) «حيح الماااااندالصاااا»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 6135أبااااو باوب ) 6

 «.صحيح أبي باوب»وصححه الشيخ األلبااي رحمه هللا في 

 كناية عن شدة هزاله. «لحق ظهره ببطنه»، أي: ال تتكلم فتفصح عن ألمها. «المعجمة»

 (.0360البخاري ) 3



  الترغيب في التقوى

 

00 

 

أَيُقَبُِّل  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسأََل َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن ُعَمَر ْبِن أَبِي َسلََمةَ و (213 

ائِمُ ا يَْصنَُع  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْخبََرْتهُ أَنَّ َرُسوَل هللا  «َسْل َهِذِه ِْلُمِّ َسلََمةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصلَهُ َرُسوُل هللا  فَقَالَ  ؟لصَّ

َر فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ،يَا َرُسوَل هللا :َذلَِك فَقَالَ  َم ِمْن َذْابَِك َوَما تَأَخَّ قَْد َغفََر هللا لََك َما تَقَدَّ

رواه مالم«.  إِنِّي َْلَْتقَاُكْم هلل َوأَْخَشاُكْم لَهُ أََما َوهللا» :ملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

 األنبياء َيْأُمرون أقوامهم بتقوى اهلل تعاىل

﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا اُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا قال هللا تعالى عن اوح عليه الاالم: 

 .[63]المؤمنون:تَتَّقُوَن﴾  هللا َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفاَل

﴿َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه اْعبُُدوا هللا َواتَّقُوهُ َذلُِكْم  وقال تعالى عن إبراهيم عليه الاالم:

 .[22]العنكبوت:َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن﴾ 

بَْت َعاٌب الُمْرَسلِينَ  وقال تعالى عن هوب عليه الاالم: إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم هُوٌب  * ﴿َكذَّ

 .[263-263]الشعراء:أاَل تَتَّقُوَن﴾ 

بَْت ثَُموُب الُمْرَسلِينَ وقال عن صالح عليه الاالم:  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم َصالٌِح أاَل *  ﴿َكذَّ

 .[236-232]الشعراء:تَتَّقُوَن﴾ 

بَْت قَْوُم لُوٍط المُ وقال عن لوط عليه الاالم:  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم لُوطٌ أاَل *  ْرَسلِينَ ﴿َكذَّ

 .[222-220]الشعراء:تَتَّقُوَن﴾ 

إِْذ قَاَل لَهُْم ُشَعْيٌب *  ﴿َكذََّب أَْصَحاُب األَْيَكِة الُمْرَسلِينَ  وقال عن شعيب عليه الاالم:

 .[200-202]الشعراء:أاَل تَتَّقُوَن﴾ 

إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه أاَل تَتَّقُوَن﴾ *  ْليَاَس لَِمَن الُمْرَسلِينَ ﴿َوإِنَّ إِ وقال عن إلياس عليه الاالم: 

 .[263-263]الصافات:

 التقوى وصية اهلل لألولنَي واآلِخِريَن

ْينَا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم َوإِيَّاُكْم أَِن اتَّقُوا هللا َوإِْن قال هللا تعالى:  ﴿َولَقَْد َوصَّ

َمَواِت َوَما فِي األَْرِض َوَكاَن هللاُ َغنِي ًا َحِميًدا﴾ تَْكفُرُ   .[232]النااء:وا فَإِنَّ هلل َما فِي الاَّ

 التقوى وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه حضًرا وسفًرا

َر أَِميًرا َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ عن بريدة رضي هللا عنه  (213 إَِذا أَمَّ

تِِه بِتَْقَوى هللا ،َسِريَّةٍ أَْو  ،َجْيشٍ  رواه «. َوَمْن َمَعهُ ِمَن الُمْالِِميَن َخْيًرا ،أَْوَصاهُ فِي َخاصَّ
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مالم
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى بِنَا َرُسوُل هللا  :قَالَ  رضي هللا عنه الِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ  َعنِ و (211

ْبحِ   ،َوِجلَْت ِمْنهَا اْلقُلُوبُ ، َمْوِعظَةً بَلِيَغةً فََوَعظَنَا  ،ثُمَّ أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِههِ  ،َصاَلةَ الصُّ

 ،فَاْعهَْد إِلَْينَا بَِعْهدٍ  ،َوَعْظتَنَا َمْوِعظَةَ ُمَوبِّعٍ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقِيلَ  ،َوَذَرفَْت ِمْنهَا اْلُعيُونُ 

ْمِع َوالطَّاَعةِ  ،َعلَْيُكْم بِتَْقَوى هللا» :فَقَالَ  ا َحبَشِ  ،َوالسَّ َوَستََرْوَن ِمْن بَْعِدي  ،ي ااَوإِْن َعْبدا

ا وا َعلَْيَها  ،فََعلَْيُكْم بُِسنَّتِي ،اْختًَِلفاا َشِديدا اِشِديَن الَمْهِديِّيَن َعض  َوُسنَِّة الُخلَفَاِء الرَّ

والترمذي، رواه أبو باوب،  «.فَإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضًَللَة   ،َوإِيَّاُكْم َواْْلُُموَر الُمْحَدثَاتِ  ،بِالنََّواِجذِ 

وابن ماجة
6
. 

 التقوى رأس كل شيء

 ،أَْوِصنِي :أَنَّ َرُجاًل َجاَءهُ فَقَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (212

ا َسأَْلُت َعْنهُ َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  فَإِاَّهُ َرْأُس ُكلِّ  ،ِهللاأُوِصيَك بِتَْقَوى  ،ِمْن قَْبلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلَت َعمَّ

ْساَلمِ  ؛َعلَْيَك بِاْلِجهَابِ وَ  ،َشْيءٍ  فَإِاَّهُ  ؛َوَعلَْيَك بِِذْكِر هللا َوتاَِلَوِة اْلقُْرآنِ  ،فَإِاَّهُ َرْهبَااِيَّةُ اإْلِ

َماِء َوِذْكُرَك فِي اأْلَْرضِ  . رواه أحمدَرْوُحَك فِي الاَّ
3
 . 

 صفات املتقني

قِبََل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن  ﴿لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكمْ قال هللا تعالى: 

آَمَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوالَمالئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى 

بِيِل َوالاَّائِلِيَن َوفِي الرِّ  َكاةَ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيَن َواْبَن الاَّ الةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ

اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذي رَّ ابِِريَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َن َوالُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالصَّ

 .[200]البقرة:َصَدقُوا َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾ 

ْيطَاِن تََذكَُّروا فَإَِذا هُْم ﴿إِنَّ الَِّذيَن وقال تعالى:  اتَّقَْوا إَِذا َماَّهُْم طَائٌِف ِمَن الشَّ

 ، أي: وسوسة.﴾طائف﴿. [602]األعراف:ُمْبِصُروَن﴾ 

ْدِق َوَصدََّق بِِه أُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾ وقال تعالى:   .[33]الزمر:﴿َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ
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 (.162) «الصحيح الماند»في 

األاياااب، وقياال:  «والنواجااذ»، أي: خافاات. «ووجلاات»، أي: بمعاات وجاارت. «ذرفاات»
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َمَواُت َواألَْرُض ﴿َوَساِرُعوْا إِلَى مَ وقال تعالى:   بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا الاَّ ن رَّ ْغفَِرٍة مِّ

اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس  *أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن  رَّ اِء َوالضَّ الَِّذيَن يُنفِقُوَن فِي الاَّرَّ

وْا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموْا أَْافَُاهُْم َذَكُروْا هللا فَاْستَْغفَُروْا َوالَِّذيَن إَِذا فََعلُ  *َوهللاُ يُِحبُّ الُمْحِانِيَن 

وْا َعلَى َما فََعلُوْا َوهُْم يَْعلَُمونَ  اُوَب إاِلَّ هللاُ َولَْم يُِصرُّ -233]آل عمران: ﴾لُِذاُوبِِهْم َوَمن يَْغفُِر الذُّ

231]. 

 اهلل الصيام من أجل حتقيق تقواه َضَرَف

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم لى: قال هللا تعا ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

 .[253]البقرة:لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن﴾ 

 اهلل القصاص من أجل حتقيق التقوى َفَرَض

 .[201]البقرة:اِب لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن﴾ ﴿َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَا أُْولِي األَْلبَ قال هللا تعالى: 

 أنزل اهلل القرآن من أجل حتقيق التقوى

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن أَْو قال هللا تعالى:  ﴿َوَكَذلَِك أَاَزْلنَاهُ قُْرآاًا َعَربِي ًا َوَصرَّ

 .[223]طه:يُْحِدُث لَهُْم ِذْكًرا﴾ 

 .[65]الزمر:ا َعَربِي ًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن﴾ ﴿قُرآاً وقال تعالى: 

 .[250]البقرة:﴿َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاُ آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن﴾ وقال تعالى: 

 التقوى خري زاد

اِب التَّْقَوى َواتَّقُوِن قال هللا تعالى: ﴿ ُبوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ  .[210]البقرة:يَا أُْولِي األَْلبَاِب﴾ َوتََزوَّ

 التقوى خري لباس

﴿يَا بَنِي آَبَم قَْد أَاَزْلنَا َعلَْيُكْم لِبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا َولِبَاُس قال هللا تعالى: 

 .[62]األعراف:التَّْقَوى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آيَاِت هللاِ لََعلَّهُْم يَذَّكَُّروَن﴾ 

 لولي هو املؤمن التقيا

الَِّذيَن آَمنُوا *  ﴿أاَل إِنَّ أَْولِيَاَء هللاِ ال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزاُونَ قال هللا تعالى: 

ْايَا َوفِي اآلِخَرِة ال تَْبِديَل لَِكلَِماِت هللاِ َذلَِك هَُو *  َوَكااُوا يَتَّقُونَ  لَهُُم اْلبُْشَرى فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 .[23-26]يواس:اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾ 

 من حقََّق التقوى فهو أكرم الناس عند اهلل



 الترغيب في التقوى                                                            

 

50 

﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس إِاَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُاثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل قال هللا تعالى: 

 .[23]الحجرات:هللا َعلِيٌم َخبِيٌر﴾  لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَْتقَاُكْم إِنَّ 

أَْكَرُمهُْم » :قَالَ  ؟َمْن أَْكَرُم النَّاسِ  :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لِلنَّبِيِّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و

ُف نَبِي  هللا اْبُن فَأَْكَرُم النَّاِس يُوسُ » :لَْيَس َعْن هََذا اَْاأَلَُك قَالَ  ،يَا اَبِيَّ هللا :قَالُوا «أَْتقَاُهمْ 

فََعْن َمَعاِدِن اْلَعَربِ » :قَالَ  .لَْيَس َعْن هََذا اَْاأَلُكَ  :قَالُوا «نَبِيِّ هللا اْبِن نَبِيِّ هللا اْبِن َخلِيِل هللا

ْسًَلِم إَِذا فَ » :اََعْم قَالَ  :قَالُوا «تَْسأَلُونِي متفق «. قُُهوافَِخيَاُرُكْم فِي الَجاِهلِيَِّة ِخيَاُرُكْم فِي اإْلِ

عليه
2
. 

َخطََب النَّاَس يَْوَم فَْتحِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعِن اْبِن ُعَمرَ و (210

َوتََعاظَُمَها بِآبَائَِها  ،يَا أَي َها النَّاُس إِنَّ هللا قَْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ الَجاِهلِيَّةِ » :َمكَّةَ فَقَالَ 

َوالنَّاُس بَنُو آَدَم  ،َوفَاِجر  َشقِي  َهيِّن  َعلَى هللا ،بَر  تَقِي  َكِريم  َعلَى هللا :فَالنَّاُس َرُجًَلنِ 

يَا أَي َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ﴿ هللا» :َوَخلََق هللا آَدَم ِمْن تَُراٍب قَالَ 

. رواه الترمذي﴾ا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللا أَْتقَاُكْم إِنَّ هللا َعلِيم  َخبِير  ُشُعوباا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُو
6
. 

الفضل بالتقوى
3

 

فِي َوَسِط أَيَّاِم  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل هللا  َحدَّثَنِي َمنْ  قَاَل: َعْن أَبِي اَْضَرةَ  (215

أَََل ََل فَْضَل لَِعَربِي   ،َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحد   ،َربَُّكْم َواِحد  يَا أَي َها النَّاُس أَََل إِنَّ » :فَقَالَ  ،التَّْشِريقِ 

إَِلَّ  ،َوََل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمرَ  ،َوََل ِْلَْحَمَر َعلَى أَْسَودَ  ،َوََل لَِعَجِمي  َعلَى َعَربِي   ،َعلَى أَْعَجِمي  

. رواه أحمدملسو هيلع هللا ىلص بَلََّغ َرُسوُل هللا :قَالُوا «أَبَلَّْغتُ  ،بِالتَّْقَوى
3
. 

 أولياء النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم املتقون من كانوا

لما بعثه إلى اليمن خرج معه  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنه عن معاذ بن جبل

                                                 

 (.6120(، ومالم )3303البخاري ) 2

 ، أي: علموا أحكام الشرع.«فقهوا»

 

 (.0520) «صحيح الجامع»(، وهو في 3600الترمذي )حان لغيره رواه  6

 ، أي: الكبر والفخر.«الجاهلية بِّيَّةَ ع »

 (.1/366« )الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 

 (.1/363) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/322أحمد ) 3
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إن أهل بيتي هؤَلء يرون أنهم أولى »إلى المدينة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيوصيه، ثم التفت رسول هللا  

منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا. اللهم إني َل الناس بي، وليس كذلك. إن أوليائي 

يم هللا لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن اإلناء في أأحل لهم فساد ما أصلحت، و

رواه ابن أبي عاصم «.البطحاء
2
. 

 ال جيوز أن يسوى بني التقي والفاجر

الِحَ قال هللا تعالى:  اِت َكالُمْفِاِديَن فِي األَْرِض أَْم ﴿أَْم اَْجَعُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِر﴾   .[65]ص:اَْجَعُل الُمتَّقِيَن َكاْلفُجَّ

 التقي من أفضل الناس

أَيُّ النَّاسِ  ،قِيَل يَا َرُسوَل هللا: قَالَ عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  (211

 ؟ثُمَّ َمنْ  :قَالُوا «ْفِسِه َوَمالِهِ ُمْؤِمن  يَُجاِهُد فِي َسبِيِل هللا بِنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟أَْفَضلُ 

َعاِب يَتَّقِي هللا» :قَالَ  هِ  ،ُمْؤِمن  فِي ِشْعٍب ِمَن الشِّ متفق عليه«. َويََدُع النَّاَس ِمْن َشرِّ
6
. 

 القرآن بشارة للمتقني

َر بِِه الُمتَّقِيَن َوتُنِذرَ قال هللا تعالى:  ا ﴿فَإِاََّما يَاَّْراَاهُ بِلَِاااَِك لِتُبَشِّ بِِه قَْوًما لُد ً
3
 .[10]مريم:﴾ 

 مجيع املودات تنقلب يوم القيامة إىل عداوة إال مودة املتقني

ُء يَْوَمئٍِذ بَْعُضهُْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُمتَّقِيَن﴾ قال هللا تعالى:   .[20]الزخرف:﴿األَِخالَّ

 مشروعية سؤال اهلل التقوى يف السفر

َكاَن إَِذا اْستََوى  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا نهما عن ابن عمر رضي هللا تعالى ع (220

َر لَنَا َهَذا َوَما ُكنَّا لَهُ : ثُمَّ قَالَ  ،َعلَى بَِعيِرِه َخاِرًجا إِلَى َسفٍَر َكبََّر ثاََلثًا ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

َوِمَن  ،َسفَِرنَا َهَذا اْلبِرَّ َوالتَّْقَوىاللهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك فِي ﴾ ُمْقِرنِيَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمْنقَلِبُونَ 

ْن َعلَْينَا َسفََرنَا َهَذا َواْطِو َعنَّا بُْعَدهُ  ،اْلَعَمِل َما تَْرَضى اِحُب فِي  ،اللهمَّ َهوِّ اللهمَّ أَْنَت الصَّ

                                                 

الجااامع »رحمااه هللا فااي  (، وصااححه شاايخنا13)ص «الااانة»اباان أبااي عاصاام فااي  2

 (.1/366) «الصحيح

 (.2555(، ومالم )6052البخاري ) 6

 ما اافرج بين جبلين. «الشعب»

ا﴿ 3  ، أي: ذوي خصومة شديدة.﴾لُد ً
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َوُسوِء  ،َوَكآبَِة الَمْنظَرِ  ،اللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَرِ  ،السَّفَِر َوالَخلِيفَةُ فِي اْْلَْهلِ 

. رواه مالم«الُمْنقَلَِب فِي الَماِل َواْْلَْهل
2
. 

 مشروعية سؤال اهلل التقوى مطلًقا

 :أَاَّهُ َكاَن يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ بن ماعوب رضي هللا عنه،  َعْن َعْبِد هللا (222

رواه مالم«. َواْلِغنَى ،َواْلَعفَافَ  ،َوالت قَى ،اللهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الُهَدى»
6
. 

 ولي األمر إذا أمر  رعيته بتقوى اهلل أجر

َمْن أَطَاَعنِي »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (226

َوَمْن يَْعِص  ،اْْلَِميَر فَقَْد أَطَاَعنِي َوَمْن يُِطعِ  ،َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى هللا ،فَقَْد أَطَاَع هللا

َماُم ُجنَّة  يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتَّقَى بِهِ  ،فَقَْد َعَصانِي اْْلَِميرَ  فَإِْن أََمَر بِتَْقَوى هللا  ،َوإِنََّما اإْلِ

ا ،َوَعَدلَ  متفق عليه«. َوإِْن قَاَل بَِغْيِرِه فَإِنَّ َعلَْيِه ِمْنهُ  ،فَإِنَّ لَهُ بَِذلَِك أَْجرا
3
. 

 األمر بالتعاون على الرب والتقوى

َوتََعاَواُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَواُوا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن﴾ ﴿ ل هللا تعالى:قا

 .[6]المائدة:

 فائدة
قال العالمة العثيمين رحمه هللا: إذا قرات التقوى بالبر كما في اآلية، فالبر فعل 

 األوامر، والتقوى ترك النواهي.

ر صارت شاملة لفعل األوامر وترك النواهي اهـ وإذا أفربت ولم تقرن بالب

بتصرف
3
. 

 وجوب التناجي بالرب والتقوى

                                                 

« والكآباة»الشادة والمشاقة. « والوعثااء»مطيقاين. « مقاراين»(. ومعنى 2336مالم ) 2

 المرجع.«: والمنقلب»هي: تغير النفس من حزن واحوه. 

 (.6062مالم ) 6

 (، وهذا لفظ البخاري.2532(، ومالم )6110البخاري ) 3

 (.2/312) «شرح رياض الصالحين» 3
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﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا تَنَاَجْيتُْم فاَل تَتَنَاَجْوا بِاإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصيَةِ قال هللا تعالى:  

ُسوِل َوتَنَاَجْوا بِاْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َواتَّ   .[1]المجابلة:قُوا هللا الَِّذي إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾ الرَّ

 ذم من ُيؤمر بالتقوى فتأخذه العزة باإلثم

ْايَا َويُْشِهُد هللا َعلَى َما فِي قال هللا تعالى:  ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

َولَّى َسَعى فِي األَْرِض لِيُْفِاَد فِيهَا َويُْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْاَل َوإَِذا تَ *  قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصامِ 

ةُ بِاإِلْثِم فََحْابُهُ َجهَنَُّم َولَبِْئَس الِمهَاُب﴾ *  َوهللاُ ال يُِحبُّ اْلفََاابَ  َوإَِذا قِيَل لَهُ اتَِّق هللا أََخَذْتهُ اْلِعزَّ

 .[602-603]البقرة:

 من ثمرات التقوى

 من أسباب دخول اجلنة التقوى

َمَواُت َواألَْرُض قال هللا تعالى:  بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا الاَّ ن رَّ ﴿َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

 .[233]آل عمران:﴾ للُِمتَّقِينَ  أُِعدَّتْ 

ِذيَن أَْحَانُوا فِي هَِذهِ ﴿َوقِيَل لِلَِّذيَن اتَّقَْوا َماَذا أَْاَزَل َربُُّكْم قَالُوا َخْيًرا لِلَّ  وقال تعالى:

ْايَا َحَانَةٌ َولََداُر اآلِخَرِة َخْيٌر َولَنِْعَم َباُر الُمتَّقِينَ  َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُواَهَا تَْجِري ِمْن *  الدُّ

 .[32-30]النحل:تَْحتِهَا األَْاهَاُر لَهُْم فِيهَا َما يََشاُءوَن َكَذلَِك يَْجِزي هللاُ الُمتَّقِيَن﴾ 

﴿لَِكِن الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَّهُْم لَهُْم ُغَرٌف ِمْن فَْوقِهَا ُغَرٌف َمْبنِيَّةٌ تَْجِري ِمْن وقال تعالى: 

 .[60]الزمر:تَْحتِهَا األَْاهَاُر َوْعَد هللاِ ال يُْخلُِف هللاُ الِميَعاَب﴾ 

ْايَا قَلِيٌل َواآلِخَرةُ َخْيٌر لِمَ وقال تعالى:  ِن اتَّقَى َوال تُْظلَُموَن فَتِياًل﴾ ﴿قُْل َمتَاُع الدُّ

 .[00]النااء:

﴿َمثَُل الَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد الُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر أُُكلُهَا َبائٌِم وقال تعالى: 

 .[31]الرعد:َوِظلُّهَا تِْلَك ُعْقبَى الَِّذيَن اتَّقَوا َوُعْقبَى اْلَكافِِريَن النَّاُر﴾ 

﴿َمثَُل الَجنَِّة الَّتِي ُوِعَد الُمتَّقُوَن فِيهَا أَْاهَاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْاهَاٌر ِمْن ل تعالى: وقا

اِربِيَن َوأَْاهَاٌر ِمْن َعَاٍل ُمَصف ًى َولَهُْم فِي ٍة لِلشَّ هَا ِمْن لَبٍَن لَْم يَتََغيَّْر طَْعُمهُ َوأَْاهَاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّ

َمَراِت َوَمْغفَِرةٌ ِمْن َربِِّهْم َكَمْن هَُو َخالٌِد فِي النَّاِر َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءهُْم﴾ ُكلِّ الثَّ 

 .[21]محمد:

َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَهُُم األَْبَواُب﴾ *  ﴿هََذا ِذْكٌر َوإِنَّ لِْلُمتَّقِيَن لَُحْاَن َمآبٍ  وقال تعالى:

 .[10-31]ص:

 .[23]مريم: ﴿تِْلَك اْلَجنَّةُ الَّتِي اُوِرُث ِمْن ِعبَاِباَا َمْن َكاَن تَقِي ًا﴾وقال تعالى: 

اٍب َحفِيٍظ﴾ *  ﴿َوأُْزلِفَِت اْلَجنَّةُ لِْلُمتَّقِيَن َغْيَر بَِعيدٍ وقال تعالى:  هََذا َما تُوَعُدوَن لُِكلِّ أَوَّ
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 .[36-32]ق:

 .[32-31]الحجر:اْبُخلُوهَا بَِاالٍم آِمنِيَن﴾ *  ي َجنَّاٍت َوُعيُونٍ ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِ وقال تعالى: 

 .[16-12]الدخان:فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن﴾ *  ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َمقَاٍم أَِمينٍ  وقال تعالى:

َوَوقَاهُْم َربُّهُْم فَاِكِهيَن بَِما آتَاهُْم َربُّهُْم *  ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َواَِعيمٍ وقال تعالى: 

 .[21-20]الطور:ُكلُوا َواْشَربُوا هَنِيئًا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾ *  َعَذاَب اْلَجِحيمِ 

فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقتَِدٍر﴾ *  ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َواَهَرٍ وقال تعالى: 

 .[11-13]القمر:

 .[32]المرسالت:قِيَن فِي ِظالٍل َوُعيُوٍن﴾ ﴿إِنَّ الُمتَّ  وقال تعالى:

 .[32]النبأ:﴿إِنَّ لِْلُمتَّقِيَن َمفَاًزا﴾ وقال تعالى: 

 من أسباب املثوبة واألجر العظيم

ُسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَهُُم اْلقَْرُح لِلَِّذيَن أَْحَانُوا قال هللا تعالى:  ﴿الَِّذيَن اْستََجابُوا هلل َوالرَّ

 .[206]آل عمران:َواتَّقَْوا أَْجٌر َعِظيٌم﴾  ِمْنهُمْ 

﴿َولَْو أَاَّهُْم آَمنُوا َواتَّقَْوا لََمثُوبَةٌ ِمْن ِعْنِد هللاِ َخْيٌر لَْو َكااُوا يَْعلَُموَن﴾ وقال تعالى: 

 .[203]البقرة:

 .[201]آل عمران:َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا فَلَُكْم أَْجٌر َعِظيٌم﴾ وقال تعالى: ﴿

 .[32]محمد:﴿َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَّقُوا يُْؤتُِكْم أُُجوَرُكْم َوال يَْاأَْلُكْم أَْمَوالَُكْم﴾ وقال تعالى: 

 .[1]الطالق:﴿َوَمْن يَتَِّق هللا يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِِه َويُْعِظْم لَهُ أَْجًرا﴾ وقال تعالى: 

 التقوى من أسباب الفالح

، [251]البقرة:في ثالثة مواضع من القرآن.  قُوا هللا لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾﴿َواتَّ قال هللا تعالى: 

 .[600، و][230:آل عمران]و

 .[200]المائدة:﴿فَاتَّقُوا هللا يَا أُولِي األَْلبَاِب لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾ وقال تعالى: 

تَُغوْا إِلَيِه اْلَوِسيلَةَ َوَجاِهُدوْا فِي َسبِيلِهِ َوابْ  هللا﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا وقال تعالى: 

 .[31]المائدة:  لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾

 التقوى من أسباب حمبة اهلل للعبد

 .[3]التوبة:إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمتَّقِيَن﴾ قال هللا تعالى: ﴿

 .[02]آل عمران:يُِحبُّ الُمتَّقِيَن﴾  ﴿بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ هللاوقال تعالى: 
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 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال:  (223 

رواه مالم«. إِنَّ هللا يُِحب  اْلَعْبَد التَّقِيَّ اْلَغنِيَّ الَخفِيَّ » :يَقُولُ 
2
. 

 التقوى من أسباب معية اهلل للعبد معية خاصة تقتضي النصر والتأييد

 .[32]التوبة:َواْعلَُموا أَنَّ هللا َمَع الُمتَّقِيَن﴾ تعالى: ﴿ قال هللا

 .[265]النحل:﴿إِنَّ هللا َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن هُْم ُمْحِانُوَن﴾ وقال تعالى: 

 التقوى من أسباب حفظ اهلل للعبد وعدم ضياع عمله

قَاَل أَاَا يُوُسُف َوهَذا  اَت يُوُسفُ قَالُوْا أَإِاََّك ألَ  قال هللا تعالى عن يوسف، وإخوته: ﴿

 .[10]يوسف:أَِخي قَْد َمنَّ هللاُ َعلَْينَا إِاَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَإِنَّ هللا ال يُِضيُع أَْجَر الُمْحِانِيَن﴾ 

 التقوى من أسباب الفوز

ِه فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَائُِزوَن﴾ هللا َوَرُسولَهُ َويَْخَش هللا َويَتَّقْ  ﴿َوَمْن يُِطعِ قال هللا تعالى: 

 .[16]النور:

 التقوى من أسباب النجاة

 .[13]النمل:﴿َوأَاَجْينَا الَِّذيَن آَمنُوا َوَكااُوا يَتَّقُوَن﴾ قال هللا تعالى: 

وُء َوال هُْم يَحْ وقال تعالى:  هُُم الاُّ ي هللاُ الَِّذيَن اتَّقَوا بَِمفَاَزتِِهْم ال يََماُّ َزاُوَن﴾ ﴿َويُنَجِّ

 .[22]الزمر:

 .[02]مريم:﴿َوإِْن ِمْنُكْم إاِلَّ َواِرُبهَا َكاَن َعلَى َربَِّك َحْتًما َمْقِضي ًا﴾ وقال تعالى: 

ي الَِّذيَن اتَّقَْوا َواََذُر الظَّالِِميَن فِيهَا ِجثِي ًا﴾ وقال تعالى:   .[06-02]مريم:﴿ثُمَّ اُنَجِّ

 التقوى من أسباب املغفرة

وَن أَْصَواتَهُْم ِعْنَد َرُسوِل هللاِ أُْولَئَِك الَِّذيَن اْمتََحَن هللاُ الى: قال هللا تع ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّ

 .[3]الحجرات:قُلُوبَهُْم لِلتَّْقَوى لَهُْم َمْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم﴾ 

 التقوى من أسباب الرمحة

                                                 

الاذي يخفاى علاى النااس مكاااه  «والخفي»أي: غني النفس.  «الغني»(. 6121مالم ) 2

 (.6/322للمناوي ) «فيض القدير»ليتفرغ للتعبد. 
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 .[20]الحجرات:﴾ ﴿َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ قال هللا تعالى: 

َكاةَ وقال تعالى: ﴿ َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء فََاأَْكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

 .[212]األعراف:َوالَِّذيَن هُْم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُوَن﴾ 

 .[31]يس:ْلفَُكْم لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾ ﴿َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتَّقُوا َما بَْيَن أَْيِديُكْم َوَما خَ وقال تعالى: 

 التقوى أعظم سبب لتحصيل العلم النافع

 .[656]البقرة:َواتَّقُوا هللا َويَُعلُِّمُكُم هللاُ َوهللاُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾ قال هللا تعالى: ﴿

 التقوى من أسباب قبول األعمال الصاحلة

بَا قُْربَااًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَ قال هللا تعالى:  أَ اْبنَْي آَبَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرَّ

 .[60]المائدة:يُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل إِاََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمَن الُمتَّقِيَن﴾ 

 التقوى من أسباب صالح العمل

يُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم *  هَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوقُولُوا قَْواًل َسِديًدا﴿يَا أَيُّقال هللا تعالى: 

 .[02-00]األحزاب:َويَْغفِْر لَُكْم ُذاُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللا َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما﴾ 

 التقوى من أسباب حصول النور للعبد

ا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوآِمنُوا بَِرُسولِِه يُْؤتُِكْم ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمتِهِ ﴿يَ قال هللا تعالى: 

 .[65]الحديد:َويَْجَعْل لَُكْم اُوًرا تَْمُشوَن بِِه َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ 

 التقوى من أسباب الفوقية على سائر اخللق يوم القيامة

ْايَا َويَْاَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن  تعالى: قال هللا ﴿ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ

 .[626]البقرة:اتَّقَْوا فَْوقَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة﴾ 

التقوووى سووبب ألن يعطووى العبوود فرقاَنووا يفوورق بووه بووني احلووق والباطوول واروودى والضووالل واخلووري والشوور    

 عرو  واملنكر والنافع والضار والسنة والبدعة وغري ذل وامل

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَتَّقُوا هللا يَْجَعْل لَُكْم فُْرقَااًا َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم قال هللا تعالى: 

 .[61]األافال:َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم﴾ 

 من أسباب حسن العاقبةالتقوى 

ا فِي األَْرِض َوال قال هللا تعالى:  ﴿تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ اَْجَعلُهَا لِلَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُو ً
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 .[53]القصص:فََااًبا َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن﴾  

 التقوى من أسباب والية اهلل للعبد

 .[21]الجاثية:َن﴾ ﴿َوهللاُ َولِيُّ الُمتَّقِيقال هللا تعالى: 

 التقوى من أسباب املخرج من املضايق والرزق احلسن

 .[6]الطالق:﴿َوَمْن يَتَِّق هللا يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا﴾ قال هللا تعالى: 

 التقوى من أسباب عدم اخلو  واحلزن

وَن عَ قال هللا تعالى:  ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ لَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى ﴿يَا بَنِي آَبَم إِمَّ

 .[31]األعراف:َوأَْصلََح فاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزاُوَن﴾ 

 التقوى من أسباب حصول الربكات من السماء واألرض

َماِء ﴿َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن القال هللا تعالى:  اَّ

بُوا فَأََخْذاَاهُْم بَِما َكااُوا يَْكِابُوَن﴾   .[12]األعراف:َواألَْرِض َولَِكْن َكذَّ

 التقوى من أسباب تيسري األمور وسهولتها

 .[3]الطالق:﴿َوَمْن يَتَِّق هللا يَْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْاًرا﴾ قال هللا تعالى: 

ا َمْن أَْعطَى وَ وقال تعالى:  ُرهُ لِْليُْاَرى﴾ *  َوَصدََّق بِاْلُحْانَى*  اتَّقَى﴿فَأَمَّ فََانُيَاِّ

 .[0-3]الليل:

 التقوى من أسباب االتعاظ والتذكري

 .[235]آل عمران:﴿هََذا بَيَاٌن لِلنَّاِس َوهًُدى َوَمْوِعظَةٌ لِْلُمتَّقِيَن﴾ قال هللا تعالى: 

 . [22]البقرة:َدْيهَا َوَما َخْلفَهَا َوَمْوِعظَةً لِْلُمتَّقِيَن﴾ ﴿فََجَعْلنَاهَا اََكااًل لَِما بَْيَن يَ وقال تعالى: 

. [35]األابياء:﴿َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى َوهَاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاًء َوِذْكًرا لِْلُمتَّقِيَن﴾ وقال تعالى: 

 .[35]الحاقة:﴿َوإِاَّهُ لَتَْذِكَرةٌ لِْلُمتَّقِيَن﴾ وقال تعالى: 
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 ي  التوكذ على هللاالترغيب ف

ا  . تعريف التوكل لغة، وشرعا

 التوكل لغة: هو االعتماب

وشرًعا: هو صدق اعتماب القلب على هللا عزوجل في استجالب المصالح وبفع 

المضار من أمور الدايا واآلخرة كلها
2
 . 

 :األمر به

ْؤِمنِيَن﴾: قال هللا تعالى لُوْا إِن ُكنتُم مُّ ]آل ي سبعة مواضع من القرآن: ف ﴿َوَعلَى هللا فَتََوكَّ

 .[23[، و]التغابن: 20[، و]المجابلة: 22[، و]إبراهيم: 12[، و]التوبة: 63[، و] المائدة: 220، 266عمران: 

لُوَن﴾وقال تعالى:   [.26]إبراهيم:  ﴿َوَعلَى هللا فَْليَتََوكَِّل المتََوكِّ

 أنعم كيف» ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي سعيد الخدري رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (223

 قلنا:  قال «؟ ينفخ أن يؤمر متى ينتظر جبهته وحنى ، القرن التقم قد الصور وصاحب

 هللا على ، الوكيل ونعم هللا حسبنا:  قولوا»:  قال ، ؟ يومئذ اقول فما ، هللا رسول يا: 

توكلنا
6
 . رواه أبو يعلى، وابن حبان.«

 بالتوكل ملسو هيلع هللا ىلصأمر الله نبيه محمًدا 

[، 52]النااء: في ثالثة مواضع: في  َوتََوكَّْل َعلَى هللا َوَكفَى بِاهلل َوِكيالً﴾﴿قال هللا تعالى: 

 .[35، و3و]األحزاب: 

ِميُع اْلَعلِيُم﴾وقال تعالى:  ْلِم فَاْجنَْح لَهَا َوتََوكَّْل َعلَى هللا إِاَّهُ هَُو الاَّ  ﴿َوإِن َجنَُحوْا لِلاَّ

 .[22]األافال: 

 .[263]هوب:  َوتََوكَّْل َعلَْيِه﴾﴿فَاْعبُْدهُ وقال تعالى: 

 .[15]الفرقان:  ﴿َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي ال يَُموُت﴾وقال تعالى: 

ِحيِم﴾وقال تعالى:   .[620]الشعراء:  ﴿َوتََوكَّْل َعلَى اْلَعِزيِز الرَّ

 .[01]النمل:  ﴿فَتََوكَّْل َعلَى هللا إِاََّك َعلَى الَحقِّ المبِيِن﴾وقال تعالى: 

                                                 

 .(310للحافظ ابن رجب ) «جامع العلوم والحكم» 2

(، بإسناب صحيح 201/ 3) «اإلحاان»(، وابن حبان كما في 331/ 6رواه أبو يعلى ) 6

 (.366) «الصحيح الماند»وهو في 
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 .[1]المزمل:  ﴿َربُّ الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو فَاتَِّخْذهُ َوِكيالً﴾وقال تعالى:  

ْلُت َوهَُو َربُّ اْلَعْرِش وقال تعالى:  ﴿فَإِن تََولَّْوْا فَقُْل َحْابَِي هللاُ ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّ

 .[261]التوبة:  اْلَعِظيِم﴾

ْلُت َوإِلَْيِه َمتَاِب﴾تعالى: وقال   .[3] الرعد:  ﴿قُْل هَُو َربِّي ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو َعلَْيِه تََوكَّ

 :التوكل على الله من شروط اإليمان

ْؤِمنِيَن﴾قال هللا تعالى:  لُوْا إِن ُكنتُم مُّ  .[63]المائدة:  ﴿َوَعلَى هللا فَتََوكَّ

ْالِِميَن  ﴿َوقَاَل ُموَسى يَا قَْومِ وقال تعالى:   *إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِاهلل فََعلَْيِه تََوكَّلُوْا إِن ُكنتُم مُّ

ْلنَا َربَّنَا الَ تَْجَعْلنَا فِْتنَةً لِّْلقَْوِم الظَّالِِميَن  نَا بَِرْحَمتَِك ِمَن اْلقَْوِم  *فَقَالُوْا َعلَى هللا تََوكَّ َواَجِّ

 .[52 -53]يواس:  اْلَكافِِريَن﴾

 لوكيل لمن توكل عليهالله نعم ا

الَِّذيَن قَاَل لَهُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوْا لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَبهُْم إِيَماااً ﴿قال هللا تعالى: 

 .[203]آل عمران:  َوقَالُوْا َحْابُنَا هللاُ َواِْعَم اْلَوِكيُل﴾

 كفى بالله وكيًلا لمن توكل عليه

، 202، 236]النااء: في خماة مواضع من القرآن:  َكفَى بِاهلل َوِكيالً﴾﴿وَ قال هللا تعالى: 

 .[35، 3[، و]األحزاب: 252

 .[21]اإلسراء:  ﴿َوَكفَى بَِربَِّك َوِكيالً﴾وقال تعالى: 

 .[31]األافال:  ﴿َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى هللا فَإِنَّ هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾وقال تعالى: 

 كيل على كل شيءالله سبحانه وتعالى و

[، و]الزمر: 26]هوب:  في موضعين من القرآن ﴿َوهللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل﴾قال هللا تعالى: 

26.]  

 [.206]األاعام:  ﴿َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيٌل﴾وقال تعالى: 

ِن قََضْيُت فاَل ﴿قَاَل َذلَِك بَْينِي َوبَْينََك أَيََّما األََجلَيْ به: حوقال تعالى عن موسى وصا

 .[65]القصص:  ُعْدَواَن َعلَيَّ َوهللاُ َعلَى َما اَقُوُل َوِكيٌل﴾

﴿َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء رحمه هللا في تفاير قول هللا تعالى:  قال الحافظ ابن كثير

أي: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم، ويكلؤهم بالليل  [،206]األاعام:  َوِكيٌل﴾

 والنهار.
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 النهي عن التوكذ على غير هللا

﴿َوآتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجَعْلنَاهُ هًُدى لِّبَنِي إِْسَرائِيَل أاَلَّ تَتَِّخُذوْا ِمن قال هللا تعالى: 

 .[6]اإلسراء:  ُبواِي َوِكيالً﴾

 التوكذ على هللا من صفات أنبياء هللا

ْثلُُكْم َولَِكنَّ هللا يَُمنُّ َعلَى َمن  ﴿قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُمْ قال هللا تعالى عنهم:  إِن اَّْحُن إاِلَّ بََشٌر مِّ

 *ِمْن ِعبَاِبِه َوَما َكاَن لَنَا أَن اَّأْتِيَُكم بُِاْلطَاٍن إاِلَّ بِإِْذِن هللا َوعلَى هللا فَْليَتََوكَِّل المْؤِمنُوَن  يََشاءُ 

َدااَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذْيتُُمواَا َوَعلَى هللا فَْليَتََوكَِّل َوَما لَنَا أاَلَّ اَتََوكََّل َعلَى هللا َوقَْد هَ 

لُوَن﴾  .[26 -22]إبراهيم:  المتََوكِّ

 هذا على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فإليكهم:

 نوح عليه الصالة والسالم
اَل لِقَْوِمِه يَا قَْوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَْيُكم ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَأَ اُوٍح إِْذ قَ قال هللا تعالى عنه: 

ْلُت فَأَْجِمُعوْا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ثُمَّ الَ يَُكْن أَْمرُ  قَاِمي َوتَْذِكيِري بِآيَاِت هللا فََعلَى هللا تََوكَّ ُكْم مَّ

ةً ثُمَّ اْقُضوْا إِلَيَّ َوالَ تُنِظُروِن﴾  .[02]يواس:  َعلَْيُكْم ُغمَّ

 إبراهيم عليه الصالة والسالم 
﴿قَْد َكااَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَانَةٌ فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ إِْذ قَالُوا لِقَْوِمِهْم قال هللا تعالى عنه: 

ا تَْعبُُدوَن ِمن ُبوِن هللا َكفَْراَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكمُ  ءُ آإِاَّا بُرَ  أَبَداً  اْلَعَداَوةُ َواْلبَْغَضاءُ  ِمنُكْم َوِممَّ

َشْيٍء  َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاهلل َوْحَدهُ إاِلَّ قَْوَل إِْبَراِهيَم ألَبِيِه ألَْستَْغفَِرنَّ لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن هللا ِمن

ْلنَا َوإِلَْيَك أَاَْبنَا َوإِلَْيَك الَمِصيُر﴾ بَّنَا َعلَْيَك تََوكَّ ، أي: ﴿َوالَِّذيَن َمَعهُ﴾. قوله: [3]الممتحنة:  رَّ

 األابياء.

 إِْبَراِهيمُ  قَالَهَا ﴾اْلَوِكيلُ  هللا َواِْعمَ  َحْابُنَا﴿رضي هللاُ عنهما قال:  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ و (221

ٌد  َوقَالَهَا ،النَّارِ  فِي أُْلقِيَ  ِحينَ  الاَّاَلم َعلَْيهِ   لَُكمْ  َمُعواجَ  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ ﴿: قَالُوا ِحينَ  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ

 .﴾اْلَوِكيلُ  هللا َواِْعمَ  َحْابُنَا َوقَالُوا إِيَمااًا فََزاَبهُمْ  فَاْخَشْوهُمْ 

رواه البخاري
2
 . 

 هود عليه الصالة والسالم
﴿قَالُوْا يَا هُوُب َما ِجْئتَنَا بِبَيِّنٍَة َوَما اَْحُن بِتَاِرِكي آلِهَتِنَا َعن قَْولَِك قال هللا تعالى عنه: 

إِن اَّقُوُل إاِلَّ اْعتََراَك بَْعُض آلِهَتِنَا بُِاَوٍء قَاَل إِاِّي أُْشِهُد هللا  *اَْحُن لََك بُِمْؤِمنِيَن  َوَما
                                                 

 (.3123البخاري ) 2
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ا تُْشِرُكوَن   مَّ إِاِّي *ِمن ُبواِِه فَِكيُدواِي َجِميعاً ثُمَّ الَ تُنِظُروِن  *َواْشهَُدوْا أَاِّي بَِريٌء مِّ

ْلُت َعلَى هللا َربِّي  ا ِمن َبآبٍَّة إاِلَّ هَُو آِخٌذ بِنَاِصيَتِهَا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط تََوكَّ َوَربُِّكم مَّ

ْاتَقِيٍم﴾  .[12 -13] هوب:  مُّ

 يعقوب عليه الصالة والسالم
تَفَرِّ قال هللا تعالى عنه:  قٍَة ﴿َوقَاَل يَا بَنِيَّ الَ تَْدُخلُوْا ِمن بَاٍب َواِحٍد َواْبُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب مُّ

ْلُت َوَعلَْيِه فَْليَتََوكَِّل المتََوكِّ  َن هللا ِمن َشْيٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلل َعلَْيِه تََوكَّ  لُوَن﴾َوَما أُْغنِي َعنُكم مِّ

 .[20]يوسف: 

 شعيب عليه الصالة والسالم
لْ قال هللا تعالى عنه:   .[51]األعراف:  نَا﴾﴿َوِسَع َربُّنَا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعلَى هللا تََوكَّ

بِّي َوَرَزقَنِي وقال سبحااه وتعالى عنه:  ن رَّ ﴿قَاَل يَا قَْوِم أََرأَْيتُْم إِن ُكنُت َعلََى بَيِّنٍَة مِّ

ُت طَعْ ِمْنهُ ِرْزقاً َحَاناً َوَما أُِريُد أَْن أَُخالِفَُكْم إِلَى َما أَْاهَاُكْم َعْنهُ إِْن أُِريُد إاِلَّ اإِلْصالََح َما اْستَ 

 .[55]هوب:  َوَما تَْوفِيقِي إاِلَّ بِاهلل َعلَْيِه تََوكَّْلُت َوإِلَْيِه أُاِيُب﴾

 نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
ْلُت قال هللا تعالى:  ﴿َوَما اْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى هللا َذلُِكُم هللاُ َربِّي َعلَْيِه تََوكَّ

 .[20]الشورى:  أُاِيُب﴾َوإِلَْيِه 

ْلنَا فََاتَْعلَُموَن َمْن هَُو فِي َضالٍل وقال تعالى:  ْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه تََوكَّ ﴿قُْل هَُو الرَّ

بِيٍن﴾  .[61]الملك: مُّ

 ُرُءوِسنَا َعلَى المْشِرِكينَ  أَْقَدامِ  إِلَى اَظَْرتُ : قَالَ وعن أبي بكر رضي هللاُ عنهما  (222

 .قََدَمْيهِ  تَْحتَ  أَْبَصَراَا قََدَمْيهِ  إِلَى اَظَرَ  أََحَدهُمْ  أَنَّ  لَوْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  ،اْلَغارِ  فِي َواَْحنُ 

«هللا ثَالِثُهَُما بِاْثنَْينِ  ظَن كَ  َما بَْكرٍ  أَبَا يَا» :فَقَالَ 
2

 .متفق عليه.

 بِْسمِ »: قَالَ  بَْيتِهِ  ِمنْ  َخَرجَ  إَِذا نَ َكا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنها:  َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ و (220

أَْو  ،أَْو أَْظلِمَ  ،أَْو أَُزلَّ  ،أَْو أَِزلَّ  ،أَْو أَُضلَّ  ،اللهمَّ أَُعوُذ بَِك أَْن أَِضلَّ  ،هللا َعلَى تََوكَّْلتُ  هللا،

«أَْو يُْجَهَل َعلَيَّ  ،أَْو أَْجَهلَ  ،أُْظلَمَ 
6

 . رواه أبو باوب، والترمذي.

 ،أَْسلَْمتُ  لَكَ  اللهمَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  َكانَ رضي هللاُ عنهما:  َعبَّاسٍ  نِ ابْ  َعنْ و (225

                                                 

 (.6352(، ومالم )3223البخاري )  2

صحيح أبي »( بإسناب صحيح، وهو في 3360(، والترمذي )1013رواه أبو باوب ) 6

 «.باوب
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تِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي اللهمَّ  ،َخاَصْمتُ  َوبِكَ  ،أَنَْبتُ  َوإِلَْيكَ  ،تََوكَّْلتُ  َوَعلَْيكَ  ،آَمْنتُ  َوبِكَ   إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  بِِعزَّ

ْنسُ  َواْلِجن   ،يَُموتُ  ََل  ِذيالَّ  اْلَحي   أَْنتَ  ،تُِضلَّنِي أَنْ  أَْنتَ  «يَُموتُونَ  َواإْلِ
2

 .متفق عليه.

ا اَْجدٍ  قِبَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  َغَزا أَاَّهُ وعن جابر بن عبد هللا رضي هللاُ عنهما  (221  فَلَمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَنََزلَ  ،هِ اْلِعَضا َكِثيرِ  َوابٍ  ِفي اْلقَائِلَةُ  فَأَْبَرَكْتهُمْ  ،َمَعهُ  قَفَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَفَلَ 

قَ   بِهَا فََعلَّقَ  َسُمَرةٍ  تَْحتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َواََزلَ  ،بِالشََّجرِ  يَْاتَِظلُّونَ  اْلِعَضاهِ  فِي النَّاسُ  َوتَفَرَّ

 .َجاِلسٌ  أَْعَرابِيٌّ  ِعْنَدهُ  فَإَِذا فَِجْئنَاهُ  يَْدُعواَا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  إَِذا ثُمَّ  ،اَْوَمةً  فَنِْمنَا :َجاِبرٌ  قَالَ .َسْيفَهُ 

 فَقَالَ  َصْلتاا يَِدهِ  فِي َوهُوَ  فَاْستَْيقَْظتُ  نَائِم   َوأَنَا ،َسْيفِي ْختََرطَ ا َهَذا إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ 

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  يَُعاقِْبهُ  لَمْ  ثُمَّ  «َجاِلس   َذا هُوَ  هللا فََها :قُْلتُ  ؟ِمنِّي يَْمنَعُكَ  َمنْ  :لِي
6

ليه، . متفق ع

 .وهذا لفظ البخاري

 َولَقَدْ  ،النَّاسِ  َوأَْشَجعَ  ،النَّاسِ  أَْحَانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَ رضي هللاُ َعْنهُ   أَاَسٍ  َعنْ و (200

ْوتِ  اَْحوَ  فََخَرُجوا لَْيلَةً  َمِدينَةِ لا أَْهلُ  فَِزعَ   هُوَ وَ  ،اْلَخبَرَ  اْستَْبَرأَ  َوقَدْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَاْستَْقبَلَهُمُ  ،الصَّ

 «تَُراُعوا لَمْ  ،تَُراُعوا لَمْ » :يَقُولُ  َوهُوَ  ،الاَّْيفُ  ُعنُقِهِ  َوفِي ،ُعْريٍ  طَْلَحةَ  أِلَبِي فََرسٍ  َعلَى

ا َوَجْدنَاهُ » :قَالَ  ثُمَّ  «لَبَْحر   إِنَّهُ » :قَالَ  أَوْ  «بَْحرا
3

 .متفق عليه.

 اللهمَّ » :قَالَ  َغَزا إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ و (202

«أُقَاتِلُ  َوبِكَ  ،أَُصولُ  َوبِكَ  ،أَُحولُ  بِكَ  َونَِصيِري ،َعُضِدي أَْنتَ 
4
. 

 رواه أبو باوب، والترمذي.

                                                 

 ( بتمامه.6020ًرا، ومالم )( مختص0353البخاري ) 2

 (.533(، ومالم )3231البخاري ) 6

الشجرة من  «والامرة»الشجر الذي له شوك،  «والعضاه»، أي: رجع، «قفل»قوله: 

، أي: مالواًل، واسم هذا «صلتا»، أي: سله، وهو في يده «اخترط الايف»الطلح، 

 . «الفتح»األعرابي غورث بن الحارث، ثم أسلم بعد ذلك، كما في 

 (.6300(، ومالم )6105البخاري ) 3

، أي: ليس عليه َسْرٌج، وال أباة «عري»، أي: تبين حقيقته «استبرأ الخبر»قوله: 

 ، أي واسع الجري.«وجداا بحًرا»الفزع،   «الروع»

 «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 3153(، والترمذي )6236رواه أبو باوب ) 3

(15). 

، أي: أصرف «بك أحول»، أي: معيني. «اصيري»معتمدي. ، أي: «عضدي»قوله: 

، أي: أحمل على العدو حتى أغلبه، «وبك أصول»كيد العدو، واحتال لدفع مكرهم. 

 وأستأصله.
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 .التوكل على الله من صفات المؤمنين 

هُْم َوإَِذا تُلِيَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ ﴿إِاََّما المْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُ قال هللا تعالى: 

 .[6]األافال:  َزاَبْتهُْم إِيَماااً َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾

ئَنَّهُمْ وقال تعالى:  ْايَا َحَانَةً َوألَْجُر اآلِخَرِة  ﴿َوالَِّذيَن هَاَجُروْا ِفي هللا ِمن بَْعِد َما ظُلُِموْا لَنُبَوِّ فِي الدُّ

لُوَن﴾ *ْو َكااُوْا يَْعلَُموَن أَْكبَُر لَ   .[36 -32]النحل:  الَِّذيَن َصبَُروْا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّ

لُوَن﴾وقال تعالى:   .[35]الزمر:  ﴿قُْل َحْابَِي هللاُ َعلَْيِه يَتََوكَُّل المتََوكِّ

 .األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على الله

َل لَُكُم األَْرَض َذلُوالً فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِهَا َوُكلُوا ِمن ﴿هَُو الَِّذي َجعَ قال هللا تعالى: 

ْزقِِه﴾  .[21]الملك:  رِّ

 .[00]النااء:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم﴾وقال تعالى: 

بَاِط اْلَخيْ وقال تعالى:  ٍة َوِمن رِّ ن قُوَّ ا اْستَطَْعتُم مِّ وْا لَهُم مَّ  .[20]األافال:  ل ﴾﴿َوأَِعدُّ

الةُ فَااتَِشُروا فِي األَْرِض َواْبتَُغوا ِمن فَْضِل هللا﴾وقال تعالى:   .[20]الجمعة:  ﴿فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ

ونَ  اْليََمنِ  أَْهلُ  َكانَ : قَالَ  َعْنهَُما رضي هللاُ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ و (206 ُبونَ  َواَل  يَُحجُّ  يَتََزوَّ

لُونَ الم اَْحنُ  :َويَقُولُونَ  ُبوا﴿ هللا تََعالَى فَأَْاَزلَ  ،النَّاسَ  َسأَلُوا َمكَّةَ  قَِدُموا فَإَِذا تََوكِّ  فَإِنَّ  َوتََزوَّ

ابِ  َخْيرَ  التَّْقَوى الزَّ
2
  . رواه البخاري.﴾

ا النَِّضيرِ  بَنِي أَْمَوالُ  َكااَتْ »: َعْنهُ قَالَ  رضي هللاُ  ُعَمرَ  َعنْ و (203  هللا َعلَى أَفَاءَ  ِممَّ

ةً  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لَِرُسولِ  فََكااَتْ  ،ِرَكابٍ  َواَل  بَِخْيلٍ  َعلَْيهِ  المْالُِمونَ  يُوِجفْ  لَمْ  ِممَّا ملسو هيلع هللا ىلص هِ َرُسولِ   ،َخاصَّ

ةً  َواْلُكَراعِ  ،الاِّاَلحِ  فِي بَقِيَ  َما يَْجَعلُ  ثُمَّ  ،َسنَتِهِ  اَفَقَةَ  أَْهلِهِ  َعلَى يُْنفِقُ  َوَكانَ   َسبِيلِ  فِي ُعدَّ

«هللا
6

 .رواه البخاري.

 لِنََوائِبِهِ  اِْصفًا ،اِْصفَْينِ  َخْيبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قََامَ : »قَالَ  َحْثَمةَ  أَبِي ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  و (203

َسْهًما َعَشرَ  ثََمااِيَةَ  َعلَى بَْينَهُمْ  قََاَمهَا ،المْالِِمينَ  بَْينَ  َواِْصفًا ،َوَحاَجتِهِ 
3
». 

                                                 

 (.2163البخاري ) 2

 (.3551البخاري ) 6

 ، أي: يتعب والمعنى لم يتعب المالمون عليه خيلهم، وال ركابهم .«يوجف»قوله: 

، هو ما ربه هللا على أهل بينه من أموال «الفيء»م لجميع الخيل. اس «الكراع»قوله: 

 من خالفهم في الدين بال قتال.

 = :قوله (3166) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3020)رواه أبو باوب 3
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 رواه أبو باوب.

ْلتُْم : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللاُ عنهرضي  اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ و (201 لَْو أَنَُّكْم تََوكَّ

لِهِ  ا َوتَُروُح بِطَاناا ،لََرَزقَُكْم َكَما يَْرُزُق الطَّْيرَ  ؛َعلَى هللا َحقَّ تََوك  تَْغُدو ِخَماصا
2

رواه «.

 الترمذي. 

=

                                                                                                                                   

 لنوائبه. جمع اائبة، وهي ما ينوب اإلااان، أي: ينزل من المهمات، والحوابث.

(، وابن ماجة 6363(، والترمذي )601حمد )رواه أ حديث حان لغيره 2

 (.3160) «الجامع الصحيح»(،و هو في 6/2313)

، أي: ضامرة البطون من الجوع. «خماًصا»، أي: تذهب أول النهار. «تغدو»قوله: 

 ، أي: ممتلئة البطون. «بطااًا»، أي: ترجع آخر النهار. «وتروح»
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 ثمرات التوكذ على هللا سبحانه وتعالى

 ذ الجنةالتوكذ على هللا من أسباب دخو

َن الَجنَِّة ُغَرفاً تَْجِري ِمن قال هللا تعالى:  ئَنَّهُم مِّ الَِحاِت لَنُبَوِّ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 الَِّذيَن َصبَُروا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾ *تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا اِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِيَن 

 .[11 -15: ]العنكبوت

ْايَا َوَما ِعنَد هللا َخْيٌر َوأَْبقَى لِلَِّذيَن وقال تعالى:  ن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ﴿فََما أُوتِيتُم مِّ

 .[32]الشورى:  آَمنُوا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾

 ِمنْ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه  ُحَصْينٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ و (202

تِي  ََل  الَِّذينَ  ُهمُ » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا هُمْ  َمنْ  :قَالُوا« ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  أَْلفاا َسْبُعونَ  أُمَّ

يَتََوكَّلُونَ  َربِِّهمْ  َوَعلَى ،يَْكتَُوونَ  َوََل  ،يَتَطَيَُّرونَ  َوََل  ،يَْستَْرقُونَ 
2

 رواه مالم.«.

 أَْقَوام   الَجنَّةَ  يَْدُخلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ رضي هللاُ عنه،  ةَ هَُرْيرَ  أَبِي َعنْ و (200

الطَّْير أَْفئَِدةِ  ِمْثلُ  أَْفئَِدتُُهمْ 
2

 رواه مالم.«.ِِ 

 التوكذ على هللا من أسباب محبة هللا للعبد

ْل َعلَى هللا إِنَّ هللا يُِحبُّ المتَوَ قال هللا تعالى:  لِيَن﴾﴿فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ  .[211] آل عمران:  كِّ

 التوكذ على هللا من أسباب كفاية هللا للعبد

 .، أي: كافيه.[3]الطالق:  ﴿َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى هللا فَهَُو َحْابُهُ﴾قال هللا تعالى: 

 التوكذ على هللا من أسباب عدم تسلط الشيطان على العبد

ِجيِم ﴿فَإَِذا قََرْأَت اْلقُْرآَن فَ قال هللا تعالى:  إِاَّهُ لَْيَس لَهُ  *اْستَِعْذ بِاهلل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ

إِاََّما ُسْلطَااُهُ َعلَى الَِّذيَن يَتََولَّْواَهُ َوالَِّذيَن  *ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن 

 .[200 -15]النحل:  هُم بِِه ُمْشِرُكوَن﴾

  من أسباب حصوذ الخير للعبدالتوكذ على هللا

 إَِذا ،فًَُلنُ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ  َعنِ  (205

                                                 

( عن ابن عباس رضي هللاُ 660(، ومالم )2132(، ورواه البخاري )625مالم ) 2

( عن ابن ماعوب، وحان حديث ابن ماعوب 3521عنهما مطوالً، ورواه أحمد )

 (.3121) «الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 

 والمعنى أن قلوبهم مثل قلوب الطير في التوكل. (.6530مالم ) 6
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ْهتُ  ،إِلَْيكَ  نَْفِسي أَْسلَْمتُ  اللهمَّ  فَقُلْ  فَِراِشكَ  إِلَى أََوْيتَ  ْضتُ  ،إِلَْيكَ  َوْجِهي َوَوجَّ  أَْمِري َوفَوَّ

 آَمْنتُ  ،إِلَْيكَ  إَِلَّ  ِمْنكَ  َمْنَجا َوََل  َمْلَجأَ  ََل  ،إِلَْيكَ  َوَرْهبَةا  َرْغبَةا  إِلَْيكَ  ظَْهِري لَجأْتُ َوأَ  ،إِلَْيكَ 

 َوإِنْ  ،اْلفِْطَرةِ  َعلَى ُمتَّ  لَْيلَتِكَ  فِي ُمتَّ  إِنْ  فَإِنَّكَ  ؛أَْرَسْلتَ  الَِّذي َوبِنَبِيِّكَ  ،أَْنَزْلتَ  الَِّذي بِِكتَابِكَ 

«اخيرا  أََصْبتَ  تَ أَْصبَحْ 
2

 . متفق عليه.

 التوكذ على هللا من أسباب راحة الباذ، وطمأنينة القلب

﴿قُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب هللاُ لَنَا هَُو َمْوالَاَا َوَعلَى هللا فَْليَتََوكَِّل قال هللا تعالى: 

 .[12] التوبة:  المْؤِمنُوَن﴾

  ما قدر هللا له هدأ باله، واطمأن قلبه.فإذا علم العبد أاه لن يصيبه إال

 التوكذ على هللا من أسباب ذهاب التشاؤم عن العبد

 ِشْرك   الطِّيََرةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ رضي هللاُ عنه،  َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (201

بِالتََّوكُّل هللا يُْذِهبُهُ  َولَِكنَّ  ،إاِلَّ  ِمنَّا َوَما ثاََلثًا «ِشْرك   ،الطِّيََرةُ 
6

 َِ. 

 َوَما»رواه أبو باوب، والترمذي، واقل عن البخاري عن سليمان بن حرب أن جملة 

لِ  هللا يُْذِهبُهُ  َولَِكنَّ  ،إَِلَّ  ِمنَّا  من كالم ابن ماعوب رضي هللاُ عنه.  «بِالتََّوك 

  التوكذ على هللا مع األخذ باألسباب من أسباب الرزق

تَتََوكَّلُوَن  أَنَُّكمْ  لَوْ : »ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه ابِ اْلَخطَّ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  (250

لِهِ  هللا َحقَّ  َعلَى ا تَْغُدولََرَزقَُكْم َكَما يَْرُزُق الطَّْيَر  ،تََوك  بِطَاناا َوتَُروحُ  ،ِخَماصا
3
» 

 .رواه الترمذي، وسبق شرحه في باب األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  يَأْتِي أََحُدهَُما فََكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعْهدِ  َعلَى أََخَوانِ  َكانَ : قَالَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ و (252

بِهِ  تُْرَزقُ  لََعلَّكَ » :فَقَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى أََخاهُ  المْحتَِرفُ  فََشَكا ،يَْحتَِرفُ  َواآْلَخرُ 
3
». 

                                                 

 .«6020»مالم  (،0355البخاري ) 2

 .ت عليك في جميع شؤواي، أي: توكل«فوضت أمري إليك»قوله: 

( بإسناب صحيح، وصححه شيخنا 2223(، والترمذي )20/301رواه أبو باوب ) 6

  (.515) «الصحيح الماند»رحمه هللا في 

 هي التشاؤم.«: الطيرة»و

 (.2/365) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا في 6336رواه الترمذي ) 3

 =الصحيح »نا رحمه هللا في ( بإسناب صحيح، وصححه شيخ6332رواه الترمذي ) 3
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 االستقامةالترغيب في   

 .الستقامة لغة، وشرًعاتعريف ا

 االستقامة لغة: االعتدال، واالستواء.

 وشرًعا: لزوم طاعة هللا تعالى.

 األمر باالستقامة

 ﴿فَاْستَقِْم َكَما أُِمْرَت َوَمن تَاَب َمَعَك َوالَ تَْطَغْوْا إِاَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر﴾قال هللا تعالى: 

 . [226]هوب: 

 .[21] الشورى:  فَاْبُع َواْستَقِْم َكَما أُِمْرَت﴾ ﴿فَلَِذلِكَ وقال تعالى: 

ْعَوتُُكَما فَاْستَقِيَما وقال تعالى آمًرا موسى وهارون عليهما الاالم:  ﴿قَاَل قَْد أُِجيبَت بَّ

 . [51]يواس:  َوالَ تَتَّبَِعآنِّ َسبِيَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن﴾

ْثلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَاََّما إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَاْستَقِيُموا إِلَْيهِ ﴿قُْل إِاََّما أَاَا بََشٌر مِّ وقال تعالى: 

 .[2]فصلت:  َواْستَْغفُِروهُ َوَوْيٌل لِّْلُمْشِرِكيَن﴾

َق بُِكْم َعن وقال تعالى:  بَُل فَتَفَرَّ ﴿َوأَنَّ هََذا ِصَراِطي ُمْاتَقِيماً فَاتَّبُِعوهُ َوالَ تَتَّبُِعوْا الاُّ

اُكم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن﴾سَ   .[213]األاعام:  بِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ

ينَ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه قال: قال:  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (256  يَُشادَّ  َولَنْ  ،يُْسر   الدِّ

ينَ  ُدوا ،َغلَبَهُ  إَِلَّ  أََحد   الدِّ ْوَحةِ  ،بِاْلَغْدَوةِ  واَواْستَِعينُ  ،َوأَْبِشُروا ،َوقَاِربُوا ،فََسدِّ  ،َوالرَّ

لَجةِ  ِمنْ  َوَشْيءٍ  الد 
1

 رواه البخاري.«. 

ُدوا ،قَاِربُوا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ : قَالَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (253  ،َوَسدِّ

 إَِلَّ  أَنَا َوََل » :قَالَ  ؟أَْاتَ  َواَل  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا «بَِعَملِهِ  ِمْنُكمْ  أََحد   يَْنُجوَ  لَنْ  أَنَّهُ  َواْعلَُموا

َدنِيَ  أَنْ  َوفَْضلٍ  ِمْنهُ  هللا بَِرْحَمةٍ  يَتََغمَّ
6

 رواه مالم.«. 

=

                                                                                                                                   

 (.62) «الماند

 ، أي: يكتاب، ويتابب.«يحترف»

 (.31البخاري ) 2

سير أول النهار.  «والغدوة»االستقامة، واإلصابة.  «والاداب»المغالبة.  «المشابة»

 سير آخر الليل، وقيل: سير الليل كله. «والدلجة»سير آخر النهار.  «والروحة»

 = (.6522مالم ) 6
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 ،تُْحُصوا َولَنْ  ،اْستَقِيُموا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه ثَْوبَانَ  َعنْ و (253

ًَلةُ  أَْعَمالُِكمْ  َخْيرَ  أَنَّ  َواْعلَُموا رواه أحمد، «. َحافِظُ َعلَى الُوُضوء إَل ُمؤِمن  وَل يُ ، الصَّ

هوابن ماج
2
. 

اءِ  َمْعَشرَ  يَا: »قَالَ  رضي هللاُ عنه ُحَذْيفَةَ  َعنْ و (251  َسْبقًا َسبَْقتُمْ  فَقَدْ  اْستَقِيُموا ،اْلقُرَّ

بَِعيًدا َضاَلاًل  َضلَْلتُمْ  لَقَدْ  َوِشَمااًل  يَِمينًا أََخْذتُمْ  فَإِنْ  ،بَِعيًدا
6

 البخاري.رواه «. 

 .الهداية إلى االستقامة بيد الله، وهي منة عظيمة من الله للعبد

ْاتَقِيٍم﴾ ﴿قُل هلل الَمْشِرُق َوالَمْغِرُب يَْهِدي َمن يََشاءُ قال هللا تعالى:   .[236]البقرة:  إِلَى ِصَراٍط مُّ

الَحقِّ بِإِْذاِِه َوهللاُ يَْهِدي َمن  ﴿فَهََدى هللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا لَِما اْختَلَفُوْا فِيِه ِمنَ وقال تعالى: 

ْاتَقِيٍم﴾ يََشاءُ   .[623]لبقرة:  إِلَى ِصَراٍط مُّ

ْاتَقِيٍم﴾وقال تعالى:   .[31]األاعام:  ﴿َمن يََشإِ هللاُ يُْضلله َوَمن يََشأْ يَْجَعْلهُ َعلَى ِصَراٍط مُّ

ْاتَقِيٍم﴾ ي َمن يََشاءُ ﴿َوهللاُ يَْدُعو إِلَى َباِر الاَّالَِم َويَْهدِ وقال تعالى:   .[61]يواس:  إِلَى ِصَراٍط مُّ

بَيِّنَاٍت َوهللاُ يَْهِدي َمن يََشاءُ وقال تعالى:  ْاتَقِيٍم﴾ ﴿لَقَْد أَاَزْلنَا آيَاٍت مُّ ]النور:  إِلَى ِصَراٍط مُّ

32]. 

 سؤاذ هللا الهداية إلى االستقامة

رَ قال هللا تعالى في سورة الفاتحة:  ِصَراطَ الَِّذيَن أَْاَعْمَت  *اطَ المْاتَقِيَم ﴿اْهِداَا الصِّ

الِّيَن﴾  .[0 -2]الفاتحة:  َعلَْيِهْم َغْيِر الَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

 اللهمَّ  قُلِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي قَالَ : قَالَ  بن أبي طالب رضي هللاُ عنه َعلِيٍّ  َعنْ و

ْدنِي ،اْهِدنِي َدادِ  ،الطَِّريقَ  ِهَدايَتَكَ  بِالُهَدى َواْذُكرْ  ،َوَسدِّ السَّْهمِ  َسَدادَ  َوالسَّ
3

.» 

=

                                                                                                                                   

 القصد الذي ال غلو فيه، وال تقصير. «المقاربة»

( وصححه العالمة 600) (، وابن ماجه356، 1/600واه أحمد )حديث صحيح ر 2

 (.116) «صحيح الجامع»األلبااي في 

، أي: لن تطيقوا أن تاتقيموا حق االستقامة لعارها، كما في «ولن تحصوا»قوله: 

 للمناوي، وهناك أقوال أخرى. «فيض القدير»

 (.0656) البخاري 6

 (.6061مالم ) 3

 =. قال النووي أي: تذكر ذلك «واذكر بالهدى هدايتك الطريق والاداب سداب الاهم»قوله: 
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 رواه مالم. 

 أعظم أنواع االستقامة توحيد هللا

ْاتَقِيٌم﴾قال هللا تعالى:   .[12]آل عمران:  ﴿إِنَّ هللا َربِّي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا ِصَراطٌ مُّ

ي َوَربُُّكْم فَاْعبُُدوهُ هََذا ِصَراطٌ ﴿َوإِنَّ هللا َربِّ وقال تعالى عن عياى عليه الاالم: 

ْاتَقِيٌم﴾  .[32]مريم:  مُّ

بِيٌن وقال تعالى:   *﴿أَلَْم أَْعهَْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آَبَم أَن الَّ تَْعبُُدوا الشَّْيطَاَن إِاَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

ْاتَقِيٌم﴾  .[22 -20]يس:  َوأَْن اْعبُُدواِي هََذا ِصَراطٌ مُّ

 تصام باهلل من أعظم أنواع االستقامةاالع

ْاتَقِيٍم﴾قال هللا تعالى:   .[202]آل عمران:  ﴿َوَمن يَْعتَِصم بِاهلل فَقَْد هُِدَي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 اتباع السنة من أعظم أنوع االستقامة

اَعِة فَال تَْمتَُرنَّ ِبهَا َواتَِّبُعوِن هَ قال هللا تعالى:  ْاتَقِيٌم﴾﴿َوإِاَّهُ لَِعْلٌم لِّلاَّ  .[22]الزخرف:  َذا ِصَراطٌ مُّ

 اإليمان باهلل من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم

ْنهُ َوفَْضٍل قال هللا تعالى:  ا الَِّذيَن آَمنُوْا بِاهلل َواْعتََصُموْا بِِه فََايُْدِخلُهُْم فِي َرْحَمٍة مِّ ﴿فَأَمَّ

ْاتَقِيماً   .[201]النااء:  ﴾َويَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصَراطاً مُّ

 اإلمتثال للشرع من أسباب ارداية إىل الصراط املستقيم

َوإِذاً آلتَْينَاهُم *بِِه لََكاَن َخْيراً لَّهُْم َوأََشدَّ تَْثبِيتاً  ﴿َولَْو أَاَّهُْم فََعلُوْا َما يُوَعظُونَ قال هللا تعالى: 

ن لَُّداَّا أَْجراً َعِظيماً  ْاتَقِيماً﴾َولَهََدْينَاهُْم ِصَرا *مِّ  .[25 -22]النااء:  طاً مُّ

 إلى االستقامة هاٍدالقرآن أعظم 

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن قال هللا تعالى:  مَّ ﴿يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيراً مِّ

َن هللا اُوٌر َوكِ  بِيٌن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مِّ يَْهِدي بِِه هللاُ َمِن اتَّبََع  *تَاٌب مُّ

ِن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذاِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط  ِرْضَوااَهُ ُسبَُل الاَّالَِم َويُْخِرُجهُم مِّ

=

                                                                                                                                   

في حال بعائك بهذين اللفظين؛ ألن هابي الطريق ال يزيغ عنه، ومادب الاهم 

يحرص على تقويمه، والياتقيم  رميه حتى يقومه، وكذلك الداعي ينبغي أن يحرص 

 -20/33للنووي ) «شرح مالم»ه، وتقويمه، ولزومه الانة. ااظر على تاديد علم

33.) 
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ْاتَقِيٍم﴾  .[22 -21]المائدة:  مُّ

نَ وقال هللا تعالى:  ا َحَضُروهُ قَالُوا  ﴿َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك اَفَراً مِّ اْلِجنِّ يَْاتَِمُعوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ

نِذِريَن  ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمِهم مُّ قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِاَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُاِزَل ِمن بَْعِد  *أَاِصتُوا فَلَمَّ

قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه يَْهِدي إِلَى الَحقِّ  ْاتَقِيٍم﴾ ُموَسى ُمَصدِّ  .[30 -61]األحقاف:  َوإِلَى طَِريٍق مُّ

َوَما تََشاُؤوَن إاِلَّ  *ِمنُكْم أَن يَْاتَقِيَم  لَِمن َشاءَ  *﴿إِْن هَُو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعالَِميَن وقال تعالى: 

  .[61 -60]التكوير:  هللاُ َربُّ اْلَعالَِميَن﴾ أَن يََشاءُ 

اسِ  َعنْ و (252  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ رضي هللاُ عنه قال: قال  اأْلَْاَصاِريِّ  انَ َسْمعَ  ْبنِ  النَّوَّ

ا ِصَراطاا هللا َمثًَلا  َضَربَ » َراطِ  َجْنبَتَيْ  َوَعلَى ،ُمْستَقِيما  ،ُمفَتََّحة   أَْبَواب   فِيِهَما ُسوَرانِ  الصِّ

َراطِ  بَابِ  َوَعلَى ،ُمْرَخاة   ُستُور   اْْلَْبَوابِ  َوَعلَى  اْدُخلُوا النَّاسُ  َهاأَي   :يَقُولُ  َداعٍ  الصِّ

َراطَ  َراطِ  َجْوفِ  ِمنْ  يَْدُعو َوَداعٍ  ،ُجواُعوَ تَت َوََل  َجِميعاا الصِّ  ِمنْ  َشْيئاا يَْفتَحُ  أََرادَ  فَإَِذا ،الصِّ

َراطُ  .تَلِْجهُ  تَْفتَْحهُ  إِنْ  فَإِنَّكَ  ؛تَْفتَْحهُ  ََل  َوْيَحكَ  :قَالَ  اْْلَْبَوابِ  تِْلكَ  ْسًَلمُ  :َوالصِّ وَرانِ  اإْلِ  :َوالس 

 َرْأسِ  َعلَى الدَّاِعي َوَذلِكَ  .هللا تََعالَى َمَحاِرمُ  :المفَتََّحةُ  َواْْلَْبَوابُ  ،هللا تََعالَى ُحُدودُ 

َراطِ  َراطِ  فَْوقَ  َوالدَّاِعي .َوَجلَّ  هللا َعزَّ  ِكتَابُ  :الصِّ « 2ُمْسلِمٍ  ُكلِّ  قَْلبِ  هللا فِي َواِعظُ  :الصِّ

 رواه أحمد.

 أكبر صاد عن االستقامةالشيطان 
ن بَْيِن أَْيِديِهْم  *﴿قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراَطَك المْاتَقِيَم قال هللا تعالى:  ثُمَّ آلتِيَنَّهُم مِّ

َل اْخُرْج ِمْنهَا َمْذُؤوماً قَا*  َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن أَْيَمااِِهْم َوَعن َشَمآئِلِِهْم َوالَ تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِرينَ 

ْدُحوراً لََّمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ألَْمألنَّ َجهَنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعيَن﴾  .[20 -22]األعراف:  مَّ

 ثُمَّ  ،َخط ًا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَنَا َخطَّ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و (250

ُسبُل   َهِذهِ » :قَالَ  ثُمَّ  ،ِشَمالِهِ  َوَعنْ  ،يَِمينِهِ  َعنْ  ُخطُوطًا َخطَّ  ثُمَّ  ،«هللا َسبِيلُ  َهَذا» :قَالَ 

قَة    ُمْاتَقِيًما ِصَراِطي هََذا وأنَّ ﴿ قََرأَ  ثُمَّ  ،«إِلَْيهِ  يَْدُعو َشْيطَان   ِمْنَها َسبِيلٍ  ُكلِّ  َعلَى ُمتَفَرِّ

                                                 

(، وصححه شيخنا العالمة الوابعي في 253 -3/256حديث صحيح رواه أحمد ) 2

 (.2201)«الصحيح الماند»

مثل لكل حاجز عن الحرام حاجب عن  «ستور»، أي: جاابيه. «جنبتي الصراط»قوله: 

 ، أي: مابله.«مرخاة»همة، وعار، وعفة. المحظور من بين، ومروءة، وحياء، و

كلمة ترحم، وتوجع تقال لمن وقع في هلكة ال  «ويحك»، أي: تميلوا. «تتعوجوا»

، أي: تدخل الباب، وتقع في محارم هللا اهـ من «فإاك إن تفتحه تلجه»ياتحقها. 

 للمناوي رحمه هللا. «فيض القدير»
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بُلَ  تَتَّبُِعوا َواَل  فَاتَّبُِعوهُ   قَ  الاُّ َسبِيلِهِ  َعنْ  مْ بِكُ  فَتَفَرَّ
2
 .رواه أحمد.﴾

 من فضائذ هذه األمة أنه ال يزاذ أمرها مستقيًما حتى تقوم الساعة

 هللا بِهِ  يُِردْ  َمنْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  َسِمْعتُ عن معاوية رضي هللاُ عنه قال:  (255

ا ينِ  فِي يُفَقِّْههُ  َخْيرا ةِ  َهِذهِ  أَْمرُ  يََزالَ  َولَنْ  ،هللا َويُْعِطي ،قَاِسم   أَنَا َوإِنََّما ،الدِّ ا اْْلُمَّ  ُمْستَقِيما

متفق عليه«. هللا أَْمرُ  يَأْتِيَ  َحتَّى أَوْ  ،السَّاَعةُ  تَقُومَ  َحتَّى
6

 ، وهذا لفظ البخاري.

 األئمة استقامت الرعية إذا استقامت

 فََرآهَا َزْينَبُ  :لَهَا يُقَالُ  َمسَ أَحْ  ِمنْ  اْمَرأَةٍ  َعلَى بَْكرٍ  أَبُو َبَخلَ  :قَالَ  َحاِزمٍ  أَبِي ْبنِ  قَْيسِ  َعنْ  (251

تْ  :قَالُوا ؟تََكلَّمُ  اَل  لَهَا َما :فَقَالَ  تََكلَّمُ  اَل   ِمنْ  هََذا ،يَِحلُّ  اَل  هََذا فَإِنَّ  تََكلَِّمي :لَهَا قَالَ  .ُمْصِمتَةً  َحجَّ

 :قَالَ  ؟المهَاِجِرينَ  أَيُّ  :قَالَتْ  .المهَاِجِرينَ  نمِ  اْمُرؤٌ  :قَالَ  ؟أَْاتَ  َمنْ  :فَقَالَتْ  فَتََكلََّمتْ  .اْلَجاِهلِيَّةِ  َعَملِ 

 هََذا َعلَى بَقَاُؤاَا َما :قَالَتْ  بَْكرٍ  أَبُو أَاَا ولٌ ؤُ لَاَ  إِاَّكِ  :قَالَ  ؟أَْاتَ  قَُرْيشٍ  أَيِّ  ِمنْ  :قَالَتْ  .قَُرْيشٍ  ِمنْ 

الِحِ  اأْلَْمرِ  تُُكمْ  بُِكمْ  اْستَقَاَمتْ  َما َعلَْيهِ  بَقَاُؤُكمْ  :قَالَ  ؟اْلَجاِهلِيَّةِ  بَْعدَ  هللا بِهِ  َجاءَ  الَِّذي الصَّ  :قَالَت .أَئِمَّ

ةُ  َوَما  فَهُمْ  :قَالَ  .بَلَى :قَالَتْ  ؟فَيُِطيُعواَهُمْ  يَأُْمُرواَهُمْ  َوأَْشَرافٌ  ُرُءوسٌ  لِقَْوِمكِ  َكانَ  أََما :قَالَ  ؟اأْلَئِمَّ

  3 .النَّاسِ  َعلَى أُولَئِكِ 

 رواه البخاري.

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلمتقامة من صفات نبينا محمد االس

ٍة َجَعْلنَا َمنَاكاً هُْم اَاِسُكوهُ فاَل يُنَاِزُعنََّك فِي األَْمِر َواْبُع إِلَى قال هللا تعالى:  ﴿لُِكلِّ أُمَّ

ْاتَقِيٍم﴾  .[20]الحج:  َربَِّك إِاََّك لََعلَى هًُدى مُّ

لَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفاً ﴿قُْل إِاَّنِي هََداوقال تعالى:  ْاتَقِيٍم ِبيناً قِيَماً مِّ اِي َربِّي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 .[222]األاعام:  َوَما َكاَن ِمَن المْشِرِكيَن﴾

                                                 

 (.532)«ح الماندالصحي»( بإسناب حان وهو في 3236رواه أحمد ) 2

 (. 2030(، ومالم )0326البخاري ) 6

ال تقوم الااعة إال على »، أي: ساعتهم، وأجلهم؛ لحديث «حتى تقوم الااعة»قوله: 

 (.23/320) «الفتح»، كما في «شرار الخلق

 (.3533البخاري ) 3

، أي: «لاؤول»، أي: ساكتة. «مصمتة»قبيلة من بجيلة. قوله:  «من أحمس»قوله: 

، أي: «ما استقامت بكم أئمتكم»، أي: بين اإلسالم. «األمر الصالح»الاؤال.  كثيرة

ألن الناس على بين ملوكهم، فمن حاب من األئمة عن الحال مال، وأمال. اهـ  من 

 (.212 -251/ 0الفتح )
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ْاتَقِيٍم  *إِاََّك لَِمَن المْرَسلِيَن  *َواْلقُْرآِن اْلَحِكيِم  *﴿يس وقال تعالى:   *َعلَى ِصَراٍط مُّ

ِحيِم﴾تَنِزيَل اْلَعِزيِز ال  .[1 -2]يس:  رَّ

ْاتَقِيٍم﴾وقال تعالى:   .[33]الزخرف:  ﴿فَاْستَْمِاْك بِالَِّذي أُوِحَي إِلَْيَك إِاََّك َعلَى ِصَراٍط مُّ

بِيناً وقال تعالى:  َر َويُتِمَّ  *﴿إِاَّا فَتَْحنَا لََك فَْتحاً مُّ َم ِمن َذابَِك َوَما تَأَخَّ لِيَْغفَِر لََك هللاُ َما تَقَدَّ

ْاتَقِيماً اِ   .[3 -2]الفتح:  َويَنُصَرَك هللاُ اَْصراً َعِزيزاً﴾ *ْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْهِديََك ِصَراطاً مُّ

 إلى االستقامة صلى هللا عيله وعلى آله وسلمدعوة النبي 

ْاتَقِيٍم﴾قال هللا تعالى:   .[03]المؤمنون:  ﴿َوإِاََّك لَتَْدُعوهُْم إِلَى ِصَراٍط مُّ

ْاتَقِيٍم : وقال تعالى َمَواِت  *﴿َوإِاََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ ِصَراِط هللا الَِّذي لَهُ َما فِي الاَّ

 .[13 -16]الشورى:  َوَما فِي األَْرِض أاَل إِلَى هللا تَِصيُر األُُموُر﴾

ْاتَقِيٍم﴾قوله تعالى:  يملك ال ملسو هيلع هللا ىلص، أي: تدل، وترشد؛ ألاه ﴿َوإِاََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 هداية التوفيق واإللهام، وإاما يملكها هللا وحده.

﴿ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى وقال تعالى: 

 .[2]إبراهيم:  ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد﴾

 ثُمَّ  ،َخط ًا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَنَا َخطَّ : قَالَ  ي هللاُ عنهرض َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و (210

ُسبُل   َهِذهِ » :قَالَ  ثُمَّ  ،ِشَمالِهِ  َوَعنْ  ،يَِمينِهِ  َعنْ  ُخطُوطًا َخطَّ  ثُمَّ  ،«هللا َسبِيلُ  َهَذا» :قَالَ 

قَة    ُمْاتَقِيًما ِصَراِطي هََذا نَّ َوأ﴿ قََرأَ  ثُمَّ  ،«إِلَْيهِ  يَْدُعو َشْيطَان   ِمْنَها َسبِيلٍ  ُكلِّ  َعلَى ُمتَفَرِّ

بُلَ  تَتَّبُِعوا َواَل  فَاتَّبُِعوهُ  قَ  الاُّ َسبِيلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  فَتَفَرَّ
2
 .رواه أحمد.﴾

 باالستقامة صلى هللا عليه وسلموصيته 

 فِي لِي قُلْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هللا الثَّقَفِيِّ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسْفيَانَ  َعنْ  (212

ْساَلمِ  بِاهلل  آَمْنتُ  قُلْ » :قَالَ  ؟َغْيَركَ  -رواية َوفِي- بَْعَدكَ  أََحًدا َعْنهُ  أَْسأَلُ  اَل  قَْواًل  اإْلِ

فَاْستَقِمْ 
6

 رواه مالم.«. 
 االستقامة من صفات الصحابة رضي هللا عنهم

َل لَُكْم هَِذِه َوَكفَّ أَْيِدَي النَّاِس ﴿َوَعَدُكُم هللاُ َمَغااَِم َكثِيَرةً تَأُْخُذواَهَا فَ قال هللا تعالى:  َعجَّ

ْاتَقِيماً﴾  [.60]الفتح:  َعنُكْم َولِتَُكوَن آيَةً لِّْلُمْؤِمنِيَن َويَْهِديَُكْم ِصَراطاً مُّ

 حرص الصحابة على االستقامة

                                                 

 (.532)«الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3236رواه أحمد ) 2

 (.35مالم ) 6
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ْثنِي ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  أَاَّهُ عن أبي فاطمة رضي هللاُ عنه،  (216   قِيمُ أَْستَ  بَِعَملٍ  َحدِّ

لََها ِمْثلَ  ََل  فَإِنَّهُ  بِاْلِهْجَرةِ  َعلَْيكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهُ  قَالَ  ؟َوأَْعَملُهُ  ،َعلَْيهِ 
2

 .» 

 رواه الناائي.

 وجوب االستقامة في العهد

دتُّْم ِعنَد ﴿َكْيَف يَُكوُن لِْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد هللا َوِعنَد َرُسولِِه إاِلَّ الَِّذيَن َعاهَ قال هللا تعالى: 

 .[0]التوبة:  الَمْاِجِد الَحَراِم فََما اْستَقَاُموْا لَُكْم فَاْستَقِيُموْا لَهُْم إِنَّ هللا يُِحبُّ المتَّقِيَن﴾

 وجوب االستقامة في الميزان والوزن به

لَِك َخْيٌر َوأَْحَاُن ﴿َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذا ِكْلتُْم َوِزاُوْا بِالقِْاطَاِس المْاتَقِيِم ذَ قال هللا تعالى: 

 .[31]اإلسراء:  تَأِْويالً﴾

 .[256]الشعراء:  ﴿َوِزاُوا بِاْلقِْاطَاِس المْاتَقِيِم﴾وقال تعالى عن شعيب أاه قال لقومه: 

 ال يستوي المستقيم وغير المستقيم

ُجلَْيِن أََحُدهَُما أَْبَكُم الَ يَْقِدرُ قال هللا تعالى:  َعلََى َشْيٍء َوهَُو َكلٌّ  ﴿َوَضَرَب هللاُ َمثاَلً رَّ

ههُّ الَ يَأِْت بَِخْيٍر هَْل يَْاتَِوي هَُو َوَمن يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َوهَُو َعلَى ِصَراٍط  َعلَى َمْوالهُ أَْينََما يَُوجِّ

ْاتَقِيٍم﴾  .[02]النحل:  مُّ

َسِوي اً َعلَى ِصَراٍط  ﴿أَفََمن يَْمِشي ُمِكب اً َعلَى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّن يَْمِشيوقال تعالى: 

ْاتَقِيٍم﴾  .[66] الملك:  مُّ

 

 

 

 

 

                                                 

(، وحانه شيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا في 231/ 0رواه الناائي )حديث حان  2

 (.2631) «الصحيح الماند»
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 ثمرات االستقامة

 .االستقامة من أسباب دخول اجلنة، وتبشري املالئكة العبد عند اإلحتضار بعدم اخلو ، واحلزن

ُل َعلَْيِهمُ قال هللا تعالى:  الَمالئَِكةُ أاَلَّ تََخافُوا  ﴿إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ

ْايَا َوفِي  *َوال تَْحَزاُوا َوأَْبِشُروا بِالَجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدوَن  اَْحُن أَْولِيَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ْن  *اآلِخَرِة َولَُكْم فِيهَا َما تَْشتَِهي أَافُُاُكْم َولَُكْم فِيهَا َما تَدَُّعوَن  ِحيٍم﴾اُُزالً مِّ ]فصلت:  َغفُوٍر رَّ

30- 36]. 

أُْولَئَِك  *﴿إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربُّنَا هللاُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فاَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزاُوَن وقال تعالى: 

 .[23 -23]األحقاف:  بَِما َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ أَْصَحاُب الَجنَِّة َخالِِديَن فِيهَا َجَزاءً 

 هللا ََل  ِعْندَ  أَْشَهدُ » ملسو هيلع هللا ىلصعن رفاعة الجهني رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا و (213

ا َوأَنَّ  ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  َشِهدَ  َعْبد   يَُموتُ  دا دُ  ثُمَّ  قَْلبِهِ  ِمنْ  هللا َصاِدقاا َرُسولُ  ُمَحمَّ  إَِلَّ  يَُسدِّ

الَجنَّةِ  فِي ُسلِكَ 
1

 . أ خرجه أحمد.«

 َعلَى ُبلَّنِي :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه يُّوبَ أَ  أَبِي َعنْ و (213

 ،َشْيئاا بِهِ  تُْشِركُ  هللا ََل  تَْعبُدُ »: قَالَ  ؟ِمَن النَّارِ  َويُبَاِعُداِي ،الَجنَّةِ  ِمنْ  يُْداِينِي أَْعَملُهُ  َعَملٍ 

ًَلةَ  َوتُقِيمُ  َكاةَ  َوتُْؤتِي ،الصَّ ا .«َرِحِمكَ  َذا ِصلُ َوتَ  ،الزَّ  إِنْ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :قَالَ  أَْببَرَ  فَلَمَّ

الَجنَّةَ  َدَخلَ  بِهِ  أُِمرَ  بَِما تََمسَّكَ 
6

 متفق عليه.«. 

ا النَّارِ  ِفي يَْجتَِمَعانِ  ََل »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَِبي َعنْ و (211  اْجتَِماعا

ا قَتَلَ  ُمْؤِمن  » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا هُمْ  َمنْ  :قِيلَ  .«اْْلَخرَ  أََحُدهَُما يَُضر   دَ  ثُمَّ  ،َكافِرا َسدَّ
3
» . 

 رواه مالم.

 االستقامة من أسباب الرزق

اءً قال هللا  تعالى:  َِّو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة ألَْسقَْينَاهُم مَّ لِنَْفتِنَهُْم فِيِه َوَمن  *َغَدقاً  ﴿َوأَل

 .[20 -22]الجن:  ْعِرْض َعن ِذْكِر َربِِّه يَْالُْكهُ َعَذاباً َصَعداً﴾يُ 

 :فائدة

                                                 

، «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 22/ 3) أحمدرواه صحيح ( 2)

(333). 

 (.23(، ومالم )2312البخاري ) 6

 ، أي: استقام على بين اإلسالم.«سدب»(. ومعنى 2512مالم ) 3
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رحمه هللا تعالى: )أعظم الكرامة لزوم االستقامة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
2
) 

 

 

 

                                                 

 (.206/ 6) «مدارج الاالكين»ه عنه تلميذه العالمة ابن القيم رحمه هللا في اقل 2
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 لمسارعة إلى الخيراتفي االترغيب  

 األمر بالمسارعة

نقال هللا تعالى:  َمَواُت َواألَْرُض  ﴿َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا الاَّ رَّ

 .[233]آل عمران:  أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن﴾

 .[35، والمائدة: 253] البقرة: في موضعين من القرآن:  ﴿فَاْستَبِقُوا الَخْيَراِت﴾وقال تعالى: 

بُِّكْم َوَجنٍَّة وقال تعالى:  ن رَّ َواألَْرِض  َعْرُضهَا َكَعْرِض الاََّماءِ ﴿َسابِقُوا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

 َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظيِم﴾ أُِعدَّْت لِلَِّذيَن آَمنُوا بِاهلل َوُرُسلِِه َذلَِك فَْضُل هللا يُْؤتِيِه َمن يََشاءُ 

 .[62]الحديد: 

 .[62] المطففين:  ﴿َوفِي َذلَِك فَْليَتَنَافَِس المتَنَافُِاوَن﴾وقال تعالى: 

َل َمْن أَْسلََم َوالَ تَُكواَنَّ ِمَن المْشِرَكيَن﴾ل تعالى: وقا  ﴿قُْل إِاَِّي أُِمْرُت أَْن أَُكوَن أَوَّ

 .[23]األاعام: 

يَن وقال تعالى:  َل  *﴿قُْل إِاِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللا ُمْخلِصاً لَّهُ الدِّ َوأُِمْرُت ألَْن أَُكوَن أَوَّ

 .[26 -22]الزمر:  المْالِِميَن﴾

ْرَع وقال تعالى:  ْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ ﴿َوهَُو الَِّذي أَاَشأَ َجنَّاٍت مَّ

اَن ُمتََشابِهاً َوَغْيَر ُمتََشابٍِه ُكلُوْا ِمن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآتُ  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ وْا َحقَّهُ ُمْختَلِفاً أُُكلُهُ َوالزَّ

 .[232]األاعام:  َصاِبِه َوالَ تُْاِرفُوْا إِاَّهُ الَ يُِحبُّ المْاِرفِيَن﴾يَْوَم حَ 

 فِتَناا بِاْْلَْعَمالِ  بَاِدُروا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  قَالَ  رضي هللاُ عنه قال:َ هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (212

ُجلُ  يُْصبِحُ  المْظلِمِ  اللَّْيلِ  َكقِطَعِ  ا َويُْمِسي ُمْؤِمناا الرَّ ا َويُْصبِحُ  ُمْؤِمناا يُْمِسي أَوْ  ،َكافِرا  َكافِرا

ْنيَا ِمنَ  بَِعَرضٍ  ِدينَهُ  يَبِيعُ  رواه مالم «.الد 
2
. 

الَ  :ِست اا بِاْْلَْعَمالِ  بَاِدُروا»: ملسو هيلع هللا ىلصوعنه رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا   ،الدَّجَّ

َخانَ  ةِ  َوأَْمرَ  ،َمْغِربَِها ِمنْ  الشَّْمسِ  َوطُلُوعَ  ،اْْلَْرضِ  َوَدابَّةَ  ،َوالد   ةَ َوُخَويْصَ  اْلَعامَّ

أََحِدُكمْ 
6

 .رواه مالم«. 

                                                 

 متاع الدايا، وحطامها.« الَعَرض»(. و252مالم ) 2

، أي: اسرعوا باألعمال الصالحة قبل «بابروا باألعمال ستًا»(. قوله: 6130مالم ) 6

 «خويصة أحدكم»و، أي: القيامة؛ ألاها تعم الخالئق، «وأمر العامة»وقوعها. قوله: 

/ 3) «فيض القدير للمناوي»تصغير خاصة، وهي: الموت، وقيل غير ذلك. ااظر 

 (.25/50للنووي ) «شرح مالم»(، و631 -633



  الترغيب في المسارعة إلى الخيرات

 

200 

 

 بِاْلَْعَمالِ  بَاِدُروا»: ملسو هيلع هللا ىلصعابس الغفاري رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  وعن 

فََهاءِ  إِْمَرةَ  :ِست اا حِ  َوقَِطيَعةَ  ،بِالدَّمِ  َواْستِْخفَافاا ،الُحْكمِ  َوبَْيعَ  ،طِ رَ الش   َوَكْثَرةَ  ،الس   ،مِ الرَّ

ُمونَه َمَزاِميرَ  اْلقُْرآنَ  يَتَِّخُذونَ  َونَْشئاا فِْقهاا ِمْنُهمْ  أَقَلَّ  َكانَ  َوإِنْ  يَُغنِّيِهمْ  يُقَدِّ
2

رواه أحمد «. 

 وغيره.

 .المسارعة إلى الخيرات من صفات أنبياء الله عزوجل

اً َوأَاَت َخْيُر ﴿َوَزَكِريَّا إِْذ اَاَبى َربَّهُ َربِّ ال تََذْراِي فَْربقال هللا تعالى: 

فَاْستََجْبنَا لَهُ َوَوهَْبنَا لَهُ يَْحيَى َوأَْصلَْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِاَّهُْم َكااُوا يَُااِرُعوَن فِي *اْلَواِرثِينَ 

 .[10 - 51]األابياء:  اْلَخْيَراِت َويَْدُعواَنَا َرَغباً َوَرهَباً َوَكااُوا لَنَا َخاِشِعيَن﴾

﴿قُْل إِنَّ َصالَتِي َواُُاِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي هلل َربِّ :  ملسو هيلع هللا ىلصمحمًدا  وقال تعالى آمًرا ابيه

ُل المْالِِميَن﴾ *اْلَعالَِميَن   .[223 -226]األاعام:  الَ َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَاَاْ أَوَّ

ا َجاءَ وقال تعالى:  َربِّ أَِراِي أَاظُْر إِلَْيَك قَاَل لَن ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل  ﴿َولَمَّ

ا تََجلَّى َربُّهُ لِْلَجبَِل جَ  َعلَهُ تََرااِي َولَِكِن ااظُْر إِلَى اْلَجبَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكااَهُ فََاْوَف تََرااِي فَلَمَّ

ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحااََك تُْبُت إِلَْيَك وَ  اً َوَخرَّ موَسى َصِعقاً فَلَمَّ ُل المْؤِمنِيَن﴾َبك  ]األعراف:  أَاَاْ أَوَّ

233]. 

 ،النَّاسِ  َوأَْشَجعَ  ،النَّاسِ  أَْحَانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : َعْنهُ قَالَ  رضي هللاُ  أَاَسٍ  َعنْ و (210

 ْدنَاهُ َوجَ » :َوقَالَ  ،فََرسٍ  َعلَى َسبَقَهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََكانَ  الَمِدينَةِ  أَْهلُ  فَِزعَ  َولَقَدْ  ،النَّاسِ  َوأَْجَوبَ 

ا بَْحرا
6

 متفق عليه.«. 

 بِالَمِدينَةِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َوَراءَ  َصلَّْيتُ : قَالَ  بن الحارث رضي هللاُ عنه ُعْقبَةَ  َعنْ و (215

 النَّاسُ  فَفَِزعَ  ،اَِاائِهِ  ُحَجرِ  بَْعضِ  إِلَى النَّاسِ  ِرقَابَ  فَتََخطَّى ،ُمْاِرًعا قَامَ  ثُمَّ  ،فََالَّمَ  اْلَعْصرَ 

 تِْبرٍ  ِمنْ  َشْيئاا َذَكْرتُ » :فَقَالَ  ،ُسْرَعتِهِ  ِمنْ  َعِجبُوا أَاَّهُمْ  فََرأَى ،َعلَْيِهمْ  فََخَرجَ  ،هِ ُسْرَعتِ  ِمنْ 
                                                 

(  وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 313/ 3صحيح لغيره رواه أحمد ) 2

 (.101) «الصحيحة»

، «وكثرة الشرط»العقل، قوله:  الافهاء جمع سفيه، وهو ااقص «إمارة الافهاء»قوله: 

أي: أعوان الوالة، والمراب كثرتهم بأبواب األمراء، والوالة، وبكثرتهم يكثر الظلم، 

، أي: «واشئًا يتخذون القرآن مزامير»، أي: بأخذ الرشوة عليه. «وبيع الحكم»

رحمه هللا  «فيض القدير للمناوي»يتغنون به، ويأتون به بنغمات مطربة. ااظر 

(3/631.) 

هو  « الجوب»، أي: واسع الجري. و«بحًرا»(. قوله: 6300(، ومالم )552البخاري) 6

 إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي.
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بِقِْسَمتِهِ  فَأََمْرتُ  ،يَْحبَِسنِي أَنْ  فََكِرْهتُ  ،ِعْنَدنَا
1

 رواه البخاري.«. 

 المسارعة من صفات الصالحين المْصَطَفْين

ْثنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِباَا فَِمْنهُْم ظَالٌِم لِّنَْفِاِه َوِمْنهُم ﴿ثُمَّ أَْورَ قال هللا تعالى: 

ْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن هللا َذلَِك هَُو اْلفَْضُل اْلَكبِيُر﴾  .[36]فاطر:  مُّ

ْن أَْهِل اْلِكتَا ﴿لَْيُاوْا َسَواءً وقال تعالى:  ةٌ قَآئَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت هللا آاَاءَ مِّ اللَّْيِل َوهُْم  ِب أُمَّ

يُْؤِمنُوَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َويَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن المنَكِر  *يَْاُجُدوَن 

الِِحيَن﴾  .[223 -223]آل عمران:  َويَُااِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُْولَئَِك ِمَن الصَّ

﴿إِاَّا اَْطَمُع أَن يَْغفَِر لَنَا َربُّنَا وقال تعالى عن الذين آمنوا بموسى عليه الاالم: 

َل المْؤِمنِيَن﴾  .[12]الشعراء:  َخطَايَااَا أَن ُكنَّا أَوَّ

 المسارعة إلى الخيرات من صفات الصحابة رضي هللاُ عنهم

لُوقال هللا عزوجل عنهم:  ابِقُوَن األَوَّ َن ِمَن المهَاِجِريَن َواألَاَصاِر َوالَِّذيَن ﴿َوالاَّ

اتَّبَُعوهُم بِإِْحَااٍن رضي هللاُ َعْنهُْم َوَرُضوْا َعْنهُ َوأََعدَّ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتَهَا األَْاهَاُر 

 .[200]التوبة:  َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾

 ه التعيينذكر بعض الصحابة على وج

 .أبو بكر وعمر رضي اهلُل عنهما

 اَتََصدَّقَ  أَنْ يوًما  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  أََمَراَارضي هللاُ عنه قال:  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ عن  (211

 َمالِي بِنِْصفِ  فَِجْئتُ  :قَالَ  ،يَْوًما َسبَْقتُهُ  إِنْ  بَْكرٍ  أَبَا أَْسبِقُ  اْليَْومَ  :فَقُْلتُ  َمااًل ِعْنِدي َذلِكَ  فََوافَقَ 

 يَا» :فَقَالَ  ِعْنَدهُ  َما بُِكلِّ  بَْكرٍ  أَبُو َوأَتَى .ِمْثلَهُ  :قُْلتُ  ؟«ِْلَْهلِكَ  أَْبقَْيتَ  َما» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :فَقَالَ 

 َشْيءٍ  ىأَُسابِقَُك إِلَ  َوهللا اَل  :قُْلتُ  .هللا َوَرُسولَهُ  لَهُمْ  أَْبقَْيتُ  :قَالَ  ؟«ِْلَْهلِكَ  أَْبقَْيتَ  َما ،بَْكرٍ  أَبَا

أَبًَدا
6
 . رواه أبو باوب.«

هللا  َعْبدِ  َعلَى بَْكرٍ  َوأَبُو َمَعهُ  َوأَاَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َمرَّ : قَالَ رضي هللاُ عنه  هَعنْ و (600

 هللا َرُسولُ  فَقَالَ  :قَالَ  َوَسَجدَ  ،هللا َعْبدُ  َرَكعَ  ثُمَّ  قَِراَءتَهُ  فََاِمعَ  فَقَامَ  ،يَْقَرأُ  َوهُوَ  ،َمْاُعوبٍ  ْبنِ 

هُ  َمنْ » :َوقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َمَضى ثُمَّ  :قَالَ  «تُْعطَهْ  َسلْ  ،تُْعطَهْ  َسلْ » :ملسو هيلع هللا ىلص  يَْقَرأَ  أَنْ  َسرَّ

ا اْلقُْرآنَ   َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  إِلَى فَأَْبلَْجتُ  :قَالَ  «َعْبدٍ  أُمِّ  اْبنِ  ِمنَ  فَْليَْقَرْأهُ  ،أُْنِزلَ  َكَما َغض ا

َرهُ  ا :قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  الَ قَ  بَِما أِلُبَشِّ ا :قَالَ  أَوْ  ،اْلبَابَ  َضَرْبتُ  فَلَمَّ  َما :قَالَ  َصْوتِي َسِمعَ  لَمَّ

                                                 

 .، قطع ذهب، أو فضة«التبر»(. 512) البخاري 2

الصحيح »( بإسناب حان، وهو في 3201، والترمذي )(1/13)رواه أبو باوب  6

 (.155) «الماند
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َركَ  ِجْئتُ  :قُْلتُ  ؟الاَّاَعةَ  هَِذهِ  بِكَ  َجاءَ    بَْكر أَبُو َسبَقَكَ  قَدْ  :قَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ  بَِما أِلُبَشِّ

 أَبُو إِلَْيه َسبَقَنَا إاِلَّ  قَطُّ  َخْيًرا اْستَبَْقنَا َما بِاْلَخْيَراتِ  َسبَّاقٌ  فَإِاَّهُ  ،يَْفَعلْ  إِنْ  :قُْلتُ  .رضي هللا عنهٍ 

بَْكر
2

 . رواه أحمد.ٍَ 

 َْلُْعِطيَنَّ » :َخْيبَرَ  يَْومَ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (602

ايَةَ  َهِذهِ   َما :اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَالَ  «يََدْيهِ  هللا َعلَى يَْفتَحُ  ،َرُسولَهُ هللا وَ  يُِحب   َرُجًلا  الرَّ

َماَرةَ  أَْحبَْبتُ   ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََدَعا :قَالَ  لَهَا أُْبَعى أَنْ  َرَجاءَ  لَهَا فَتََااَوْرتُ  :قَالَ  يَْوَمئِذٍ  إاِلَّ  اإْلِ
 :قَالَ  «هللا َعلَْيكَ  يَْفتَحَ  َحتَّى تَْلتَفِتْ  َوََل  اْمشِ » :قَالَ وَ  ،إِيَّاهَا فَأَْعطَاهُ  ،طَالِبٍ  أَبِي ْبنَ  َعلِيَّ 

 :قَالَ  ؟النَّاسَ  أُقَاتِلُ  َماَذا هللا َعلَى َرُسولَ  يَا فََصَرخَ  يَْلتَفِتْ  َولَمْ  ،َوقَفَ  ثُمَّ  ،َشْيئًا َعلِيٌّ  فََاارَ 

داا هللا َوأَنَّ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  يَْشَهُدوا َحتَّى قَاتِْلُهمْ »  فَقَدْ  ،َذلِكَ  فََعلُوا فَإَِذا ،هللا َرُسولُ  ُمَحمَّ

هللا َعلَى َوِحَسابُُهمْ  بَِحقَِّها إَِلَّ  مْ هَوأَْمَوا لَ  ،ِدَماَءُهمْ  ِمْنكَ  َمنَُعوا
2

 . رواه مالم. «ِِ 

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
اًجا َخَرْجنَا: قَالَ  قَْيسٍ  ْبنِ  اأْلَْحنَفِ  َعنْ  (606  ،اْلَحجَّ  اُِريدُ  َواَْحنُ  ،اْلَمِدينَةَ  نَافَقَِدمْ  ،ُحجَّ

 ،اْلَمْاِجدِ  فِي اْجتََمُعوا قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  :فَقَالَ  آتٍ  أَتَااَا إِذْ  ،ِرَحالَنَا اََضعُ  َمنَاِزلِنَا فِي اَْحنُ  فَبَْينَا

بَْيرُ  ،َعلِيٌّ  َوإَِذا ،ْلَمْاِجدِ ا َوَسطِ  فِي اَفَرٍ  َعلَى ُمْجتَِمُعونَ  النَّاسُ  فَإَِذا فَاْاطَلَْقنَا َوفَِزُعوا  ،َوالزُّ

 قَدْ  َصْفَراءُ  ُماَلَءةٌ  َعلَْيهِ  َعفَّانَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َجاءَ  إِذْ  لََكَذلِكَ  فَإِاَّا ،َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنُ  َوَسْعدُ  ،َوطَْلَحةُ 

بَْيرُ  اأَهَاهُنَ  ؟طَْلَحةُ  أَهَاهُنَا ؟َعلِيٌّ  أَهَاهُنَا :فَقَالَ  َرْأَسهُ  بِهَا قَنَّعَ   اََعمْ  :قَالُوا ؟َسْعدٌ  أَهَاهُنَا ؟الزُّ

 يَْبتَاعُ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  أَتَْعلَُمونَ  هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  بِاهلل الَِّذي أَْاُشُدُكمْ  فَإِاِّي :قَالَ 

 فَأَتَيْتُ  ،أَْلفًا َوِعْشِرينَ  بَِخْمَاةٍ  أَوْ  ،أَْلفًا بِِعْشِرينَ  فَاْبتَْعتُهُ  «هللا لَهُ  َغفَرَ  فًَُلنٍ  بَنِي ِمْربَدَ 

 :قَالَ  .اََعمْ  اللهمَّ  :قَالُوا ؟«لَكَ  َوأَْجُرهُ  ،َمْسِجِدنَا فِي اْجَعْلَها» :فَقَالَ  فَأَْخبَْرتُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ 

 ُروَمةَ  بِْئرَ  يَْبتَاعُ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  أَتَْعلَُمونَ  هُوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  بِاهلل الَِّذي فَأَْاُشُدُكمْ 

 :قَالَ  َوَكَذا ،بَِكَذا اْبتَْعتُهَا قَدْ  :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَأَتَْيتُ  ،َوَكَذا ،بَِكَذا فَاْبتَْعتُهُ  «هللا لَهُ  َغفَرَ 

 إِلَهَ  اَل  بِاهلل الَِّذي ُشُدُكمْ فَأَاْ  :قَالَ  .اََعمْ  اللهمَّ  :قَالُوا ؟«لَكَ  َوأَْجُرَها ،لِْلُمْسلِِمينَ  ِسقَايَةا  اْجَعْلَها»

هللا  َغفَرَ  َهُؤََلءِ  َجهَّزَ  َمنْ » :فَقَالَ  اْلقَْومِ  ُوُجوهِ  فِي اَظَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  أَتَْعلَُمونَ  هُوَ  إاِلَّ 

 .اََعمْ  اللهمَّ  :الُواقَ  ؟ِخطَاًما َواَل  ،ِعقَااًل  يَْفقُِدونَ  َما َحتَّى فََجهَّْزتُهُمْ  اْلُعْاَرةِ  َجْيشَ  يَْعنِي «لَهُ 

اْشهَدْ  اللهمَّ  اْشهَدْ  اللهمَّ  :قَالَ 
 رواه الترمذي، والناائي.. 3

                                                 

(. قوله: 151) «الصحيح الماند»يح وهوفي ( بإسناب صح2/35رواه أحمد ) 2

 ، أي: سرت إليه آخر الليل.«فأبلجت»، أي: طريًا. قوله: «غًضا»

 (.6301مالم )  6

 ، أي: وثبت متطلًعا.«فتااورت»قوله: 

 =(، وصححه العالمة 3200(، والناائي )3211صحيح بشواهده، رواه الترمذي ) 3
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 . أبو طلحة رضي اهلُل عنه

 ِمنْ  َمااًل  بِالَمِدينَةِ  اأْلَْاَصارِ  أَْكثَرَ  طَْلَحةَ  أَبُو َكانَ عن أاس رضي هللاُ عنه قال:  (603

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َوَكانَ  ،اْلَمْاِجدِ  ُمْاتَْقبِلَةَ  َوَكااَتْ  ،ُرَحاءَ بَيْ  إِلَْيهِ  أَْمَوالِهِ  أََحبُّ  َوَكانَ  ،اَْخلٍ 
ا ،طَيِّبٍ  فِيهَا َماءٍ  ِمنْ  َويَْشَربُ  ،يَْدُخلُهَا ا تُْنفِقُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ ﴿اآْليَةُ  هَِذهِ  لَتْ زَ اَ  فَلَمَّ  ِممَّ

: يَقُولُ  َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  هللا إِنَّ  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  إِلَى طَْلَحةَ  أَبُو قَامَ  ﴾تُِحبُّونَ 

ا تُْنفِقُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ ﴿  هلل َصَدقَةٌ  َوإِاَّهَا ،بَْيُرَحاءَ  إِلَيَّ  أَْمَوالِي أََحبَّ  َوإِنَّ ، ﴾تُِحبُّونَ  ِممَّ

هَا أَْرُجو هللا  َرُسولُ  فَقَالَ  :هللا قَالَ  أََراكَ  َحْيثُ  ،هللا َرُسولَ  يَا هللا فََضْعهَا ِعْندَ  َوُذْخَرهَا ،بِرَّ

 فِي تَْجَعلََها أَنْ  أََرى َوإِنِّي ،قُْلتَ  َما َسِمْعتُ  َوقَدْ  ،َرابِح   َمال   َذلِكَ  ،َرابِح   َمال   َذلِكَ  بَخٍ » :ملسو هيلع هللا ىلص

هِ  َوبَنِي أَقَاِربِهِ  فِي طَْلَحةَ  أَبُو َمهَافَقَاَ  ،هللا َرُسولَ  يَا أَْفَعلُ  :طَْلَحةَ  أَبُو فَقَالَ  «اْْلَْقَربِينَ  َعمِّ
2
 .

 متفق عليه. 

 عكاشة بن حمصن رضي اهلل عنه

 فََرأَْيتُ  ،اْْلَُممُ  َعلَيَّ  ُعِرَضتْ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ قال: قال  رضي هللاُ عنهما َعبَّاسٍ عن ابن  (603

َهْيطُ  َوَمَعهُ  النَّبِيَّ  ُجلُ  َوَمَعهُ  َوالنَّبِيَّ  ،الر  ُجًَلنِ وَ  ،الرَّ  لِي ُرفِعَ  إِذْ  أََحد   َمَعهُ  لَْيسَ  َوالنَّبِيَّ  ،الرَّ

تِي أَنَُّهمْ  فَظَنَْنتُ  ،َعِظيم   َسَواد    اْْلُفُقِ  إِلَى اْنظُرْ  َولَِكنِ  ،َوقَْوُمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى َهَذا لِي فَقِيلَ  أُمَّ

 َهِذهِ  :لِي فَقِيلَ  َعِظيم   َسَواد   فَإَِذا اْْلَخرِ  اْْلُفُقِ  إِلَى اْنظُرْ  :لِي فَقِيلَ  َعِظيم   َسَواد   فَإَِذا فَنَظَْرتُ 

تُكَ   فََدَخلَ  اَهَضَ  ثُمَّ  ،«َعَذابٍ  َوََل  ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أَْلفاا َسْبُعونَ  َوَمَعُهمْ  أُمَّ

 فَقَالَ  ،َعَذابٍ  َواَل  ابٍ ِحاَ  بَِغْيرِ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  فِي النَّاسُ  فََخاضَ  ،َمْنِزلَهُ 

 فِي ُولُِدوا الَِّذينَ  فَلََعلَّهُمْ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َصِحبُوا الَِّذينَ  فَلََعلَّهُمْ  :بَْعُضهُمْ 

ْساَلمِ   لَِّذيا َما» :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْيِهمْ  فََخَرجَ  أَْشيَاءَ  َوَذَكُروا ،بِاهلل يُْشِرُكوا َولَمْ  اإْلِ

 ،يَتَطَيَُّرونَ  َوََل  ،يَْستَْرقُونَ  َوََل  ،يَْرقُونَ  ََل  الَِّذينَ  ُهمْ » :فَقَالَ  فَأَْخبَُروهُ  ؟«فِيهِ  تَُخوُضونَ 

 :فَقَالَ  ِمْنهُمْ  يَْجَعلَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  :فَقَالَ  ِمْحَصنٍ  ْبنُ  ُعكَّاَشةُ  فَقَامَ  «يَتََوكَّلُونَ  َربِِّهمْ  َوَعلَى

=

                                                                                                                                   

 .«صحيح الناائي»األلبااي رحمه هللا في 

، أي: موضع يجعل فيه «مربد»، أي: غطى. «قَنَّع»، أي: إزار. قوله: «مالءة»له: قو

 ، أي: يشتري.«يبتاع»التمر لينشف. 

، أي: خيرها «برها»، أي: عذب. «طيب»(. قوله: 115(، ومالم )2322البخاري ) 2

 «بخ»، أي: افعها وقت حاجتي إليها، والذخر: ما يعد لوقت الحاجة إليه. «وذخرها»

، أي: راجع وعائد «رابح»ة تقال عند الرضا بالشيء تفخيًما له، وإعجابًا به. كلم

 إليك افعه.
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 بَِها َسبَقَكَ » :فَقَالَ  ِمْنهُمْ  يَْجَعلَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  :فَقَالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  قَامَ  ثُمَّ  ،«ُهمْ ِمنْ  أَْنتَ » 

ُعكَّاَشة
1

 متفق عليه.« 

 أبو دجانة مساك بن خرشة رضي اهلل عنه

 أُْخذُ يَ  َمنْ » :فَقَالَ  أُُحدٍ  يَْومَ  َسْيفًا أََخذَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  أَاَسٍ  َعنْ  (601

 :قَالَ  «بَِحقِّهِ  يَأُْخُذهُ  فََمنْ » :قَالَ  .أَاَا ،أَاَا يَقُولُ  ِمْنهُمْ  إِْاَاانٍ  ُكلُّ  ،أَْيِديَهُمْ  فَبََاطُوا «هََذا ِمنِّي

 هَامَ  بِهِ  فَفَلَقَ  فَأََخَذهُ  :قَالَ  بَِحقِّهِ  آُخُذهُ  أَاَا ُبَجااَةَ  أَبُو َخَرَشةَ  ْبنُ  ِسَماكُ  :فَقَالَ  اْلقَْومُ  فَأَْحَجمَ 

المْشِرِكينَ 
 رواه مالم.  .6

 .عمري بن احلمام رضي اهلُل عنه

 َحتَّى َوأَْصَحابُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  اْاطَلَقَ عن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال:  (602

َمنَّ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  المْشِرُكونَ  َوَجاءَ  ،بَْدرٍ  إِلَى المْشِرِكينَ  َسبَقُوا  ْنُكمْ مِ  أََحد   يُقَدِّ

 َجنَّةٍ  إِلَى قُوُموا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  المْشِرُكونَ  فََداَا «ُدونَهُ  أَنَا أَُكونَ  َحتَّى َشْيءٍ  إِلَى

َمَواتُ  َعْرُضَها  َجنَّةٌ  ،هللا َرُسولَ  يَا :اأْلَْاَصاِريُّ  اْلُحَمامِ  ْبنُ  ُعَمْيرُ  يَقُولُ  :قَالَ  «َواْْلَْرضُ  السَّ

 يَْحِملُكَ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  بَخٍ  ،بَخٍ  :قَالَ  «نََعمْ » :قَالَ  ؟!َواأْلَْرضُ  اتُ الاََّموَ  َعْرُضهَا

 :قَالَ  أَْهلِهَا ِمنْ  أَُكونَ  أَنْ  َرَجاَءةَ  هللا إاِلَّ  ،َرُسولَ  َوهللا يَا اَل  :قَالَ  «بَخٍ  ، بَخٍ  :قَْولِكَ  َعلَى

 َحيِيتُ  أَاَا لَئِنْ  :قَالَ  ثُمَّ  ،ِمْنهُنَّ  يَأُْكلُ  فََجَعلَ  ،قََراِهِ  ِمنْ  تََمَراتٍ  فَأَْخَرجَ  «أَْهلَِها ِمنْ  فَإِنَّكَ »

 قَاتَلَهُمْ  ثُمَّ  ،التَّْمرِ  ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  بَِما فََرَمى قَالَ  .طَِويلَةٌ  لََحيَاةٌ  إِاَّهَا ،هَِذهِ  تََمَراتِي آُكلَ  َحتَّى

قُتِلَ  َحتَّى
3

 .. رواه مالم
                                                 

 (.660(،  ومالم )2132البخاري ) 2

أاكر  هذه الرواية شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال: إاها غلط من راويها  «ال يرقون»قوله: 

 (. 22/310) «الفتح»، كما في 

 سعيد بن منصور.قلت: وراويها الذي غلط فيها هو 

 الناحية والجااب. «واألفق»بون عشرة أافس  :«الرهيط»

 (.6300مالم ) 6

، أي: «هام المشركين»، أي: شق.  «فلق به»، أي: توقفوا. «أحجم القوم»قوله: 

 رؤوسهم. 

هو: جعبة النشاب، والجعبة كيس من جلد، والنشاب: هو  «القرن»(. 2102مالم ) 3

 النبل.
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 ن هاجروا إىل احلبشة رضي اهلل عنهمأمساء بنت عميس والذي

 ،بِاْليََمنِ  َواَْحنُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمْخَرجُ  بَلََغنَا: َعْنهُ قَالَ  رضي هللاُ  ُموَسى أَبِي َعنْ  (600

 ،مٍ ُرهْ  أَبُو َواآْلَخرُ  ،بُْرَبةَ  أَبُو :أََحُدهَُما أَْصَغُرهُمْ  أَاَا لِي َوأََخَوانِ  أَاَا إِلَْيهِ  ُمهَاِجِرينَ  فََخَرْجنَا

ا ا ،بِْضعٌ  :قَالَ  إِمَّ  فََرِكْبنَا ،قَْوِمي ِمنْ  َرُجاًل  َوَخْمِاينَ  اْثنَْينِ  أَوْ  ،َوَخْمِاينَ  ثاََلثَةٍ  فِي :قَالَ  َوإِمَّ

 َمَعهُ  فَأَقَْمنَا ،طَالِبٍ  أَبِي ْبنَ  َجْعفَرَ  فََوافَْقنَا ،بِاْلَحبََشةِ  النََّجاِشيِّ  إِلَى َسفِينَتُنَا فَأَْلقَْتنَا ،َسفِينَةً 

 لَنَا :يَقُولُونَ  النَّاسِ  ِمنَ  أُاَاسٌ  َوَكانَ  ،َخْيبَرَ  اْفتَتَحَ  ِحينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فََوافَْقنَا ،َجِميًعا قَِدْمنَا َحتَّى

فِينَةِ  أِلَْهلِ  يَْعنِي نْ  َوِهيَ  ُعَمْيسٍ  بِْنتُ  أَْسَماءُ  َوَبَخلَتْ  ،بِاْلِهْجَرةِ  َسبَْقنَاُكمْ  الاَّ  َعلَى نَاَمعَ  قَِدمَ  ِممَّ

 ُعَمرُ  فََدَخلَ  ،هَاَجرَ  فِيَمنْ  النََّجاِشيِّ  إِلَى هَاَجَرتْ  َكااَتْ  َوقَدْ  ،َزائَِرةً  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ  َحْفَصةَ 

 بِْنتُ  أَْسَماءُ  :قَالَتْ  ؟هَِذهِ  َمنْ  أَْسَماءَ  َرأَى ِحينَ  ُعَمرُ  :فَقَالَ  ِعْنَدهَا َوأَْسَماءُ  َحْفَصةَ  َعلَى

 ،بِاْلِهْجَرةِ  َسبَْقنَاُكمْ  :قَالَ  .اََعمْ  :أَْسَماءُ  :قَالَتْ  ؟هَِذهِ  ،اْلبَْحِريَّةُ  هَِذهِ  اْلَحبَِشيَّةُ  :ُعَمرُ  لَ قَا .ُعَمْيسٍ 

 يُْطِعمُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  َوهللا ُكْنتُمْ  َكالَّ  :َوقَالَتْ  ،فََغِضبَتْ  .ِمْنُكمْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  بَِرُسولِ  أََحقُّ  فَنَْحنُ 

 فِي َوَذلِكَ  ،بِاْلَحبََشةِ  اْلبَُغَضاءِ  ،اْلبَُعَداءِ  أَْرضِ  فِي أَوْ  ،َبارِ  فِي َوُكنَّا ،َجاِهلَُكمْ  ِعظُ َويَ  ،َجائَِعُكمْ 

 قُْلتَ  َما أَْذُكرَ  َحتَّى َشَرابًا أَْشَربُ  َواَل  ،طََعاًما أَْطَعمُ  هللا اَل  َواْيمُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُسولِهِ  هللا َوفِي

 ،أَْكِذبُ  َوهللا اَل  َوأَْسأَلُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  َذلِكَ  َوَسأَْذُكرُ  ،َواَُخافُ  ،ْؤَذىاُ  ُكنَّا َواَْحنُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لَِرُسولِ 

ا َعلَْيهِ  أَِزيدُ  َواَل  ،أَِزيغُ  َواَل   .َوَكَذا ،َكَذا :قَالَ  ُعَمرَ  إِنَّ  ،هللا اَبِيَّ  يَا :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َجاءَ  فَلَمَّ

 َولَهُ  ،ِمْنُكمْ  بِي بِأََحقَّ  لَْيسَ » :قَالَ  .َوَكَذا ،َكَذا :لَهُ  ْلتُ قُ  :قَالَتْ  ؟«لَهُ  قُْلتِ  فََما» :قَالَ 

 ُموَسى أَبَا َرأَْيتُ  فَلَقَدْ  :قَالَتْ  «ِهْجَرتَانِ  السَّفِينَةِ  أَْهلَ  أَْنتُمْ  َولَُكمْ  ،َواِحَدة   ِهْجَرة   َوِْلَْصَحابِهِ 

ْايَا ِمنَ  َما اْلَحِديثِ  هََذا َعنْ  اِييَْاأَلُو أَْرَسااًل  يَأْتُواِي الاَّفِينَةِ  َوأَْصَحابَ   بِهِ  هُمْ  َشْيءٌ  الدُّ

ا أَْافُِاِهمْ  فِي أَْعظَمُ  َواَل  ،أَْفَرحُ   .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لَهُمُ  قَالَ  ِممَّ

يِمنِّ  اْلَحِديثَ  هََذا لَيَْاتَِعيدُ  َوإِاَّهُ  ،ُموَسى أَبَا َرأَْيتُ  فَلَقَدْ  :أَْسَماءُ  قَالَتْ  :بُْرَبةَ  أَبُو قَالَ 
2
 .

 متفق عليه.

 .صحابي مبهم

 أََرأَْيتَ  :أُُحدٍ  يَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  َرُجلٌ  قَالَ : قَالَ  َعْنهَُما هللا رضي هللاُ  َعْبدِ  ْبنِ عن جابر  (605

. متفق قُتِلَ  َحتَّى قَاتَلَ  ثُمَّ  ،يَِدهِ  فِي تََمَراتٍ  فَأَْلقَى «الَجنَّةِ  فِي» :قَالَ  ؟أَاَا فَأَْينَ  قُتِْلتُ  إِنْ 

                                                 

 (.6106ومالم ) (،3630البخاري ) 2

قال العلماء: البعداء في الناب، البغضاء في الدين؛  «في بار البعداء البغضاء»قولها 

 ألاهم كفار إال النجاشي، وكان ياتخفي بإسالمه عن قومه، ويوري لهم.

 (.22/21، أي: أفواًجا، فوًجا بعد فوج. ااظر: شرح النووي على مالم )«أرسااًل »
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هعلي 
2
. 

 تفضيل السابقني قبل الفتح من الصحابة على من بعد الفتح منهم.
َمَواِت َواألَْرِض ال قال هللا تعالى:  ﴿َوَما لَُكْم أاَلَّ تُنفِقُوا فِي َسبِيِل هللا َوهلل ِميَراُث الاَّ

ْن أَافََق ِمن قَْبِل اْلفَْتِح َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعظَُم َبَرجَ  َن الَِّذيَن أَافَقُوا ِمن بَْعُد يَْاتَِوي ِمنُكم مَّ ةً مِّ

 .[20]الحديد:  َوقَاتَلُوا َوُكال ً َوَعَد هللاُ اْلُحْانَى َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر﴾

 صفات المسارعين
ْشفِقُوَن قال هللا تعالى:  ْن َخْشيَِة َربِِّهم مُّ  *ِهْم يُْؤِمنُوَن َوالَِّذيَن هُم بِآيَاِت َربِّ  *﴿إِنَّ الَِّذيَن هُم مِّ

قُلُوبُهُْم َوِجلَةٌ أَاَّهُْم إِلَى َربِِّهْم َراِجُعوَن  *َوالَِّذيَن هُم بَِربِِّهْم ال يُْشِرُكوَن   *َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

 .[22 -10]المؤمنون:  أُْولَئَِك يَُااِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوهُْم لَهَا َسابِقُوَن﴾

 . الصالة يف وقتهااملبادرة إىل

ُروا :فَقَالَ  َغْيمٍ  ِذي يَْومٍ  فِي ،َغْزَوةٍ  فِي بَُرْيَدةَ  َمعَ  ُكنَّا: قَالَ  الَملِيحِ  أَبِي َعنْ  (601  بَكِّ

َعَملُهُ  َحبِطَ  فَقَدْ  اْلَعْصرِ  َصًَلةَ  تََركَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَإِنَّ  ؛اْلَعْصرِ  بَِصاَلةِ 
2

رواه «. 

 البخاري.

 الجمعة من أوذ النهار أعظم أجًرا ممن يجيء متأخًرا صالة المبادر إلى

 الُجُمَعةِ  يَْومَ  اْغتََسلَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ، َعْنهُ  رضي هللاُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (620

بَ  فََكأَنََّما َراحَ  ثُمَّ  ،الَجنَابَةِ  ُغْسلَ  بَ  فََكأَنََّما يَةِ الثَّانِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،بََدنَةا  قَرَّ  قَرَّ

بَ  فََكأَنََّما الثَّالِثَةِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،بَقََرةا   السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،أَْقَرنَ  َكْبشاا قَرَّ

ابَِعةِ  بَ  فََكأَنََّما الرَّ بَ  فََكأَنََّما الَخاِمَسةِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،َدَجاَجةا  قَرَّ  فَإَِذا ةا بَْيضَ  قَرَّ

َمامُ  َخَرجَ  ْكرَ  يَْستَِمُعونَ  الَمًلئَِكةُ  َحَضَرتِ  اإْلِ الذِّ
3

 متفق عليه.«. 

 وقت احتضاره إلى المبادر بالصدقة في حاذ الصحة أعظم أجًرا من الذي يؤخرها

 َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ   رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  عن أبي (622

َدقَةِ  أَيُّ  ،هللا  اْلفَْقرَ  تَْخَشى َشِحيح   ،َصِحيح   َوأَْنتَ  تََصدَّقَ  أَنْ » :قَالَ  ؟أَْجًرا أَْعظَمُ  الصَّ

 َكانَ  َوقَدْ  ،َكَذا َولِفًَُلنٍ  ،َكَذا لِفًَُلنٍ  :قُْلتَ  الُحْلقُومَ  بَلََغتِ  إَِذا َحتَّى تُْمِهلُ  َوََل  ،اْلِغنَى َوتَأُْملُ 

                                                 

 (.2511) (، ومالم3032البخاري ) 2

 (: لم أقف على اسمه.0/333) «الفتح»قال الحافظ في  «قال رجل»قوله: 

 (.113البخاري ) 6

 (.510(، ومالم )552البخاري )  3
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لِفًَُلنٍ 
2

 متفق عليه.«. 

 المسارع إلى الخيرات يغبطه أصحابه ويتمنون أن يكونوا مثله

 :اْثنَتَْينِ  فِي إَِلَّ  َحَسدَ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (626

 لَْيتَنِي :فَقَالَ  لَهُ  َجارٌ  فََاِمَعهُ  «النََّهارِ  َوآنَاءَ  ،اللَّْيلِ  آنَاءَ  يَْتلُوهُ  فَهُوَ  ،هللا اْلقُْرآنَ  َعلََّمهُ  َرُجل  

 فِي يُْهلُِكهُ  فَهُوَ  هللا َماَلا  آتَاهُ  َوَرُجل  » .يَْعَملُ  َما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  ،فاَُلنٌ  أُوتِيَ  َما ِمْثلَ  أُوتِيتُ 

يَْعَملُ  َما ِمْثلَ  فََعِمْلتُ  ،فاَُلنٌ  أُوتِيَ  َما ِمْثلَ  أُوتِيتُ  لَْيتَنِي َرُجلٌ  :فَقَالَ  «الَحقِّ 
6
رواه  .

 البخاري.

 المسارعة في األعماذ قبذ حصوذ ما يصد عنها

 اللَّْيلِ  َكقِطَعِ  فِتَناا بِاْْلَْعَمالِ  بَاِدُروا»في الباب حديث أبي هريرة رضي هللاُ عنه 

 وقد تقدما.«. ...ِست اا بِاْْلَْعَمالِ  بَاِدُروا»، وحديث «... المْظلِمِ 

 وهو لرجل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنهما رضي هللاُ  عباس ابن وعن (623

 قبل وغناك ،سقمك قبل وصحتك ،هرمك قبل شبابك :خمس قبل خمسا اغتنم»:يعظه

موتك قبل وحياتك ،شغلك قبل وفراغك ،فقرك
3

 [.31رواه الحاكم. ]«. 

 التأني محمود في كذ شيء إال في أعماذ اآلخرة

 ُكلِّ  فِي َدةُ الت ؤَ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أبي وقاص رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (623

اْْلِخَرةِ  َعَملِ  فِي إَِلَّ  َشْيءٍ 
3
 . رواه أبو باوب، والحاكم. «

 مجاهدة النف 

                                                 

، «بلغت الحلقوم»، أي: تطمع. «تأمل»(. قوله: 2036(، ومالم )2321البخاري ) 2

جرى م «والمريء»مجرى النفس.  «الحلقوم»أي: قاربت الروح بلوغ الحلقوم و

 الطعام، والشراب.

 (.1062البخاري ) 6

 ، أي: ينفقه.«يهلكه»والمراب بالحاد هنا الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون مثله. 

(، 1020) «شعب اإليمان»(، والبيهقي في 0160رواه الحاكم ) صحيح لغيره3

 (. 3311) «صحيح الترغيب والترهيب»وصححه العالمة األلبااي في 

(، وصححه العالمة األلبااي في 2/26(، والحاكم )3520اوب )صحيح رواه أبو ب  3

 (.2013) «الصحيحة»
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 تعريف اجملاهدة لغة وشرًعا 

والمجاهدة لغة: الطاقة والمشقة وبذل الوسع
2
. 

شرًعا: محاربة النفس األمارة بالاوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب في 

الشرع
6
. 

 :ربعةمراتب الجهاد أ

األول: جهاب النفس. الثااي: جهاب الشيطان. الثالث: جهاب الكفار. الرابع: جهاب 

المنافقين
3
 . 

 .مراتب جهاد النفس أربعة

األول: أن يجاهدها على تعلم الهدى ، وبين الحق الذي ال فالح لها، وال سعابة في 

 معاشها، ومعابها إال به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين.

اية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإال فمجرب العلم بال عمل إن لم والثا

 يضرها لم ينفعها.

والثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من ال يعلمه، وإال كان من الذين 

 .يكتمون ما أازل هللا من الهدى والبينات، وال ينفعه علمه، وال ينجيه من عذاب هللا

جاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى هللا وأذى الخلق، ويتحمل والرابعة: أن ي

ذلك كله هلل. فإذا استكمل هذه المراتب األربع صار من الرباايين، فإن الالف مجمعون 

على أن العالم ال ياتحق أن يامى رباايًا حتى يعرف الحق، ويعمل به، ويعلمه، فمن 

الامواتعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيًما في ملكوت 
3
. 

 جهاد المرء نفسه هو الجهاد األكمذ

 المَجاِهدُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ عن فضالة بن عبيد رضي هللاُ عنه قال:  (621

نَْفَسهُ  َجاَهدَ  َمنْ 
1

 رواه الترمذي.«. 

                                                 

 (.231 -3/233لاان العرب ) 2

 (.603للجرجااي ) «التعريفات» 6

 (.3/1) «زاب المعاب» 3

 ( للعالمة ابن القيم رحمه هللا.3/1) «زاب المعاب» 3

 = (.2010« )ندالصحيح الما»( بإسناب صحيح، و هو في 2262رواه الترمذي ) 1
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 األمر بمجاهدة النف  على العبادة حتى الموت

 .[11]الحجر: اْليَقِيُن﴾ ﴿َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتِيَكَ قال هللا تعالى: 

 الثناء على الذين يجاهدون أنفسهم على العبادة في الغداة والعشي
﴿َوال تَْطُرِب الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّهُْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجهَهُ َما : قال هللا تعالى

َعلَْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَتَْطُرَبهُْم فَتَُكوَن ِمَن  َعلَْيَك ِمْن ِحَاابِِهْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَاابِكَ 

 .[16]األاعام: الظَّالِِميَن﴾

 فضذ مجاهدة النف  على العبادة وقت الفتن

 اْلهَْرجِ  فِي اْلِعبَاَبةُ »ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  يََاارٍ  ْبنِ  َمْعقِلِ عن  (622

إِلَي   َكِهْجَرةٍ 
2

 . رواه مالم. «ََ 

 على العمذ الصالحمجاهدة النف  

ٍة َخْيًرا يََره﴾ قال هللا تعالى:   .[0]الزلزلة:﴿فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 أَاَّهُ  َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  َعنِ  َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ و (620

=

                                                                                                                                   

، أي: جاهد افاه «المجاهد من جاهد افاه»قال العالمة المناوي رحمه هللا: قوله: 

األمارة بالاوء على ما فيه رضا  هللا من فعل الطاعات، وتجنب المخالفات، 

وجهابها أصل جهاب العدو الخارج؛ فإاه ما لم يجاهد افاه لتفعل ما أمرت به، 

اب العدو الخارجي، وكيف يمكنه جهاب عدوه، وتترك ما اهيت عنه لم يمكنه جه

وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متالط عليه، وما لم يجاهد افاه على الخروج لعدوه 

 (.2/363) «فيض القدير»ال يمكنه الخروج اهـ  من 

 وقال بعضهم:

 هللا يرجوا أن يعان وينصرا= بين  يا من يجاهد غازيًا أعداء

 رافأعدى عدوك كي تفوز وتظ=  اإاه  هال غشيت النفس غزًوا

 افلقد تعاطيت الجهاب األكبر=مهما عنيت جهابها وعنابها

 .(6135) مالم 2

ور الناس، وسبب كثرة مهنا الفتنة، واختالط أ «بالهرج»قال النووي رحمه هللا: المراب 

ال يتفرغ لها إال أفراب . وفضل العبابة فيه أن الناس يغفلون عنها، ويشغلون عنها، 

 .(25/55من شرح النووي على مالم ) ـاه
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ْمتُ  إِاِّي ،ِعبَاِبي يَا» :قَالَ   ًما بَْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  ،ْفِاياَ  َعلَى الظُّْلمَ  َحرَّ  يَا .تَظَالَُموا فاََل  ُمَحرَّ

 أَْطَعْمتُهُ  َمنْ  إاِلَّ  َجائِعٌ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .أَْهِدُكمْ  فَاْستَْهُدواِي هََدْيتُهُ  َمنْ  إاِلَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي

 يَا .أَْكُاُكمْ  فَاْستَْكُاواِي َكَاْوتُهُ  َمنْ  إاِلَّ  َعارٍ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .أُْطِعْمُكمْ  فَاْستَْطِعُمواِي

اُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَاَا ،َوالنَّهَارِ  بِاللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إِاَُّكمْ  ،ِعبَاِبي  يَا لَُكمْ  أَْغفِرْ  فَاْستَْغفُِرواِي َجِميًعا الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إِاَُّكمْ  ،ِعبَاِبي واِي َضرِّ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي يَا .فَتَْنفَُعواِي اَْفِعي تَْبلُُغوا نْ َولَ  ،فَتَُضرُّ

لَُكمْ   فِي َذلِكَ  َزابَ  َما ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى َعلَى َكااُوا َوِجنَُّكمْ  َوإِْاَاُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي يَا .َشْيئًا ُمْلِكي  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْفَجرِ  َعلَى َكااُوا َوِجنَُّكمْ  ْاَاُكمْ َوإِ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي يَا .َشْيئًا ُمْلِكي ِمنْ  َذلِكَ  اَقَصَ  َما َواِحدٍ   قَاُموا َوِجنَُّكمْ  َوإِْاَاُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

ا َذلِكَ  اَقَصَ  َما لَتَهُ َمْاأَ  إِْاَاانٍ  ُكلَّ  فَأَْعطَْيتُ  فََاأَلُواِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ  فِي  َكَما إاِلَّ  ِعْنِدي ِممَّ

 إِيَّاهَا أَُوفِّيُكمْ  ثُمَّ  ،لَُكمْ  أُْحِصيهَا أَْعَمالُُكمْ  ِهيَ  إِاََّما ِعبَاِبي يَا .اْلبَْحرَ  أُْبِخلَ  إَِذا اْلِمْخيَطُ  يَْنقُصُ 

رواه مالم«. اَْفَاهُ  إاِلَّ  يَلُوَمنَّ  فاََل  َذلِكَ  َغْيرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  ،هللا فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا َوَجدَ  فََمنْ 
2
. 

 ،ثًََلثَة   الَميِّتَ  يَْتبَعُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ وعن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال:  (625

 قَىَويَبْ  ،َوَمالُهُ  أَْهلُهُ  فَيَْرِجعُ  ،َوَعَملُهُ  ،َوَمالُهُ  ،أَْهلُهُ  يَْتبَعُهُ  ،َواِحد   َويَْبقَى اْثنَانِ  فَيَْرِجعُ 

متفق عليه«. َعَملُهُ 
6
. 

 مجاهدة النف  على فعذ ما يسبب دخوذ الجنة، وعلى ترث ما يسبب دخوذ النار

 النَّارُ  ُحِجبَتِ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (621

«بِالَمَكاِرهِ  الَجنَّةُ  َوُحِجبَتِ  ،بِالشََّهَواتِ 
3

 . متفق عليه.

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللاُ عنه رضي هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (660  هللا الَجنَّةَ  َخلَقَ  لَمَّ

 إِلَْيَها فَنَظَرَ  فََجاءَ  ،فِيَها ِْلَْهلَِها أَْعَدْدتُ  َما َوإِلَى إِلَْيَها اْنظُرْ  :قَالَ  ِجْبِريلَ  أَْرَسلَ  َوالنَّارَ 

تِكَ  :قَالَ  إِلَْيهِ  فََرَجعَ  ،فِيَها هللا ِْلَْهلَِها أََعدَّ  َما َوإِلَى  فَأََمرَ  َدَخلََها إَِلَّ  أََحد   بَِها يَْسَمعُ  ََل  َوِعزَّ

 :قَالَ  فِيَها ِْلَْهلَِها أَْعَدْدتُ  َما َوإِلَى إِلَْيَها فَاْنظُرْ  ،إِلَْيَها اْرِجعْ  :قَالَ  بِالَمَكاِرهِ  فَُحِجبَتْ  ،بَِها

تِكَ  :قَالَ  إِلَْيهِ  فََرَجعَ  ،هِ بِالَمَكارِ  ُحِجبَتْ  قَدْ  ِهيَ  َوإَِذا إِلَْيَها فََرَجعَ   ََل  أَنْ  َخِشيتُ  قَدْ  َوِعزَّ

فََجاءها  ،فِيَها ِْلَْهلَِها أَْعَدْدتُ  َما َوإِلَى إِلَْيَها فَاْنظُرْ  ،النَّارِ  إِلَى اْذَهبْ  :قَالَ  .أََحد   يَْدُخلََها

ا بَْعُضَها ْرَكبُ يَ  ِهيَ  فَإَِذا فِيَها ِْلَْهلَِها أََعدَّ  َما َوإِلَى إِلَْيَهافَنظر  تِكَ  :قَالَ  فََرَجعَ  ،بَْعضا  َوِعزَّ

                                                 

 (.6100مالم ) 2

 اإلبرة. «المخيط»، أي:  أرض واحدة، و«صعيد واحد»قوله: 

 (.6120(، ومالم )2123البخاري) 6

 رضي هللاُ (، وجاء عند مالم عن أاس بن مالك 6563مالم )و(، 2350) البخاري 3

ه، وبينها هذا ، وهما بمعنى واحد، أي: بين«حجبت»بدل  «حفت» وقال:عنه 

 .الحجاب؛ فإذا فعله بخلها
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تِكَ  :فَقَالَ  بِالشََّهَواتِ  فَُحفَّتْ  بَِها فَأََمرَ  .فَيَْدُخلََها ،أََحد   بَِها يَْسَمعَ  ََل  أَنْ  َخِشيتُ  لَقَدْ   لَقَدْ  َوِعزَّ

«َدَخلََها إَِلَّ  أََحد   ِمْنَها يَْنُجوَ  ََل  أَنْ  َخِشيتُ 
2
 .الترمذيو أحمد،رواه  

 إِلَى أَْقَربُ  لَجنَّةُ ا:»ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ  :قَال بن ماعوب رضي هللا عنههللا  َعْبدِ  َعنْ و (662

«َذلِكَ  ِمْثلُ  َوالنَّارُ  نَْعلِهِ  ِشَراكِ  ِمنْ  أََحِدُكمْ 
6

 .رواه البخاري.

 فضذ مجاهدة النف  عند الغضب

ِديدُ  لَْيسَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه أن رسول هللا  (666 َرَعةِ  الشَّ  ،بِالص 

ِديدُ  إِنََّما «اْلَغَضبِ  ِعْندَ  نَْفَسهُ  يَْملِكُ  الَِّذي الشَّ
3

 . متفق عليه.

 مجاهدة النف  عن الوقوع في الفتن

 أَنْ  يُوِشكُ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الخدري رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (663

 ِمنَ  بِِدينِهِ  يَفِر   ،اْلقَْطرِ  َوَمَواقِعَ  اْلِجبَالِ  َشَعفَ  ابِهَ  يَْتبَعُ  َغنَم   :المْسلِمِ  َمالِ  َخْيرَ  يَُكونَ 

رواه البخاري.«. اْلفِتَنِ 
3

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمجاهدة النف  من صفات رسوذ هللا 
 قََدَماهُ  تَتَفَطَّرَ  َحتَّى اللَّْيلِ  ِمنَ  يَقُومُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  اَبِيَّ  أَنَّ ، َعْنهَا رضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ  (663

رَ  َوَما َذْابِكَ  ِمنْ  تَقَدَّمَ  َما هللا لَكَ  َغفَرَ  َوقَدْ  ،هللا َرُسولَ  يَا هََذا تَْصنَعُ  لِمَ  :ةُ َعائِشَ  فَقَالَتْ   ؟تَأَخَّ

ا أَُكونَ  أَنْ  أُِحب   أَفًََل » :قَالَ  ا َعْبدا متفق عليه«. َشُكورا
1
. 

 يََزلْ  فَلَمْ  لَْيلَةً  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َصلَّْيتُ وعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللاُ عنه قال:  (661

                                                 

 «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا في 6120(، والترمذي )5301رواه أحمد ) 2

جمع كره، وهو المشقة، والشدة، والمراب بها التكاليف الشرعية  «المكاره»(.2300)

 (.0/652) «تحفة األحوذي»التي هي مكروهة على النفوس اإلااااية. ااظر: 

 (.2355ري )البخا 6

 أحد سيور النعل التي تكون في وجهه، ويختل المشي بفقده.« الشراك»

 (.6201(، ومالم )2223البخاري ) 3

َرعة»  هو الذي يصرع الناس كثيًرا. «الصُّ

 هو المطر.« القطر»و ، أي: رؤوسها، وأطرافها.«شعف الجبال( »21البخاري )  3

( عن 6521(، ومالم )3532(، والبخاري)6560(، ومالم )3530البخاري ) 1

 المغيرة بن شعبة رضي هللاُ عنه.

 ، أي: تتشقق.«تتفطر»ومعنى 
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متفق .ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َوأََذرَ  أَْقُعدَ  أَنْ  هََمْمتُ  :قَالَ  ؟هََمْمتَ  َوَما :قُْلنَا َسْوءٍ  بِأَْمرِ  هََمْمتُ  َحتَّى قَائًِما 

عليه
2
 . 

 اْلبَقََرةَ  فَاْفتَتَحَ  لَْيلَةٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َصلَّْيتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ  َعنْ و (662

 ،بِهَا يَْرَكعُ  :فَقُْلتُ  فََمَضى ،َرْكَعةٍ  فِي بِهَا يَُصلِّي :فَقُْلتُ  َمَضى ثُمَّ  ،اْلِمائَةِ  ِعْندَ  يَْرَكعُ  :ْلتُ فَقُ 

اًل  يَْقَرأُ  ،فَقََرأَهَا ِعْمَرانَ  آلَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ  ،فَقََرأَهَا النَِّااءَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ   يحٌ تَْابِ  فِيهَا بِآيَةٍ  َمرَّ  إَِذا ُمتََرسِّ

ذٍ  َمرَّ  َوإَِذا ،َسأَلَ  بُِاَؤالٍ  َمرَّ  َوإَِذا ،َسبَّحَ  ذَ  بِتََعوُّ  َربِّيَ  ُسْبَحانَ » :يَقُولُ  فََجَعلَ  َرَكعَ  ثُمَّ  ،تََعوَّ

 طَِوياًل  قَامَ  ثُمَّ  ،«َحِمَدهُ  هللا لَِمنْ  َسِمعَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،قِيَاِمهِ  ِمنْ  اَْحًوا ُرُكوُعهُ  فََكانَ  «اْلَعِظيمِ 

ا يبًاقَرِ  . قِيَاِمهِ  ِمنْ  قَِريبًا ُسُجوُبهُ  فََكانَ  «اْْلَْعلَى َربِّيَ  ُسْبَحانَ » :فَقَالَ  َسَجدَ  ثُمَّ  ،َرَكعَ  ِممَّ

رواه مالم
6
. 

 ،اللَّْيلَ  أَْحيَا ،اْلَعْشرُ  َبَخلَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َكانَ : قَالَتْ  رضي هللاُ َعْنهَا َعائَِشةَ  َعنْ  و

اْلِمْئزَ  َوَشدَّ  ،َوَجدَّ  ،أَْهلَهُ  َوأَْيقَظَ 
3

 . متفق عليه.ََ 

 مجاهدة النف  على ترث المعصية من صفات األنبياء عليهم السالم 

﴿َوَراَوَبْتهُ الَّتِي هَُو فِي بَْيتِهَا َعن اَّْفِاِه َوَغلَّقَِت األَْبَواَب َوقَالَْت هَْيَت قال هللا تعالى: 

ْت بِِه َوهَمَّ بِهَا  *ْحَاَن َمْثَواَي إِاَّهُ الَ يُْفلُِح الظَّالُِموَن لََك قَاَل َمَعاَذ هللا إِاَّهُ َربِّي أَ  َولَقَْد هَمَّ

وَء َواْلفَْحَشاءَ  أَى بُْرهَاَن َربِِّه َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ الاُّ  إِاَّهُ ِمْن ِعبَاِباَا المْخلَِصيَن﴾ لَْوال أَن رَّ

 .[63-63]يوسف: 

 رضوان اهلل عليهم بةمجاهدة النف  من صفات الصحا
الَمْاِجِد  ِمنَ  أَْبَعدَ  َرُجاًل  أَْعلَمُ  اَل  َرُجلٌ  َكانَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َكْعبٍ  ْبنِ  أُبَيِّ  َعنْ  (660

 فِي تَْرَكبُهُ  ِحَماًرا اْشتََرْيتَ  لَوْ  :لَهُ  قُْلتُ  أَوْ  ،لَهُ  فَقِيلَ  :قَالَ  َصاَلةٌ  تُْخِطئُهُ  اَل  َوَكانَ  ،ِمْنهُ 

ْمَضاءِ  َوفِي ،الظَّْلَماءِ  اِي َما :قَالَ  .الرَّ  يُْكتَبَ  أَنْ  أُِريدُ  إِاِّي ،الَمْاِجدِ  َجْنبِ  إِلَى َمْنِزلِي أَنَّ  يَُارُّ

 َجَمعَ  قَدْ »: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،أَْهلِي إِلَى َرَجْعتُ  إَِذا َوُرُجوِعي ،اْلَمْاِجدِ  إِلَى َمْمَشايَ  لِي

                                                 

 (.003(، ومالم )2231البخاري ) 2

 ، أي: مرتاًل يعطي كل حرف حقه.«مترسالً »(. قوله: 006مالم ) 6

 (.2203(، ومالم )6063البخاري ) 3

اإلزار وهو: « مئزرال»، أي: العشر األواخر من رمضان. «إذا بخل العشر»قوله: 

كناية عن اعتزال النااء، وقيل: المراب تشميره للعبابة يقال: شدبت لهذا األمر 

 مئزري، أي: شمرت وتفرغت له.
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ُكلَّهُ  َذلِكَ  هللا لَكَ 
2

 مالم. رواه«.

ا: قَالَ  َعْنهُ  رضي هللاُ  َمْاُعوبٍ  أَبِي َعنْ و (665 َدقَةِ  آيَةُ  اََزلَتْ  لَمَّ  فََجاءَ  ،اَُحاِملُ  ُكنَّا الصَّ

 هللا لََغنِيٌّ  إِنَّ  :فَقَالُوا .بَِصاعٍ  فَتََصدَّقَ  َرُجلٌ  َوَجاءَ  .ُمَرائِي :فَقَالُوا َكثِيرٍ  بَِشْيءٍ  فَتََصدَّقَ  َرُجلٌ 

ِعينَ  يَْلِمُزونَ  الَِّذينَ ﴿ فَنََزلَتْ  .هََذا َصاعِ  َعنْ  َدقَاتِ  فِي المْؤِمنِينَ  ِمنْ  المطَّوِّ  اَل  َوالَِّذينَ  الصَّ

ُجْهَدهُمْ  إاِلَّ  يَِجُدونَ 
6
 . متفق عليه.﴾

ي َغابَ : قَالَ  َعْنهُ  هللا رضي أَاَسٍ  نْ عَ و (661  يَا: فَقَالَ  بَْدرٍ  قِتَالِ  َعنْ  النَّْضرِ  ْبنُ  أَاَسُ  َعمِّ

لِ  َعنْ  ِغْبتُ  ،هللا َرُسولَ   لَيََريَنَّ  المْشِرِكينَ  قِتَالَ  هللا أَْشهََداِي لَئِنْ  المْشِرِكينَ  قَاتَْلتَ  قِتَالٍ  أَوَّ

ا ،أَْصنَعُ  هللا َما ا إِلَْيكَ  أَْعتَِذرُ  إِاِّي اللهمَّ  :قَالَ  المْالُِمونَ  َواْاَكَشفَ  ،أُُحدٍ  يَْومُ  َكانَ  فَلَمَّ  َصنَعَ  ِممَّ

ا إِلَْيكَ  َوأَْبَرأُ  - أَْصَحابَهُ  ْعنِييَ  - هَُؤاَلءِ   ،تَقَدَّمَ  ثُمَّ  - المْشِرِكينَ  يَْعنِي - هَُؤاَلءِ  َصنَعَ  ِممَّ

 ِمنْ  ِريَحهَا أَِجدُ  إِاِّي النَّْضرِ  َوَربِّ  الَجنَّةَ  ،ُمَعاذٍ  ْبنَ  َسْعدُ  يَا :فَقَالَ  ُمَعاذٍ  ْبنُ  َسْعدُ  فَاْستَْقبَلَهُ 

 بِْضًعا بِهِ  فََوَجْداَا أَاَسٌ  :قَالَ  ،َصنَعَ  هللا َما َرُسولَ  يَا اْستَطَْعتُ  فََما :دٌ َسعْ  قَالَ  .أُُحدٍ  ُبونِ 

 بِهِ  َمثَّلَ  َوقَدْ  ،قُتِلَ  قَدْ  َوَوَجْداَاهُ  ،بَِاْهمٍ  َرْميَةً  أَوْ  ،بُِرْمحٍ  طَْعنَةً  أَوْ  ،بِالاَّْيفِ  َضْربَةً  َوثََمااِينَ 

 اآْليَةَ  هَِذهِ  أَنَّ  اَظُنُّ  أَوْ  ،اَُرى ُكنَّا :أَاَسٌ  قَالَ  .بِبَنَااِهِ  أُْختُهُ  إاِلَّ  أََحدٌ  َعَرفَهُ  فََما ،المْشِرُكونَ 

﴾هللا َعلَْيهِ  َعاهَُدوا َما َصَدقُوا ِرَجالٌ  المْؤِمنِينَ  ِمنْ ﴿ ْشبَاِههِ أَ  َوفِي فِيهِ  اََزلَتْ 
3
. اآْليَةِ  آِخرِ  إِلَى 

                                                 

 (.223مالم ) 2

، «الرمضاء»، أي: ال تفوته صالة مع الجماعة في الماجد. «ال تخطئه صالة»قوله: 

 أي: األرض التي أصابها الحر الشديد.

 (.2025(، ومالم )2321البخاري ) 6

(: 3/315) «الفتح»قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في  «لما ازلت آية الصدقة»قوله: 

، أي: احمل «كنا احامل»قوله:  ﴾ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً ﴿كأاه يشير إلى قوله تعالى: 

هو عبد الرحمن بن  «فجاء رجل فتصدق بشيء كثير»على ظهوراا باألجرة. 

والشيء المذكور كان  -أي من صحيح البخاري  -سيأتي في التفاير عوف، كما

 ثمااية آالف، أو أربعة آالف.

 ، أي: يعيبون. اهـ«يلمزون»هو أبو عقيل. قوله:  «وجاء رجل»قوله: 

 (.2103(، ومالم )6501البخاري ) 3

روي بضم الياء، وكار الراء، أي: ليظهرن هللا ذلك للناس، وروي  «ليرين»قوله: 

من بون »أي: تركوا أماكنهم، وااهزموا  «ااكشف المالمون»تحها، ومعناه ظاهر. بف

مثل به »البضع من الثالثة إلى التاعة « بضًعا»، أي: من مكان أقرب منه. «أحد

 ، أي: شوهوا وجهه.«المشركون
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 متفق عليه. 

 لصالحيناألمر بمجاهدة النف  على مجالسة ا
﴿َواْصبِْر اَْفَاَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّهُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجهَهُ قال هللا تعالى: 

ْايَا َوال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَهُ َعن ِذْكِراَا َواتَّ  بََع َوال تَْعُد َعْينَاَك َعْنهُْم تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الدُّ

 .[65]الكهف:  هََواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً﴾

 ة من الصحة والفراغد افمجاهدة النف  على االست
 َكثِير   فِيِهَما َمْغبُون   نِْعَمتَانِ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   َعبَّاسٍ  اْبنِ  نْ عَ  (630

ةُ  النَّاسِ  ِمنَ  حَّ َواْلفََراغُ  الصِّ
2
 . رواه البخاري.«

 اهدة النف  على الحرص على ما ينفعمج
 َخْير   اْلقَِوي   المْؤِمنُ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي نْ عَ  (632

ِعيفِ  المْؤِمنِ  ِمنَ هللا  إِلَى َوأََحب   بِاهلل  َواْستَِعنْ  ،يَْنفَُعكَ  َما َعلَى اْحِرصْ  َخْير   ُكل   َوفِي ،الضَّ

هللا  قََدرُ  :قُلْ  َولَِكنْ  ،َوَكَذا ،َكَذا َكانَ  فََعْلتُ  أَنِّي لَوْ  تَقُلْ  فًََل  َشْيء   أََصابَكَ  َوإِنْ  ،تَْعَجزْ  َوََل 

الشَّْيطَانِ  َعَملَ  تَْفتَحُ  لَوْ  فَإِنَّ  ؛فََعلَ  َشاءَ  َوَما
2

 رواه مالم.« 

                                                 

 هو البخس. «الغبن»(. و2326البخاري ) 2

 (6223مالم ) 6
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 ثمرات مجاهدة النف 

 من خير النا  مجاهدة النف  على حسن العمذ يسبب للعبد أن يجعله هللا
 َخيْرُ  َمنْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  أَْعَرابِي ًا أَنَّ رضي هللاُ عنه  بُْارٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  نْ عَ  (636

َعَملُهُ  َوَحُسنَ  ،ُعُمُرهُ  طَالَ  َمنْ » :قَالَ  ؟النَّاسِ 
2

 رواه الترمذي.«. 

 في الجنة ملسو هيلع هللا ىلصمجاهدة النف  على كثرة الصالة من أسباب مرافقة النبي 
، ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  أَبِيتُ  ُكْنتُ قال:  عنه عة بن كعب األسلمي رضي هللان ربيع (633

 أَوَ » :قَالَ  .الَجنَّةِ  فِي ُمَرافَقَتَكَ  أَْسأَلُكَ  :فَقُْلتُ  «َسلْ » :لِي فَقَالَ  َوَحاَجتِهِ  ،بَِوُضوئِهِ  تَْيتُهُ آف

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  ِسكَ نَفْ  َعلَى فَأَِعنِّي» :قَالَ  .َذاكَ  هُوَ  :قُْلتُ  ؟«َذلِكَ  َغْيرَ  «الس 
2
رواه مالم. رواه  

 مالم.

 مجاهدة النف  على كثرة الصالة هلل من أسباب رفع الدرجات، ومحو السيئات

 بَِكْثَرةِ  َعلَْيكَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، وأبي الدرباء رضي هللاُ عنهما أن رسول هللا  (633

ُجودِ  . «َخِطيئَةا  بَِها َعْنكَ  َوَحطَّ  ،َدَرَجةا  هللا بَِها َرفََعكَ  إَِلَّ  َسْجَدةا  هلل تَْسُجدُ  ََل  فَإِنَّكَ  ؛هلل الس 

رواه مالم
3
. 

مجاهدة النف  على إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، 

 وانتظار الصالة بعد الصالة من أسباب رفع الدرجات، ومحو السيئات

 يَْمُحو َما َعلَى أَُدل ُكمْ  أَََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (631

 اْلُوُضوءِ  إِْسبَاغُ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :قَالُوا ؟«الدََّرَجاتِ  بِهِ  َويَْرفَعُ  ،الَخطَايَا هللا بِهِ 

ًَلةِ  َواْنتِظَارُ  ،الَمَساِجدِ  إِلَى الُخطَا َوَكْثَرةُ  ،الَمَكاِرهِ  َعلَى ًَلةِ ا بَْعدَ  الصَّ بَاطُ  فََذلُِكمْ  ،لصَّ «. الرِّ

                                                 

( لشيخنا 111)«الصحيح الماند»وهو في ( بإسناب حان، 6361رواه الترمذي ) 2

 العالمة الوابعي رحمه هللا.

 (.351مالم ) 6

 (.355مالم ) 3
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رواه مالم 
1
. 

 مجاهدة النف  على التقرب إلى هللا بالفرائض، والنوافذ من أسباب محبة هللا للعبد

 لِي َعاَبى َمنْ  :هللا قَالَ  إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي نْ عَ  (632

بَ  َوَما ،بِ بِاْلَحرْ  آَذْاتُهُ  فَقَدْ  َولِي ًا ا إِلَيَّ  أََحبَّ  بَِشْيءٍ  َعْبِدي إِلَيَّ  تَقَرَّ  َوَما ،َعلَْيهِ  اْفتََرْضتُ  ِممَّ

بُ  َعْبِدي يََزالُ   ،بِهِ  يَْاَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ  أَْحبَْبتُهُ  فَإَِذا ؛أُِحبَّهُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّ

 َسأَلَنِي َوإِنْ  ،بِهَا يَْمِشي الَّتِي َوِرْجلَهُ  ،بِهَا يَْبِطشُ  الَّتِي َويََدهُ  ،هِ بِ  يُْبِصرُ  الَِّذي َوبََصَرهُ 

ِبي فَاِعلُهُ  أَاَا َشْيءٍ  َعنْ  تََربَّْبتُ  َوَما ،أَلُِعيَذاَّهُ  اْستََعاَذاِي َولَئِنْ  ،أَلُْعِطيَنَّهُ   اَْفسِ  َعنْ  تََربُّ

َمَااَءتَهُ  أَْكَرهُ  َوأَاَا الَمْوتَ  يَْكَرهُ  المْؤِمنِ 
6

 . رواه البخاري

 .مجاهدة النف  على الطاعات وفعذ الخيرات من أسباب دخوذ الجنة
 إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنه فَاِكهٍ  أَبِي ْبنِ  َسْبَرةَ  َعنْ  (630

 َوِدينَ  ،ِدينَكَ  َوتََذرُ  تُْسلِمُ  :فَقَالَ  ْسًَلمِ اإْلِ  بِطَِريقِ  لَهُ  فَقََعدَ  ،بِأَْطُرقِهِ  آَدمَ  َِلْبنِ  قََعدَ  الشَّْيطَانَ 

 َوتََدعُ  ،تَُهاِجرُ  :فَقَالَ  اْلِهْجَرةِ  بِطَِريقِ  لَهُ  قََعدَ  ثُمَّ  ،فَأَْسلَمَ  فََعَصاهُ  ،أَبِيكَ  َوآبَاءِ  ،آبَائِكَ 

 قََعدَ  ثُمَّ  ،فََهاَجرَ  فََعَصاهُ  ،لِ الطِّوَ  فِي اْلفََرسِ  َكَمثَلِ  المَهاِجرِ  َمثَلُ  َوإِنََّما ،َوَسَماَءكَ  ،أَْرَضكَ 

 ،الَمْرأَةُ  فَتُْنَكحُ  ،فَتُْقتَلُ  ؛فَتُقَاتِلُ  ؛َوالَمالِ  ،النَّْفسِ  َجْهدُ  فَُهوَ  تَُجاِهدُ  :فَقَالَ  اْلِجَهادِ  بِطَِريقِ  لَهُ 

 هللا َعزَّ  َعلَى َحق اا انَ كَ  َذلِكَ  فََعلَ  فََمنْ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :فَقَالَ  «فََجاَهدَ  فََعَصاهُ  ،الَمالُ  َويُْقَسمُ 

 َغِرقَ  َوإِنْ  ،الَجنَّةَ  يُْدِخلَهُ  أَنْ  َوَجلَّ  هللا َعزَّ  َعلَى َحق اا َكانَ  قُتِلَ  َوَمنْ  ،الَجنَّةَ  يُْدِخلَهُ  أَنْ  َوَجلَّ 

 يُْدِخلَهُ   أَنْ هللا َعلَى َحق اا َكانَ  َدابَّتُهُ  َوقََصْتهُ  أَوْ  ،الَجنَّةَ  يُْدِخلَهُ  هللا أَنْ  َعلَى َحق اا َكانَ 

الَجنَّةَ 
3

 رواه الناائي.« 

                                                 

 (.612مالم ) 2

« يتقرب إلي»، أي: أعلمته. «آذاته»هو المؤمن التقي.  «الولي»(. و2106البخاري ) 6

كنت سمعه الذي يامع به، وبصره الذي يبصر »التقرب:هو طلب القرب. 

أسدب سمعه فال يامع إال ما يحل استماعه، وأسدب بصره كذلك...الخ  الخ، أي:«به...

 (.22/325) «فتح الباري»ااظر: 

(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3233رواه الناائي ) حديث حان 3

 . «صحيح سنن الناائي»

ثل وإاما مثل المهاجر، كم»بضم الراء جمع طريق. قوله:  «بأطُرقه»قال الاندي: قوله: 

بكار الطاء، وفتح الواو، وهو الحبل الذي يَُشدُّ أحد طرفيه في  «الفرس في الطَِّول

 =وتد والطرف اآلخر في يد الفرس، وهذا من كالم الشيطان، ومقصوبه أن المهاجر  
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 مجاهدة النف  من أسباب الهداية. 

 .[21]العنكبوت:  ﴿َوالَِّذيَن َجاهَُدوا فِينَا لَنَْهِديَنَّهُْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ هللا لََمَع المْحِانِيَن﴾قال هللا تعالى: 

 أجًرا.من جاهد نفسه على فعذ الخير وجده عند هللا هو خيًرا وأعظم 

ْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللا هَُو َخْيراً َوأَْعظََم قال هللا تعالى:  ُموا ألَافُِاُكم مِّ ﴿َوَما تُقَدِّ

 .[60]المزمل:  أَْجراً﴾

 .مجاهدة النف  على ترث إتباع الهوى من أسباب دخوذ الجنة

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َواَهَى النَّفْ قال هللا تعالى: فَإِنَّ الَجنَّةَ ِهَي  *َس َعِن اْلهََوى ﴿َوأَمَّ

 .[32 -30] النازعات:  الَمأَْوى﴾

 .مجاهدة النف  على تزكيتها بطاعة هللا من أسباب الفالح

اهَا قال هللا تعالى:   قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاهَا﴾ *فَأَْلهََمهَا فُُجوَرهَا َوتَْقَواهَا  *﴿َواَْفٍس َوَما َسوَّ

 .[1 -0]الشمس: 

ذا جاهد العبد نفسه على التقرب إلى هللا بالطاعة تقرب هللا إليه بأكثر مما تقرب إ
 .إليه

بَ  إَِذا» :قَالَ  َربِّهِ  َعنْ  يَْرِويهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ ، رضي هللاُ َعْنهُ  أَاَسٍ  َعنْ  (635  إِلَيَّ  اْلَعْبدُ  تَقَرَّ

ْبتُ  ِشْبًرا بَ  َوإَِذا ،ِذَراًعا إِلَْيهِ  تَقَرَّ ْبتُ  ِذَراًعا يِمنِّ  تَقَرَّ  أَتَْيتُهُ  َمْشيًا أَتَااِي َوإَِذا ،بَاًعا ِمْنهُ  تَقَرَّ

هَْرَولَةً 
2

 رواه البخاري.« 

 

 

 

=

                                                                                                                                   

يصير كالمقيَّد في بالب الغربة ال يدور إال في بيته، وال يخالطه إال بعض معارفه فهو 

وال يرعى إال بقدره بخالف أهل البلد في بالبهم؛ فإاهم  كالفرس في طول ال يدور

 مباوطون ال ضيق عليهم فأحدهم كالفرس المرسل.

 «قصته بابته»بفتح الجيم بمعنى المشقة، والتعب .اهـ و «فهو جهد النفس»قوله: 

 مابة وقص. «النهاية»الوقص: كار العنق. ااظر: 

( عن أبي هريرة رضي هللاُ 6201)(، ومالم 0301(،ورواه أيًضا )0132البخاري ) 2

 عنه.
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 الترغيب في اتباع السنة 

 تعريف السنة لغة، وشرًعا.

 الانة لغة: الطريقة.

التي كان عليها في عباباته، وأخالقه، ومعامالته فهي:  ملسو هيلع هللا ىلصوشرًعا: طريقة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلصله، وأفعاله، وإقراراته أقوا
2
 . 

 .وجوب اتباع السنة

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما اَهَاُكْم َعْنهُ فَااتَهُوا﴾قال هللا تعالى:   .[0]الحشر:  ﴿َوَما آتَاُكُم الرَّ

بُِّكْم َوالَ تَتَّبُِعوْا ِمن ُبواِِه أَْولِيَاءَ وقال تعالى:  ن رَّ ا قَلِ  ﴿اتَّبُِعوْا َما أُاِزَل إِلَْيُكم مِّ يالً مَّ

 .[3]األعراف:  تََذكَُّروَن﴾

ُموَك فِيَما َشَجَر بَْينَهُْم ثُمَّ الَ يَِجُدوْا فِي وقال تعالى:  ﴿فاَلَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمنُوَن َحتََّى يَُحكِّ

ا قََضْيَت َويَُالُِّموْا تَْالِيماً﴾ مَّ  .[21]النااء:  أَافُِاِهْم َحَرجاً مِّ

ُسوَل فإِن تََولَّْوْا فَإِنَّ هللا الَ يُِحبُّ اْلَكافِِريَن﴾﴿قُْل أَِطيعُ وقال تعالى:   .[36]آل عمران:  وْا هللا َوالرَّ

ُسوٍل إاِلَّ لِيُطَاَع بِإِْذِن هللا﴾وقال تعالى:   .[23]النااء:  ﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

ِ وقال تعالى:  ُسوَل َواْحَذُروْا فَإ ن تََولَّْيتُْم فَاْعلَُموْا أَاََّما َعلَى ﴿َوأَِطيُعوْا هللا َوأَِطيُعوْا الرَّ

 .[16]المائدة:  َرُسولِنَا اْلباَلَُغ المبِيُن﴾

ْؤِمنِيَن﴾وقال تعالى:   .[2]األافال:  ﴿َوأَِطيُعوْا هللا َوَرُسولَهُ إِن ُكنتُم مُّ

 لَّْوا َعْنهُ َوأَاتُْم تَْاَمُعوَن﴾﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا هللا َوَرُسولَهُ َوالَ تَوَ وقال تعالى: 

 .[60]األافال: 

ُسوِل إَِذا َبَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم وقال تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا هلل َولِلرَّ

 .[63افال:]األَواْعلَُموا أَنَّ هللاَ يَُحوُل بَْيَن الَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَاَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾ 

﴿َوأَِطيُعوْا هللا َوَرُسولَهُ َوالَ تَنَاَزُعوْا فَتَْفَشلُوْا َوتَْذهََب ِريُحُكْم َواْصبُِرواْ وقال تعالى: 

ابِِريَن﴾  .[32] األافال: إِنَّ هللا َمَع الصَّ

ُسوَل فَإِن تََولَّوا فَإِاََّما َعلَيْ وقال تعالى:  َل َوَعلَْيُكم ﴿قُْل أَِطيُعوا هللا َوأَِطيُعوا الرَّ ِه َما ُحمِّ

ُسوِل إاِلَّ اْلباَلُغ المبِيُن﴾ ْلتُْم َوإِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الرَّ ا ُحمِّ  .[13]النور:  مَّ

 .[33]األحزاب:  ﴿َوأَِطْعَن هللا َوَرُسولَهُ﴾:ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى آمًرا اااء النبي 
                                                 

 (.2/101البن عثيمين ) «رياض الصالحين»شرح  2
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 ؛تََرْكتُُكمْ  َما َذُرونِي»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا َ  قال :قَال رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (631 

 بَِشْيءٍ  أََمْرتُُكمْ  فَإَِذا ،أَْنبِيَائِِهمْ  َعلَى َواْختًَِلفِِهمْ  ُسَؤالِِهمْ  بَِكْثَرةِ  قَْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  َهلَكَ  فَإِنََّما

متفق عليه«. فََدُعوهُ  َشْيءٍ  َعنْ  نََهْيتُُكمْ  َوإَِذا ،اْستَطَْعتُمْ  َما ِمْنهُ  فَأْتُوا
2
. 

 أَتَى رضي هللاُ عنه اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه، هللا  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و (630

ُكونَ » :فَقَالَ  فََغِضبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقََرأَهُ  ؛بِ اتاْلكِ  أَْهلِ   ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ   ؟!الَخطَّابِ  اْبنَ  يَا فِيَها أَُمتََهوِّ

، بَِحق   فَيُْخبُِروُكمْ  َشْيءٍ  َعنْ  تَْسأَلُوُهمْ  ََل  نَقِيَّةا  بَْيَضاءَ  بَِها ِجْئتُُكمْ  لَقَدْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي

بُوا قُوا بِبَاِطلٍ  أَوْ  ،بِهِ  فَتَُكذِّ  َما َحي اا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى أَنَّ  لَوْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي ،بِهِ  فَتَُصدِّ

يَتَّبَِعنِي أَنْ  إَِلَّ  َوِسَعهُ 
2

 رواه أحمد. «.

 اَْذُكرُ  َواَْحنُ ، ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْينَا َخَرجَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ و (632

فُهُ  ،اْلفَْقرَ  ْنيَا َعلَْيُكمْ  لَتَُصبَّنَّ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي ،تََخافُونَ  ْلفَْقرَ آ» :فَقَالَ  َواَتََخوَّ  ،َصب اا الد 

 لَْيلَُها اْلبَْيَضاءِ  ِمْثلِ  َعلَى تََرْكتُُكمْ  هللا لَقَدْ  َواْيمُ  ،ِهيهْ  إَِلَّ  إَِزاَغةا  أََحِدُكمْ  قَْلبَ  يُِزيغَ  ََل  َحتَّى

َسَواء   َونََهاُرَها
3

 رواه ابن ماجة.« 

 األمر باتباع السنة في أفعاذ الصالة.

 َكَما ل واصَ » :ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول هللاقَالَ  رضي هللاُ عنه اْلُحَوْيِرثِ  ْبنُ  َمالِكُ عن  (636

أَُصلِّي َرأَْيتُُمونِي
3

 رواه البخاري.«. 

 األمر باتباع السنة في أفعاذ الحج.

 َعلَى يَْرِمي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرأَْيتُ رضي هللاُ عنهما قال: هللا  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ عن   (633

تِي بَْعدَ  أَُحج   ََل  لََعلِّي أَْدِري ََل  فَإِنِّي ؛َمنَاِسَكُكمْ  لِتَأُْخُذوا» :يَقُولُ  النَّْحرِ  يَْومَ  َراِحلَتِهِ   َحجَّ

                                                 

 (.2330(، ومالم )0655البخاري ) 2

 «المشكاة»(، وحانه العالمة األلبااي في 3/350حديث حان بشواهده رواه أحمد ) 6

 (.2/3533) «اإلرواء»(، وااظر شواهده في 2/23)

 لتحير، وقيل: هو الوقوع في الشيء بقلة مباالة.التهوك هو ا «أمتهوكون»قوله: 

 (.30) «ظالل الجنة»(، وحانه العالمة األلبااي في 1حديث حان رواه ابن ماجة ) 3

هي: ضمير الدايا، والهاء في آخره هاء الاكت، أي: ال يميل قلب « إال هيه»قوله: 

 أحدكم إال الدايا

 تي ال تقبل الشبه أصالً.، أي: الملة والحجة الواضحة ال«البيضاء»قوله: 

 (.2005البخاري ) 3
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َهِذهِ 
1

 رواه مالم.« 

 اتباع السنة من صفات كاملي اإليمان.

﴿إِاََّما َكاَن قَْوَل المْؤِمنِيَن إَِذا ُبُعوا إِلَى هللا َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم أَن قال هللا تعالى: 

 .[12]النور:  َك هُُم المْفلُِحوَن﴾يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُْولَئِ 

 العمذ بالسنة من طاعة هللا.

ُسوَل فَقَْد أَطَاَع هللا﴾قال هللا تعالى:  ْن يُِطِع الرَّ  .[50]النااء:  ﴿مَّ

 فَقَدْ  أَطَاَعنِي َمنْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللاُ عنه أاه سمع رسول هللا  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (633

 يَْعصِ  َوَمنْ  ،أَطَاَعنِي فَقَدْ  اْْلَِميرَ  يُِطعِ  َوَمنْ  ،هللا َعَصى قَدْ فَ  َعَصانِي َوَمنْ  ،هللا أَطَاعَ 

َعَصانِي فَقَدْ  اْْلَِميرَ 
2

 متفق عليه. « 

 َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِعْندَ  يَْومٍ  َذاتَ  َكانَ  أَاَّهُ رضي هللاُ عنهما،  ُعَمرَ  هللا ْبنَ  َعْبدِ  وعن (631

 َرُسولُ  أَنِّي تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ  َهُؤََلءِ  يَا» :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  ْيِهمْ َعلَ  فَأَْقبَلَ  ،أَْصَحابِهِ  ِمنْ  اَفَرٍ 

 ِكتَابِهِ  فِي هللا أَْنَزلَ  أَنَّ  تَْعلَُمونَ  أَلَْستُمْ » :قَالَ  .هللا َرُسولُ  أَاَّكَ  اَْشهَدُ  بَلَى :قَالُوا ؟«هللا إِلَْيُكمْ 

 ِمنْ  َوأَنَّ  ،هللا أَطَاعَ  فَقَدْ  أَطَاَعكَ  َمنْ  أَاَّهُ  اَْشهَدُ  بَلَى :واقَالُ  ؟«هللا أَطَاعَ  فَقَدْ  أَطَاَعنِي َمنْ 

 تُِطيُعوا أَنْ  طَاَعتِي ِمنْ  َوإِنَّ  ،تُِطيُعونِي هللا أَنْ  طَاَعةِ  ِمنْ  فَإِنَّ » :قَالَ  .هللا طَاَعتَكَ  طَاَعةِ 

تَُكمْ  تَُكمْ  أَِطيُعوا أَئِمَّ ا َصلَّْوا فَإِنْ  ،أَئِمَّ ا ل وافَصَ  قُُعودا قُُعودا
3
 رواه أحمد.. «

 .ملسو هيلع هللا ىلصخير الهدي هدي محمد 

 َخطَبَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهماهللا  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (632

تْ   َصبََّحُكمْ  :يَقُولُ  َجْيشٍ  ُمْنِذرُ  َكأَاَّهُ  َحتَّى َغَضبُهُ  َواْشتَدَّ  ،َصْوتُهُ  َوَعاَل  ،َعْينَاهُ  اْحَمرَّ

اُكمْ َومَ  اَعةُ  أَنَا بُِعْثتُ » :َويَقُولُ  ،اَّ بَّابَةِ  إِْصبََعْيهِ  بَْينَ  َويَْقُرنُ  ،َكَهاتَْينِ  َوالسَّ  السَّ

ا» :َويَقُولُ  ،«َواْلُوْسطَى دٍ  ُهَدى الُهَدى َوَخْيرُ  ،هللا ِكتَابُ  الَحِديثِ  َخْيرَ  فَإِنَّ  ،بَْعدُ  أَمَّ  ،ُمَحمَّ

 ،نَْفِسهِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٍ  بُِكلِّ  أَْولَى أَنَا» :يَقُولُ  ثُمَّ  ،«َضًَللَة   بِْدَعةٍ  َوُكل   ،اُمْحَدثَاتُهَ  اْْلُُمورِ  َوَشر  

ا أَوْ  ،َدْيناا تََركَ  َوَمنْ  ،فََِلَْهلِهِ  َماَلا  تََركَ  َمنْ  َوَعلَيَّ  فَإِلَيَّ  َضيَاعا
4
 . رواه مالم. «

                                                 

 (.2610مالم ) 2

 (.2532(، ومالم )6110البخاري ) 6

 (.3635) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 1201رواه أحمد ) 3

 (.520مالم ) 3

 .ملسو هيلع هللا ىلص، أي: خير الطريق طريق محمد «خير الهدى هدى محمد»قوله: 

 =للقاضي عياض تحت  «إكمال المعلم». ااظر ، أي: أطفااًل، وعيااًل «ضياًعا»قوله: 
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 حجية السنة 

 َعلَى ُمتَِّكئاا أََحَدُكمْ  أُْلفِيَنَّ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ  رضي هللاُ عنه َرافِعٍ  أَبِي َعنْ  (630

ا أَْمِري ِمنْ  اْْلَْمرُ  يَأْتِيهِ  أَِريَكتِهِ   َوَجْدنَا َما نَْدِري ََل  :فَيَقُولُ  ،َعْنهُ  نََهْيتُ  أَوْ  ،بِهِ  أََمْرتُ  ِممَّ

هللا اتَّبَْعنَاهُ  ِكتَابِ  فِي
1

 رواه أبو باوب، وابن ماجة.«. 
سنة عند االختالفالرجوع إلى ال

6
. 

ُسوِل﴾قال هللا تعالى:  وهُ إِلَى هللا َوالرَّ . قال [11]النااء:  ﴿فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُربُّ

 العلماء: معناه إلى الكتاب والانة.

 ،يَْومٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِنَا َصلَّى رضي هللاُ عنه قال: َساِريَةَ  ْبنَ  اْلِعْربَاضَ وعن  (635

 :قَائِلٌ  فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنهَا َوَوِجلَتْ  ،اْلُعيُونُ  ِمْنهَا َذَرفَتْ  بَلِيَغةً  َمْوِعظَةً  فََوَعظَنَا ،َعلَْينَا ْقبَلَ أَ  ثُمَّ 

 ،هللا بِتَْقَوى أُوِصيُكمْ » :فَقَالَ  ؟إِلَْينَا تَْعهَدُ  فََماَذا ُمَوبِّعٍ  َمْوِعظَةُ  هَِذهِ  َكأَنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا

ا َوإِنْ  ،َوالطَّاَعةِ  ،عِ َوالسَّمْ  ا اْختًَِلفاا فََسيََرى بَْعِدي ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّهُ  ؛َحبَِشي اا َعْبدا  ،َكثِيرا

اِشِدينَ  اْلُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي فََعلَْيُكمْ  وا ،بَِها تََمسَُّكوا اْلَمْهِديِّينَ  الرَّ  ،بِالنََّواِجذِ  َعلَْيَها َوَعض 

َضًَللَة   بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  ،بِْدَعة   ُمْحَدثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  ؛اْْلُُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ  ُكمْ َوإِيَّا
3

رواه أبو باوب، «. 

 والترمذي.

 اتباع السنة من أعظم أنواع االستقامة.

اَعِة فاَل تَْمتَُرنَّ بِهَا َواتَّبُِعوِن هََذا ِصَراطٌ قال هللا تعالى:  َُ  ﴿َوإِاَّهُ لَِعْلٌم لِّلاَّ ]الزخرف:  ْاتَقِيٌم﴾مَ 

22]. 

 من ميزة المتبعين للسنة الدعوة إلى هللا على بصيرة، وعلم.

﴿قُْل هَِذِه َسبِيلِي أَْبُعو إِلَى هللا َعلَى بَِصيَرٍة أَاَاْ َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن قال هللا تعالى: 

=

                                                                                                                                   

 (.520حديث رقم)

الجامع ا »( بإسناب صحيح، وهو في 23(، وابن ماجة )3201رواه أبو باوب ) 2

 (.3630) «لصحيح

 ، أي: سريره المزين.«أريكته»، أي: ال أجدن. قوله: «ال ألفين»قوله: 

 (.1/63) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  6

الجامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 6202(، والترمذي )3200رواه أبو باوب ) 3

 (.3631) «الصحيح

 ، أي: األاياب، وقيل: األضراس.«النواجذ»قوله: 
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 .[205]يوسف:  هللا َوَما أَاَاْ ِمَن المْشِرِكيَن﴾

 على العمذ بالسنة. حرص السلف

 فَاتََّخذَ  ،َذهَبٍ  ِمنْ  َخاتًَما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  اتََّخذَ : رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  (631

ا اتََّخْذتُ  إِنِّي» :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،َذهَبٍ  ِمنْ  َخَواتِيمَ  النَّاسُ   :َوقَالَ  فَنَبََذهُ  ،«َذَهبٍ  ِمنْ  َخاتَما

ا َسهُ أَْلبَ  لَنْ  إِنِّي» َخَواتِيَمهُمْ  النَّاسُ  فَنَبَذَ  «أَبَدا
2

. رواه البخاري. هذا على سبيل العموم، أما 

 على سبيل الخصوص فكثير اذكر إن شاء هللا بعًضا منهم من أجل اإلختصار.

 أبو بكر رضي هللاُ عنه.

 بَْكرٍ  أَبِي إِلَى أَْرَسلَتْ  رضي هللا عنها فَاِطَمةَ  أَنَّ رضي هللاُ عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ  (610

 الَّتِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َصَدقَةَ  تَْطلُبُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسولِهِ  هللا َعلَى أَفَاءَ  فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِمنَ  ِميَراثَهَا تَْاأَلُهُ 

 نُوَرثُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  إِنَّ  :بَْكرٍ  أَبُو فَقَالَ  .َخْيبَرَ  ُخُمسِ  ِمنْ  بَقِيَ  َوَما َوفََدكٍ  ،بِالَمِدينَةِ 

دٍ  آلُ  يَأُْكلُ  إِنََّما ،َصَدقَة   فَهُوَ  تََرْكنَا َما  أَنْ  مْ هلَ  هللا لَْيسَ  َمالَ  يَْعنِي الَمالِ  َهَذا ِمنْ  ُمَحمَّ

 فِي َعلَْيهَا َكااَتْ  الَّتِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َصَدقَاتِ  ِمنْ  َشْيئًا أَُغيِّرُ  َوهللا اَل  َوإِاِّي ،«اْلَمأَْكلِ  َعلَى يَِزيُدوا

 قَدْ  إِاَّا :قَالَ  ثُمَّ  ،َعلِيٌّ  فَتََشهَّدَ  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فِيهَا َعِملَ  بَِما فِيهَا َوأَلَْعَملَنَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص يِّ النَّبِ  َعْهدِ 

 :فَقَالَ  بَْكرٍ  أَبُو فَتََكلَّمَ  ،َوَحقَّهُمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِمنْ  قََرابَتَهُمْ  َوَذَكرَ  ،فَِضيلَتَكَ  بَْكرٍ  أَبَا يَا َعَرْفنَا

قََرابَتِي ِمنْ  أَِصلَ  أَنْ  إِلَيَّ  أََحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  لَقََرابَةُ  بِيَِدهِ  ِاياَفْ  َوالَِّذي
6

. متفق عليه، وهذا 

 لفظ البخاري.

 عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

 أَبَاكَ  أَنَّ  أََعلِْمتَ  :فَقَالَتْ  َحْفَصةَ  َعلَى َبَخْلتُ  :قَالَ  رضي هللاُ عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  (612

 َذلِكَ  فِي أَُكلُِّمهُ  أَاِّي فََحلَْفتُ  :قَالَ  ،فَاِعلٌ  إِاَّهُ  :قَالَتْ  ،لِيَْفَعلَ  َكانَ  َما :قُْلتُ  :قَالَ  ْخلِفٍ ُمْاتَ  َغْيرُ 

 فََدَخْلتُ  ،َرَجْعتُ  َحتَّى َجباًَل  بِيَِمينِي أَْحِملُ  َكأَاََّما فَُكْنتُ  :قَالَ  أَُكلِّْمهُ  َولَمْ  ،َغَدْوتُ  َحتَّى فََاَكتُّ 

 :يَقُولُونَ  النَّاسَ  َسِمْعتُ  إِاِّي :لَهُ  قُْلتُ  ثُمَّ  :قَالَ  أُْخبُِرهُ  َوأَاَا النَّاسِ  َحالِ  َعنْ  فََاأَلَنِي ،َعلَْيهِ 

 أَوْ  ،إِبِلٍ  َراِعي لَكَ  َكانَ  لَوْ  َوإِاَّهُ  ،ُمْاتَْخلِفٍ  َغْيرُ  أَاَّكَ  َزَعُموا لَكَ  أَقُولَهَا أَنْ  فَآلَْيتُ  َمقَالَةً 

 ،قَْولِي فََوافَقَهُ  :قَالَ  .أََشدُّ  النَّاسِ  فَِرَعايَةُ  ،َضيَّعَ  قَدْ  أَنْ  َرأَْيتَ  َوتََرَكهَا َجاَءكَ  ثُمَّ  ،َغنَمٍ  َراِعي

 اَل  لَئِنْ  َوإِاِّي، ِبينَهُ  يَْحفَظُ  َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِنَّ  :فَقَالَ  إِلَيَّ  َرفََعهُ  ثُمَّ  ،َساَعةً  َرْأَسهُ  فََوَضعَ 

 :قَالَ  اْستَْخلَفَ  قَدْ  بَْكرٍ  أَبَا فَإِنَّ  ،أَْستَْخلِفْ  َوإِنْ  ،يَْاتَْخلِفْ  لَمْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَإِنَّ  ،أَْستَْخلِفْ 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  بَِرُسولِ  لِيَْعِدلَ  يَُكنْ  لَمْ  أَاَّهُ  فََعلِْمتُ  بَْكرٍ  َوأَبَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َذَكرَ  أَنْ  إاِلَّ  هُوَ  فََوهللا َما

                                                 

 (.ملسو هيلع هللا ىلص(، وبوب عليه باب: )اإلقتداء بأفعال النبي 0615البخاري ) 2

 (.2011(، ومالم )3026، 3022البخاري ) 6
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تَْخلِفٍ ُماْ  َغْيرُ  َوأَاَّهُ  ،أََحًدا 
 رواه مالم. .2

 فِي ُعَمرُ  إِلَيَّ  َجلَسَ  :قَالَ  ،الَمْاِجدِ  هََذا فِي َشْيبَةَ  إِلَى َجلَْاتُ  :قَالَ  َوائِلٍ  أَبِي َعنْ و (616

 .المْالِِمينَ  بَْينَ  قََاْمتُهَا إاِلَّ  بَْيَضاءَ  َواَل  ،َصْفَراءَ  فِيهَا أََبعَ  اَل  أَنْ  هََمْمتُ  :فَقَالَ  ،هََذا َمْجلِِاكَ 

بِِهَما يُْقتََدى الَمْرَءانِ  هَُما :قَالَ  َصاِحبَاكَ  يَْفَعْلهُ  لَمْ  :قُْلتُ  ؟لِمَ  :قَالَ  بِفَاِعلٍ  أَْاتَ  َما :ْلتُ قُ 
6
 .

 رواه البخاري.

 اأْلَْسَوبِ  اْلَحَجرِ  إِلَى َجاءَ  أَاَّهُ ، رضي هللاُ َعْنهُ  ُعَمرَ  َعنْ  َربِيَعةَ  ْبنِ  َعابِسِ  َعنْ و (613

 َما يُقَبِّلُكَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َرأَْيتُ  أَاِّي َولَْواَل  ،تَْنفَعُ  َواَل  ،تَُضرُّ  اَل  َحَجرٌ  أَاَّكَ  أَْعلَمُ  إِاِّي :فَقَالَ  ،فَقَبَّلَهُ 

قَبَّْلتُكَ 
3

 . متفق عليه.

َماَلنُ  فِيمَ رضي هللاُ عنه قال: اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ وعن  (613  َعنِ  َواْلَكْشفُ  ،اْليَْومَ  الرَّ

ْساَلمَ  طَّأَ أَ  َوقَدْ  ،الَمنَاِكبِ   َعلَى اَْفَعلُهُ  ُكنَّا َشْيئًا اََدعُ  اَل  َذلِكَ  َمعَ  َوأَْهلَهُ  ،َاْلُكْفر َواَفَى ،هللا اإْلِ

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعْهدِ 
3

 . رواه أبو باوب، وابن ماجة.

 علي بن أبي طالب رضي هللاُ عنه.

 أَْبَعثُكَ  أَاَل  :طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  يلِ  قَالَ : قَالَ  حيان بن حصين اأْلََسِديِّ  اْلهَيَّاجِ  أَبِي َعنْ  (611

 إاِلَّ  ُمْشِرفًا قَْبًرا َواَل  ،َطَمْاتَهُ  إِالَّ  تِْمثَااًل  تََدعَ  اَل  أَنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْيهِ  بََعثَنِي َما َعلَى

ْيتَهُ  َسوَّ
1

 رواه مالم .«. 

 عبد هللا بن عمر رضي هللاُ عنهما.

                                                 

 (.2563مالم ) 2

 ، أي: ليااوي.«ليعدل»، أي: حلفت. «فآليت»ه: قول

 (.0601البخاري )  6

 ، أي: في الكعبة، كما في بعض روايات البخاري«أن ال أبع فيها»قوله: 

 : الفضة.«البيضاء»، أي: الذهب. و«الصفراء»قوله: 

 (.2600(، ومالم )2110البخاري ) 3

الجامع »وهو في  (بإسناب حان6116(، وابن ماجة )2550رواه أبو باوب ) 3

 (.3625) «الصحيح

مالن»قوله:   مصدر الرمل، وهو تقارب الخطى في المشي مع هز المنكبين. «الرَّ

 ، أي: ثبته، وأحكمه.«أطَّأ هللا اإلسالم»قوله: 

 (.121مالم ) 1

 ، أي: مرتفًعا.«مشرفًا»، أي: صورة. قوله:«تمثااًل »قوله: 
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 َعنِ  أَْمَاكَ  اْلَحَرمِ  أَْباَى َبَخلَ  إَِذارضي هللاُ َعْنهَُما   ُعَمرَ  اْبنُ  َكانَ  :قَالَ  اَافِعٍ  َعنْ  (612

ْبحَ  بِهِ  يَُصلِّي ثُمَّ  ،ِطًوى بِِذي يَبِيتُ  ثُمَّ  ،التَّْلبِيَةِ   َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  اَبِيَّ  أَنَّ  َويَُحدِّثُ  ،َويَْغتَِالُ  ،الصُّ

َذلِكَ  يَْفَعلُ 
2

 . متفق عليه.

 يَقُولُ  ُعَمرَ  اْبنُ  فََجَعلَ  :قَالَ  ُعَمرَ  اْبنَ  يَْمَدحُ  َرُجلٌ  َكانَ : قَالَ  َربَاحٍ  يأَبِ  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ و

 ،الَمدَّاِحينَ  َرأَْيتُمْ  إَِذا» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  التَُّرابَ  َوْجِههِ  فِي يَْحثُو ،هََكَذا

الت َرابَ  ُوُجوِهِهمْ  فِي فَاْحثُوا
6

 رواه أحمد.«. 
 لِمَ  فَُائِلَ  ،َعْنهُ  فََحابَ  بَِمَكانٍ  فََمرَّ  ،َسفَرٍ  فِي ُعَمرَ  اْبنِ  َمعَ  ُكنَّا: قَالَ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ و (610

فَفََعْلتُ  ،هََذا فََعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرأَْيتُ  :فَقَالَ  ؟فََعْلتَ 
3

 . رواه أحمد.

 أبو سعيد الخدري رضي هللاُ عنه.

 َبَخلَ رضي هللاُ عنه  اْلُخْدِريَّ  َسِعيدٍ  أَبَا أَنَّ  َسْرحٍ  بِيأَ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِعيَاضِ  َعنْ  (615

ا َصلَّى َحتَّى فَأَبَى ،لِيُْجلُِاوهُ  اْلَحَرسُ  فََجاءَ  يَُصلِّي فَقَامَ  ،يَْخطُبُ  َوَمْرَوانُ  اْلُجُمَعةِ  يَْومَ   فَلَمَّ

 َشْيءٍ  بَْعدَ  أِلَْتُرَكهَُما ُكْنتُ  َما :فَقَالَ  .بِكَ  الَيَقَُعو َكاُبوا هللا إِنْ  َرِحَمكَ  :فَقُْلنَا أَتَْينَاهُ  اْاَصَرفَ 

ةٍ  هَْيئَةٍ  فِي اْلُجُمَعةِ  يَْومَ  َجاءَ  َرُجاًل  أَنَّ  َذَكرَ  ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِمنْ  َرأَْيتُهُ   يَْخطُبُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالنَّبِيُّ  ،بَذَّ

يَْخطُبُ  ملسو هيلع هللا ىلص َوالنَّبِيُّ  ،َرْكَعتَْينِ  فََصلَّى فَأََمَرهُ ،اْلُجُمَعةِ  يَْومَ 
3

 . رواه الترمذي.

 فضالة بن عبيد رضي هللاُ عنه.

ومِ  بِأَْرضِ  ُعبَْيدٍ  ْبنِ  فََضالَةَ  َمعَ  ُكنَّا:قَالَ  ُشفَيٍّ  ْبنَ  ثَُماَمةَ عن  (611  فَتُُوفِّيَ  بُِروِبسَ  ،الرُّ

يَ  بِقَْبِرهِ  ُعبَْيدٍ  ْبنُ  فََضالَةُ  فَأََمرَ  ،لَنَا َصاِحبٌ   يَأُْمرُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ُسولَ رَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  ثُمَّ  ،فَُاوِّ

بِتَْاِويَتِهَا
1

 . رواه مالم.

 معقذ بن يسار رضي هللاُ عنه.

                                                 

 (.2611(، ومالم )2103البخاري ) 2

 (.3623) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1253أحمد ) رواه 6

صحيح »(، وصححه الشيخ األلبااي رحمه هللا في 3511رواه أحمد ) صحيح 3

 (.32) «الترغيب والترهيب

 ، أي: تنحى عنه، وأخذ يمينًا، أو شمااًل. «حاب»قوله: 

(. قوله: 3623) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 122رواه الترمذي ) 3

 ، أي: سيئة تدل على الفقر.«بهيئة بذة»

 (.125مالم ) 1
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 بِهَا َما فَأََماطَ  فَأََخَذهَا، لُْقَمتُهُ  فََاقَطَتْ  يَتََغدَّى يََاارٍ  ْبنُ  َمْعقِلُ  َكانَ : قَالَ  اْلَحَانِ  َعنِ   (620 

أًَذى ِمنْ 
2
 يَقُولُ  َما تََرى َما: لَهُ  فَقَالُوا .بِهِ  يَتََغاَمُزونَ  هَاقِينُ الدَّ  أُولَئِكَ  فََجَعلَ : قَالَ  أََكلَهَا ثُمَّ  ،

 بِهَِذهِ  يَْصنَعُ  َما َوإِلَى ،الطََّعامِ  ِمنَ  يََدْيهِ  بَْينَ  َما إِلَى اْاظُُروا: يَقُولُونَ  األََعاِجُم؟ هَُؤالَءِ 

 ُكنَّا إِاَّا األََعاِجِم، هَُؤالَءِ  بِقَْولِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا من رسول  َسِمْعتُ  َما أََبعُ  أَُكنْ  لَمْ  إِاِّى: فَقَالَ  اللُّْقَمِة؟

يَأُْكلَهَا َوأَنْ  ،األََذى ِمنَ  بِهَا َما يُِميطَ  أَنْ  لُْقَمتُهُ  أََحِداَا ِمنْ  َسقَطَتْ  إَِذا اُْؤَمرُ 
6

 . رواه الدارمي. 

 عمر بن أبي سلمة رضي هللاُ عنهما.

هللا  َرُسولِ  َحْجرِ  فِي ُغاَلًما ُكْنتُ ال: ق مارضي هللاُ عنه َسلََمةَ  أَبِي ْبنَ  ُعَمرَ عن  (622

ْحفَةِ  فِي تَِطيشُ  يَِدي َوَكااَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  َوُكلْ  ،هللا َسمِّ  ُغًَلمُ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي فَقَالَ  الصَّ

ا َوُكلْ  ،بِيَِمينِكَ   بَْعدُ  ِطْعَمتِي تِْلكَ  َزالَتْ  فََما ،«يَلِيكَ  ِممَّ
3

 . متفق عليه.

  عنهما.عمران بن حصين رضي هللاُ 

 ِعْمَرانَ  بََعثَ  اأْلَُمَراءِ  بَْعضَ  أَوْ ، ِزيَاًبا أَنَّ  ُحَصْينٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َمْولَى َعطَاءٍ  َعنْ  (626

َدقَةِ  َعلَى ُحَصْينٍ  ْبنَ  ا، الصَّ  ؟أَْرَسْلتَنِي َولِْلَمالِ  :قَالَ  ؟الَمالُ  أَْينَ : لِِعْمَرانَ  قَالَ  َرَجعَ  فَلَمَّ

 َعلَى اََضُعهَا ُكنَّا َحْيثُ  َوَوَضْعنَاهَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعْهدِ  َعلَى اَأُْخُذهَا ُكنَّا َحْيثُ  ِمنْ  أََخْذاَاهَا

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعْهدِ 
3

 . رواه أبو باوب.
 معاوية بن قرة وابنه رضي هللاُ عنهما.

ةَ  ْبنُ  ُمَعاِويَةُ عن   (623  ِمنْ  َرْهطٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَتَْيتُ :قَالَ  أَبِي أخبراا قال: قُرَّ

 َجْيبِ  فِي يََديَّ  أَْبَخْلتُ  ،ثُمَّ  فَبَايَْعتُهُ  :قَالَ  اأْلَْزَرارِ  لُمْطلَقُ  قَِميَصهُ  َوإِنَّ  ،فَبَايَْعنَاهُ  ُمَزْينَةَ 

 َرأَْيتُ  فََما -وهو ابن عبد هللا أحد رواة الحديث-: ُعْرَوةُ  قَالَ  اْلَخاتَمَ  فََمِاْاتُ  قَِميِصهِ 

َرانِ  َواَل  َحرٍّ  َواَل  ِشتَاءٍ  فِي َراِرِهَماأَزْ  ُمْطلِقَيْ  إاِلَّ  قَطُّ  اْبنَهُ  َواَل  ،ُمَعاِويَةَ   أَْزَراَرهَُما يَُزرِّ

                                                 

 «فأماط ما كان فيها من أذى»( 6/2112عند ابن ماجة ) 2

 (.3621) «الجامع ا لصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6/236رواه الدارمي ) 6

زراعة، جمع بهقان، وهو: رئيس القرية ومقدَّم التُّنَّاء، وأصحاب ال «الدهاقين»قوله: 

 «.بهقن»البن األثير مابة  «النهاية»كما في 

 (.6066(، ومالم )1302البخاري ) 3

 ، أي: تتحرك، وتميل إلى اواحي القصعة.«تطيش في الصحفة»قوله: 

 ، أي: صفة أكلي.«طعمتي بعد»قوله: 

 «الجامع الصحيح»( وحانه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 2261رواه أبو باوب ) 3

(3620.) 
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أَبًَدا
2

 . رواه أبو باوب.

سؤاذ السلف عن السنة
6
. 

 قال اإلمام أحمد رحمه هللا:  (623

ثَنَا ثَنَا ،َعَوااَةَ  أَبُو َحدَّثَنَا ،َعفَّانُ  َحدَّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ  التَّْكبِيرِ  نِ عَ  أَاَسٌ  ُسئِلَ : قَالَ  َصمُّ اأْلَ  الرَّ

اَلةِ  فِي ُجوبِ  ِمنِ  َرْأَسهُ  َرفَعَ  َوإَِذا ،َسَجدَ  َوإَِذا ،َرَكعَ  إَِذا يَُكبِّرُ  :فَقَالَ  ،أَْسَمعُ  َوأَاَا الصَّ  َوإَِذا ،الاُّ

ْكَعتَْينِ  بَْينَ  قَامَ   ،ٍبَْكر َوأَبِي ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ  :قَالَ  اهَذَ  تَْحفَظُ  َعمَّنْ  :َحِكيمٌ  لَهُ  فَقَالَ  :قَالَ  الرَّ

َوُعْثَمانَ  :قَالَ  َوُعْثَمانَ  :َحِكيمٌ  لَهُ  فَقَالَ  قَالَ  َسَكتَ  ثُمَّ  ،َوُعَمرَ 
3
 . 

اإلنكار على من يريد أن يتعدى على السنة
3
. 

 ََل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما ُعَمرَ  هللا ْبنَ  َعْبدَ عن  (621

 .َوهللا لَنَْمنَُعهُنَّ  :هللا َعْبدِ  ْبنُ  باَِللُ  فَقَالَ  قَالَ «. إِلَْيَها اْستَأَْذنَُّكمْ  إَِذا الَمَساِجدَ  نَِساَءُكمْ  تَْمنَعُوا

 َرُسولِ  َعنْ  ُركَ أُْخبِ  َوقَالَ  ،قَطُّ  ِمْثلَهُ  َسبَّهُ  ِمْعتُهُ سَ  َما َسيِّئًا َسب ًا فََابَّهُ هللا  َعْبدُ  َعلَْيهِ  فَأَْقبَلَ  :قَالَ 

َوهللا لَنَْمنَُعهُنَّ  :َوتَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
1

 .وهذا لفظ مالم . متفق عليه
 :قَالَ  ؟اْلُوُضوءِ  ِمنَ  يَْكفِينِي َكمْ  :َرُجلٌ  قَالَ : قَالَ وعن ابن عباس رضي هللاُ عنهما  (622

ُجلُ  :فَقَالَ  َصاعٌ  :قَالَ  ؟لِْلُغْالِ  يَْكفِينِي َكمْ  :قَالَ  دٌّ مُ   َمنْ  َكفَى قَدْ  لَكَ  أُمَّ  اَل  :قَالَ  ،ْكفِينِييَ  اَل  الرَّ

                                                 

 (.1/33) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3056واه أبو باوب )ر 2

، األزرار جمع زر، وهو الذي يوضع في القميص، أي: «لمطلق األزرار»قوله: 

 محلول األزرار.

هو ما يقطع من الثوب ليخرج الرأس، أو اليد، أو غير ذلك قال الحافظ  «الجيب»قوله: 

دي ...الخ يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره لما قوله: أبخلت ي«: الفتح»في 

عون »في صدر الحديث أاه رؤي مطلق القميص، أي: غير مزرور اهـ من 

 (.0/210) «المعبوب

 (.1/32) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  6

(: هذا حديث صحيح على شرط 3600) «الجامع الصحيح»قال شيخنا رحمه هللا في  3

 م.مال

 (.1/32) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (، وهذا لفظ مالم.336(، ومالم )511البخاري ) 1
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ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  ِمْنكَ  َخْيرٌ  هُوَ  
 رواه أحمد.. 2

 قَبَّلَ  أَاَّهُ  َعطَاءً  أَْخبَرَ  اأْلَْاَصاِريَّ  أَنَّ  اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  َرُجلٍ  َعنْ  ،يََاارٍ  ْبنِ  َعطَاءِ  َعنْ و (620

 فَقَالَ  ،َذِلكَ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فََاأَلَتِ  اْمَرأَتَهُ  فَأََمرَ  ،ائِمٌ صَ  َوهُوَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعْهدِ  َعلَى اْمَرأَتَهُ 

 فِي لَهُ  يَُرخَّصُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  إِنَّ  :فَقَالَ  اْمَرأَتُهُ  فَأَْخبََرْتهُ  «َذلِكَ  هللا يَْفَعلُ  َرُسولَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَِّبيُّ 

صُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  إِنَّ  قَالَ  :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى فََرَجَعتْ  :لَهُ  فَقُوِلي إِلَْيهِ  فَاْرِجِعي ،أَْشيَاءَ   فِي لَهُ  يَُرخَّ

هللا  بُِحُدودِ  َوأَْعلَُمُكمْ  ،هلل أَْتقَاُكمْ  أَنَا» :فَقَالَ  ،أَْشيَاءَ 
6
». 

 رواه أحمد. 

ال ُيلتفت إلى أحد إذا خالف السنةكائناً من كان
3
. 

 ُعَمرَ  هللا ْبنَ  َعْبدَ  يَْاأَلُ  َوهُوَ  ،الشَّامِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجاًل  َسِمعَ  هللا أَاَّهُ  َعْبدِ  ْبنَ  َسالِمَ  نَّ عَ  (625

 أَبَاكَ  إِنَّ  :الشَّاِميُّ  فَقَالَ  .َحاَللٌ  ِهيَ  :ُعَمرَ  هللا ْبنُ  َعْبدُ  فَقَالَ  ؟اْلَحجِّ  إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  التََّمتُّعِ  َعنْ 

هللا  َرُسولُ  َوَصنََعهَا ،َعْنهَا اَهَى أَبِي َكانَ  إِنْ  َرأَْيتَ أَ  :ُعَمرَ  هللا ْبنُ  َعْبدُ  فَقَالَ  .َعْنهَا اَهَى قَدْ 

ُجلُ  فَقَالَ  ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  أَْمرَ  أَمْ  اَتَّبِعُ  أَبِي أَأَْمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص  لَقَدْ  :فَقَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  أَْمرَ  بَلْ  :الرَّ

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َصنََعهَا
3

 . رواه الترمذي.
 فرح ابن مسعود بموافقته السنة.

 بِهََذا َرُجلٍ  فِي أُتِيَ  َمْاُعوبٍ  هللا ْبنَ  َعْبدَ  أَنَّ  ،َمْاُعوبٍ  ْبنِ  ُعْتبَةَ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (621

اْلَخبَرِ 
1
اتٍ  :قَالَ  أَوْ  ،َشْهًرا إِلَْيهِ  فَاْختَلَفُوا :قَالَ    َصَداقًا لَهَا إِنَّ  فِيهَا أَقُولُ  فَإِاِّي :قَالَ  َمرَّ

ةُ  َوَعلَْيهَا ،اْلِميَراثَ  لَهَا َوإِنَّ  ،َشطَطَ  َواَل  ،ْكسَ وَ  اَل  اَِاائِهَا َكَصَداقِ   َصَوابًا يَكُ  فَإِنْ  ؛اْلِعدَّ

 أَْشَجعَ  ِمنْ  اَاسٌ  فَقَامَ  ،بَِريئَانِ  َوهللا َوَرُسولُهُ  ،الشَّْيطَانِ  َوِمنَ  فَِمنِّي َخطَأً  يَُكنْ  َوإِنْ  ،هللا  فَِمنَ 

احُ  فِيِهمْ   فِينَا قََضاهَا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  اَْشهَدُ  اَْحنُ  ،َمْاُعوبٍ  اْبنَ  يَا :الُوافَقَ  ِسنَانٍ  َوأَبُو ،اْلَجرَّ

ةَ  ْبنُ  ِهاَللُ  َزْوَجهَا َوإِنَّ  ،َواِشقٍ  بِْنتِ  بِْرَوعَ  فِي  َعْبدُ  فَفَِرحَ  :قَالَ  .قََضْيتَ  َكَما اأْلَْشَجِعيُّ  ُمرَّ

                                                 

 (.3620) «الجامع الصحيح»(، وهو في6265صحيح لغيره رواه أحمد ) 2

 (.3622) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1/333رواه أحمد ) 6

 -1/32) «الجامع الصحيح»تبويب شيخنا رحمه هللا في  هذا الباب والذي بعده من 3

30.) 

 (.3602) «الجامع الصحيح»(بإسناب صحيح، وهو في 563رواه الترمذي ) 3

يشير أبو باوب رحمه هللا إلى ما تقدم من بعض روايات حديث ابن  «بهذا الخبر»قوله:  1

عنهاا ولام يادخل  ماعوب، ولفظها: عن عبد هللا بن مااعوب فاي رجال تازوج امارأة فماات

 بها، ولم يفرض لها الصداق.



 الترغيب في اتباع السنة                                                            

 

232 

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  قََضاءَ  َضاُؤهُ قَ  َوافَقَ  ِحينَ  َشِديًدا فََرًحا َمْاُعوبٍ  هللا ْبنُ 
2

. رواه أبو باوب، 

 والترمذي، والناائي. 

 ذم الرأي المخالف للسنة.

 ِبينُِكمْ  َعلَى َرْأيَُكمْ  اتَِّهُموا، النَّاسُ  أَيُّهَا يَارضي هللاُ عنه قال:  ُحنَْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ عن  (600

 َوَما ،لََرَبْبتُهُ  َعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  أَْمرَ  أَُربَّ  أَنْ  أَْستَِطيعُ  َولَوْ  َجْنَدلٍ  أَبِي يَْومَ  َرأَْيتُنِي لَقَدْ 

 .اأْلَْمرِ  هََذا َغْيرَ  اَْعِرفُهُ  أَْمرٍ  إِلَى بِنَا أَْسهَْلنَ  إاِلَّ  يُْفِظُعنَا أَْمرٍ  إِلَى َعَواتِقِنَا َعلَى ُسيُوفَنَا َوَضْعنَا

ِصفُّونَ  َاتْ َوبِئْ  ِصفِّينَ  َشِهْدتُ  :َوائِلٍ  أَبُو َوقَالَ  :قَالَ 
6

 . رواه البخاري. 

ينُ  َكانَ  لَوْ : قَالَ  َعْنهُ  رضي هللاُ  َعلِيٍّ  َعنْ و (602 ْأيِ  الدِّ  أَْولَى اْلُخفِّ  أَْسفَلُ  لََكانَ  بِالرَّ

ُخفَّْيهِ  ظَاِهرِ  َعلَى يَْمَاحُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرأَْيتُ  َوقَدْ  ،أَْعاَلهُ  ِمنْ  بِالَمْاحِ 
3
. 

 رواه أبو باوب.

اَابِ  وأَبُ  َوقَالَ  نَنَ  إِنَّ  :الزِّ ْأيِ  ِخاَلفِ  َعلَى َكثِيًرا لَتَأْتِي الَحقِّ  َوُوُجوهَ  ،الاُّ  يَِجدُ  فََما ،الرَّ

ا المْالُِمونَ  يَامَ  تَْقِضي اْلَحائِضَ  أَنَّ  :َذلِكَ  ِمنْ  اتِّبَاِعهَا ِمنَ  بُد ً اَلةَ  تَْقِضي َواَل  ،الصِّ الصَّ
3
. 

 رواه البخاري معلقًا.

 السنة بعد ما تبينت له. هجر من أعرض عن

 ؛تَْخِذفْ  اَل  :لَهُ  فَقَالَ  يَْخِذفُ  َرُجاًل  َرأَى أَاَّهُ رضي هللاُ عنه،  ُمَغفَّلٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (606

 ،َصْيد   بِهِ  يَُصادُ  ََل  إِنَّهُ » :َوقَالَ  ،اْلَخْذفَ  يَْكَرهُ  َكانَ  أَوْ  ،اْلَخْذفِ  َعنِ  اَهَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَإِنَّ 

ُ  ،السِّنَّ  تَْكِسرُ  قَدْ  َولَِكنََّها ، َعُدو   بِهِ  ْنَكىيُ  َوََل   فَقَالَ  ،يَْخِذفُ  َذلِكَ  بَْعدَ  َرآهُ  ثُمَّ  ،«اْلَعْينَ  َوتَْفقَأ

ثُكَ  :لَهُ   اَل  ،تَْخِذفُ  َوأَْاتَ  اْلَخْذفَ  َكِرهَ  أَوْ  ،اْلَخْذفِ  َعنْ  اَهَى أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ  أَُحدِّ

َوَكَذا َكَذا أَُكلُِّمكَ 
1

 . متفق عليه.
                                                 

( بإسناب 266-2/262(، والناائي )2231(، والترمذي )6222رواه أبو باوب. ) 2

 (.1/3606) «الجامع الصحيح»صحيح، وهو في 
 ، أي: ال زيابة.«وال شطط»، أي: ال اقص. «ال وكس»قوله: 

 (.0305البخاري ) 6

 ظيع، وهو: الشديد في القبح، واحوه.، أي: يوقعنا في أمر ف«يفظعنا»قوله: 

 ، أي: أفضين بنا. «إال أسهلن»وقوله: 

 (.3603) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 226رواه أبو باوب ) 3

 (.2110البخاري معلقًا بعد حديث ) 3

 (. 2113(، ومالم )1301البخاري ) 1
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 َرُسولَ  إِنَّ :َوقَالَ  ،فَنَهَاهُ  :قَالَ  َخَذفَ  ُمَغفَّلٍ  هللا ْبنِ  لَِعْبدِ  قَِريبًا أَنَّ وفي رواية لمالم:  (603 

ا تَِصيدُ  ََل  إِنََّها» :َوقَالَ  ،اْلَخْذفِ  َعنِ  اَهَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا تَْنَكأُ  َوََل  ،َصْيدا  تَْكِسرُ  َولَِكنََّها ،َعُدو ا

ُ وَ  ،السِّنَّ  ثُكَ  :فَقَالَ  فََعابَ  :قَالَ  «اْلَعْينَ  تَْفقَأ  اَل  تَْخِذفُ  ثُمَّ  ،َعْنهُ  اَهَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  أَُحدِّ

 .أَبًَدا أَُكلُِّمكَ 
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 ثمرات اتباع السنة

 العمذ بالسنة من أسباب دخوذ الجنة.

هُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا ﴿تِْلَك ُحُدوُب هللا َوَمن يُِطِع هللا َوَرُسولَ قال هللا تعالى: 

 .[23]النااء:  األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َوَذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾

 .[20]الفتح:  ﴿َوَمن يُِطِع هللا َوَرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر﴾وقال تعالى: 

تِي ُكل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ي هللاُ عنه، رض هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (603  يَْدُخلُونَ  أُمَّ

 ،الَجنَّةَ  َدَخلَ  أَطَاَعنِي َمنْ » :قَالَ  ؟يَأْبَى َوَمنْ  ،هللا  َرُسولَ  يَا :قَالُوا «.أَبَى َمنْ  إَِلَّ  الَجنَّةَ 

أَبَى فَقَدْ  َعَصانِي َوَمنْ 
2

 رواه البخاري.«. 

 َوهُوَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َماَلئَِكةٌ  َجاَءتْ رضي هللاُ عنهما قال:  هللا َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ وعن  (601

 إِنَّ  :فَقَالُوا .يَْقظَانُ  َواْلقَْلبَ  اَائَِمةٌ  اْلَعْينَ  إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  اَائِمٌ 

 اْلَعْينَ  إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  َمثاًَل  لَهُ  فَاْضِربُوا ،َمثاًَل  هََذا لَِصاِحبُِكمْ 

 َباِعيًا َوبََعثَ  ،َمأُْببَةً  فِيهَا َوَجَعلَ  ،َباًرا بَنَى َرُجلٍ  َكَمثَلِ  َمثَلُهُ  :فَقَالُوا .يَْقظَانُ  َواْلقَْلبَ  اَائَِمةٌ 

ارَ  َبَخلَ  الدَّاِعيَ  أََجابَ  فََمنْ  ارَ  يَْدُخلْ  لَمْ  الدَّاِعيَ  يُِجبْ  لَمْ  َوَمنْ  ،الَمأُْببَةِ  نْ مِ  َوأََكلَ  ،الدَّ  ،الدَّ

لُوهَا :فَقَالُوا .الَمأُْببَةِ  ِمنَ  يَأُْكلْ  َولَمْ   إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  ،يَْفقَْههَا لَهُ  أَوِّ

دٌ  :َوالدَّاِعي .الَجنَّةُ  :فَالدَّارُ  :الُوافَقَ  .يَْقظَانُ  َواْلقَْلبَ  اَائَِمةٌ  اْلَعْينَ  ًدا أَطَاعَ  فََمنْ  .ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ًدا َعَصى َوَمنْ  ،هللا  أَطَاعَ  فَقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص دٌ  ،هللا  َعَصى فَقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ النَّاسِ  بَْينَ  فَْرقٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُمَحمَّ
6
 .

 رواه البخاري.

 اتباع السنة على فهم سلف األمة من أسباب رضى هللا.

لُوَن ِمَن المهَاِجِريَن َواألَاَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوهُم ال هللا تعالى: ق ابِقُوَن األَوَّ ﴿َوالاَّ

بِإِْحَااٍن رضي هللاُ َعْنهُْم َوَرُضوْا َعْنهُ َوأََعدَّ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتَهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا 

 .[200] التوبة:  يُم﴾أَبَداً َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعظِ 

 اتباع السنة من أسباب محبة هللا ومغفرته.

﴿قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللا فَاتَّبُِعواِي يُْحبِْبُكُم هللاُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذاُوبَُكْم َوهللاُ قال هللا تعالى: 

ِحيٌم﴾  .[32] آل عمران:  َغفُوٌر رَّ

 اتباع السنة من أسباب الفالح.

                                                 

 (.0650البخاري ) 2

 (.0652البخاري ) 6

 باكون الهمزة وضم الدال هي: الوليمة. «المأُْببَة»قوله: 
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يَّ الَِّذي يَِجُدواَهُ َمْكتُوباً ِعنَدهُْم فِي تعالى: قال هللا   ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ ﴿الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

ُم  التَّْوَراِة َواإِلْاِجيِل يَأُْمُرهُم بِالَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن المنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ

َويََضُع َعْنهُْم إِْصَرهُْم َواألَْغالََل الَّتِي َكااَْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُوْا بِهِ  َعلَْيِهُم اْلَخبَآئِثَ 

ُروهُ َواََصُروهُ َواتَّبَُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُاِزَل َمَعهُ أُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن﴾  .[210]األعراف:  َوَعزَّ

نِيَن إَِذا ُبُعوا إِلَى هللا َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم أَن ﴿إِاََّما َكاَن قَْوَل المْؤمِ وقال تعالى: 

 .[12]النور:  يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن﴾

 اتباع السنة من أسباب الرحمة.

َكاةَ ﴿َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء فََاأَْكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّ قال هللا تعالى:  قُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

يَّ الَِّذي يَِجُدواَهُ َمْكتُوباً  *َوالَِّذيَن هُم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُوَن  ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

يُِحلُّ لَهُُم الطَّيِّبَاِت ِعنَدهُْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْاِجيِل يَأُْمُرهُم بِالَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن المنَكِر وَ 

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَآئَِث َويََضُع َعْنهُْم إِْصَرهُْم َواألَْغالََل الَّتِي َكااَْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُواْ   بِِه َويَُحرِّ

ُروهُ َواََصُروهُ َواتَّبَُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُاِزَل َمَعهُ أُْولَئَِك هُُم المْفلِ   -212]األعراف:  ُحوَن﴾َوَعزَّ

210]. 

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾وقال تعالى:   [.236]آل عمران:  ﴿َوأَِطيُعوْا هللا َوالرَّ

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾وقال هللا تعالى:   .[12]النور:  ﴿َوأَِطيُعوا الرَّ

بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف  اءُ ﴿َوالمْؤِمنُوَن َوالمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَ وقال تعالى: 

َكاةَ َويُِطيُعوَن هللا َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َويَْنهَْوَن َعِن المنَكِر َويُقِيُموَن الصَّ

 .[02] التوبة:  َسيَْرَحُمهُُم هللاُ إِنَّ هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾

 اتباع السنة من أسباب الفوز.

هللاَ َوَرُسولَهُ َويَْخَش هللاَ َويَتَّْقِه فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَائُِزوَن﴾  يُِطعِ  ﴿َوَمنْ لى: قال هللا تعا

 .[16]النور:

 .[02]األحزاب:﴿َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما﴾ وقال تعالى: 

 اتباع السنة من أسباب ارداية

يِّ الَِّذي يُْؤِمُن بِاهلل َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوهُ ﴿فَآِمنُوْا قال هللا تعالى:  بِاهلل َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ

 .[215]األعراف:  لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن﴾

ُسوِل إاِلَّ اْلبَالُغ المِبيُن﴾وقال تعالى:   .[13]النور:  ﴿َوإِن تُِطيُعوهُ تَْهتَُدوا َوَما َعلَى الرَّ

ْاتَقِيمٍ ﴿َوإِاَّ وقال تعالى:   .[13-16]الشورى:  ِصَراِط هللا﴾*  َك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 اتباع السنة من أسباب النجاة.

 بََعثَنِي َما َوَمثَلُ  َمثَلِي إِنََّما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  ُموَسى أَبِي َعنْ  (602
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ا أَتَى َرُجلٍ  َكَمثَلِ  ،هللا بِهِ   النَِّذيرُ  أَنَا َوإِنِّي ،بَِعْينَيَّ  اْلَجْيشَ  َرأَْيتُ  إِنِّي ،قَْومِ  يَا :فَقَالَ  قَْوما

 َوَكذَّبَتْ  ،فَنََجْوا َمَهلِِهمْ  َعلَى فَاْنطَلَقُوا فَأَْدلَُجوا قَْوِمهِ  ِمنْ  طَائِفَة   فَأَطَاَعهُ  ،فَالنََّجاءَ  اْلُعْريَانُ 

 َمنْ  َمثَلُ  فََذلِكَ  .َواْجتَاَحُهمْ  ،فَأَْهلََكُهمْ  اْلَجْيشُ  َحهُمْ فََصبَّ  ،َمَكانَُهمْ  فَأَْصبَُحوا ِمْنُهمْ  طَائِفَة  

الَحقِّ  ِمنْ  بِهِ  ِجْئتُ  بَِما َوَكذَّبَ  ،َعَصانِي َمنْ  َوَمثَلُ  ،بِهِ  ِجْئتُ  َما فَاتَّبَعَ  أَطَاَعنِي
2

متفق «. 

 عليه. 

 فَأَتَاهُ ، فََمِرضَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  مُ يَْخدُ  يَهُوِبيٌّ  ُغاَلمٌ  َكانَ : قَالَ  َعْنهُ  رضي هللاُ  أَاَسٍ  َعنْ و (600

 أَِطعْ  :لَهُ  فَقَالَ  ِعْنَدهُ  َوهُوَ  أَبِيهِ  إِلَى فَنَظَرَ  «أَْسلِمْ » :لَهُ  فَقَالَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  فَقََعدَ  ،يَُعوُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ 

رواه «. النَّارِ  ِمنَ  أَْنقََذهُ  ِذيالَّ  هلل الَحْمدُ » :يَقُولُ  َوهُوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََخَرجَ  فَأَْسلَمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اْلقَاِسمِ  أَبَا

البخاري
6
. 

 اتباع السنة من أسباب حصوذ الخير.

ُسوَل َوأُْولِي األَْمِر ِمنُكْم قال هللا تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا هللا َوأَِطيُعوْا الرَّ

وهُ إِلَى هللا َوالرَّ  ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َذلَِك فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُربُّ

 .[11]النااء:  َخْيٌر َوأَْحَاُن تَأِْويالً﴾

 . [32]النااء:  ﴿َولَْو أَاَّهُْم قَالُوْا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َواْسَمْع َوااظُْراَا لََكاَن َخْيراً لَّهُْم َوأَْقَوَم﴾وقال تعالى: 

 يَْجَعلْ  فَلَمْ  ثاََلثًا طَلَّقَهَا َزْوَجهَا إِنَّ رضي هللاُ عنها قالت:  قَْيسٍ  بِْنتِ  فَاِطَمةَ وعن   (605

 «فَآِذنِينِي َحلَْلتِ  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي قَالَ  :قَالَتْ  .اَفَقَةً  َواَل  ُسْكنَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهَا

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،َزْيدٍ  ْبنُ  اَمةُ َوأُسَ  ،َجْهمٍ  َوأَبُو ،ُمَعاِويَةُ  فََخطَبَهَا فَآَذْاتُهُ   ُمَعاِويَةُ  أَمَّ

ا ،لَهُ  َمالَ  ََل  تَِرب   فََرُجل   اب   فََرُجل   َجْهمٍ  أَبُو َوأَمَّ  فَقَالَتْ  «َزْيدٍ  ْبنُ  أَُساَمةُ  َولَِكنْ  ،لِلنَِّساءِ  َضرَّ

 َخْير   َرُسولِهِ  َوطَاَعةُ  ،هللا  طَاَعةُ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  لَهَا فَقَالَ  أَُساَمةُ  ،أَُساَمةُ  :هََكَذا بِيَِدهَا

ْجتُهُ  :قَالَتْ  «لَكِ  فَاْغتَبَْطتُ  ،فَتََزوَّ
3

 . رواه مالم.
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، أي: ساروا أول الليل، أو ساروا الليل كله على االختالف في مدلول  «فَأَْبلَُجوا»قوله:

على أن المراب به سير آخر الليل فال -ابَّلُجوا-هذه اللفظة، وأما بالوصل والتشديد

 يناسب هذا المقام.

، أي: أتاهم صباًحا هذا أصله، ثم كثر استعماله حتى استعمل «فصبحهم الجيش»قوله: 

 فيمن طرق بغتة في أي وقت كان.

 (.22/351) «فتح الباري»، أي: استأصلهم. ااظر «فاجتاحهم»قوله: 

 (.2312البخاري ) 6

 = (.2350مالم ) 3
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 :قَالَ  ثُمَّ  ،فََكِرْهتُهُ  ،«َزْيدٍ  ْبنَ  أَُساَمةَ  اْنِكِحي»قال لها:  ملسو هيلع هللا ىلصوفي رواية له، أن النبي  

 .َخْيًرا هللا فِيهِ  فََجَعلَ  ،فَنََكْحتُهُ  ،«أَُساَمةَ  اْنِكِحي»

 إحياء السنن من أسباب األجور العظيمة

 فََجاَءهُ  :قَالَ  ،النَّهَارِ  َصْدرِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِعْندَ  ُكنَّاوعن جرير بن عبد هللا قال  (601

يُوفِ  ُمتَقَلِِّدي اْلَعبَاءِ  أَوْ  ،النَِّمارِ  ُمْجتَابِي ُعَراةٌ  ُحفَاةٌ  قَْومٌ  تُهُمْ  الاُّ  ِمنْ  ُكلُّهُمْ  بَلْ  ،ُمَضرَ  ِمنْ  َعامَّ

 ،باَِلاًل  فَأََمرَ  َخَرجَ  ثُمَّ  ،فََدَخلَ  ،اْلفَاقَةِ  ِمنَ  بِِهمْ  َرأَى لَِما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َوْجهُ  فَتََمعَّرَ  ،ُمَضرَ 

 َواِحَدةٍ  ْفسٍ اَ  ِمنْ  َخلَقَُكمْ  الَِّذي َربَُّكمْ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّهَا يَا﴿: فَقَالَ  َخطَبَ  ثُمَّ  ،فََصلَّى َوأَقَامَ  فَأَذَّنَ 

 َما اَْفسٌ  هللا َوْلتَْنظُرْ  اتَّقُوا: ﴿اْلَحْشرِ  فِي الَّتِي َواآْليَةَ ﴾َرقِيبًا َعلَْيُكمْ  هللا َكانَ  إِنَّ  اآْليَةِ  آِخرِ  إِلَى

هِ  عِ َصا ِمنْ  ،ثَْوبِهِ  ِمنْ  ،ِِبْرهَِمه ِمنْ  ،ِبينَاِرهِ  ِمنْ  َرُجلٌ  تََصدَّقَ ﴾ هللا  َواتَّقُوا لَِغدٍ  قَدََّمتْ   ،بُرِّ

ةٍ  اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فََجاءَ  :قَالَ  ،تَْمَرةٍ  بِِشقِّ  َولَوْ  :قَالَ  َحتَّى ،تَْمِرهِ  َصاعِ  ِمنْ   َكاَبتْ  بُِصرَّ

 َوثِيَابٍ  ،طََعامٍ  ِمنْ  َكْوَمْينِ  َرأَْيتُ  َحتَّى النَّاسُ  تَتَابَعَ  ثُمَّ  ،قَالَ  َعَجَزتْ  قَدْ  بَلْ  ،َعْنهَا تَْعِجزُ  َكفُّهُ 

 فِي َسنَّ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ؛ُمْذهَبَةٌ  َكأَاَّهُ  يَتَهَلَّلُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َوْجهَ  َرأَْيتُ  َحتَّى

ْسًَلمِ   أُُجوِرِهمْ  ِمنْ  يَْنقُصَ  أَنْ  َغْيرِ  ِمنْ  بَْعَدهُ  بَِها َعِملَ  َمنْ  َوأَْجرُ  أَْجُرَها فَلَهُ  َحَسنَةا  ُسنَّةا  اإْلِ

ْسًَلمِ  فِي نَّ سَ  َوَمنْ  ،َشْيء    بَْعِدهِ  ِمنْ  بَِها َعِملَ  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزُرَها َعلَْيهِ  َكانَ  َسيِّئَةا  ُسنَّةا  اإْلِ

َشْيء   أَْوَزاِرِهمْ  ِمنْ  يَْنقُصَ  أَنْ  َغْيرِ  ِمنْ 
1

 رواه مالم. «. 
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 ، أي: فقير.«ترب»، أي: أعلميني. قوله: «فآذايني»قوله: 

 أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرابة زوالها عنه، وليس هو بحاد. والغبطة: هي

شرح النووي على »لكواه مولى، ولكواه كان أسوب جًدا. اهـ من  «فكرهته»قولها: 

 (.201 -20/10) «مالم

 (.2020مالم ) 2

النمار جمع امرة، وهي: كااء من صوف مخطط، ومعنى:  «مجتابي النمار»قوله: 

، والجوب القطع، ومنه قوله م: البايها قد خرقوها في رؤوسه، أي«مجتابيها»

ْخَر بِاْلَوابِ ﴿تعالى:   ، أي: احتوه، وقطعوه.[1]الفجر: ﴾ َوثَُموَب الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

 َكأَاَّهُ »، أي: صبرتين. وقوله: «رأيت كومين»، أي تغير. وقوله: «تََمعَّرَ »وقوله: 

 (.203) «رياض الصالحين»ستنارة. ااظر ، أي: في الصفاء، واال«ُمْذهَبَةٌ 
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 مخالفة السنة من أسباب دخوذ النار

ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُ اْلهَُدى َويَتَّبِْع َغْيَر َسبِيِل ﴿َوَمن يُشَ قال هللا تعالى: اقِِق الرَّ

 .[221]النااء:  المْؤِمنِيَن اَُولِِّه َما تََولَّى َواُْصلِِه َجهَنََّم َوَساءْت َمِصيراً﴾

َخالِداً فِيهَا َولَهُ َعَذاٌب  ﴿َوَمن يَْعِص هللا َوَرُسولَهُ َويَتََعدَّ ُحُدوَبهُ يُْدِخْلهُ اَاراً وقال تعالى: 

ِهيٌن﴾  .[23]النااء:  مُّ

 .[63]الجن:  ﴿َوَمن يَْعِص هللا َوَرُسولَهُ فَإِنَّ لَهُ اَاَر َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً﴾وقال تعالى: 

ُسوال﴾ ﴿يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوهُهُْم فِي النَّاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أَطَْعنَاوقال تعالى:   هللا َوأَطَْعنَا الرَّ

 .[22]األحزاب: 

تِي ُكل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و  (650  يَْدُخلُونَ  أُمَّ

 ،الَجنَّةَ  َدَخلَ  أَطَاَعنِي َمنْ » :قَالَ  ؟يَأْبَى َوَمنْ  ،هللا  َرُسولَ  يَا :قَالُوا «.أَبَى َمنْ  إَِلَّ  الَجنَّةَ 

أَبَى فَقَدْ  َعَصانِي َوَمنْ 
2

 رواه البخاري.«. 

 َرُجلٍ  َكَمثَلِ  ،َوَمثَلُُكمْ  َمثَلِي» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َجابِرٍ  َعنْ و (652

ا أَْوقَدَ   ُحَجِزُكمْ بِ  آِخذ   َوأَنَا ،َعْنَها يَُذب ُهنَّ  َوُهوَ  ،فِيَها يَقَْعنَ  َواْلفََراشُ  ،الَجنَاِدبُ  فََجَعلَ  ،نَارا

يَِدي ِمنْ  تَفَلَّتُونَ  َوأَْنتُمْ  ،النَّارِ  َعنِ 
6
 رواه مالم. «

 مخالفة السنة من أسباب الضالذ.

﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكوَن لَهُُم قال هللا تعالى: 

بِيناً﴾ اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعصِ   .[32]األحزاب:  هللا َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضالالً مُّ

 مخالفة السنة من أسباب الندم الشديد يوم القيامة.

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَى هَُؤالءِ قال هللا تعالى:   *َشِهيداً  ﴿فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمَّ

ى بِِهُم األَْرُض َوالَ يَْكتُُموَن هللا َحِديثاً﴾يَْوَمئٍِذ يََوبُّ الَِّذيَن َكفَرُ  ُسوَل لَْو تَُاوَّ  وْا َوَعَصُوْا الرَّ

 .[36 -32]النااء: 

ُسوِل َسبِيالً﴾وقال تعالى:   .[60]الفرقان:  ﴿َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

 اب الفتنة والعذاب األليم.مخالفة السنة من أسب

                                                 

 (.0650البخاري ) 2

 (.6651مالم ) 6

 «والحجز»، احو الفراش ، والجراب هذا هو المعروف الذي يقع في النار. «الجنابب»

 (.223) «رياض الصالحين»جمع حجزة، وهو: معقد اإلزار، والاراويل. ااظر 
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﴿فَْليَْحَذِر الَِّذيَن يَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَن تُِصيبَهُْم فِْتنَةٌ أَْو يُِصيبَهُْم َعَذاٌب قال هللا تعالى:  

 .[23]النور:  أَلِيٌم﴾

فَإِنَّ هللا َشِديُد  ﴿َذلَِك بِأَاَّهُْم َشآقُّوْا هللا َوَرُسولَهُ َوَمن يَُشاقِِق هللا َوَرُسولَهُ وقال تعالى: 

 .[23]األافال:  اْلِعقَاِب﴾

 مخالفة السنة من أسباب العقوبة العاجلة.

 ،بِِشَمالِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِعْندَ  أََكلَ  َرُجاًل  أَنَّ عن سلمة بن األكوع رضي هللاُ عنه،  (656

 فََما :قَالَ  اْلِكْبرُ  إاِلَّ  َمنََعهُ  امَ  «اْستَطَْعتَ  ََل » :قَالَ  ؟أَْستَِطيعُ  اَل  :قَالَ  «بِيَِمينِكَ  ُكلْ » :فَقَالَ 

فِيهِ  إِلَى َرفََعهَا
2

 . رواه مالم. 

الَةِ  َعلَى ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َجَعلَ  رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ وعن  (653 جَّ  يَْومَ  الرَّ

 فًََل  الطَّْيرُ  تَْخطَفُنَا َرأَْيتُُمونَا إِنْ » :فَقَالَ  ،ٍُجبَْير هللا ْبنَ  َعْبدَ  َرُجاًل  َخْمِاينَ  َوَكااُوا أُُحدٍ 

 فًََل  َوأَْوطَأْنَاُهمْ  ،اْلقَْومَ  َهَزْمنَا َرأَْيتُُمونَا َوإِنْ  ،إِلَْيُكمْ  أُْرِسلَ  َحتَّى َهَذا َمَكانَُكمْ  تَْبَرُحوا

 بََدتْ  قَدْ  يَْشتَِدْبنَ  َااءَ النِّ  َوهللا َرأَْيتُ  فَأَاَا :قَالَ  فَهََزُموهُمْ  ،«إِلَْيُكمْ  أُْرِسلَ  َحتَّى تَْبَرُحوا

 قَْومِ  :أَيْ  ،اْلَغنِيَمةَ  :ُجبَْيرٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  أَْصَحابُ  فَقَالَ  ثِيَابَهُنَّ  َرافَِعاتٍ  َوأَْسُوقُهُنَّ  ،َخاَلِخلُهُنَّ 

 َرُسولُ  لَُكمْ  قَالَ  َما يتُمْ أَاَاِ  :ُجبَْيرٍ  هللا ْبنُ  َعْبدُ  فَقَالَ  ؟تَْنتَِظُرونَ  فََما أَْصَحابُُكمْ  ظَهَرَ  اْلَغنِيَمةَ 

ا ،اْلَغنِيَمةِ  ِمنَ  فَلَنُِصيبَنَّ  ،النَّاسَ  َوهللا لَنَأْتِيَنَّ  :قَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصهللا   ُوُجوهُهُمْ  ُصِرفَتْ  أَتَْوهُمْ  فَلَمَّ

ُسولُ  يَْدُعوهُمْ  إِذْ  فََذاكَ  ،ُمْنهَِزِمينَ  فَأَْقبَلُوا  اْثنَيْ  َغْيرُ  ملسو هيلع هللا ىلص بِيِّ النَّ  َمعَ  يَْبقَ  فَلَمْ  أُْخَراهُمْ  فِي الرَّ

 يَْومَ  المْشِرِكينَ  ِمنَ  أََصابُوا َوأَْصَحابُهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َوَكانَ  ،َسْبِعينَ  ِمنَّا فَأََصابُوا ،َرُجاًل  َعَشرَ 

دٌ ُمحَ  اْلقَْومِ  أَفِي :ُسْفيَانَ  أَبُو فَقَالَ  ،قَتِياًل  َوَسْبِعينَ  ،أَِسيًرا َسْبِعينَ  :َوِمائَةً  أَْربَِعينَ  بَْدرٍ   ثاََلثَ  ؟مَّ

اتٍ  اتٍ  ثاََلثَ  ؟قَُحافَةَ  أَبِي اْبنُ  اْلقَْومِ  أَفِي :قَالَ  ثُمَّ  ،يُِجيبُوهُ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَنَهَاهُمُ  َمرَّ  ثُمَّ  ،َمرَّ

اتٍ  ثاََلثَ  ؟اْلَخطَّابِ  اْبنُ  اْلقَْومِ  أَفِي :قَالَ  ا :فَقَالَ  أَْصَحابِهِ  إِلَى َرَجعَ  ثُمَّ  ،َمرَّ  فَقَدْ  ءِ هَُؤاَل  أَمَّ

 َوقَدْ  ،ُكلُّهُمْ  أَلَْحيَاءٌ  َعَدْبتَ  الَِّذينَ  هللا إِنَّ  َعُدوَّ  َوهللا يَا َكَذْبتَ  :فَقَالَ  اَْفَاهُ  ُعَمرُ  َملَكَ  فََما .قُتِلُوا

 لَمْ  ،ُمْثلَةً  مِ اْلقَوْ  فِي َستَِجُدونَ  إِاَُّكمْ  ،ِسَجالٌ  َواْلَحْربُ  بَْدرٍ  بِيَْومِ  يَْومٌ  :قَالَ  ك.يَُاوءُ  َما لَكَ  بَقِيَ 

 ؟«لَهُ  تُِجيبُوا أَََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ  .هُبَلْ  أُْعلُ  ،هُبَلْ  أُْعلُ  يَْرتَِجزُ  أََخذَ  ثُمَّ  ،تَُاْؤاِي َولَمْ  بِهَا آُمرْ 

 َواَل  ىاْلُعزَّ  لَنَا إِنَّ  :قَالَ  «.َوأََجل   هللا أَْعلَى :قُولُوا» :قَالَ  ؟اَقُولُ  َما ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا

ى  :قَالَ  ؟اَقُولُ  هللا َما َرُسولَ  يَا :قَالُوا قَالَ  ؟«لَهُ  تُِجيبُوا أَََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  .لَُكمْ  ُعزَّ

لَُكمْ  َمْولَى َوََل  هللا َمْوََلنَا قُولُوا»
6

 رواه البخاري.«. 
                                                 

 (.6062مالم ) 2

 (.3031البخاري ) 6

 ، أي: ال تفارقوا مكااكم.«برحوا مكااكمال ت»قوله: 

، أي: يارعن في «نَ َْ يشتِدب»، أي: أهلكناهم، وأهنَّاهم. قوله: «أوطأااهم»قوله: 

 =، أي: تشويهًا، وقطًعا «مثلة»، أي: مرة لنا، ومرة علينا. «والحرب سجال»المشي. 
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 تَبُوكَ  َغْزَوةَ  ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِيِّ ا َمعَ  َغَزْواَا: قَالَ  رضي هللاُ عنه الاَّاِعِديِّ  ُحَمْيدٍ  أَبِي َعنْ و (653

ا  «.ْخُرُصواا» :أِلَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  لَهَا َحِديقَةٍ  فِي اْمَرأَةٌ  إَِذا ،اْلقَُرى َواِبيَ  َجاءَ  فَلَمَّ

ا«. ِمْنَها يَْخُرجُ  َما أَْحِصي» :لَهَا فَقَالَ  أَْوُسقٍ  َعَشَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َوَخَرصَ   بُوكَ تَ  أَتَْينَا فَلَمَّ

 «فَْليَْعقِْلهُ  بَِعير   َمَعهُ  َكانَ  َوَمنْ  ،أََحد   يَقُوَمنَّ  فًََل  ،َشِديَدة   ِريح   اللَّْيلَةَ  َستَُهب   إِنََّها أََما» :قَالَ 

ءٍ  بَِجبَلِ  فَأَْلقَْتهُ  َرُجلٌ  فَقَامَ  ،َشِديَدةٌ  ِريحٌ  َوهَبَّتْ  ،فََعقَْلنَاهَا طَيِّ
2
 ... متفق عليه. 

 ة من الكبائر.الرغبة عن السن

 النَّبِيِّ  أَْزَواجِ  بُيُوتِ  إِلَى َرْهطٍ  ثاََلثَةُ  َجاءَ قال:  َعْنهُ  رضي هللاُ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ عن  (651

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعبَاَبةِ  َعنْ  يَْاأَلُونَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِمنَ  اَْحنُ  َوأَْينَ  :فَقَالُوا ،تَقَالُّوهَا َكأَاَّهُمْ  أُْخبُِروا فَلَمَّ

رَ  َوَما َذْابِهِ  ِمنْ  تَقَدَّمَ  َما لَهُ  ُغفِرَ  قَدْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا :أََحُدهُمْ  قَالَ  تَأَخَّ  َوقَالَ  ،أَبًَدا اللَّْيلَ  أَُصلِّي فَإِاِّي أَاَا أَمَّ

جُ  فاََل  النَِّااءَ  أَْعتَِزلُ  أَاَا :آَخرُ  َوقَالَ  ،أُْفِطرُ  َواَل  الدَّْهرَ  أَُصومُ  أَاَا :آَخرُ   فََجاءَ  .أَبًَدا أَتََزوَّ

 َوأَْتقَاُكمْ  هلل َْلَْخَشاُكمْ  َوهللا إِنِّي أََما ؟َوَكَذا ،َكَذا قُْلتُمْ  الَِّذينَ  أَْنتُمْ » :فَقَالَ  إِلَْيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

جُ  ،َوأَْرقُدُ  َوأَُصلِّي ،َوأُْفِطرُ  ،أَُصومُ  لَِكنِّي ،لَهُ   فَلَيْسَ  ُسنَّتِي َعنْ  َرِغبَ  فََمنْ  ،النَِّساءَ  َوأَتََزوَّ

ِمنِّي
6

 متفق عليه.« 

 اإلعراض عن السنة هالث.

 فَإِنََّما تََرْكتُُكمْ  َما َدُعونِي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ رضي هللاُ عنه، أ هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (652

ُسَؤا قَْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  َهلَكَ أ  ءٍ َشيْ  َعنْ  نََهْيتُُكمْ  فَإَِذا ،أَْنبِيَائِِهمْ  َعلَى ِهمُ َواْختًَِلفُ  ،مُ هُ لِِ

=

                                                                                                                                   

 لألاف، واألذن، والمذاكير، وغير ذلك من األطراف.

 (.2316لم )(، وما2352البخاري ) 2

 هو: حزر ما على النخل من الرطب تمًرا. «الخرص»

، أي: احفظي عدب كيلها، وأصل اإلحصاء العدب بالحصى؛ ألاهم كااوا «أحصي»قوله: 

 ال يحانون الكتابة فكااوا يضبطون العدب بالحصى.

، أي: يشده بالعقال، وهو: الحبل، والمراب بجبل طي المكان الذي كاات «فليعقله»قوله: 

 .(331 -3/333) «ريفتح البا»القبيلة المذكورة تنزله. ااظر 

 (.2302(، ومالم )1023البخاري ) 6

(: وضابطها، أي: 363) «فتح المجيد»قال العالمة عبد الرحمن بن حان رحمه هللا في 

الكبيرة ما قاله المحققون من العلماء: كل ذاب ختمه هللا بنار، أو لعنة، أو غضب، أو 

خ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: أو افي إيمان. ]قلت: والقائل صاحب عذاب. زاب شي

 ، أو قال: ليس منا من فعل كذا، وكذا. اهـ ملسو هيلع هللا ىلصفتح المجيد[. ومن برئ منه رسول هللا 
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اْستَطَْعتُمْ  َما ِمْنهُ  فَأْتُوا بِأَْمرٍ  أََمْرتُُكمْ  َوإَِذا ،فَاْجتَنِبُوهُ  
1

 متفق عليه.«. 

 ،هللا بِهِ  بَعَثَنِي َما َوَمثَلُ  َمثَلِي إِنََّما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  ُموَسى أَبِي َعنْ و (650

ا أَتَى َرُجلٍ  َكَمثَلِ   ،فَالنََّجاءَ  اْلعُْريَانُ  النَِّذيرُ  أَنَا َوإِنِّي ،بِعَْينَيَّ  الَجْيشَ  َرأَْيتُ  إِنِّي ،قَْومِ  يَا :فَقَالَ  قَْوما

بَتْ  ،فَنََجْوا َمَهلِِهمْ  َعلَى فَاْنطَلَقُوا فَأَْدلَُجوا قَْوِمهِ  ِمنْ  طَائِفَة   فَأَطَاَعهُ   فَأَْصبَُحوا ِمْنهُمْ  طَائِفَة   َوَكذَّ

 َوَمثَلُ  ،بِهِ  ِجْئتُ  َما فَاتَّبَعَ  أَطَاَعنِي َمنْ  َمثَلُ  فََذلِكَ  .َواْجتَاَحهُمْ  ،فَأَْهلََكهُمْ  الَجْيشُ  فََصبََّحهُمْ  ،َمَكانَهُمْ 

الَحقِّ  ِمنَ  بِهِ  ِجْئتُ  بَِما َوَكذَّبَ  ،َعَصانِي َمنْ 
6

 . متفق عليه«. 

 َعَملٍ  لُِكلِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و (655

ة   ةٍ  َولُِكلِّ  ،ِشرَّ  َذلِكَ  َغْيرِ  إِلَى َكانَتْ  َوَمنْ  ،أَْفلَحَ  فَقَدْ  ُسنَّتِي إِلَى فَْتَرتُهُ  َكانَتْ  فََمنْ  ،فَْتَرة   ِشرَّ

َهلَكَ  فَقَدْ 
3

 رواه أحمد.«. 

 مخالفة السنة من أسباب عدم الفالح.

 فَاْكتََوْينَا ،اْلَكيِّ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  اَهَى: قَالَ  رضي هللاُ عنه ُحَصْينٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ  (651

أَْاَجْحنَ  َواَل  ،أَْفلَْحنَ  فََما
3

ا الَماَلئَِكةِ  تَْالِيمَ  يَْاَمعُ  َوَكانَ . رواه أبو باوب، وقال رحمه هللا:   فَلَمَّ

ا ،َعْنهُ  اْاقَطَعَ  اْكتََوى إِلَْيهِ  َرَجعَ  تََركَ  فَلَمَّ
1
. 

 .الترغيب في الدعوة إلى هللا

 تعريف الدعوة لغة، وشرًعا

 الدعوة لغة: االستدعاء.

 وشرًعا: هي بعوة الناس إلى اإلسالم والانة بالقول، والعمل.

 أقسام الدعوة إلى هللا.
                                                 

 (.2330، ومالم )(0655) البخاري 2

 (، وقد سبق شرحه.6653(، ومالم )0653البخاري ) 6

 (.3610) «الجامع الصحيح»ي ( بإسناب صحيح، وهو ف2115رواه أحمد ) 3

، أي: وهنا، «ولكل شرة فترة»، أي :حرًصا، واشاطًا، ورغبة. «لكل عمل شرة»قوله: 

 (.2/360) «تحفة األحوذي»وضعفًا، وسكواًا. ااظر 

 (.3616) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3521رواه  أبو باوب ) 3

( عن عمران بن حصين رضي 2662مالم )وهذا الذي قاله أبو باوب رحمه هللا رواه  1

 هللا عنه.
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اقل الشيخ عبد الرحمن بن حان آل الشيخ عن ابن القيم رحمه هللا تعالى قوله: في 

ِحْكَمِة َوالَمْوِعظَِة اْلَحَانَِة َوَجاِبْلهُم بِالَّتِي ِهَي ﴿اْبُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِالْ معنى قوله تعالى: 

. ذكر سبحااه مراتب الدعوة، وجعلها ثالثة أقاام بحاب حال [261]النحل:  أَْحَاُن﴾

المدعو، فإاه إما أن يكون طالبًا للحق محبًا له مؤثًرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى 

 دال.بالحكمة وال يحتاج إلى موعظة وج

وإما أن يكون مشتغاًل بضد الحق، ولكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى 

الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معااًدا معارًضا فهذا يجابل بالتي هي 

أحان، فإن رجع وإال ااتقل معه إلى الجالب إن أمكن
2
. 

 وجوب الدعوة إلى هللا.

ْاتَقِيٍم﴾﴿َواْبُع إِلَى رَ قال هللا تعالى:   .[20]الحج:  بَِّك إِاََّك لََعلَى هًُدى مُّ

 .[21] الشورى:  ﴿فَلَِذلَِك فَاْبُع َواْستَقِْم َكَما أُِمْرَت﴾وقال تعالى: 

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت وقال تعالى:  ُسوُل بَلِّْغ َما أُاِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّ

 .[20]المائدة: ﴾ ِرَسالَتَهُ 

  .[50]القصص:﴿َواْبُع إِلَى َربَِّك َوال تَُكواَنَّ ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾ وقال تعالى: 

 :قال العالمة ابن باز رحمه الله

الواجب على جميع القابرين من العلماء، وحكام المالمين، والدعاة الدعوة إلى هللا 

احاء المعمورة، وهذا هو البالغ عزوجل حتى يصل البالغ إلى العالم كافة في جميع أ

بَِّك َوإِن لَّْم الذي أمر هللا به، قال هللا تعالى لنبيه:  ُسوُل بَلِّْغ َما أُاِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّ

 .[20]المائدة: ﴾ تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ 

صلوات هللا وسالمه  عليه البالغ، وهكذا الرسل جميًعا عليهم البالغ ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول 

، وكان إذا «بلغوا عني ولو آية»: ملسو هيلع هللا ىلصعليهم، وعلى أتباع الرسل أن يبلغوا قال النبي 

، فعلى جميع «فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى له من سامع»خطب الناس يقول: 

هذا الدين،  ملسو هيلع هللا ىلصاألمة حكاًما، وعلماًء، وتجاًرا وغيرهم أن يبلغوا عن هللا وعن رسوله 

شرحوه للناس بشتى اللغات الحية الماتعملةوأن ي
6
. 

 ال أحسن قواًل ممن دعا النا  إلى هللا، وهو في نفسه مهتد.

مَّن َبَعا إِلَى هللا َوَعِمَل َصالِحاً َوقَاَل إِاَّنِي ِمَن قال هللا تعالى:  ﴿َوَمْن أَْحَاُن قَْوالً مِّ

                                                 

 (.202)ص «فتح المجيد» 2

 (.2/333) «مجموع ومقاالت الشيخ ابن باز رحمه هللا» 6
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 .[33]فصلت:  المْالِِميَن﴾ 

 غوا عنه الدعوة. يأمر أصحابه أن يبل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

، ثم قال في آخر النَّْحرِ  يَْومِ  النَّاسَ  َخطَبَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه  بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ  (610

اِهدُ  فَْليُبَلِّغْ »خطبته: . متفق عليه«لَهُ  أَْوَعى هُوَ  لَِمنْ  يُبَلِّغُهُ  ُمبَلِّغٍ  ُربَّ  فَإِنَّهُ  اْلَغائِبَ  الشَّ
2
. 

 َولَوْ  َعنِّي بَلُِّغوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما  َعْمٍرو  ْبنِ هللا َعْبدِ  َعنْ و (612

ثُوا ،آيَةا  ا َعلَيَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  ،َحَرجَ  َوََل  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعنْ  َوَحدِّ دا أْ  ُمتََعمِّ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَْليَتَبَوَّ

رواه البخاري«. النَّارِ 
6
. 

مه هللا: ... وهللا سبحااه وتعالى قد أمر رسوله أن يبلغ ما رح قال العالمة ابن القيم

أازل إليه من ربه، وضمن له حفظه، وعصمته من الناس، وهؤالء المبلغون عنه من 

 ملسو هيلع هللا ىلصأمته لهم من حفظ هللا وعصمته إياهم بحاب قيامهم بدينه، وتبليغهم له، وقد أمر النبي 

يثًا، وتبليغ سنته إلى األمة أفضل من بالتبليغ عنه ولو آية، وبعا لمن بلغ عنه ولو حد

تبليغ الاهام إلى احور العدو؛ ألن تبليغ الاهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ الانن 

فال يقوم به إال ورثة األابياء، وخلفائهم في أممهم جعلنا هللا منهم بمنه وكرمه
3

 ( اهـ.

 الدعوة إلى هللا واجبة على كذ نبي.

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّارضي هللاُ عنهما قال:  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو هللا ْبنِ  َعْبدِ عن  (616

 إِذْ  ،َجَشِرهِ  فِي هُوَ  َمنْ  َوِمنَّا يَْنتَِضلُ  َمنْ  َوِمنَّا ِخبَاَءهُ  يُْصلِحُ  َمنْ  فَِمنَّا ،َمْنِزاًل  فَنََزْلنَا ،َسفَرٍ  فِي

اَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ُمنَاِبي اَاَبى  يَُكنْ  لَمْ  إِنَّهُ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى اْجتََمْعنَافَ  .َجاِمَعةً  الصَّ

تَهُ  يَُدلَّ  أَنْ  َعلَْيهِ  َحق اا َكانَ  إَِلَّ  قَْبلِي نَبِي    َما َشرَّ  َويُْنِذَرُهمْ  ، مْ هلَ  يَْعلَُمهُ  َما َخْيرِ  َعلَى أُمَّ

لَهُم يَْعلَُمهُ 
4

 رواه مالم. «...

 مبنية على علم. الدعوة إلى هللا ال بد أن تكون

﴿قُْل هَِذِه َسبِيلِي أَْبُعو إِلَى هللا َعلَى بَِصيَرٍة أَاَاْ َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن قال هللا تعالى: 

 .[205]يوسف:  هللا َوَما أَاَاْ ِمَن المْشِرِكيَن﴾

                                                 

 (.2201(، ومالم )0005البخاري ) 2

 (. 3320البخاري ) 6

 (.332-330البن القيم رحمه هللا )ص «التفاير القيم» 3

 (.2533مالم ) 3

هي: الدواب التي ترعى، وتبيت «والجشر»هي: المراماه،  المناضلة «ينتضل»قوله: 

 مكااها.
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إذا كاات الدعوة إلى هللا أشرف مقامات العبد  رحمه هللا: قال العالمة ابن القيم

أفضلها فهي ال تحصل إال بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل ال بد في كمال ولها، وأج

الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى يصل إليه الاعي، ويكفي هذا في شرف العلم 

أن صاحبه يحوز به هذا المقام، وهللا يؤتي فضله من يشاء
2

 . اهـ 
 الدعوة توقيفية.

َعاءَ  ﴿قُْل إِاََّماقال هللا تعالى:  مُّ الدُّ  إَِذا َما يُنَذُروَن﴾ أُاِذُرُكم بِاْلَوْحِي َوال يَْاَمُع الصُّ

 .[31]األابياء: 

 الداعي إلى هللا يبدأ باألهم فاألهم.

ا تَأْتِي إِنَّكَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بََعثَنِي: قَالَ رضي هللاُ عنه  ُمَعاذ نع (613  ِمنْ  قَْوما

 أَطَاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ،هللا  َرُسولُ  َوأَنِّي ،هللا  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  َشَهاَدةِ  إِلَى فَاْدُعُهمْ  ،اْلِكتَابِ  أَْهلِ 

 أَطَاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ،َولَْيلَةٍ  يَْومٍ  ُكلِّ  فِي َصلََواتٍ  َخْمسَ  َعلَْيِهمْ  هللا اْفتََرضَ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ 

 فَإِنْ  ،فُقََرائِِهمْ  فِي فَتَُرد   أَْغنِيَائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةا  َعلَْيِهمْ  تََرضَ هللا افْ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ 

 َوبَْينَ  بَْينََها لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛الَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  ،أَْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِيَّاكَ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا ُهمْ 

متفق عليه«. هللا ِحَجاب  
6
. 

 إلى هللا بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة

﴿اْبُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َوالَمْوِعظَِة اْلَحَانَِة َوَجاِبْلهُم بِالَّتِي ِهَي قال هللا تعالى: 

 .[261]النحل:  إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِالمْهتَِديَن﴾ أَْحَانُ 

 الدعوة إلى هللا بالرفق واللين.

فَقُوال *﴿اْذهَبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِاَّهُ طََغىقال هللا تعالى لموسى وهارون عليهما الاالم: 

 .[33 -33]طه:  لَهُ قَْوالً لَّيِّناً لََّعلَّهُ يَتََذكَُّر أَْو يَْخَشى﴾

 :فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعلَى اْليَهُوبِ  ِمنَ  ْهطٌ رَ  اْستَأَْذنَ : قَالَتْ  رضي هللاُ َعْنهَا َعائَِشةَ  َعنْ و (613

امُ  امُ  َعلَْيُكمْ  بَلْ  :فَقُْلتُ  .َعلَْيكَ  الاَّ ْفقَ  يُِحب   هللا َرفِيق   إِنَّ » ،َعائَِشةُ  يَا :فَقَالَ  .َواللَّْعنَةُ  الاَّ  فِي الرِّ

َوَعلَْيُكمْ  تُ قُلْ » :قَالَ  ؟قَالُوا َما تَْاَمعْ  أََولَمْ  :قُْلتُ  «ُكلِّهِ  اْْلَْمرِ 
3

 متفق عليه.«. 

 يُِحب   هللا َرفِيق   إِنَّ  َعائَِشةُ  يَا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنها،  هاَعنْ و (611

                                                 

 (.321) «التفاير القيم» 2

 ، هي: النفائس.«الكرائم»(، و21(، ومالم )2315البخاري ) 6

 هو: الموت.«الاام»(. و6221(، ومالم )2160البخاري) 3
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ْفقَ   ْفقِ  َعلَى َويُْعِطي ،الرِّ ِسَواهُ  َما َعلَى يُْعِطي ََل  َوَما ،اْلُعْنفِ  َعلَى يُْعِطي ََل  َما الرِّ
1

 »

 رواه مالم.

ْفقَ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ   عنها قالت: قالوعنها رضي هللاُ  (612  إَِلَّ  َشْيءٍ  فِي يَُكونُ  ََل  الرِّ

َشانَهُ  إَِلَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  يُْنَزعُ  َوََل  ،َزانَهُ 
6

 رواه مالم.«. 

 َمنْ » :ليقو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  بن عبد هللا البجلي رضي هللاُ عنه قال: سمعت َجِريرِ  َعنْ و (610

ْفقَ  يُْحَرمِ  ْيرَ الخَ  ْحَرمِ يَ  الرِّ
3

 رواه مالم.«. 

 َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَتَى َشاب ًا فَتًى إِنَّ :قَالَ  رضي هللاُ عنه أَُماَمةَ  أَبِي َعنْ و (615

اَا لِي اْئَذنْ  ،هللا   ِمْنهُ  فََداَا ،«اْدنُهْ » :فَقَالَ  .َمهْ  ،َمهْ  :قَالُوا فََزَجُروهُ  ،َعلَْيهِ  اْلقَْومُ  فَأَْقبَلَ  ،بِالزِّ

كَ  أَتُِحب هُ » :قَالَ  فََجلَسَ  :قَالَ  يبًاقَرِ   النَّاسُ  َوََل » :قَالَ  .هللا فَِداَءكَ  َوهللا َجَعلَنِي اَل  :قَالَ  ؟«ِْلُمِّ

َهاتِِهمْ  يُِحب ونَهُ   .هللا فَِداَءكَ  َجَعلَنِي ،هللا  َرُسولَ  َوهللا يَا اَل  :قَالَ  «.َِلْبنَتِكَ  أَفَتُِحب هُ » :قَالَ «.ِْلُمَّ

هللا  َوهللا َجَعلَنِي اَل  :قَالَ  ؟«ِْلُْختِكَ  أَفَتُِحب هُ » :قَالَ  «.لِبَنَاتِِهمْ  يُِحب ونَهُ  النَّاسُ  َوََل » :قَالَ 

تِكَ  أَفَتُِحب هُ » :قَالَ  «.ِْلََخَواتِِهمْ  يُِحب ونَهُ  النَّاسُ  َوََل » :قَالَ  .فَِداَءكَ  َوهللا  اَل  :قَالَ  ؟«لَِعمَّ

اتِِهمْ  يُِحب ونَهُ  النَّاسُ  َوََل » :قَالَ  .هللا فَِداَءكَ  َجَعلَنِي  اَل  :قَالَ  ؟«لَِخالَتِكَ  أَفَتُِحب هُ » :قَالَ  «.لَِعمَّ

 ،َعلَْيهِ  يََدهُ  فََوَضعَ  :قَالَ  «.لَِخاََلتِِهمْ  يُِحب ونَهُ  النَّاسُ  َوََل » :قَالَ  .هللا فَِداَءكَ  َوهللا َجَعلَنِي

نْ  ،قَْلبَهُ  َوطَهِّرْ  ،َذْنبَهُ  اْغفِرْ  اللهمَّ » :َوقَالَ   إِلَى يَْلتَفِتُ  اْلفَتَى َذلِكَ  بَْعدَ  يَُكنْ  فَلَمْ  «فَْرَجهُ  َوَحصِّ

َشْيءٍ 
3

 . رواه أحمد.

 التيسير على النا  في الدعوة إلى هللا.

                                                 

 (.6113مالم ) 2

 أي: عابه، والشَّين: العيب.، «شااه»، أي: حاَّنه، وَزيَّنه، «زااه»( 6113مالم ) 6

 (.6116مالم ) 3

(، ثم قال َعقِبَه: 20) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 1/612رواه أحمد ) 3

 ويا لها من موعظة، وتوجيه للدعاة إلى هللا. اهـ

قلت: وهذا هو األصل في الدعوة إلى هللا الرفق، واللين، ولكن إذا احتاج الداعية إلى هللا 

عمل الشدة في بعض المواضع التي يرى أن المصلحة فيها تقتضي ذلك فال أن يات

بأس، فعن عتي بن ضمرة قال: شهد ته يوًما يعني أبي بن كعب رضي هللاُ عنه وإذا 

رجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضه بأير أبيه، ولم يكنه فكأن القوم استنكروا ذلك 

من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية »قال لنا:  ملسو هيلع هللا ىلصمنه فقال: ال تلومواي، فإن النبي 

(، وحانه شيخنا 130« )عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في «. فأعضوه وال تَْكنُوا

 (. 22) «الصحيح الماند»رحمه هللا في 
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ا: قَالَ عن أبي موسى األشعري رضي هللاُ عنه  (611  بْنَ  َوُمَعاذَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بََعثَهُ  لَمَّ

َرا» :هَُمالَ  قَالَ  َجبَلٍ  َرا َوََل  ،يَسِّ َرا ،تَُعسِّ متفق «. َوتَطَاَوَعا َوََل تَْختَلِفَا تُنَفَِّرا َوََل  ،َوبَشِّ

عليه
2
. 

 النَّاسُ  إِلَْيهِ  فَثَارَ  ،الَمْاِجدِ  فِي بَالَ  أَْعَرابِي ًا أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ وعن أبي  (300

 َسْجًلا  أَوْ  ،َماءٍ  ِمنْ  َذنُوباا بَْولِهِ  َعلَى َوأَْهِريقُوا ،َدُعوهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  لَهُمْ  فَقَالَ  .بِهِ  ليَقَُعوا

ِرينَ  بُِعْثتُمْ  فَإِنََّما ؛َماءٍ  ِمنْ  ِرينَ  تُْبَعثُوا َولَمْ  ،ُميَسِّ ُمَعسِّ
2

 رواه البخاري.«. 

 ،قَطُّ  أَْمَرْينِ  نَ بَيْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  ُخيِّرَ  َما: قَالَتْ  أَاَّهَا رضي هللاُ َعْنهَا َعائَِشةَ  َعنْ و (302

هللا  َرُسولُ  اْاتَقَمَ  َوَما ،ِمْنهُ  النَّاسِ  أَْبَعدَ  َكانَ  إِْثًما َكانَ  فَإِنْ  ،إِْثًما يَُكنْ  لَمْ  َما أَْيَاَرهَُما أََخذَ  إاِلَّ 

هلل بِهَا فَيَْنتَقِمَ  ،هللا ُحْرَمةُ  تُْنتَهَكَ  أَنْ  إاِلَّ  ،قَطُّ  َشْيءٍ  فِي لِنَْفِاهِ  ملسو هيلع هللا ىلص
3
 . 

 عليه.متفق 

واعلم أاي ال أقصد بالتياير التياير المخالف للشرع، أو التياير من قبل اآلراء ال 

من األبلة، أو التياير الذي فيه تنازالت عن بين هللا الذي يفعله كثير من الحزبيين، 

ويداداون به، وإاما أقصد التياير الذي هو في حدوب األبلة من الكتاب والانة، وهللا 

 الموفق.

 

 

 

 دعوة إلى هللا تحتاج إلى صبر وتحمذ.ال

 ذي سوق في مر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول رأيت: قال رضي هللاُ عنه المحاربي طارق عن (306

 ،«تفلحوا هللا إَل إله َل: قولوا الناس، أيها يا»: يقول وهو حمراء، حلة وعليه ،المجاز

                                                 

 (، وهذا لفظ البخاري.2033(،ومالم )3035البخاري ) 2

 (.2265البخاري ) 6

 ا.، أي: بلوً «سجالً »، أي: صبوا، «اهريقوا»قوله: 

 الذاوب: هو الدلو العظيم. «ذاوبًا»قوله: 

 (.6360(، ومالم )2262البخاري ) 3
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 ال ،سالنا أيها يا: يقول وهو وعرقوبيه، كعبيه أبمى قد بالحجارة يرميه يتبعه ورجل 

 الذي هذا من: فقلت المطلب، عبد بني غالم: قالوا هذا؟ من :فقلت كذاب، فإاه ؛تطيعوه

لهب أبو العزى عبد هذا:  قالوا ؟ بالحجارة يرميه يتبعه
2

 . رواه ابن خزيمة.

. وصوب النظر فيَّ  فصعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتيت: قالوعن مالك بن اضلة رضي هللاُ عنه 

 من رسالة أتتني»: قال ،« والرحم هللا إَل شيء َل» :لقا تنهى؟ وعم تدعو؟ إالم:  قلت

ورويت، ذرعا بها فضقت ربي
2
 نَّ لَ عَ فْ يُ لَ  أو ،لنعَ فْ لتَ :  لي فقيل ، سيكذبونني الناس أن 

بك
3
 «خلق أفعال العباب». رواه البخاري في «

 .ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة إلى هللا من صفات نبينا 

راً َواَِذيراً ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِاَّ قال هللا تعالى:  َوَباِعياً إِلَى هللا  *ا أَْرَسْلنَاَك َشاِهداً َوُمبَشِّ

نِيراً﴾  .[32 -31]األحزاب:  بِإِْذاِِه َوِسَراجاً مُّ

 ﴿قُْل إِاََّما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللا َوال أُْشِرَك بِِه إِلَْيِه أَْبُعو َوإِلَْيِه َمآب﴾وقال هللا تعالى: 

 .[32]الرعد: 

 َوهُوَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َماَلئَِكةٌ  َجاَءتْ رضي هللاُ عنهما قال: هللا  َعْبدِ  ْبنَ  َجابِرَ وعن   (303

 إِنَّ  :فَقَالُوا .يَْقظَانُ  َواْلقَْلبَ  اَائَِمةٌ  اْلَعْينَ  إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  اَائِمٌ 

 اْلَعْينَ  إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  َمثاًَل  لَهُ  ْضِربُوافَا ،َمثاًَل  هََذا لَِصاِحبُِكمْ 

 َباِعيًا َوبََعثَ  ،َمأُْببَةً  فِيهَا َوَجَعلَ  ،َباًرا بَنَى َرُجلٍ  َكَمثَلِ  َمثَلُهُ  :فَقَالُوا .يَْقظَانُ  َواْلقَْلبَ  اَائَِمةٌ 

ارَ  َبَخلَ  الدَّاِعيَ  أََجابَ  فََمنْ  ارَ  يَْدُخلِ  لَمْ  الدَّاِعيَ  يُِجبِ  لَمْ  َوَمنْ  ،الَمأُْببَةِ  ِمنَ  َوأََكلَ  ،الدَّ  ،الدَّ

لُوهَا :فَقَالُوا .الَمأُْببَةِ  ِمنَ  يَأُْكلْ  َولَمْ   إِنَّ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،اَائِمٌ  إِاَّهُ  :بَْعُضهُمْ  فَقَالَ  ،يَْفقَْههَا لَهُ  أَوِّ

دٌ  :َوالدَّاِعي .الَجنَّةُ  :فَالدَّارُ  :فَقَالُوا .يَْقظَانُ  قَْلبَ َوالْ  اَائَِمةٌ  اْلَعْينَ  ًدا أَطَاعَ  فََمنْ  .ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ًدا َعَصى َوَمنْ  ،هللا أَطَاعَ  فَقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص دٌ  ،هللا َعَصى فَقَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ النَّاسِ  بَْينَ  فَْرقٌ  ملسو هيلع هللا ىلص َوُمَحمَّ
3
 .

 رواه البخاري.

                                                 

( بإسناب 2/56(، وابن خزيمة)23)ص «خلق أفعال العباب»رواه البخاري في  2

: فويق «النهاية»قال في « العرقوب»(. و10) «الجامع الصحيح»صحيح، وهو في 

 العقب.

 .«الجامع الصحيح»ه هللا في كذا، ولعلها: ورأيت قالها شيخنا رحم 6

الجامع »( بإسناب صحيح، وهو في 11)ص  «خلق أفعال العباب»البخاري في  3

، أي: اظر إلى أعالي، وأسفلي «فصعد فيَّ النظر وصوب»(. قوله: 22)«الصحيح

 يتأملني.

 هي: الوليمة.«المأُْببَة»(. و0652البخاري ) 3
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 قومه إلى هللا. ملسو هيلع هللا ىلصدعوته 

ا:قَالَ  َعْنهَُما رضي هللاُ  َعبَّاسٍ  نِ ابْ  َعنْ  (303  َوَرْهطَكَ ﴾ اأْلَْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَْاِذرْ ﴿ اََزلَتْ  لَمَّ

فَا َصِعدَ  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َخَرجَ  .المْخلَِصينَ  ِمْنهُمُ   هََذا َمنْ  :فَقَالُوا «َصبَاَحاهْ  يَا» فَهَتَفَ  ،الصَّ

 يَا ،فًَُلنٍ  بَنِي يَا ،فًَُلنٍ  بَنِي يَا ،فًَُلنٍ  بَنِي يَا» :فَقَالَ  إِلَْيهِ  فَاْجتََمُعوا .دٌ ُمَحمَّ  :قَالُوا ؟يَْهتِفُ  الَِّذي

 َخْيًلا  أَنَّ  أَْخبَْرتُُكمْ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ » :فَقَالَ  إِلَْيهِ  فَاْجتََمُعوا ،«المطَّلِبِ  َعْبدِ  بَنِي يَا ،َمنَافٍ  َعْبدِ  بَنِي

قِيَّ  أَُكْنتُمْ  الَجبَلِ  هََذا َسْفحِ  ِمنْ  تَْخُرجُ  ْبنَا َما :قَالُوا ؟«ُمَصدِّ  نَِذير   فَإِنِّي» :قَالَ  .َكِذبًا َعلَْيكَ  َجرَّ

َشِديدٍ  َعَذابٍ  يََديْ  بَْينَ  لَُكمْ 
1

.» 

 .متفق عليه

وعن أم سلمة رضي هللاُ عنها في قصة هجرة الحبشة، ومن كالم جعفر رضي  (301

 ،اأْلَْصنَامَ  اَْعبُدُ  َجاِهلِيَّةٍ  أَْهلَ  قَْوًما ُكنَّا الَملِكُ  أَيُّهَا :لَهُ  فَقَالَ هللاُ عنه في مخاطبته النجاشي، 

 ِمنَّا اْلقَِويُّ  يَأُْكلُ  ،اْلِجَوارَ  َواُِايءُ  ،اأْلَْرَحامَ  َواَْقطَعُ  ،اْلفََواِحشَ  َواَأْتِي ،الَمْيتَةَ  َواَأُْكلُ 

ِعيفَ   َوأََمااَتَهُ  ،َوِصْدقَهُ  اََابَهُ  اَْعِرفُ  ِمنَّا َرُسواًل  إِلَْينَا هللا بََعثَ  َحتَّى َذلِكَ  َعلَى فَُكنَّا ،الضَّ

َدهُ  إِلَى فََدَعااَا ،َوَعفَافَهُ   ِمنَ  ُبواِهِ  ِمنْ  َوآبَاُؤاَا اَْحنُ  اَْعبُدُ  ُكنَّا َما َواَْخلَعَ  ،َواَْعبَُدهُ  ،هللا لِنَُوحِّ

ِحمِ  َوِصلَةِ  ،اأْلََمااَةِ  َوأََباءِ  ،َحِديثِ الْ  بِِصْدقِ  َوأََمَراَا ،َواأْلَْوثَانِ  اْلِحَجاَرةِ   َوُحْانِ  ،الرَّ

َماءِ  ،الَمَحاِرمِ  َعنِ  َواْلَكفِّ  ،اْلِجَوارِ  ورِ  َوقَْولِ  اْلفََواِحشِ  َعنَ  َواَهَااَا ،َوالدِّ  َمالِ  َوأَْكلِ  ،الزُّ

اَلةِ  َوأََمَراَا ،َشْيئًا بِهِ  اُْشِركُ  اَل  هللا َوْحَدهُ  اَْعبُدَ  أَنْ  َوأََمَراَا ،المْحَصنَةِ  َوقَْذفِ  ،اْليَتِيمِ   ،بِالصَّ

َكاةِ  يَامِ  ،َوالزَّ ْساَلمِ  أُُمورَ  َعلَْيهِ  فََعدَّبَ  :قَالَ  .َوالصِّ ْقنَاهُ  ،اإْلِ  َما َعلَى َواتَّبَْعنَاهُ  ،بِهِ  َوآَمنَّا فََصدَّ

ْمنَاَوحَ  ،َشْيئًا بِهِ  اُْشِركْ  فَلَمْ  هللا َوْحَدهُ  فََعبَْداَا ،بِهِ  َجاءَ  مَ  َما رَّ  أََحلَّ  َما َوأَْحلَْلنَا ،َعلَْينَا َحرَّ

لَنَا
6

 ...رواه أحمد.

ه أبا طالب إلى هللا. ملسو هيلع هللا ىلصدعوة النبي   عمَّ

هِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (302  ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  قُلْ » :لَِعمِّ

 َذلِكَ  َعلَى َحَملَهُ  إِاََّما :يَقُولُونَ  قَُرْيشٌ  تَُعيَِّراِي أَنْ  لَْواَل  :قَالَ  «.َمةِ اْلقِيَا يَْومَ  بَِها لَكَ  أَْشَهدُ 

 َمنْ  هللا يَْهِدي َولَِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي اَل  إِاَّكَ ﴿هللا  فَأَْاَزلَ  ،َعْينَكَ  بِهَا أَلَْقَرْرتُ  ،اْلَجَزعُ 

﴾يََشاءُ 
3
 . رواه مالم. [12]القصص:  

                                                 

 «َسْفُح الجبل»، أي: فنابى و«فهتف». (، واللفظ له605(، ومالم )3502البخاري ) 2

 قيل: أسفله، وقيل: عرضه.

(. 2212) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 2030رواه أحمد ) 6

 هي العفيفة.« المحصنة»و
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 .النا  في المجامع الكبيرة إلى هللا ملسو هيلع هللا ىلصدعوته  

 النَّاسَ  يَْتبَعُ  ِسنِينَ  َعْشرَ  بَِمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َمَكثَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َجابِرٍ  َعنْ  (300

 َحتَّى ،يَْنُصُرنِي َمنْ  ،يُْؤِوينِي َمنْ » :يَقُولُ  بِِمنًى الَمَواِسمِ  َوفِي ،َوَمَجنَّةَ  ،بُعَكاظٍ  َمنَاِزلِِهمْ  فِي

...الَجنَّةُ  َولَهُ  ،َربِّي ِرَسالَةَ  لِّغَ أُبَ 
2

 رواه أحمد.«. 

 اليهود إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصدعوته 

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  الَمْاِجِد َخَرجَ  فِي اَْحنُ  بَْينََما: َعْنهُ قَالَ  رضي هللاُ   هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (305

 ،تَْسلَُموا أَْسلُِموا» :فَقَالَ  ِمْدَراسِ الْ  بَْيتَ  ِجْئنَا َحتَّى فََخَرْجنَا ،«يَُهودَ  إِلَى اْنطَلِقُوا»

 ِمْنُكمْ  يَِجدْ  فََمنْ  ،اْْلَْرضِ  َهِذهِ  ِمنْ  أُْجلِيَُكمْ  أَنْ  أُِريدُ  َوإِنِّي ،َوَرُسولِهِ  هلل اْْلَْرضَ  أَنَّ  َواْعلَُموا

َوَرُسولِهِ  هلل اْْلَْرضَ  أَنَّ  فَاْعلَُموا َوإَِلَّ  ،فَْليَبِْعهُ  ،َشْيئاا بَِمالِهِ 
2
 . متفق عليه.«

 الملوث إلى هللا. ملسو هيلع هللا ىلصدعوته 

َوإِلَى  ،َوإِلَى قَْيَصرَ  ،َكتََب إِلَى ِكْاَرى ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اَبِيَّ هللا رضي هللا عنه  َعْن أَاَسٍ 

بِيُّ َولَْيَس بِالنََّجاِشيِّ الَِّذي َصلَّى َعلَْيِه النَّ  ،َوإِلَى ُكلِّ َجبَّاٍر يَْدُعوهُْم إِلَى هللا تََعالَى ،النََّجاِشيِّ 

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلص
3
. 

 َرُسولِ  بِِكتَابِ  َبَعاوعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي هللاُ عنه، أن هرقل  (301

هللا  بِْسمِ » فِيهِ  فَإَِذا فَقََرأَهُ  ،ِهَرْقلَ  إِلَى فََدفََعهُ  ،بُْصَرى َعِظيمِ  إِلَى ِبْحيَةُ  بِهِ  بََعثَ  الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ْحَمنِ  ِحيمِ  الرَّ دٍ  ِمنْ  الرَّ ومِ  َعِظيمِ  ِهَرْقلَ  إِلَى هللا َوَرُسولِهِ  َعْبدِ  ُمَحمَّ  اتَّبَعَ  َمنْ  َعلَى َسًَلم   الر 

ا ،الُهَدى ْسًَلمِ  بِِدَعايَةِ  أَْدُعوكَ  فَإِنِّي :بَْعدُ  أَمَّ تَْينِ  هللا أَْجَركَ  يُْؤتِكَ  تَْسلَمْ  أَْسلِمْ  ،اإْلِ  فَإِنْ  ،َمرَّ

 أَنْ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنَا َسَواءٍ  َكلَِمةٍ  إِلَى تََعالَْوا اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَا﴿و «ِريِسيِّينَ اْْلَ  إِْثمَ  َعلَْيكَ  فَإِنَّ  تََولَّْيتَ 

 تََولَّْوا هللا فَإِنْ  ُبونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا يَتَِّخذَ  َواَل  َشْيئًا بِهِ  اُْشِركَ  هللا َواَل  إاِلَّ  اَْعبُدَ  اَل 

                                                 

 (.11) «الجامع الصحيح»(  بإسناب حان، وهو في 3/366رواه أحمد ) 2

 (.2021، ومالم )(3220)البخاري  6

 هو: البيت الذي يقرؤون فيه. «بيت المدارس»: قوله

 ، الجالء هو: اإلخراج من أرض إلى أرض.«أجليكم»قوله: 

هدي الااري »، أي: اغتبط به، وأحبه. ااظر «فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه»قوله: 

 .«مقدمة فتح الباري
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﴾ُمْالُِمونَ  ابِأَاَّ  اْشهَُدوا فَقُولُوا
2
 متفق عليه. 

 بواسطة الخطابة والوعظ والتذكير. ملسو هيلع هللا ىلصدعوته 

 بَِماءٍ  َخِطيبًا فِينَا يَْوًما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَامَ  :قَالَ  رضي هللاُ عنه أَْرقَمَ  ْبنِ  َزْيدِ عن  (320

ا يُْدَعى ا» :قَالَ  ثُمَّ  ،َوَذكَّرَ  َوَوَعظَ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  ،َوالَمِدينَةِ  َمكَّةَ  بَْينَ  :ُخم ً  أَََل  :بَْعدُ  أَمَّ

 :ثَقَلَْينِ  فِيُكمْ  تَاِرك   َوأَنَا ،فَأُِجيبَ  َربِّي َرُسولُ  يَأْتِيَ  أَنْ  يُوِشكُ  بََشر   أَنَا فَإِنََّما ،النَّاسُ  أَي َها

لُُهَما  َعلَى فََحثَّ  ،«بِهِ  ْمِسُكواهللا َواْستَ  بِِكتَابِ  فَُخُذوا ،َوالن ورُ  الُهَدى هللا فِيهِ  ِكتَابُ  أَوَّ

ُرُكمُ  بَْيتِي َوأَْهلُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،فِيهِ  هللا َوَرغَّبَ  ِكتَابِ  ُرُكمْ  ،بَْيتِي أَْهلِ  هللا فِي أَُذكِّ  أَْهلِ  هللا فِي أَُذكِّ

ُرُكمْ  ،بَْيتِي رواه مالم«. بَْيتِي أَْهلِ  هللا فِي أَُذكِّ
6
. 

 أَْقبَلَ  ثُمَّ  ،يَْومٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِنَا َصلَّى هللاُ عنه قال: رضي َساِريَةَ  ْبنَ  اْلِعْربَاضَ وعن 

 َرُسولَ  يَا :قَائِلٌ  فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنهَا َوَوِجلَتْ  ،اْلُعيُونُ  ِمْنهَا َذَرفَتْ  بَلِيَغةً  َمْوِعظَةً  فََوَعظَنَا ،َعلَْينَا

 ،َوالسَّْمعِ  ،هللا بِتَْقَوى أُوِصيُكمْ » :فَقَالَ  ؟إِلَْينَا تَْعهَدُ  فََماَذا ُمَوبِّعٍ  َمْوِعظَةُ  هَِذهِ  َكأَنَّ  ،هللا

ا َوإِنْ  ،َوالطَّاَعةِ  ا اْختًَِلفاا فََسيََرى بَْعِدي ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّهُ  ؛َحبَِشي اا َعْبدا  فََعلَْيُكمْ  ،َكثِيرا

اِشِدينَ  اْلُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي وا ،بَِها تََمسَُّكوا نَ اْلَمْهِديِّي الرَّ  َوإِيَّاُكمْ  ،بِالنََّواِجذِ  َعلَْيَها َوَعض 

َضًَللَة   بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  ،بِْدَعة   ُمْحَدثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  ؛اْْلُُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ 
3

رواه أبو باوب، «. 

                                                 

 (.2003(، ومالم )0البخاري ) 2

 معروفة بالشام، وقيل: هي مدينة حوران. هي: بلدة «بصرى»قوله: 

 ، أي: بدعوته، وهي التوحيد.«بدعاية اإلسالم»وقوله: 

 .«هدي الااري»، أي: إثم األتباع. ااظر «إثم األريايين»قوله: 

 (.6305مالم ) 6

: موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين «النهاية»قال في  «بماٍء يدعى خًما»قوله: 

: خم: اسم لغيضة على ثالثة أميال «شرح مالم»رحمه هللا في هناك. وقال النووي 

 من الجحفة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال: غدير خم.

قلت: ومن أجل هذا يحتفل الرافضة بما يامواه بعيد الغدير، ويفعلون فيه العجائب، 

هو الملك والمنكرات، والبدع الشنيعة، وأول من أحدث بدعة االحتفال بعيد الغدير 

أحمد بن بويه الملقب بمعز الدولة في منتصف القرن الرابع الهجري، كما في 

 حوابث سنة ثنتين وخماين وثالثمائة.   «البداية والنهاية»

الجامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 6202(، والترمذي )3200رواه أبو باوب ) 3
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 والترمذي. 

 النساء إلى هللا. ملسو هيلع هللا ىلصدعوته 

اَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  َشِهْدتُ : قَالَ  ارضي هللاُ عنهمهللا  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (322  الصَّ

اَلةِ  فَبََدأَ  اْلِعيدِ  يَْومَ  ئًا قَامَ  ثُمَّ  ،إِقَاَمةٍ  َواَل  أََذانٍ  بَِغْيرِ  اْلُخْطبَةِ  قَْبلَ  بِالصَّ  فَأََمرَ  باَِللٍ  َعلَى ُمتََوكِّ

 ،النَِّااءَ  أَتَى َحتَّى َمَضى ثُمَّ  ،هُمْ َوَذكَّرَ  ،النَّاسَ  َوَوَعظَ  ،طَاَعتِهِ  َعلَى َوَحثَّ  ،هللا بِتَْقَوى

ْقنَ » :فَقَالَ  َوَذكََّرهُنَّ  ،فََوَعظَهُنَّ   ِسطَةِ  ِمنْ  اْمَرأَةٌ  فَقَاَمتِ  «.َجَهنَّمَ  َحطَبُ  أَْكثََرُكنَّ  فَإِنَّ  ؛تََصدَّ

َكاةَ  تُْكثِْرنَ  نَّ ِْلَنَّكُ » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا لِمَ  :فَقَالَتْ  اْلَخدَّْينِ  َسْفَعاءُ  ،النَِّااءِ   َوتَْكفُْرنَ  ،الشَّ

 ن.أَْقِرطَتِهِ  ِمنْ  باَِللٍ  ثَْوبِ  فِي يُْلقِينَ  ُحلِيِِّهنَّ  ِمنْ  يَتََصدَّْقنَ  فََجَعْلنَ  :قَالَ «. اْلَعِشيرَ 

َوَخَواتِِمِهنَّ 
2

 . متفق عليه.

 الدعوة إلى هللا وظيفة الرسذ عليهم السالم.

ُسوالً أَِن اْعبُُدوْا هللا َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوَت﴾﴿َولَقَْد بََعثْ قال هللا تعالى:  ٍة رَّ  نَا فِي ُكلِّ أُمَّ

 .[32]النحل: 

لَْم فَ  *﴿قَاَل َربِّ إِاِّي َبَعْوُت قَْوِمي لَْيالً َواَهَاراً وقال تعالى عن اوح عليه الاالم: 

ْم لِتَْغفَِر لَهُْم َجَعلُوا أََصابَِعهُْم فِي آَذااِِهْم َوإِاِّي ُكلََّما َبَعْوتُهُ  *يَِزْبهُْم ُبَعائِي إاِلَّ فَِراراً 

وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاراً﴾  .[0-1]اوح:  َواْستَْغَشْوا ثِيَابَهُْم َوأََصرُّ

 يَْحيَى هللا أََمرَ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  اأْلَْشَعِريَّ  ثاْلَحارِ وعن  (326

الحديث  «...بَِها يَْعَملُوا أَنْ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َويَأُْمرَ  ،بَِها يَْعَملَ  أَنْ  َكلَِماتٍ  َخْمسِ بِ  َزَكِريَّا ْبنَ 

 وقد تقدم بعضه في باب التوحيد، فصل األمر بالتوحيد.

 الدعوة إلى هللا من صفات الصالحين. 

ى النََّجاِة َوتَْدُعواَنِي ﴿َويَا قَْوِم َما لِي أَْبُعوُكْم إِلَ قال هللا تعالى عن مؤمن آل فرعون: 

تَْدُعواَنِي ألَْكفَُر بِاهلل َوأُْشِرَك بِِه َما لَْيَس لِي بِِه ِعْلٌم َوأَاَا أَْبُعوُكْم إِلَى اْلَعِزيِز  *إِلَى النَّاِر 

 .[33 -32]غافر:  اْلَغفَّاِر﴾

ُجلَْيِن َجَعْلنَا ألََحِدِهمَ وقال تعالى:  ثاَلً رَّ ا َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَاٍب َوَحفَْفنَاهَُما ﴿َواْضِرْب لَهُم مَّ

=

                                                                                                                                   

 ل: األضراس.، أي: األاياب، وقي«النواجذ»قوله: 

 (، واللفظ له.551(، ومالم )105البخاري ) 2

 «سفعاء الخدين»، أي: من خيارهن، والوسط: العدل الخيار.«من سطة النااء»قوله: 

ْفَعة: سواب مشروب بحمرة.  ، أي: «تكفرن العشير»، أي: الشكوى. «الشكاة»الاَّ

 معروف. جمع قرط، وهو اوع من حلي األذن «أقرطتهن»تجحدن إحاان الزوج 



 الدعوة إلى هللا تحتاج إلى صبر وتحمذ.                                                            

 

212 

ْراَا ِخاللَهَُما  *بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَْينَهَُما َزْرعاً  ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلَهَا َولَْم تَْظلِْم ِمْنهُ َشْيئاً َوفَجَّ

َوَبَخَل  *ا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ اَفَراً َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل لَِصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَاَ  *اَهَراً 

ِببتُّ  *َجنَّتَهُ َوهَُو ظَالٌِم لِّنَْفِاِه قَاَل َما أَظُنُّ أَن تَبِيَد هَِذِه أَبَداً  َوَما أَظُنُّ الاَّاَعةَ قَائَِمةً َولَئِن رُّ

ْنهَا ُمنقَلَباً  َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن قَاَل لَهُ  *إِلَى َربِّي ألَِجَدنَّ َخْيراً مِّ

اَك َرُجالً  َولَْوال إِْذ  *لَِّكنَّا هَُو هللاُ َربِّي َوال أُْشِرُك بَِربِّي أََحداً  *تَُراٍب ثُمَّ ِمن اُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ةَ إاِلَّ بِاهلل َبَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاءَ   -36]الكهف: ﴾  إِن تَُرِن أَاَا أَقَلَّ ِمنَك َماالً َوَولَداً هللاُ ال قُوَّ

31]. 

 الدعوة إلى هللا من وظائف الصحابة رضوان هللا عليهم. 

 يَا :فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعلَى اْلقَْيسِ  َعْبدِ  َوْفدُ  قَِدمَ قال: رضي هللاُ َعْنهَُما   َعبَّاسٍ عن ابن 

 إِلَيْكَ  اَْخلُصُ  َولَْانَا ،ُمَضرَ  ُكفَّارُ  َوبَْينَكَ  بَْينَنَا َحالَتْ  قَدْ  ،َربِيَعةَ  ِمنْ  يَّ اْلحَ  هََذا هللا إِنَّ  َرُسولَ 

 آُمُرُكمْ » :قَالَ  ،َوَراَءاَا َمنْ  إِلَْيهِ  َواَْدُعو ،َعْنكَ  اَأُْخُذهُ  بَِشْيءٍ  فَُمْراَا ،الَحَرامِ  الشَّْهرِ  فِي إاِلَّ 

يَمانِ  :ْربَعٍ أَ  َعنْ  َوأَْنَهاُكمْ  ،بِأَْربَعٍ   ،َهَكَذا بِيَِدهِ  هللا َوَعقَدَ  إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  َوَشَهاَدةِ  ،بِاهلل اإْلِ

ًَلةِ  َوإِقَامِ  َكاةِ  َوإِيتَاءِ  ،الصَّ وا َوأَنْ  ،الزَّ بَّاءِ  َعنْ  :َوأَْنَهاُكمْ  ،َغنِْمتُمْ  َما ُخُمسَ  تَُؤد   ،الد 

َوالمَزفَّتِ  ،َوالنَّقِيرِ  ،َوالَحْنتَمِ 
1
 . متفق عليه.«

 يَا ِمْثلُكَ  َوهللا َما :فَقَالَتْ  ُسلَْيمٍ  أُمَّ  طَْلَحةَ  أَبُو َخَطبَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  أَاَسٍ  َعنْ  ثَابِتٍ  َعنْ و (323

َجكَ  أَنْ  لِي يَِحلُّ  َواَل  ،ُمْالَِمةٌ  اْمَرأَةٌ  َوأَاَا ،َكافِرٌ  َرُجلٌ  َولَِكنَّكَ  ،يَُربُّ  َطْلَحةَ  أَبَا  فََذاكَ  تُْالِمْ  نْ فَإِ  ؛أَتََزوَّ

 َمْهًرا أَْكَرمَ  َكااَتْ  قَطُّ  بِاْمَرأَةٍ  َسِمْعتُ  فََما :ثَابِتٌ  قَالَ  َمْهَرهَا َذلِكَ  فََكانَ  فَأَْسلَمَ  ،َغْيَرهُ  أَْسأَلُكَ  َوَما ،َمْهِري

ْساَلمَ  ُسلَْيمٍ  أُمِّ  ِمنْ  لَهُ  فََولََدتْ  بِهَا فََدَخلَ  ،اإْلِ
6

 .. رواه الناائي

ي أَْبُعو ُكْنتُ يرة رضي هللاُ عنه قال: وعن أبي هر (323 ْساَلمِ  إِلَى أُمِّ  َوِهيَ  ،اإْلِ

 َوأَاَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَأَتَْيتُ  ،أَْكَرهُ  َما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  فِي فَأَْسَمَعْتنِي يَْوًما فََدَعْوتُهَا ،ُمْشِرَكةٌ 

ي أَْبُعو ُكْنتُ  إِاِّي ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  أَْبِكي ْساَلمِ  ىإِلَ  أُمِّ  اْليَْومَ  فََدَعْوتُهَا ،َعلَيَّ  فَتَأْبَى اإْلِ

 اْهدِ  اللهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي أُمَّ  يَْهِديَ  هللا أَنْ  فَاْبعُ  ،أَْكَرهُ  َما فِيكَ  فَأَْسَمَعْتنِي

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا اَبِيِّ  بَِدْعَوةِ  ُمْاتَْبِشًرا فََخَرْجتُ  ،«هَُرْيَرةَ  أَبِي أُمَّ   فَإَِذا اْلبَابِ  إِلَى فَِصْرتُ  ِجْئتُ  فَلَمَّ

ي فََاِمَعتْ  ُمَجافٌ  هُوَ   َخْضَخَضةَ  َوَسِمْعتُ  ،هَُرْيَرةَ  أَبَا يَا َمَكااَكَ  :فَقَالَتْ  قََدَميَّ  َخْشفَ  أُمِّ

 يَا :قَالَتْ  ثُمَّ  ،اْلبَابَ  فَفَتََحتِ  ،ِخَماِرهَا َعنْ  َوَعِجلَتْ  ،ِبْرَعهَا َولَبَِاتْ  ،فَاْغتََالَتْ  :قَالَ  الَماءِ 

ًدا أَنَّ  هللا َوأَْشهَدُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشهَدُ  هَُرْيَرةَ  أَبَا  َرُسولِ  إِلَى فََرَجْعتُ  :قَالَ  َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ
                                                 

 (.20(، ومالم )2315البخاري ) 2

: «والحنتم»: هو القرع اليابس، أي: الوعاء منه. «الدباء»، أي: اصل. «اخلص»قوله: 

جذع ينقر وسطه كما جاء تفايره بهذا في بعض روايات «: والنقير»جرار خضر. 

 هو المطلي بالزفت من األوااي.«: والمزفت»مالم. 

 (.15) «الصحيح الماند»(، و هو في 2/223حديث رواه الناائي ) 6
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هللا  اْستََجابَ  قَدْ  رْ أَْبشِ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  :قَالَ  اْلفََرحِ  ِمنْ  أَْبِكي َوأَاَا فَأَتَْيتُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  

 ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  :قَالَ  َخْيًرا َوقَالَ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي أُمَّ  َوهََدى ،َبْعَوتَكَ 

ي أَاَا يَُحبِّبَنِي هللا أَنْ  اْبعُ   :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  :قَالَ  ،إِلَْينَا َويَُحبِّبَهُمْ  ،المْؤِمنِينَ  ِعبَاِبهِ  إِلَى َوأُمِّ

هُ  - ُهَرْيَرةَ  أَبَا يَْعنِي - َهَذا ُعبَْيَدكَ  َحبِّبْ  اللهمَّ »  إِلَْيِهمْ  َوَحبِّبْ  ،المْؤِمنِينَ  ِعبَاِدكَ  إِلَى َوأُمَّ

أََحبَّنِي إاِلَّ  يََرااِي َواَل  ،بِي يَْاَمعُ  ُمْؤِمنٌ  ُخلِقَ  فََما «المْؤِمنِينَ 
2

 . رواه مالم.

 إلى هللا. رسذ بعض أصحابه دعاةً ي ملسو هيلع هللا ىلصالرسوذ 

 تَأْتِي إِنَّكَ » :قَالَ ف ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بََعثَنِيعن معاذ بن جبل رضي هللاُ عنه قال:  (321

ا  هُمْ  فَإِنْ  ،هللا َرُسولُ  َوأَنِّي ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  َشَهاَدةِ  إِلَى فَاْدُعُهمْ  ،اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَْوما

 هُمْ  فَإِنْ  ،َولَْيلَةٍ  يَْومٍ  ُكلِّ  فِي َصلََواتٍ  َخْمسَ  َعلَْيِهمْ  هللا اْفتََرضَ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا

 فِي فَتَُرد   أَْغنِيَائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةا  َعلَْيِهمْ  هللا اْفتََرضَ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا

 لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛اْلَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  ،أَْمَوالِِهمْ  َوَكَرائِمَ  فَإِيَّاكَ  ،لَِذلِكَ  طَاُعواأَ  ُهمْ  فَإِنْ  ،فُقََرائِِهمْ 

هللا ِحَجاب   َوبَْينَ  بَْينََها
6

 رواه مالم.« 

 أَوْ  ،َجْيشٍ  َعلَى أَِميًرا أَمَّرَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  بَُرْيَدةَ  َعنْ و (322

تِهِ  فِي أَْوَصاهُ  يَّةٍ َسرِ   بِاْسمِ  اْغُزوا» :قَالَ  ثُمَّ  ،َخْيًرا المْالِِمينَ  ِمنَ  َمَعهُ  هللا َوَمنْ  بِتَْقَوى َخاصَّ

 َوََل  ،تَْمثُلُوا َوََل  ،تَْغِدُروا َوََل  ،تَُغل وا َوََل  اْغُزوا ،بِاهلل َكفَرَ  َمنْ  قَاتِلُوا ،هللا َسبِيلِ  فِي ،هللا

كَ  لَقِيتَ  َوإَِذا ،اَولِيدا  تَْقتُلُوا  ِخًَللٍ  أَوْ  ،ِخَصالٍ  ثًََلثِ  إِلَى فَاْدُعُهمْ  ،المْشِرِكينَ  ِمنَ  َعُدوَّ

ْسًَلمِ  إِلَى اْدُعُهمْ  ثُمَّ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ،ِمْنُهمْ  فَاْقبَلْ  ،أََجابُوكَ  َما فَأَيَّتُُهنَّ   فَاْقبَلْ  أََجابُوكَ  فَإِنْ  ،اإْلِ

لِ  إِلَى اْدُعُهمْ  ثُمَّ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ،ِمْنُهمْ   أَنَّهُمْ  َوأَْخبِْرُهمْ  ،المَهاِجِرينَ  َدارِ  إِلَى َداِرِهمْ  ِمنْ  التََّحو 

لُوا أَنْ  أَبَْوا فَإِنْ  ،المَهاِجِرينَ  َعلَى َما َوَعلَْيِهمْ  ،لِْلُمَهاِجِرينَ  َما فَلَُهمْ  َذلِكَ  فََعلُوا إِنْ   يَتََحوَّ

 َعلَى يَْجِري هللا الَِّذي ُحْكمُ  َعلَْيِهمْ  يَْجِري المْسلِِمينَ  َكأَْعَرابِ  يَُكونُونَ  مْ أَنَّهُ  فَأَْخبِْرُهمْ  ِمْنَها

 فَإِنْ  ،المْسلِِمينَ  َمعَ  يَُجاِهُدوا أَنْ  إَِلَّ  ،َشْيء   َواْلفَْيءِ  اْلَغنِيَمةِ  فِي مْ هلَ  يَُكونُ  َوََل  ،المْؤِمنِينَ 

 ،أَبَْوا ُهمْ  فَإِنْ  ،َعْنُهمْ  َوُكفَّ  ،ِمْنهُمْ  فَاْقبَلْ  ،أََجابُوكَ  ُهمْ  فَإِنْ  ،اْلِجْزيَةَ  فََسْلُهمْ  أَبَْوا ُهمْ 

ةَ  مْ هلَ  تَْجَعلَ  أَنْ  فَأََراُدوكَ  ِحْصنٍ  أَْهلَ  َحاَصْرتَ  َوإَِذا ،بِاهلل َوقَاتِْلُهمْ  فَاْستَِعنْ  ةَ  ِذمَّ  هللا َوِذمَّ

ةَ  مْ هلَ  تَْجَعلْ  فًََل  نَبِيِّهِ  ةَ  هللا َوََل  ِذمَّ تَكَ  مْ هلَ  اْجَعلْ  َولَِكنْ  ،نَبِيِّهِ  ِذمَّ ةَ  ِذمَّ  فَإِنَُّكمْ  ؛أَْصَحابِكَ  َوِذمَّ

ةَ  تُْخفُِروا أَنْ  ِمنْ  أَْهَونُ  أَْصَحابُِكمْ  َوِذَممَ  ِذَمَمُكمْ  تُْخفُِروا أَنْ  ةَ  ِذمَّ  َوإَِذا ،َرُسولِهِ  هللا َوِذمَّ

 َولَِكنْ  ،هللا ُحْكمِ  َعلَى تُْنِزلُهمْ  هللا فًََل  ُحْكمِ  َعلَى تُْنِزلُهمْ  أَنْ  فَأََراُدوكَ  ،ِحْصنٍ  أَْهلَ  َحاَصْرتَ 

                                                 

 (.6312مالم ) 2

خضخضة »، أي: صوتها في األرض. «خشف قدمي»، أي: مغلق. «مجاف»قوله: 

 ، أي: صوت تحريكه.«الماء

 ( عن معاذ، واتفق عليه الشيخان عن ابن عباست رضي هللا عنهما.21مالم ) 6
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ََل  أَمْ  هللا فِيِهمْ  ُحْكمَ  أَتُِصيبُ  تَْدِري ََل  فَإِنَّكَ  ؛ُحْكِمكَ  َعلَى أَْنِزْلُهمْ 
2

 رواه مالم.«. 

 ْعِطيَنَّ َْلُ » :َخْيبَرَ  يَْومَ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ما، َعْنهُ  رضي هللاُ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ و (320

ايَةَ  َهِذهِ  ا الرَّ  :قَالَ  «.هللا َوَرُسولُهُ  َويُِحب هُ  ،هللا َوَرُسولَهُ  يُِحب   يََدْيهِ  هللا َعلَى يَْفتَحُ  َرُجًلا  َغدا

ا ،يُْعطَاهَا أَيُّهُمْ  لَْيلَتَهُمْ  يَُدوُكونَ  النَّاسُ  فَبَاتَ   ُكلُّهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعلَى َغَدْوا النَّاسُ  أَْصبَحَ  فَلَمَّ

 يَْشتَِكي ،هللا َرُسولَ  يَا هُوَ  :فَقِيلَ  ؟«طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِي   أَْينَ » :فَقَالَ  ،يُْعطَاهَا أَنْ  يَْرُجو

 فَبََرأَ  لَهُ  َوَبَعا ،َعْينَْيهِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَبََصقَ  ،بِهِ  فَأُتِيَ  «إِلَْيهِ  لُوافَأَْرسِ » :قَالَ  .َعْينَْيهِ 

ايَةَ  فَأَْعطَاهُ  ،َوَجعٌ  بِهِ  يَُكنْ  لَمْ  َكأَنْ  َحتَّى  يَُكواُوا َحتَّى أُقَاتِلُهُمْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :َعلِيٌّ  فَقَالَ  الرَّ

ْسًَلمِ  إِلَى اْدُعُهمْ  ثُمَّ  ،بَِساَحتِِهمْ  تَْنِزلَ  َحتَّى ِرْسلِكَ  َعلَى اْنفُذْ » :فَقَالَ  ؟ِمْثلَنَا  َوأَْخبِْرهُمْ  ،اإْلِ

ا َرُجًلا  هللا بِكَ  يَْهِديَ  فََوهللا َْلَنْ  ،هللا فِيهِ  َحقِّ  ِمنْ  لَْيِهمْ عَ  يَِجبُ  بَِما  أَنْ  ِمنْ  لَكَ  َخْير   َواِحدا

النََّعمِ  ُحْمرُ  لَكَ  يَُكونَ 
6

 متفق عليه.«. 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوجوب االستجابة لدعوة هللا ورسوله 

ُسوِل إَِذا َبَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اْستَِجيبُوْا هلل وَ قال هللا تعالى:  لِلرَّ

 .[63]األافال:  َواْعلَُموْا أَنَّ هللا يَُحوُل بَْيَن الَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَاَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُروَن﴾

ن ُذاُوبُِكْم َويُِجرْ وقال تعالى:  ْن ﴿يَا قَْوَمنَا أَِجيبُوا َباِعَي هللا َوآِمنُوا بِِه يَْغفِْر لَُكم مِّ ُكم مِّ

 َوَمن الَّ يُِجْب َباِعَي هللا فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي األَْرِض َولَْيَس لَهُ ِمن ُبواِِه أَولِيَاءُ  *َعَذاٍب أَلِيٍم 

بِيٍن﴾  .[36 -32]األحقاف:  أُْولَئَِك فِي َضالٍل مُّ

                                                 

 (.2032مالم ) 2

تخرج منه تغير وترجع إليه. قال إبراهيم  الارية: هي قطعة من الجيش «سرية»قوله: 

الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة واحوها، قال: سميت سرية؛ ألاها تاري في الليل، 

من الغلول، وهو األخذ من الغنيمة قبل القامة، وبدون إذن  «تغلوا»ويخفى ذهابها. 

بطواهم واحو ، تشوهوا قتلى األعداء بقطع أاوفهم، وآذااهم، وبقر «تمثلوا»األمير. 

 ذلك.

هو ما يأخذه المالمون من العدو بدون قتال،  «الفيء»، أي: صبيًا. «وليًدا»قوله: 

، أي: عهد هللا وعهد «ذمة هللا وذمة ابيه»والغنيمة ما يأخذواه عن قتال. وقوله: 

 ، أي: تنقضوا العهد.«تخفروا»، وقوله: ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 (.6302(، ومالم )3002البخاري ) 6

، «حمر النعم»، أي: بأااه. قوله: «على رسلك»، أي: يخوضون قوله: «ونيدوك»قوله: 

 هي اإلبل الحمر، وهي أافس أموال العرب يضربون بها المثل في افاسة الشيء.
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 االستجابة لدعوة الحق من صفات المؤمنين. 

َل المْؤِمنِيَن إَِذا ُبُعوا إِلَى هللا َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم أَن ﴿﴿إِاََّما َكاَن قَوْ قال هللا تعالى: 

 .[12]النور:  يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن﴾

 اإلعراض عن دعوة الحق من صفات المنافقين.

ْعِرُضوَن﴾﴿َوإَِذا ُبُعوا إِلَى هللا َوَرُسولِِه لِيَحْ تعالى: هللا  قال ْنهُم مُّ  ُكَم بَْينَهُْم إَِذا فَِريٌق مِّ

 .[35]النور: 

 اإلعراض عن دعوة الحق من صفات الكافرين.

فَلَْم يَِزْبهُْم ُبَعائِي  *﴿قَاَل َربِّ إِاِّي َبَعْوُت قَْوِمي لَْيالً َواَهَاراً قال هللا تعالى عن اوح: 

َجَعلُوا أََصابَِعهُْم فِي آَذااِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَهُْم  مْ هلَ هُْم لِتَْغفَِر َوإِاِّي ُكلََّما َبَعْوتُ  *إاِلَّ فَِراراً 

وا َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاراً   .[0 -]اوح: ه ﴾ َوأََصرُّ

 .[23]الشورى:  ﴿َكبَُر َعلَى المْشِرِكيَن َما تَْدُعوهُْم إِلَْيِه﴾وقال هللا تعالى: 

 ت اليهود والنصارى.اإلعراض عن دعوة الحق من صفا

َن اْلِكتَاِب يُْدَعْوَن إِلَى ِكتَاِب هللا لِيَْحُكَم قال هللا تعالى:  ﴿أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن أُْوتُوْا اَِصيباً مِّ

ْعِرُضوَن﴾ ْنهُْم َوهُم مُّ  .[63]آل عمران:  بَْينَهُْم ثُمَّ يَتََولَّى فَِريٌق مِّ

تعااالى الرجااوع إلااى الاادنيا ماان أجااذ  أن  المعرضاون عاان دعااوة الحااق يسااألون هللا
 يقبلوها.

ْراَا إِلَى قال هللا تعالى:  ﴿َوأَاِذِر النَّاَس يَْوَم يَأْتِيِهُم اْلَعَذاُب فَيَقُوُل الَِّذيَن ظَلَُموْا َربَّنَا أَخِّ

ُسَل أََولَْم تَُكواُوْا أَْقَاْمتُم مِّ  ن َزَواٍل﴾أََجٍل قَِريٍب اُِّجْب َبْعَوتََك َواَتَّبِِع الرُّ  ن قَْبُل َما لَُكم مِّ

 .[33]إبراهيم: 

 اإلعراض عن دعوة الحق من أسباب مقت هللا.

ْقتُِكْم أَافَُاُكْم إِْذ تُْدَعْوَن قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُنَاَبْوَن لََمْقُت هللا أَْكبَُر ِمن مَّ

 المقت هو: أشد البغض.. و[20]غافر:  إِلَى اإِليَماِن فَتَْكفُُروَن﴾

 الحذر من دعاة البدع والضالذ وأولهم الشيطان.

﴿َوإَِذا قِيَل لَهُُم اتَّبُِعوا َما أَاَزَل هللاُ قَالُوا بَْل اَتَّبُِع َما َوَجْداَا َعلَْيِه آبَاءاَا قال هللا تعالى: 

ْيطَاُن يَْدُعوهُْم إِلَى َعَذاِب الاَِّعيرِ   .[62مان: ]لق﴾ أََولَْو َكاَن الشَّ

اً إِاََّما يَْدُعو ِحْزبَهُ لِيَُكواُوا ِمْن وقال تعالى: ﴿ ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَاتَِّخُذوهُ َعُدو  إِنَّ الشَّ

 .[2]فاطر: ﴾ أَْصَحاِب الاَِّعيرِ 

ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ هللا َوَعَدُكْم َوْعَد الَحقِّ َوَوعَ وقال تعالى: ﴿ ْيطَاُن لَمَّ دتُُّكْم َوقَاَل الشَّ

ن ُسْلطَاٍن إاِلَّ أَن َبَعْوتُُكْم فَاْستََجْبتُْم لِي فاَلَ تَلُوُمواِي َولُ  وُموْا فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن لَِي َعلَْيُكم مِّ
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ا أَاَاْ بُِمْصِرِخُكْم َوَما أَاتُْم بُِمْصِرِخيَّ إِاِّي َكفَْرُت بَِمآ أَْشَرْكتُُموِن ِمن قَْبُل  إِنَّ أَافَُاُكم مَّ

 .[66]إبراهيم: ﴾ الظَّالِِميَن لَهُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َويَْوَم اْلقِيَاَمِة ال وقال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿ َوَجَعْلنَاهُْم أَئِمَّ

 .[32]القصص: ﴾ يُنَصُرونَ 

ْشِرَكٍة َولَْو  َوالَ تَنِكُحوْا المْشِرَكاِت َحتَّى يُْؤِمنَّ َوألََمةٌ وقال تعالى: ﴿ ن مُّ ْؤِمنَةٌ َخْيٌر مِّ مُّ

ْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكمْ  ن مُّ ْؤِمٌن َخْيٌر مِّ  أَْعَجبَْتُكْم َوالَ تُنِكُحوْا المِشِرِكيَن َحتَّى يُْؤِمنُوْا َولََعْبٌد مُّ

بِإِْذاِِه َويُبَيُِّن آيَاتِِه لِلنَّاِس لََعلَّهُْم أُْولَئَِك يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َوهللاُ يَْدُعَو إِلَى الَجنَِّة َوالَمْغفَِرِة 

 .[662]البقرة: ﴾ يَتََذكَُّرونَ 

ا يَْدُعواَنِي إِلَْيِه وقال تعالى عن يوسف عليه الاالم:  ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ ﴿قَاَل َربِّ الاِّ

َن ا  .[33]يوسف: ﴾ ْلَجاِهلِينَ َوإاِلَّ تَْصِرْف َعنِّي َكْيَدهُنَّ أَْصُب إِلَْيِهنَّ َوأَُكن مِّ

 أَْاَزلَ  الَِّذي هُوَ :﴿اآْليَةَ  هَِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  تاََل : قَالَتْ  َعْنهَا رضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ و (325

ا ُمتََشابِهَاتٌ  َوأَُخرُ  اْلِكتَابِ  أُمُّ  هُنَّ  ُمْحَكَماتٌ  آيَاتٌ  ِمْنهُ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ   قُلُوبِِهمْ  فِي الَِّذينَ  فَأَمَّ

اِسُخونَ  إاِلَّ  تَأِْويلَهُ  يَْعلَمُ  َوَما تَأِْويلِهِ  َواْبتَِغاءَ  اْلفِْتنَةِ  اْبتَِغاءَ  ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما فَيَتَّبُِعونَ  َزْيغٌ   هللا َوالرَّ

 َرُسولُ  قَالَ  :قَالَتْ  ﴾اأْلَْلبَابِ  أُولُو إاِلَّ  يَذَّكَّرُ  َوَما َربِّنَا ِعْندِ  ِمنْ  ُكلٌّ  بِهِ  آَمنَّا يَقُولُونَ  اْلِعْلمِ  فِي

هللا فَاْحَذُروهُمْ  َسمَّى الَِّذينَ  فَأُولَئِكِ  ِمْنهُ  تََشابَهَ  َما يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتِ  فَإَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
2

 .»

 متفق عليه.

 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  يَْاأَلُونَ  النَّاسُ  َكانَ رضي هللاُ عنه قال:  اْليََمانِ  ْبنَ  ُحَذْيفَةَ وعن  (321

 َجاِهلِيَّةٍ  فِي ُكنَّا إِاَّا ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  يُْدِرَكنِي أَنْ  َمَخافَةَ  الشَّرِّ  َعنْ  أَْسأَلُهُ  َوُكْنتُ  ،َخْيرِ الْ 

 بَْعدَ  َوهَلْ  :قُْلتُ  «.نََعمْ » :قَالَ  ؟َشرٍّ  ِمنْ  اْلَخْيرِ  هََذا بَْعدَ  فَهَلْ  ،اْلَخْيرِ  هللا بِهََذا فََجاَءاَا َوَشرٍّ 

 بَِغْيرِ  يَْهُدونَ  قَْوم  » :قَالَ  ؟َبَخنُهُ  َوَما :قُْلتُ  «.َدَخن   َوفِيهِ  ،نََعمْ » :قَالَ  ؟َخْيرٍ  ِمنْ  الشَّرِّ  كَ َذلِ 

 إِلَى ُدَعاة   نََعمْ » :قَالَ  ؟َشرٍّ  ِمنْ  اْلَخْيرِ  َذلِكَ  بَْعدَ  فَهَلْ  :قُْلتُ  «.َوتُْنِكرُ  ِمْنُهمْ  تَْعِرفُ  َهْديِي

 ُهمْ » :فَقَالَ  ؟لَنَا ِصْفهُمْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  «فِيَها قََذفُوهُ  إِلَْيَها أََجابَُهمْ  َمنْ  َجَهنَّمَ  أَْبَوابِ 

 َجَماَعةَ  تَْلَزمُ » :قَالَ  ؟َذلِكَ  أَْبَرَكنِي إِنْ  تَأُْمُراِي فََما :قُْلتُ  «.بِأَْلِسنَتِنَا َويَتََكلَُّمونَ  ،ِجْلَدتِنَا ِمنْ 

 اْلفَِرقَ  تِْلكَ  فَاْعتَِزلْ » :قَالَ  ؟إَِمامٌ  َواَل  َجَماَعةٌ  لَهُمْ  يَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ  :قُْلتُ  «.مْ َوإَِماَمهُ  المْسلِِمينَ 

َذلِكَ  َعلَى َوأَْنتَ  الَمْوتُ  يُْدِرَككَ  َحتَّى َشَجَرةٍ  بِأَْصلِ  تََعضَّ  أَنْ  َولَوْ  ،ُكلََّها
6

 متفق عليه.«. 

 َسِمعَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : الَ قَ  رضي هللاُ عنه ُحَصْينٍ  ْبنَ  ِعْمَرانوعن  (360

                                                 

 (.6221(، ومالم )3130البخاري ) 2

 (.2530(، ومالم )3202البخاري ) 6

، أي: «بواب جهنمبعاة على أ»، أي: غير صاف، وال خالص. قوله: «وفيه بخن»قوله: 

 ، أي: من جنانا.«من جلدتنا»يدعون الناس إلى العمل بما يولج فيها. قوله: 



  ثمرات الدعوة إلى هللا.
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الِ   ُجلَ  فََوهللا إِنَّ  ،َعْنهُ  فَْليَْنأَ  بِالدَّجَّ ا فَيَتَّبِعُهُ  ،ُمْؤِمن   أَنَّهُ  يَْحِسبُ  َوُهوَ  لَيَأْتِيهِ  الرَّ  بِهِ  يَْبَعثُ  ِممَّ

بَُهاتِ  ِمنَ  الش 
2

 رواه أبو باوب.«. 

 إذا مل يستجب لهالداعي إىل اهلل يستمر يف دعوته وال يبتئس 

﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا اُوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَبَِث فِيِهْم أَْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخْمِايَن َعاًما قال هللا تعالى: 

 .[23]العنكبوت:فَأََخَذهُُم الطُّوفَاُن َوهُْم ظَالُِموَن﴾ 

 فَلَْم يَِزْبهُْم ُبَعائِي إاِلَّ فَِراًرا*  ا﴿قَاَل َربِّ إِاِّي َبَعْوُت قَْوِمي لَْياًل َواَهَارً وقال تعالى: 

وا*   َوإِاِّي ُكلََّما َبَعْوتُهُْم لِتَْغفَِر لَهُْم َجَعلُوا أََصابَِعهُْم فِي آَذااِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَهُْم َوأََصرُّ

أَْعلَنُت لَهُْم َوأَْسَرْرُت لَهُْم إِْسَراًرا﴾  ثُمَّ إِاِّي*  ثُمَّ إِاِّي َبَعْوتُهُْم ِجهَاًرا*  َواْستَْكبَُروا اْستِْكبَاًرا

 .[1-1]اوح:

 ،اْْلَُممُ  َعلَيَّ  ُعِرَضتْ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ قال: قال  رضي هللاُ عنهما َعبَّاسٍ وعن ابن  (362

َهْيطُ  َوَمَعهُ  النَّبِيَّ  فََرأَْيتُ  ُجلُ  َوَمَعهُ  َوالنَّبِيَّ  ،الر  ُجًَلنِ  ،الرَّ  إِذْ  أََحد   َمَعهُ  لَْيسَ  َوالنَّبِيَّ  ،َوالرَّ

تِي أَنَُّهمْ  فَظَنَْنتُ  ،َعِظيم   َسَواد   لِي ُرفِعَ   إِلَى اْنظُرْ  َولَِكنْ  ،َوقَْوُمهُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى َهَذا لِي فَقِيلَ  أُمَّ

 فَقِيلَ  َعِظيم   َسَواد   فَإَِذا اْْلَخرِ  اْْلُفُقِ  إِلَى اْنظُرْ  :لِي فَقِيلَ  َعِظيم   َسَواد   فَإَِذا فَنَظَْرتُ  اْْلُفُقِ 

تُكَ  َهِذهِ  :لِي  اَهَضَ  ثُمَّ  ،«َعَذابٍ  َوََل  ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أَْلفاا َسْبعُونَ  َوَمَعُهمْ  أُمَّ

 فَقَالَ  ،َعَذابٍ  َواَل  ِحَاابٍ  بَِغْيرِ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  فِي النَّاسُ  فََخاضَ  ،َمْنِزلَهُ  فََدَخلَ 

 فِي ُولُِدوا الَِّذينَ  فَلََعلَّهُمْ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َصِحبُوا الَِّذينَ  فَلََعلَّهُمْ  :هُمْ بَْعضُ 

ْساَلمِ   الَِّذي َما» :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْيِهمْ  فََخَرجَ  أَْشيَاءَ  َوَذَكُروا ،بِاهلل يُْشِرُكوا َولَمْ  اإْلِ

 ،يَتَطَيَُّرونَ  َوََل  ،يَْستَْرقُونَ  َوََل  ،يَْرقُونَ  ََل  الَِّذينَ  ُهمْ » :فَقَالَ  ُروهُ فَأَْخبَ  ؟«فِيهِ  تَُخوُضونَ 

 :فَقَالَ  ِمْنهُمْ  يَْجَعلَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  :فَقَالَ  ِمْحَصنٍ  ْبنُ  ُعكَّاَشةُ  فَقَامَ  «يَتََوكَّلُونَ  َربِِّهمْ  َوَعلَى

 بَِها َسبَقَكَ » :فَقَالَ  ِمْنهُمْ  يَْجَعلَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  :فَقَالَ  آَخرُ  َرُجلٌ  قَامَ  ثُمَّ  ،«ِمْنُهمْ  أَْنتَ »

ُعكَّاَشة
2

 متفق عليه.« 

 ثمرات الدعوة إلى هللا.

 للداعي إلى هللا أجر عظيم يتضاعف بعدد الذين يستجيبون له.

 َكانَ  داىهُ  إِلَى َدَعا َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرة أَبِي َعنْ  (366

 َضًَللَةٍ  إِلَى َدَعا َوَمنْ  ،َشْيئاا أُُجوِرِهمْ  ِمنْ  َذلِكَ  يَْنقُصُ  ََل  تَبَِعهُ  َمنْ  أُُجورِ  ِمْثلُ  اْْلَْجرِ  ِمنْ  لَهُ 

                                                 

 (.2021) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3321رواه أبو باوب ) 2

 ، أي: يبتعد عنه.«فلينأ عنه»قوله: 

 منصور. شذ بها سعيد بن «ال يرقون»(. ولفظة 660(،  ومالم )1001البخاري ) 6
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ْثمِ  ِمنَ  َعلَْيهِ  َكانَ  َشْيئاا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذلِكَ  يَْنقُصُ  ََل  تَبَِعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمْثلُ  اإْلِ
2

 رواه مالم. « 

 َدلَّ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه اأْلَْاَصاِريِّ  َمْاُعوبٍ  أَبِي َعنْ و (363

فَاِعلِهِ  أَْجرِ  ِمْثلُ  فَلَهُ  َخْيرٍ  َعلَى
6

 رواه مالم.«. 

 تبليغ السنة من أسباب النضارة في الوجه.

رَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  رضي هللاُ عنه قال: ثَابِتٍ  ْبنَ  َزْيدعن  (363 هللا  نَضَّ

 َوُربَّ  ،بِفَقِيهٍ  لَْيسَ  فِْقهٍ  َحاِملِ  ُربَّ  فَإِنَّهُ  ؛َغْيَرهُ  يُبَلَِّغهُ  َحتَّى فََحفِظَهُ  ،َحِديثاا ِمنَّا َسِمعَ  اْمَرأا 

رواه أحمد«. ِمْنهُ  أَْفقَهُ  ُهوَ  َمنْ  إِلَى فِْقهٍ  َحاِملِ 
3
. 

 الدعوة إلى هللا من أسباب الفالح.

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن قال هللا تعالى:  نُكْم أُمَّ ﴿َوْلتَُكن مِّ

 .[203]آل عمران:  المنَكِر َوأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن﴾

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالترغيب في 

 تعريف املعرو  لغة، واصطالًحا.

المعروف لغة: الماتحان
3
. 

اصطالًحا: كل ما وافق الكتاب والانةو
1
. 

 تعريف املنكر لغة، واصطالًحا

المنكر لغة: ضد المعروف
2
. 

                                                 

 (.6203مالم ) 2

 (.2513مالم ) 6

(، ورواه 312« )الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 1/253رواه أحمد ) 3

الصحيح »( عن النعمان بن بشير وحانه شيخنا رحمه هللا في 2/55بنحوه الحاكم )

 (.2222« )الماند

 النهاية. النضارة هي حان الوجه، والبريق كما في «اضر هللا امرًءا»وقوله: 

 .(632 -1/631)البن منظور  «لاان العرب» 3

 (.30للجرجااي ) «التعريفات» 1
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حه الشرع، وحرمه، واهى عنهواصطالًحا: كل ما قبَّ  
6
. 

 وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 .[211]األعراف:  يَن﴾﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِ قال هللا تعالى: 

بُِّكْم فََمن َشاءَ وقال تعالى:   .[61]الكهف:  فَْليَْكفُْر﴾ فَْليُْؤِمن َوَمن َشاءَ  ﴿َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

 َمنْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ وعن أبي سعيد الخدري رضي هللاُ عنه قال:  (361

ا ِمْنُكمْ  َرأَى  َوَذلِكَ  فَبِقَْلبِهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  ،فَبِلَِسانِهِ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  ،بِيَِدهِ  فَْليَُغيِّْرهُ  ُمْنَكرا

يَمانِ  أَْضَعفُ  اإْلِ
3

 رواه مالم.« 

 الاَّْمعِ  َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  بَايَْعنَا»: قَالَ وعن عبابة بن الصامت رضي هللاُ عنه   (362

 اُنَاِزعَ  اَل  أَنْ  َوَعلَى ،َعلَْينَا أَثََرةٍ  َوَعلَى ،َوالَمْكَرهِ  َوالَمْنَشطِ  ،َواْليُْارِ  اْلُعْارِ  فِي َوالطَّاَعةِ 

 بِالَحقِّ  اَقُولَ  أَنْ  َوَعلَى، بُْرهَانٌ  هللا فِيهِ  ِمنَ  ِعْنَدُكمْ  بََواًحا ُكْفًرا تََرْوا أَنْ  إاِلَّ ، أَْهلَهُ  اأْلَْمرَ 

اَلئِمٍ  هللا لَْوَمةَ  فِي اََخافُ  اَل  ُكنَّا أَْينََما
3

 عليه. متفق« 

هللا  َرُسولَ  يَا :فَقُْلنَاوعن جابر بن عبد هللا رضي هللاُ عنهما في قصة بيعة العقبة   (360

 اْلُعْسرِ  فِي َوالنَّفَقَةِ  ،َواْلَكَسلِ  ،النََّشاطِ  فِي َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  َعلَى تُبَايُِعونِي» :قَالَ  ،اُبَايُِعكَ 

 فِي تََخافُونَ  هللا ََل  فِي تَقُولُوا َوأَنْ  ،ِالمْنَكر َعنِ  َوالنَّْهيِ  بِالَمْعُروفِ  اْْلَْمرِ  َوَعلَى ،َواْليُْسرِ 

ا َعلَْيُكمْ  قَِدْمتُ  إَِذا فَتَْمنَُعونِي تَْنُصُرونِي أَنْ  َوَعلَى ،ََلئِمٍ  هللا لَْوَمةَ   ِمْنهُ  تَْمنَُعونَ  ِممَّ

فَبَايَْعنَاهُ  إِلَْيهِ  فَقُْمنَا :قَالَ  «.الَجنَّةُ  َولَُكمُ  ،َوأَْبنَاَءُكمْ  ،َوأَْزَواَجُكمْ  ،أَْنفَُسُكمْ 
1

 . رواه أحمد.

 َكانَ  َوإِنْ  بِالَحقِّ  أَقُولَ  أَنْ » ملسو هيلع هللا ىلص َخلِيلِي أََمَراِي: قَالَ  رضي هللاُ عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (365

ا اَلئِمٍ  هللا لَْوَمةَ  فِي أََخافَ  اَل  أَنْ  َوأََمَراِي ،ُمر ً
2
 رواه أحمد. «

 يَْمنَعَنَّ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه الخدري َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ و (361

 :َسِعيدٍ  أَبُو َوقَالَ  قَالَ « َسِمَعهُ  أَوْ  ،َشِهَدهُ  أَوْ  ،َرآهُ  إَِذا َحق   فِي يَقُولَ  أَنْ  النَّاسِ  َهْيبَةُ  أََحَدُكمْ 

=

                                                                                                                                   

 (.633 -1/636) «لاان العرب» 2

 (. 633 -1/636) «لاان العرب» 6

 (.31مالم )  3

 (.2001(، ومالم )1011البخاري ) 3

من له اإلافراب بالشي ع «األثرة»، أي: في الاهل والصعب. و«المنشط، والمكره»قوله: 

 ، أي: ظاهًرا ال يحتمل تأوياًل.«بواًحا»فيه حق. 

 (.3326) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3/366رواه أحمد ) 1

 (.3323) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1/211رواه أحمد ) 2
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أَْسَمْعهُ  لَمْ  أَاِّي َوِبْبتُ 
2

 . رواه أحمد.

 إِنَُّكمْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ هللاُ عنه وعن عبد هللا بن ماعوب رضي  (330

 َوْليَأُْمرْ  ،هللا فَْليَتَّقِ  ،ِمْنُكمْ  َذلِكَ  أَْدَركَ  فََمنْ  ،لَُكمْ  َوَمْفتُوح   ،َوُمِصيبُونَ  ،َمْنُصوُرونَ 

ا َعلَيَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  ،المْنَكرِ  َعنِ  َوْليَْنهَ  بِالَمْعُروفِ  دا أْ فَْليَتَ  ُمتََعمِّ النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  بَوَّ
6

رواه «. 

 الترمذي.

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة.

 يَا :ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  قَالُوا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  اَاًسا أَنَّ رضي هللاُ عنه،  َذر   أَبِي َعنْ  (332

ثُورِ  أَْهلُ  َذهَبَ  ،هللا َرُسولَ   ،اَُصومُ  َكَما َويَُصوُمونَ  ،اَُصلِّي اَكمَ  يَُصلُّونَ  :بِاأْلُُجورِ  الدُّ

دَّقُونَ  َما هللا لَُكمْ  َجَعلَ  قَدْ  لَْيسَ  أَوَ » :قَالَ  .أَْمَوالِِهمْ  بِفُُضولِ  َويَتََصدَّقُونَ   بُِكلِّ  إِنَّ  ،تَصَّ

 َوأَْمر   ،َصَدقَةا  لَةٍ تَْهلِي َوُكلِّ  ،َصَدقَةا  تَْحِميَدةٍ  َوُكلِّ  ،َصَدقَةا  تَْكبِيَرةٍ  َوُكلِّ  ،َصَدقَةا  تَْسبِيَحةٍ 

 َرُسولَ  يَا :قَالُوا «.َصَدقَة   أََحِدُكمْ  بُْضعِ  َوفِي ،َصَدقَة   ُمْنَكرٍ  َعنْ  َونَْهي   َصَدقَة   بِالَمْعُروفِ 

 َعلَْيهِ  أََكانَ  َحَرامٍ  فِي َوَضَعَها لَوْ  أََرأَْيتُمْ » :قَالَ  ؟أَْجرٌ  فِيهَا لَهُ  َويَُكونُ  َشْهَوتَهُ  أََحُداَا هللا أَيَأتِي

ا لَهُ  َكانَ  الَحًَللِ  فِي َوَضَعَها إَِذا فََكَذلِكَ  ؟ِوْزر   فِيَها أَْجرا
3

 رواه مالم.«. 

 أََحِدُكمْ  ِمنْ  ُسًَلَمى ُكلِّ  َعلَى يُْصبِحُ » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ وعنه رضي هللاُ عنه،  (336

 تَْكبِيَرةٍ  َوُكل   ،َصَدقَة   تَْهلِيلَةٍ  َوُكل   ،َصَدقَة   ةٍ تَْحِميدَ  َوُكل   ،َصَدقَة   تَْسبِيَحةٍ  فَُكل   ،َصَدقَة  

 َرْكَعتَانِ  َذلِكَ  ِمنْ  َويُْجِزئُ  ،َصَدقَة   المْنَكرِ  َعنِ  َونَْهي   ،َصَدقَة   بِالَمْعُروفِ  َوأَْمر   ،َصَدقَة  

َحى ِمنَ  يَْرَكُعهَُما الض 
3

 رواه مالم.«. 

 ُمْسلِمٍ  ُكلِّ  َعلَى» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ وعن أبي موسى األشعري رضي هللاُ عنه،  (333

 :قِيلَ  :قَالَ  «.َويَتََصدَّقُ  ،نَْفَسهُ  فَيَْنفَعُ  ،بِيََدْيهِ  يَْعتَِملُ » :قَالَ  ؟يَِجدْ  لَمْ  إِنْ  أََرأَْيتَ  :قِيلَ  «َصَدقَة  

 لَمْ  إِنْ  أََرأَْيتَ  :لَهُ  قِيلَ  :قَالَ  «.الَمْلُهوفَ  الَحاَجةِ  َذا يُِعينُ » :قَالَ  ؟يَْاتَِطعْ  لَمْ  إِنْ  أََرأَْيتَ 

 َعنْ  يُْمِسكُ » :قَالَ  ؟يَْفَعلْ  لَمْ  إِنْ  أََرأَْيتَ  :قَالَ  «.الَخْيرِ  أَوْ  ،بِالَمْعُروفِ  يَأُْمرُ » :قَالَ  ؟يَْاتَِطعْ 

                                                 

 (.3323) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/1رواه أحمد ) 2

( 2353) «الصحيحة»( بإسناب حان، وهو في 6610لترمذي )رواه أحمد، وا 6

، أي: «مصيبون»، أي: على األعداء. «منصورون»للعالمة األلبااي رحمه هللا. 

 (.2/132) «تحفة األحوذي»، أي: البالب الكثيرة. ااظر: «ومفتوح لكم»للغنائم. 

 (.2002مالم ) 3

زاب عن حاجتهم، وكفايتهم ، أي: بما «بفضل أموالهم»األموال.  «الدثور»قوله: 

 ، أي: إثم.«وزر»أي: جماع. «بضع»

 المفصل. «الاالمى»(.و060مالم ) 3
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َصَدقَة   فَإِنََّها ؛الشَّرِّ  
2

 متفق عليه.«. 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة وصايا لقمان البنه.

الةَ َوْأُمْر بِالَمْعُروِف َواْاهَ َعِن المنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما قال هللا تعالى:  ﴿يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

 .[20]لقمان:  أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُموِر﴾

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات النبي 

يَّ الَِّذي يَِجُدواَهُ َمْكتُوباً ِعنَدهُْم فِي ﴿الَِّذيَن يَتَّبُِعوقال هللا تعالى:  ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ َن الرَّ

 .[210]األعراف:  التَّْوَراِة َواإِلْاِجيِل يَأُْمُرهُم بِالَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن المنَكِر﴾

 نماذج من ذلك. .

 المنكر بيده. على الرجل الذي لبس خاتًما من ذهب، وإزالته هذا ملسو هيلع هللا ىلصإاكاره  :األول

 َذهَبٍ  ِمنْ  َخاتًَما َرأَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما،  َعبَّاسٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (333

 «.يَِدهِ  فِي فَيَْجَعلَُها نَارٍ  ِمنْ  َجْمَرةٍ  إِلَى أََحُدُكمْ  يَْعِمدُ » :َوقَالَ  ،فَطََرَحهُ  فَنََزَعهُ  ،َرُجلٍ  يَدِ  فِي

ُجلِ  فَقِيلَ   ،أَبًَدا آُخُذهُ  َوهللا اَل  اَل  :قَالَ  .بِهِ  اْاتَفِعْ  َخاتَِمكَ  ُخذْ  :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َذهَبَ  َما دَ بَعْ  لِلرَّ

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  طََرَحهُ  َوقَدْ 
6

 . رواه مالم.

 على العامل الذي يقبل الهدية. ملسو هيلع هللا ىلص: إاكاره الثاني 

 َعلَى اأْلُتَبِيَّةِ  اْبنَ  اْستَْعَملَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  الاَّاِعِديِّ  ُحَمْيدٍ  أَبِي َعنْ  (331

ا ،ُسلَْيمٍ  بَنِي َصَدقَاتِ   هَِديَّةٌ  َوهَِذهِ  ،لَُكمْ  الَِّذي هََذا :قَالَ  َوَحاَسبَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َجاءَ  فَلَمَّ

 تَأْتِيَكَ  َحتَّى كَ أُمِّ  َوبَْيتِ  ،أَبِيكَ  بَْيتِ  فِي َجلَْستَ  فََهًلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  .لِي أُْهِديَتْ 

 ثُمَّ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى َوَحِمدَ  النَّاسَ  فََخطَبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَامَ  ثُمَّ  ،«َصاِدقاا ُكْنتَ  إِنْ  َهِديَّتُكَ 

ا» :قَالَ  ا أُُمورٍ  َعلَى ِمْنُكمْ  ِرَجاَلا  أَْستَْعِملُ  فَإِنِّي :بَْعدُ  أَمَّ نِي ِممَّ  :فَيَقُولُ  ُدُكمْ أَحَ  هللا فَيَأْتِي َوَلَّ

هِ  َوبَْيتِ  أَبِيهِ  بَْيتِ  فِي َجلَسَ  فََهًلَّ  ،لِي أُْهِديَتْ  َهِديَّة   َوَهِذهِ  لَُكمْ  َهَذا  إِنْ  َهِديَّتُهُ  تَأْتِيَهُ  َحتَّى أُمِّ

 ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  ْحِملُهُ هللا يَ  َجاءَ  إَِلَّ  َحقِّهِ  بَِغْيرِ  َشْيئاا ِمْنَها أََحُدُكمْ  يَأُْخذُ  فََوهللا ََل  ،َصاِدقاا َكانَ 

 ثُمَّ  ،«تَْيَعرُ  َشاةٍ  أَوْ  ،ُخَوار   لََها بِبَقََرةٍ  أَوْ  ،ُرَغاء   لَهُ  بِبَِعيرٍ  هللا َرُجل   َجاءَ  َما فَََلَْعِرفَنَّ  أَََل 

بَلَّْغتُ  َهلْ  أَََل » إِْبطَْيهِ  بَيَاضَ  َرأَْيتُ  َحتَّى يََدْيهِ  َرفَعَ 
3

 متفق عليه.«. 

                                                 

 ،أي: المتحار،والمضطر.«الملهوف»(. 2005(، ومالم )2331البخاري ) 2

 (.6010مالم ) 6

 (.2536(، ومالم )0210البخاري ) 3

 =وهو: صوت  ، أي: تصيح،«تيعر»صوت البقر.  «خوار»صوت اإلبل.  «رغاء»قوله: 
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 على الذي يتعب جمله، ويجيعه. ملسو هيلع هللا ىلصره : إاكاالثالث

 يَْومٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  أَْرَبفَنِي: قَالَ  رضي هللاُ عنهما َجْعفَرٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (332

 فِي بِهِ  اْستَتَرَ  َما أََحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َوَكانَ  ،أَبًَدا أََحًدا بِهِ  أُْخبِرُ  اَل  َحِديثًا إِلَيَّ  فَأََسرَّ  ،َخْلفَهُ 

 ،أَتَاهُ  قَدْ  َجَملٌ  فَإَِذا ،اأْلَْاَصارِ  ِحيطَانِ  ِمنْ  َحائِطًا يَْوًما فََدَخلَ  ،اَْخلٍ  َحائِشُ  أَوْ  ،هََدفٌ  :َجتِهِ َحا

ا  :فَقَالَ  فََاَكنَ  َوِذْفَراهُ  ،َسَراتَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََمَاحَ  ،َعْينَاهُ  َوَذَرفَتْ  َحنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َرأَى فَلَمَّ

 أََما» :فَقَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا لِي هُوَ  :فَقَالَ  اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  فَتًى فََجاءَ  ؟«لَجَملِ ا َصاِحبُ  َمنْ »

َوتُْدئِبُهُ  ،تُِجيُعهُ  أَنَّكَ  إِلَيَّ  َشَكا إِنَّهُ  ،هللا َملََّكَكَها الَّتِي اْلبَِهيَمةِ  َهِذهِ  هللا فِي تَتَّقِي
2

رواه «. 

 أحمد.

 كر من صفات المؤمنين، والمؤمنات.األمر بالمعروف والنهي عن المن

بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف  ﴿َوالمْؤِمنُوَن َوالمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاءُ قال هللا تعالى: 

 .[02]التوبة:  َويَْنهَْوَن َعِن المنَكِر﴾

اِكعُ وقال تعالى:  وَن الاَّاِجدوَن اآلِمُروَن ﴿التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن الاَّائُِحوَن الرَّ

ِر المْؤِمنِيَن﴾ بِالَمْعُروفِ   .[226]التوبة:  َوالنَّاهُوَن َعِن المنَكِر َواْلَحافِظُوَن لُِحُدوِب هللا َوبَشِّ

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات صالحي أهذ الكتاب.

ْن أَْهِل اْلِكتَابِ  ﴿لَْيُاوْا َسَواءً قال هللا تعالى:  ةٌ قَآئَِمةٌ يَْتلُوَن آيَاِت هللا آاَاءَ  مِّ اللَّْيِل َوهُْم  أُمَّ

يُْؤِمنُوَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َويَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َويَْنهَْوَن َعِن المنَكِر  *يَْاُجُدوَن 

الِِحين﴾  .[223 -223]آل عمران:  َويَُااِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوأُْولَئَِك ِمَن الصَّ

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من جل  على طريق النا 
6
. 

 فِي َوالُجلُوسَ  إِيَّاُكمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  (330

=

                                                                                                                                   

 الشاة.

(. 122) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2031رواه أحمد ) 2

، أي: «أو حائش»كل شيء مرتفع.  «هذف»، أي: أركبني خلفه. «أربفني»قوله: 

أصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. « َحنَّ »الباتان.  «والحائط»حائط. 

، سراة كل شيء ظهره، وأعاله. «سراته»لدمع. ، أي: سال منها ا«ذرفت عيناه»

، أي: «تدئبه»الذفرى هو: الموضع الذي يعرق من البعير خلف األذن. « ذفراه»

 تتعبه.

 (1/226) «الجامع»من تبويب شيخنا  رحمه هللا في  6
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 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ  .افِيهَ  اَتََحدَّثُ  َمَجالِِانَا ِمنْ  بُدٌّ  لَنَا َما ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا «.الط ُرقَاتِ  

 ،اْلبََصرِ  َغض  » :قَالَ  ؟َحقُّهُ  َوَما :قَالُوا «.َحقَّهُ  الطَِّريقَ  فَأَْعطُوا ،الَمْجلِسَ  إاِلَّ  أَبَْيتُمْ  فَإَِذا»

متفق عليه« المْنَكرِ  َعنِ  َوالنَّْهيُ  ،بِالَمْعُروفِ  َواْْلَْمرُ  ،السًََّلمِ  َوَرد   ،اْْلََذى َوَكف  
2
. 

المنكر باليدإزالة 
6
. 

على صاحب خاتم الذهب،  ملسو هيلع هللا ىلصتقدم حديث ابن عباس رضي هللاُ عنهما في إاكاره 

 وازعه بيده.

 يَْومَ  اْلَخطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  أََمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  نَّ رضي هللاُ عنهما، أهللا  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِروعن  (335

 َحتَّى اْلبَْيتَ  يَْدُخلِ  َولَمْ  ،فِيهَا ُصوَرةٍ  ُكلَّ  فَيَْمُحوَ  ،اْلَكْعبَةَ  يَأْتِيَ  أَنْ  ،بِاْلبَْطَحاءِ  َوهُوَ  ،اْلفَْتحِ 

فِيهِ  ُصوَرةٍ  ُكلُّ  ُمِحيَتْ 
3

 . رواه أحمد.

 على عنه رضي هللاُ  ماعوب بن هللا عبد بخل: قال األسدي، الاكن بن قيس عنو (331

 عن هللا عبد آل إن: قال ثم ،عنيفا قطعا فقطعه ،الحمرة من حرزا عليها فرأى ،امرأة

 من والتولة ،والتمائم ،الرقى نإ» ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن حفظنا مما كان: وقال ،أغنياء الشرك

الشرك
3
 . رواه الحاكم.«

السعة في ترث إنكار المنكر إذا لم يستطع إنكاره.
1
 

هللا  إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ رضي هللاُ عنه قال:  اْلُخْدِريَّ  َسِعيدٍ عن أبي  (330

هللا  لَقَّنَ  فَإَِذا ؟تُْنِكَرهُ  أَنْ  المْنَكرَ  َرأَْيتَ  إِذْ  َمنََعكَ  َما :يَقُولَ  َحتَّى اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  ْبدَ اْلعَ  لَيَْسأَلُ 
                                                 

 (.6262(، ومالم )6321البخاري ) 2

 (.1/212) «الجامع»من تبويب شيخنا رحمه هللا في  6

 (.621) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 353د )رواه أحم 3

(، 3321) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3/620رواه الحاكم ) 3

 (.6106) «الصحيحة»و

قال الخطابي: وأما الرقى، فالمنهي عنه هو ما كان منها بغير لاان  «إن الرقى»وقوله: 

أو كفٌر، وأما إذا كان مفهوم المعنى،  العرب فال يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحٌر،

هي: خرزات  «النهاية»قال في  «التمائم»وكان فيه ذكر هللا سبحااه، فإاه ماتحب. و

كاات العرب تعلقها على أوالبهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها اإلسالم. 

قال الخطابي: يقال: إاه ضرب من الاحر قال األصمعي: وهو الذي  «والتولة»

 (.0/62) «عون المعبوب»ب المرأة إلى زوجها. ااتهى من يحب

 (.1/211) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  1
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ا تَهُ  َعْبدا النَّاسِ  ِمنَ  َوفَِرْقتُ  َرَجْوتُكَ  ،َربِّ  يَا :قَالَ  ُحجَّ
2

.» 

 رواه ابن ماجة.

 يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى أَْعَرابِيٌّ  َجاءَ : َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب رضي هللاُ عنهما قَالَ و (332

 أَْعَرْضتَ  لَقَدْ  الُخْطبَةَ  أَْقَصْرتَ  ُكْنتَ  لَئِنْ » :فَقَالَ  ؟الَجنَّةَ  يُْدِخلُنِي َعَماًل  َعلِّْمنِي ،هللا َرُسولَ 

قَبَةَ  َوفُكَّ  ،النََّسَمةَ  أَْعتِقِ  ،الَمْسأَلَةَ   إِنَّ  ََل » :قَالَ  ؟بَِواِحَدةٍ  أََولَْيَاتَا ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  «.الرَّ

دَ  أَنْ  النََّسَمةِ  ِعْتقَ  قَبَةِ  َوفَكَّ  ،بِِعْتقَِها تَفَرَّ  ،اْلَوُكوفُ  َواْلِمْنَحةُ  ،ِعْتقَِها فِي تُِعينَ  أَنْ  الرَّ

ِحمِ  ِذي َعلَى َواْلفَْيءُ   َوْأُمرْ  ،الظَّْمآنَ  َواْسقِ  ،ئِعَ الَجا فَأَْطِعمِ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،الظَّالِمِ  الرَّ

الَخْير ِمنَ  إَِلَّ  لَِسانَكَ  فَُكفَّ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،المْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِالَمْعُروفِ 
2

رواه «. ِِ 

 أحمد.

أمر المفضوذ بالمعروف للفاضذ
3
. 

 ؟«َخاِدم   كَ لَ  َهلْ » ألبي الهيثم: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال: َ (336

 أَبُو فَأَتَاهُ  ،ثَالِثٌ  َمَعهَُما لَْيسَ  بَِرْأَسْينِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَأُتِيَ  «فَأْتِنَا َسْبي   أَتَانَا فَإَِذا» :قَالَ  اَل  :قَالَ 

 إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  .لِي اْختَرْ  ،هللا اَبِيَّ  يَا :فَقَالَ  «ِمْنُهَما اْختَرْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  اْلهَْيثَمِ 

 أَبُو فَاْاطَلَقَ  ،«َمْعُروفاا بِهِ  َواْستَْوصِ  ،يَُصلِّي َرأَْيتُهُ  فَإِنِّي َهَذا ُخذْ  ،ُمْؤتََمن   المْستََشارَ 

 فِيهِ  قَالَ  َما بِبَالِغٍ  أَْاتَ  َما :اْمَرأَتُهُ  فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  بِقَْولِ  فَأَْخبََرهَا ،اْمَرأَتِهِ  إِلَى اْلهَْيثَمِ 

 إَِلَّ  َخلِيفَةا  َوََل  ،نَبِي اا يَْبَعثْ  لَمْ » :هللا إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  َعتِيقٌ  فَهُوَ  :قَالَ  تَْعتِقَهُ  أَنْ  إاِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص نَّبِيُّ ال

 َوَمنْ  ،َخبَاَلا  تَأْلُوهُ  ََل  َوبِطَانَة   ،المْنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهاهُ  بِالَمْعُروفِ  تَأُْمُرهُ  بِطَانَة   :بِطَانَتَانِ  َولَهُ 

                                                 

(. قوله: 3321) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3020رواه ابن ماجة ) 2

ن ، أي: تاامحني م«يا رب، رجوتك»، أي: ألهمه إياها. «فإذا لقن هللا عبًدا حجته»

 الرجاء، وهو األمل.

 ، أي: خفتهم.«وفرقت من الناس»قوله: 

 (.3322) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/611رواه أحمد ) 6

، أي: غزيرة اللبن، وقيل: التي ال «المنحة الوكوف»النفس، والروح. قوله:  «النامة»

، أي: العطف عليه، «موالفيء على ذي الرحم الظال»ينقطع لبنها سنتها جيمعها. 

وكف، ومابة فيأ، ومابة »البن األثير مابة:  «النهاية»والرجوع إليه بالبر. ااتهى من 

 .«اام

 (.1/215) «الجامع»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3
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وءِ  بِطَانَةَ  يُوقَ   ُوقِيَ  فَقَدْ  الس 
2

 .«األبب المفرب»رواه البخاري في «. 

 

االمرأة تنكر على زوجها إذا ارتكب منكرً 
6
. 

 أَبِي اْمَرأَةُ  أَوْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمْواَلةُ  َسْلَمى أَتَتْ : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ  َعائَِشةَ  َعنْ  (333

 :قَالَتْ  َضَربَهَا قَدْ  ،َرافِعٍ  أَبِي َعلَى تَْاتَأِْذاُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  َمْولَى َرافِعٍ 

 ،هللا َرُسولَ  يَا تُْؤِذينِي :قَالَ  ،«َرافِعٍ  أَبَا يَا َولََها لَكَ  َما» :َرافِعٍ  أِلَبِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ 

 َولَِكنَّهُ  ،بَِشْيءٍ  آَذْيتُهُ  َما ،هللا َرُسولَ  يَا :لَتْ قَا ؟«َسْلَمى يَا آَذْيتِيهِ  بِمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ 

 ِمنْ  َخَرجَ  إَِذا المْالِِمينَ  أََمرَ  قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  إِنَّ  ،َرافِعٍ  أَبَا يَا :لَهُ  فَقُْلتُ  يَُصلِّي َوهُوَ  أَْحَدثَ 

يحُ  أََحِدِهمُ  أَ  أَنْ  الرِّ  أَبَا يَا» :َويَقُولُ  ،يَْضَحكُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لُ َرُسو فََجَعلَ  ،فََضَربَنِي فَقَامَ  ،يَتََوضَّ

بَِخْيرٍ  إَِلَّ  تَأُْمْركَ  لَمْ  إِنََّها ،َرافِعٍ 
3

 رواه أحمد. «. 

ال ُيترث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمجرد أوهام سوء العاقبة
3
. 

 بَلَغَ  َوَما ،قِيقَة  حَ  َشْيءٍ  لُِكلِّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ  (333

يَمانِ  َحقِيقَةَ  َعْبد    يَُكنْ  لَمْ  أَْخطَأَهُ  َوَما ،لِيُْخِطئَهُ  يَُكنْ  لَمْ  أََصابَهُ  َما أَنَّ  يَْعلَمَ  َحتَّى اإْلِ

لِيُِصيبَهُ 
1

 رواه أحمد.«. 

 ترث حضور  أماكن المنكرات

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فََدَعْوتُ  ،طََعاًما َصنَْعتُ : قَالَ  بن أبي طالب رضي هللاُ عنه َعلِيٍّ  َعنْ  (331

 فِيهِ  بَْيتاا تَْدُخلُ  ََل  اْلَمًَلئَِكةَ  إِنَّ » :َوقَالَ  ،فََخَرجَ  ،تََصاِويرُ  فِيهِ  ِسْتًرا فََرأَى ،فََدَخلَ  فََجاءَ 

                                                 

الجامع »(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 11)ص «األبب المفرب»البخاري في  2

، أي من «برأسين»الابي هم األسرى.  «بيس»(. قوله: 232 -1/231) «الصحيح

بطااة الرجل: صاحب  «بطااتان»، أي: أمين فيما ياأل من األمور. «مؤتمن»العبيد 

، أي: ال تقصر في «ال تألوه خبااًل »سره، وباخلة أمره الذي يشاوره في أحواله. 

 .«النهاية»إفااب حاله. 

 (.1/230) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في 6

 (.1/230) «الجامع  الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 606/ 2رواه أحمد ) 3

 (.1/220) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (.1/233) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2/332رواه أحمد ) 1



 األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالترغيب في                                                             

 

200 

تََصاِويرُ 
1

 رواه الناائي، وابن ماجة.«. 

 لَهُ  فََصنَعَ  ،طَالِبٍ  أَبِي ْبنَ  َعلِيَّ  أََضافَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه قال:  َسفِينَةَ  َعنْ و (332

 َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ  ،فََجاءَ  ،فََدُعوهُ  ،َمَعنَا فَأََكلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َبَعْواَا لَوْ  :فَاِطَمةُ  فَقَالَتْ  طََعاًما

 :لَِعلِيٍّ  َمةُ فَاطِ  فَقَالَتْ  فََرَجعَ  ،اْلبَْيتِ  اَاِحيَةِ  فِي بِهِ  ُضِربَ  قَدْ  اْلقَِرامَ  فََرأَى ،اْلبَابِ  ِعَضاَبتَيْ 

 أَوْ  ،لِي لَْيسَ  إِنَّهُ » :فَقَالَ  ؟َربَّكَ  َما ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  فَتَبِْعتُهُ  ،َرَجَعهُ  َما فَاْاظُرْ  اْلَحْقهُ 

قاا بَْيتاا يَْدُخلَ  أَنْ  لِنَبِي   ُمَزوَّ
6

 رواه أبو باوب.«. 

اإلنكار على السلطان إذا خالف شرع اهلل
3

 

 ِرْجلَهُ  َوَضعَ  َوقَدْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسأَلَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  ِشهَابٍ  ْبنِ  طَاِرقِ  َعنْ  (330

َجائِرٍ  ُسْلطَانٍ  ِعْندَ  َحق   َكلَِمةُ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ  اْلِجهَابِ  أَيُّ  :اْلَغْرزِ  فِي
4

 رواه الناائي.« 

 َعلَْيُكمْ  يُْستَْعَملُ  إِنَّهُ » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ  َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ و  (335

 َرِضيَ  َمنْ  َولَِكنْ  ،َسلِمَ  فَقَدْ  أَْنَكرَ  َوَمنْ  ،بَِرئَ  فَقَدْ  َكِرهَ  فََمنْ  ،َوتُْنِكُرونَ  فَتَْعِرفُونَ  ،أَُمَراءُ 

َصلَّْوا َما ،ََل » :قَالَ  ؟اُقَاتِلُهُمْ  أاََل  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا «.َوتَابَعَ 
1
 مالم. . رواه«

                                                 

(، وصححه شيخنا رحمه 3311)(، وابن ماجة 1312حديث صحيح رواه الناائي ) 2

 (.1/231) «الجامع الصحيح»هللا في 

 (.1/231) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3011رواه أبو باوب ) 6

قال في النهاية: الاتر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان،  «القرام»قوله: 

 و: المزين.ه «والمزوق»وقيل: الاتر الرقيق وراء الاتر الغليظ. 

: وعضابتا الباب: ما كان عليها يطبق الباب «العين»قال في «عضابتي الباب»وقوله: 

 إذا أُِصفق.

 (.1/200) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا  3

(، 1/232) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3601الناائي)رواه  3

أمامة رضي هللاُ عنه، وحانه شيخنا رحمه هللا عن أبي  (3026ابن ماجة )رواه و

قال الاندي: الغرز، هو: ركاب كور الجمل إذا « الغرز(. »1/232) «الجامع»في 

 كان من جلد، وخشب. وقيل: مطلقًا اهـ 

 ، أي ظالم.«جائر»قوله: 

(. قال النووي رحمه هللا: معناه من كره بقلبه ولم ياتطع إاكاًرا بيده، 2513مالم ) 1

 =لاااه فقد برئ من اإلثم، وأبى وظيفته، ومن أاكر بحاب طاقته فقد سلم من هذه  وال
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اإلنكار على الحاكم المسلم بدون التحريض على الخروج عليه 
2
. 

 قد تقدم حديث أم سلمة رضي هللاُ عنها في الباب قبله.

رضي هللا  عن عقبة بن وساج قال : كان صاحب لي يحدثني عن عبد هللا بن عمرو

اب فقلت: إاك بقية أصح ،فلقيت عبد هللا بن عمرو ،فحججت ،في شأن الخوارج عنهما

 .وقد جعل هللا علما إن ااسا يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضاللة ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

باقاية من ذهب أو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: على أولئك لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين. أتي رسول هللا 

لئن كان هللا  ،فقال: يا محمد ،فقام رجل من أهل البابية ،فجعل يقامها بين أصحابه ،فضة

" . فلما أببر قال رسول  «ويلك فمن يعدل عليكم بعدي ؟»فقال:  !!العدل فلم تعدلأمرك ب

 ،فإن خرجوا ،إن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن َل يجاوز تراقيهم»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

قال ذلك ثالثا «ثم إن خرجوا فاقتلوهم ،فاقتلوهم
6
. 

ار حتى ال على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتثبت من صحة األخب

يظلم أحًدا
3
. 

ٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوماً قال هللا تعالى:  ﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ

 .[2]الحجرات:  بَِجهَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم اَاِبِميَن﴾

 الَخبَرُ  لَْيسَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  الَ قَ : قَالَ رضي هللاُ عنهما   َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ و (331

 ،اْْلَْلَواحَ  يُْلقِ  فَلَمْ  اْلِعْجلِ  فِي قَْوُمهُ  َصنَعَ  بَِما ُموَسى أَْخبَرَ  َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِنَّ  ،َكالمَعايَنَةِ 

ا فَاْنَكَسَرتْ  ،اْْلَْلَواحَ  أَْلقَى َصنَُعوا َما َعايَنَ  فَلَمَّ
3

 رواه أحمد. «. 

=

                                                                                                                                   

 «رياض الصالحين»المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي اهـ  من 

(210.) 

، أي: «وتنكرون»، أي: تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها للشرع. «فتعرفون»قوله: 

ازهة المتقين شرح رياض »اظر: تنكرون بعض أعمالهم لمخالفتها للشرع. ا

 (.2/203) «الصالحين

 (.1/203) «الجامع»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6/311) «كشااف ألسااتار»روه الباازار كمااا فااي  6

 (.231-1/235) «الجامع الصحيح»

 (.1/203) «الجامع»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (.1/210) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6330مد )رواه أح 3
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نكر ال يتجس  على أصحاب المنكراتالذي ينهى عن الم
2
. 

 فَقَالَ  .َخْمًرا لِْحيَتُهُ  تَْقطُرُ  فاَُلنٌ  هََذا :فَقِيلَ  ،َمْاُعوبٍ  اْبنُ  أُتِيَ : قَالَ  َوْهبٍ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  (310

بِهِ  اَأُْخذْ  َشْيءٌ  لَنَا يَْظهَرْ  إِنْ  َولَِكنْ  ،التََّجاُّسِ  َعنِ  اُِهينَا قَدْ  إِاَّا :هللا َعْبدُ 
6

 اه أبو باوب.. رو

 فَنَاَبى ،َاْلِمْنبَر ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َصِعدَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و (312

يَمانُ  يُْفضِ  َولَمْ  ،بِلَِسانِهِ  أَْسلَمَ  َمنْ  َمْعَشرَ  يَا» :فَقَالَ  ،َرفِيعٍ  بَِصْوتٍ   تُْؤُذوا ََل  ،قَْلبِهِ  إِلَى اإْلِ

 تَتَبَّعَ  المْسلِمِ  أَِخيهِ  َعْوَرةَ  تَتَبَّعَ  َمنْ  فَإِنَّهُ  ؛َعْوَراتِِهمْ  تَتَّبُِعوا َوََل  ،تَُعيُِّروُهمْ  َوََل  ،المْسلِِمينَ 

 يَْوًما ُعَمرَ  اْبنُ  َواَظَرَ «. َرْحلِهِ  َجْوفِ  فِي َولَوْ  يَْفَضْحهُ  هللا َعْوَرتَهُ  تَتَبَّعَ  َوَمنْ  ،هللا َعْوَرتَهُ 

 ِعْندَ  ُحْرَمةً  أَْعظَمُ  َوالمْؤِمنُ  ،ُحْرَمتَكِ  َوأَْعظَمَ  أَْعظََمكِ  َما :فَقَالَ  اْلَكْعبَةِ  إِلَى أَوْ  ،اْلبَْيتِ  إِلَى

هللا ِمْنكِ 
3

 . رواه الترمذي.

التعريض والكناية إذا لم يحتج إلى تصريح في إزالة المنكر
3
. 

 لَمْ  الشَّْيءُ  ُجلِ الرَّ  َعنِ  بَلََغهُ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَتْ  َعْنهَا رضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ  (316

َوَكَذا َكَذا يَقُولُونَ  أَْقَوامٍ  بَالُ  َما» :يَقُولُ  َولَِكنْ  ،يَقُولُ  فاَُلنٍ  بَالُ  َما :يَقُلْ 
1

 رواه أبو باوب.«. 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور

                                                 

 (.1/201) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

 (.533) «الصحيح الماند»(،وصححه شيخنا رحمه هللا في 3510رواه أبو باوب ) 6

 في (، وحانه الترمذي، وأقره على ذلك شيخنا رحمه هللا6036رواه الترمذي ) 3

 ، أي: لم يصل.«ولم يفض»(. قوله: 1/210) «الجامع الصحيح»

التعيير هو: التوبيخ، والتعييب على ذاب سبق لهم من قديم العهد  «وال تعيروهم»قوله: 

سواء علم توبتهم منه أم ال، وأما التعيير في حال المباشرة، أو بعيده قبل ظهور 

، أو التعزير فهو من باب األمر التوبة فواجب لمن قدر عليه، وربما يجب الحد

 بالمعروف والنهي عن المنكر.

، أي: «عورة أخيه»، أي: طلب. «فإاه من تتبع»ال تجااوا.   ، أي:«وال تتبعوا»

، أي: يكشف «يفضحه»، أي: كشف عيوبه. «تتبع هللا عورته»ظهور عيب أخيه 

ى الناس. ، أي: ولو كان في وسط منزله مخفيًا عل«ولو في جوف رحله»مااويه. 

  (.333-1/333) «تحفة األحوذي»ااظر: 

 (.1/205) «الجامع»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (.3310) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3055رواه أبو باوب ) 1
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 قال العالمة العثيمين رحمه هللا: 

 إلى أمور:)األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج 

األمر األول: أن يكون اإلااان عالًما بالمعروف والمنكر؛ فإن لم يكن عالًما 

بالمعروف، فإاه ال يجوز أن يأمر به؛ ألاه قد يأمر بأمر يظنه معروفًا، وهو منكر وال 

يدري، وال بد أن يكون عالًما بالمنكر، أي: عالًما بأن هذا منكر؛ فإن لم يكن عالًما بذلك 

نه؛ ألاه قد ينهى عن شيء هو معروف فيُترك المعروف باببه، أو ينهى عن فال ينه ع

 شيء هو مباح فيضيق على عباب هللا بمنعهم مما أباح هللا لهم.

األمر الثااي: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف، أو فاعل للمنكر وال تأخذ 

َن الظَّنِّ إِنَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّ الناس بالتهمة، أو بالظن؛ فإن هللا يقول:  ِذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً مِّ

 .[26]الحجرات:  بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم﴾

ثم إن الذي ينبغي لآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا بأمره رفيقًا 

ل في اهيه؛ ألاه إذا كان رفيقًا أعطاه هللا سبحااه وتعالى ما ال يعطي على العنف، كما قا

إن هللا يعطي على الرفق ما َل يعطي على العنف»النبي عليه الصالة والاالم 
1
. فأات «

 إذا عنفت على من تنصح ربما ينفر، ولكن إذا جئته بالتي هي أحان فإاه ينتفع.

 :الشرط الثالث

أن ال يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه فإذا كان هذا المنكر لو اهينا عنه زال إلى 

صغراهمابمنه فإاه ال يجوز أن تنهى عنه برًءا لكبرى المفادتين ما هو أعظم 
6

(. اهـ 

 باختصار.

وقال سفيان الثوري رحمه هللا: )ال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إال من كان 

فيه خصال ثالث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى عالم 

بما يأمر، عالم بما ينهى
3

.) 

ئل اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا عن اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر وس

كيف ينبغي أن يأمر ؟ قال: )يأمر بالرفق، والخضوع(، ثم قال: )إن أسمعوه ما يكره ال 

يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفاه
3

.) 

                                                 

 ( من حديث عائشة رضي هللا عنهما.6113رواه مالم ) 2

 (.212 -2/251) «رياض الصالحين»شرح  6

 (.32للخالل ) «بالمعروف والنهي عن المنكراألمر » 3

 (.10للخالل ) «األمر بالمعروف والنهي عن  المنكر» 3
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 وقال النووي رحمه هللا: 

ون أقرب إلى تحصيل )وينبغي لآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليك

المطلوب فقد قال اإلمام الشافعي رحمه هللا : من وعظ أخاه سًرا فقد اصحه وزااه، ومن 

وعظه عالاية فقد فضحه وشااه
2

.) 

: هل ياقط عن المكلف األمر بالمعروف والنهاي عان المنكار إذا ظان أااه لان مسألة

 يقبل منه.

 قال النووي رحمه هللا:

المكلف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكواه  ال  )قال العلماء: وال ياقط عن

يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه 

ُسوِل إاِلَّ اْلباَلُغ المبِينُ األمر والنهي ال القبول، وكما قال هللا عزوجل:  ﴿َوَما َعلَى الرَّ
6
﴾ 

 .[13]النور: 

 في  اآلمر والناهي أن يكون ممتثاًل لما يأمر مجتنبًا لما ينهى.هل يشترط  :مسألة

 قال النووي رحمه هللا: 

)قال العلماء: وال يشترط في اآلمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثالً ما يأمر به 

مجتنبًا ما ينهى عنه، بل عليه األمر وإن كان مخالً بما يأمر به والنهي وإن كان متلبًاا 

عنه؛ فإاه يجب عليه شيئان: أن يأمر افاه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا بما ينهى 

أخل بأحد هما كيف يباح له اإلخالل باآلخر
3

.) 

 ثمرات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 من أسباب دخوذ الجنة

 يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص يِّ النَّبِ  إِلَى أَْعَرابِيٌّ  َجاءَ : قَالَ رضي هللاُ عنهما  َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ  َعنِ  (313

 أَْعَرْضتَ  لَقَدْ  الُخْطبَةَ  أَْقَصْرتَ  ُكْنتَ  لَئِنْ » :فَقَالَ  ؟الَجنَّةَ  يُْدِخلُنِي َعَماًل  َعلِّْمنِي ،هللا َرُسولَ 

قَبَةَ  َوفُكَّ  ،النََّسَمةَ  أَْعتِقِ  ،الَمْسأَلَةَ   إِنَّ  ََل » :قَالَ  ؟بَِواِحَدةٍ  أََولَْيَاتَا ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  «.الرَّ

دَ  أَنْ  النََّسَمةِ  ِعْتقَ  قَبَةِ  َوفَكَّ  ،بِِعْتقَِها تَفَرَّ  ،اْلَوُكوفُ  َواْلِمْنَحةُ  ،ِعْتقَِها فِي تُِعينَ  أَنْ  الرَّ

ِحمِ  ِذي َعلَى َواْلفَْيءُ   َوْأُمرْ  ،الظَّْمآنَ  َواْسقِ  ،الَجائِعَ  فَأَْطِعمِ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،الظَّالِمِ  الرَّ

                                                 

 (.6/63) «شرح النووي على صحيح مالم» 2

 (.6/63) «شرح النووي على صحيح مالم» 6

 المصدر الاابق. 3
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الَخْير ِمنَ  إَِلَّ  لَِسانَكَ  فَُكفَّ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،المْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِالَمْعُروفِ  
1

رواه «. ِِ 

 أحمد.

 

 من أسباب النجاة من النار. 

 ِمنْ  إِْنَسانٍ  ُكل   ُخلِقَ  إِنَّهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  نَّ أعن عائشة رضي هللاُ عنها،  (313

 ،هللا َوَسبَّحَ  ،هللا َوَهلَّلَ  ،هللا َوَحِمدَ  ،هللا َكبَّرَ  فََمنْ  ،َمْفِصلٍ  ِمائَةِ  َوثًََلثِ  تِّينَ سِ  َعلَى آَدمَ  بَنِي

ا َوَعَزلَ  ،هللا َواْستَْغفَرَ  ا أَوْ  ،َشْوَكةا  أَوْ  ،النَّاسِ  طَِريقِ  َعنْ  َحَجرا  ،النَّاسِ  طَِريقِ  َعنْ  َعْظما

تِّينَ  تِْلكَ  َعَددَ  رٍ ُمْنكَ  َعنْ  نََهى أَوْ  بَِمْعُروفٍ  َوأََمرَ  ًَلَمى ِمائَةِ  َوالثًََّلثِ  السِّ  يَْمِشي فَإِنَّهُ  ؛الس 

النَّارِ  َعنِ  نَْفَسهُ  َزْحَزحَ  َوقَدْ  يَْوَمئِذٍ 
6

 رواه مالم.« 

 من أسباب الفالح.

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِالَمْعرُ قال هللا تعالى:  نُكْم أُمَّ وِف َويَْنهَْوَن ﴿ َوْلتَُكن مِّ

 .[203]آل عمران:  َعِن المنَكِر َوأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن﴾

 دليذ الخيرية.

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َوتَْنهَْوَن َعِن قال هللا تعالى:  ﴿ ُكنتُْم َخْيَر أُمَّ

 .[220]آل عمران:  المنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاهلل﴾

 ب األجر العظيم لمن صلحت نيته.من أسبا

ن اَّْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو قال هللا تعالى:  ﴿الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر مِّ

ء: ]الناا َمْرَضاِت هللا فََاْوَف اُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً﴾ إِْصالٍَح بَْيَن النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذلَِك اْبتََغاءَ 

223]. 

 من أسباب الرحمة.

بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف  ﴿ َوالمْؤِمنُوَن َوالمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاءُ قال هللا تعالى: 

َكاةَ َويُِطيُعوَن هللا َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َويَْنهَْوَن َعِن المنَكِر َويُقِيُموَن الصَّ

 .[222]التوبة:  ُم هللاُ إِنَّ هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾َسيَْرَحُمهُ 

 من أسباب النصر.

نَّاهُْم فِي  *﴿َولَيَنُصَرنَّ هللاُ َمن يَنُصُرهُ إِنَّ هللا لَقَِويٌّ َعِزيٌز قال هللا تعالى:  كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

َكاةَ َوأََمُروا بِالَمْعُرو الةَ َوآتَُوا الزَّ ِف َواَهَْوا َعِن المنَكِر َوهلل َعاقِبَةُ األَْرِض أَقَاُموا الصَّ
                                                 

 (.3322) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/611رواه أحمد ) 22
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 .[32 -30]الحج:  األُُموِر﴾

 من أسباب تكفير السيئات.

 أَيُُّكمْ  :رضي هللاُ َعْنهُ فَقَالَ   ُعَمرَ  ِعْندَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ عن  (311

 ،لََجِريءٌ  َعلَْيهَا أَوْ  َعلَْيهِ  إِاَّكَ  :قَالَ  ،قَالَهُ  َكَما اأَاَ  :قُْلتُ  ؟اْلفِْتنَةِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  قَْولَ  يَْحفَظُ 

ُجلِ  فِْتنَةُ  :قُْلتُ  اَلةُ  تَُكفُِّرهَا َوَجاِرهِ  ،َوَولَِدهِ  ،َوَمالِهِ  ،أَْهلِهِ  فِي الرَّ ْومُ  الصَّ َدقَةُ  َوالصَّ  َوالصَّ

 لَْيسَ  :قَالَ  ،اْلبَْحرُ  يَُموجُ  َكَما تَُموجُ  الَّتِي فِْتنَةُ الْ  َولَِكنْ  ،أُِريدُ  هََذا لَْيسَ  :قَالَ  .َوالنَّْهيُ  َواأْلَْمرُ 

 :قَالَ  ؟يُْفتَحُ  أَمْ  ،أَيُْكَارُ  :قَالَ  .ُمْغلَقًا بَابًا َوبَْينَهَا بَْينَكَ  إِنَّ  المْؤِمنِينَ  أَِميرَ  يَا بَأْسٌ  ِمْنهَا َعلَْيكَ 

.متفق عليه.أَبًَدا يُْغلَقَ  اَل  إًِذا :قَالَ  يُْكَارُ 
 

للفظ للبخاريوا
2
 

 من أسباب النجاة.

وِء َوأََخْذاَا الَِّذيَن قال هللا تعالى:  ُروا بِِه أَْاَجْينَا الَِّذيَن يَْنهَْوَن َعِن الاُّ ا اَُاوا َما ُذكِّ ﴿فَلَمَّ

 .[221]األعراف: ظَلَُموا بَِعَذاٍب بَئِيٍس بَِما َكااُوا يَْفُاقُوَن﴾ 

 َعلَى اْلقَائِمِ  َمثَلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، َعْنهَُما رضي هللاُ  بَِشيرٍ  ْبنِ وعن النعمان  (312

 ،أَْعًَلَها بَْعُضُهمْ  فَأََصابَ  ،َسفِينَةٍ  َعلَى اْستََهُموا قَْومٍ  َكَمثَلِ  ،فِيَها َواْلَواقِعِ  ،هللا ُحُدودِ 

وا ِمنَ  اْستَقَْوا إَِذا أَْسفَلَِها فِي الَِّذينَ  فََكانَ  أَْسفَلََها َوبَْعُضُهمْ   ،فَْوقَُهمْ  َمنْ  َعلَى الَماِء َمر 

 أََراُدوا َوَما يَْتُرُكوُهمْ  فَإِنْ  ،فَْوقَنَا َمنْ  نُْؤذِ  َولَمْ  َخْرقاا نَِصيبِنَا فِي َخَرْقنَا أَنَّا لَوْ  :فَقَالُوا

َجِميعاا َونََجْوا نََجْوا أَْيِديِهمْ  َعلَى أََخُذوا َوإِنْ  ،َجِميعاا َهلَُكوا
2
 ي. . رواه البخار«

 القلب الذي ينكر الفتن ال تضره الفتن أبًدا.

 َعلَى اْلفِتَنُ  تُْعَرضُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ  َعنْ  (310

ا َكالَحِصيرِ  اْلقُلُوبِ  ا ُعودا  أَْنَكَرَها قَْلبٍ  َوأَي   ،َسْوَداءُ  نُْكتَة   فِيهِ  نُِكتَ  أُْشِربََها قَْلبٍ  فَأَي   ،ُعودا

فَا ِمْثلِ  أَْبيَضَ  َعلَى :قَْلبَْينِ  َعلَى تَِصيرَ  َحتَّى ،بَْيَضاءُ  نُْكتَة   فِيهِ  نُِكتَ  هُ  فًََل  ،الصَّ  فِْتنَة   تَُضر 

َماَواتُ  َداَمتِ  َما ياا َكاْلُكوزِ  ُمْربَاد اا أَْسَودُ  َواْْلَخرُ  ،َواْْلَْرضُ  السَّ  َوََل  َمْعُروفاا يَْعِرفُ  ََل  ُمَجخِّ

                                                 

 .اللفظ للبخاريو (233(، ومالم )161البخاري )2

 ، أي: تضطرب.«تموج كموج البحر»الجرأة هي: اإلقدام. 

 (. 6313البخاري ) 6

، قال النووي: معناه المنكر لها القائم في بفعها، وإزالتها،والمراب «القائم على حدوب هللا»

 «رياض الصالحين»اقترعوا. ااظر: «: واواستهم»بالحدوب ما اهى هللا عنه. 

(251.) 
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ا يُْنِكرُ   َهَواهُ  ِمنْ  أُْشِربَ  َما إَِلَّ  ُمْنَكرا
2

 رواه مالم.«. 

 الترهيب من ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 نة هللا وسخطهعترث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب ل

ُوَب َوِعيَاى اْبِن َمْريََم ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِااِن َباقال هللا تعالى: 

َكااُوْا يَْعتَُدوَن  نَكٍر فََعلُوهُ لَبِْئَس َما َكااُوْا يَْفَعلُوَن  *َذلَِك بَِما َعَصوا وَّ َكااُوْا الَ يَتَنَاهَْوَن َعن مُّ

ْنهُْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروْا لَبِْئَس َما قَدََّمْت لَهُْم أَافُاُ  * هُْم أَن َسِخطَ هللاُ َعلَْيِهْم تََرى َكثِيراً مِّ

 .[50 -05]المائدة: ﴾ َوفِي اْلَعَذاِب هُْم َخالُِدونَ 

 تركهما من أسباب العقوبة العامة.

 أَيُّهَا يَا ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى َحِمدَ  أَنْ  بَْعدَ رضي هللاُ عنهما، أاه قال:  بَْكرٍ عن أبي  (315

 اَل  أَْافَُاُكمْ  َعلَْيُكمْ ﴿ َمَواِضِعهَا َغْيرِ  َعلَى َوتََضُعواَهَا ،آْليَةَ ا هَِذهِ  تَْقَرُءونَ  إِاَُّكمْ  ،النَّاسُ 

ُكمْ   ،َ الظَّالِم َرأَْوا إَِذا النَّاسَ  إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  تُ َسِمعْ  يَوإِاَّ ﴾  اْهتََدْيتُمْ  إَِذا َضلَّ  َمنْ  يَُضرُّ

ُهمُ يَ  أَنْ  أَْوَشكَ  ،يََدْيهِ  َعلَى يَأُْخُذوا فَلَمْ   يُْعَملُ  قَْومٍ  ِمنْ  َما»وفي رواية: «. هللا بِِعقَابٍ  ُعمَّ

ُهمُ  أَنْ  يُوِشكُ  إَِلَّ  يَُغيُِّروا ََل  ثُمَّ  ،يَُغيُِّروا أَنْ  َعلَى يَْقِدُرونَ  ثُمَّ  ،بِاْلَمَعاِصي فِيِهمْ   هللا ِمْنهُ  يَُعمَّ

بِِعقَابٍ 
2

 رواه أبو باوب.«. 

 تركهما من أسباب الهالث.

 «مثل القائم على حدوب هللا ...»لى هذا حديث النعمان بن بشير مما يدل ع

 ، وقد تقدم قبل قليل.«َجِميعاا َهلَُكوا أََراُدوا َوَما يَْتُرُكوُهمْ  فَإِنْ  »الحديث،و الشاهد منه 

 ََل » :يَقُولُ  فَِزًعا َعلَْيهَا َبَخلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ ا َعْنهُ  رضي هللاُ  َجْحشٍ  بِْنتِ  َزْينَبَ  َعنْ و (311

 ِمْثلُ  َوَمأُْجوجَ  يَأُْجوجَ  َرْدمِ  ِمنْ  اْليَْومَ  فُتِحَ  ،اْقتََربَ  قَدْ  َشر   ِمنْ  لِْلَعَربِ  َوْيل   ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ 

ْبهَامِ  بِإِْصبَِعهِ  َوَحلَّقَ  «َهِذهِ   ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  :َجْحشٍ  بِْنتُ  َزْينَبُ  قَالَتْ  تَلِيهَا َوالَّتِي اإْلِ

                                                 

 (.233مالم ) 2

قال النووي : أي: بخلت فيه بخواًل تاًما، وألزمها، و حلت منه محل  «أشربها»قوله: 

﴾، أي: حب العجل. ومعنى َوأُْشِربُوْا فِي قُلُوبِِهُم اْلِعْجلَ  ﴿الشراب، ومنه قوله تعالى: 

الربدة قيل: لون بين الاواب والغبرة، « مرباًبا أسوب»، أي: اقط اقطة. «اكتت اكتة»

 ، أي: منكوًسا.«كالكوز مجخيًا»وقيل: أن يختلط الاواب بكدرة. 

( بإسناب صحيح، 3001(، وابن ماجة )6225(، والترمذي )3335رواه أبو باوب ) 6

 (.000) «الصحيح الماند»وهو في في 
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الُِحونَ  َوفِينَا ْهلِكُ أَاَ  الَخبَثُ  َكثُرَ  إَِذا نََعمْ » :قَالَ  ؟الصَّ
1

 متفق عليه.« 

 إذا كان القلب ال ينكر المنكر فهذا دليذ على ذهاب اإليمان منه.

 بََعثَهُ  نَبِي   ِمنْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (320

تِهِ  ِمنْ  لَهُ  َكانَ  إَِلَّ ، قَْبلِي ةٍ أُمَّ  هللا فِي  َويَْقتَُدونَ  ،بُِسنَّتِهِ  يَأُْخُذونَ  ،َوأَْصَحاب   َحَواِري ونَ  أُمَّ

 ،يُْؤَمُرونَ  ََل  َما َويَْفَعلُونَ  ،يَْفَعلُونَ  ََل  َما يَقُولُونَ  ُخلُوف   بَْعِدِهمْ  ِمنْ  تَْخلُفُ  إِنََّها ثُمَّ  ،بِأَْمِرهِ 

 بِقَْلبِهِ  َجاَهَدُهمْ  َوَمنْ  ،ُمْؤِمن   فَُهوَ  بِلَِسانِهِ  َجاَهَدهُمْ  َوَمنْ  ،ُمْؤِمن   فَهُوَ  بِيَِدهِ  مْ َجاَهَدهُ  فََمنْ 

يَمانِ  ِمنَ  َذلِكَ  َوَراءَ  َولَْيسَ  ،ُمْؤِمن   فَُهوَ  َخْرَدلٍ  َحبَّةُ  اإْلِ
2

 رواه مالم.«. 

 الترغيب في أداء األمانة

 تعريف األمانة لغة واصطالًحا

 لغة: ضد الخيااة.األمااة 

واصطالًحا: قال الكفوي: األمااة: كل ما يؤتمن عليه من أموال، وُحَرم، وأسرار
3
. 

 وجوب أداء األمانة.

وْا األََمااَاِت إِلَى أَْهلِهَا﴾قال هللا تعالى   .[15]النااء:  ﴿ إِنَّ هللا يَأُْمُرُكْم أَن تُؤبُّ

ْقبُوَضةٌ فَإِْن أَِمَن ﴿َوإِن ُكنتُْم َعلَى َسفٍَر وقال هللا تعالى:  َولَْم تَِجُدوْا َكاتِباً فَِرهَاٌن مَّ

 .[653]البقرة:  بَْعُضُكم بَْعضاً فَْليَُؤبِّ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمااَتَهُ َوْليَتَِّق هللا َربَّهُ﴾

 َعْمتَ فَزَ  ،يَأُْمُرُكمْ  َماَذا َسأَْلتُكَ  :لَهُ  قَالَ  ِهَرْقلَ  أَنَّ وعن أبي سفيان رضي هللاُ عنه:  (322

اَلةِ  أََمَرُكمْ  أَاَّهُ  ْدقِ  ،بِالصَّ  ِصفَةُ  َوهَِذهِ  :قَالَ  .اأْلََمااَةِ  َوأََباءِ  ،بِاْلَعْهدِ  َواْلَوفَاءِ  ،َواْلَعفَافِ  ،َوالصِّ

واللفظ للبخاري . متفق عليهاَبِيٍّ 
3

 

و عن أم سلمة رضي هللاُ عنها في حديث هجرة الحبشة، ومن كالم جعفر في  (326

 َواَأْتِي ،اْلَمْيتَةَ  َواَأُْكلُ  ،اأْلَْصنَامَ  اَْعبُدُ  ،َجاِهلِيَّةٍ  أَْهلَ  قَْوًما ُكنَّا الَملِكُ  أَيُّهَا: مخاطبته للنجاشي

ِعيفَ  ِمنَّا اْلقَِويُّ  يَأُْكلُ  ،اْلِجَوارَ  َواُِايءُ  ،اأْلَْرَحامَ  َواَْقطَعُ  ،اْلفََواِحشَ   َذلِكَ  َعلَى فَُكنَّا ،الضَّ

                                                 

 (.6550(، ومالم )3332البخاري ) 2

 هي: المعاصي. «الخبث»: سد، و، أي«ربم»قوله: 

 (.10مالم ) 6

 (.252، 202للكفوي ) «الكليات» 3

 ( واللفظ للبخاري.2003(، ومالم )6252البخاري ) 3
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هللا  إِلَى فََدَعااَا ،َوَعفَافَهُ  َوأََمااَتَهُ  َوِصْدقَهُ  اََابَهُ  اَْعِرفُ  ِمنَّا َرُسواًل  لَْينَاهللا إِ  بََعثَ  َحتَّى 

َدهُ   َوأََمَراَا ،َواأْلَْوثَانِ  اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  ُبواِهِ  ِمنْ  َوآبَاُؤاَا اَْحنُ  اَْعبُدُ  ُكنَّا َما َواَْخلَعَ  ،َواَْعبَُدهُ  لِنَُوحِّ

ِحمِ  َوِصلَةِ  ،اأْلََمااَةِ  َوأََباءِ  ،ثِ اْلَحِدي بِِصْدقِ   الَمَحاِرمِ  َعنِ  َواْلَكفِّ  ،اْلِجَوارِ  َوُحْانِ  ،الرَّ

َماءِ  ورِ  َوقَْولِ  ،اْلفََواِحشِ  َعنِ  َواَهَااَا ،َوالدِّ  َوأََمَراَا ،المْحَصنَةِ  َوقَْذفِ  ،اْليَتِيمِ  َمالَ  َوأَْكلِ  ،الزُّ

اَلةِ  َوأََمَراَا ،َشْيئًا بِهِ  ِركُ اُشْ  اَل  هللا َوْحَدهُ  اَْعبُدَ  أَنْ  َكاةِ  بِالصَّ يَامِ  َوالزَّ  َعلَْيهِ  فََعدَّبَ  :قَالَ  َوالصِّ

ْساَلمِ  أُُمورَ  ْقنَاهُ  اإْلِ بِهِ  َجاءَ  َما َعلَى َواتَّبَْعنَاهُ  ،بِهِ  َوآَمنَّا ،فََصدَّ
2

 ...الحديث.

 عظم شأن األمانة.

َمَواِت َواألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن ﴿ إِاَّا َعَرْضنَا األَمَ قال هللا تعالى:  ااَةَ َعلَى الاَّ

 .[06]األحزاب:  يَْحِمْلنَهَا َوأَْشفَْقَن ِمْنهَا َوَحَملَهَا اإِلاَااُن إِاَّهُ َكاَن ظَلُوماً َجهُوالً﴾

هللا  َمعُ يَجْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَااَل  رضي هللاُ عنهما وُحَذْيفَةَ  ،هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (323

 يَا :فَيَقُولُونَ  ،آَدمَ  فَيَأْتُونَ  ،الَجنَّةُ  مُ هلَ  تُْزلَفَ  َحتَّى المْؤِمنُونَ  فَيَقُومُ  ،النَّاسَ  َوتََعالَى تَبَاَركَ 

 ْستُ لَ  ،آَدمَ  أَبِيُكمْ  َخِطيئَةُ  الَجنَِّة إَِلَّ  ِمنَ  أَْخَرَجُكمْ  َوَهلْ  :فَيَقُولُ  ،الَجنَّةَ  لَنَا اْستَْفتِحْ  ،أَبَانَا

 بَِصاِحبِ  لَْستُ  إِْبَراِهيمُ  :فَيَقُولُ  :قَالَ  .هللا َخلِيلِ  إِْبَراِهيمَ  اْبنِي إِلَى اْذَهبُوا َذلِكَ  بَِصاِحبِ 

ا َكلََّمهُ  الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى إِلَى اْعِمُدوا ،َوَراءَ  َوَراءَ  ِمنْ  َخلِيًلا  ُكْنتُ  إِنََّما ،َذلِكَ   ،هللا تَْكلِيما

 .هللا َوُروِحهِ  َكلَِمةِ  ِعيَسى إِلَى اْذَهبُوا َذلِكَ  بَِصاِحبِ  لَْستُ  :فَيَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى فَيَأْتُونَ 

داا فَيَأْتُونَ  ،َذلِكَ  بَِصاِحبِ  لَْستُ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِعيَسى فَيَقُولُ   َوتُْرَسلُ  لَهُ  فَيُْؤَذنُ  ،فَيَقُومُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

ِحمُ  اْْلََمانَةُ  َراطِ  َجنَبَتَيْ  فَتَقُوَمانِ  ،َوالرَّ لُُكمْ  فَيَُمر   ،َوِشَماَلا  يناايَمِ  الصِّ  :قَالَ  «.َكاْلبَْرقِ  أَوَّ

ي أَْاتَ  بِأَبِي :قُْلتُ   َويَْرِجعُ  يَُمر   َكْيفَ  اْلبَْرقِ  إِلَى تََرْوا أَلَمْ » :قَالَ  ؟اْلبَْرقِ  َكَمرِّ  َشْيءٍ  أَيُّ  َوأُمِّ

يحِ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،َعْينٍ  طَْرفَةِ  فِي َجالِ  َوَشدِّ ، رِ الطَّيْ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،الرِّ  َونَبِي ُكمْ  أَْعَمالُُهمْ  بِِهمْ  تَْجِري الرِّ

َراطِ  َعلَى قَائِم   ُجلُ  يَِجيءَ  َحتَّى ،اْلِعبَادِ  أَْعَمالُ  تَْعِجزَ  َحتَّى َسلِّمْ  َسلِّمْ  َربِّ  :يَقُولُ  الصِّ  فًََل  الرَّ

ْيرَ  يَْستَِطيعُ   َمنْ  بِأَْخذِ  َمأُْموَرة   ُمَعلَّقَة   َكًَللِيبُ  َراطِ الصِّ  َحافَتَيْ  َوفِي :قَالَ  َزْحفاا إَِلَّ  السَّ

 قَْعرَ  إِنَّ  بِيَِدهِ  هَُرْيَرةَ  أَبِي اَْفسُ  َوالَِّذي»، «النَّارِ  فِي َوَمْكُدوس   ،نَاجٍ  فََمْخُدوش   بِهِ  أُِمَرتْ 

َخِريفًا لََاْبُعونَ  َجهَنَّمَ 
6

 رواه مالم.«. 

                                                 

 «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 2030رواه أحمد ) 2

(2212.) 

 (.211مالم ) 6

ب. «تزلف»قوله:  ، أي: ليات «وراء وراء»نا فتحها. ، أي: اسأل ل«استفتح»، أي: تقرَّ

، «جنبتي الصراط»بتلك الدرجة الرفيعة، وهي: كلمة تذكر على سبيل التواضع. 

جمع « كالليب»، أي: مدة وقوع الجفن على الجفن. «طرفة عين»أي: على جاابيه. 

 =، أي: مجروح، «مخدوس»كلوب، وهو: حديدة معطوفة الرأس. 
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 األمانة من صفات األنبياء. 

 الم.نوح عليه الس
بَْت قَْوُم اُوٍح المْرَسلِيَن قال هللا عزوجل عنه:  إِْذ قَاَل لَهُْم أَُخوهُْم اُوٌح أاَل  *﴿ َكذَّ

 .[200 -201]الشعراء:  إِاِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن﴾ *تَتَّقُوَن 

 هود عليه السالم.
بَْت َعاٌب المْرَسلِيَن قال هللا تعالى:  إِاِّي لَُكْم *وهُْم هُوٌب أاَل تَتَّقُوَن إِْذ قَاَل لَهُْم أَخُ  *﴿ َكذَّ

 .[261 -263]الشعراء:  َرُسوٌل أَِميٌن﴾

 ﴿ أُبَلُِّغُكْم ِرَساالِت َربِّي َوأَاَاْ لَُكْم اَاِصٌح أَِميٌن﴾وقال تعالى عنه أاه قال لقومه: 

 .[25]األعراف: 

 يوسف عليه السالم.
ا َكلََّمهُ قَاَل إِاََّك اْليَْوَم لََدْينَا ﴿َوقَاَل الَملُِك اْئتُواِي بِ قال هللا تعالى:  ِه أَْستَْخلِْصهُ لِنَْفِاي فَلَمَّ

 .[11 -13]يوسف:  قَاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِاِّي َحفِيظٌ َعلِيٌم﴾ *ِمِكيٌن أَِميٌن 

 موسى عليه السالم.
وا إِلَيَّ  *َعْوَن َوَجاءهُْم َرُسوٌل َكِريٌم ﴿َولَقَْد فَتَنَّا قَْبلَهُْم قَْوَم فِرْ قال هللا تعالى:  أَْن أَبُّ

 .[25 -20]الدخان:  ِعبَاَب هللا إِاِّي لَُكْم َرُسوٌل أَِميٌن﴾

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد 
 تَأَْمنُونِي أَََل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الخدري رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (323

َماءِ  فِي َمنْ  أَِمينُ  َوأَنَا َماءِ  َخبَرُ  يَأْتِينِي ،السَّ ا السَّ َوَمَساءا  ،َصبَاحا
2

 متفق عليه.«. 

=

                                                                                                                                   

 بعضه على بعض. ، أي: ملقى في جهنم «مكدوس»وممزق.

قال النووي رحمه هللا: وأما إرسال األمااة والرحم فهو لعظم أمرهما، وكثير موقعهما، 

فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها هللا تعالى. قال صاحب التحرير: في 

الكالم اختصار، والاامع فهم أاهما تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما. ااظر 

 (.3/06) «على صحيح مالم شرح النووي»

 (.2023(، ومالم )3312البخاري ) 2
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في حديث هجرة الحبشة، ومن كالم جعفر في  -وعن أم سلمة رضي هللاُ عنها  (321 

 َوأََمااَتَهُ  ،َوِصْدقَهُ  اََابَهُ  اَْعِرفُ  ِمنَّا َرُسواًل  هللا إِلَْينَا بََعثَ  َحتَّىمخاطبة النجاشي ...  

َدهُ  ىإِلَ  فََدَعااَا ،َوَعفَافَهُ  هللا لِنَُوحِّ
2
 ... الحديث. رواه أحمد. 

 قِْطِريَّانِ  ثَْوبَانِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعلَى َكانَ وعن عائشة رضي هللاُ عنها قالت:  (322

 لَوْ  :فَقُْلتُ  ،اْليَهُوِبيِّ  لِفاَُلنٍ  الشَّامِ  ِمنَ  بَزٌّ  فَقَِدمَ  ،َعلَْيهِ  ثَقاَُل  فََعِرقَ  ،قََعدَ  إَِذا فََكانَ  ،َغلِيظَانِ 

 إِاََّما ؛يُِريدُ  َما َعلِْمتُ  قَدْ  :فَقَالَ  ،إِلَْيهِ  فَأَْرَسلَ  .الَمْيَاَرةِ  إِلَى ثَْوبَْينِ  ِمْنهُ  فَاْشتََرْيتَ  ،إِلَْيهِ  بََعْثتَ 

 أَْتقَاهُمْ  ِمنْ  أَنِّي َعلِمَ  قَدْ  َكَذبَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  .بَِدَراِهِمي أَوْ  ،بَِمالِي يَْذهَبَ  أَنْ  يُِريدُ 

لَِْلََمانَةِ  َوآَداُهمْ  ،هلل
6

 رواه الترمذي.«. 

 رضي اهلل عنهماألمانة من صفات الصحابة 

 .أبو عبيدة بن اجلراح رضي اهلُل عنه

ةٍ  لُِكلِّ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (320  أَِمينَنَا َوإِنَّ  ،أَِميناا أُمَّ

ةُ  أَيَّتَُها احِ  نُ بْ  ُعبَْيَدةَ  أَبُو :اْْلُمَّ اْلَجرَّ
3
 . متفق عليه.«

 يَا :فَقَالُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى اَْجَرانَ  أَْهلُ  َجاءَ وعن حذيفة رضي هللاُ عنه قال:  (325

 َحقَّ  ،أَِمينٍ  َحقَّ  أَِميناا َرُجًلا  إِلَْيُكمْ  َْلَْبَعثَنَّ » :فَقَالَ  .أَِمينًا َرُجاًل  إِلَْينَا اْبَعثْ  ،هللا َرُسولَ 

احِ  ْبنَ  ُعبَْيَدةَ  أَبَا فَبََعثَ  :قَالَ  ،النَّاسُ  لَهَا فَاْستَْشَرفَ  :قَالَ  «أَِمينٍ  اْلَجرَّ
3

 . متفق  عليه.

 عبد اهلل بن مسعود رضي اهلُل عنه.
 فََمرَّ  ،ُمَعْيطٍ  أَبِي ْبنِ  لُِعْقبَةَ  َغنًَما أَْرَعى ُكْنتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َمْاُعوبٍ  اْبنِ  َعنْ  (321

 َولَِكنِّي ،اََعمْ  :قُْلتُ  :قَالَ  ؟«لَبَنٍ  ِمنْ  َهلْ  ،ُغًَلمُ  يَا» فَقَالَ  ،بَْكرٍ  أَبُووَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِي

 فَنََزلَ  ،َضْرَعهَا فََمَاحَ  ،بَِشاةٍ  فَأَتَْيتُهُ  ؟«اْلفَْحلُ  َعلَْيَها يَْنزُ  لَمْ  َشاةٍ  ِمنْ  فََهلْ » :قَالَ  .ُمْؤتََمنٌ 

                                                 

(، وقد 2212) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2030رواه أحمد ) 2

 تقدم.

(، وصححه شيخنا 0/613(، والناائي )2623(، والترمذي )2/230رواه أحمد )  6

 (.2153) «الصحيح الماند»الوابعي رحمه هللا في 

القطري: بكار القاف ضرب من البروب فيه حمرة، ولها أعالم  «ثوبان قطريان»قوله: 

 فيها بعض الخشواة قاله الاندي.

 (.6321(، ومالم )3033البخاري ) 3

 ، أي: تطلعوا لها.«فاستشرف لها الناس»(. 6360(، ومالم )3031البخاري ) 3
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ْرعِ  قَالَ  ثُمَّ  ،بَْكرٍ  أَبَا َسقَىوَ  ،فََشِربَ  ،إِاَاءٍ  فِي فََحلَبَهُ  ،لَبَنٌ   ثُمَّ  :قَالَ  فَقَلَصَ  ،«اْقلِصْ » :لِلضَّ

 :َوقَالَ  ،َرْأِسي فََمَاحَ  :قَالَ  .اْلقَْولِ  هََذا ِمنْ  َعلِّْمنِي ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  ،هََذا بَْعدَ  أَتَْيتُهُ 

ُمَعلَّم   ُغلَيِّم   فَإِنَّكَ  ،هللا يَْرَحُمكَ »
2
 د.. رواه أحم«

 األمانة من صفات جبريل عليه السالم.
ٍة ِعنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكينٍ  *﴿إِاَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم قال هللا تعالى:  ُمطَاٍع ثَمَّ *  ِذي قُوَّ

 .[62 -21]التكوير:  ﴾أَِمينٍ 

وُح األَِميُن وقال تعالى:   -213]الشعراء:  ِريَن﴾َعلَى قَْلبَِك لِتَُكوَن ِمَن المنذِ  *﴿ اََزَل بِِه الرُّ

213]. 

 األمانة من صفات المؤمن كامل اإليمان.

 َسلِمَ  َمنْ  المْسلِمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (300

ِهمْ َوأَْمَوالِ  ،ِدَمائِِهمْ  َعلَى النَّاسُ  أَِمنَهُ  َمنْ  َوالمْؤِمنُ  ،َويَِدهِ  لَِسانِهِ  ِمنْ  المْسلُِمونَ 
6

رواه «. 

 الترمذي، والناائي.

 النَّاسُ  أَِمنَهُ  َمنْ  المْؤِمنُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ وعن فضالة بن عبيد رضي هللاُ عنه  (302

نُوبَ  الَخطَايَا َهَجرَ  َمنْ  َوالمَهاِجرُ  ،َوأَْنفُِسِهمْ  ،أَْمَوالِِهمْ  َعلَى َوالذ 
3

 رواه ابن ماجة.« 

 .تصدقالخازن األمين له مثل أجر الم

 اْْلَِمينُ  الَخاِزنُ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   اأْلَْشَعِريِّ  ُموَسى أَبِيعن  (306

قِينَ  أََحدُ  نَْفُسهُ  طَيِّبَةا  ،بِهِ  أُِمرَ  َما يَُؤدِّي الَِّذي المتََصدِّ
3

 متفق عليه.« 

 خير األجراء األقوياء األمناء.

                                                 

نه شيخنا رحمه ( وحا30(، والطيالاي )5/306(، وأبو يعلى )3115رواه أحمد ) 2

 (.532) «الصحيح الماند»هللا في 

 ، أي: اجتََمع.«فقلص»، أي: لم يثب عليها. «لم ينز عليها الفحل»قوله: 

(، وصححه العالمة األلبااي 3112(، والناائي )6260رواه الترمذي ) صحيح 6

 (.2020) «صحيح الجامع»رحمه هللا في 

 «الصحيح الماند»عي رحمه هللا في (، وحانه شيخنا الواب3133رواه ابن ماجة ) 3

(2021.) 

 (، واللفظ للبخاري.2063(، ومالم )6620البخاري ) 3
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َما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ ﴿ قَالَْت إِْحَداهُ قال هللا تعالى:  

 .[62]القصص:  األَِميُن﴾

 عن رفع األمانة. ملسو هيلع هللا ىلصإخبار النبي 

ثَنَاَ  عن حذيفة رضي هللاُ عنه قال:  (303  ،أََحَدهَُما َرأَْيتُ  َحِديثَْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َحدَّ

ثَنَا :اآْلَخرَ  أَْاتَِظرُ  َوأَاَا َجالِ  قُلُوبِ  َجْذرِ  فِي اََزلَتْ  اأْلََمااَةَ  أَنَّ  َحدَّ  ،اْلقُْرآنِ  ِمنَ  َعلُِموا ثُمَّ  ،الرِّ

نَّةِ  ِمنَ  َعلُِموا ثُمَّ  ثَنَا ،الاُّ ُجلُ  يَنَامُ » :قَالَ  ،َرْفِعهَا َعنْ  َوَحدَّ  ِمنْ  اأْلََمااَةُ  فَتُْقبَضُ  ،النَّْوَمةَ  الرَّ

 َكَجْمرٍ  الَمْجلِ  ِمْثلَ  أَثَُرهَا فَيَْبقَى فَتُْقبَضُ  ،النَّْوَمةَ  يَنَامُ  ثُمَّ  ،اْلَوْكتِ  أَثَرِ  ِمْثلَ  أَثَُرهَا فَيَظَلُّ  ،قَْلبِهِ 

 فاََل  يَتَبَايَُعونَ  النَّاسُ  فَيُْصبِحُ  ،َشْيءٌ  فِيهِ  َولَْيسَ  ُمْنتَبًِرا فَتََراهُ  ،فَنَفِطَ  ِرْجلِكَ  َعلَى َبْحَرْجتَهُ 

ُجلِ  َويُقَالُ  ،أَِمينًا َرُجاًل  فاَُلنٍ  بَنِي فِي إِنَّ  فَيُقَالُ  ،ااَةَ اأْلَمَ  يَُؤبِّي أََحدٌ  يََكابُ   َوَما ،أَْعقَلَهُ  َما لِلرَّ

 َوَما ،َزَمانٌ  َعلَيَّ  أَتَى َولَقَدْ  ،إِيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَبلٍ  َحبَّةِ  ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  فِي َوَما ،أَْجلََدهُ  َوَما ،أَْظَرفَهُ 

هُ  ُمْالًِما َكانَ  لَئِنْ  ْعتُ بَايَ  أَيَُّكمْ  أُبَالِي ْساَلمُ  َعلَيَّ  َربَّ هُ  اَْصَرااِي ًا َكانَ  َوإِنْ  ،اإْلِ  ،َساِعيهِ  َعلَيَّ  َربَّ

ا َوفاَُلاًا فاَُلاًا إاِلَّ  أُبَايِعُ  ُكْنتُ  فََما اْليَْومَ  فَأَمَّ
2

 متفق عليه.« 

 أهله.تضييع األمانة من أشراط الساعة، ومن تضييعها توسيد األمر إلى غير 

 ،اْلقَْومَ  يَُحدِّثُ  َمْجلِسٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  بَْينََما: قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (303

 َسِمعَ  :اْلقَْومِ  بَْعضُ  فَقَالَ  ،يَُحدِّثُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََمَضى ؟الاَّاَعةُ  َمتَى :فَقَالَ  أَْعَرابِيٌّ  َجاَءهُ 

 أَُراهُ  أَْينَ » :قَالَ  َحِديثَهُ  قََضى إَِذا َحتَّى يَْاَمعْ  لَمْ  بَلْ  :بَْعُضهُمْ  الَ َوقَ  ،قَالَ  َما فََكِرهَ  ،قَالَ  َما

اَعةِ  َعنِ  السَّائِلُ   فَاْنتَِظرِ  ،اْْلََمانَةُ  ُضيَِّعتِ  فَإَِذا» :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا أَاَا هَا :قَالَ  ؟«السَّ

دَ  إَِذا» :قَالَ  ؟إَِضاَعتُهَا َكْيفَ  :قَالَ  «السَّاَعةَ  السَّاَعةَ  فَاْنتَِظرِ  ،أَْهلِهِ  َغْيرِ  إِلَى اْْلَْمرُ  ُوسِّ
2

 .»

 رواه البخاري.

 ماذا يعمذ اإلنسان إذا ضيعت األمانة.

 ،بُِكمْ  َكْيفَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (301

                                                 

 (.233(، ومالم )0052البخاري ) 2

هو تنفط في « المجل»هو األثر الياير. و «الوكت»هو أصل الشيء،  «جذر»قوله: 

بايعة هنا: الم «يايعت»، أي: مرتفًعا. «منتبًرا»اليد، واحوها من أثر عمل وغيره. 

 ، أي: الوالي عليه.«ساعيه»البيع والشراء المعروفان. 

 (.11البخاري ) 6

، أي: أسند، وجعل في غير أهله، وأصله أن الملك كان يجعل له وسابة «إذا وسد»قوله: 

 .«هدي الااري»يجلس عليها ليعلو مجلاه. قاله الحافظ في 
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 َمِرَجتْ  قَدْ  ِمَن النَّاسِ  ُحثَالَة   َوتَْبقَى ،َغْربَلَةا  فِيهِ  اسُ النَّ  يَُغْربَلُ  يَأْتِيَ  أَنْ  يُوِشكُ  َوبَِزَمانٍ 

 يَا بِنَا َكْيفَ  :قَالُوا .أََصابِِعهِ  بَْينَ  َوَشبَّكَ  ،«َهَكَذا َوَكانُوا ،فَاْختَلَفُوا ،َوأََمانَاتُُهمْ  ،ُعُهوُدُهمْ 

 َوتُْقبِلُونَ  ،تُْنِكُرونَ  َما َوتََدُعونَ  ،ْعِرفُونَ تَ  بَِما تَأُْخُذونَ » :قَالَ  ؟َذلِكَ  َكانَ  إَِذا ،هللا َرُسولَ 

تُِكمْ  َعلَى ُكمْ  أَْمرَ  َوتََذُرونَ  ،َخاصَّ َعَوامِّ
2

 رواه أبو باوب، وابن ماجة.«. 

 من أشراط الساعة تخوين األمين وائتمان الخائن.

الِ  أََمامَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللاُ عنه   َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ  (302  الدَّجَّ

اِدقُ  فِيَها يَُكذَّبُ  َخدَّاَعةا  ِسنِينَ  نُ  ،اْلَكاِذبُ  فِيَها َويَُصدَّقُ  ،الصَّ  َويُْؤتََمنُ  ،اْْلَِمينُ  فِيَها َويَُخوَّ

َوْيبَِضةُ  فِيَها َويَتََكلَّمُ  ،الَخائِنُ  فِيَها َوْيبَِضةُ  َوَما :قِيلَ  «الر   فِي لَّمُ يَتَكَ  اْلفَُوْيِسقُ » :قَالَ  ؟الرُّ

ةِ  أَْمرِ  اْلَعامَّ
6

 رواه أحمد. «. 

ين أمانة فال يجوز االستهانة بشأنه.  الدَّ

 ،أُُحدٍ  يَْومَ  اْستُْشِهدَ  أَبَاهُ  رضي هللاُ َعْنهَُما أَنَّ   هللا اأْلَْاَصاِريُّ  َعْبدِ  ْبنُ  رَجابِ عن   (300

ا ،َبْينًا َعلَْيهِ  َوتََركَ  ،بَنَاتٍ  ِستَّ  َوتََركَ   :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَتَْيتُ  ،النَّْخلِ  ِجَدابُ  َحَضرَ  فَلَمَّ

 أُِحبُّ  َوإِاِّي ،َكثِيًرا َبْينًا َعلَْيهِ  َوتََركَ  ،أُُحدٍ  يَْومَ  اْستُْشِهدَ  َوالِِدي أَنَّ  َعلِْمتَ  قَدْ  ،هللا َرُسولَ  يَا

ا ،َبَعْوتُهُ  ثُمَّ  ،فَفََعْلتُ  ،«نَاِحيَتِهِ  َعلَى تَْمرٍ  ُكلَّ  فَبَْيِدرْ  ،اْذَهبْ » :قَالَ  .اْلُغَرَماءُ  يََراكَ  أَنْ   فَلَمَّ

ا ،الاَّاَعةَ  تِْلكَ  بِي أُْغُروا إِلَْيهِ  اَظَُروا  بَْيَدًرا أَْعظَِمهَا َحْولَ  أَطَافَ  يَْصنَُعونَ  َما َرأَى فَلَمَّ

اتٍ  ثاََلثَ  هللا  أَبَّى َحتَّى لَهُمْ  يَِكيلُ  َزالَ  فََما «أَْصَحابَكَ  اْدعُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،َعلَْيهِ  َجلَسَ  ثُمَّ  ،َمرَّ

 ،بِتَْمَرةٍ  أََخَواتِي إِلَى أَْرِجعَ  َواَل  ،َوالِِدي هللا أََمااَةَ  يَُؤبِّيَ  أَنْ  َوهللا َراضٍ  َوأَاَا ،َوالِِدي أََمااَةَ 

 يَْنقُصْ  لَمْ  َكأَاَّه ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْيهِ  الَِّذي اْلبَْيَدرِ  إِلَى أَْاظُرُ  أَاِّي َحتَّى ،ُكلُّهَا َوهللا اْلبَيَاِبرُ  فََالِمَ 

رواه البخاري َواِحَدةً  تَْمَرةً 
3
. 

                                                 

 «الصحيحة»(، وااظر 3110)(، وابن ماجة 3336صحيح بشواهده رواه أبو باوب ) 2

 (.602(، )601للعالمة األلبااي رحمه هللا برقم )

، «حثالة من الناس»، أي: يذهب خيارهم، ويبقى شرارهم، «يغربل الناس»قوله: 

تأخذون بما »، أي: اختلطت «مرجت عهوبهم»الحثالة: الربي من كل شيء. 

أي: ما تنكرون أاه ، «وتدعون ما تنكرون»، أي: بما تعرفون أاه حق. «تعرفون

 ، أي: على إصالح األحوال المختصة بأافاكم.«على خاصتكم»حق. 

(، وفي 33) «الصحيح  الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/660رواه أحمد ) 6

 .«إن بين يدي الااعة سنين خداعة...»رواية ألحمد 

 = (.6052البخاري ) 3
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 األذان أمانة فيجب على المؤذن أن يتعاهد الوقت.  

َمامُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (305  ،َضاِمن   اإْلِ

ةَ اْْلَئِ  أَْرِشدِ  ،اللهمَّ  ،ُمْؤتََمن   َوالمَؤذِّنُ  نِينَ  َواْغفِرْ  ،مَّ لِْلُمَؤذِّ
2

 رواه أحمد، والترمذي. «.

 .الوالية أمانة

 فََضَربَ  :قَالَ  ،تَْاتَْعِملُنِي أاََل  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (301

 اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َوإِنََّها ،أََمانَةُ  َهاَوإِنَّ  ،َضِعيف   إِنَّكَ  ،َذر   أَبَا يَا» :قَالَ  ثُمَّ  ،َمْنِكبِي َعلَى بِيَِدهِ 

فِيَها َعلَْيهِ  الَِّذي َوأَدَّى ،بَِحقَِّها أََخَذَها َمنْ  إَِلَّ  ،َونََداَمة   ،ِخْزي  
6

 رواه مالم.«. 

 السر أمانة فال يجوز إفشاءه.

 َحدَّثَ  َذاإِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ هللاِ رضي هللاُ عنهما  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (350

ُجلُ  أََمانَة   فَِهيَ  ،اْلتَفَتَ  ثُمَّ  ،بِالَحِديثِ  الرَّ
3

 رواه أبو باوب، والترمذي.«. 

 المستشار مؤتمن.

 المْستََشارَ  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (352

ُمْؤتََمن  
4
 رواه أبو باوب، والترمذي. «

=

                                                                                                                                   

 «كل تمر على ااحيته ِْ فَبَْيِدر » ، أي: صرامها، وقطع ثمرها.«جداب النخل»قوله: 

، أي: ُسل طوا «اغروا بي»البيدار، هو: الجرين، ومعناه اجعل كل صنف في بيدر 

 «. هدي الااري»علي ااظر 

(، وصححه العالمة األلبااي 600(، والترمذي )1325رواه أحمد ) حديث صحيح، 2

 (.6050) «صحيح الجامع»في 

والمؤذن »ظ الصالة، وعدب الركعات على القوم. ، أي: أاه يحف«اإلمام ضامن»قوله: 

 ، أي: أمين الناس على صالتهم، وصيامهم.«مؤتمن

، أي: أال تجعلني عاماًل على بعض ما والك «أال تاتعملني»(. قوله: 2561مالم ) 6

 هللا.

(، وحانه العالمة األلبااي 2111(، والترمذي )3525حديث حان، رواه أبو باوب ) 3

 (.2010) «الصحيحة»رحمه هللا في 

 =(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6566(، والترمذي )1265رواه أبو باوب ) 3
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 ل الجنة.مراعاة األمانة من أسباب الفالح، ودخو

َوالَِّذيَن هُْم  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *﴿قَْد أَْفلََح المْؤِمنُوَن قال هللا تعالى: 

َكاِة فَاِعلُوَن  *َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  إاِلَّ  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم  فََمِن اْبتََغى َوَراءَ  *أْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُْم فَإِاَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن  َعلَى أَْزَواِجِهمْ 

 *َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  *اْلَعاُبوَن 

 .[22 -2]المؤمنون:  الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلفِْرَبْوَس هُْم فِيهَا َخالُِدوَن﴾ *اِرثُوَن أُْولَئَِك هُُم اْلوَ 

َوالَِّذيَن هُم بَِشهَاَباتِِهْم قَائُِموَن  *﴿َوالَِّذيَن هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن وقال تعالى: 

ْكَرُموَن﴾أُ  *َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصالتِِهْم يَُحافِظُوَن  *  .[31 -36]المعارج:  ْولَئَِك فِي َجنَّاٍت مُّ

اِمتِ  ْبنِ  ُعبَاَبةَ  َعنْ و (356  ِمنْ  ِست اا لِي اْضَمنُوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنه  الصَّ

ْثتُمْ  إَِذا اْصُدقُوا :الَجنَّةَ  لَُكمُ  أَْضَمنْ  ،أَْنفُِسُكمْ  واَوأَ  ،َوَعْدتُمْ  إَِذا َوأَْوفُوا ،َحدَّ  ،اْؤتُِمْنتُمْ  إَِذا د 

وا ،فُُروَجُكمْ  َواْحفَظُوا أَْيِديَُكمْ  َوُكف وا ،أَْبَصاَرُكمْ  َوُغض 
2

 رواه أحمد، وابن حبان.«. 

 الترهيب من الخيانة.

 تعريف اخليانة لغة، واصطالًحا

 الخيااة لغة: التنقص.

قاله ابن الجوزي  واصطالًحا: التفريط فيما يؤتمن اإلااان عليه، واقيضها األمااة.

 رحمه هللا.

 تحريم الخيانة.

ُسوَل َوتَُخواُوْا أََمااَاتُِكْم َوأَاتُْم قال هللا تعالى:  ﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَُخواُوْا هللا َوالرَّ

 .[60]األافال:  تَْعلَُموَن﴾

 فضيحة من خان األمانة يوم القيامة.

=

                                                                                                                                   

(، ومعناه أاه أمين فيما ياأل عن األمور فال ينبغي أن 2303) «الصحيح الماند»

عون »يخون الماتشير بكتمان مصلحته قاله الطيبي اقاًل عن  العزيزي، كما في 

 .«المعبوب

 «الصحيحة»(، وهو في 200(، وابن حبان )1/363أحمد ) حان بشواهده، رواه 2

(2300.) 
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 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  ِكْنِديِّ الْ  َعِميَرةَ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  (353 

 يَْومَ  بِهِ  يَأْتِي ُغلُوَلا  َكانَ  ،فَْوقَهُ  فََما ِمْخيَطاا نَافََكتَمَ  ،َعَملٍ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْستَْعَمْلنَاهُ  َمنِ »

 ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  إِلَْيهِ  أَْاظُرُ  َكأَاِّي ،اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  أَْسَوبُ  َرُجلٌ  إِلَْيهِ  فَقَامَ  :قَالَ  «اْلقِيَاَمةِ 

 اْْلنَ  أَقُولُهُ  َوأَنَا» :قَالَ  .َوَكَذا َكَذا تَقُولُ  َسِمْعتُكَ  :قَالَ  ؟«لَكَ  َوَما» :قَالَ  ،َعَملَكَ  َعنِّي اْقبَلْ 

 نُِهيَ  َوَما ،أََخذَ  ِمْنهُ  أُوتِيَ  فََما ،َوَكثِيِرهِ  ،بِقَلِيلِهِ  فَْليَِجئْ  ،َعَملٍ  َعلَى ِمْنُكمْ  اْستَْعَمْلنَاهُ  َمنِ 

اْنتََهى َعْنهُ 
1

 رواه مالم.«. 

 ذم الخونة.

 َخْيَرُكمْ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما،  ُحَصْينٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ عن  (353

 أَْبِري فاََل  :ِعْمَرانُ  قَالَ  «.يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  ،يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  ،يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  ،قَْرنِي

تَْينِ  قَْراِهِ  بَْعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  أَقَالَ   َوََل  ،يَْشَهُدونَ  قَْوم   بَْعَدُهمْ  يَُكونُ  ثُمَّ » ا،ثاََلثً  أَوْ  ،َمرَّ

َمنُ  فِيِهمُ  رُ َويَْظهَ  ،يُوفُونَ  َوََل  ،َويَْنِذُرونَ  ،يُْؤتََمنُونَ  َوََل  ،َويَُخونُونَ  ،يُْستَْشَهُدونَ  السِّ
2

 .»

 متفق عليه.

 ال يجوز المدافعة عن الخونة بالجداذ عنهم.

﴿ إِاَّا أَاَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِالَحقِّ لِتَْحُكَم بَْيَن النَّاِس بَِما أََراَك هللاُ َوالَ تَُكن قال هللا تعالى: 

ِحيماً َواْستَْغفِِر هللا إِنَّ هللا *لِّْلَخآئِنِيَن َخِصيماً  َوالَ تَُجاِبْل َعِن الَِّذيَن  * َكاَن َغفُوراً رَّ

اااً أَثِيماً﴾  .[200 -201]النااء:  يَْختَااُوَن أَافَُاهُْم إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ

 الخيانة من صفات الكفار، والمشركين.

لُوٍط َكااَتَا تَْحَت  ةاُوٍح َواِْمَرأَ  تَ َرأَ َضَرَب هللاُ َمثاَلً لِّلَِّذيَن َكفَُروا اِمْ قال هللا تعالى: ﴿

َمَع َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِباَا َصالَِحْيِن فََخااَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنهَُما ِمَن هللا َشْيئاً َوقِيَل اْبُخال النَّاَر 

 .[20]التحريم:  الدَّاِخلِيَن﴾

َن األَْسَرى إِن يَْعلَِم هللاُ فِي قُلُوبُِكْم ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَِّمن وقال تعالى:  فِي أَْيِديُكم مِّ

ِحيٌم  ا أُِخَذ ِمنُكْم َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاُ َغفُوٌر رَّ مَّ َوإِن يُِريُدوْا ِخيَااَتََك فَقَْد  *َخْيراً يُْؤتُِكْم َخْيراً مِّ

 .[02 -00]األافال: َحِكيٌم﴾ َخااُوْا هللا ِمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمْنهُْم َوهللاُ َعلِيمٌ 

 الخيانة صفة من صفات اليهود عليهم لعائن هللا.

فُوَن اْلَكلَِم َعن قال هللا تعالى:  يثَاقَهُْم لَعنَّاهُْم َوَجَعْلنَا قُلُوبَهُْم قَاِسيَةً يَُحرِّ ﴿فَبَِما اَْقِضِهم مِّ

ُروْا بِِه َوالَ  ا ُذكِّ مَّ َواِضِعِه َواَُاوْا َحظ اً مِّ ْنهُُم فَاْعُف مَّ ْنهُْم إاِلَّ قَلِيالً مِّ تََزاُل تَطَّلُِع َعلََى َخآئِنٍَة مِّ

 .[23] المائدة:  َعْنهُْم َواْصفَْح إِنَّ هللا يُِحبُّ المْحِانِيَن﴾

                                                 

 : اإلبرة.«المخيط»(، و2533مالم ) 2

 (.6131(، ومالم )6212البخاري ) 6
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 الخيانة من النفاق العملي.

 َحدَّثَ  إَِذا :ث  ثًََل  المنَافِقِ  آيَةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (351

َخانَ  اْؤتُِمنَ  َوإَِذا ،أَْخلَفَ  َوَعدَ  َوإَِذا ،َكَذبَ 
1

 متفق عليه.«. 

 ،فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  أَْربَع  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ ، مارضي هللاُ عنه َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و (352

ا ُمنَافِقاا َكانَ   َحتَّى النِّفَاقِ  ِمنَ  َخْصلَة   فِيهِ  َكانَتْ  نَّ ِمْنهُ  َخْصلَة   فِيهِ  َكانَتْ  َوَمنْ  ،َخالِصا

فََجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا ،َغَدرَ  َعاَهدَ  َوإَِذا ،َكَذبَ  َحدَّثَ  َوإَِذا ،َخانَ  اْؤتُِمنَ  إَِذا :يََدَعَها
6
. متفق «

 عليه.

 ال يجوز لإلنسان أن يتخون امرأته العفيفة الصالحة.

ُجلُ  يَْطُرقَ  أَنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  ىاَهَ »: قَالَ رضي هللاُ عنه  َجابِرٍ  َعنْ  (350  ،لَْياًل  أَْهلَهُ  الرَّ

اُهُمْ  َعثََراتِِهمْ  يَْلتَِمسُ  أَوْ  ،يَتََخوَّ
3

 متفق عليه.«. 

 لوال حواء لم تخن أنثى زوجها.

 زِ يَْخنَ  لَمْ  إِْسَرائِيلَ  بَنُو لَْوََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (355

اءُ  َولَْوََل  ،اللَّْحمُ  الدَّْهرَ  َزْوَجَها أُْنثَى تَُخنْ  لَمْ  َحوَّ
3

 متفق عليه.«. 

                                                 

 ، أي: عالمة.«آية»(. قوله: 11(، ومالم )33البخاري ) 2

 (.15(، ومالم )33البخاري ) 6

 (.2161(، ومالم )1633البخاري ) 3

: يظن خيااتهم، «يتخواهم»في الليل. قال النووي: ومعنى: هو: اإلتيان  «الطروق»

 الزلة.« العثرة»ويكشف أستارهم، ويكشف هل خااوا، أم ال. اهـ و

 (.2300(، ومالم )3311البخاري ) 3

، أي: لم ينتن، ولم يتغير. قال النووي: قال العلماء: معناه أن بني «لم يخنز اللحم»قوله: 

المن والالوى اهو عن ابخارهما فابخروا؛ ففاد؛ وأاتن،  إسرائيل لما أازل هللا عليهم

واستمر من ذلك الوقت، وهللا أعلم اهـ من شرح النووي على صحيح مالم 

(20/11.) 

فيه إشارة إلى ما وقع من  «لم تخن أاثى زوجها» قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا:قوله:

فمعنى خيااتها أاها  ،حتى وقع في ذلك ،حواء في تزيينها آلبم األكل من الشجرة

ها نولما كاات هي أم بنات آبم أشبه ،حتى زينته آلبم ،قبلت ما زين لها إبليس

 = ،أو بالقول ،وازع العرق فال تكاب امرأة تالم من خيااة زوجها بالفعل ،بالوالبة
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 من أنواع الخيانة إطالق البصر إلى الحرام. 

ُدوُر﴾قال هللا تعالى:   .[21]غافر:  ﴿ يَْعلَُم َخائِنَةَ األَْعيُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

 شير.من أنواع الخيانة اإلشارة بغير مصلحة المست

لَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (351  لَمْ  َما َعلَيَّ  تَقَوَّ

أْ  ،أَقُلْ   فَقَدْ  ،ُرْشدٍ  بَِغْيرِ  َعلَْيهِ  فَأََشارَ  ،المْسلِمُ  أَُخوهُ  اْستََشاَرهُ  َوَمنْ  ،النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَْليَتَبَوَّ

أَْفتَاهُ  َمنْ  َعلَى إِْثُمهُ  فَإِنََّما ،تثَب  بَِغْيِر تَ  بِفُْتيَا ىأَْفتَ  َوَمنْ  ،َخانَهُ 
2

رواه أحمد، وإسحاق بن «. 

 .«مانده»راهويه في  

 من أنواع الخيانة خيانة النف  بفعذ المعاصي وترث الواجبات.

َُّكْم ُكنتُْم تَْختااُوَن أَافَُاُكْم﴾قال هللا تعالى:  . قال ابن قتيبة: [250 ]البقرة: ﴿ َعلَِم هللاُ أَا

تخواواها بالمعصية
6
. 

 من أنواع الخيانة نقض العهد.

ا تََخافَنَّ ِمن قَْوٍم ِخيَااَةً فَاابِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواءٍ قال  هللا تعالى:  إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ  ﴿ َوإِمَّ

 .[15]األافال:  الَخائِنِيَن﴾

 جاهَد في أهله.من أخطر أنواع الخيانة خيانُة القاعِد الم

 المَجاِهِدينَ  نَِساءِ  ُحْرَمةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن بريدة رضي هللاُ عنه قال:  (310

=

                                                                                                                                   

ولكن لما مالت إلى شهوة  ،وليس المراب بالخيااة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكال

وأما من جاء بعدها من  ،وحانت ذلك آلبم عد ذلك خيااة له ،لشجرةالنفس من أكل ا

فجحدت  ،جحد آبم»وقريب من هذا حديث  ،فخيااة كل واحدة منهن بحابها ،النااء

وفي الحديث إشارة إلى تالية الرجال فيما يقع لهم من ااائهم بما وقع من  ،«ذريته

من وقع منها شيء من غير ط في لوم رَ فْ وأن ذلك من طبعهن فال يُ  ،أمهن الكبرى

وينبغي لهن أن ال يتمكن بهذا في االسترسال في  ،أو على سبيل الندور ،قصد إليه

فتح »اهـ من  .ويجاهدن هواهن وهللا الماتعان ،هذا النوع بل يضبطن أافاهن

 (.2/333) «الباري

(، وحانه شيخنا 2/332) «مانده»(، وإسحاق بن راهويه في 5020رواه أحمد ) 2

 (.2332) «الصحيح الماند»هللا في  رحمه

 (.305) «تأويل مشكل القرآن» 6
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َهاتِِهمْ  َكُحْرَمةِ  ،اْلقَاِعِدينَ  َعلَى  ِمنَ  َرُجًلا  يَْخلُفُ  اْلقَاِعِدينَ  ِمنَ  َرُجلٍ  ِمنْ  َوَما ،أُمَّ

 ،َشاءَ  َما َعَملِهِ  ِمنْ  فَيَأُْخذُ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ  فَ ُوقَ  إَِلَّ  فِيِهمْ  فَيَُخونُهُ  ،أَْهلِهِ  فِي المَجاِهِدينَ 

ظَن ُكمْ  فََما
2

 رواه مالم.«. 

 الخيانة من أسباب دخوذ النار والعياذ باهلل.

 أَْهلُ »: ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  المَجاِشِعيِّ  ِحَمارٍ  ْبنِ  ِعيَاضِ  َعنْ  (312

ِعي :َخْمَسة   النَّارِ   ،َماَلا  َوََل  أَْهًلا  يَْبتَُغونَ  ََل  تَبَعاا فِيُكمْ  ُهمْ  الَِّذينَ  ،لَهُ  َزْبرَ  ََل  الَِّذي فُ الضَّ

 َوُهوَ  إَِلَّ  يُْمِسي َوََل  ،يُْصبِحُ  ََل  َوَرُجل   ،َخانَهُ  إَِلَّ  َدقَّ  َوإِنْ  ،طََمع   لَهُ  يَْخفَى ََل  الَِّذي َوالَخائِنُ 

ْنِظيرُ » ،اْلَكِذبَ  أَوْ  ،اْلبُْخلَ  َوَذَكرَ  ،«كَ َوَمالِ  ،أَْهلِكَ  َعنْ  يَُخاِدُعكَ  اشُ  َوالشِّ اْلفَحَّ
6

رواه « 

 مالم. 

 الخيانة من أسباب الحرمان من محبة هللا.

اٍن َكفُورٍ  قال هللا تعالى: ﴿  .[35]الحج: ﴾ إِنَّ هللا ال يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ

 .[15ل: ]األافا﴾ إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ الَخائِنِينَ  وقال تعالى: ﴿

اااً أَثِيماً  وقال تعالى: ﴿  .[200]النااء: ﴾ إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ َمن َكاَن َخوَّ

 إن  هللا ال يهدي كيد الخائنين.

 .[16]يوسف: ﴾ َوأَنَّ هللا الَ يَْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِينَ  قال هللا تعالى: ﴿

أوال يهديهم في ، أي: ال يثبته، ويادبه، «تفايره»قال الشوكااي رحمه هللا في 

كيدهم حتى يوقعوه على وجه يكون له تأثير يثبت به، ويدوم
3
. 

 شهادة الخائن مردودة.

                                                 

 (.2510مالم ) 2

قال النووي: أي: ال عقل لاه يزباره، ويمنعاه « الذي ال زبر له»(، قوله: 6521مالم ) 6

أي: ال يطلبااون. « ونيبتغااال »، وفااي بعااض الناااخ «ونتبعااال ي» :ممااا ال ينبغااي، وقولااه

ال يظهر قال  :ال يخفى ى، معن«له طمع، وإن بق إال خااه ىوالخائن الذي ال يخف»قوله: 

ماااا أهرتاااه، وأخفيتاااه إذا ساااترته، وكتمتاااه، وظأهااال اللغاااة: يقاااال: خفيااات الشااايء إذا أ

شاارح »ماان  اهااـفقااد فاااره فااي الحااديث بأاااه  الفاااحش، وهااو الااايء الخلااق « الشاانظير»

 (.600 -20/211) «النووي على صحيح مالم

 (.3/35فتح القدير ) 3
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عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللاُ  (316 

 َوَربَّ  ،ِخيهِ أَ  َعلَى اْلِغْمرِ  َوِذي ،َواْلَخائِنَةِ  ،اْلَخائِنِ  َشهَاَبةَ  َربَّ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ عنهما، 

لَِغْيِرِهمْ  َوأََجاَزهَا ،اْلبَْيتِ  أِلَْهلِ  اْلقَااِعِ  َشهَاَبةَ 
2

رواه أبو باوب، وفي رواية ألحمد، وأبي « 

َخائِنَةٍ  َوََل  َخائِنٍ  َشَهاَدةُ  تَُجوزُ  ََل »باوب 
6
». 

 األنبياء معصومون من الخيانة.

ا: قَالَ  بن أبي وقاص رضي هللاُ عنه َسْعدِ  َعنْ  (313  َعْبدُ  اْختَبَأَ  ،َمكَّةَ  فَْتحِ  يَْومُ  َكانَ  لَمَّ

 :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعلَى أَْوقَفَهُ  َحتَّى بِهِ  فََجاءَ  ،َعفَّانَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ِعْندَ  َسْرحٍ  أَبِي ْبنِ  َسْعدِ  هللا ْبنُ 

 ،ثاََلثٍ  بَْعدَ  فَبَايََعهُ  ،يَأْبَى َذلِكَ  ُكلُّ  اثاََلثً  إِلَْيهِ  فَنَظَرَ  ،َرْأَسهُ  فََرفَعَ  ،هللا َعْبدَ  بَايِعْ  ،هللا َرُسولَ  يَا

 َكفَْفتُ  َرآنِي َحْيثُ  َهَذا إِلَى يَقُومُ  َرِشيد   َرُجل   فِيُكمْ  َكانَ  أََما» :فَقَالَ  ،أَْصَحابِهِ  َعلَى أَْقبَلَ  ثُمَّ 

 إِلَْينَا أَْوَمأْتَ  أال ،اَْفِاكَ  فِي امَ  ،هللا َرُسولَ  يَا اَْدِري َما :فَقَالُوا ،«فَيَْقتُلُهُ  ،بَْيَعتِهِ  َعنْ  يَِدي

اْْلَْعيُنِ  َخائِنَةُ  لَهُ  تَُكونَ  أَنْ  لِنَبِي   يَْنبَِغي ََل  إِنَّهُ » :قَالَ  .بَِعْينِكَ 
3

 رواه أبو باوب، والناائي.«. 

 الخائن إيمانه ناقص غير كامذ.

 ََل  لَِمنْ  إِيَمانَ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا : قال رسول قَالَ رضي هللاُ عنه  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ  (313

لَهُ  َعْهدَ  ََل  لَِمنْ  ِدينَ  َوََل  ،لَهُ  أََمانَةَ 
4

 رواه أحمد.«. 

 

 

                                                 

 (.3200رواه أبو باوب ) 2

( وحانه العالمة األلبااي في 3202(، وأبو باوب )2211حديث حان رواه أحمد ) 6

 (.0632) «صحيح الجامع»

هو: المنقطع إلى القوم  «والقااع»الِغْمر هو: الحقد، والعداوة.  «ذي الغمر»قوله: 

عون »ظر: يخدمهم، ويكون في حوائجهم، وذلك مثل الوكيل، واألجير، واحوه، اا

 (.2/333) «المعبوب

 «الصحيحة»(، وهو في 3005(، والناائي )3311حديث حان رواه أبو باوب ) 3

 ، أي: أشرت.«أومأت»، أي: أماكت. «كففت»(. قوله: 2063)

 «صحيح الجامع»(، وهو في 3/612( و )3/231رواه أحمد ) صحيح لغيره 3

(2001.) 
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 الترهيب من الظلم 

 تعريف الظلم.

الظلم هو: وضع الشيء في غير موضعه
2. 

 أنواع الظلم.

الظلم ثالثة أاواع: األول: ظلم بين اإلااان وبين هللا تعالى، وأعظمه الكفر، 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم﴾اق؛ ولذلك قال هللا تعالى: والشرك، والنف . إياه أراب [23]لقمان:  ﴿ إِنَّ الشِّ

 .[25]هوب:  ﴿ أاَلَ لَْعنَةُ هللا َعلَى الظَّالِِميَن﴾بقوله: 

ْثلُهَا فََمْن َعفَا  ﴿ َوَجَزاءُ والثااي: ظلم بينه وبين الناس، وإياه أراب بقوله:  َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّ

بِيُل َعلَى ، وبقوله: [30]الشورى:  لََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللا إِاَّهُ ال يُِحبُّ الظَّالِِميَن﴾َوأَصْ  ﴿ إِاََّما الاَّ

 .[36]الشورى:  الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس﴾

، [36]فاطر:  ﴿ فَِمْنهُْم ظَالٌِم لِّنَْفِاِه﴾والثالث: الظلم بينه وبين افاه، وإياه أراب بقوله: 

 .[22]القصص:  ﴿ ظَلَْمُت اَْفِاي﴾ه: وقول

وكل هذه الثالثة في الحقيقة ظلم للنفس
6
. 

 تحريم الظلم.

 أَاَّهُ  ،َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  َعنِ  َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (311

ْمتُ  إِاِّي ِعبَاِبي يَا» :قَالَ  ًما بَْينَُكمْ  َجَعْلتُهُ وَ  ،اَْفِاي َعلَى الظُّْلمَ  َحرَّ تَظَالَُموا فاََل  ،ُمَحرَّ
3

 »

 رواه مالم.

 :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ افيع بن الحارث الثقفي رضي هللاُ عنه،  بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ و (312

َمانَ  إِنَّ » َماَواتِ  َخلَقَ  يَْومَ  َكَهْيئَتِهِ  اْستََدارَ  قَدْ  الزَّ نَ  ،َواْْلَْرضَ  هللا السَّ ا َعَشرَ  اْثنَا ةُ السَّ  َشْهرا

ةِ  َوُذو ،اْلقَْعَدةِ  ُذو :ُمتََوالِيَات   ثًََلثَة   ،ُحُرم   أَْربََعة   ِمْنَها مُ  ،اْلِحجَّ  َشْهرُ  َوَرَجب   ،َوالمَحرَّ

 .مُ أَْعلَ  هللا َوَرُسولُهُ  :قُْلنَا ؟«َهَذا َشْهرٍ  أَي  » :قَالَ  ثُمَّ  ،«َوَشْعبَانَ  ،ُجَماَدى بَْينَ  الَِّذي ُمَضرَ 

يهِ  أَاَّهُ  ظَنَنَّا َحتَّى فََاَكتَ  :قَالَ  ةِ  َذا أَلَْيسَ » :قَالَ  اْسِمهِ  بَِغْيرِ  َسيَُامِّ  :قَالَ  .بَلَى :قُْلنَا ؟«اْلِحجَّ

يهِ  أَاَّهُ  ظَنَنَّا َحتَّى فََاَكتَ  :قَالَ  .أَْعلَمُ  هللا َوَرُسولُهُ  :قُْلنَا ؟«َهَذا بَلَدٍ  فَأَي  »  ِمهِ اسْ  بَِغْيرِ  َسيَُامِّ

 :قَالَ  .أَْعلَمُ  هللا َوَرُسولُهُ  :قُْلنَا ؟«َهَذا يَْومٍ  فَأَي  » :قَالَ  .بَلَى :قُْلنَا ؟«اْلبَْلَدةَ  أَلَْيسَ » :قَالَ 

                                                 

 (.113) «ات للكفويالكلي»(، و301للراغب ) «مفربات القرآن» 2

 ( بتصرف ياير.322، 321) «المفربات للراغب» 6

 (.6100روا ه مالم ) 3
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يهِ  أَاَّهُ  ظَنَنَّا َحتَّى فََاَكتَ   َرُسولَ  يَا بَلَى :قُْلنَا ؟«النَّْحرِ  يَْومَ  أَلَْيسَ » :قَالَ  اْسِمهِ  بَِغْيرِ  َسيَُامِّ

 فِي ،َهَذا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  ،َعلَْيُكمْ  َحَرام   َوأَْعَراَضُكمْ  ،َوأَْمَوالَُكمْ  ،ِدَماَءُكمْ  فَإِنَّ » :قَالَ  ،هللا

 بَْعِدي تَْرِجُعنَّ  فًََل  ،أَْعَمالُِكمْ  َعنْ  فَيَْسأَلُُكمْ  ،َربَُّكمْ  َوَستَْلقَْونَ  ،َهَذا َشْهِرُكمْ  فِي َهَذا بَلَِدُكمْ 

ا َلا  وْ أَ  ،ُكفَّارا  َمنْ  بَْعضَ  فَلََعلَّ  ،اْلَغائِبَ  الشَّاِهدُ  لِيُبَلِّغِ  أَََل  ،بَْعضٍ  ِرقَابَ  بَْعُضُكمْ  يَْضِربُ  ُضًلَّ

متفق عليه«. بَلَّْغتُ  َهلْ  أَََل » :قَالَ  ثُمَّ  ،«َسِمَعهُ  َمنْ  بَْعضِ  ِمنْ  لَهُ  أَْوَعى يَُكونُ  يُبَلُِّغهُ 
1
. 

 وجوب اتقاء الظلم.

 ؛الظ ْلمَ  اتَّقُوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما، هللا  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (310

حَّ  َواتَّقُوا ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  ظُلَُمات   الظ ْلمَ  فَإِنَّ  حَّ  فَإِنَّ  ؛الش   َحَملَُهمْ  ،قَْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  أَْهلَكَ  الش 

َمَحاِرَمهُمْ  اَواْستََحل و ،ِدَماَءُهمْ  َسفَُكوا أَنْ  َعلَى
2

 رواه مالم.«. 

 عقوبة من ظلم شيًئا من األرض.

قَالَتْ  َعْنهَا رضي هللاُ عن عائشة  (315  ِمنَ  ِشْبرٍ  قِيدَ  ظَلَمَ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ : ََ

قَهُ  ،اْْلَْرضِ  متفق عليه«. أََرِضينَ  َسْبعِ  ِمنَ  طُوِّ
3
. 

 َشْيئاا اْْلَْرضِ  ِمنَ  أََخذَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ وعن ابن عمر رضي هللاُ عنهما قال:  (311

أََرِضينَ  َسْبعِ  إِلَى اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  بِهِ  ُخِسفَ  ؛َحقِّهِ  بَِغْيرِ 
3

 رواه البخاري. «.

 المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة.

نَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (300  إِلَى الُحقُوقَ  لَتَُؤد 

                                                 

، أي: بار ورجع. «استدار»(. قوله: 2201(، ومالم )20رواه  البخاري ) 2

وهم قريش، وأضيف إليهم؛ ألاهم كااوا « شهر مضر»، أي: كحالته. «كهيئته»

 وأكثر فهًما.، أي: أحفظ، «أوعى»يعظمواه أكثر من غيرهم. 

قال النووي: قال جماعة: الشح أشد البخل، وأبلغ في  «الشح»(. قوله: 6105مالم ) 6

شرح النووي على صحيح »المنع من البخل، وقيل هو: البخل مع الحرص. اهـ من 

 (.22/233) «مالم

( عن 2220(، ومالم )6316(، والبخاري )2226(، ومالم )6313البخاري ) 3

 ( عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه.2222 عنهما، ومالم )سعيد بن زيد رضي هللاُ 

قَهُ »، أي: قدر. «قيد»قوله:   ، أي: يجعل كالطوق حول عنقه.«طُوِّ

 (.6313البخاري ) 3
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اْلقَْرنَاءِ  الشَّاةِ  ِمنَ  الَجْلَحاءِ  لِلشَّاةِ  يُقَادَ  َحتَّى ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  ْهلَِهاأَ  
1

 رواه مالم.«. 

 بماذا يكون القصاص يوم القيامة بين الظالم والمظلوم.

 ؟«المْفلِسُ  َما أَتَْدُرونَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (302

تِي ِمنْ  المْفلِسَ  إِنَّ » :فَقَالَ  .َمتَاعَ  َواَل  ،لَهُ  ِبْرهَمَ  اَل  َمنْ  فِينَا المْفلِسُ  :لُواقَا  يَْومَ  يَأْتِي أُمَّ

 َوَسفَكَ  ،َهَذا َمالَ  َوأََكلَ  ،َهَذا َوقََذفَ  ،َهَذا َشتَمَ  قَدْ  َويَأْتِي ،َوَزَكاةٍ  ،َوِصيَامٍ  ،بَِصًَلةٍ  اْلقِيَاَمةِ 

 َحَسنَاتُهُ  فَنِيَتْ  فَإِنْ  ،َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  َوَهَذا ،َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  َهَذا فَيُْعَطى ،َهَذا بَ َوَضرَ  ،َهَذا َدمَ 

النَّارِ  فِي طُِرحَ  ثُمَّ  ،َعلَْيهِ  فَطُِرَحتْ  ،َخطَايَاُهمْ  ِمنْ  أُِخذَ  َعلَْيهِ  َما يُْقَضى أَنْ  قَْبلَ 
2

رواه « 

 مالم.

 وا المظالم بينهم.أهذ الجنة ال يدخلونها إال بعد أن يتقاص

 َخلَصَ  إَِذا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ ، َعْنهُ  رضي هللاُ  اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  (306

ونَ  ،الَجنَِّة َوالنَّارِ  بَْينَ  بِقَْنطََرةٍ  ُحبُِسوا ،النَّارِ  ِمنَ  المْؤِمنُونَ   بَْينَُهمْ  َكانَتْ  َمظَالِمَ  فَيَتَقَاص 

ْنيَا فِي بُوا ،نُق وا إَِذا َحتَّى ،الد  دٍ  نَْفسُ  فََوالَِّذي ،الَجنَّةِ  بُِدُخولِ  مْ هلَ  أُِذنَ  َوُهذِّ  ،بِيَِدهِ  ُمَحمَّ

ْنيَا فِي َكانَ  بَِمْنِزلِهِ  الَجنَِّة أََدل   فِي بَِمْسَكنِهِ  َْلََحُدُهمْ  الد 
3

 رواه البخاري.« 

 وجوب اتقاء دعوة المظلوم فإنها مستجابة.

 تَأْتِي إِنَّكَ » :قَالَ ف ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بََعثَنِيهللاُ عنه قال: عن معاذ بن جبل رضي  (303

ا  هُمْ  فَإِنْ  ،هللا َرُسولُ  َوأَنِّي ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ  ََل  أَنْ  َشَهاَدةِ  إِلَى فَاْدُعُهمْ  ،اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  قَْوما

 هُمْ  فَإِنْ  ،َولَْيلَةٍ  يَْومٍ  لِّ كُ  فِي َصلََواتٍ  َخْمسَ  َعلَْيِهمْ  هللا اْفتََرضَ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا

 فِي فَتَُرد   أَْغنِيَائِِهمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةا  َعلَْيِهمْ  هللا اْفتََرضَ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُهمْ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا

 لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛الَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  ،ِهمْ أَْمَوالِ  َوَكَرائِمَ  فَإِيَّاكَ  ،لَِذلِكَ  أَطَاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ،فُقََرائِِهمْ 

                                                 

 (.6156مالم ) 2

 ، أي: التي ال قرن لها.«الجلحاء»، أي: يقتص. «يقاب»قوله: 

 ، أي: ااتهت.«فنيت»(. 6152مالم ) 6

 (.6330البخاري ) 3

قال الحافظ: اختلف فيها فقيل: هي من تتمة الصراط، وهي طرفه الذي  «قنطرة»وله: ق

 «الفتح»يلي الجنة، وقيل: إاهما صراطان، وبهذا الثااي جزم القرطبي. اهـ من 

(22/351.) 

 قلت: وهذا الذي جزم به القرطبي فيه اظر.

 عرف.، أي: أهدى، وأ«أبل»، أي: اخلصوا، وصفوا. «اقوا، وهذبوا»قوله: 
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هللا ِحَجاب   َوبَْينَ  بَْينََها
2

 متفق عليه.« 

 تَُرد   ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (303

َمامُ  :َدْعَوتُُهمْ  ائِمُ  ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ  اْلَغَمامِ  هللا ُدونَ  يَْرفَُعَها الَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  ،يُْفِطرَ  َحتَّى َوالصَّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لََها َوتُْفتَحُ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تِي :َويَقُولُ  ،السَّ رواه « ِحينٍ  بَْعدَ  َولَوْ  ،َْلَْنُصَرنَّكِ  بِِعزَّ

أحمد، وابن ماجة
6
. 

 ؛المظلوم ةدعو اتقوا»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال رضي هللاُ عنهما عمر ابن عنو (301

رواه الحاكم .«شرار كأنها السماء إلى تصعد فإنها
3
. 

 َدْعَوةَ  اتَّقُوا: »ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ  وعن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال: (302

ا َكانَ  َوإِنْ  ،اْلَمْظلُومِ  رواه أحمد«. ِحَجاب   ُدونََها لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛َكافِرا
3
. 

: دعاءهم يرد َل ثًلثة»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،رضي هللاُ عنه هريرة أبي عنو (300

رواه البيهقي «.المقسط واإلمام المظلوم، ودعوة كثيرا، هللا الذاكر
1
. 

 االستعاذة باهلل من دعوة املظلوم

ُذ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َسْرِجسَ  إَِذا َسافََر يَتََعوَّ

فَرِ  َوُسوِء الَمْنظَِر فِي  ،َوَبْعَوِة الَمْظلُومِ  ،َواْلَحْوِر بَْعَد اْلَكْونِ  ،َوَكآبَِة الُمْنقَلَبِ  ،َوْعثَاِء الاَّ

. رواه مالماأْلَْهِل َوالَمالِ 
2
. 

                                                 

 (.21(، ومالم )2311البخاري ) 2

(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/110(، وابن ماجة )301 -6/303رواه أحمد ) 6

 (.2315) «الصحيح الماند»

 ، أي: الاحاب.«الغمام»قوله: 

، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في (2/61)رواه الحاكم  حديث حان ،3

اير من النار في الهواء شبه سرعة ما تط «والشرر»(. 502) «الصحيحة»

 صعوبها إلى الاماء كارعة تطاير الشرار.

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/213حديث حان، رواه أحمد ) 3

 (.020) «الصحيحة»

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه 6/311) «الشعب»حديث حان رواه البيهقي في  1

 (.2622) «الصحيحة»هللا في 

 =هي: تغير الانفس  «الكآبة»الوعثاء: المشقة، والشدة. و «وعثاء»( قوله: 2333لم )ما 2
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 الظالم ال ينفعه يوم القيامة أنه مشترث مع غيره في العذاب. 

 .[31]الزخرف:  اَُّكْم فِي اْلَعَذاِب ُمْشتَِرُكوَن﴾﴿ َولَن يَنفََعُكُم اْليَْوَم إِذ ظَّلَْمتُْم أَ قال هللا تعالى: 

 الظالم يخسر نفسه يوم القيامة.

َوَمْن  *﴿َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحونَ قال هللا تعالى: 

 .[1 - 5]األعراف:  فَُاهُم بَِما َكااُوْا بِآيَاتِنَا يِْظلُِموَن﴾َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك الَِّذيَن َخِاُروْا أَا

 الظالم ال يزيده القرآن إال خساًرا.

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاءٌ قا ل هللا تعالى:  َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِيَن َوالَ يَِزيُد الظَّالِِميَن  ﴿ َواُنَزِّ

 .[11]اإلسراء:  إاَلَّ َخَااراً﴾

 الم لي  له ناصر ينصره من عذاب هللا.الظ

، 60]البقرة: في ثالثة مواضع من القرآن:  ﴿َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَاَصاٍر﴾قال هللا تعالى: 

 .[06، والمائدة: 216وآل عمران: 

 .[02]الحج:  ﴿ َوَما لِلظَّالِِميَن ِمن اَِّصيٍر﴾وقال هللا تعالى: 

 .[30]فاطر:  لظَّالِِميَن ِمن اَِّصيٍر﴾﴿ فَُذوقُوا فََما لِ وقال تعالى: 

﴿ بَِل اتَّبََع الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَواءهُم بَِغْيِر ِعْلٍم فََمن يَْهِدي َمْن أََضلَّ هللاُ َوَما وقال تعالى: 

ن اَّاِصِريَن﴾  .[61]الروم:  لَهُم مِّ

ن َولِيٍّ َوال اَِصيرٍ وقال تعالى:   .[5]الشوري:  ﴾﴿ َوالظَّالُِموَن َما لَهُم مِّ

 حاذ الظلمة عند الموت.

﴿ َولَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن فِي َغَمَراِت الَمْوِت َوالَمالئَِكةُ بَاِسطُوْا أَْيِديِهْم قال هللا تعالى: 

قِّ َوُكنتُْم أَْخِرُجوْا أَافَُاُكُم اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى هللا َغْيَر الحَ 

 .[13]األاعام:  َعْن آيَاتِِه تَْاتَْكبُِروَن﴾

=

                                                                                                                                   

قال النووي: هكذا هاو فاي  «الحور بعد الكون»المرجع.  «المنقلب»من حزن، واحوه. و

الحور بعد الكون بالنون، وكذا رواه الترمذي، والنااائي قاال الترماذي:  «صحيح مالم»

له وجه. قال العلماء: ومعنااه باالنون، والاراء جميًعاا: بالراء، وكالهما  «الكور»ويروى 

الرجوع من االساتقامة، أو الزياابة إلاى الانقص قاالوا: ورواياة الاراء ماأخوذة مان تكاوير 

العمامة، وهو لفها، وجمعها، ورواية النون من الكون مصدر )كان يكون كواًا( إذا وجاد 

 واستقر اهـ
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 الظالم يسلط هللا عليه ظالم.

 .[261]األاعام:  ﴿ َوَكَذلَِك اَُولِّي بَْعَض الظَّالِِميَن بَْعضاً بَِما َكااُوْا يَْكِابُوَن﴾قال هللا تعالى: 

 وقال بعضهم:

 يبلى بأظلمِ ظالٍم إال س ماوما من يٍد إال يد هللا فوقها=و

 الظالم ال يناذ اإلمامة في الدين.

﴿ َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّهُنَّ قَاَل إِاِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماماً قال هللا تعالى: 

يَّتِي قَاَل الَ يَنَاُل َعْهِدي الظَّالِِميَن﴾  .[263]البقرة:  قَاَل َوِمن ُذرِّ

 الركون إلى الظلمة. ال يجوز

ن ُبوِن هللا ِمْن قال هللا تعالى:  ُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّ ﴿ َوالَ تَْرَكنُوْا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموْا فَتََماَّ

 .[223]هوب:  ثُمَّ الَ تُنَصُروَن﴾ أَْولِيَاءَ 

 تحريم إعانة الظالم على ظلمه.

 :ُعْجَرةَ  ْبنِ  لَِكْعبِ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص لنَّبِيَّ ا أَنَّ عن جابر بن عبد هللا رضي هللاُ عنهما  (305

فََهاءِ  إَِماَرةِ  هللا ِمنْ  أََعاَذكَ » فَهَاءِ  إَِماَرةُ  َوَما :قَالَ  «.الس   ،بَْعِدي يَُكونُونَ  أَُمَراءُ » :قَالَ  ؟الاُّ

 ؛ظُْلِمِهمْ  َعلَى أََعانَُهمْ وَ  ،بَِكِذبِِهمْ  َصدَّقَُهمْ  فََمنْ  ،بُِسنَّتِي يَْستَن ونَ  َوََل  ،بَِهْديِي يَْقتَُدونَ  ََل 

ْقُهمْ  لَمْ  َوَمنْ  ،َحْوِضي َعلَيَّ  يَِرُدوا َوََل  ،ِمْنُهمْ  َولَْستُ  ،ِمنِّي لَْيُسوا فَأُولَئِكَ   ،بَِكِذبِِهمْ  يَُصدِّ

َحْوِضي َعلَيَّ  َوَسيَِرُدوا ؛ِمْنُهمْ  َوأَنَا ،ِمنِّي فَأُولَئِكَ  ؛ظُْلِمِهمْ  َعلَى يُِعْنهُمْ  َولَمْ 
2

رواه «. 

 أحمد، والترمذي.

 ال يجوز أن يشهد اإلنسان على ظلم.

هُ  نَّ عن النعمان بن بشير رضي هللاُ عنهما قال: إ (301  بَْعضَ  أَبَاهُ  َسأَلَتْ  َرَواَحةَ  بِْنتَ  أُمَّ

 َرُسولَ  تُْشِهدَ  ىَحتَّ  أَْرَضى اَل  :فَقَالَتْ  لَهُ  بََدا ثُمَّ  ،َسنَةً  بِهَا فَاْلتََوى ،اِلْبنِهَا َمالِهِ  ِمنْ  الَمْوِهبَةِ 

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَأَتَى ،ُغاَلمٌ  يَْوَمئِذٍ  َوأَاَا ،بِيَِدي أَبِي فَأََخذَ  ،اِلْبنِي َوهَْبتَ  َما َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 قَالَ فَ  .اِلْبنِهَا َوهَْبتُ  الَِّذي َعلَى أُْشِهَدكَ  أَنْ  أَْعَجبَهَا َرَواَحةَ  بِْنتَ  هََذا أُمَّ  إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا

 ِمْثلَ  لَهُ  َوَهْبتَ  أَُكلَُّهمْ » :فَقَالَ  .اََعمْ  :قَالَ  ؟«َهَذا ِسَوى َولَد   أَلَكَ  ،بَِشيرُ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

ا تُْشِهْدنِي فًََل » :قَالَ  .اَل  :قَالَ  ؟«َهَذا َجْورٍ  َعلَى أَْشَهدُ  ََل  فَإِنِّي ؛إِذا
2

 متفق عليه.«. 

                                                 

الصحيح »وحانه شيخنا رحمه هللا في (، 223(، والترمذي )3/362رواه أحمد ) 2

 (.631) «الماند

 =، أي: العطية. «الموهبة»(، وهذا لفظه. قوله: 2263(، ومالم )5150البخاري ) 6
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 نصر الظالم والمظلوم. 

ا أََخاكَ  اْنُصرْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   أَاَسٍ  َعنْ  (320  أَوْ  ،ظَالِما

ا  َكْيفَ  ظَالًِما َكانَ  إَِذا أَفََرأَْيتَ  ،َمْظلُوًما َكانَ  إَِذا أَْاُصُرهُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :َرُجلٌ  فَقَالَ  «َمْظلُوما

«نَْصُرهُ  َذلِكَ  فَإِنَّ  ،الظ ْلمِ  ِمنَ  تَْمنَُعهُ  أَوْ  ،تَْحُجُزهُ » :قَالَ  ؟أَْاُصُرهُ 
2
. 

 رواه البخاري.

 َوْليَْنُصرْ » ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا رضي هللاُ عنهما قال: قال رسول هللا  (322

ُجلُ  ا أََخاهُ  الرَّ ا أَوْ  ،ظَالِما ا َكانَ  إِنْ  ،َمْظلُوما ا َكانَ  َوإِنْ  ،نَْصر   لَهُ  فَإِنَّهُ  ؛فَْليَْنَههُ  ،ظَالِما  ،َمْظلُوما

يَْنُصْرهُ فَلْ 
6

 رواه مالم.«. 

 َعنْ  َواَهَااَا ،بَِاْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  أََمَراَاوعن البراء بن عازب رضي هللاُ عنهما قال:  (326

 َواَْصرَ  ،الاَّاَلمِ  َوَربَّ  ،اْلَعاِطسِ  َوتَْشِميتَ  ،اْلَجنَائِزِ  َواتِّبَاعَ  ،الَمِريضِ  ِعيَاَبةَ » فََذَكرَ  ،َسْبعٍ 

متفق عليه«. المْقِامِ  َوإِْبَرارَ  ،الدَّاِعي َوإَِجابَةَ  ،الَمْظلُومِ 
3
. 

 من حق المسلم على أخيه المسلم أن ال يظلمه.

 ََل  ،المْسلِمِ  أَُخو المْسلِمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ عن ابن عمر رضي هللاُ عنهما،  (323

جَ  َوَمنْ  ،اَجتِهِ حَ  هللا فِي َكانَ  أَِخيهِ  َحاَجةِ  فِي َكانَ  َمنْ  ،يُْسلُِمهُ  َوََل  ،يَْظلُِمهُ   ُمْسلِمٍ  َعنْ  فَرَّ

جَ  ؛ُكْربَةا  ا َستَرَ  َوَمنْ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةا  بَِها هللا َعْنهُ  فَرَّ  هللا يَْومَ  َستََرهُ  ُمْسلِما

«اْلقِيَاَمةِ 
3

 . متفق عليه.

 المْسلِمِ  أَُخو لمْسلِمُ ا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (323

اتٍ  ثاََلثَ  َصْدِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  ،«َهاُهنَا التَّْقَوى .يَْحقُِرهُ  َوََل  ،يَْخُذلُهُ  َوََل  ،يَْظلُِمهُ  ََل   َمرَّ

 ،َدُمهُ  ،َحَرام   المْسلِمِ  َعلَى المْسلِمِ  ُكل   ،المْسلِمَ  أََخاهُ  يَْحقِرَ  أَنْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  بَِحْسبِ »

«َوِعْرُضهُ  ،َمالُهُ وَ 
1

 . رواه مالم.

 التحلذ من المظلوم وطلب المسامحة منه.

=

                                                                                                                                   

 ، أي: ظلم.«جور»، أي: مطلها. «فالتوى»

 (.2116البخاري ) 2

 (.6153مالم ) 6

 (، وهذا لفظ البخاري.6022(، ومالم )6331البخاري ) 3

 (.6150، ومالم )(6336البخاري ) 3

 ، أي: إلى عدوه.«يُْالُِمهُ  اَل »قوله: 

 (.6123مالم ) 1
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 َمْظلََمة   لَهُ  َكانَتْ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (321

 إِنْ  ،ِدْرَهم   َوََل  ِدينَار   يَُكونَ  ََل  أَنْ  قَْبلَ  ؛اْليَْومَ  ِمْنهُ  فَْليَتََحلَّْلهُ  ،َشْيءٍ  أَوْ  ِعْرِضهِ  ِمنْ  :ِْلَِخيهِ 

 َسيِّئَاتِ  ِمنْ  أُِخذَ  َحَسنَات   لَهُ  تَُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  ،َمْظلََمتِهِ  بِقَْدرِ  ِمْنهُ  أُِخذَ  َصالِح   َعَمل   لَهُ  َكانَ 

َعلَْيهِ  فَُحِملَ  ،َصاِحبِهِ 
2

 رواه البخاري.« 

 أَبُو أَْقبَلَ  إِذْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعْندَ  َجالًِاا ُكْنتُ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ و (322

ا» :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،ُرْكبَتِهِ  َعنْ  أَْبَدى َحتَّى ثَْوبِهِ  بِطََرفِ  آِخًذا بَْكرٍ   ،«َغاَمرَ  فَقَدْ  َصاِحبُُكمْ  أَمَّ

 أَنْ  فََاأَْلتُهُ  ،اَِدْمتُ  ثُمَّ  ،إِلَْيهِ  فَأَْسَرْعتُ  ،َشْيءٌ  اْلَخطَّابِ  اْبنِ  َوبَْينَ  بَْينِي َكانَ  إِاِّي :َوقَالَ  ،فََالَّمَ 

 ،اَِدمَ  ُعَمرَ  إِنَّ  ثُمَّ  ،ثاََلثًا «بَْكر أَبَا يَا هللا لَكَ  يَْغفِرُ » :فَقَالَ  .إِلَْيكَ  فَأَْقبَْلتُ  ،َعلَيَّ  فَأَبَى ،لِي يَْغفِرَ 

 َوْجهُ  فََجَعلَ  ،فََالَّمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى فَأَتَى .اَل  :فَقَالُوا ؟بَْكرٍ  أَبُو أَثَّمَ  فََاأَلَ  ،بَْكرٍ  أَبِي َمْنِزلَ  فَأَتَى

 ُكْنتُ  َوهللا أَاَا ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،ُرْكبَتَْيهِ  َعلَى فََجثَا ،بَْكرٍ  أَبُو أَْشفَقَ  َحتَّى يَتََمعَّرُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 

تَْينِ  أَْظلَمَ   ،َصَدقَ  بَْكرٍ  أَبُو َوقَالَ  ،َكَذْبتَ  فَقُْلتُمْ  ،إِلَْيُكمْ   بََعثَنِيهللا إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  .َمرَّ

تَْينِ  «َصاِحبِي لِي تَاِرُكوا أَْنتُمْ  فََهلْ  ،َوَمالِهِ  ،بِنَْفِسهِ  َوَواَسانِي بَْعَدهَا أُوِذيَ  فََما ،َمرَّ
6

. رواه 

 البخاري.

 من أسباب عزتهعفو المظلوم 

 ِمنْ  َصَدقَة   نَقََصتْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ  عنه، رضي هللاُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (320

ا َزادَ  َوَما ،َمالٍ  ا إَِلَّ  بَِعْفوٍ  هللا َعْبدا هللا َرفََعهُ  إَِلَّ  هلل أََحد   تََواَضعَ  َوَما ،ِعز ا
3
 . رواه مالم.«

 العظيم من هللا عزوجذ. عفو المظلوم من أسباب األجر

ْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللا إِاَّهُ ال  ءُ ﴿َوَجَزاقال هللا تعالى:  َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّ

ن َسبِيٍل *  يُِحبُّ الظَّالِِمينَ  إِاََّما الاَّبِيُل َعلَى  *َولََمِن ااتََصَر بَْعَد ظُْلِمِه فَأُْولَئَِك َما َعلَْيِهم مِّ

َولََمن َصبََر *وَن فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ أُْولَئَِك لَهُم َعَذاٌب أَلِيٌم الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َويَْبغُ 

ن بَْعِدِه َوتََرى  َوَمن يُْضلِلِ  *َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُموِر  هللاُ فََما لَهُ ِمن َولِيٍّ مِّ

ا َرأَُوا اْلَعَذاَب يَقُولُوَن هَْل إِلَ  ن َسبِيٍل﴾الظَّالِِميَن لَمَّ  .[33 -30]الشورى:  ى َمَربٍّ مِّ

اً قَِديراً﴾وقال تعالى:   ﴿ إِن تُْبُدوْا َخْيراً أَْو تُْخفُوهُ أَْو تَْعفُوْا َعن ُسَوٍء فَإِنَّ هللا َكاَن َعفُو 

                                                 

: يقال: تحللته، واستحللته: إذا «النهاية»قال في  «فليتحلله»(. قوله: 6331البخاري ) 2

 سألته أن يجعلك في حل من قِبَلًه.

 (.3222البخاري ) 6

، أي: «فجثا»غضب. ، أي: تذهب اضارته من ال«يتمعر»، أي: خاصم. «غامر»قوله: 

 (.33 -0/36) «الفتح»برك. ااظر 

 (.6155مالم ) 3
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 .[231]النااء:  

 االستعاذة باهلل تعالى من الظلم.

 بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي اللهمَّ » :يَقُولُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (325

لَّةِ  ،َواْلقِلَّةِ  ،اْلفَْقرِ  ِمنَ  أُْظلَمَ  أَوْ  ،أَْظلِمَ  أَنْ  ِمنْ  بِكَ  َوأَُعوذُ  ،َوالذِّ
1

رواه أبو باوب، «. 

 والناائي.

 اللهمَّ » :قَالَ  هِ بَْيتِ  ِمنْ  َخَرجَ  إَِذا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنها،  َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ و (321

 يُْجَهلَ  أَوْ  ،أَْجَهلَ  أَوْ  ،أُْظلَمَ  أَوْ  ،أَْظلِمَ  أَوْ  ،أَُزلَّ  أَوْ  ،أَِزلَّ  أَوْ  ،أَُضلَّ  أَوْ  ،أَِضلَّ  أَنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إني

َعلَيَّ 
2

 رواه أبو باوب، والترمذي.«. 

 هللا سبحانه وتعالى منزه عن الظلم.

 .[33]يواس:  ْظلُِم النَّاَس َشْيئاً َولَِكنَّ النَّاَس أَافَُاهُْم يَْظلُِموَن﴾﴿ إِنَّ هللا الَ يَ قال هللا تعالى: 

 .[205]آل عمران:  ﴿ َوَما هللاُ يُِريُد ظُْلماً لِْلعالَِميَن﴾وقال تعالى: 

 .[12]األافال:  ﴾َوأَنَّ هللا لَْيَس بِظاَلٍَّم لِّْلَعبِيدِ  ﴿وقال تعالى: 

 .[31]الكهف:  َربَُّك أََحداً﴾﴿ َوال يَْظلُِم وقال تعالى: 

 .[02]الزخرف:  ﴿ َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكن َكااُوا هُُم الظَّالِِميَن﴾وقال تعالى: 

 أَاَّهُ  َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  َعنِ  َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ و (360

ْمتُ  إِنِّي ،ِعبَاِدي يَا» :قَالَ  ا بَْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  ،نَْفِسي َعلَى الظ ْلمَ  َحرَّ ما تَظَالَُموا فًََل  ،ُمَحرَّ
3

 .»

                                                 

(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 5/622(، والناائي )2133رواه أبو باوب ) 2

القلة في أبواب البر، وخصال الخير؛  «القلة»(. قوله: 2321) «الصحيح الماند»

كره االستكثار من ألاه عليه الصالة والاالم كان يؤثر اإلقالل في الدايا، وي

 (.3/303) «عون المعبوب»األعراض الفااية. ااظر: 

(، وصححه العالمة 3360(، والترمذي )1013حديث صحيح رواه أبو باوب ) 6

 . «صحيح أبي باوب»األلبااي رحمه هللا في 

 «أو أَْجهَل»من الزلة، وهي ذاب من غير قصد تشبيهًا بزلة القدم. قوله:  «أًِزلَّ »قوله: 

أَْو »بناء المعروف، أي: أفعل فعل الجهال من األضرار واإليذاء وغير ذلك. على 

على بناء المجهول، أي: يفعل الناس بي أفعال الجهال من إيصال  «يُْجهََل َعلَيَّ 

 (.23/330) «عون المعبوب»الضرر إلي. ااظر: 

 ( وقد تقدم.6100مالم ) 3
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 رواه مالم.

 األصذ في اإلنسان الظلم.

وْا اِْعمَ قال هللا تعالى:  ن ُكلِّ َما َسأَْلتُُموهُ َوإِن تَُعدُّ هللا الَ تُْحُصوهَا إِنَّ  ةَ ﴿ َوآتَاُكم مِّ

 .[33]إبراهيم:  اإِلاَااَن لَظَلُوٌم َكفَّاٌر﴾

 .[06]األحزاب:  ﴿ َوَحَملَهَا اإِلاَااُن إِاَّهُ َكاَن ظَلُوماً َجهُوالً﴾وقال تعالى: 

: اإلااان خلق في األصل ظلوًما جهواًل، وال ينفك عن قال ابن القيم رحمه الله

الظلم، والجهل إال بأن يعلمه هللا ما ينفعه فأصل كل خير هو العلم، والعدل، وأصل كل 

هو الجهل، والظلم شر
2
. 

                                                 

 .(230، 6/232) «إغاثة اللهفان» 2
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 ذكر شيء من أخطار الظلم

 الظلم من أسباب دخول النار

لََم َما ُكنَّا اَْعَمُل ِمن قال هللا تعالى:  ﴿الَِّذيَن تَتََوفَّاهُُم الَمالئَِكةُ ظَالِِمي أَافُِاِهْم فَأَْلقَُوْا الاَّ

ََّم َخالِِديَن فِيهَا فَلَبِْئَس َمْثَوى فَابْ  *ُسوٍء بَلَى إِنَّ هللا َعلِيٌم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن  ُخلُوْا أَْبَواَب َجهَن

 .[61 -65]النحل:  المتََكبِِّريَن﴾

 ﴿ إِاَّا أَْعتَْداَا لِلظَّالِِميَن اَاراً أََحاطَ بِِهْم ُسَراِبقُهَا َوإِن يَْاتَِغيثُوا يَُغاثُوا بَِماءٍ وقال تعالى: 

 .[61] الكهف:  الشََّراُب َوَساءْت ُمْرتَفَقاً﴾ َكالمْهِل يَْشِوي اْلُوُجوهَ بِْئسَ 

اً َواَقُوُل لِلَِّذيَن ظَلَُموا وقال تعالى:  ﴿فَاْليَْوَم ال يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض اَّْفعاً َوال َضر 

بُوَن﴾  . [36]سبأ:  ُذوقُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتِي ُكنتُم بِهَا تَُكذِّ

ِمن ُبوِن هللا  *ِذيَن ظَلَُموا َوأَْزَواَجهُْم َوَما َكااُوا يَْعبُُدوَن ﴿ اْحُشُروا الَّ وقال تعالى: 

 ، و اآليات في الباب كثيرة.[63 -66]الصفات:  فَاْهُدوهُْم إِلَى ِصَراِط اْلَجِحيِم﴾

 النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  ِصْنفَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (362

 ،َكاِسيَات   َونَِساء   ،النَّاسَ  بَِها يَْضِربُونَ  اْلبَقَرِ  َكأَْذنَابِ  ِسيَاط   َمَعُهمْ  قَْوم   :أََرُهَما مْ لَ 

 يَِجْدنَ  َوََل  ،الَجنَّةَ  يَْدُخْلنَ  ََل  ،الَمائِلَةِ  اْلبُْختِ  َكأَْسنَِمةِ  ُرُءوُسُهنَّ  َمائًَِلت   ،ُمِميًَلت   ،َعاِريَات  

َوَكَذا ،َكَذا َمِسيَرةِ  ِمنْ  لَيُوَجدُ  َحَهاِري َوإِنَّ  ،ِريَحَها
2

 رواه مالم.«. 

                                                 

بعد أن ذكر هذا  «رياض الصالحين»قال النووي رحمه هللا في  (6265مالم ) 2

من شكرها،  «عاريات»، أي: من اعمة هللا «كاسيات»(: معنى 2231الحديث برقم )

وقيل: معناه: تاتر بعض بداها وتكشف بعضه إظهاًرا لجمالها واحوه، وقيل: تلبس 

هللا، وما يلزمهن قيل: عن طاعة  «مائالت»ثوبًا رقيقًا يصف لون بداها. ومعنى 

، أي: يعلمن غيرهن فعلهن المذموم، وقيل: مائالت يمتشطن «مميالت»حفظه 

، أي: يمشطن غيرهن تلك «التوممي»المشطة الميالء، وهي: مشطة البغايا. 

، أي: يكبراها، ويعظمنها بلف عمامة، أو «رؤوسهن كأسنمة البخت»المشطة 

 عصابة أو احوها، 

، أن يلبان  «كاسيات، عاريات»لنووي رحمه هللا في معنى قلت: ويضاف إلى ما ذكره ا

الضيق من الثياب الذي يصف حجم العورة، ومثله الصفيق اللين الذي يحجم العورة 

 =أثناء الاير، أو عند هبوب الريح، أو المزركش البراق الذي يلفت النظر، ويجلب 
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 الظلم في الحكم من أسباب دخوذ النار

 ،الَجنَّةِ  فِي َواِحد   :ثًََلثَة   اْلقَُضاةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ عن بريدة رضي هللاُ عنه،  (366

ا ،النَّارِ  فِي َواْثنَانِ   َعَرفَ  َوَرُجل   ،بِهِ  فَقََضى ؛الَحقَّ  َعَرفَ  فََرُجل   ،الَجنَّةِ  فِي الَِّذي فَأَمَّ

النَّارِ  فِي فَُهوَ  ؛َجْهلٍ  َعلَى لِلنَّاسِ  قََضى َوَرُجل   ،النَّارِ  فِي فَُهوَ  ؛الُحْكمِ  فِي فََجارَ  ،الَحقَّ 
1

 .»

 رواه أبو باوب، وابن ماجة.

 الظلم من أسباب العذاب

نُكْم اُِذْقهُ قال هللا تعالى:   .[21]الفرقان:  َعَذاباً َكبِيراً﴾ ﴿ َوَمن يَْظلِم مِّ

 .[30]الفرقان:  ﴿ َوأَْعتَْداَا لِلظَّالِِميَن َعَذاباً أَلِيماً﴾وقال تعالى: 

﴿ َولَْو أَنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َما فِي األَْرِض َجِميعاً َوِمْثلَهُ َمَعهُ الْفتََدْوا بِِه ِمن وقال تعالى: 

َن هللا َما لَْم يَُكواُوا يَْحتَِابُوَن ُسوِء اْلَعَذاِب يَْوَم اْلقِيَ  َوبََدا لَهُْم َسيِّئَاُت َما  *اَمِة َوبََدا لَهُم مِّ

ا َكااُوا بِِه يَْاتَْهِزئُون﴾  .[35 -30]الزمر:  َكَابُوا َوَحاَق بِِهم مَّ

 .[21]الزخرف:  فََوْيٌل لِّلَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعَذاِب يَْوٍم أَلِيٍم﴾ وقال تعالى: ﴿

﴿ فَبَدََّل الَِّذيَن ظَلَُموْا ِمْنهُْم قَْوالً َغْيَر الَِّذي قِيَل لَهُْم فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِرْجزاً وقال تعالى: 

َن الاََّماءِ   .[226]األعراف:  بَِما َكااُوْا يَْظلُِموَن﴾ مِّ

بِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس وَ وقال تعالى:  يَْبُغوَن فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ ﴿ إِاََّما الاَّ

 ، واآليات في هذا كثيرة.[36]الشورى:  أُْولَئَِك لَهُم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾

 الظلم في الحرم من أسباب العذاب األليم

وَن َعن َسبِيِل هللا َوالَمْاِجِد الَحَراِم الَِّذي قال هللا تعالى:  ﴿ إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َويَُصدُّ

 اْلَعاِكُف فِيِه َواْلبَاِب َوَمن يُِرْب فِيِه بِإِْلَحاٍب بِظُْلٍم اُِذْقهُ ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم﴾ ْلنَاهُ لِلنَّاِس َسَواءً َجعَ 

 .[61]الحج: 

 الظلم من أسباب الهالث

ْهلَُك إاِلَّ اْلقَْوُم ﴿ قُْل أََرأَْيتَُكْم إِْن أَتَاُكْم َعَذاُب هللا بَْغتَةً أَْو َجْهَرةً هَْل يُ قال هللا تعالى: 

 .[30]األاعام:  الظَّالُِموَن﴾

=

                                                                                                                                   

 .(6/336) «ازهة المتقين» االاتباه، ااظر:

 ألثير: جمال طوال األعناق.قال ابن ا «البخت»و

(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 6321، وابن ماجة )(3103 )رواه أبو باوب  2

 ، أي: ظلم.«فجار»(. قوله: 203) «الصحيح الماند»
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ا ظَلَُموْا﴾وقال تعالى:    .[23]يواس:  ﴿ َولَقَْد أَْهلَْكنَا اْلقُُروَن ِمن قَْبلُِكْم لَمَّ

ْوِعداً﴾وقال تعالى:  ا ظَلَُموا َوَجَعْلنَا لَِمْهلِِكِهم مَّ  .[11]الكهف:  ﴿ َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ

ن قَْريٍَة أَْهلَْكنَاهَا َوِهَي ظَالَِمةٌ فَِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا َوبِْئٍر وقال تعالى:  ﴿ فََكأَيِّن مِّ

ِشيٍد﴾ َعطَّلٍَة َوقَْصٍر مَّ  .[31]الحج:  مُّ

 .[11]القصص:  ﴿ َوَما ُكنَّا ُمْهلِِكي اْلقَُرى إاِلَّ َوأَْهلُهَا ظَالُِموَن﴾وقال تعالى: 

ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  َشِريكٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ و (363  فََكانَ  ،َحاج ً

ْرتُ  أَوْ  ،َشْيئًا قَدَّْمتُ  أَوْ  ،أَطُوفَ  أَنْ  قَْبلَ  َسَعْيتُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  فََمنْ  ،يَأْتُواَهُ  النَّاسُ   أَخَّ

 َوُهوَ  ،ُمْسلِمٍ  َرُجلٍ  ِعْرضَ  اْقتََرضَ  َرُجلٍ  َعلَى إَِلَّ  ،َحَرجَ  ََل  ،َحَرجَ  ََل » :يَقُولُ  فََكانَ  ؛َشْيئًا

رواه أبو باوب« َوَهلَكَ  ،َحِرجَ  الَِّذي فََذلِكَ ؛  ظَالِم  
1
. 

 إَِلَّ  ،َعَشَرةٍ  أَِميرِ  ِمنْ  َما» قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (363

هُ  ََل  ،َمْغلُوَلا  ةِ اْلقِيَامَ  يَْومَ  بِهِ  يُْؤتَى اْلَجْورُ  يُوبِقُهُ  أَوْ  ،اْلَعْدلُ  إَِلَّ  يَفُك 
2

 رواه أحمد.«. 

 الظلم من أسباب أخذ هللا عزوجذ

ن قَْريٍَة أَْملَْيُت لَهَا َوِهَي ظَالَِمةٌ ثُمَّ أََخْذتُهَا َوإِلَيَّ اْلَمِصيُر﴾قال هللا تعالى:   ﴿ َوَكأَيِّن مِّ

 .[35]الحج: 

]هوب:  ﴿ َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِهَي ظَالَِمةٌ إِنَّ أَْخَذهُ أَلِيٌم َشِديٌد﴾: وقال تعالى

206]. 

 هللا لَيُْملِي إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ  األشعري ُموَسى أَبِي َعنْ و (361

يُْفلِْتهُ  لَمْ  أََخَذهُ  إَِذا َحتَّى لِلظَّالِمِ 
3
 ظَالَِمة   َوِهيَ  اْلقَُرى أََخذَ  إَِذا َربِّكَ  أَْخذُ  َوَكَذلِكَ  ﴿ قََرأَ  ثُمَّ  :قَالَ  «

 . متفق عليه.[206]هوب: ﴾ َشِديد   أَلِيم   أَْخَذهُ  إِنَّ 

 الظلم من أسباب الخوف يوم القيامة

ا َكَابُوا َوهَُو َواقِ قال هللا تعالى:  ٌع بِِهْم َوالَِّذيَن آَمنُوا ﴿ تََرى الظَّالِِميَن ُمْشفِقِيَن ِممَّ

                                                 

 (.60) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6021رواه أبو باوب ) 2

 ، أي: اقتطع.«اقترض»، أي: ال إثم. «ال حرج»

 «الصحيح الماند»( بإسناب، وهو في 6/323(، والدارمي )6/332واه أحمد )ر 6

، أي: يهلكه. ااظر: «يوبقه»، أي: يده مشدوبة إلى عنقه. «مغلوالُ »(. 2311)

 (.1/203) «فيض القدير»

 (.6153(، ومالم )3252البخاري ) 3
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ا يََشاُؤوَن ِعنَد َربِِّهْم َذلَِك هَُو اْلفَْضُل  الَِحاِت فِي َرْوَضاِت اْلَجنَّاِت لَهُم مَّ َوَعِملُوا الصَّ

 .[66]الشورى:  الَكبِيُر﴾

 الظلم من أسباب الندم يوم القيامة

وْا النََّداَمةَ ﴿ َولَْو أَنَّ لُِكلِّ اَْفٍس ظَلََمْت مَ قال هللا تعالى:  ا فِي األَْرِض الَْفتََدْت بِِه َوأََسرُّ

ا َرأَُوْا اْلَعَذاَب َوقُِضَي بَْينَهُم بِاْلقِْاِط َوهُْم الَ يُْظلَُموَن﴾  [13]يواس:  لَمَّ

ُسوِل ﴿ َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ وقال هللا تعالى: 

 .[60]الفرقان:  َسبِيالً﴾

 وقال بعضهم:

 ال تظلمن إذا ما كنت مقتدًرا=فالظلم آخره يأتيك بالندم

اامت عيواك والمظلوم منتبه=يدعو عليك وعين هللا لم تنم
2
 

 الظلم من أسباب االنسالخ عن الدين

َ الَِّذَي آتَْينَاهُ آيَاتِنَاقال هللا تعالى:  ْيطَاُن فََكاَن  ﴿ َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَأ فَااَالََخ ِمْنهَا فَأَْتبََعهُ الشَّ

َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِهَا َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّبََع هََواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب  *ِمَن اْلَغاِويَن 

لَِك  بُوْا بِآيَاتِنَا فَاْقُصِص اْلقََصَص إِن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلهَْث أَْو تَْتُرْكهُ يَْلهَث ذَّ َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّ

]األعراف:  َمثاَلً اْلقَْوُم الَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا َوأَافَُاهُْم َكااُوْا يَْظلُِموَن﴾ َساءَ  *لََعلَّهُْم يَتَفَكَُّروَن 

201- 200]. 

 فِي المْؤِمنُ  يََزالَ  لَنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : لَ رضي هللاُ َعْنهَُما قَا  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ و (362

ا يُِصبْ  لَمْ  َما ،ِدينِهِ  ِمنْ  فُْسَحةٍ  ا َدما َحَراما
6

 رواه البخاري.«. 

الظلم من أسباب اللعنة
3
 

ٌن بَْينَهُْم أَن لَّْعنَةُ هللا َعلَى الظَّالِِميَن﴾قال هللا تعالى:  َن ُمَؤذِّ  .[33]األعراف:  ﴿ فَأَذَّ

الَِّذيَن َكَذبُوْا َعلَى َربِِّهْم أاَلَ لَْعنَةُ هللا َعلَى  ﴿ َويَقُوُل األَْشهَاُب هَُؤالءِ تعالى:  وقال

 .[25]هوب:  الظَّالِِميَن﴾

                                                 

 (.3/133) «بصائر ذوي التميز» 2

قال الحافظ ابن حجر في  «من بينه»سعة.  ، أي:«فاحة »(.  قوله 2526البخاري ) 6

( مفهومه أاه يضيق عليه بينه ففيه إشعار بالوعيد على قتل 26/633) «الفتح»

 المؤمن متعمًدا بما يتوعد به الكافر.

 هي الطرب، واإلبعاب عن رحمة هللا. «واللعنة» 3
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 هللا يُْداِي إِنَّ »: يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتَ  قال:رضي هللاُ َعْنهَُما   ُعَمرَ  اْبنِ وعن  (360 

 :فَيَقُولُ  ،َكَذا َذْابَ  أَتَْعِرفُ  ،َكَذا َذْابَ  أَتَْعِرفُ  :فَيَقُولُ  ،َويَْاتُُرهُ  ،نَفَهُ كَ  َعلَْيهِ  فَيََضعُ  ،المْؤِمنَ 

َرهُ  إَِذا َحتَّى ،َربِّ  أَيْ  ،اََعمْ   فِي َعلَْيكَ  َستَْرتُهَا :قَالَ  هَلَكَ  أَاَّهُ  اَْفِاهِ  فِي َوَرأَى ،بُِذاُوبِهِ  قَرَّ

ْايَا ا ،َحَانَاتِهِ  ِكتَابَ  فَيُْعطَى ،ْليَْومَ ا لَكَ  أَْغفُِرهَا َوأَاَا ،الدُّ  فَيَقُولُ  ،َوالمنَافِقُونَ  ،اْلَكافِرُ  َوأَمَّ

[.25]هوب:  ﴾الظَّالِِمينَ  هللا َعلَى لَْعنَةُ  أاََل  َربِِّهمْ  َعلَى َكَذبُوا الَِّذينَ  هَُؤاَلءِ ﴿: اأْلَْشهَابُ 
2
متفق  

 عليه.

 الظلم من أسباب الحرمان من الشفاعة

﴿ َوأَاِذْرهُْم يَْوَم اآلِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن َما لِلظَّالِِميَن تعالى: قال هللا 

 [.25]غافر:  ِمْن َحِميٍم َوال َشفِيٍع يُطَاُع﴾

 ِمنْ  ِصْنفَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ الباهلي رضي هللاُ عنه  أَُماَمةَ  أَبِي َعنْ و (365

تِي ، ظَلُوم   إَِمام  : َشفَاَعتِي نَالَُهَماتَ  لَنْ  أُمَّ َماِرقٍ  َغالٍ  َوُكل   َغاِشم 
2
رواه الطبرااي في  .«

 «الكبير»

 الظلم من أسباب الحرمان من محبة هللا عزوجذ

 .[230، 10]آل عمران:  ﴿ َوهللاُ الَ يُِحبُّ الظَّالِِميَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[30]الشورى:  أَْجُرهُ َعلَى هللا إِاَّهُ ال يُِحبُّ الظَّالِِميَن﴾﴿ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَ وقال تعالى:  

 هللاأَْربََعة  يَْبُغُضهُْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

َوَجلَّ  فُ  :َعزَّ انِي ،َواْلفَقِيُر الُمْختَالُ  ،اْلبَيَّاُع اْلَحًلَّ ْيُخ الزَّ رواه «. َماُم الَجائِرُ َواإْلِ  ،َوالشَّ

الناائي
3
. 

 الظلم من أسباب غضب اهلل

ا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  (361 َمْن اْقتَطََع أَْرضا

                                                 

 (.6025(، ومالم )6330البخاري ) 2

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه 5001) «الكبير»رواه الطبرااي في حديث حان  6

 (.300) «الصحيحة»هللا في 

، أي: «مارق»، أي: في الدين. «غال»، أي: غليظ قاسي القلب ذو عنف وشدة. «غاشم»

 من الدين.

( وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6102حااديث صااحيح رواه  الناااائي ) 3 

 : هو الظالم.«والجائر»(. 323) «الصحيحة»
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ا رواه مالم«. لَقَِي هللا َوُهَو َعلَْيِه َغْضبَانُ  ؛ظَالِما
2
. 

 الظلم من أسباب حصول الظلمة يوم القيامة

الظُّْلُم ظُلَُماٌت يَْوَم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماَعْن عَ 

متفق عليه«. اْلقِيَاَمةِ 
6
. 

 الظلم من أسباب احلرمان من ارداية

، 615]البقرة: في ستة مواضع من القرآن:  ﴿َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[1، والجمعة: 0، والصف: 201، 21، والتوبة: 52وآل عمران: 

]المائدة: في أربعة مواضع من القرآن:  ﴿إِنَّ هللاَ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾وقال تعالى: 

 .[20، واألحقاف: 1، والقصص: 233األاعام:  ، و12

 الظلم من أسباب احلرمان من املغفرة

 * نَّ الَِّذيَن َكفَُروْا َوظَلَُموْا لَْم يَُكِن هللاُ لِيَْغفَِر لَهُْم َوالَ لِيَْهِديَهُْم طَِريقاً إِ  قال هللا تعالى: ﴿

 .[221 -225]النااء: ﴾ إاِلَّ طَِريَق َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللا يَِايراً 

 الظلم من أسباب الحرمان من الفالح

، 62]األاعام: في أربعة مواضع من القرآن:  ﴿ إِاَّهُ الَ يُْفلُِح الظَّالُِموَن﴾لى: قال هللا تعا

 .[30، والقصص: 36يوسف : و، 231

 الظلم من أسباب زواذ النعمة

ُجلَْيِن َجَعْلنَا ألََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَاٍب قال هللا تعالى:  ثاَلً رَّ ﴿َواْضِرْب لَهُم مَّ

ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلَهَا َولَْم تَْظلِْم ِمْنهُ َشْيئاً  *َما بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَْينَهَُما َزْرعاً َوَحفَْفنَاهُ 

ْراَا ِخاللَهَُما اَهَراً  َوَكاَن لَهُ ثََمٌر فَقَاَل لَِصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَاَا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ  *َوفَجَّ

َوَما أَظُنُّ الاَّاَعةَ  *َوَبَخَل َجنَّتَهُ َوهَُو ظَالٌِم لِّنَْفِاِه قَاَل َما أَظُنُّ أَن تَبِيَد هَِذِه أَبَداً  * اَفَراً 

ْنهَا ُمنقَلَباً  ِببتُّ إِلَى َربِّي ألَِجَدنَّ َخْيراً مِّ قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ  *قَائَِمةً َولَئِن رُّ

اَك َرُجالً أََكفَْرَت بِ  لَِّكنَّا هَُو هللاُ َربِّي َوال أُْشِرُك  *الَِّذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُمَّ ِمن اُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ةَ إاِلَّ بِاهلل إِن تَُرِن أَاَا أَقَلَّ ِمنَك  َولَْوال إِْذ َبَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاءَ  *بَِربِّي أََحداً  هللاُ ال قُوَّ

َن الاََّماءِ  *َولَداً َماالً وَ  ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيهَا ُحْابَاااً مِّ  فََعَاى َربِّي أَن يُْؤتِيَِن َخْيراً مِّ

َوأُِحيطَ بِثََمِرِه  *أَْو يُْصبَِح َماُؤهَا َغْوراً فَلَن تَْاتَِطيَع لَهُ طَلَباً  *فَتُْصبَِح َصِعيداً َزلَقاً 
                                                 

 (.231مالم ) 2
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َعلَى َما أَافََق فِيهَا َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشِرْك  فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيهِ  

 .[33 -36]الكهف:  َولَْم تَُكن لَّهُ فِئَةٌ يَنُصُرواَهُ ِمن ُبوِن هللا َوَما َكاَن ُمنتَِصراً﴾ *بَِربِّي أََحداً 

ْزِق ﴿لَقَْد َكاَن لَِابَإٍ فِي َماْ وقال تعالى:  َكنِِهْم آيَةٌ َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل ُكلُوا ِمن رِّ

ْلنَاهُم  *َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر  فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوبَدَّ

ن ِسْدٍر قَلِيٍل بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن َذَواتَى أُُكٍل َخْمٍط َوأَ  َذلَِك َجَزْينَاهُم بَِما َكفَُروا  *ْثٍل َوَشْيٍء مِّ

َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَا قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْراَا  *َوهَْل اَُجاِزي إاِلَّ اْلَكفُوَر 

ْيَر ِسيُروا فِيهَا لَيَالَِي َوأَيَّاماً  فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِراَا َوظَلَُموا أَافَُاهُْم  *آِمنِيَن  فِيهَا الاَّ

ٍق إِنَّ فِي َذلَِك آليَاٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ ْقنَاهُْم ُكلَّ ُمَمزَّ  -21]سبأ:  فََجَعْلنَاهُْم أََحاِبيَث َوَمزَّ

21].  

َن الَِّذيَن هَابُ وقال تعالى:  ِهْم َعن ﴿ فَبِظُْلٍم مِّ ْمنَا َعلَْيِهْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَهُْم َوبَِصدِّ وْا َحرَّ

 .[220]النااء:  َسبِيِل هللا َكثِيراً﴾

 الظلم من أسباب الضالذ

ْايَا َوفِي اآلِخَرةِ قال هللا تعالى:  ﴿ يُثَبُِّت هللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 .[60]إبراهيم:  ﴾لُّ هللاُ الظَّالِِميَن َويَْفَعُل هللاُ َما يََشاءُ َويُضِ 

بِيٍن﴾وقال تعالى:   ﴿ أَْسِمْع بِِهْم َوأَْبِصْر يَْوَم يَأْتُواَنَا لَِكِن الظَّالُِموَن اْليَْوَم فِي َضالٍل مُّ

 .[35]مريم: 

ِذيَن ِمن ُبواِِه بَِل الظَّالُِموَن فِي ﴿ هََذا َخْلُق هللا فَأَُرواِي َماَذا َخلََق الَّ وقال تعالى: 

بِيٍن﴾  .[22]لقمان:  َضالٍل مُّ

 .[63]اوح:  ﴿ َوقَْد أََضلُّوا َكثِيراً َوال تَِزِب الظَّالِِميَن إاِلَّ َضالالً﴾وقال تعالى: 

 الظلم من أسباب اخليبة واحلرمان

 .[222]طه:قَْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما﴾ ﴿َوَعنَِت اْلُوُجوهُ لِْلَحيِّ اْلقَيُّوِم وَ قال هللا تعالى: 

 الظلم من أسباب العاقبة الوخيمة

﴿ فَأََخْذاَاهُ َوُجنُوَبهُ فَنَبَْذاَاهُْم فِي قال هللا تعالى مخبًرا عن عاقبة ظلم فرعون وجنوبه: 

 .[30]القصص:  اْليَمِّ فَااظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّالِِميَن﴾

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُهُ َكَذلَِك َكذََّب الَِّذيَن ِمن  ﴿ بَلْ وقال تعالى:  َكذَّبُوْا بَِما لَْم يُِحيطُوْا بِِعْلِمِه َولَمَّ

 .[31]يواس:  قَْبلِِهْم فَااظُْر َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ الظَّالِِميَن﴾

 :ابن تيمية رحمه الله قال شيخ اإلسالم

وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، ويروى )إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 

هللا ينصر الدولة العابلة، وإن كاات كافرة، وال ينصر الدولة الظالمة، وإن كاات »
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 ذكر شيء من أنواع الظلم 

 ظلملالشرك باهلل وهو أظلم ا

ْرَك ﴿ َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن الْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ ال تُشْ قال هللا تعالى:  ِرْك بِاهلل إِنَّ الشِّ

 .[23] لقمان:  لَظُْلٌم َعِظيٌم﴾

 ﴿ َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم إِاَُّكْم ظَلَْمتُْم أَافَُاُكم بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل﴾وقال تعالى: 

 .[13]البقرة: 

وَسى بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ اتَّخَ وقال تعالى:   ْذتُُم اْلِعْجَل ِمن بَْعِدِه َوأَاتُْم ظَالُِموَن﴾﴿ َولَقَْد َجاَءُكم مُّ

 .[16]البقرة: 

ْهتَُدوَن﴾وقال تعالى:   ﴿ الَِّذيَن آَمنُوْا َولَْم يَْلبُِاوْا إِيَمااَهُم بِظُْلٍم أُْولَئَِك لَهُُم األَْمُن َوهُم مُّ

 ، أي: بشرك.«بظلم». [56]األاعام: 

 هللادعاء غير هللا فيما ال يقدر عليه إال 

َك فَإِن فََعْلَت فَإِاََّك إِذاً وَ ﴿ قال هللا تعالى:  الَ تَْدُع ِمن ُبوِن هللا َما الَ يَنفَُعَك َوالَ يَُضرُّ

َن الظَّالِِميَن﴾  .[202]يواس:  مِّ

 الكفر

 .[613]البقرة:  ﴿ َواْلَكافُِروَن هُُم الظَّالُِموَن﴾قال هللا تعالى: 

 التكذيب بآيات هللا والصد عنها

﴿ فََمْن أَْظلَُم ِممَّن َكذََّب بِآيَاِت هللا َوَصَدَف َعْنهَا َسنَْجِزي الَِّذيَن ال هللا تعالى: ق

 .[210]األاعام:  يَْصِدفُوَن َعْن آيَاتِنَا ُسوَء اْلَعَذاِب بَِما َكااُوْا يَْصِدفُوَن﴾

 اإلعراض عن آيات هللا وعدم التذكر بها

َر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنهَا َواَِاَي َما قَدََّمْت يََداهُ  ﴿ َوَمْن أَْظلَمُ قال هللا تعالى:  ِممَّن ُذكِّ

ْهتَُدوا إِاَّا َجَعْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن يَْفقَهُوهُ َوفِي آَذااِِهْم َوْقراً َوإِن تَْدُعهُْم إِلَى اْلهَُدى فَلَن يَ 

 .[10]الكهف:  إِذاً أَبَداً﴾

َر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنهَا إِاَّا ِمَن المْجِرِميَن  ﴿ َوَمْن أَْظلَمُ ى: وقال تعال ِممَّن ُذكِّ
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 .[66]الاجدة:  ُمنتَقُِموَن﴾ 

 إدعاء  الوحي والتنزيذ مثذ ما أنزذ هللا 

ِن اْفتََرى َعلَى هللا َكِذباً أَْو قَاَل أُْوِحيَ قال هللا تعالى:  إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيهِ  ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

َشْيٌء َوَمن قَاَل َسأُاِزُل ِمْثَل َما أَاَزَل هللاُ َولَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن فِي َغَمَراِت الَمْوِت 

قُولُوَن َوالَمالئَِكةُ بَاِسطُوْا أَْيِديِهْم أَْخِرُجوْا أَافَُاُكُم اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكنتُْم تَ 

 .[13]األاعام:  َعلَى هللا َغْيَر الَحقِّ َوُكنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْاتَْكبُِروَن﴾

 افتراء الكذب على هللا ومنه الفتيا بغير علم 

]آل  ﴿ فََمِن اْفتََرَى َعلَى هللا اْلَكِذَب ِمن بَْعِد َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِموَن﴾قال هللا تعالى: 

 [.13عمران: 

ِن اْفتََرى َعلَى هللا َكِذباً أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه إِاَّهُ الَ يُْفلُِح وقال تعالى:  ﴿ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[62]األاعام:  الظَّالُِموَن﴾

ِن اْفتََرى َعلَى هللا َكِذباً لِيُِضلَّ النَّاَس بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ هللا وقال تعالى:  الَ ﴿ فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[233] األاعام:  يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾

ْدِق إِْذ َجاءهُ أَلَْيَس فِي َجهَنََّم ﴿وقال تعالى:  فََمْن أَْظلَُم ِممَّن َكَذَب َعلَى هللا َوَكذََّب بِالصِّ

 .[36]الزمر:  ﴾َمْثًوى لِّْلَكافِِرين

ِن اْفتََرى َعلَى هللا﴿وقال تعالى:   اْلَكِذَب َوهَُو يُْدَعى إِلَى اإِلْسالِم َوهللاُ ال َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[0]الصف:  ﴾يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ 

 الحكم بغير ما أنزذ هللا 

 . [31]المائدة: ﴾َوَمن لَّْم يَْحُكم بَِما أاَزَل هللاُ فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ ﴿قال هللا تعالى: 

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلعراض عن حكم هللا ورسوله 

ْعِرُضوَن * ﴿قال هللا تعالى:  ْنهُم مُّ َوإَِذا ُبُعوا إِلَى هللا َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَْينَهُْم إَِذا فَِريٌق مِّ

َرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم يََخافُوَن أَن  َوإِن يَُكن لَّهُُم اْلَحقُّ يَأْتُوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن * أَفِي قُلُوبِِهم مَّ

 .[10 -35] النور:   ﴾ْيِهْم َوَرُسولُهُ بَْل أُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ يَِحيَف هللاُ َعلَ 

 مواالة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَتَِّخُذوْا آبَاَءُكْم َوإِْخَوااَُكْم أَْولِيَاَء إَِن اْستََحبُّواْ ﴿قال هللا تعالى: 

نُكْم فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ اْلُكْفَر َعلَى ا  .[63]التوبة:  ﴾إِليَماِن َوَمن يَتََولَّهُم مِّ

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا اْليَهُوَب َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء وقال تعالى: 

 .[12]المائدة:ْم إِنَّ هللاَ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾ بَْعٍض َوَمْن يَتََولَّهُْم ِمْنُكْم فَإِاَّهُ ِمْنهُ 

 تباع السنةترث ا
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 :قَاَل لَِكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا (330

فََهاءِ » فَهَاءِ  :قَالَ  «أََعاَذَك هللا ِمْن إَِماَرِة الس  أَُمَراُء يَُكونُوَن بَْعِدي ََل » :قَالَ  ؟َوَما إَِماَرةُ الاُّ

قَُهْم بَِكِذبِِهمْ  ،َوََل يَْستَن وَن بُِسنَّتِي ،يَْقتَُدوَن بَِهْديِي  ؛َوأََعانَُهْم َعلَى ظُْلِمِهمْ  ،فََمْن َصدَّ

ْقُهْم بَِكِذبِِهمْ َوَمْن لَْم يُ  ،َوََل يَِرُدوا َعلَيَّ َحْوِضي ،َولَْسُت ِمْنُهمْ  ،فَأُولَئَِك لَْيُسوا ِمنِّي  ،َصدِّ

يَا َكْعُب ْبَن  .َوَسيَِرُدوا َعلَيَّ َحْوِضي ،َوأَنَا ِمْنُهمْ  ،فَأُولَئَِك ِمنِّي ؛َولَْم يُِعْنُهْم َعلَى ظُْلِمِهمْ 

ْوُم ُجنَّة   ،ُعْجَرةَ  َدقَةُ تُْطفُِئ اْلَخِطيئَةَ  ،الصَّ ًَلةُ قُْربَان   ،َوالصَّ يَا  -بُْرَهان   :أَْو قَالَ  -َوالصَّ

يَا َكْعُب ْبَن  .النَّاُر أَْولَى بِهِ  ؛َجنَّةَ لَْحم  نَبََت ِمْن ُسْحتٍ لإِنَّهُ ََل يَْدُخُل ا ،َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ 

. رواه أحمد، «فَُموبِقَُها ،َوبَائِع  نَْفَسهُ  ،فَُمْعتِقَُها ،فَُمْبتَاع  نَْفَسهُ  :النَّاُس َغاِديَانِ  ،ُعْجَرةَ 

والترمذي
2
. 

 ذوات األرواح تصوير

 :َوَجلَّ  هللا َعزَّ  قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسِمْعتُ عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال:  (332

نْ  أَْظلَمُ  َوَمنْ  ةً  فَْليَْخلُقُوا ،َكَخْلقِي يَْخلُقُ  َذهَبَ  ِممَّ َشِعيَرةً  لِيَْخلُقُوا أَوْ  ،َحبَّةً  لِيَْخلُقُوا أَوْ  ،َذرَّ
6

 .»

 متفق عليه.

 اجد أن يذكر فيها اسم هللا والسعي في خرابهامنع المس

نََع َمَااِجَد هللا أَن يُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ َوَسَعى فِي  ﴿قال هللا تعالى:  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّن مَّ

ْايَا ِخْزٌي َولَهُمْ  فِي اآلِخَرِة  َخَرابِهَا أُْولَئَِك َما َكاَن لَهُْم أَن يَْدُخلُوهَا إاِلَّ َخآئِفِيَن لهُْم فِي الدُّ

 .[223]البقرة:  ﴾َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 عمذ قوم لوط

ا َجاءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوا إِاَّا ُمْهلُِكوا أَْهِل هَِذِه اْلقَْريَةِ  ﴿قال هللا تعالى:  َولَمَّ

 .[32]العنكبوت:  ﴾إِنَّ أَْهلَهَا َكااُوا ظَالِِمينَ 

 حق قتذ النف  المحرمة بغير

َم هللاُ إاِلَّ بِالَحقِّ َوَمن قُتَِل َمْظلُوماً فَقَْد َجَعْلنَا  ﴿قال هللا تعالى: َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 .[33]اإلسراء:  ﴾لَِولِيِِّه ُسْلطَاااً فاَلَ يُْاِرف فِّي اْلقَْتِل إِاَّهُ َكاَن َمْنُصوراً 

 نَفْس   تُْقتَلُ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ :  َعْنهُ قَالَ رضي هللاُ   بن ماعوبهللا  َعْبدِ  َعنْ و (336

                                                 

الصااحيح »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 223(، والترمااذي )3/362رواه أحمااد ) 2

 (.631« )الماند

 (.6222(، ومالم )0111البخاري ) 6
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ا  لِ  آَدمَ  اْبنِ  َعلَى َكانَ  إَِلَّ  ظُْلما لُ  ِْلَنَّهُ  ؛َدِمَها ِمنْ  ِكْفل   اْْلَوَّ اْلقَْتلَ  َسنَّ  َمنْ  أَوَّ
2

 متفق عليه.«. 

 االعتداء

ْثماً فَآَخَراِن يِقُوَماُن َمقَاَمهَُما ِمَن الَِّذيَن فَإِْن ُعثَِر َعلَى أَاَّهَُما اْستََحقَّا إِ  ﴿قال هللا تعالى: 

إِذاً لَِّمَن اْستََحقَّ َعلَْيِهُم األَْولَيَاِن فَيُْقِاَماِن بِاهلل لََشهَاَبتُنَا أََحقُّ ِمن َشهَاَبتِِهَما َوَما اْعتََدْينَا إِاَّا 

 .[200]المائدة:  ﴾الظَّالِِمينَ 

بِ  ﴿وقال تعالى:  يُل َعلَى الَِّذيَن يَْظلُِموَن النَّاَس َويَْبُغوَن فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ إِاََّما الاَّ

 .[36]الشورى:  ﴾أُْولَئَِك لَهُم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َوالَ تَْطُرِب الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّهُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن َوْجهَهُ َما َعلَْيَك  ﴿وقال تعالى: 

ن َشْيٍء فَتَْطُرَبهُْم فَتَُكوَن ِمَن الظَّالِِمينَ ِمْن حِ  ن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَاابَِك َعلَْيِهم مِّ  ﴾َاابِِهم مِّ

 .[16]األاعام: 

قَالُوْا يَا أَيُّهَا اْلَعِزيُز إِنَّ لَهُ أَباً َشْيخاً َكبِيراً فَُخْذ أََحَداَا َمَكااَهُ إِاَّا اََراَك  ﴿وقال تعالى: 

]يوسف:  ﴾ِانِيَن * قَاَل َمَعاَذ هللا أَن اَّأُْخَذ إاِلَّ َمن َوَجْداَا َمتَاَعنَا ِعنَدهُ إِاَّآ إِذاً لَّظَالُِمونَ ِمَن المحْ 

05- 01] . 

 السرقة

َن هللا  ﴿قال هللا تعالى:  اِرقَةُ فَاْقطَُعوْا أَْيِديَهَُما َجَزاًء بَِما َكَابَا اََكاالً مِّ َوالاَّاِرُق َوالاَّ

 َعِزيٌز َحِكيٌم * فََمن تَاَب ِمن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ هللا يَتُوُب َعلَْيِه إِنَّ هللا َغفُوٌر َوهللاُ 

ِحيمٌ   .[31 -35]المائدة:  ﴾رَّ

 االعتداء على مسلم بأخذ شيء من أرضه

قَالَتْ  َعْنهَا رضي هللاُ عن عائشة  (333  ِمنَ  ِشْبرٍ  قِيدَ  ظَلَمَ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ : ََ

قَهُ  ،اْْلَْرضِ  متفق عليه«. أََرِضينَ  َسْبعِ  ِمنْ  طُوِّ
6
. 

ا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجٍر  (333 َمْن اْقتَطََع أَْرضا

ا رواه مالم«. لَقَِي هللا َوُهَو َعلَْيِه َغْضبَانُ  ؛ظَالِما
3
. 

                                                 

 ، أي: اصيب.«ِكْفلٌ »(. 2200(، ومالم )3331البخاري ) 2

( 2220(، ومالم )6316(، ورواه البخاري )2226(، ومالم )6313ري )البخا 6

 ( عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه.2222عن سعيد بن زيد رضي هللاُ عنهما، ومالم )

قَهُ »، أي: قدر. «قيد»قوله:   ، أي: يجعل كالطوق حول عنقه.«طُوِّ

 (.231مالم ) 3
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 التكلم في عرض مسلم بغير حق

ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  َشِريكٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ  (331  فََكانَ  ،َحاج ً

ْرتُ  أَوْ  ،َشْيئًا قَدَّْمتُ  أَوْ  ،أَطُوفَ  أَنْ  قَْبلَ  َسَعْيتُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  فََمنْ  ،يَأْتُواَهُ  النَّاسُ   أَخَّ

 َوُهوَ  ،ُمْسلِمٍ  َرُجلٍ  ِعْرضَ  اْقتََرضَ  َرُجلٍ  َعلَى َلَّ إِ  ،َحَرجَ  ََل  ،َحَرجَ  ََل » :يَقُولُ  فََكانَ  ؛َشْيئًا

رواه أبو باوب« َوَهلَكَ  ،َحِرجَ  الَِّذي فََذلِكَ ؛  ظَالِم  
1
. 

 سب املسلم بغري حق

 فََعلَى ،قَاََل  َما المْستَبَّانِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (332

الَمْظلُومُ  يَْعتَدِ  لَمْ  َما اْلبَاِدئِ 
2

 رواه مالم.«. 

 السخرية والتالمز والتنابز باأللقاب

ن قَْوٍم َعَاى أَن يَُكواُوا َخْيراً  ﴿قال هللا تعالى:  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْاَخْر قَوٌم مِّ

ْنهُنَّ َوال ن اَِّااٍء َعَاى أَن يَُكنَّ َخْيراً مِّ ْنهُْم َوال اَِااٌء مِّ  تَْلِمُزوا أَافَُاُكْم َوال تَنَابَُزوا مِّ

 .[22]الحجرات:  ﴾بِاألَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُاوُق بَْعَد اإِليَماِن َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ 

 أكذ أمواذ اليتامى بغير حق

ََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم اَاراً إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَ  ﴿قال هللا تعالى:  اَمى ظُْلماً إِا

 .[20]النااء:  ﴾َوَسيَْصلَْوَن َسِعيراً 

 أكذ أمواذ النا  بالباطذ وقتذ اإلنسان نفسه

ُكوَن يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَ  ﴿قال هللا تعالى: 

نُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَافَُاُكْم إِنَّ هللا َكاَن بُِكْم َرِحيماً * َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوا ااً تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ

 .[30]النااء:  ﴾َوظُْلماً فََاْوَف اُْصلِيِه اَاراً َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللا يَِايراً 

 مطذ الغني 

 إَِذاوَ  ،ظُْلم   اْلَغنِيِّ  َمْطلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ، َعْنهُ  ي هللاُ رض هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (330

                                                 

 (.60) «الصحيح الماند» (، وصححه شيخنا رحمه هللا في6021رواه أبو باوب ) 2

 ، أي: اقتطع.«اقترض»، أي: ال إثم. «ال حرج»

 (.6150مالم ) 6

قال النووي رحمه هللا: معناه أن إثم الاباب الواقع  بين اثنين يختص بالبابي منهما كله 

شرح النووي »إال أن يجاوز الثااي قدر االاتصار، فيقول للبابئ أكثر مما قاله. ااظر 

 .(22/310« )على مالم



  ن أنواع الظلمذكر شيء م
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فَْليَْتبَعْ  ،َملِي   َعلَى أََحُدُكمْ  أُْتبِعَ  
2

 متفق عليه.« 

 اإلضرار بالزوجة

ُحوهُنَّ ﴿ َوإَِذا طَلَّْقتُُم النََّااَء فَبَلَْغَن أََجلَهُنَّ فَأَْمِاُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف قال هللا تعالى: أَْو َسرِّ

 .[632]البقرة:  بَِمْعُروٍف َوالَ تُْمِاُكوهُنَّ ِضَراراً لَّتَْعتَُدوْا َوَمن يَْفَعْل َذلَِك فَقَْد ظَلََم اَْفَاهُ﴾

 تعدي حدود هللا عزوجذ

هُُم  ﴿ تِْلَك ُحُدوُب هللا فاَلَ تَْعتَُدوهَا َوَمن يَتََعدَّ ُحُدوَب هللا فَأُْولَئِكَ قال هللا تعالى: 

 .[661]البقرة:  الظَّالُِموَن﴾

﴿َوتِْلَك ُحُدوُب هللاِ َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَب هللاِ فَقَْد ظَلََم اَْفَاهُ ال تَْدِري لََعلَّ هللاَ وقال تعالى: 

 .[2]الطالق:يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمًرا﴾ 

 عدم العدل بني األوالد

هُ  نَّ إ عن النعمان بن بشير رضي هللاُ عنهما قال: (335  بَْعضَ  أَبَاهُ  َسأَلَتْ  َرَواَحةَ  بِْنتَ  أُمَّ

 َرُسولَ  تُْشِهدَ  َحتَّى أَْرَضى اَل  :فَقَالَتْ  لَهُ  بََدا ثُمَّ  ،َسنَةً  بِهَا فَاْلتََوى ،اِلْبنِهَا َمالِهِ  ِمنْ  َمْوِهبَةِ ال

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَأَتَى ،ُغاَلمٌ  ئِذٍ يَْومَ  َوأَاَا ،بِيَِدي أَبِي فَأََخذَ  ،اِلْبنِي َوهَْبتَ  َما َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 فَقَالَ  .اِلْبنِهَا َوهَْبتُ  الَِّذي َعلَى أُْشِهَدكَ  أَنْ  أَْعَجبَهَا َرَواَحةَ  بِْنتَ  هََذا أُمَّ  إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا

 ِمْثلَ  لَهُ  َوَهْبتَ  لَُّهمْ أَكُ » :فَقَالَ  .اََعمْ  :قَالَ  ؟«َهَذا ِسَوى َولَد   أَلَكَ  ،بَِشيرُ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

ا تُْشِهْدنِي فًََل » :قَالَ  .اَل  :قَالَ  ؟«َهَذا َجْورٍ  َعلَى أَْشَهدُ  ََل  فَإِنِّي ؛إِذا
2

 متفق عليه.«. 

 المعاصي كلها

ِذهِ ﴿َويَا آَبُم اْسُكْن أَاَت َوَزْوُجَك الَجنَّةَ فَُكالَ ِمْن َحْيُث ِشْئتَُما َوالَ تَْقَربَا هَ قال هللا تعالى: 

ْيطَاُن لِيُْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْنهَُما ِمن  *الشََّجَرةَ فَتَُكواَا ِمَن الظَّالِِميَن  فََوْسَوَس لَهَُما الشَّ

ِديَن الِ َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما اَهَاُكَما َربُُّكَما َعْن هَِذِه الشََّجَرِة إاِلَّ أَن تَُكواَا َملََكْيِن أَْو تَُكواَا ِمَن اْلخَ 

ا َذاقَا الشََّجَرةَ بََدْت لَهَُما  *َوقَاَسَمهَُما إِاِّي لَُكَما لَِمَن النَّاِصِحيَن  * فََدالَّهَُما بُِغُروٍر فَلَمَّ

 َسْوآتُهَُما َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمن َوَرِق الَجنَِّة َواَاَباهَُما َربُّهَُما أَلَْم أَْاهَُكَما َعن تِْلُكَما

ْيطَ ال بِيٌن اشََّجَرِة َوأَقُل لَُّكَما إِنَّ الشَّ قَاالَ َربَّنَا ظَلَْمنَا أَافَُانَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا  *َن لَُكَما َعُدوٌّ مُّ

                                                 

 (.2123(، ومالم )6650البخاري ) 2

، أي: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»هو: منع قضاء ما استحق أباؤه.  «المطل»

شرح النووي على صحيح »إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل. ااظر: 

 (.665 -20/660) «مالم

 (، وهذا لفظه.2263(، ومالم )5150البخاري ) 6
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 . [63 -21]األعراف:  َوتَْرَحْمنَا لَنَُكواَنَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾

 الترغيب في اإلصالح

 تعريف اإلصالح لغة، واصطالًحا

الح لغة: اقيض اإلفااباإلص
2
. 

واصطالًحا: مأخوذ من الصلح، وهو: عقد يرفع النزاع، وهو بمعنى المصالحة، 

وهو الماالمة خالف المخاصمة
6
. 

 األمر باإلصالح

ُسوِل فَاتَّقُوْا هللا َوأَْصلُِحوْا قال هللا تعالى:  ﴿ يَْاأَلُواََك َعِن األَافَاِل قُِل األَافَاُل هلل َوالرَّ

ْؤِمنِيَن﴾َذاَت بِ   .[2]األافال:  ْينُِكْم َوأَِطيُعوْا هللا َوَرُسولَهُ إِن ُكنتُم مُّ

﴿َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن المْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما فَإِن بََغْت إِْحَداهَُما وقال تعالى: 

أَْمِر هللا فَإِن فَاءْت فَأَْصلُِحوا بَْينَهَُما بِاْلَعْدِل  َعلَى األُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى

إِاََّما المْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللا  *َوأَْقِاطُوا إِنَّ هللا يُِحبُّ المْقِاِطيَن 

 . [20 -1]الحجرات:  لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾

 ﴾َوإِن َطاِئَفَتاِن ِمَن المْؤِمِنيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما ﴿ى سبب نزوذ قوذ هللا تعال

 فَاْاطَلَقَ  ،أُبَيٍّ  هللا ْبنَ  َعْبدَ  أَتَْيتَ  لَوْ  :ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  قِيلَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ  عن أاس  (331

ا ،َسبَِخةٌ  أَْرضٌ  َوِهيَ  ،َمَعهُ  ونَ يَْمشُ  المْالُِمونَ  فَاْاطَلَقَ  ،ِحَماًرا َوَرِكبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  إِلَْيهِ   فَلَمَّ

 اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  َرُجلٌ  فَقَالَ  ،ِحَماِركَ  اَْتنُ  آَذااِي َوهللا لَقَدْ  ،َعنِّي إِلَْيكَ  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  أَتَاهُ 

 قَْوِمهِ  ِمنْ  َرُجلٌ هللا  لَِعْبدِ  فََغِضبَ  ،ِمْنكَ  ِريًحا أَْطيَبُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َوهللا لَِحَمارُ  ،ِمْنهُمْ 

 ،َواأْلَْيِدي ،بِاْلَجِريدِ  َضْربٌ  بَْينَهَُما فََكانَ  ،أَْصَحابُهُ  ِمْنهَُما َواِحدٍ  لُِكلِّ  فََغِضبَ  ،فََشتََمهُ 

 ﴾ابَْينَهُمَ  فَأَْصلُِحوا اْقتَتَلُوا المْؤِمنِينَ  ِمنَ  طَائِفَتَانِ  َوإِنْ ﴿ازلت فيهم:  أَاَّهَا فَبَلََغنَا ،َوالنَِّعالِ 

متفق عليه
3
. 

 إصالح ذات البين أفضذ من نافلة الصالة والصدقة والصيام

                                                 

 (.6/122البن منظور ) «عربلاان ال» 2

 (.30 -1/61للزيلعي ) «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 6

 (.2011(، ومالم )6212البخاري ) 3

 هو: سعف النخل.« الجريد»، أي: مالحة. و«أرض سبخة»قوله: 
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 ِمنْ  بِأَْفَضلَ  أُْخبُِرُكمْ  أَََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ  (330 

يَامِ  َدَرَجةِ  ًَلةِ  ،الصِّ َدقَةِ  ،َوالصَّ  ،اْلبَْينِ  َذاتِ  إِْصًَلحُ » :الَ قَ  ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :قَالُوا .«َوالصَّ

الَحالِقَةُ  :اْلبَْينِ  َذاتِ  َوفََسادُ 
1

 رواه أبو باوب، والترمذي.«. 

 اإلصالح بين النا  صدقة

 النَّاسِ  ِمنَ  ُسًَلَمى ُكل  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال: َ (332

ُجلَ  َوتُِعينُ  ،َصَدقَة   اَِلْثنَْينِ  بَْينَ  تَْعِدلُ  الشَّْمسُ  فِيهِ  تَْطلُعُ  يَْومٍ  ُكلَّ  ،َصَدقَة   َعلَْيهِ   فِي الرَّ

 َوُكل   ،َصَدقَة   الطَّيِّبَةُ  َواْلَكلَِمةُ  ،َصَدقَة   َمتَاَعهُ  َعلَْيَها لَهُ  تَْرفَعُ  أَوْ  ،َعلَْيَها فَتَْحِملُهُ  ،َدابَّتِهِ 

ًَلةِ  إِلَى تَْمِشيَها ُخْطَوةٍ  َصَدقَة   الطَِّريقِ  َعنِ  اْْلََذى يطُ َوتُمِ  ،َصَدقَة   الصَّ
6

 متفق عليه.«. 

 حالنهي عن اإلفساد بعد اإلصال

﴿ َوالَ تُْفِاُدوْا فِي األَْرِض بَْعَد إِْصالَِحهَا َواْبُعوهُ َخْوفاً َوطََمعاً إِنَّ قال هللا تعالى: 

ََ َرْحم َن المْحِانِيَن﴾ ةَ  .[12]األعراف: هللا قَِريٌب مِّ

﴿ َوالَ تُْفِاُدوْا فِي األَْرِض ا عن شعيب عليه الاالم أاه قال لقومه: وقال تعالى مخبرً 

ْؤِمنِيَن﴾  .[51]األعراف:  بَْعَد إِْصالَِحهَا َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ

 ذم الذي يفسد في األرض وال يصلح

 *ي األَْرِض َوال يُْصلُِحوَن ﴿َوَكاَن فِي الَمِدينَِة تِْاَعةُ َرْهٍط يُْفِاُدوَن فِ قال هللا تعالى: 

 *ا لََصاِبقُوَن قَالُوا تَقَاَسُموا بِاهلل لَنُبَيِّتَنَّهُ َوأَْهلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَِولِيِِّه َما َشِهْداَا َمْهلَِك أَْهلِِه َوإِاَّ 

َعاقِبَةُ َمْكِرِهْم أَاَّا  فَااظُْر َكْيَف َكانَ  *َوَمَكُروا َمْكراً َوَمَكْراَا َمْكراً َوهُْم ال يَْشُعُروَن 

ْراَاهُْم َوقَْوَمهُْم أَْجَمِعيَن﴾  .[12 -35]النمل:  َبمَّ

 النهي عن طاعة الذي يفسد وال يصلح

الَِّذيَن يُْفِاُدوَن فِي األَْرِض َوال  *﴿َوال تُِطيُعوا أَْمَر المْاِرفِيَن قال هللا تعالى: 

 .[216 -212]الشعراء:  يُْصلُِحوَن﴾

 كذب في اإلصالح بين النا جواز ال

                                                 

(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6101(، والترمذي )3121رواه أبو باوب ) 2

 (.2010) «الصحيح الماند»

، أي: الخصلة التي من شأاها أن تحلق الدين، وتاتأصله كما ياتأصل «الحالقة»

 (.5/621« )عون المعبوب»الموسى الشعر ااظر: 

 (.2001، ومالم )(6512)البخاري  6

 ، أي: تزيل.«تميط»، أي: تصلح. «تعدل»: المفصل «الاالمى»
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 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمَعتْ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي هللاُ عنها قالت:  (336

ا فَيَْنِمي ،النَّاسِ  بَْينَ  يُْصلِحُ  الَِّذي اْلَكذَّابُ  لَْيسَ » ا يَقُولُ  أَوْ  ،َخْيرا َخْيرا
1

 متفق عليه.«. 

 ح بين النا النهي عن أن يجعذ اإلنسان يمينه مانعة له من اإلصال

وْا َوتَتَّقُوْا َوتُْصلُِحوْا بَْيَن قال هللا تعالى:  َْيَمااُِكْم أَن تَبَرُّ ﴿ َوالَ تَْجَعلُوْا هللا ُعْرَضةً ألِّ

 . [663]البقرة:  النَّاِس َوهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم﴾

الصلح مع المشركين
6
 

 يَْومَ  المْشِرِكينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  الَحَ صَ  :رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ  َعنِ  (333

هُ  المْشِرِكينَ  ِمنَ  أَتَاهُ  َمنْ  أَنَّ  َعلَى :أَْشيَاءَ  ثاََلثَةِ  َعلَى اْلُحَدْيبِيَةِ   ِمنَ  أَتَاهُمْ  َوَمنْ  ،إِلَْيِهمْ  َربَّ

وهُ  لَمْ  المْالِِمينَ   إاِلَّ  يَْدُخلَهَا َواَل  ،أَيَّامٍ  ثَةَ ثاََل  بِهَا َويُقِيمَ  ،قَابِلٍ  ِمنْ  يَْدُخلَهَا أَنْ  َوَعلَى ،يَُربُّ

هُ  ،قُيُوِبهِ  فِي يَْحُجلُ  َجْنَدلٍ  أَبُو فََجاءَ  ،َواَْحِوهِ  َواْلقَْوسِ  ،الاَّْيفِ  الاِّاَلحِ  بُِجلُبَّانِ  إِلَْيِهمْ  فََربَّ
3
 .

 متفق عليه.

 َوُمَحيَِّصةُ  ،َسْهلٍ   ْبنُ هللا َعْبدُ  اْاطَلَقَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َحْثَمةَ  أَبِي ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ و (333

ُصْلحٌ  يَْوَمئِذٍ  َوِهيَ  ،َخْيبَرَ  إِلَى َزْيدٍ  ْبنِ  َمْاُعوبِ  ْبنُ 
3

 . متفق عليه.

إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
1
  

 ؛أَْعَرابِيٌّ  َجاءَ : رضي هللاُ َعْنهَُما قَااَل   اْلُجهَنِيِّ  َخالِدٍ  ْبنِ  َوَزْيدِ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (331
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 بلغ خيًرا.، أي: ي«فينمي خيًرا»قوله: 

 .«صحيحه»هذا من تبويب اإلمام البخاري في  6

وجاء في صلح الحديبية حديث ابن  (.2053(، ومالم )6000أخرجه البخاري ) 3

، 6032(، وحديث الماور أخرجه البخاري أيًضا )6002عمر أخرجه البخاري )

(، وحديث أاس أخرجه مالم 2500(، وحديث جابر أخرجه مالم )6036

 (.2051(، ومالم )3256يث سهل بن حنيف أخرجه البخاري )(، وحد2053)

 ُجلُبَّان جمع جلبه، وهي: الغمد، والغالف. «جلبان الاالح»قوله: 

 الحجل، هو: القفز على رجل واحدة.« يحجل في قيوبه»قوله: 

 (.2221(، ومالم )6006أخرجه البخاري ) 3

لح( مان صاحيحه، ثام اساتدل هذا أيًضا من تبويب البخاري رحماه هللا فاي )كتااب الصا 1

 بالحديثين.
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 بِِكتَابِ  بَْينَنَا اْقضِ  َصَدقَ  :فَقَالَ  ،َخْصُمهُ  فَقَامَ  ،هللا بِِكتَابِ  بَْينَنَا اْقضِ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ فَ  

 اْبنِكَ  َعلَى :لِي فَقَالُوا ،بِاْمَرأَتِهِ  فََزاَى ،هََذا َعلَى َعِايفًا َكانَ  اْبنِي إِنَّ  :اأْلَْعَرابِيُّ  فَقَالَ  ،هللا

ْجمُ   َعلَى إِاََّما :فَقَالُوا ،اْلِعْلمِ  أَْهلَ  َسأَْلتُ  ثُمَّ  ،َوَولِيَدةٍ  ،اْلَغنَمِ  ِمنَ  بِِمائَةٍ  ِمْنهُ  اْبنِي َدْيتُ فَفَ  ،الرَّ

ا ،هللا بِِكتَابِ  بَْينَُكَما َْلَْقِضيَنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،َعامٍ  َوتَْغِريبُ  ،ِمائَةٍ  َجْلدُ  اْبنِكَ   ،اْلَولِيَدةُ  أَمَّ

ا ،َعامٍ  َوتَْغِريبُ  ،ِمائَةٍ  َجْلدُ  اْبنِكَ  َوَعلَى ،َعلَْيكَ  فََرد   ،نَمُ َواْلغَ   فَاْغدُ  ،لَِرُجلٍ  أُنَْيسُ  يَا أَْنتَ  َوأَمَّ

فََرَجَمهَا ،أُاَْيسٌ  َعلَْيهَا فََغَدا «فَاْرُجْمَها ،َهَذا اْمَرأَةِ  َعلَى
2

 . متفق عليه.

 هََذا أَْمِراَا فِي أَْحَدثَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  الَ قَ : قَالَتْ  َعْنهَا رضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ و (332

َربٌّ  فَهُوَ  ِمنهُ  لَْيسَ  َما
6

 متفق عليه.«. 

 المتشاحنان يحرمان المغفرة حتى يصطلحا

 الَجنَِّة يَْومَ  أَْبَوابُ  تُْفتَحُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (330

 َوبَْينَ  بَْينَهُ  َكااَتْ  َرُجاًل  إاِلَّ  ،بِاهلل َشْيئًا يُْشِركُ  اَل  َعْبدٍ  لُِكلِّ  فَيُْغفَرُ  ،اْلَخِميسِ  ْومَ َويَ  ،ااِلْثنَْينِ 

 أَْاِظُروا ،يَْصطَلَِحا َحتَّى هََذْينِ  أَْاِظُروا ،يَْصطَلَِحا َحتَّى هََذْينِ  أَْاِظُروا :فَيُقَالُ  ؛َشْحنَاءُ  أَِخيهِ 

لَِحايَْصطَ  َحتَّى هََذْينِ 
3

 رواه مالم.« 

 إذا لم يقبذ المتخاصمان الصلح  حكم بينهما بالحكم الشرعي 

 َشِهدَ  قَدْ  ِمَن اأْلَْاَصارِ  َرُجاًل  َخاَصمَ  أَاَّهُ عن الزبير بن العوام رضي هللاُ عنه،  (335

ةِ  ِمنَ  ِشَراجٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى بَْدًرا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،اِكاَلهُمَ  بِهِ  يَْاقِيَانِ  َكااَا ،اْلَحرَّ

بَْيرِ   ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،اأْلَْاَصاِريُّ  فََغِضبَ  ،«َجاِركَ  إِلَى أَْرِسلْ  ثُمَّ  ،ُزبَْيرُ  يَا اْسقِ » :لِْلزُّ

تِكَ  اْبنَ  َكانَ  آنْ  نَ  ،َعمَّ  غَ يَْبلُ  َحتَّى اْحبِسْ  ثُمَّ  ،اْسقِ » :قَالَ  ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َوْجهُ  فَتَلَوَّ

بَْيرِ  َحقَّهُ  ِحينَئِذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَاْستَْوَعى ،«الَجْدرَ   أََشارَ  َذلِكَ  قَْبلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َوَكانَ  ،لِْلزُّ

بَْيرِ  َعلَى ا ؛َولأِْلَْاَصاِريِّ  لَهُ  َسَعةٍ  بَِرْأيٍ  الزُّ  اْستَْوَعى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  اأْلَْاَصاِريُّ  أَْحفَظَ  فَلَمَّ

بَْيرِ  بَْيرُ  قَالَ  :ُعْرَوةُ  قَالَ  الُحْكمِ  َصِريحِ  فِي هُ َحقَّ  لِْلزُّ  إاِلَّ  اََزلَتْ  اآْليَةَ  هَِذهِ  أَْحِابُ  َوهللا َما ،الزُّ

. متفق عليهاآْليَة﴾بَْينَهُمْ  َشَجرَ  فِيَما يَُحكُِّموكَ  َحتَّى يُْؤِمنُونَ  اَل  َوَربِّكَ  فاََل ﴿ َذلِكَ  فِي
3
. 

                                                 

 (. 2210(، ومالم )6212البخاري ) 2

 ، أي: أجيًرا.«عايفًا»قوله:  

 (.2025(، ومالم )6210البخاري ) 6

 (.6121مالم ) 3

 ، أي: أخروا.«ااظروا»، أي: عداوة، وبغضاء. «شحناء»قوله: 

 (.6310(، ومالم )6005البخاري ) 3

 =، أي: تغير لواه غضبًا « ملسو هيلع هللا ىلصفتلون وجه رسول هللا »قوله: : هو ماايل الماء. «الشراج»
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 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلصالح من صفات رسوذ هللا 
 َكانَ  َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمِرو بَنِي ِمنْ  أُاَاًسا أَنَّ ما، َعْنهُ  رضي هللاُ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  (331

اَلةُ  فََحَضَرتِ  ،بَْينَهُمْ  يُْصلِحُ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  أُاَاسٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  إِلَْيِهمْ  فََخَرجَ  ،َشْيءٌ  بَْينَهُمْ   ،الصَّ

اَلةِ  باَِللٌ  فَأَذَّنَ  ،لٌ باَِل  فََجاءَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  يَأْتِ  َولَمْ   أَبِي إِلَى فََجاءَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  يَأْتِ  َولَمْ  ،بِالصَّ

اَلةُ  َحَضَرتِ  َوقَدْ  ،ُحبِسَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  إِنَّ  :فَقَالَ  ،بَْكرٍ   اََعمْ  :فَقَالَ  .النَّاسَ  تَُؤمَّ  أَنْ  لَكَ  فَهَلْ  ،الصَّ

اَلةَ  فَأَقَامَ  ،ِشْئتَ  إِنْ  مَ  ،الصَّ فُوفِ  فِي يَْمِشي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َجاءَ  ثُمَّ  ،بَْكرٍ  أَبُو فَتَقَدَّ  فِي قَامَ  َحتَّى الصُّ

فِّ  لِ  الصَّ  فِي يَْلتَفِتُ  يََكابُ  اَل  بَْكرٍ  أَبُو َوَكانَ  ،أَْكثَُروا َحتَّى بِالتَّْصفِيحِ  النَّاسُ  فَأََخذَ  ،اأْلَوَّ

اَلةِ   ،هُوَ  َكَما يَُصلِّيَ  أَنْ  فَأََمَرهُ  ،بِيَِدهِ  إِلَْيهِ  فَأََشارَ  ،اَءهُ َورَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِالنَّبِيِّ  هُوَ  فَإَِذا فَاْلتَفَتَ  ،الصَّ

فِّ  فِي َبَخلَ  َحتَّى َوَراَءهُ  اْلقَْهقََرى َرَجعَ  ثُمَّ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  ،يََدهُ  بَْكرٍ  أَبُو فََرفَعَ   ،الصَّ

 إَِذا النَّاسُ  أَي َها يَا» :فَقَالَ  ،النَّاسِ  َعلَى أَْقبَلَ  فََرغَ  افَلَمَّ  ،بِالنَّاسِ  فََصلَّى ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َوتَقَدَّمَ 

 فِي َشْيء   نَابَهُ  َمنْ  ،لِلنَِّساءِ  التَّْصفِيحُ  إِنََّما ،بِالتَّْصفِيحِ  أََخْذتُمْ  َصًَلتُِكمْ  فِي َشْيء   نَابَُكمْ 

 ِحينَ  َمنََعكَ  َما ،بَْكرٍ  أَبَا يَا ،اْلتَفَتَ  إَِلَّ  َحد  أَ  يَْسَمعُهُ  ََل  فَإِنَّهُ  ؛هللا ُسْبَحانَ  فَْليَقُلْ  ،َصًَلتِهِ 

 يََديِ  بَْينَ  يَُصلِّيَ  أَنْ  قَُحافَةَ  أَبِي اِلْبنِ  يَْنبَِغي َكانَ  َما :فَقَالَ  ؟«بِالنَّاسِ  تَُصلِّ  لَمْ  إِلَْيكَ  أََشْرتُ 

ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 
2

 . متفق عليه.

 َرُسولُ  فَأُْخبِرَ ، بِاْلِحَجاَرةِ  تََراَمْوا َحتَّى تَتَلُوااقْ  قُبَاءٍ  أَْهلَ  أَنَّ وعنه رضي هللاُ عنه،  (310

بَْينَهُمْ  نُْصلِحُ  بِنَا اْذَهبُوا» :فَقَالَ  ،بَِذلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
6

 رواه البخاري.«. 

 َعلَْيهِ  لَهُ  َكانَ  َبْينًا َحْدَربٍ  أَبِي اْبنَ  تَقَاَضى أَاَّهُ وعن كعب بن مالك رضي هللاُ عنه،  (312

 إِلَْيِهَما فََخَرجَ  ،بَْيتِهِ  فِي َوهُوَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َسِمَعهَا َحتَّى أَْصَواتُهَُما اْرتَفََعتْ فَ  ،الَمْاِجدِ  فِي

 ِمنْ  َضعْ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا لَبَّْيكَ  :قَالَ  ،«َكْعبُ  يَا» فَنَاَبى ،ُحْجَرتِهِ  ِسْجفَ  َكَشفَ  َحتَّى

«فَاْقِضهِ  قُمْ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا فََعْلتُ  لَقَدْ  :قَالَ  ،لشَّْطرَ ا :أَيْ  ،إِلَْيهِ  َوأَْوَمأَ  ،«َهَذا َدْينِكَ 
3
 .

=

                                                                                                                                   

. ملسو هيلع هللا ىلص، أي: أغضب األاصاري رسول هللا « ملسو هيلع هللا ىلصفلما أحفظ األاصاري رسول هللا »قوله:

أي: استوفاه واستوعبه. اهـ   «استوعى للزبير حقه»، أي: خالصه. «صريح الحكم»

 للحافظ ابن حجر رحمه هللا. «هدي الااري مقدمة فتح الباري»من 

 (.362(، ومالم )6210البخاري ) 2

هو: التصفيق، وقوله:  «التصفيح»، أي: أماكوه ليضيفوه، و «حبس»قوله:

 ، أي: أصابكم. «اابكم»، أي: يمشي إلى خلفه. «القهقرى»

 (.6213البخاري ) 6

 (.2115(، ومالم )310البخاري ) 3

 = ، أي: طلب منه وفاء بينه.«تقاضى ابن أبي حدرب»قوله: 
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 متفق عليه. 

 بِاْلبَابِ  ُخُصومٍ  َصْوتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َسِمعَ وعن عائشة رضي هللاُ عنها قالت:  (316

 َوهللا اَل  :يَقُولُ  َوهُوَ  ،َشْيءٍ  فِي َويَْاتَْرفِقُهُ  ،اآْلَخرَ  يَْاتَْوِضعُ  أََحُدهَُما َوإَِذا ،أَْصَواتُهَُما َعالِيَةٍ 

 ؟«الَمْعُروفَ  يَْفَعلُ  هللا ََل  َعلَى المتَأَلِّي أَْينَ » :فَقَالَ  ،َعلَْيِهَما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََخَرجَ  ،أَْفَعلُ 

أََحبَّ  َذلِكَ  أَيُّ  فَلَهُ  ،هللا َرُسولَ  يَا أَاَا :قَالَ 
2

 . متفق عليه.

 فََعَرْضتُ  ،َبْينٌ  َوَعلَْيهِ  أَبِي تُُوفِّيَ : ي هللاُ َعْنهَُما قَالَ هللا  رض َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و (313

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَأَتَْيتُ  ،َوفَاءً  فِيهِ  أَنَّ  يََرْوا َولَمْ  ،فَأَبَْوا ،َعلَْيهِ  بَِما التَّْمرَ  يَأُْخُذوا أَنْ  ُغَرَمائِهِ  َعلَى
 ،فََجاءَ  ،«ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  آَذْنتَ  اْلِمْربَدِ  فِي َوَضْعتَهُ فَ  ،َجَدْدتَهُ  إَِذا» :فَقَالَ  ،لَهُ  َذلِكَ  فََذَكْرتُ 

 ،«فَأَْوفِِهمْ  ،ُغَرَماَءكَ  اْدعُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،بِاْلبََرَكةِ  َوَبَعا ،َعلَْيهِ  فََجلَسَ  ،َوُعَمرُ  ،بَْكرٍ  أَبُو َوَمَعهُ 

 ،َعْجَوةٌ  َسْبَعةٌ  :َوْسقًا َعَشرَ  ثاََلثَةَ  لَ َوفَضَ  ،قََضْيتُهُ  إاِلَّ  َبْينٌ  أَبِي َعلَى لَهُ  أََحًدا تََرْكتُ  فََما

 َذلِكَ  فََذَكْرتُ  ،الَمْغِربَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َمعَ  فََوافَْيتُ  ،لَْونٌ  َوَسْبَعةٌ  ،َعْجَوةٌ  ِستَّةٌ  أَوْ  ،لَْونٌ  َوِستَّةٌ 

 َرُسولُ  َصنَعَ  إِذْ  َعلِْمنَا قَدْ لَ  :فَقَااَل  ،«فَأَْخبِْرهَُما ،َوُعَمرَ  ،بَْكرٍ  أَبَا اْئتِ » :فَقَالَ  ،فََضِحكَ  ،لَهُ 

َذلِكَ  َسيَُكونُ  أَنْ  َصنَعَ  َما ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
6

 . رواه البخاري.

 اإلصالح من صفات الصحابة رضوان هللا عليهم

 بَِكتَائِبَ  ُمَعاِويَةَ  َعلِيٍّ  ْبنُ  َوهللا اْلَحَانُ  اْستَْقبَلَ عن الحان البصري رحمه هللا قال:  (313

 فَقَالَ  ،أَْقَرااَهَا تَْقتُلَ  َحتَّى تَُولِّي اَل  َكتَائِبَ  أَلََرى إِاِّي :اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو الَ فَقَ  ،اْلِجبَالِ  أَْمثَالِ 

ُجلَْينِ  َوهللا َخْيرَ  َوَكانَ  ،ُمَعاِويَةُ  لَهُ   هَُؤاَلءِ  َوهَُؤاَلءِ  ،هَُؤاَلءِ  هَُؤاَلءِ  قَتَلَ  إِنْ  ،َعْمُرو أَيْ  :الرَّ

 :قَُرْيشٍ  ِمنْ  َرُجلَْينِ  إِلَْيهِ  فَبََعثَ  ،بَِضْيَعتِِهمْ  لِي َمنْ  ،بِنَِاائِِهمْ  لِي َمنْ  ،النَّاسِ  بِأُُمورِ  لِي َمنْ 

=

                                                                                                                                   

النصف. ااظر  «الشطر»، الاجف، هو: الاتر المشقوق الوسط. «سجف حجرته»

 .«هدي الااري مقدمة فتح الباري»

 (.2110(، ومالم )6001البخاري ) 2

 ، أي: يطلب منه الوضيعة، وهو ترك بعض الدين.«ياتوضع اآلخر»قوله: 

 ، أي: الحالف، واأللية اليمين يقال: آلى، أي: حلف.«المتألي»

 (.6001البخاري ) 6

هو: الذي  «المربد»جداب النخل هو: صرامها، وقطع ثمرها، و «َجَدْدتَهُ  إَِذا»قوله: 

ستون صاًعا. «: الوسق»، أي: أْعلَْمَت. و«آَذْاتَ »يجعل فيه التمر عند الجداب لييبس. 

: «وستة لون»العجوة هو: اللين من التمر، والجيد منه قوله: « سبعة عجوة»قوله: 

العجوة، وقيل: هو الدقل، أي: ربيء التمر، وقيل: اللون اللون من التمر ما عدا 

 األخالط من التمر.



 ثمرات اإلصالح                                                            

 

666 

ْحَمنِ  َعْبدَ  َشْمسٍ  َعْبدِ  بَنِي ِمنْ   إِلَى اْذهَبَا :فَقَالَ  ،ُكَرْيزٍ  ْبنِ  َعاِمرِ  هللا ْبنَ  َوَعْبدَ  ،َسُمَرةَ  ْبنَ  الرَّ

ُجلِ  هََذا  لَهُ  َوقَااَل  ،فَتََكلََّما ،َعلَْيهِ  فََدَخاَل  ،فَأَتَيَاهُ  ،إِلَْيهِ  َواْطلُبَا ،لَهُ  َوقُواَل  ،َعلَْيهِ  فَاْعِرَضا ،الرَّ

 َوإِنَّ  ،الَمالِ  هََذا ِمنْ  أََصْبنَا قَدْ  المطَّلِبِ  َعْبدِ  بَنُو إِاَّا :َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَانُ  لَهَُما فَقَالَ  ،إِلَْيهِ  فَطَلَبَا

ةَ  هَِذهِ   ،إِلَْيكَ  َويَْطلُبُ  ،َوَكَذا ،َكَذا َعلَْيكَ  يَْعِرضُ  فَإِاَّهُ  :قَااَل  .ِبَمائِهَا فِي اثَتْ عَ  قَدْ  اأْلُمَّ

 ،بِهِ  لَكَ  اَْحنُ  :قَااَل  إاِلَّ  َشْيئًا َسأَلَهَُما فََما ،بِهِ  لَكَ  اَْحنُ  :قَااَل  ؟بِهََذا لِي فََمنْ  :قَالَ  .َويَْاأَلُكَ 

 ،اْلِمْنبَرِ  َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرأَْيتُ  :يَقُولُ  بَْكَرةَ  أَبَا َسِمْعتُ  قَدْ َولَ  ،اْلَحَانُ  فَقَالَ  ،فََصالََحهُ 

ةً  النَّاسِ  َعلَى يُْقبِلُ  َوهُوَ  ،َجْنبِهِ  إِلَى َعلِيٍّ  ْبنُ  َواْلَحَانُ   اْبنِي إِنَّ » :َويَقُولُ  ،أُْخَرى َوَعلَْيهِ  ،َمرَّ

«المْسلِِمينَ  ِمنَ  َعِظيَمتَْينِ  فِئَتَْينِ  بَْينَ  بِهِ  يُْصلِحَ  هللا أَنْ  َولََعلَّ  ،َسيِّد   َهَذا
2

 . رواه البخاري.

 

 

 

 

 

 ثمرات اإلصالح

 اإلصالح مع اإلخالص هلل تعالى من أسباب األجر العظيم

ن اَّْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو قال هللا تعالى:  ﴿الَّ َخْيَر فِي َكثِيٍر مِّ

]النااء: ﴾ َمْرَضاِت هللا فََاْوَف اُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً  بَْيَن النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذلَِك اْبتََغاءَ  إِْصالَحٍ 

223]. 

الَةَ إِاَّا الَ اُِضيُع أَْجَر المْصلِِحيَن﴾﴿َوالَِّذيَن يَُماِّ وقال تعالى:   ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموْا الصَّ

 .[200]األعراف: 

ْثلُهَا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرهُ َعلَى هللا إِاَّهُ ال يُِحبُّ  ﴿ َوَجَزاءُ لى: وقال تعا َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ مِّ

 .[30]الشورى:  الظَّالِِميَن﴾

 اإلصالح مع التقوى من أسباب المغفرة

َرْصتُْم فاَلَ تَِميلُوْا ُكلَّ َولَْو حَ  ﴿َولَن تَْاتَِطيُعوْا أَن تَْعِدلُوْا بَْيَن النَِّااءِ قال هللا تعالى: 

ِحيماً﴾  .[261]النااء:  الَمْيِل فَتََذُروهَا َكالمَعلَّقَِة َوإِن تُْصلُِحوْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ هللا َكاَن َغفُوراً رَّ

                                                 

 «أقرااها»، هي: الجيوش المجتمعة التي ال تنتشر «الكتائب»(، و 6003البخاري ) 2

، أي: عيالهم. «من لي بضيعتهم»جمع قِرن، وهو: الذي يناظره  في بطن، أو شدة. 

 ، أي: أفادت.«عاثت»
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 إرادة اإلصالح من أسباب األلفة 

ْن أَْهلِهَا إِن ﴿ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوْا َحكَ قال هللا تعالى:  ْن أَْهلِِه َوَحَكماً مِّ ماً مِّ

 .[31]النااء:  يُِريَدا إِْصالَحاً يَُوفِِّق هللاُ بَْينَهَُما إِنَّ هللا َكاَن َعلِيماً َخبِيراً﴾

 الصلح بين من بينهما منازعة أو حق خير من اسقصاء كذ منهما على اآلخر حقه

ْت ِمن بَْعلِهَا اُُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فاَلَ ُجنَاَْح َعلَْيِهَما أَن ﴿َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَ قال هللا تعالى: 

حَّ َوإِن تُْحِانُوْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ هللا  ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت األَافُُس الشُّ يُْصلَِحا بَْينَهَُما ُصْلحاً َوالصُّ

 .[260]النااء:  َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً﴾

 ن موانع الهالثاإلصالح م

 .[220]هوب:  ﴿ َوَما َكاَن َربَُّك لِيُْهلَِك اْلقَُرى بِظُْلٍم َوأَْهلُهَا ُمْصلُِحوَن﴾قال هللا تعالى: 

 اإلصالح من أسباب الرحمة

﴿ إِاََّما المْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم قال هللا تعالى: 

 .[20]الحجرات:  َحُموَن﴾تُرْ 

 اإلصالح من موانع الخوف والحزن

ِريَن َوُمنِذِريَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فاَلَ قال هللا تعالى:  ﴿ َوَما اُْرِسُل المْرَسلِيَن إاِلَّ ُمبَشِّ

 .[35]األاعام:  َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن﴾

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمِن اتَّقَى ﴿ يَا بَنِي آَبَم إِمَّ وقال تعالى:  نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ

 .[31]األعراف:  َوأَْصلََح فاَلَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن﴾

 

 

 

 الترغيب في حسن المعاملة 

 حسن املعاملة من صفات األنبياء عليهم السالم

ا َوَرَب َماءَ ة الاالم: قال هللا تعالى عن موسى عليه الصال ةً  ﴿ َولَمَّ َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ

َن النَّاِس يَْاقُوَن َوَوَجَد ِمن ُبواِِهُم اْمَرأتَْيِن تَُذوَباِن قَاَل َما َخْطبُُكَما قَالَتَا ال اَْاقِي َحتَّى  مِّ

َعاءُ  تََولَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَاَل َربِّ إِاِّي لَِما أَاَزْلَت  فََاقَى لَهَُما ثُمَّ  *َوأَبُواَا َشْيٌخ َكبِيٌر  يُْصِدَر الرِّ

 .[63 -66]القصص:  إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَقِيٌر﴾

 بُْربٌ  َوَعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  أَْمِشي ُكْنتُ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ و (311
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 َصْفَحةِ  إِلَى اَظَْرتُ  َحتَّى َشِديَدةً  َجْذبَةً  فََجَذبَهُ  ،أَْعَرابِيٌّ  هُ فَأَْبَركَ  ،اْلَحاِشيَةِ  َغلِيظُ  اَْجَرااِيٌّ 

َباءِ  َحاِشيَةُ  بِهِ  أَثََّرتْ  قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعاتِقِ  هللا  َمالِ  ِمنْ  لِي ُمرْ  :قَالَ  ثُمَّ  ،َجْذبَتِهِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  الرِّ

بَِعطَاءٍ  لَهُ  أََمرَ  ثُمَّ  ،فََضِحكَ  إِلَْيهِ  فَاْلتَفَتَ  ،ِعْنَدكَ  الَِّذي
2

 . متفق عليه.

 أحق النا  بحسن المعاملة الوالدان 

 َمنْ  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (312

كَ » :قَالَ  ؟َصَحابَتِي بُِحْانِ  النَّاسِ  أََحقُّ   ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «كَ أُم   ثُمَّ » :قَالَ  ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم 

كَ  ثُمَّ » :قَالَ  «أَبُوكَ  ثُمَّ » :قَالَ  ،َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم 
6

 . متفق عليه.

الترغيب »]وسيأتي إن شاء هللا ذكر ما تيار من األبلة في هذا الموضوع في باب  

 [.«في بر الوالدين

 من حسن المعاملة العدذ بين األوالد

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  بِهِ  أَتَى أَبَاهُ  إِنَّ : قَالَ  أَاَّهُ  رضي هللاُ عنهما، يرٍ بَشِ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنْ  (310
 ِمْثلَ  نََحْلتَهُ  َولَِدكَ  أَُكلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،لِي َكانَ  ُغاَلًما هََذا اْبنِي اََحْلتُ  إِاِّي :فَقَالَ 

 «.فَاْرِجْعهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  .اَل  :فَقَالَ  ؟«َهَذا

 اتَّقُوا» :قَالَ  ،اَل  :قَالَ  ؟«ُكلِِّهمْ  بَِولَِدكَ  هََذا أَفََعْلتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ وفي رواية: 

َدقَةَ  تِْلكَ  فََربَّ  ،أَبِي فََرَجعَ  «أَْوََلِدُكمْ  فِي هللا َواْعِدلُوا  .الصَّ

 :فَقَالَ  ،اََعمْ  :قَالَ  ؟«َهَذا ىِسوَ  َولَد   أَلَكَ  بَِشيرُ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ وفي رواية: 

ا تُْشِهْدنِي فًََل » :قَالَ  ،اَل  :قَالَ  «َهَذا ِمْثلَ  لَهُ  َوَهْبتَ  أَُكلَُّهمْ »  «.َجْورٍ  َعلَى أَْشَهدُ  ََل  فَإِنِّي ،إِذا

كَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،«َغْيِري َهَذا َعلَى فَأَْشِهدْ »وفي رواية:   اْلبِرِّ  فِي إِلَْيكَ  يَُكونُوا أَنْ  أَيَُسر 

ا فًََل » :قَالَ  بَلَى :قَالَ  ؟«َسَواءا   «.إِذا

كل هذه الروايات من مالم ،والحديث متفق عليه
3
. 

 

                                                 

 (.2010مالم )(، و3231البخاري ) 2

هو ما بين العنق، والكتف.  «والعاتق»، أي: خشن الجااب، «غليظ الحاشية»

 ، أي: جااب.«صفحة»

 (.6135(، ومالم )1102البخاري ) 6

 (.2263(، ومالم )6210البخاري ) 3

 هو الظلم. «والجور»، أي: أعطيت. «احلت»قوله: 
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 من حسن المعاملة اإلحسان إلى البنات وهو من أسباب دخوذ الجنة 

 فَلَمْ  نِيفََاأَلَتْ  ،لَهَا اْبنَتَانِ  َوَمَعهَا ،اْمَرأَةٌ  َجاَءْتنِي: قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ عن عائشة  (315

 تَأُْكلْ  َولَمْ  ،اْبنَتَْيهَا بَْينَ  فَقََاَمْتهَا فَأََخَذْتهَا ،إِيَّاهَا فَأَْعطَْيتُهَا ،َواِحَدةٍ  تَْمَرةٍ  َغْيرَ  َشْيئًا ِعْنِدي تَِجدْ 

ْثتُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َعلَيَّ  فََدَخلَ  ،َواْبنَتَاهَا ،فََخَرَجتْ  ،قَاَمتْ  ثُمَّ  ،َشْيئًا ِمْنهَا  النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،َحِديثَهَا فََحدَّ

ا لَهُ  ُكنَّ  ؛إِلَْيِهنَّ  فَأَْحَسنَ  ،بَِشْيءٍ  اْلبَنَاتِ هذه  ِمنْ  اْبتُلِيَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّارِ  ِمنَ  ِسْترا
2

متفق «. 

 عليه.

 ثاََلثَ  فَأَْطَعْمتُهَا ،لَهَا اْبنَتَْينِ  تَْحِملُ  ِمْاِكينَةٌ  َجاَءْتنِيوعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (311

 فَاْستَْطَعَمْتهَا ،لِتَأُْكلَهَا ؛تَْمَرةً  فِيهَا إِلَى َوَرفََعتْ  ،تَْمَرةً  ِمْنهَُما َواِحَدةٍ  ُكلَّ  فَأَْعطَتْ  ،َمَراتٍ تَ 

 يالَّذِ  فََذَكْرتُ  ،َشأْاُهَا فَأَْعَجبَنِي ،بَْينَهَُما تَأُْكلَهَا أَنْ  تُِريدُ  َكااَتْ  الَّتِي التَّْمَرةَ  فََشقَّتْ  ،اْبنَتَاهَا

 ِمنَ  بَِها أَْعتَقََها أَوْ  ؛الَجنَّةَ  بَِها لََها أَْوَجبَ  هللا قَدْ  إِنَّ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لَِرُسولِ  َصنََعتْ 

النَّارِ 
6

 رواه مالم.«. 

 َجاِريَتَْينِ  َعالَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ و (320

أََصابَِعهُ  َوَضمَّ  ،«َوُهوَ  أَنَا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َجاءَ  ،تَْبلَُغا َحتَّى
3

 . رواه مالم.

 حسن المعاملة مع األرحام وإن أساؤوا

 قََرابَةً  لِي إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (322

 :فَقَالَ  ،َعلَيَّ  َويَْجهَلُونَ  ،َعْنهُمْ  َوأَْحلُمُ  ،إِلَيَّ  يئُونَ َويُاِ  ،إِلَْيِهمْ  َوأُْحِانُ  ،َويَْقطَُعواِي ،أَِصلُهُمْ 

 ُدْمتَ  َما َعلَْيِهمْ  هللا ظَِهير   ِمنَ  َمَعكَ  يََزالُ  َوََل  ،الَملَّ  تُِسف ُهمُ  فََكأَنََّما ،قُْلتَ  َكَما ُكْنتَ  لَئِنْ »

َذلِكَ  َعلَى
4

 رواه مالم.«. 

                                                 

 (.6261(، ومالم )2325البخاري ) 2

 (.6230مالم ) 6

: قام عليهما بالمؤاة، والتربية واحوهما مأخوذ من «لهما»ومعنى  (.6232الم )م 3

. «شرح النووي على مالم»ااظر:  «ابدأ بمن تعول»العول، وهو القرب، ومنه 

(22/312.) 

 (. 6115مالم ) 3

المل هو الرماب الحار، أي: كأاما تطعمهم الرماب الحار، وهو تشبيه  «تافهم المل»قوله: 

هم من اإلثم بما يلحق آكل الرماب الحار من اآللم، وال شيء على هذا المحان لما يلحق

إليهم، لكن ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه وإبخالهم األذى عليه، وهللا أعلم 

 = (.360للنووي رقم ) «رياض الصالحين»ااظر: 
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 جهامن حسن المعاملة قيام المرأة بحقوق زو

اُموَن َعلَى النَِّااءِ قال هللا تعالى:  َجاُل قَوَّ َل هللاُ بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما  ﴿الرِّ بَِما فَضَّ

الَِحاُت قَااِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحفِظَ هللاُ﴾  .[333]النااء:  أَافَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِهْم فَالصَّ

ا ُكْنتُ  لَوْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  عنه، رضي هللاُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (326 ا آِمرا  أَنْ  ،أََحدا

«لَِزْوِجَها تَْسُجدَ  الَمْرأَة أَنْ  َْلََمْرتُ  ِْلََحدٍ  يَْسُجدَ 
2

 . رواه الترمذي.

 حسن المعاملة مع الزوجة

تَْكَرهُوْا َشْيئاً ﴿َوَعاِشُروهُنَّ بِالَمْعُروِف فَإِن َكِرْهتُُموهُنَّ فََعَاى أَن قال هللا تعالى: 

 .[21]النااء:  َويَْجَعَل هللاُ فِيِه َخْيراً َكثِيراً﴾

اْستَْوُصوا: »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (323  بِالنَِّساءِ  َِ

ا لَعِ  فِي َشْيءٍ  أَْعَوجَ  َوإِنَّ  ،ِضلَعٍ  ِمنْ  ُخلِْقنَ  فَإِنَُّهنَّ  ؛َخْيرا  تُقِيُمهُ  َذَهْبتَ  فَإِنْ  ؛ أَْعًَلهُ  الضِّ

ا بِالنَِّساءِ  فَاْستَْوُصوا ،أَْعَوجَ  يََزلْ  لَمْ  تََرْكتَهُ  َوإِنْ  ،َكَسْرتَهُ  َخْيرا
6

 متفق عليه.«. 

 إن شاء هللا تعالى. «حق المرأة على زوجها»وسيأتي الباط في هذا في 

 حسن المعاملة مع الجيران

 تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً َوبِِذي اْلقُْربَى ﴿َواْعبُُدوْا هللا َوالَ قال هللا تعالى: 

=

                                                                                                                                   

لة الترغيب في ص»، أي: معين. وسيأتي إن شاء هللا الباط في هذا في باب «ظهير»

 .«الرحم

( لشيخنا 2652) «الصحيح الماند»(، وهو في 2211حديث حان رواه الترمذي ) 2

 إن شاء هللا تعالى. «حق الزوج على المرأة»رحمه هللا، وسيأتي الباط في هذا في 

فِيِه َبلِيل لَِما قال النووي:  «من ضلع»(. قوله: 2325(، ومالم )3332البخاري ) 6

اء ُخلِقَْت ِمْن ِضْلع آَبم، قَاَل هللاَّ تََعالَى :  ،ْو بَْعضهمْ يَقُولهُ اْلفُقَهَاء أَ  َخلَقَُكْم ِمْن ﴿أَنَّ َحوَّ

َوفِي هََذا  ،أَاَّهَا ُخلِقَْت ِمْن ِضْلع ملسو هيلع هللا ىلصَوبَيََّن النَّبِي    ﴾،اَْفس َواِحَدة َوَخلََق ِمْنهَا َزْوجهَا

ْحَاان إِلَْيهِ  ،اْلَحِديث ُماَلطَفَة النَِّااء ْبر َعلَى ِعَوج أَْخاَلقهنَّ  ،نَّ َواإْلِ َواْحتَِمال  ،َوالصَّ

، َوَكَراهَة طاََلقهنَّ باَِل َسبَب  َوأَاَّهُ اَل يَْطَمع بِاْستِقَاَمتِهَا َوهللَاَّ أَْعلَم . ،َضْعف ُعقُولهنَّ

، أي: على جميع «وأاه ال يطمع باستقامتها»قلت: ومقصوب النووي رحمه هللا بقوله 

ل، وإال ففي النااء من هي ماتقيمة في بينها أحان من كثير من الوجوه واألحوا

 الرجال.
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اِحِب بِالَجنِب َواْبِن الاَّبِيِل   َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

 .[32]النااء:  َوَما َملََكْت أَْيَمااُُكْم﴾

 َزالَ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عمر رضي هللاُ عنهما قاال: وعن عائشة، وابن  (323

ثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَْنتُ  َحتَّى بِالَجارِ  يُوِصينِي ِجْبِريلُ  َسيَُورِّ
1

 متفق عليه.«. 

 .«حق الجار»وسيأتي باط هذا إن شاء هللا في 

 حسن المعاملة مع العبد واألمة

 .[32]النااء:  ْم﴾﴿ َوَما َملََكْت أَْيَمااُكُ قال هللا تعالى: 

بََذةِ رضي هللاُ عنه  َذرٍّ  أَبَا لَقِيتُ  :قَالَ  ُسَوْيدٍ  ْبنِ  الَمْعُرورِ  َعنِ و (321  ُحلَّةٌ  َوَعلَْيهِ  ،بِالرَّ

هِ  فََعيَّْرتُهُ  ،َرُجاًل  َسابَْبتُ  إِاِّي فَقَالَ  ،َذلِكَ  َعنْ  فََاأَْلتُهُ  ،ُحلَّةٌ  ُغاَلِمهِ  َوَعلَى  يُّ النَّبِ  لِي فَقَالَ  ،بِأُمِّ

هِ  أََعيَّْرتَهُ  َذر   أَبَا يَا» :ملسو هيلع هللا ىلص  هللا تَْحتَ  َجَعلَُهمُ  َخَولُُكمْ  إِْخَوانُُكمْ  ،َجاِهلِيَّة   فِيكَ  اْمُرؤ   إِنَّكَ  ؟بِأُمِّ

ا فَْليُْطِعْمهُ  ،يَِدهِ  تَْحتَ  أَُخوهُ  َكانَ  فََمنْ  ،أَْيِديُكمْ  ا َوْليُْلبِْسهُ  ،يَأُْكلُ  ِممَّ  لِّفُوهُمْ تُكَ  َوََل  ،يَْلبَسُ  ِممَّ

فَأَِعينُوهُمْ  ،َكلَّْفتُُموُهمْ  فَإِنْ  ؛يَْغلِبُُهمْ  َما
6
 . متفق عليه.«

 ،بِالاَّْوطِ  لِي ُغاَلًما أَْضِربُ  ُكْنتُ وعن أبي ماعوب البدري رضي هللاُ عنه قال:  (322

ْوتَ  أَْفهَمِ  فَلَمْ  ،«َمْسُعودٍ  أَبَا اْعلَمْ » :َخْلفِي ِمنْ  َصْوتًا فََاِمْعتُ  ا :قَالَ  اْلَغَضبِ  ِمنَ  الصَّ  فَلَمَّ

 :قَالَ  «َمْسُعودٍ  أَبَا اْعلَمْ  ،َمْسُعودٍ  أَبَا اْعلَمْ » :يَقُولُ  هُوَ  فَإَِذا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  هُوَ  إَِذا ِمنِّي َباَا

 «اْلُغًَلمِ  َهَذا َعلَى ِمْنكَ  َعلَْيكَ  هللا أَْقَدرُ  أَنَّ  َمْسُعودٍ  أَبَا اْعلَمْ » :فَقَالَ  ،يَِدي ِمنْ  الاَّْوطَ  فَأَْلقَْيتُ 

 .أَبًَدا بَْعَدهُ  َمْملُوًكا أَْضِربُ  اَل  :فَقُْلتُ  :قَالَ 

 .هَْيبَتِهِ  ِمنْ  الاَّْوطُ  يَِدي ِمنْ  فََاقَطَ وفي رواية: 

 لَلَفََحْتكَ  ؛تَْفَعلْ  لَمْ  لَوْ  أََما» :فَقَالَ  .هللا لَِوْجهِ  ُحرٌّ  هُوَ  ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ وفي رواية: 

النَّارُ  لََمسَّْتكَ  أَوْ  ،رُ النَّا
3

 رواه مالم.« 

نٍ  بَنِي ِمنْ  َسْبَعةٍ  َسابِعَ  َرأَْيتُنِي لَقَدْ وعن سويد بن مقرن رضي هللاُ عنه قال:  (320  ،ُمقَرِّ

                                                 

 (.6261، 6263(، ومالم )2021، 2023البخاري ) 2

 (.2222(، ومالم )30البخاري ) 6

هي: ثياب ذات خطوط، والحلة ال تكون إال من ثوبين، وقيل: إاما تكون  «حلة»قوله: 

، أي: عبته. «فعيرته»بروب اليمن.  حلة إذا كاات جديدة، وقال أبو عبيد: الحلل

 .«هدي الااري مقدمة فتح الباري»، أي: خدمكم. ااظر «خولكم»

 (.2211مالم ) 3

 ، أي: أحرقتك.«للفحتك»
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اُْعتِقَهَا أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَأََمَراَا ؛أَْصَغُراَا لَطََمهَا َواِحَدةٌ  إاِلَّ  ،َخاِبمٌ  لَنَا َما
2

 . رواه مالم.

 لَهُمْ  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ أبي موسى األشعري رضي هللاُ عنه قال:  وعن (325

دٍ  َوآَمنَ  ،بِنَبِيِّهِ  آَمنَ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   :أَْجَرانِ   َحقَّ  أَدَّى إَِذا اْلَمْملُوكُ  َواْلَعْبدُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بُِمَحمَّ

بََها ،أََمة   ِعْنَدهُ  َكانَتْ  َوَرُجل   ،َمَوالِيهِ  َوَحقَّ  ،هللا  فَأَْحَسنَ  ،َوَعلََّمَها ،تَأِْديبََها فَأَْحَسنَ  ،فَأَدَّ

َجَها ،أَْعتَقََها ثُمَّ  ،تَْعلِيَمَها أَْجَرانِ  فَلَهُ  ،فَتََزوَّ
6

 متفق عليه.«. 

 حسن المعاملة مع الخادم

 ُمهُ َخادِ  أََحَدُكمْ  أَتَى إَِذا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ عن أبي هريرة رضي هللاُ عنه،  (321

 َولِيَ  فَإِنَّهُ  ؛لُْقَمتَْينِ  أَوْ  لُْقَمةا  أَوْ  ،أُْكلَتَْينِ  أَوْ  ،أُْكلَةا  فَْليُنَاِوْلهُ  ،َمَعهُ  يُْجلِْسهُ  لَمْ  فَإِنْ  ؛بِطََعاِمهِ 

هُ  َوِعًَلَجهُ  ،َحرَّ
3

 متفق عليه. «. 

 من حسن المعاملة توقير أهذ العلم والفضذ وتقديمهم على غيرهم

قُْل هَْل يَْاتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُموَن إِاََّما يَتََذكَُّر أُْولُوا  ﴿قال هللا تعالى: 

 .[1]الزمر:  األَْلبَاِب﴾

 يَُؤم  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه اأْلَْاَصاِريِّ  َمْاُعوبٍ  أَبِي َعنْ و (300

نَّةِ  فَأَْعلَُمُهمْ  ،َسَواءا  اْلقَِراَءةِ  فِي َكانُوا إِنْ فَ  ،هللا لِِكتَابِ  أَْقَرُؤُهمْ  اْلقَْومَ   فِي َكانُوا فَإِنْ  ،بِالس 

نَّةِ  ا فَأَْقَدُمُهمْ  ،َسَواءا  اْلِهْجَرةِ  فِي َكانُوا فَإِنْ  ،ِهْجَرةا  فَأَْقَدُمُهمْ  ،َسَواءا  الس   يَُؤمَّنَّ  َوََل  ،ِسْلما

ُجلُ  ُجلَ  الرَّ بِإِْذنِهِ  إَِلَّ  تَْكِرَمتِهِ  َعلَى بَْيتِهِ  فِي يَْقُعدْ  َوََل  ،ُسْلطَانِهِ  فِي الرَّ
3

 رواه مالم.«. 

ُجلَْينِ  بَْينَ  يَْجَمعُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : هللا  رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و (302  الرَّ

ا أَْكثَرُ  أَي هُمْ » :يَقُولُ  ثُمَّ  ،َواِحدٍ  ثَْوبٍ  فِي أُُحدٍ  قَْتلَى ِمنْ   إِلَى لَهُ  أُِشيرَ  فَإَِذا ،«لِْلقُْرآنِ  أَْخذا

                                                 

 (.2215مالم ) 2

 (، وهذا لفظ البخاري.213(، ومالم )10البخاري ) 6

 (.3613(، ومالم )1320البخاري ) 3

، أي: عند تحصيل آالته، وقبل «وعالجه»طبخ ، أي: عند ال«حره»هي اللقمة  «األكلة»

وضع القدر على النار، ويؤخذ من هذا أن في معنى الطباخ حامل الطعام لوجوب 

المعنى فيه، وهو تعلق افاه به، بل يؤخذ منه االستحباب في مطلق خدم المرء ممن 

 (.1/060يعااي ذلك، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح )

محل واليته، أو الموضع  «بالطااه»أي: إسالًما، والمراب ، «سلًما»(. 203مالم ) 3

هي: ما ينفرب به من فراش، وسرير واحوهما. ااظر  «تكرمته»الذي يختص به. 

 (.331رقم ) «رياض الصالحين»
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َمهُ  أََحِدِهَما  . رواه البخاريقَدَّ
2
. 

 فَنََزلَ  ،ُحَذْيفَةَ  ْبنِ  ِحْصنِ  ْبنُ  ُعيَْينَةُ  قَِدمَ : رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   َعبَّاسٍ  اْبنَ وعن  (306

اءُ  َوَكانَ  ،ُعَمرُ  يُْداِيِهمْ  لَِّذينَ ا النَّفَرِ  ِمنَ  َوَكانَ  ،قَْيسٍ  ْبنِ  اْلُحرِّ  أَِخيهِ  اْبنِ  َعلَى  أَْصَحابَ  اْلقُرَّ

. رواه البخاريُشبَّااًا أَوْ  ،َكااُوا ُكهُواًل  َوُمَشاَوَرتِهِ  ،ُعَمرَ  َمَجالِسِ 
6
. 

 فِي َمنَاِكبَنَا يَْمَاحُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ رضي هللاُ عنه  َمْاُعوبٍ  أَبِي َعنْ و (303

اَلةِ   اْْلَْحًَلمِ  أُولُو ِمْنُكمْ  لِيَلِنِي ،قُلُوبُُكمْ  فَتَْختَلِفَ  ،تَْختَلِفُوا َوََل  اْستَُووا» :َويَقُولُ  ،الصَّ

يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  ،يَلُونَُهمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  ،َوالن َهى
3

 رواه مالم.« 

 من حسن المعاملة رحمة الصغير وتوقير الكبير

من لم يرحم صغيرنا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنه عن أبي هريرة (303

                                                 

 (.2333البخاري ) 2

 سمي لحًدا؛ ألاه في ااحية. «اللحد»

(. 23/320) «تحالف»هم العلماء العباب كما في  «القراء». «3236»البخاري  6

جمع كهل، وهو من بلغ عمره ستًا وثالثين سنة إلى تمام خماين سنة كما  «كهواًل »

 «تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر»ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه هللا في 

 (.32)ص

فائدة: قال ابن الجوزي رحمه هللا في كتاب المذكور في افس الصفحة: واعلم وفقك هللا 

م العمر خماة: الموسم األول من وقت الوالبة إلى زمان البلوغ، تعالى أن مواس

 وذلك خمس عشرة سنة.

والثااي: من زمان بلوغه إلى اهاية شبابه، وذلك إلى تمام  خمس وثالثين سنة، وهو 

 زمن الشباب.

لما  «كهل»والثالث: من ذلك الزمان إلى تمام خماين، وذلك زمان الكهولة، وقد يقال: 

 قبل ذلك.

 ابع: من بعد الخماين إلى تمام الابعين، وذلك زمان الشيخوخة.الر

  والخامس: ما بعد الابعين إلى آخر العمر، فهو زمن الهرم.

 (، وروى مالم أيًضا عن ابن ماعوب أيًضا احوه.336مالم ) 3

 هم: البالغون، وقيل: أهل العلم، والفضل. «وألو األحالم»القول.  «النهى»
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«األبب المفرب». رواه البخاري في «ويعرف حق كبيرنا، فليس منا
2
. 

 من حسن املعاملة تقديم الكبري على الصغري

 الَمنَامِ  فِي أََرانِي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ عن عبد هللا بن عمر رضي هللاُ عنهما  (301

كُ  َواكَ  فَنَاَوْلتُ  ،اْْلَخرِ  ِمنَ  أَْكبَرُ  أََحُدُهَما َرُجًَلنِ  نِياءَ فَجَ  ،بِِسَواكٍ  أَتََسوَّ  اْْلَْصَغرَ  السِّ

رواه البخاري معلقًا، مالم مانًدا«. منهما اْْلَْكبَرِ  إِلَى فََدفَْعتُهُ  ،َكبِّرْ  :لِي فَقِيلَ  ،ِمْنهَُما
6
. 

 ْبنِ  َمْاُعوبِ  ْبنُ  ُمَحيَِّصةُ وَ  ،َسْهلٍ  هللا ْبنُ  َعْبدُ  اْاطَلَقَ : قَالَ  َحْثَمةَ  أَبِي ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ و (302

قَا ،ُصْلحٌ  يَْوَمئِذٍ  َوِهيَ  ،َخْيبَرَ  إِلَى َزْيدٍ   َوهُوَ  ،َسْهلٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  إِلَى ُمَحيَِّصةُ  فَأَتَى فَتَفَرَّ

ْحَمنِ  َعْبدُ  فَاْاطَلَقَ  ،اْلَمِدينَةَ  قَِدمَ  ثُمَّ  ،فََدفَنَهُ  ،قَتِياًل  َبِمهِ  فِي طُ حَ يَتَشَ   ،َوُمَحيَِّصةُ  ،َسْهلٍ  نُ بْ  الرَّ

ْحَمنِ  َعْبدُ  فََذهَبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َمْاُعوبٍ  اْبنَا َوُحَويَِّصةُ   َوهُوَ  «َكبِّرْ ، َكبِّرْ » :فَقَالَ  ،يَتََكلَّمُ  الرَّ

 :قَالُوا «اِحبَُكمْ صَ  أَوْ  ،قَاتِلَُكمْ  َوتَْستَِحق ونَ  تَْحلِفُونَ » :فَقَالَ  ،فَتََكلََّما ،فََاَكتَ  ،اْلقَْومِ  أَْحَدثُ 

 اَأُْخذُ  َكْيفَ  :فَقَالُوا ،«بَِخْمِسينَ  يَُهودُ  فَتُْبِريُكمْ » :قَالَ  اَرَ  َولَمْ  ،اَْشهَدْ  َولَمْ  ،اَْحلِفُ  َوَكْيفَ 

ِعْنِدهِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََعقَلَهُ  ،ُكفَّارٍ  قَْومٍ  أَْيَمانَ 
3

 . متفق عليه.

 إليه من حسن المعاملة مالطفة اليتيم واإلحسان

]األاعام:  ﴿ َوالَ تَْقَربُوْا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَاُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ﴾قال هللا تعالى: 

 .[33، اإلسراء: 216

 اْليَتِيمِ  َوَكافِلُ  أَنَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ بن سعد رضي هللاُ عنهما قال:  َسْهلِ  َعنْ و (300

بَّابَةِ  َوأََشارَ  ،«االَجنَِّة َهَكذَ  فِي جَ  ،َواْلُوْسطَى ،بِالاَّ َشْيئًا بَْينَهَُما َوفَرَّ
3

 . رواه البخاري.

 أَوْ  ،لَهُ  اْليَتِيمِ  َكافِلُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (305

                                                 

 (.053) «الصحيح الماند»(، وهو في 261)ص «األبب المفرب» 2

 (.6602(، ومالم  مانًدا )632البخاري معلقًا ) 6

 (.2221(، ومالم )3203البخاري ) 3

، أي: «فعقله»أصغرهم.  «أحدث القوم»، أي: يتخبط،  ويضطرب. «يتشحط»قوله: 

 وباه.

 (.1303البخاري ) 3

 «الابابة»أبوه قبل بلوغه. و هو: من مات «اليتيم»القائم بأموره. و «كافل اليتيم»

 األصبع التي تلي اإلبهام.
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بَّابَةِ  كٌ َمالِ  َوأََشارَ ، «الَجنَّةِ  فِي َكَهاتَْينِ  َوُهوَ  ،أَنَا لَِغْيِرهِ   َواْلُوْسطَى بِالاَّ
2

 . رواه مالم.

 حسن المعاملة مع األجير

﴿ قَالَْت إِْحَداهَُما يَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ األَِميُن قال هللا تعالى: 

ى أَن تَأُْجَراِي ثََمااَِي ِحَجٍج فَإِْن أَْتَمْمَت قَاَل إِاِّي أُِريُد أَْن أُاِكَحَك إِْحَدى اْبنَتَيَّ هَاتَْيِن َعلَ  *

الِِحيَن  َعْشراً فَِمْن ِعنِدَك َوَما أُِريُد أَْن أَُشقَّ َعلَْيَك َستَِجُداِي إِن َشاءَ  قَاَل َذلَِك  *هللاُ ِمَن الصَّ

ا قََضى  *َعلَى َما اَقُوُل َوِكيٌل بَْينِي َوبَْينََك أَيََّما األََجلَْيِن قََضْيُت فاَل ُعْدَواَن َعلَيَّ َوهللاُ  فَلَمَّ

األََجَل َوَساَر بِأَْهلِِه آاََس ِمن َجااِِب الطُّوِر اَاراً قَاَل ألَْهلِِه اْمُكثُوا إِاِّي آاَْاُت اَاراً  ُموَسى

ْنهَا بَِخبٍَر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر لََعلَُّكْم تَْصطَلُوَن﴾  .[61 -62 ]القصص: لََّعلِّي آتِيُكم مِّ

 من حسن المعاملة الشفقة والرحمة والعطف على المسلمين

 المْؤِمنِينَ  َمثَلُ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما بَِشيرٍ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ  (301

ِهمْ  فِي  َسائِرُ  لَهُ  َداَعىتَ  ُعْضو   ِمْنهُ  اْشتََكى إَِذا اْلَجَسدِ  َمثَلُ  ،َوتََعاطُفِِهمْ  ،َوتََراُحِمِهمْ  ،تََوادِّ

َوالُحمَّى ،بِالسََّهرِ  الَجَسدِ 
6

 متفق عليه.«.

 َكاْلبُْنيَانِ  ،لِْلُمْؤِمنِ  المْؤِمنَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  ُموَسى أَبِي َعنْ و (350

ا بَْعُضهُ  يَُشد   أََصابَِعهُ  َوَشبَّكَ  ،«بَْعضا
3

 . متفق عليه.

 ما تحب لنفسث من حسن المعاملة أن تحب ألخيث

 يُِحبَّ  َحتَّى أََحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ََل »:قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ بن مالك رضي هللاُ عنه،  أَاَسِ  َعنْ  (352

«لِنَْفِسهِ  ،يُِحب   َما ِْلَِخيهِ 
3

 . متفق عليه.

 من حسن المعاملة تفقد أحواذ إخوانث المسلمين

 ،َشاب ًا أَوْ  ،الَمْاِجدَ  تَقُمُّ  َكااَتْ  َسْوَباءَ  اْمَرأَةً  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (356

 ؟«آَذْنتُُمونِي ُكْنتُمْ  أَفًََل » :قَالَ  َماتَ  :فَقَالُوا ،َعْنهُ  أَوْ  ،َعْنهَا فََاأَلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَفَقََدهَا

َعلَْيهَا فََصلَّى فََدلُّوهُ  ،«ِرهِ قَبْ  َعلَى ُدل ونِي» :فَقَالَ  ،أَْمَرهُ  أَوْ  ،أَْمَرهَا َصغَُّروا فََكأَاَّهُمْ  :قَالَ 
1
 .

                                                 

 (.6153مالم ) 2

 (.6152(، ومالم )2022البخاري ) 6

 (.6151(، ومالم )325البخاري ) 3

 ، أي: اإليمان الكامل.«ال يؤمن أحدكم»(. 31(، ومالم )23البخاري ) 3

 (.112(، ومالم )315البخاري ) 1

، أي: هواوا «صغروا أمرها»، أي: أعلمتمواي. «ايآذاتمو»، أي: تكنس. «تقم»قوله: 

 من شأاها.
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 متفق عليه.

ا:قَالَ  أَاَّهُ  رضي هللاُ عنه، َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ و (353  الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا: ﴿اآْليَةُ  هَِذهِ  اََزلَتْ  لَمَّ

 ْبنُ  ثَابِتُ  َجلَسَ  ،يَةِ اآْل  آِخرِ  إِلَى. [6]الحجرات: ﴾ النَّبِيِّ  َصْوتِ  فَْوقَ  أَْصَواتَُكمْ  تَْرفَُعوا اَل  آَمنُوا

 ْبنَ  َسْعدَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََاأَلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  َواْحتَبَسَ  ،النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  أَاَا :َوقَالَ  ،بَْيتِهِ  فِي قَْيسٍ 

 لَهُ  لِْمتُ عَ  َوَما ،لََجاِري إِاَّهُ  :َسْعدٌ  قَالَ  ؟«اْشتََكى ثَابِتٍ  َشأْنُ  َما ،َعْمٍرو أَبَا يَا» :فَقَالَ  ،ُمَعاذٍ 

 َولَقَدْ  ،اآْليَةُ  هَِذهِ  أُْاِزلَتْ  :ثَابِتٌ  فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  قَْولَ  لَهُ  فََذَكرَ  ،َسْعدٌ  فَأَتَاهُ  :قَالَ  .بَِشْكَوى

 دٌ َسعْ  َذلِكَ  فََذَكرَ  ،النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَأَاَا ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعلَى َصْوتًا أَْرفَِعُكمْ  ِمنْ  أَاِّي َعلِْمتُمْ 

الَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  ُهوَ  بَلْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ 
1

 رواه مالم.«. 

 من حسن المعاملة البشاشة في وجه أخيث المسلم

 الَمْعُروفِ  ِمنْ  تَْحقَِرنَّ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لِيَ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (353

«طَْلقٍ  بَِوْجهٍ  أََخاكَ  ىتَْلقَ  أَنْ  َولَوْ  ،َشْيئاا
6
 رواه مالم. 

 إِلَيَّ  اْعهَدْ  : يا رسول هللا،قُْلتُ رضي هللاُ عنه قال:  ُسلَْيمٍ  ْبنِ  َجابِرِ  ُجَريٍّ  أَبِي َعنْ و (351

ا تَُسبَّنَّ  ََل » :قَالَ   إِلَْيهِ  ط  ُمْنبَسِ  َوأَْنتَ  ،أََخاكَ  تَُكلِّمَ  َوأَنْ  ،الَمْعُروفِ  ِمنْ  َشْيئاا تَْحقَِرنَّ  َوََل  ،أََحدا

الَمْعُروفِ  ِمنَ  َذلِكَ  إِنَّ  َوْجُهكَ 
3
 رواه أبو باوب.  «

 من حسن المعاملة إعانة أخيث المسلم

 ﴿ َوتََعاَواُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَواُوْا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن﴾قال هللا تعالى: 

 .[6]المائدة: 

 ،اْلَعْبدِ  َعْونِ  َوهللا فِي»: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا وعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه  (352

«أَِخيهِ  َعْونِ  فِي اْلَعْبدُ  َكانَ  َما
4

 . رواه مالم.

 َعلَْيهِ  النَّاسِ  ِمنَ  ُسًَلَمى ُكل  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ وعنه رضي هللاُ عنه  (350

ُجلَ  َوتُِعينُ  ،َصَدقَة   اَِلْثنَْينِ  بَْينَ  تَْعِدلُ  الشَّْمسُ  فِيهِ  تَْطلُعُ  يَْومٍ  ُكلَّ  ،َصَدقَة    ،َدابَّتِهِ  فِي الرَّ

 ُخْطَوةٍ  َوُكل   ،َصَدقَة   الطَّيِّبَةُ  َواْلَكلَِمةُ  ،َصَدقَة   َمتَاَعهُ  َعلَْيَها لَهُ  تَْرفَعُ  أَوْ  ،َعلَْيَها فَتَْحِملُهُ 

ًَلةِ  إِلَى تَْمِشيَها َصَدقَة   قِ الطَِّري َعنِ  اْْلََذى َوتُِميطُ  ،َصَدقَة   الصَّ
1

 متفق عليه.«. 

                                                 

 ، أي: أمرض.«أشتكى»، أي: تأخر، فأصبح ال يراه. «احتبس»(. قوله: 221مالم ) 2

 : أي: منباط الوجه متهلَّله.«النهاية»قال في  «بوجه طلق»(. 6262مالم ) 6

اعهد »(. 212) «الصحيح الماند»(، وهو في 3053رواه أبو باوب ) حديث صحيح 3

 ، أي: أوصني بما أاتفع به.«إلي

 (.6211رواه  مالم ) 3

 =تصلح.  «تعدل»المفصل.  «الاالمي»(. و2001(، ومالم )6151البخاري ) 1
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 من حسن المعاملة تفريج كربات المسلمين 

جَ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللاُ عنهما قال: قال رسول هللا  (355  ُمْسلِمٍ  َعنْ  فَرَّ

جَ  ،ُكْربَةا  ا َستَرَ  َوَمنْ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  ُكُربَاتِ  ِمنْ  ُكْربَةا  هللا َعْنهُ  فَرَّ  مَ هللا يَوْ  َستََرهُ  ُمْسلِما

اْلقِيَاَمةِ 
1

 متفق عليه.«. 

 من حسن المعاملة قضاء حوائج المسلمين

 .[00]الحج:  ﴿ َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾قال هللا تعالى: 

 َحاَجةِ  فِي َكانَ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللاُ عنهما قال: قال رسول هللا  (351

َحاَجتِهِ  هللا فِي َكانَ  أَِخيهِ 
2
 ق عليه.. متف«

 من حسن المعاملة ستر عورات المسلمين وترث إشاعتها لغير ضرورة 

﴿ إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي قال هللا تعالى: 

ْايَا َواآلِخَرِة َوهللاُ يَْعلَُم َوأَاتُْم ال تَْعلَُموَن﴾  .[21نور: ]ال الدُّ

 َستَرَ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن عمر رضي هللاُ عنهما قال: قال رسول هللا   (310

ا اْلقِيَاَمةِ  هللا يَْومَ  َستََرهُ  ُمْسلِما
3
 . متفق عليه.«

ا في  يَْستُرُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (312 َعْبد  َعْبدا

اْلقِيَاَمةِ  هللا يَْومَ  َستََرهُ  إَِلَّ  الدنيا؛
4

 رواه مالم.«. 

 من حسن المعاملة أن تشفع ألخيث المسلم

ْنهَا﴾قال هللا تعالى:   .[51]النااء:  ﴿ مَّن يَْشفَْع َشفَاَعةً َحَانَةً يَُكن لَّهُ اَِصيٌب مِّ

اَجٍة أَْقبََل إَِذا أَتَاهُ طَالُِب حَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه ُموَسى أَبِي َعنْ و (316

متفق «. َشاءَ  َما َرُسولِهِ  لَِسانِ  هللا َعلَى َويَْقِضي ،تُْؤَجُروا اْشفَُعوا» :فَقَالَ  ،َعلَى ُجلََاائِهِ 

=

                                                                                                                                   

 تزيل.« وتميط»

( عن أبي هريرة رضي 6211(، وروى مالم )6150(، ومالم )6336البخاري ) 2

 هللاُ عنه احوه.

 .«الترهيب من الظلم»قد تقدم بتمامه في باب: (، و6150(، ومالم )6336البخاري ) 6

 (.6150(، ومالم )6336البخاري ) 3

 (.6110مالم ) 3
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عليه
1
. 

 ُمِغيثٌ  :لَهُ  يُقَالُ  َعْبًدا َكانَ  بَِريَرةَ  َزْوجَ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما،  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ و  (313

 :لِعبَّاسٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،لِْحيَتِهِ  َعلَى تَِايلُ  َوُبُموُعهُ  ،يَْبِكي َخْلفَهَا طُوفُ يَ  إِلَْيهِ  أَْاظُرُ  َكأَاِّي

 :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  «ُمِغيثاا بَِريَرةَ  بُْغضِ  َوِمنْ  ،بَِريَرةَ  ُمِغيثٍ  ُحبِّ  ِمنْ  تَْعَجبُ  أَََل  ،َعبَّاسُ  يَا»

فِيهِ  لِي َحاَجةَ  اَل :قَالَتْ  ،أَْشفَعُ  أَاَا إِاََّما :قَالَ  ؟تَأُْمُراِي ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَتْ  «َراَجْعتِهِ  لَوْ »
6
 .

 رواه البخاري. 

ماان حساان المعاملااة تاارث سااوء الظاان بالمساالم باادون موجااب وتاارث التحساا  و 
التجس  عليه وترث التحاسد والتباغض والتدابر والظلام واالحتقاار والخاذالن وكاذ ماا 

 يفسد األخوة الدينية

 الظَّنَّ  فَإِنَّ  ؛َوالظَّنَّ  إِيَّاُكمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  بِيأَ  َعنْ  (313

 ،تَبَاَغُضوا َوََل  ،تََدابَُروا َوََل  ،تََحاَسُدوا َوََل  ،تََجسَُّسوا َوََل  ،تََحسَُّسوا َوََل  ،الَحِديثِ  أَْكَذبُ 

همتفق علي«. هللا إِْخَواناا ِعبَادَ  َوُكونُوا
3
. 

 التَّْقَوى ،يَْحقُِرهُ  َوََل  ،يَْخُذلُهُ  َوََل  ،يَْظلُِمهُ  ََل  ،المْسلِمِ  أَُخو المْسلِمُ »وفي رواية لمالم: 

اتٍ  ثاََلثَ  َصْدِرهِ  إِلَى َويُِشيرُ  ،«َهاُهنَا  أََخاهُ  يَْحقِرَ  أَنْ  الشَّرِّ  ِمنَ  اْمِرئٍ  بَِحْسبِ » َمرَّ

َوِعْرُضهُ  ،َوَمالُهُ  ،َدُمهُ  ،َحَرام   لِمِ المسْ  َعلَى المْسلِمِ  ُكل   ،المْسلِمَ 
4

.» 

 من حسن المعاملة التيسير في حدود الشرع وعدم التعسير

ُروا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ  (311 ُروا َوََل  ،يَسِّ  ،تَُعسِّ

                                                 

 (.6230(، ومالم )2336البخاري ) 2

 (.1653البخاري ) 6

، أي: سوء الظن قال «إياكم والظن»(. قوله: 6123(، ومالم )2022البخاري ) 3

النفس؛ فإن ذلك ال يملك.  الخطابي: هو تحقيق الظن، وتصديقه بون ما يهجس في

هما بمعنى واحد، وهو طلب معرفة األخبار الغائبة،  «وال تحااوا، وال تجااوا»

 «وال تدابروا»الحاد هو: تمني زوال النعمة عن الغير.  «وال تحاسدوا»واألحوال. 

، أي: «وال تباغضوا»التدابر هو أن يولي الرجل أخاه إذا لقيه ظهره إعراًضا عنه. 

 ا ما يؤبي إلى البغض بالقلوب.ال تفعلو

، أي: «وال يحقره»الخذل: ترك اإلعااة، والنصر  «ال يخذله»(. قوله: 6123مالم ) 3

 ، أي: يكفي.«بحاب»ال يحتقره، وال ياتصغره، وياتقله. 
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ُروا  تُنَفُِّروا َوََل  ،َوبَشِّ
2

 متفق عليه.«. 

 َعلَى يَسَّرَ  َوَمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا وعن أبي هريرة رض (312

ْنيَا فِي هللا َعلَْيهِ  يَسَّرَ  ُمْعِسرٍ  َواْْلِخَرةِ  ،الد 
6
 . رواه مالم.«

 من حسن المعاملة الرفق

 هللا َرفِيق   إِنَّ  ،َعائَِشةُ  يَا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ  َعائَِشةَ  َعنْ  (310

ْفقَ  يُِحب   ْفقِ  َعلَى َويُْعِطي ،الرِّ  َما َعلَى يُْعِطي ََل  َوَما ،اْلُعْنفِ  َعلَى يُْعِطي ََل  َما الرِّ

ِسَواهُ 
3

 رواه مالم.«. 

 وفي الباب أحابيث كثيرة تقدم ذكرها في باب: الترغيب في الدعوة إلى هللا.

 من حسن المعاملة اإلحسان في الذبح والقتذ وإحداد الشفرة

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ  َحفِْظتُهَُما ثِْنتَانِ : قَالَ رضي هللاُ عنه  أَْوسٍ  ْبنِ  ابِ َشدَّ  َعنْ  (315

ْحَسانَ  هللا َكتَبَ  إِنَّ »  ،َذبَْحتُمْ  َوإَِذا ،اْلقِْتلَةَ  فَأَْحِسنُوا ،قَتَْلتُمْ  فَإَِذا ،َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى اإْلِ

َذبِيَحتَهُ  ْليُِرحْ ، وْفَرتَهُ شَ  أََحُدُكمْ  َوْليُِحدَّ  ،الذَّْبحَ  فَأَْحِسنُوا
3

 رواه مالم.«. 

 من حسن المعاملة حمذ النا  على ما ظهر لنا منهم

 فِي بِاْلَوْحيِ  يُْؤَخُذونَ  َكااُوا أُاَاًسا إِنَّ قال: رضي هللاُ َعْنهُ  عن عمر بن الخطاب  (311

 ،أَْعَمالُِكمْ  ِمنْ  لَنَا ظَهَرَ  بَِما اآْلنَ  ُذُكمُ اَأْخُ  َوإِاََّما ،اْاقَطَعَ  قَدْ  اْلَوْحيَ  َوإِنَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعْهدِ 

ْبنَاهُ  ،أَِمنَّاهُ  َخْيًرا لَنَا أَْظهَرَ  فََمنْ   فِي هللا يَُحاِسبُهُ  َشْيءٌ  َسِريَرتِهِ  ِمنْ  إِلَْينَا َولَْيسَ  ،َوقَرَّ

ْقهُ  َولَمْ  ،اَأَْمْنهُ  لَمْ  ُسوًءا لَنَا أَْظهَرَ  َوَمنْ  ،َسِريَرتِهِ  َحَانَةٌ  َسِريَرتَهُ  إِنَّ  :قَالَ  إِنْ وَ  ،اَُصدِّ
1

. رواه 

 البخاري.

من حسن المعاملة أن تعيذ من استعاذ باهلل وأن تعطي من سأذ باهلل وأن تجيب من 
 دعاث وأن تكافئ من صنع إليث معروًفا

 اْستََعاذَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  مارضي هللاُ عنهَ  ُعَمر هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (100

 إِلَْيُكمْ  َصنَعَ  َوَمنْ  ،فَأَِجيبُوهُ  ،َدَعاُكمْ  َوَمنْ  ،فَأَْعطُوهُ  ،بِاهلل َسأَلَ  َوَمنْ  ،فَأَِعيُذوهُ  ،بِاهلل

                                                 

 (.2036(، ومالم )21البخاري ) 2

 (.6211مالم ) 6

 (6113مالم ) 3

 الاكين. «والشفرة»(. 2111مالم ) 3

 (.6232ي )البخار 1
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تَُكافِئُو َما تَِجُدوا لَمْ  فَإِنْ  ،فََكافِئُوهُ  َمْعُروفاا
1
َكافَأْتُُموهُ  قَدْ  أَنَُّكمْ  تََرْوا َحتَّى لَهُ  فَاْدُعوا به؛ 

6
» .

 .رواه أبو باوب

 من حسن المعاملة في البيع الصدق وبيان العيب

 لَمْ  َما بِاْلِخيَارِ  اْلبَيَِّعانِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  ِحَزامٍ  ْبنِ  َحِكيمِ  َعنْ  (102

قَا  بََرَكةُ  تُمِحقَ  َوَكتََما ،َكَذبَا َوإِنْ  ،بَْيِعِهَما فِي لَُهَما بُوِركَ  َوبَيَّنَا ،َصَدقَا فَإِنْ  ،يَتَفَرَّ

بَْيِعِهَما
3

 متفق عليه.«. 

 من حسن المعاملة إيفاء المكياذ والميزان بالقسط

﴿َويَا قَْوِم أَْوفُوْا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلقِْاِط َوالَ قال هللا تعالى عن شعيب عليه الاالم: 

 .[51]هوب:  ِديَن﴾تَْبَخُاوْا النَّاَس أَْشيَاءهُْم َوالَ تَْعثَْوْا فِي األَْرِض ُمْفاِ 

﴿ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل إِذا ِكْلتُْم َوِزاُوْا بِالقِْاطَاِس المْاتَقِيِم َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَاُن وقال تعالى: 

 .[31]اإلسراء:  تَأِْويالً﴾

 .[1]الرحمن:  ﴿ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلقِْاِط َوال تُْخِاُروا اْلِميَزاَن﴾وقال تعالى: 

َوإَِذا َكالُوهُْم  *الَِّذيَن إَِذا اْكتَالُوْا َعلَى النَّاِس يَْاتَْوفُوَن  *﴿َوْيٌل لِّْلُمطَفِّفِيَن : وقال تعالى

َزاُوهُْم يُْخِاُروَن﴾  .[3 -2]المطففين:  أَو وَّ

 من حسن المعاملة إرجاح الميزان

ا ِديُّ اْلَعبْ  َوَمْخَرفَةُ  ،أَاَا َجلَْبتُ عن سويد بن قيس رضي هللاُ عنه قال:  (106  ِمنْ  بَز ً

 َرُجلٌ  َوثَمَّ  ،فَبِْعنَاهُ  ،بَِاَراِويلَ  فََااَوَمنَا ،يَْمِشي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََجاَءاَا ،َمكَّةَ  بِهِ  فَأَتَْينَا ،هََجرَ 

َوأَْرِجحْ  ِزنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،ِبِاأْلَْجر يَِزنُ 
3

 رواه أبو باوب.«. 

                                                 

 حذفت النون لغير ااصب وال جازم 2

الصحيح »(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2206رواه أبو باوب ) حديث صحيح: 6

 (032) «الماند

 (.2136(، ومالم )6001البخاري )  3

(، وحانه شيخنا رحمه هللا 2301(، والترمذي )3332حديث حان، رواه أبو باوب ) 3

صحيح أبي »وصححه الشيخ األلبااي رحمه هللا في (، 300) «الصحيح الماند»في 

 «.باوب

، أي: سألنا «فااومنا»اسم بلدة قريبة من البحرين.  «هجر»، أي: ثيابًا. و«بًزا»قوله: 

 =: المااومة هي المجابلة بين البائع والمشتري على «النهاية»عن ثمنها، قال في 
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 تجاوز عن المعسرمن حسن المعاملة في المداينة ال 

 ،النَّاسَ  يَُدايِنُ  َرجل   َكانَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (103

ا أَتَْيتَ  إَِذا :لِفَتَاهُ  يَقُولُ  فََكانَ   فَلَقِيَ  :قَالَ  ،َعنَّا يَتََجاَوزَ  هللا أَنْ  لََعلَّ  ؛َعْنهُ  فَتََجاَوزْ  ،ُمْعِسرا

َعْنهُ  فَتََجاَوزَ  ،هللا
2

 متفق عليه.«. 

ين  من حسن المعاملة إنظار المعسر في الدَّ

﴿ َوإِن َكاَن ُذو ُعْاَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَاَرٍة َوأَن تََصدَّقُوْا َخْيٌر لَُّكْم إِن قال هللا تعالى: 

 .[650]البقرة:  ُكنتُْم تَْعلَُموَن﴾
 :لَهُ  فَقَالَ  ،هللا َمااًل  آتَاهُ  ِعبَاِبهِ  ِمنْ   بَِعْبدٍ هللا أُتِيَ » :قَالَ  رضي  هللا عنه ُحَذْيفَةَ  َعنْ و (103

ْايَا فِي َعِمْلتَ  َماَذا  أُبَايِعُ  فَُكْنتُ  ،َمالَكَ  آتَْيتَنِي ،َربِّ  يَا :قَالَ  هللا َحِديثًا يَْكتُُمونَ  َواَل  :قَالَ  ؟الدُّ

 أَاَا :هللا فَقَالَ  ،المْعِارَ  َوأُْاِظرُ  ،الموِسرِ  ىَعلَ  أَتَيَاَّرُ  فَُكْنتُ  ،اْلَجَوازُ  ُخلُقِي ِمنْ  َوَكانَ  ،النَّاسَ 

 .َعْبِدي َعنْ  تََجاَوُزوا ِمْنكَ  بَِذا أََحقُّ 

 هََكَذا رضي هللا عنهما: اأْلَْاَصاِريُّ  َمْاُعوبٍ  َوأَبُو ،اْلُجهَنِيُّ  َعاِمرٍ  ْبنُ  ُعْقبَةُ  فَقَالَ 

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  فِي ِمنْ  َسِمْعنَاهُ 
6

 . رواه مالم.

 حسن المعاملة وضع بعض الدين عن المعسر والرفق بهمن 

 بِاْلبَابِ  ُخُصومٍ  َصْوتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َسِمعَ عن عائشة رضي هللا عنها قالت:   (101

 َوهللا اَل  :يَقُولُ  َوهُوَ  ،َشْيءٍ  فِي َويَْاتَْرفِقُهُ  ،اآْلَخرَ  يَْاتَْوِضعُ  أََحُدهَُما َوإَِذا ،أَْصَواتُهَُما َعالِيَةٍ 

 ؟«الَمْعُروفَ  يَْفَعلُ  هللا ََل  َعلَى المتَأَلِّي أَْينَ » :فَقَالَ  ،َعلَْيِهَما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََخَرجَ  ،لُ أَْفعَ 

 . متفق عليه.3أََحبَّ  َذلِكَ  أَيُّ  فَلَهُ  ،هللا َرُسولَ  يَا أَاَا :قَالَ 

=

                                                                                                                                   

متفق عليه وزب شيئًا ، أي: زن قدر الثمن ال«زن وأرجح»الالعة، وفصل ثمنها. 

 (.6/250« )ازهة المتقين»عليه. ااظر 

 (.2126(، ومالم )6005البخاري ) 2

 (.2120مالم ) 6

، أي: أقبل ما فيه اقص قليل، أو عيب ياير. «أتيار»، أي: الماامحة «الجواز»قوله: 

 ، أي: أمهل.«أاظر»

 (.2110(، ومالم )6001البخاري ) 3

 طلب منه الوضيعة، وهي ترك بعض الدين.، أي: ي«ياتوضع اآلخر»قوله: 

 ، أي: الحالف، واأللية اليمين يقال: آلى، أي: حلف.«أين المتألي»قوله: 
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 من أنظر معسًرا، أو وضع له أظله هللا في ظذ عرشه يوم القيامة

ا أَْنظَرَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  َرةَ هَُريْ  أَبِي َعنْ  (102  أَوْ  ،ُمْعِسرا

«ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ  َعْرِشهِ  ِظلِّ  هللا فِي أَظَلَّهُ  ؛لَهُ  َوَضعَ 
2

 . رواه أحمد، والترمذي.

 حسن المعاملة في البيع والشراء واالقتضاء سبب من أسباب الرحمة

 هللا َرُجًلا  َرِحمَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ، َعْنهَُما هللا رضي هللاُ  َعْبدِ  نِ بْ  َجابِرِ  َعنْ  (100

ا اْقتََضى َوإَِذا ،اْشتََرى َوإَِذا ،بَاعَ  إَِذا َسْمحا
6

 رواه البخاري.«. 

 حسن المعاملة مع النا  في البيع والمداينة من أسباب المغفرة

 َرُجل   ُحوِسبَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  نهالبدري رضي هللاُ ع َمْاُعوبٍ  أَبِي َعنْ  (105

ا َوَكانَ  ،النَّاسَ  يَُخالِطُ  َكانَ  أَنَّهُ  إَِلَّ  ،َشْيء   الَخْيرِ  ِمنَ  لَهُ  يُوَجدْ  فَلَمْ  ،قَْبلَُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ   ،ُموِسرا

 ِمْنهُ  بَِذلِكَ  أََحق   نَْحنُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللا :قَالَ  :قَالَ  المْعِسرِ  َعنِ  يَتََجاَوُزوا أَنْ  ِغْلَمانَهُ  يَأُْمرُ  فََكانَ 

َعْنهُ  تََجاَوُزوا
3

 رواه مالم.«. 

 من حسن المعاملة حسن قضاء الدين

 بِهِ  فَهَمَّ  ،فَأَْغلَظَ  ،يَتَقَاَضاهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَتَى َرُجاًل  أَنَّ ، رضي هللاُ َعْنهُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (101

 ِسن اا أَْعطُوهُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،«َمقَاَلا  الَحقِّ  لَِصاِحبِ  فَإِنَّ  َدُعوهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،أَْصَحابُهُ 

 َخْيِرُكمْ  ِمنْ  فَإِنَّ  ؛أَْعطُوهُ » :فَقَالَ  ،ِسنِّهِ  ِمنْ  أَْمثَلَ  إاِلَّ  ، ال اَِجدُ هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا «ِسنِّهِ  ِمْثلَ 

قََضاءا  أَْحَسنَُكمْ 
3

 متفق عليه.«. 

                                                 

(، وصححه شيخنا الوابعي 2302(، والترمذي )5212حديث صحيح، رواه أحمد ) 2

 (.2612) «الصحيح الماند»رحمه هللا في 

 (.6002البخاري ) 6

 ، أي: طلب قضاء حقه.«ذا اقتضىوإ»، أي: سهاًل. «سمًحا»قوله: 

 (.2122مالم )  3

 ، أي: يعاملهم بالبيوع، والمداينة.«يخالط الناس»قوله: 

( عن أبي رافع رضي هللاُ عنه 2200(، ولمالم )2202(، ومالم )6302البخاري ) 3

 احوه.

، أي: أن يفعلوا به «فهم به أصحابه»، أي: يطلب منه قضاء حقه. «يتقاضاه»قوله: 

، أي: «أحانكم قضاء»هو األعلى، واألحان. قوله:  «واألمثل»غالظه. جزاء إ

 وفاًء.
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 لة أن يترث الموسر المماطلة في قضاء الدينمن حسن المعام 

 إَِذاوَ  ،ظُْلم   اْلَغنِيِّ  َمْطلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ ، رضي هللاُ َعْنهُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (120

فَْليَْتبَعْ  ،يءٍ َملِ  َعلَى أََحُدُكمْ  أُْتبِعَ 
2

 متفق عليه.«. 

 من حسن المعاملة الوفاءبالعهود والعقود

 .[2]المائدة:  ﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُوِب﴾لى: قال هللا تعا

 .[33]اإلسراء:  ﴿ َوأَْوفُوْا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْاُؤوالً﴾وقال تعالى: 

 .[216]األاعام:  ﴿ َوبَِعْهِد هللا أَْوفُوْا﴾وقال تعالى: 

ِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد هللا َوِعنَد َرُسولِِه إاِلَّ الَِّذيَن َعاهَدتُّْم ِعنَد ﴿َكْيَف يَُكوُن لِْلُمشْ وقال تعالى: 

 .[0]التوبة:  الَمْاِجِد الَحَراِم فََما اْستَقَاُموْا لَُكْم فَاْستَقِيُموْا لَهُْم إِنَّ هللا يُِحبُّ المتَّقِيَن﴾

 من حسن المعاملة الوفاء بالوعد وترث إخالفه لغير عذر

 َحدَّثَ  إَِذا :ثًََلث   المنَافِقِ  آيَةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (122

َخانَ  اْؤتُِمنَ  َوإَِذا ،أَْخلَفَ  َوَعدَ  َوإَِذا ،َكَذبَ 
2
 . متفق عليه.«

 فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  أَْربَع  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما،  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و (126

ا ُمنَافِقاا َكانَ   َحتَّى النِّفَاقِ  ِمنَ  َخْصلَة   فِيهِ  َكانَتْ  ِمْنُهنَّ  َخْصلَة   فِيهِ  َكانَتْ  َوَمنْ  ،َخالِصا

فََجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا ،َغَدرَ  َعاَهدَ  َوإَِذا ،َكَذبَ  َحدَّثَ  َوإَِذا ،َخانَ  اْؤتُِمنَ  إَِذا :يََدَعَها
3

متفق «. 

 عليه.

 ى المرأةباب حق الزوج عل

 حق الزوج آكد الحقوق بعد حق هللا تعالى

ا ُكْنتُ  لَوْ :»قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (123 ا آِمرا  أَنْ  أََحدا

                                                 

المطل هو : ترك  «مطل الغني ظلم»( قوله: 2123(، ومالم )6650البخاري ) 2

، أي: أحيل على غني، «أتبع على مليٍء فليتبع»إعطاء ما حل أجله مع طلبه. قوله: 

 فليحتل.

 (.11(، ومالم )33البخاري ) 6

 ، أي: فعل خالف ما ذكر أاه يفعله.«ذا وعد أخلفإ»قوله: 

 (.15(، ومالم )33البخاري ) 3

 ، أي: جزء، أو شعبة، أو حالة، وأصل الخصلة لحمة منفربة في الجام.«خصلة»قوله: 
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لَِزْوِجَها تَْسُجدَ  الَمْرأَة أَنْ  َْلََمْرتُ  ِْلََحدٍ  ،يَْسُجدَ 
2

 رواه الترمذي.«. 

 بابنة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إلى رجل جاء: قال هرضي هللاُ عن الخدري سعيد أبي عنو (123

 أطيعي»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي لها فقال ،تتزوج أن أبت قد ابنتي هذه ،هللا رسول يا:  فقال ،له

 ؟زوجته على الزوج حق ما تخبراي حتى أتزوج ال بالحق بعثك والذي: فقالت، «أباك

 «حقه تأد ما فلحستها به قرحة كانت لو أن ، زوجته على الزوج حق» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال

 هنبإذن إَل تنكحوهن َل»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال أبدا، أتزوج ال بالحق بعثك والذي: قالت

أهلهن
6
 . رواه البزار، وابن حبان.«

 َجَملٌ  لَهُمْ  اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  بَْيتٍ  أَْهلُ  َكانَ وعن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال:  (121

 إِلَى َجاُءوا اأْلَْاَصارَ  َوإِنَّ  ،ظَْهَرهُ  فََمنََعهُمْ  ،ْيِهمْ َعلَ  اْستُْصِعبَ  اْلَجَملَ  َوإِنَّ  ،َعلَْيهِ  يَْانُونَ 

 ،ظَْهَرهُ  َوَمنََعنَا ،َعلَْينَا اْستُْصِعبَ  َوإِاَّهُ  ،َعلَْيهِ  اُْانِي َجَملٌ  لَنَا َكانَ  إِاَّهُ  :فَقَالُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ 

ْرعُ  َعِطشَ  َوقَدْ   فََدَخلَ  ،فَقَاُموا ،«قُوُموا» :ْصَحابِهِ أِلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،َوالنَّْخلُ  ،الزَّ

 قَدْ  إِاَّهُ  ،هللا اَبِيَّ  يَا :اأْلَْاَصارُ  فَقَالَتِ  ،اَْحَوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََمَشى ،اَاِحيَةٍ  فِي َواْلَجَملُ  ،اْلَحائِطَ 

 فَلَمَّا «بَأْس   ِمْنهُ  َعلَيَّ  لَْيسَ » :فَقَالَ  ،َصْولَتَهُ  َعلَْيكَ  اََخافُ  َوإِاَّا ،اْلَكلِبِ  اْلَكْلبِ  ِمْثلَ  َصارَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَأََخذَ  ،يََدْيهِ  بَْينَ  َساِجًدا َخرَّ  َحتَّى اَْحَوهُ  أَْقبَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى اْلَجَملُ  اَظَرَ 
 هَِذهِ  ،هللا َرُسولَ  يَا :أَْصَحابُهُ  لَهُ  فَقَالَ  ،اْلَعَملِ  فِي أَْبَخلَهُ  َحتَّى قَطُّ  َكااَتْ  َما أََذلَّ  بِنَاِصيَتِهِ 

 لِبََشرٍ  يَْصلُحُ  ََل » :فَقَالَ  ،لَكَ  اَْاُجدَ  أَنْ  أََحقُّ  فَنَْحنُ  ،اَْعقِلُ  َواَْحنُ  ،لَكَ  تَْاُجدُ  تَْعقِلُ  اَل  بَِهيَمةٌ 

 ِمنْ  ْوِجَهالِزَ  تَْسُجدَ  الَمْرأَة أَنْ  َْلََمْرتُ  لِبََشرٍ  يَْسُجدَ  أَنْ  لِبََشرٍ  َصلَحَ  َولَوْ  ،لِبََشرٍ  يَْسُجدَ  أَنْ 

 تَْنبَِجسُ  قُْرَحةا  َرْأِسهِ  َمْفِرقِ  إِلَى قََدِمهِ  ِمنْ  َكانَ  لَوْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي ،َعلَْيَها َحقِّهِ  ِعظَمِ 

ِديدِ  بِاْلقَْيحِ  َحقَّهُ  أَدَّتْ  َما فَلََحَسْتهُ  ،اْستَْقبَلَْتهُ  ثُمَّ  ،َوالصَّ
3

 رواه أحمد.«. 

 طاعتهمن حقوق الرجذ على امرأته 

اُموَن َعلَى النَِّااءِ قال هللا تعالى:  َجاُل قَوَّ َل هللاُ بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما  ﴿الرِّ بَِما فَضَّ

                                                 

( لشيخنا 2522) «الجامع الصحيح»(، وهو في 2211حديث حان، رواه الترمذي )  2

 رحمه هللا.

صحيح الترغيب »( وهو في 3223ابن حبان )حديث حان. رواه البزار، و 6

 (.2133) «والترهيب

(، وقال الشيخ األلبااي رحمه هللا في 211 -3/251حديث حان: رواه أحمد ) 3

 ( صحيح لغيره.6/323) «صحيح الترغيب والترهيب»

، أي: منعهم من الركوب عليه، «فمنعهم ظهره»، أي: ياتقون. «يانون»قوله: 

 الحملة والوثبة. «الصولة»، أي: جهته. و«احوه»واالاتفاع به. 

 ، أي: تنفجر.«تنبجس»قوله: 
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الَِحاُت قَااِتَاٌت َحافِظَاٌت لِّْلَغْيِب بَِما َحفِظَ هللاُ َوالالَّتِي تََخافُوَن   أَافَقُوْا ِمْن أَْمَوالِِهْم فَالصَّ

وهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاَلَ تَْبُغوْا َعلَْيِهنَّ اُُشوَزهُنَّ فَِعظُ 

َسبِيالً إِنَّ هللا َكاَن َعلِي اً َكبِيرا﴾
2
 .[33]النااء:  

 خير النساء من كانت منهن طائعة لزوجها

 :قَالَ  ؟َخْيرٌ  النَِّااءِ  أَيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لِ لَِرُسو قِيلَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (122

هُ  الَّتِي» رواه «. يَْكَرهُ  بَِما َوَمالَِها ،نَْفِسَها فِي تَُخالِفُهُ  َوََل  ،أََمرَ  إَِذا َوتُِطيُعهُ  ،نَظَرَ  إَِذا تَُسر 

أحمد، والناائي
6
. 

طاعة المرأة زوَجها من أسباب دخولهاا الجناة وعصايانها إيااه مان أساباب دخولهاا 
 النار

ةً  أَنَّ  ِمْحَصنٍ  ْبنِ  ُحَصْينِ  َعنِ  (120  ِمنْ  فَفََرَغتْ  ،َحاَجةٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَتَتِ  لَهُ  َعمَّ

 :قَالَتْ  ؟«لَهُ  أَْنتِ  َكْيفَ » :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَتْ  ؟«أَْنتِ  َزْوجٍ  أََذاتُ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لَهَا فَقَالَ  ،َحاَجتِهَا

َونَاُركِ  ،َجنَّتُكِ  ُهوَ  فَإِنََّما ،ِمْنهُ  أَْنتِ  أَْينَ  فَاْنظُِري» :قَالَ  .هُ َعنْ  َعَجْزتُ  َما إاِلَّ  آلُوهُ  َما
3

 .»

 رواه أحمد.

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ و (125  َصلَّتْ  إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّ

 اْدُخلِي :لََها قِيلَ  ،َزْوَجَها َوأَطَاَعتْ  ،فَْرَجَها َوَحفِظَتْ  ،َشْهَرَها َوَصاَمتْ  ،الَمْرأَة َخْمَسَها

رواه أحمد«. الَجنَِّة ِشْئتِ  أَْبَوابِ  أَيِّ  ِمنْ  الَجنَّةَ 
3
.  

 ال تطع المرأة زوجها في معصية

 الطَّاَعةُ  إِنََّما»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   بن أبي طالب َعلِيِّ  َعنْ  (121

                                                 

، أي: مطيعات هلل قائمات بما يجب عليهن من حقوق هللا، وحقوق ﴾قااتات﴿قوله:  2

 .«فتح القدير»أزواجهن قاله الشوكااي في 

 «الصحيحة»(، وهو في 3632(، والناائي )6/612حديث حان: رواه أحمد ) 6

(2535) 

( بإسناب صحيح، وصححه العالمة األلبااي رحمه 3/332صحيح: رواه أحمد )حديث  3

 ، أي: ال أقصر في حقه.« آلُوهُ  ال»(. 2133) «صحيح الترغيب والترهيب»هللا في 

( عن أبي هريرة 3223(، ورواه ابن حبان )2223حديث حان لغيره رواه أحمد )  3

صحيح الترغيب »ي رحمه هللا في رضي هللاُ عنه وقال في كل منهما العالمة األلباا

 (. حان لغيره.2132،2136) «والترهيب
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الَمْعُروفِ  فِي
2

 متفق عليه.«. 

َجتْ  اأْلَْاَصارِ  ِمنَ  اْمَرأَةً  أَنَّ رضي هللاُ عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ و (160  َشَعرُ  فَتََمعَّطَ  ،اْبنَتَهَا َزوَّ

 فِي أَِصلَ  أَنْ  أََمَراِي َزْوَجهَا إِنَّ  :فَقَالَتْ  ،لَهُ  َذلِكَ  فََذَكَرتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى فََجاَءتْ  ،َرْأِسهَا

الموِصًَلتُ  لُِعنَ  قَدْ  إِنَّهُ  ؛ََل » :فَقَالَ  ،َشَعِرهَا
6

 .متفق عليه«. 

 من حقوق الرجذ على امرأته أال تمتنع عن فراشه إذا دعاها

ُجلُ  َدَعا إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (162  اْمَرأَتَهُ  الرَّ

تُْصبِحَ  َحتَّى الَمًلئَِكةُ  َعنَْتَهالَ  ؛َعلَْيَها َغْضبَانَ  فَبَاتَ  ،فَأَبَتْ  ،فَِراِشهِ  إِلَى
3

 متفق عليه.«. 

 ،فَِراِشَها إِلَى اْمَرأَتَهُ  يَْدُعو َرُجلٍ  ِمنْ  َما بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي»وفي رواية لمالم: 

َماءِ  فِي الَِّذي َكانَ  إَِلَّ  َعلَْيهِ  فَتَأْبَى  «.َعْنَها يَْرَضى َحتَّى َعلَْيَها َساِخطاا السَّ

 وق الرجذ على امرأته خدمته والقيام بشؤون بيتهمن حق

َجِني: قَالَتْ  رضي هللاُ عنها بَْكرٍ  أَِبي ِبْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ  (166 بَْيرُ  تََزوَّ  ِفي لَهُ  َوَما ،الزُّ

 فِيهِ َوأَكْ  ،فََرَسهُ  أَْعلِفُ  فَُكْنتُ  :قَالَتْ  فََرِسهِ  َغْيرَ  َشْيءٍ  َواَل  ،َمْملُوكٍ  َواَل  ،َمالٍ  ِمنْ  اأْلَْرضِ 

 ،َوأَْعِجنُ  ،َغْربَهُ  َوأَْخُرزُ  ،الَماءَ  َوأَْستَقِي ،َوأَْعلِفُهُ  ،لِنَاِضِحهِ  النََّوى َوأَُبقُّ  ،َوأَُسوُسهُ  ،َمئُواَتَهُ 

 َوُكْنتُ  :قَالَتْ  ِصْدقٍ  اِْاَوةَ  َوُكنَّ  ،ِمَن اأْلَْاَصارِ  َجاَراتٌ  ِلي يَْخبِزُ  َوَكانَ  ،أَْخِبزُ  أُْحِانُ  أَُكنْ  َولَمْ 

بَْيرِ  أَْرضِ  ِمنْ  النََّوى أَْاقُلُ   فَْرَسخٍ  ثُلُثَيْ  َعلَى َوِهيَ  ،َرْأِسي َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  أَْقَطَعهُ  الَِّتي الزُّ

 أَْصَحابِهِ  ِمنْ  اَفَرٌ  َوَمَعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَلَقِيتُ  ،َرْأِسي َعلَى َوالنََّوى يَْوًما فَِجْئتُ  :قَالَتْ 

َوهللا  :فَقَالَ  ،َغْيَرتَكَ  َوَعَرْفتُ  ،فَاْستَْحيَْيتُ  :قَالَتْ  َخْلفَهُ  لِيَْحِملَنِي «إِخْ  ،إِخْ » :قَالَ  ثُمَّ  ،فََدَعااِي

 َذلِكَ  بَْعدَ  بَْكرٍ  أَبُو إِلَيَّ  أَْرَسلَ  َحتَّى :قَالَتْ  .َمَعهُ  ُرُكوِبكِ  ِمنْ  أََشدُّ  َرْأِسكِ  َعلَى النََّوى لََحْملُكِ 

أَْعتَقَْتِني فََكأَاََّما ،اْلفََرسِ  اَسةَ ِسيَ  فََكفَْتِني ،ِبَخاِبمٍ 
3

 .. متفق عليه

                                                 

 (.2530(، ومالم )0231البخاري ) 2

 (.6263(، ومالم )1601البخاري ) 6

 ، أي: ااتتف، وسقط.«تمعط»قوله: 

 (.2332(، ومالم )3630البخاري ) 3

 (.6256(، ومالم )1663البخاري ) 3

هو الجمل وسمي ااضًحا لنضحه الماء،  «ناضحال»، أي: أقوم عليه. و«أسوسه»قوله: 

، أي: أعطاه قطيعة، وهي: قطعة «أقطعه»، أي: بلوه.«غربه»واستقائه،و صبه إياه. 

ثالثة أميال، « الفرسخ»أرض سميت قطيعة؛ ألاها اقتطعها من جملة األرض. و

 =، أي: «بخابم»هذه كلمة تقال: للبعير ليبرك. « إخ، إخ»والميل: ستة آالف ذراع 
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بَْيرَ  أَْخُدمُ  ُكْنتُ وفي رواية: قا لت:    ،أَُسوُسهُ  َوُكْنتُ  ،فََرسٌ  لَهُ  َوَكانَ  ،اْلبَْيتِ  ِخْدَمةَ  الزُّ

 .اْلفََرسِ  ِسيَاَسةِ  ِمنْ  َعلَيَّ  أََشدَّ  َشْيءٌ  اْلِخْدَمةِ  ِمنْ  يَُكنْ  فَلَمْ 

 َما إِلَْيهِ  تَْشُكو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَتَتِ  رضي هللا عنها فَاِطَمةَ  أَنَّ هللاُ عنه: وعن علي رضي  (163

َحى ِمنَ  يَِدهَا فِي تَْلقَى ا ،لَِعائَِشةَ  َذلِكَ  فََذَكَرتْ  ،تَُصاِبْفهُ  فَلَمْ  ،َرقِيقٌ  َجاَءهُ  أَاَّهُ  َوبَلََغهَا ،الرَّ  فَلَمَّ

 ،َمَكااُِكَماِ  َعلَى :فَقَالَ  ،اَقُومُ  فََذهَْبنَا ،َمَضاِجَعنَا أََخْذاَا َوقَدْ  ،اَافََجاءَ  :قَالَ  َعائَِشةُ  أَْخبََرْتهُ  َجاءَ 

 َخْيرٍ  َعلَى أَُدل ُكَما أَََل » :فَقَالَ  ،بَْطنِي َعلَى قََدَمْيهِ  بَْربَ  َوَجْدتُ  َحتَّى َوبَْينَهَا ،بَْينِي فَقََعدَ  ،فََجاءَ 

ا  ،َوثًََلثِينَ  ثًََلثاا فََسبَِّحا ،فَِراِشُكَما إِلَى أََوْيتَُما أَوْ  ،َمَضاِجَعُكَما أََخْذتَُما إَِذا :َسأَْلتَُما ِممَّ

َخاِدمٍ  ِمنْ  لَُكَما َخْير   فَهُوَ  ،َوثًََلثِينَ  أَْربَعاا َوَكبَِّرا ،َوثًََلثِينَ  ثًََلثاا َواْحَمَدا
1
 . متفق عليه. «

 المرأة تصلح رأ  زوجها

لُ  ُكْنتُ : قَالَتْ  ارضي هللاُ عنه َعائَِشةَ  َعنْ  (163  َوأَاَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َرْأسَ  أَُرجِّ

َحائِضٌ 
6

 . رواه البخاري.

عون المرأة زوجها في ولده
3
 

 أَوْ  ،بَنَاتٍ  َسْبعَ  َوتََركَ  ،أَبِي هَلَكَ : هللا  رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (161

ْجتُ  ،بَنَاتٍ  تِْاعَ  ْجتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي فَقَالَ  ،بًاثَيِّ  اْمَرأَةً  فَتََزوَّ  :فَقُْلتُ  ؟،«َجابِرُ  يَا تََزوَّ

ا» :فَقَالَ  .اََعمْ   ،َوتًَُلِعبُكَ  ،تًَُلِعبَُها َجاِريَةا  فََهًلَّ » :قَالَ  .ثَيِّبًا بَلْ  :قُْلتُ  ؟«ثَيِّباا أَمْ  بِْكرا

 أَنْ  َكِرْهتُ  َوإِاِّي ،بَنَاتٍ  َوتََركَ  ،هللا هَلَكَ  َعْبدَ  إِنَّ  :لَهُ  فَقُْلتُ  :قَالَ  «َوتَُضاِحُككَ  ،َوتَُضاِحُكَها

ْجتُ  ،بِِمْثلِِهنَّ  أَِجيئَهُنَّ   قَالَ  أَوْ ،«هللا لَكَ  بَاَركَ » :فَقَالَ  ،َوتُْصلُِحهُنَّ  ،َعلَْيِهنَّ  تَقُومُ  اْمَرأَةً  فَتََزوَّ

. متفق عليهَخْيًرا
3
. 

 من حقوق الرجذ على امرأته أال تسخطه بغير حق

 تَُجاِوزُ  ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ أمامة الباهلي رضي هللاُ عنه قال:  عن أبي (162

 َوإَِمامُ  ،َساِخط   َعلَْيَها َوَزْوُجَها بَاتَتْ  َواْمَرأَة   ،يَْرِجعَ  َحتَّى اْْلبِقُ  اْلَعْبدُ  :آَذانَهُمْ  َصًَلتُُهمْ 

=

                                                                                                                                   

شرح النووي على »ارية تخدمني يقال: للذكر واألاثى خابم بال هاء. ااظر: ج

 (.  220 -23/221) «صحيح مالم

 هي: التي يطحن فيها معروفة. «الرحى»(. 6060(، ومالم )1322البخاري ) 2

 (. 611البخاري ) 6

 ، أي: أسرح شعره.«أرجل رأسه»

 .«صحيحه»هذا من تبويب اإلمام البخاري في  3

 ، أي: مات.«هلك»(. 021(، ومالم )1320خاري )الب 3
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َكاِرُهونَ  لَهُ  َوُهمْ  قَْومٍ 
2

 رواه الترمذي.«. 

 المرأة زوجها من أسباب دخولها الجنة استرضاء

من  برجالكم أخبركم أَل»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،رضي هللاُ عنه مالك بن أاس عن (160

 الجنة، في والصديق الجنة، في النبي»: فقال ،هللا رسول يا بلى: قالوا «الجنة أهل

 ورهيز َل المصر ناحية في أخاه يزور والرجل الجنة، في والمولود الجنة، في والشهيد

 يا بلى: قالوا «الجنة أهل من بنسائكم أخبركم أَل»: قال «الجنة في وجل عز هلل إَل

الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى  كل»: قال ،هللا رسول

ا حتى ترضى تضع يدها في يد زوجها، وتقول: َل أذوق غمضا
6
رواه الطبرااي في  «

 .«الصغير»

 رأته أن تشكرهمن حقوق الرجذ على ام

 هللا ينظر َل»: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن ،ماعنه رضي هللاُ  عمرو بن هللا عبد عن (165

عنه تستغني َل وهي لزوجها، تشكر َل امرأة إلى
3
 . رواه الحاكم، والبزار.«

 جحود المرأة إحسان زوجها من أسباب دخولها النار

 أَْهلَِها أَْكثَرُ  فَإَِذا النَّارَ  أُِريتُ » :ملسو هيلع هللا ىلص يُّ النَّبِ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  (161

ْحَسانَ  َويَْكفُْرنَ  ،اْلَعِشيرَ  يَْكفُْرنَ » :قَالَ  ؟بِاهلل أَيَْكفُْرنَ  :قِيلَ  «يَْكفُْرنَ  النَِّساءُ   أَْحَسْنتَ  لَوْ  ،اإْلِ

                                                 

( لشيخنا 2520) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 320رواه الترمذي ) 2

 ، أي: الهارب.«اآلبق»الوابعي رحمه هللا. قوله: 

 «الصحيحة»(، وهو في 63)ص «الصغير»حديث حان بشواهده رواه الطبرااي في  6

 (.650للعالمة األلبااي رحمه هللا )

، أي: المتحببة «الوبوب»، أي: في مكان شاسع عنه. قوله: «في ااحية المصر»قوله: 

، «العؤوب»، أي: الكثيرة الوالبة، ويعرف في البكر بأقاربها. «الولوب»إلى زوجها. 

، أي: ال أذوق اوًما حتى «ال أذوق ُغْمًضا»أي: التي تعوب على زوجها بالنفع 

وصاف منهن فهي خليقة بكواها من أهل الجنة، ترضى عني. فمن اتصفت بهذه األ

وقلما ترى فيهن من هذه صفاتها، فالمرأة الصالحة، كالغراب األعصم. ااظر: 

 (.3/265للمناوي ) «فيض القدير»

(، وصححه العالمة األلبااي 6/201(، والبزار )6/210حديث صحيح رواه الحاكم )  3

 (.651) «الصحيحة»رحمه هللا في 
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ا ِمْنكَ  َرأَْيتُ  َما قَالَتْ  َشْيئاا ِمْنكَ  َرأَتْ  ثُمَّ  ،الدَّْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إِلَى  قَط   َخْيرا
2

 متفق عليه.«. 

من حقوق الرجاذ علاى امرأتاه أن تراعاي حاق زوجهاا فاي مالاه فتحفظاه وتحسان 
 تدبيره

بِلَ  َرِكْبنَ  نَِساءٍ  َخْيرُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، رضي هللاُ َعْنهُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (130  اإْلِ

يَِدهِ  َذاتِ  فِي َزْوجٍ  َعلَى َوأَْرَعاهُ  ،ِصَغِرهِ  يفِ  َولَدٍ  َعلَى أَْحنَاهُ  ،قَُرْيشٍ  نَِساءِ  َصالِحُ 
6

 .»

 متفق عليه.

 من حقوق الرجذ على امرأته أن ال تخرج من بيته إال بإذنه

 أََحَدُكمْ  اْستَأَْذنَتْ  إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللاُ عنهما قال: قال رسول هللا  (132

يَْمنَْعَها الَمْسِجِد فًََل  إِلَى اْمَرأَتُهُ 
3
 فق عليه.. مت«

 ترهيب المرأة من الخروج من بيت زوجها متبرجة

 تَْسأَلْ  ََل  ثًََلثَة  » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ عن فضالة بن عبيد رضي هللاُ عنه،  (136

 ،فََماتَ  ،أَبَقَ  َعْبد   أَوْ  ،َوأََمة   ،َعاِصياا َوَماتَ  ،إَِماَمهُ  َوَعَصى ،الَجَماَعةَ  فَاَرقَ  َرُجل   :َعْنُهمْ 

ْنيَا ُمْؤنَةَ  َكفَاَها قَدْ  ،َزْوُجَها َعْنَها َغابَ  َواْمَرأَة   َجتْ  ،الد  بَْعَدهُ  فَتَبَرَّ
4

 رواه أحمد.«. 

 من حقوق الرجل على امرأته أال تصوم صوم تطوع وهو حاضر إال بإذنه وال تأذن يف بيته إال بإذنه

 ،تَُصومَ  أَنْ  لِْلَمْرأَةِ  يَِحل   ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ ، رضي هللاُ َعْنهُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (133

                                                 

 هو: الزوج. «والعشير»(، 100(، ومالم )61البخاري ) 2

 (.6160(، ومالم )1321البخاري ) 6

، أي: أشفقه، والحااية على ولدها التي تقاوم علايهم بعاد ياتمهم فاال تتازوج «أحناه»قوله: 

فإن تزوجت فليات بحااية. قاله النووي، والحافظ ابن حجر اقااًل عان أهال اللغاة، قولاه: 

 ، أي: في ماله، ومكابه.«في ذات يده»إلبقاء. من الرعاية وهي ا« وأرعاه»

 (.336(، ومالم )1635البخاري ) 3

قااال النااووي رحمااه هللا: اسااتدل بااه علااى أن الماارأة ال تخاارج ماان بياات زوجهااا إال بإذاااه 

 (.6/331« )الفتح»لتوجه األمر إلى األزواج باإلذن. اهـ ااظر 

الجاامع »ي رحماه هللا فاي (، وصححه شيخنا الاوابع2/21حديث صحيح رواه أحمد ) 3

 .(3/12« )الصحيح
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بِإِْذنِهِ  إَِلَّ  بَْيتِهِ  فِي تَأَْذنَ  َوََل  ،بِإِْذنِهِ  إَِلَّ  َشاِهد   َوَزْوُجَها
2

 .متفق عليه«. 

 من حقوق الرجذ على امرأته أال تؤذيه

 َزْوَجَها اْمَرأَة   ْؤِذيتُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  (133

ْنيَا فِي  َدِخيل   ِعْنَدكَ  ُهوَ  فَإِنََّما هللا، قَاتَلَكِ  تُْؤِذيهِ  ََل  :اْلِعينِ  الُحورِ  ِمنْ  َزْوَجتُهُ  قَالَتْ  إَِلَّ  ،الد 

إِلَْينَا يُفَاِرقَكِ  أَنْ  يُوِشكُ 
2

 رواه الترمذي، وابن ماجة.«. 

تشجيع المرأة الصالحة زوجها على الخير
3
 

 أُقِيمُ  َوأَاَا ،اَْخلَةً  لِفاَُلنٍ  إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  أَاَسِ  َعنْ  (131

 إِيَّاهُ  أَْعِطَها» :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لَهُ  فَقَالَ  ،بِهَا َحائِِطي أُقِيمَ  َحتَّى يُْعِطيَنِي أَنْ  فَأُْمْرهُ  ،بِهَا َحائِِطي

 النَّبِيَّ  فَأَتَى ،فَفََعلَ  ،بَِحائِِطي اَْخلَتَكَ  بِْعنِي :فَقَالَ  ،الدَّْحَداحِ  أَبُو فَأَتَاهُ  ،فَأَبَى «الَجنَّةِ  فِي بِنَْخلَةٍ 

 ،أَْعطَْيتَُكهَا فَقَدْ  ،لَهُ  فَاْجَعْلهَا :قَالَ  بَِحائِِطي النَّْخلَةَ  اْبتَْعتُ  قَدْ  إِاِّي ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فَأَتَى قَالَ  ،ِمَراًرا قَالَهَا «الَجنَّةِ  فِي الدَّْحَداحِ  ِْلَبِي احٍ درَ  َعْذقٍ  ِمنْ  َكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ 

 :فَقَالَتْ  .الَجنَّةِ  فِي بِنَْخلَةٍ  بِْعتُهُ  قَدْ  فَإِاِّي ؛اْلَحائِطِ  ِمنَ  اْخُرِجي ،الدَّْحَداحِ  أُمَّ  يَا :فَقَالَ  ،اْمَرأَتَهُ 

تُْشبِهُهَا ةً َكلِمَ  أَوْ  ،اْلبَْيعُ  َربِحَ 
3

 . رواه أحمد.

 ينبغي لولي المرأة أن يوصيها بالقيام بحقوق زوجها

 أَيْ : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  عن عمر بن الخطاب رضي هللاُ عنه أاه قال البنته حفصة زوج (132

 تِ ِخبْ  قَدْ  :فَقُْلتُ  .اََعمْ  :قَالَتْ  ؟اللَّْيلِ  َحتَّى اْليَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  إِْحَداُكنَّ  أَتَُغاِضبُ  ،َحْفَصةُ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  تَْاتَْكثِِري اَل  ؟!فَتَْهلِِكي ،ملسو هيلع هللا ىلص َرُسولِهِ  هللا لَِغَضبِ  يَْغَضبَ  أَنْ  أَفَتَأَْمنِينَ  ،َوَخِاْرتِ 
اَّكِ  َواَل  ،لَكِ  بََدا َما َوَسلِينِي ،تَْهُجِريهِ  َواَل  ،َشْيءٍ  فِي تَُراِجِعيهِ  َواَل   َجاَرتُكِ  َكااَتْ  أَنْ  يَُغرَّ

َعائَِشةَ  يُِريدُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى أََحبَّ وَ  ،ِمْنكِ  أَْوَضأَ 
1

 . متفق عليه.

                                                 

 (.2062(، ومالم )1211البخاري ) 2

(، وصححه األلبااي رحمه 6023(، وابن ماجة )2203حديث حان: رواه الترمذي ) 6

 (.2131) «صحيح الترغيب والترهيب»هللا في 

 (.3/223) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

( بإسااناب صااحيح، وصااححه شاايخنا 2333(، وعبااد باان حميااد )3/232رواه أحمااد ) 3

اشاااتريت.  «ابتعااات»(. 3/15) «الجاااامع الصاااحيح»العالماااة الاااوابعي رحماااه هللا فاااي 

 قال الاندي: أي: الثقيل لكثرة ما فيه من الثمار. «رباح»

 (.2301(، ومالم )1212البخاري ) 1

 ، أي: أحان.«وضأأ»الخيبة هي: الحرمان، والخاران. قوله:  «خبت»قوله: 



  حقوق المرأة على زوجها

 

630 

 

 حقوق المرأة على زوجها 

 للمرأة على زوجها حق

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي قَالَ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللاُ عنهما قال:  (130
 :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :فَقُْلتُ  ؟«لَ اللَّيْ  َوتَقُومُ  ،النََّهارَ  تَُصومُ  أَنَّكَ  أُْخبَرْ  أَلَمْ  ،هللا َعْبدَ  يَا»

 َوإِنَّ  ،َحق اا َعلَْيكَ  لَِعْينِكَ  َوإِنَّ  ،َحق اا َعلَْيكَ  لَِجَسِدكَ  فَإِنَّ  ؛َونَمْ  َوقُمْ  ،َوأَْفِطرْ  ُصمْ  ،تَْفَعلْ  فًََل »

َحق اا َعلَْيكَ  لَِزْوِجكَ 
2

 متفق عليه.«. 

 ما هو حق المرأة على زوجها

 َحقُّ  َما ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللاُ عنه اْلقَُشْيِريِّ  بن حيدة ةَ ُمَعاِويَ  َعنْ 

 تَْضِربِ  َوََل  ،اْكتََسْيتَ  إَِذا َوتَْكُسَوَها ،طَِعْمتَ  إَِذا تُْطِعَمَها أَنْ » :قَالَ  ؟َعلَْيهِ  أََحِداَا َزْوَجةِ 

اْلبَْيتِ  فِي إَِلَّ  تَْهُجرْ  َوََل  ،تُقَبِّحْ  َوََل  ،اْلَوْجهَ 
6

 رواه أبو باوب.«. 

 الوصية بالنساء خيًرا

اْستَْوُصوا: »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (135 ا بِالنَِّساءِ  َِ  ؛َخْيرا

لَعِ  فِي َشْيءٍ  أَْعَوجَ  َوإِنَّ  ،ِضلَعٍ  ِمنْ  ُخلِْقنَ  فَإِنَُّهنَّ   ،َكَسْرتَهُ  تُقِيُمهُ  َذَهْبتَ  فَإِنْ  ؛ أَْعًَلهُ  الضِّ

ا بِالنَِّساءِ  فَاْستَْوُصوا ،أَْعَوجَ  يََزلْ  لَمْ  تََرْكتَهُ  َوإِنْ  َخْيرا
3

 متفق عليه.«. 

                                                 

 (.2211(، ومالم )1211البخاري ) 2

لشاايخنا العالمااة  «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6236رواه أبااو باوب ) 6

 (.2223الوابعي رحمه هللا )

شرحه على »قال النووي في  «من ضلع»(. قوله: 2325(، ومالم )3332البخاري ) 3

ن حواء خلقت من ضلع آبم قال هللا بعضهم إ: فيه بليل لما يقوله الفقهاء، أو «مالم

 ﴾خلقكم من افس واحدة وخلق منها زوجها﴿ :تعالى

 ،ليهنإحاان واإل ،وفي هذا الحديث مالطفة النااء ،أاها خلقت من ضلع ملسو هيلع هللا ىلصوبين النبي 

 ،وكراهة طالقهن بال سبب ،واحتمال ضعف عقولهن ،والصبر على عوج أخالقهن

 .أعلم ستقامتها وهللااوأاه ال يطمع ب

قلت: ومقصوب النووي رحمه هللا بقوله: وأاه ال يطمع باستقامتها، أي: على جميع 

الوجوه، واألحوال، وإال ففي النااء من هي ماتقيمة في بينها أحان من كثير من 

  الرجال.
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اإلحسان إلى النساء
2
 

 ،ِخيَاُرُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (131

لِنَِسائِِهمْ  ِخيَاُرُكمْ 
6

 رواه ابن ماجة.«. 

 ،ِْلَْهلِهِ  َخْيُرُكمْ  َخْيُرُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَتْ  رضي هللاُ عنها َعائَِشةَ  َعنْ و (130

ِْلَْهلِي َخْيُرُكمْ  َوأَنَا
3

 رواه الترمذي.«. 

 المْؤِمنِينَ  أَْكَملُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (132

ُخلُقاا لِنَِسائِِهمْ  ِخيَاُرُكمْ  ،َوِخيَاُرُكمْ  ،ُخلُقاا أَْحَسنُُهمْ  :إِيَماناا
4

 رواه الترمذي.«. 

 األمر بمعاشرة النساء بالمعروف

﴿َوَعاِشُروهُنَّ بِالَمْعُروِف فَإِن َكِرْهتُُموهُنَّ فََعَاى أَن تَْكَرهُوْا َشْيئاً قال هللا تعالى: 

 .[21 ]النااء: َويَْجَعَل هللاُ فِيِه َخْيراً َكثِيراً﴾

 .[6]الطالق:  ﴿فَأَْمِاُكوهُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوهُنَّ بَِمْعُروٍف﴾وقال تعالى: 

 من حسن العشرة مع النساء أمرهن بالطاعة ونهيهن عن المعصية

 اْلِحَجاَرةُ﴾﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَافَُاُكْم َوأَْهلِيُكْم اَاراً َوقُوُبهَا النَّاُس وَ قال هللا تعالى: 

 .[2]التحريم: 

 ُكل ُكمْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ وعن عبدهللا بن عمر رضي هللاُ عنهما قال:  (136

َمامُ  ،َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َمْسئُول   َوُكل ُكمْ  ،َراعٍ  ُجلُ  ،َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َوَمْسئُول   َراعٍ  اإْلِ  أَْهلِهِ  فِي َراعٍ  َوالرَّ

 ،َرِعيَّتَِها َعنْ  َوَمْسئُولَة   َزْوِجَها بَْيتِ  فِي َوالَمْرأَة َراِعيَة   ،َرِعيَّتِهِ  نْ عَ  َمْسئُول   َوُهوَ 

«. َوُكل ُكْم َراٍع َوَمْسئُول  َعْن َرِعيَّتِهِ ، َرِعيَّتِهِ  َعنْ  َوَمْسئُول   َسيِِّدهِ  َمالِ  فِي َراعٍ  َواْلَخاِدمُ 

متفق عليه
1
. 

 من حسن العشرة تعليم الزوجة

                                                 

 .«الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

 (.10-3/12) «الجامع الصحيح» ( بإسناب صحيح، وهو في2105رواه ابن ماجة ) 6

( لشايخنا 3/10) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3511رواه الترمذي ) 3

 الوابعي رحمه هللا.

الجاااااامع »( بإساااااناب حاااااان، وهاااااو فاااااي 2226حاااااديث حاااااان: رواه الترماااااذي ) 3

 (.15-3/10لشيخنا رحمه هللا )«الصحيح

 (.2561(، ومالم )513البخاري ) 1
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 لَهُمْ  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ موسى األشعري رضي هللاُ عنه قال:  عن أبي (133 

دٍ  َوآَمنَ  ،بِنَبِيِّهِ  آَمنَ  اْلِكتَابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َرُجل   :أَْجَرانِ   َحقَّ  أَدَّى إَِذا اْلَمْملُوكُ  َواْلَعْبدُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص بُِمَحمَّ

بََها ،ة  أَمَ  ِعْنَدهُ  َكانَتْ  َوَرُجل   ،َمَوالِيهِ  َوَحقَّ  ،هللا  فَأَْحَسنَ  ،َوَعلََّمَها ،تَأِْديبََها فَأَْحَسنَ  ،فَأَدَّ

َجَها ،أَْعتَقََها ثُمَّ  ،تَْعلِيَمَها أَْجَرانِ  فَلَهُ  ،فَتََزوَّ
2

 متفق عليه.«. 

 من حسن العشرة مالعبة الزوجة ومضاحكتها

ْجتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ُسولُ رَ  لِي قَالَ : هللا  رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (133  تََزوَّ

ا» :فَقَالَ  .اََعمْ  :فَقُْلتُ  ؟،«َجابِرُ  يَا  ،تًَُلِعبَُها َجاِريَةا  فََهًلَّ » :قَالَ  .ثَيِّبًا بَلْ  :قُْلتُ  ؟«ثَيِّباا أَمْ  بِْكرا

َوتَُضاِحُككَ  ،َوتَُضاِحُكَها ،َوتًَُلِعبُكَ 
6

 .متفق عليه. «

 م معهامن حسن العشرة االنبساط إلى الزوجة والكال

 َعلَى اَِاائِنَا إِلَى َوااِلْابَِااطَ  ،اْلَكاَلمَ  اَتَّقِي ُكنَّا: رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  (131

ا َشْيءٌ  فِينَا يَْنِزلَ  أَنْ  هَْيبَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعْهدِ  َواْابََاْطنَا تََكلَّْمنَا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  تُُوفِّيَ  فَلَمَّ
3

. رواه 

 البخاري.

 حسن العشرة مع الزوجة عدم ضربها لغير حاجة من

 اْمَرأَتَهُ  أََحُدُكمْ  يَْجلِدُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َزْمَعةَ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (132

اْليَْومِ  آِخرِ  فِي يَُجاِمُعَها ثُمَّ  ،اْلَعْبدِ  َجْلدَ 
3

 متفق عليه.«. 

 إَِماءَ  تَْضِربُوا ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُذبَابٍ  أَبِي هللا ْبنِ  َعْبدِ  ْبنِ  إِيَاسِ  َعنْ و (130

 فِي فََرخَّصَ  ،أَْزَواِجِهنَّ  َعلَى النَِّااءُ  َذئِْرنَ  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى ُعَمرُ  فََجاءَ  ،«هللا

 لَقَدْ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،هُنَّ أَْزَواجَ  يَْشُكونَ  َكثِيرٌ  اَِااءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  بِآلِ  فَأَطَافَ  ،َضْربِِهنَّ 

دٍ  بِآلِ  طَافَ  بِِخيَاِرُكمْ  أُولَئِكَ  لَْيسَ  ،أَْزَواَجُهنَّ  يَْشُكونَ  َكثِير   نَِساء   ُمَحمَّ
1

 رواه أبو باوب.«. 

 من حسن العشرة عدم بغض الزوجة المؤمنة

 ُمْؤِمن   يَْفَركْ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (135

                                                 

 (، وهذا لفظ البخاري.213(، ومالم )10البخاري ) 2

 (.021(، ومالم )1320البخاري ) 6

 (.1250البخاري ) 3

 ( وهذا لفظ البخاري.6511(، ومالم )1603البخاري ) 3

 «.صحيح أبي باوب»( بإسناب صحيح، وهو في 6232رواه أبو باوب ) 1

 ، أي: اجتزأن. «ذئرن»قوله: 
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آَخرَ  ِمْنَها َرِضيَ  ُخلُقاا ِمْنَها َكِرهَ  إِنْ  ،ُمْؤِمنَةا 
1

 رواه مالم.«. 

 من حسن العشرة مع الزوجة أال يتخونها ويلتم  عثراتها

ُجلُ  يَْطُرقَ  أَنْ » ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  اَهَى: قَالَ  رضي هللاُ عنه َجابِرٍ  َعنْ  (131  ،لَْياًل  أَْهلَهُ  الرَّ

اُهُ  َعثََراتِِهمْ  يَْلتَِمسُ  أَوْ  ،مْ يَتََخوَّ
6

 متفق عليه.«. 

 مع أهله ملسو هيلع هللا ىلصحسن عشرة النبي 

 َوتََعاقَْدنَ  ،فَتََعاهَْدنَ  ،اْمَرأَةً  َعْشَرةَ  إِْحَدى َجلَسَ : قَالَتْ  رضي هللاُ عنها َعائَِشةَ  َعنْ  (110

 َرْأسِ  َعلَى َغثٍّ  َجَملٍ  لَْحمُ  ْوِجيزَ  :اأْلُولَى قَالَتِ  ،َشْيئًا أَْزَواِجِهنَّ  أَْخبَارِ  ِمنْ  يَْكتُْمنَ  اَل  أَنْ 

 أَنْ  أََخافُ  إِاِّي َخبََرهُ  أَبُثُّ  اَل  َزْوِجي :الثَّااِيَةُ  قَالَتِ  .فَيُْنتَقَلُ  ،َسِمينٍ  َواَل  فَيُْرتَقَى ،َسْهلٍ  اَل  َجبَلٍ 

 َوإِنْ  ،أُطَلَّقْ  أَْاِطقْ  إِنْ  اْلَعَشنَّقُ  ِجيَزوْ  :الثَّالِثَةُ  قَالَتِ  .َوبَُجَرهُ  ،ُعَجَرهُ  أَْذُكرْ  أَْذُكْرهُ  إِنْ  أََذَرهُ  اَل 

ابَِعةُ  قَالَتِ  .أَُعلَّقْ  أَْسُكتْ   .َسآَمةَ  َواَل  ،َمَخافَةَ  َواَل  ،رَّ قَ  َواَل  َحرَّ  اَل  تِهَاَمةَ  َكلَْيلِ  َزْوِجي :الرَّ

ا أَلُ يَاْ  َواَل  ،أَِسدَ  َخَرجَ  َوإِنْ  ،فَِهدَ  َبَخلَ  إِنْ  َزْوِجي :اْلَخاِمَاةُ  قَالَتِ   :الاَّاِبَسةُ  قَالَتِ  .َعِهدَ  َعمَّ

 .اْلبَثَّ  لِيَْعلَمَ  ؛اْلَكفَّ  يُولِجُ  َواَل  ،اْلتَفَّ  اْضطََجعَ  َوإِنْ  ،اْشتَفَّ  َشِربَ  َوإِنْ  ،لَفَّ  أََكلَ  إِنْ  َزْوِجي

ابَِعةُ  قَالَتِ  كِ  َباءٌ  لَهُ  َباءٍ  ُكلُّ  طَبَاقَاءُ  َعيَايَاءُ  أَوْ  ،َغيَايَاءُ  َزْوِجي :الاَّ  َجَمعَ  أَوْ  ،فَلَّكِ  أَوْ  ،َشجَّ

يحُ  ،أَْراَبٍ  َمسُّ  الَمسُّ  َزْوِجي :الثَّاِمنَةُ  قَالَتِ  .لَكِ  ُكال ً   :التَّاِسَعةُ  قَالَتِ  .َزْراَبٍ  ِريحُ  َوالرِّ

َمابِ  َعِظيمُ  ،النَِّجابِ  طَِويلُ  ،اْلِعَمابِ  َرفِيعُ  َزْوِجي  :اْلَعاِشَرةُ  لَتِ قَا .النَّابِ  ِمنْ  اْلبَْيتِ  قَِريبُ  ،الرَّ

 ،اْلَمَااِرحِ  قَلِياَلتُ  ،الَمبَاِركِ  َكثِيَراتُ  إِبِلٌ  لَهُ  ،َذلِكِ  ِمنْ  َخْيرٌ  َمالِكٌ  ،َمالِكٌ  َوَما ،َمالِكٌ  َزْوِجي

 ،عٍ َزرْ  أَبُو َزْوِجي :َعْشَرةَ  اْلَحاِبيَةُ  قَالَتِ  .هََوالِكُ  أَاَّهُنَّ  أَْيقَنَّ  اْلِمْزهَرِ  َصْوتَ  َسِمْعنَ  َوإَِذا

َحنِي ،َعُضَديَّ  َشْحمٍ  ِمنْ  َوَمأَلَ  ،أُُذاَيَّ  ُحلِيٍّ  ِمنْ  أَاَاسَ  ،َزْرعٍ  أَبُو َوَما  إِلَيَّ  فَبَِجَحتْ  ؛َوبَجَّ

 ،َوُمنَقٍّ  ،َوَبائِسٍ  ،َوأَِطيطٍ  ،َصِهيلٍ  أَْهلِ  فِي فََجَعلَنِي ،بِِشقٍّ  ُغنَْيَمةٍ  أَْهلِ  فِي َوَجَداِي ،اَْفِاي

 ،َزْرعٍ  أَبِي أُمُّ  فََما َزْرعٍ  أَبِي أُمُّ  فَأَتَقَنَّحُ  ،َوأَْشَربُ  ،فَأَتََصبَّحُ  ،َوأَْرقُدُ  ،أُقَبَّحُ  فاََل  أَقُولُ  فَِعْنَدهُ 

 ،َشْطبَةٍ  َكَمَالِّ  َمْضَجُعهُ  ،َزْرعٍ  أَبِي اْبنُ  فََما َزْرعٍ  أَبِي اْبنُ  ،فََااحٌ  َوبَْيتُهَا ،َرَباحٌ  ُعُكوُمهَا

هَا َوطَْوعُ  أَبِيهَا طَْوعُ  ،َزْرعٍ  أَبِي بِْنتُ  فََما َزْرعٍ  أَبِي بِْنتُ  ،َجْفَرةِ الْ  ِذَراعُ  َويُْشبُِعهُ   َوِمْلءُ  ،أُمِّ

 َواَل  ،تَْبثِيثًا َحِديثَنَا تَبُثُّ  اَل  َزْرعٍ  أَبِي َجاِريَةُ  فََما ،َزْرعٍ  أَبِي َجاِريَةُ  َجاَرتِهَا َوَغْيظُ  ،ِكَاائِهَا

 ،تُْمَخضُ  َواأْلَْوطَابُ  ،َزْرعٍ  أَبُو َخَرجَ  :قَالَتْ  تَْعِشيًشا بَْيتَنَا تَْمأَلُ  َواَل  ،اتَْنقِيثً  ِميَرتَنَا تُنَقِّثُ 

ااَتَْينِ  َخْصِرهَا تَْحتِ  ِمنْ  يَْلَعبَانِ  َكاْلفَْهَدْينِ  لَهَا َولََدانِ  َمَعهَا اْمَرأَةً  فَلَقِيَ  َّقَنِي ،بُِرمَّ  فَطَل

 ،ثَِري ًا اََعًما َعلَيَّ  َوأََراحَ  َخطِّي ًا َوأََخذَ  ،َشِري ًا َرِكبَ  َسِري ًا اًل َرجُ  بَْعَدهُ  فَنََكْحتُ  ،َواََكَحهَا

                                                 

 (.2321مالم ) 2

 ض.، أي: يبغ«يفرك»قوله: 

الترهياب مان »(، وهاذا لفظاه،  وتقادم شارحه فاي 2165(، وماالم )2502البخاري ) 6

 .«الخيااة
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 ُكلَّ  َجَمْعتُ  فَلَوْ  :قَالَتْ  أَْهلَكِ  َوِميِري ،َزْرعٍ  أُمَّ  ُكلِي :َوقَالَ  ،َزْوًجا َرائَِحةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْعطَااِي 

 لَكِ  ُكْنتُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ  :َعائَِشةُ  قَالَتْ  َزْرعٍ  بِيأَ  آاِيَةِ  أَْصَغرَ  بَلَغَ  َما أَْعطَااِيهِ  َشْيءٍ 

َزْرعٍ  ِْلُمِّ  َزْرعٍ  َكأَبِي
2

 متفق عليه.«. 

                                                 

 (.6335(، ومالم )1251البخاري ) 2

، «أن ال أذره»، أي: ال أظهره، أوال  أاشاره. «ال أبث خبره»، أي: هزيل. «غث»قوله: 

ياال، وقياال: المقاادام ، أي: الطو«اْلَعَشاانَّقُ »، أي: عيوبااه. «عجااره وبجااره»أي: ال أتركااه. 

 الشرس، وقيل: الجريء.

هذا مدح بليغ، ومعنااه لايس  «زوجي كليل تهامة ال حر، وال قر، وال مخافة، وال سآمة»

معتدل ليس فيه حر، وال برب مفرط، وال أخاف له  «كليل تهامة»فيه أذى، بل هو راحة. 

 غائلة؛ لكرم أخالقه، وال ياأمني، ويمل صحبتي.

، وهذا أيًضاا «جي إن بخل فهد، وإن خرج أسد، وال ياأل عما عهدزو»قالت الخاماة: 

تصفه إذا بخل البيت بكثرة النوم، والغفلة في منزلاه عان تعهاد « فهد»مدح بليغ، فقولها: 

هذا وصاف « وإذا خرج أسد»ما ذهب من متاعه، وما بقي، وشبهته بالفهد؛ لكثرة اومه. 

 له بالشجاعة.

اللااف فااي الطعااام اإلكثااار منااه مااع التخلاايط ماان  «فزوجااي إن أكاال لاا»قالاات الاابسااة: 

، أي: ياتوعب ما في جميع اإلاااء. «وإذا شرب اشتف»صنوفه حتى ال يبقي منها شيئًا. 

وال يولج الكاف؛ »، أي: التف في ثيابه في ااحية، ولم يضاجعني. «التف عوإن اضطج»

ت به؛ ألن الباث الحازن، قال أبو عبيد: أحابه كان بجادها عيب، أو باء َكنَّ  «ليعلم البث

 فكان ال يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها، فوصفته بالمروءة، وكرم الخلق.

، ومعنااه بااالعين: الاذي ال يلقااح، وقيال: هااو «زوجااي غيايااء، أو عياياااء»قالات الااابعة: 

العنين الذي تعيياه مباضاعة الناااء ويعجاز عنهاا، ومعنااه باالغين أااه منهماك فاي الشار، 

، أي: «شااجك» ، أي: األحمااق الااذي ااطبقاات عليااه أمااوره.«طباقاااء»ل: غياار ذلااك. وقياا

الفل هو الكار، والضرب، ومعنااه أاهاا معاه باين شاج رأس،  «فلك»جرحك في الرأس. 

، أي: جميااع أبواء الناااس «كاال باء لااه باء»وضاارب، وكااار عضااو أو جمااع بينهمااا. 

 مجتمعة فيه.

به ماثاًل لحاان خلقاه، وعشارته؛ ألن جلاد ضار «زوجي المس مس أراب»قالت الثامنة: 

 =هااو اااوع ماان الطيااب، كأاهااا وصاافته بطيااب  «والااريح ريااح زراااب»األراااب لااين المااس 
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 الريح، أو بحان الثناء.

، أي: بيته الذي ياكنه رفيع العماب لياراه الضايفان، «زوجي رفيع العماب»قالت التاسعة: 

، أي: طويل القاماة. «ل النجابطوي»وأصحاب الحوائج فيقصدوه، وهكذا بيوت األجواب. 

، تصفه بالجوب، وكثرة الضيافة من اللحوم، والخبز، فيكثر وقوبه فيكثار «عظيم الرماب»

، الناب: هو مجلس القوم، وصفته باالكرم، والااؤبب؛ ألااه «قريب البيت من الناب»رمابه. 

ب البياات ماان النااابي إال ماان هااذه صاافته؛ ألن الضاايفان يقصاادون النااابي ، وألن ال يُقاارِّ

أصحاب النابي يأخاذون ماا يحتااجون إلياه فاي مجلااهم مان بياٍت قرياب الناابي، واللئاام 

، معناااه أن لااه إباااًل «لااه أباال كثياارات المبااارك قلاايالت الماااارح»يتباعاادون ماان النااابي. 

كثيًرا فهي باركة بفنائه ال يوجهها تارح إال قليالً قدر الضرورة، ومعظام أوقاتهاا تكاون 

فإذا ازل به الضيف كااات اإلبال حاضارة، فيقاريهم مان ألبااهاا، ولحومهاا. باركة بفنائه، 

 عوب الغناء. «المزهر»

وماااأل مااان شاااحم »، أي: مألهماااا حليًاااا يناااوس، أي: يتحااارك. «أاااااس مااان حلاااي أذااااي»

حني «وبجحني؛ فبجحت إليَّ افاي»، أي: أسمنني، ومأل بداي شحًما. «عضدي ، أي: فرَّ

م، أرابت أن أهلهاا كاااوا أصاحاب غانم، ال أصاحاب تصغير غان «أهل غنيمة»ففرحت. 

، أي: جهد من العيش، وقيال الشاق: «بشق»خيل، وإبل، والعرب ال تعتد بأصحاب الغنم 

قيال: هاو   «وأطايط»، أي: خيل، والصهيل صوت الخيال. «أهل صهيل»موضع معين. 

 صوت المحمل عند الاير، وقيل: صوت اإلبل عند كظتها.

من النقيق، وهاو أصاوات المواشاي  «ومنق»الزرع في بيدره. هو الذي يدوس  «بائس»

تصفه بكثرة أمواله، قيل المراب به: الذي ينقي الطعاام، أي: يخرجاه مان بيتاه، وقشاوره، 

 والمقصوب أاه صاحب زرع، ويدوسه، وينقيه.

، أي: أااام الصابح، وهاي «وأرقاد فأتصابح»معناه: ال يرب قاولي. « فعنده أقول فال أقبح»

معنااه: أروى حتاى  «وأشارب فاأتقنح»اح، أي: أاها مكفية بمن يخادمها؛ فتناام. بعد الصب

 أبع الشراب من شدة الري.

، أي: عظاام «رباح»العكوم هي األوعية التي فيها الطعاام، واألمتعاة.  «عكومها رباح»

هي ما شطب مان  «َشْطبَةٍ  َكَمَالِّ مضجعه »، أي: واسع. «وبيتها فااح»كبيرة، مملوءة. 

 =لنخل، أي: ُشقَّ، وهي الاعفة؛ ألن الجريدة تشقق معها قضبان رقااق مرابهاا أااه جريد ا
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 َجاِريَتَانِ  َوِعْنِدي ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَيَّ  َبَخلَ : قَالَتْ  رضي هللاُ عنها َعائَِشةَ  َعنْ و (112 

لَ  ،فَِراشِ الْ  َعلَى فَاْضطََجعَ  ،بَُعاثَ  بِِغنَاءِ  تَُغنِّيَانِ   ،فَاْاتَهََراِي ،بَْكرٍ  أَبُو َوَبَخلَ  ،َوْجهَهُ  َوَحوَّ

ْيطَانِ  ِمْزَماَرةُ  :َوقَالَ  ا ،«َدْعُهَما» :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َعلَْيهِ  فَأَْقبَلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعْندَ  الشَّ  فَلَمَّ

وَبانُ ا يَْلَعبُ  ِعيدٍ  يَْومَ  َوَكانَ  ،فََخَرَجتَا ،َغَمْزتُهَُما َغفَلَ  ا ،َواْلِحَرابِ  ،بِالدََّرقِ  لاُّ  َسأَْلتُ  فَإِمَّ

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  هِ  َعلَى َخدِّي َوَراَءهُ  فَأَقَاَمنِي .اََعمْ  :فَقُْلتُ  ؟«تَْنظُِرينَ  تَْشتَِهينَ » :قَالَ  َوإِمَّ  َخدِّ

=

                                                                                                                                   

 مهفف خفيف اللحم كالشطبة، وهو مما يمدح به الرجل.

الجفرة: هاي األاثاى مان أوالب المعاز، والماراب أااه قليال األكال،  «وتشبعه ذراع الجفرة»

 والعرب تمدح به.

، أي: «ماالء كاااائها»نقااابة ألمرهمااا. ، أي: مطيعااة لهمااا م«طااوع أبيهااا، وطااوع أمهااا»

،  الماراب بالجاارة ضارتها يغيظهاا ماا تارى مان «وغايظ جارتهاا»ممتلئة الجاام سامينة. 

 حانها، وجمالها، وعفتها، وأببها. 

وال تنقاث »، أي: ال تشيعه، وتظهره، بل تكتم سراا، وحديثنا كلاه.«ال تبث حديثنا تبثيثا»

وب، ومعناااه ال تفاااده، وال تفرقااه، وال تااذهب بااه، المياارة الطعااام المجلاا «ميرتنااا تنقيثااا

، أي: ال تتارك الكناساة، والقماماة فياه «وال تمأل بيتنا تعشيًشا»ومعناه، وصفها باألمااة. 

 مفرقة كعش الطائر، بل هي مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه.

، أي: تحرك، والمخيض من اللبن هو الاذي حارك وعااؤه ليخارج «واألوطاب تمخض»

، المراب بالرمااتين هناا: ثادياها، ومعنااه «يلعبان من تحت خاصرها برمااتين»ه زبده من

 أن لها اهدين حانين صغيرين كالرمااتين.

، أي: ركب فرًساا فائقًاا «ركب شريًا»، أي: جمع المروءة، والاخاء مًعا. «رجاًل سريًا»

وأراح علااي » ، أي: رمًحااا مناااوبًا إلااى الخااط موضااع بااالبحرين.«وأخااذ َخطيَّااا» خياااًرا.

، أي: أتااى بهااا إلااى ُمراحهااا، وهااو موضااع مبيتهااا، والاانعم: اإلباال،  والبقاار، «اعًمااا ثريًااا

وأعطااااي ماان كاال »الثااري: هااو الكثياار ماان المااال وغيااره.  «ثريااا»والغاانم، والعبيااد. 

، أي: اثنااين. «زوًجااا»، أي: ممااا يااروح ماان اإلباال، والبقاار، والغاانم، والعبيااد. «رائحااة

كناات لااك كااأبي  زرع ألم »أعطاايهم، وأفضاالي علاايهم، وصااليهم.  ، أي:«ميااري أهلااك»

. قال العلماء: هاو تطيياب لنفااها، وإيضااح لحاان عشارته إياهاا، ومعنااه أااا لاك «زرع

« شرح النووي على صحيح ماالم»كأبي  زرع ألم زرع، وكان زائدة، أو للدوام. ااظر 

 «.هدي الااري مقدمة فتح الباري»(، و662 -21/623)
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 :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  «ْسبُكِ حَ » :قَالَ  َملِْلتُ  إَِذا َحتَّى «أَْرفَِدةَ  بَنِي يَا ُدونَُكمْ » :يَقُولُ  َوهُوَ 

فَاْذَهبِي»
2

 متفق عليه.«. 

 فََابَْقتُهُ  ،فََاابَْقتُهُ  :قَالَتْ  َسفَرٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َكااَتْ  أَاَّهَاوعنها رضي هللاُ عنها،  (116

ا ،ِرْجلَيَّ  َعلَى ْبقَةِ  كَ بِتِلْ  َهِذهِ » :فَقَالَ  ،فََابَقَنِي ،َسابَْقتُهُ  ،اللَّْحمَ  َحَمْلتُ  فَلَمَّ السَّ
6

رواه أبو «. 

 باوب.

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أُاَاِولُهُ  ثُمَّ  ،َحائِضٌ  َوأَاَا أَْشَربُ  ُكْنتُ وعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (113
قُ  ،فَيَْشَربُ  ،فِيَّ  َمْوِضعِ  َعلَى فَاهُ  فَيََضعُ   ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أُاَاِولُهُ  ثُمَّ  ،َحائِضٌ  َوأَاَا ،اْلَعْرقَ  َوأَتََعرَّ

فِيَّ  َمْوِضعِ  َعلَى فَاهُ  فَيََضعُ 
3

 . رواه مالم.

 لِي َوَكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعْندَ  بِاْلبَنَاتِ  أَْلَعبُ  ُكْنتُ وعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (113

ْعنَ  َبَخلَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فََكانَ  ،َمِعي يَْلَعْبنَ  َصَواِحبُ  بُهُنَّ  ،ِمْنهُ  يَتَقَمَّ  فَيَْلَعْبنَ  ،إِلَيَّ  فَيَُارِّ

َمِعي
3

 . رواه البخاري.

 ِغْرتُ  َما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  اَِااءِ  ِمنْ  أََحدٍ  َعلَى ِغْرتُ  َماوعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (111

اةَ  َذبَحَ  َوُربََّما ،ِذْكَرهَا يُْكثِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ  َولَِكنْ  ،َرأَْيتُهَا َوَما ،َخِديَجةَ  َعلَى  يُقَطُِّعهَا ثُمَّ  ،الشَّ

ْايَا فِي يَُكنْ  لَمْ  َكأَاَّهُ  :لَهُ  قُْلتُ  فَُربََّما ،َخِديَجةَ  َصَدائِقِ  فِي يَْبَعثُهَا ثُمَّ  ،أَْعَضاءً   إاِلَّ  اْمَرأَةٌ  الدُّ

َولَد   ِمْنَها لِي َوَكانَ  ،َوَكانَتْ  ،َكانَتْ  إِنََّها» :فَيَقُولُ  ،َخِديَجةُ 
1

 متفق عليه.«. 

                                                 

 (.516( ، ومالم )131،110ري )البخا 2

هو موضع على ميلين من المدينة كاات به وقعة بين األوس، والخازرج  «بعاث»قولها: 

 الزمر الغناء، والصوت الحان والعالي. «مزمار الشيطان»قبيل اإلسالم. 

 «والحااراب»جماع برقااة، وهاي تاارس مان الجلااوب  «الاادرق»جمااع األساوب.  «الااوبان»

 القصير.  جمع حربة، وهي الرمح

 «الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهاو فاي 6105حديث صحيح: رواه أبو باوب ) 6

 .«صحيح أبي باوب»(، و3/203)

 ، أي: آخذ عنه الحم بأسنااي.«وأتعرق العرق»(. قولها: 300مالم ) 3

 والعرق: هو العظم الذي عليه بقية من لحم.

 (.2230البخاري ) 3

ي: باللعاب، والصاور اللاواتي تشابه الجاواري تلعاب بهاا ، أ«كنت ألعب بالبناات»قولها: 

 ، أي: يتغيبن، ويدخلن البيت.«يتقمعن منه»الصبايا. قولها: 

 .«هدي الااري»، أي: يرسلهن واحدة بعد أخرى. ااظر «ياربهن إليَّ »

 (، وهذا لفظ البخاري.6331(، ومالم )3525البخاري ) 1
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 ،اْمَرأَةً  َواَل  ،بِيَِدهِ  قَطُّ  َشْيئًا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َضَربَ  َماوعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (112 

 أَنْ  إاِلَّ  ؛َصاِحبِهِ  ِمنْ  فَيَْنتَقِمَ  ،قَطُّ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  اِيلَ  َوَما ،هللا َسبِيلِ  فِي يَُجاِهدَ  أَنْ  إاِلَّ  ،َخاِبًما َواَل 

لم. رواه ماَوَجلَّ  َعزَّ  هلل فَيَْنتَقِمَ  ،هللا َمَحاِرمِ  ِمنْ  َشْيءٌ  يُْنتَهَكَ 
2
. 

 يَْصنَعُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ  َمارضي هللاُ عنها:  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ  قَالَ  بن يزيد اأْلَْسَوبِ  َعنِ و (110

اَلةُ  َحَضَرتِ  فَإَِذا ،أَْهلِهِ  ِخْدَمةَ  -تَْعنِي- أَْهلِهِ  ِمْهنَةِ  فِي يَُكونُ  َكانَ  :قَالَتْ  ؟بَْيتِهِ  فِي  ،الصَّ

اَلةِ  إِلَى َخَرجَ  الصَّ
6

 اري.. رواه البخ

 هللا َعلَْيهِ  َرْحَمةُ  بَْكرٍ  أَبُو اْستَأَْذنَ : قَالَ  رضي هللاُ عنهما بَِشيرٍ  ْبنِ  النُّْعَمانِ  َعنِ و (115

ا ،َعالِيًا َعائَِشةَ  َصْوتَ  فََاِمعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعلَى  أََراكِ  أاََل  :َوقَالَ  ،لِيَْلِطَمهَا تَنَاَولَهَا َبَخلَ  فَلَمَّ

 ،ُمْغَضبًا بَْكرٍ  أَبُو َوَخَرجَ  ،يَْحِجُزهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََجَعلَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ىَعلَ  َصْوتَكِ  تَْرفَِعينَ 

ُجلِ  ِمنْ  أَْنقَْذتُكِ  ،َرأَْيتِنِي َكْيفَ » :بَْكرٍ  أَبُو َخَرجَ  ِحينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ   أَبُو فََمَكثَ  :قَالَ  «الرَّ

 فِي أَْبِخاَلاِي لَهَُما :فَقَالَ  اْصطَلََحا قَدْ  فََوَجَدهَُما ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  َعلَى اْستَأَْذنَ  ثُمَّ  ،أَيَّاًما بَْكرٍ 

فََعْلنَا قَدْ  فََعْلنَا قَدْ » ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،َحْربُِكَما فِي أَْبَخْلتَُمااِي َكَما ِسْلِمُكَما
3

 رواه أبو باوب.«. 

 رسول من رأيت ما بعد ؛لعمر هائبة أزال الوعن عائشة رضي هللاُ عنها قالت:  (111

 ال: فقالت كلي،: لها فقلت جالاة، زمعة بنت سوبة وعندي ،حريرة صنعت ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 هللا رسول فضحك وجهها، فلطخت وجهك، أللطخن أو ،لتأكلن: فقلت آكل، وال ،أشتهي

 سمعنا إذ يضحك، ملسو هيلع هللا ىلص هللا ورسول وجهي، تْ خَ طَ لَ فَ  منها تْ ذَ فأخَ  وبينها، بيني وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛وجوهكما فاغسًل قوما»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال عمر، بن هللا عبد يا: ينابي جاءاا صوتا

 عليكم الاالم وبركاته، هللا ورحمة النبي أيها عليك الاالم: عمر فقال ،«داخل عمر فإن

«ادخل ادخل»:  فقال ؟ أأبخل ،
3

 .«زوائد فضائل الصحابة». رواه أبو بكر القطيعي في 

 ،إِْذنٍ  بَِغْيرِ  َزْينَبُ  َعلَيَّ  َبَخلَتْ  َحتَّى َعلِْمتُ  َماوعن عائشة رضي هللاُ عنها قالت:  (120

 أَقَبَلَتْ  ثُمَّ  ،ُذَرْيَعتَْيهَا بَْكرٍ  أَبِي بُنَيَّةُ  قَلَبَتْ  إَِذا أََحْابُكَ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَتْ  ثُمَّ  ،َغْضبَى َوِهيَ 

 َحتَّى َعلَْيهَا فَأَْقبَْلتُ  ،«ِصِريفَاْنتَ  ،ُدونَكِ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ  َحتَّى َعْنهَا فَأَْعَرْضتُ  ،َعلَيَّ 

                                                 

 (.6365مالم ) 2

بااب خدماة الرجال فاي »(، وبوب عليه بقوله: 1323رقم )(، وأعابه ب202البخاري ) 6

 .«أهله

 «الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهاو فاي 3111حديث صحيح: رواه أبو باوب ) 3

(3/13.) 

(، وهاو 2/331) «زوائاد فضاائل الصاحابة»حديث حان: رواه أبو بكر القطيعي فاي  3

 (.3/10) «الجامع الصحيح»في 

 الحااء المطبوخ، والدسم، والماء.، الحريرة: «حريرة»قولها: 
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َوْجهُهُ  يَتَهَلَّلُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فََرأَْيتُ  ،َشْيئًا َعلَيَّ  تَُربُّ  َما فِيهَا فِي ِريقُهَا يَبِسَ  َوقَدْ  ،َرأَْيتُهَا
2

. رواه 

 ابن ماجة.

 خير متاع الدنيا المرأة الصالحة

ْنيَا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  نَّ أَ رضي هللاُ عنهما،  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (122  ،َمتَاع   الد 

ْنيَا َمتَاعِ  َوَخْيرُ  الَِحةُ  الَمْرأَةُ  الد  الصَّ
6
 . رواه مالم.«

 ال يقدم الرجذ زوجته على والديه

: يا فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (126

كَ » :قَالَ  ؟َصَحابَتِي بُِحْانِ  النَّاسِ  أََحقُّ  َمنْ  رسول هللا، كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم   «أُم 

كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أَبُوكَ  ثُمَّ » :قَالَ  ،َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم 
3

 . متفق عليه.

 حق الجار

قال الراغب: الجار من يقرب ماكنه منك
3
. 

 لجاراألمر باإلحسان إلى ا

﴿َواْعبُُدواْ هللا َوالَ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً َوبِِذي اْلقُْربَى قال هللا تعالى: 

بِيِل َوَما  اِحِب بِالَجنِب َواْبِن الاَّ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

 .[32]النااء:  َمااُُكْم إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً﴾َملََكْت أَيْ 

حمه هللا: والجار القريب من بينهما قرابة،  والجار الجنب قال الحافظ ابن حجر ر

                                                 

 «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 2152حااديث حااان: رواه اباان ماجااة ) 2

(2131.) 

، أي: أيكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين، أي: كأاك لشدة حبك «أحابك»قولها: 

عديها. الذريعاة: تصاغير الاذراع، وأرابت ساا «ذريعتيها»لها ال تنظر إلى امرأة أخرى. 

 ، أي: خذيها.«بواك»

 (.2320مالم ) 6

 (.6135(، ومالم )1102البخاري ) 3

 (.203مفربات الراغب ) 3
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بخالفه، وهذا قول األكثر، وأخرجه الطبري باند حان عن ابن عباس 
2
. 

 يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ : »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ  عنه، رضي هللاُ  اْلُخَزاِعيِّ  ُشَرْيحٍ  أَبِي َعنْ و (123

 فَْليُْكِرمْ  ،اْْلِخرِ  بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  ،َجاِرهِ  إِلَى فَْليُْحِسنْ  ،اْْلِخرِ  بِاهلل َواْليَْومِ 

لِيَْسُكتْ  أَوْ  اَخْيرا  فَْليَقُلْ  ،اْْلِخرِ  بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  ،َضْيفَهُ 
6

 متفق عليه.«. 

 اإلحسان إلى الجار من كماذ اإليمان

 َهُؤََلءِ  َعنِّي يَأُْخذُ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (123

 ،هللا َرُسولَ  يَا أَاَا :فَقُْلتُ  :َرةَ هَُريْ  أَبُو فَقَالَ  ،«بِِهنَّ  يَْعَملُ  َمنْ  يَُعلِّمُ  أَوْ  ،بِِهنَّ  فَيَْعَملُ  ،اْلَكلَِماتِ 

 هللا لَكَ  قََسمَ  بَِما َواْرضَ  ،النَّاسِ  أَْعبَدَ  تَُكنْ  الَمَحاِرمَ  اتَّقِ » :َوقَالَ  ،َخْمًاا فََعدَّ  ،بِيَِدي فَأََخذَ 

 تَُكنْ  لِنَْفِسكَ  ب  تُحِ  َما لِلنَّاسِ  َوأَِحبَّ  ،ُمْؤِمناا تَُكنْ  َجاِركَ  إِلَى َوأَْحِسنْ  ،النَّاسِ  أَْغنَى تَُكنْ 

ا ِحكَ  تُْكثِرْ  َوََل  ،ُمْسلِما ِحكِ  َكْثَرةَ  فَإِنَّ  ؛الضَّ اْلقَْلبَ  تُِميتُ  الضَّ
3
 . رواه الترمذي.«

 اإلحسان إلى الجار من أسباب دخوذ الجنة وأذيته من أسباب دخوذ النار

 قومت فالاة إن هللا، رسول يا: ملسو هيلع هللا ىلص للنبي قيلعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال:  (121

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال بلاااها؟ جيرااها وتؤذي وتصدق، وتفعل، النهار، وتصوم ،الليل
من  بأثوار وتصدق المكتوبة، تصلي وفالاة: قالوا ،«النار أهل من هي ، فيها خير َل»

الجنة أهل من هي»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال ؟ جيرااها تؤذي وال ،األقط
4
. رواه أحمد، «

 .«رباألبب المف»والبخاري في 

 نموذجان من إحسان السلف إلى جيرانهم 

 أَْهَدْيتُمْ  :فَقَالَ  ،َشاةً  َذبَحَ  أَاَّهُ رضي هللاُ عنهما،  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  ُمَجاِهدٍ  َعنْ  (122

 بِالَجارِ  يُوِصينِي ِجْبِريلُ  َزالَ  َما»: يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  فَإِاِّي ؛اْليَهُوِبيِّ  لَِجاِري

ثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَْنتُ  تَّىحَ  َسيَُورِّ
5

 رواه أبو باوب.«. 

                                                 

 (.20/136الفتح ) 2

 (.35(، ومالم )2021البخاري ) 6

( 130) «الصاحيحة»(، وغيره، وهاو فاي 6301حديث حان لغيره: رواه الترمذي ) 3

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

(، وهاو 221) «األبب المفارب»(، والبخااري فاي 6/330ه أحماد )حديث صاحيح روا 3

 (.210) «الصحيحة»في 

 .«النهاية»جمع ثور، هي قطعة من األقط، وهو لبن جامد ماتحجر، كما في   «أثوار»

 =الجاااامع »(، وهااو فااي 6063(، والترمااذي )1216حااديث صااحيح: رواه أبااو باوب ) 1
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 بْنُ  اْلِمْاَورُ  فََجاءَ  ،َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنِ  َسْعدِ  َعلَى َوقَْفتُ  :قَالَ  الشَِّريدِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ و (120

 ،َسْعدُ  يَا :فَقَالَ ، ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمْولَى َرافِعٍ  أَبُو َجاءَ  إِذْ  ،َمْنِكبَيَّ  إِْحَدى َعلَى يََدهُ  فََوَضعَ  ،َمْخَرَمةَ 

 ،َوهللا لَتَْبتَاَعنَّهَُما :اْلِمْاَورُ  فَقَالَ  ،أَْبتَاُعهَُما َوهللا َما :َسْعدٌ  فَقَالَ  ،َباِركَ  فِي بَْيتَيَّ  ِمنِّي اْبتَعْ 

َِ  آاَلفٍ  أَْربََعةِ  َعلَى أَِزيُدكَ  َوهللا اَل  :َسْعدٌ  فَقَالَ  َمةً  لَقَدْ  :َرافِعٍ  بُوأَ  قَالَ  .ُمقَطََّعةً  أَوْ  ،ُمنَجَّ

 َما «بَِسقَبِهِ  أََحق   الَجارُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسِمْعتُ  أَاِّي َولَْواَل  ؛ِبينَارٍ  ِمائَةِ  َخْمسُ  بِهَا أُْعِطيتُ 

إِيَّاهُ  فَأَْعطَاهَا ،ِبينَارٍ  ِمائَةِ  َخْمسُ  بِهَا أُْعطَى َوأَاَا ،آاَلفٍ  بِأَْربََعةِ  أَْعطَْيتَُكهَا
2

 البخاري.. رواه 

 الوصية بالجار

 يُوِصينِي ِجْبِريلُ  َزالَ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (125

ثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَْنتُ  َحتَّى بِالَجارِ  َسيَُورِّ
2
 . متفق عليه.«

 َكَمالِ  ِمنْ  اْلَجار ِحْفظ(: 20/133: )«الفتح»، كما في قال أبو محمد بن أبي جمرة

يَمان،  بِإِيَصالِ  بِهِ  اْلَوِصيَّة اِْمتِثَال َويَْحُصل َعلَْيِه، يَُحافِظُونَ  اْلَجاِهلِيَّة أَْهل انَ َوكَ  اإْلِ

ْحَاان ُضُروب  َوتَفَقُّد لِقَائِِه، ِعْندَ  اْلَوْجه َوطاََلقَة َوالاَّاَلم، َكاْلهَِديَِّة، ،الطَّاقَة بَِحَابِ  إِلَْيهِ  اإْلِ

 اِْختاَِلف َعلَى َعْنهُ  اأْلََذى أَْسبَاب َوَكف  . َذلِكَ  َغْير إِلَى إِلَْيهِ  تَاجيَحْ  فِيَما َوُمَعاَواَته َحاله،

يَّة أَْاَواعه  .َمْعنَِويَّة أَوْ  ،َكااَتْ  ِحاِّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أُِريدُ  أَْهلِي َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ  رضي هللا عنه ِمَن اأْلَْاَصارِ  َرُجلٍ  َعنْ و (121

 قَامَ  فََوهللا لَقَدْ  ،فََجلَْاتُ  ،َحاَجةً  لَهَُما أَنَّ  فَظَنَْنتُ  ،َعلَْيهِ  ُمْقبِلٌ  َرُجلٌ  إَِذاوَ  ،قَائِمٌ  بِهِ  أَاَا َوإَِذا

 يَا :فَقُْلتُ  ،إِلَْيهِ  فَقُْمتُ  ،اْاَصَرفَ  ثُمَّ  ،اْلقِيَامِ  طُولِ  ِمنْ  لَهُ  أَْرثِي َجَعْلتُ  َحتَّى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

ُجلُ ا هََذا بِكَ  قَامَ  لَقَدْ  ،هللا َرُسولَ   أَتَْدِري» :قَالَ  .اْلقِيَامِ  طُولِ  ِمنْ  لَكَ  أَْرثِي َجَعْلتُ  َحتَّى لرَّ

ثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَْنتُ  َحتَّى بِاْلَجارِ  يُوِصينِي ِجْبِريلُ  َذاكَ » :قَالَ  .اَل  :قُْلتُ  ؟«َهَذا َمنْ   إِنَّكَ  أََما ،َسيَُورِّ

ًَلمَ السَّ  َعلَْيكَ  لََردَّ  َعلَْيهِ  َسلَّْمتَ  ُكْنتَ  لَوْ 
3
 . رواه أحمد.«

 يُوِصي» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ وعن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه، قال: َسِمعُت  (100

=

                                                                                                                                   

 (.1/601) «الصحيح

، أي: منجمااة، ومعنااى «مقطعااة»، أي: اشااتر منااي. «منااي ابتااع»(. 6615البخاااري ) 2

هادي »، أي: بماا يالصاقه. ااظار: «أحق باقبه»منجمة، أي: مقطعة في أوقات معلومة. 

 .«الااري

( عان ابان 6261(، ومالم )2021(، والبخاري )6263(، ومالم )2023البخاري ) 6

 عمر رضي هللا عنهما.

صااحيح الترغيااب »صااحيح، وهااو فااي ( بإسااناب 1/321حااديث صااحيح رواه أحمااد ) 3

 (.6106) «والترهيب
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ثُهُ  أَنَّهُ  ظَنَْنتُ  َحتَّى بِالَجارِ   . رواه أحمد«َسيَُورِّ
2
. 

 خير الجيران عند هللا خيرهم لجاره

 َخْيرُ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو رضي هللا عنهما (102

«لَِجاِرهِ  هللا َخْيُرُهمْ  ِعْندَ  اْلِجيَرانِ  َوَخْيرُ  ،لَِصاِحبِهِ  هللا َخْيُرُهمْ  ِعْندَ  اْْلَْصَحابِ 
6

. رواه 

 الترمذي.

 إكرام الجار

 َعْينَايَ  َوأَْبَصَرتْ  ،أُُذاَايَ  َسِمَعتْ : قَالَ  أَاَّهُ  رضي هللا عنه اْلَعَدِويِّ  ُشَرْيحٍ  أَبِي َعنْ  (106

َوَمْن ، َجاَرهُ  فَْليُْكِرمْ  ،ِاْْلِخر بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  تََكلَّمَ  ِحينَ 

 ،هللا َرُسولَ  يَا ؟َجائَِزتُهُ  َوَما :قَالُوا «َجائَِزتَهُ  َضْيفَهُ فَْليُْكِرْم  ،َواْليَْوِم اْْلِخرِ  َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل

يَافَةُ  ،َولَْيلَتُهُ  يَْوُمهُ » :قَالَ   :َوقَالَ  ،«َعلَْيهِ  َصَدقَة   فَُهوَ  َذلِكَ  َوَراءَ  َكانَ  فََما ،أَيَّامٍ  ثًََلثَةُ  َوالضِّ

ا فَْليَقُلْ  ،اْْلِخرِ  بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ » متفق عليه«. لِيَْصُمتْ  أَوْ  ،َخْيرا
3
. 

 استحباب إهداء شيء من الطعام إلى الجيران

 ،َمَرقاا طَبَْختَ  إَِذا أَْوَصانِي»: ملسو هيلع هللا ىلص َخلِيلِي إِنَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (103

 «بَِمْعُروفٍ  ِمْنَها فَأَِصْبُهمْ  ،ِجيَرانِكَ  ِمنْ  بَْيتٍ  أَْهلَ  اْنظُرْ  ثُمَّ  ،َماَءهُ  فَأَْكثِرْ 

ِجيَرانَكَ  َوتََعاَهدْ  اَماَءهَ  فَأَْكثِرْ  َمَرقَةا  طَبَْختَ  إَِذا َذر   أَبَا يَا»وفي رواية: 
4
. رواه «

 مالم.

 استحباب تبادذ الهدية بين الجيران مهما َقلَّتْ 

 ََل  الُمْسلَِماتِ  نَِساءَ  يَا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، هللا َعْنهُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (103

َشاةٍ  فِْرِسنَ  َولَوْ  ،لَِجاَرتَِها َجاَرة   تَْحقَِرنَّ 
1

 متفق عليه.«. 

                                                 

صاااحيح الترغياااب، »( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 1/620حااديث حاااان: رواه أحماااد ) 2

 (.6103« )والترهيب

 (.1/602) «الجامع الصحيح»(، وهو في 2133حديث حان: رواه الترمذي ) 6

 (، وهذا لفظه.35(، ومالم )2021البخاري ) 3

 (.6261مالم عقب حديث رقم ) 3

 (.2030(، ومالم )2020البخاري ) 1

قال الجوهري: الفرسن من البعير، كالحافر من الداباة، وقاال: وربماا اساتعير فاي الشااة. 

 (.263) «رياض الصالحين»ااظر: 
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 شبع وجاره جائع فلي  بكامذ اإليمان من

 يشبع الذي المؤمن ليس»: ملسو هيلع هللا ىلص النبيعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال  (101

إلى جنبه جائع وجاره
2
 .«األبب المفرب». رواه البخاري في «

 استحباب تقديم الجار األقرب فاألقرب إذا لم يقدر على اإلحسان إلى الجميع

 أَيِِّهَما فَإِلَى ،َجاَرْينِ  لِي إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ قالت:  ْنهَاهللا عَ  َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ  (102

بَاباا ِمْنكِ  أَْقَربِِهَما إِلَى» :قَالَ  ؟أُْهِدي
2

 رواه البخاري.«. 

 هَِديَّة ِمنْ  َجاره بَْيت يَْدُخل َما يََرى اأْلَْقَرب أَنَّ  فِيهِ  اْلِحْكَمة: قيل: قال الحافظ

ففَيَ  ،َوَغْيرهَا  ِمنَ  لَِجاِرهِ  يَقَع لَِما ةً بإَِجا أَْسَرع اأْلَْقَرب َوأَنَّ  ،اأْلَْبَعد بِِخاَلفِ  لَهَا تََشوَّ

اْلَغْفلَة أَْوقَات فِي ِسيََّما َواَل  ،الُمِهمَّات
3
. 

 حد الجوار

 النَِّداء ِمعَ سَ  َمنْ : هللا َعْنهُ  َرِضيَ  َعلِي   َعنْ  فََجاءَ :  اْلِجَوار َحد   فِي َواْختُلِفَ : قال الحافظ

ْبح َصاَلة َمَعك َصلَّى َمنْ  :َوقِيلَ  .َجار فَهُوَ   َحد   :َعائَِشة َوَعنْ  .َجار فَهُوَ  الَمْاِجد فِي الصُّ

 اأْلََبب» فِي اْلبَُخاِري   َوأَْخَرجَ  ِمْثله، اأْلَْوَزاِعيِّ  َوَعنْ  .َجااِب ُكل   ِمنْ  َباًرا أَْربَُعونَ  اْلِجَوار

 إِنَّ  الأَ » َمْرفُوًعا َمالِك ْبن َكْعب َعنْ  َضِعيف بَِانَدٍ  َولِلطَّبََرااِيِّ  اْلَحَان، نِ عَ  ِمْثله «الُمْفَرب

 َعنْ  َباًرا أَْربَُعونَ : ِشهَاب اِْبن َعنْ  ،يُواُس َعنْ  ،َوْهب اِْبن َوأَْخَرجَ  ،«َجار َباًرا أَْربَِعينَ 

 يُِريد أَنْ  َويَْحتَِمل َكاأْلُولَى، يَْحتَِمل َوهََذا .َدْيهِ يَ  بَْينَ  َوِمنْ  ،َخْلفه َوِمنْ  ،يََااره َوَعنْ  ،يَِمينه

َرةَعشَ  َجااِب ُكل   ِمنْ  فَيَُكون ،التَّْوِزيع
3
. 

 حسن الجوار من أسباب عمران الديار والزيادة في األعمار

 ِمنَ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  َمنْ  إِنَّهُ » :لَهَا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ  (100

ْفقِ  ْنيَا َخْيرِ  ِمنْ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  فَقَدْ  الرِّ ِحمِ  َوِصلَةُ  ،َواْْلِخَرةِ  الد   َوُحْسنُ  ،الُخلُقِ  َوُحْسنُ  ،الرَّ

يَارَ  يَْعُمَرانِ  اْلِجَوارِ  رواه أحمد«. اْْلَْعَمارِ  فِي َويَِزيَدانِ  ،الدِّ
1
. 

                                                 

(، وهااااو فااااي 226) «األبب المفاااارب»حااااديث حااااان لغيااااره: رواه البخاااااري فااااي  2

 (.231) «الصحيحة»

 (.2060) البخاري  6

 (.20/131الفتح ) 3

 (.110 -20/131الفتح ) 3

 = «الصااحيح الماااند»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 2/211حااديث صااحيح: رواه أحمااد ) 1
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العرب تحترم حق الجار 
2
 

ًدا إِنَّ  ُمَعاِويَةُ  يَا :قَالَ  َمالًِكا أََخاهُ  أَنَّ بن حيدة،  ُمَعاِويَةَ عن  (105  ،ِجيَرااِي أََخذَ  ُمَحمَّ

 قَدْ  فَإِاَّهُمْ  ؛ِجيَرااِي لِي َبعْ  :فَقَالَ  ،َمَعهُ  فَاْاطَلَْقتُ  :قَالَ  .َوَكلََّمكَ  ؛َعَرفَكَ  قَدْ  فَإِاَّهُ  ؛إِلَْيهِ  فَاْاطَلِقْ 

طًا فَقَامَ  ،َعْنهُ  فَأَْعَرضَ  ،أَْسلَُموا َكااُوا  لَيَْزُعُمونَ  النَّاسَ  إِنَّ  فََعْلتَ  َوهللا لَئِنْ  أَمَ  :فَقَالَ  ،ُمتََمعِّ

هُ  َوَجَعْلتُ  ،َغْيِرهِ  إِلَى َوتَْخلُفُ  بِاأْلَْمرِ  تَأُْمرُ  أَاَّكَ   َما» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،يَتََكلَّمُ  َوهُوَ  ،أَُجرُّ

 إِلَى َوتَُخالِفُ  بِاأْلَْمرِ  لَتَأُْمرُ  أَاَّكَ  لَيَْزُعُمونَ  النَّاسَ  إِنَّ  َذلِكَ  فََعْلتَ  َوهللا لَئِنْ  إِاَّكَ  فَقَالُ  ؟«تَقُولُ 

 َوَما ،َعلَيَّ  إَِلَّ  َذاكَ  َوَما ،َذاكَ  فََعْلتُ  فَلَئِنْ  ،قَائِلُُهمْ  أَوْ  ،قَالُوَها قَدْ  أَوَ » :فَقَالَ  :قَالَ  .َغْيِرهِ 

ِجيَرانَهُ  لَهُ  اأَْرِسلُو َشْيءٍ  ِمنْ  َذلِكَ  ِمنْ  َعلَْيِهمْ 
2

 رواه أحمد.«. 

 من سعادة المرء الجار الصالح، ومن شقاوته الجار السوء

 من أربع»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قالرضي هللا عنه  وقاص أبي بن سعدعن  (101

 الهنيء، والمركب الصالح، والجار الواسع، والمسكن الصالحة، المرأة: السعادة

 والمركب الضيق، والمسكن السوء، ةوالمرأ السوء، الجار: الشقاوة من وأربع

السوء
3
 . رواه ابن حبان. «

 تحريم أذية الجار

بِاهلل  يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (150

 َوَمنْ  ،َضْيفَهُ  فَْليُْكِرمْ  ،ِخرِ اْْل  بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  ،َجاَرهُ  يُْؤذِ  فًََل  ،اْْلِخرِ  َواْليَْومِ 

ا فَْليَقُلْ  ،اْْلِخرِ  بِاهلل َواْليَْومِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  متفق عليه«. لِيَْسُكتْ  أَوْ  ،َخْيرا
3
. 

 أذية الجار من موانع دخوذ الجنة

 ََل  َمنْ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (152

=

                                                                                                                                   

(2261.) 

 .«الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

 (.1/600) «الجامع الصحيح»(، وهو في 3/330حديث حان: رواه أحمد ) 6

متاااخطًا متغضاابًا يجااوز أن يكااون بااالعين، : أي: «النهايااة»قااال فااي  «متمعطًااا»قولااه: 

 والغين.

 «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 2636حااديث حااان: رواه اباان حبااان ) 3

 (.656) «الصحيحة»(، و305)

 (.35(، ومالم )2025البخاري ) 3
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بََوائِقَهُ  َجاُرهُ  يَأَْمنُ 
2

 رواه مالم. «. 

 أذية الجار مناف لكماذ اإليمان

 َوهللا ََل  ،يُْؤِمنُ  َوهللا ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ عن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (156

قَهُ ئبََوا َجاُرهُ  يَأَْمنُ  ََل  الَِّذي» :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا ؟َوَمنْ  :قِيلَ  «.يُْؤِمنُ  َوهللا ََل  ،يُْؤِمنُ 
6

 .»

 رواه البخاري.

 ماذا يفعذ من يؤذيه جاره

 :فَقَالَ  ،َجاَرهُ  يَْشُكو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (153

تَْينِ  فَأَتَاهُ  ،«فَاْصبِرْ  ،اْذَهبْ » ، «الطَِّريقِ  فِي َمتَاَعكَ  فَاْطَرحْ  اْذَهبْ » :فَقَالَ  ،ثاََلثًا أَوْ  ،َمرَّ

 ،يَْلَعنُواَهُ  النَّاسُ  فََجَعلَ  ،َخبََرهُ  فَيُْخبُِرهُمْ  ،يَْاأَلُواَهُ  النَّاسُ  فََجَعلَ  ،الطَِّريقِ  فِي َمتَاَعهُ  فَطََرحَ 

تَْكَرهُهُ  َشْيئًا ِمنِّي تََرى اَل  اْرِجعْ  :لَهُ  فَقَالَ  ،َجاُرهُ  إِلَْيهِ  فََجاءَ  ،َوفََعلَ  ،َوفََعلَ  ،هللا بِهِ  فََعلَ 
3
 .

 رواه أبو باوب.

 أذيته أعظم من أذية غيره تعظيم حق الجار و بيان أنَّ 

 َما» :أِلَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن المقداب بن األسوب رضي هللا عنه قال:  (153

نَا فِي تَقُولُونَ  َمهُ  :قَالُوا ؟«الزِّ  فَقَالَ  :قَالَ  .يَاَمةِ اْلقِ  يَْومِ  إِلَى َحَرامٌ  فَهُوَ  ؛َوَرُسولُهُ  ،هللا َحرَّ

ُجلُ  يَْزنِيَ  َْلَنْ » :أِلَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ   بِاْمَرأَةِ  يَْزنِيَ  أَنْ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْيَسرُ  نِْسَوةٍ  رِ بَِعشْ  الرَّ

ِرقَةِ  فِي تَقُولُونَ  َما» :فَقَالَ  :قَالَ  «َجاِرهِ  َمهَا :قَالُوا ؟«السَّ  .امٌ َحرَ  فَِهيَ  ؛َوَرُسولُهُ  ،هللا َحرَّ

ُجلُ  يَْسِرقَ  َْلَنْ » :قَالَ  َجاِرهِ  ِمنْ  يَْسِرقَ  أَنْ  ِمنْ  َعلَْيهِ  أَْيَسرُ  أَْبيَاتٍ  ةِ رَ َعشَ  ِمنْ  الرَّ
3

رواه «. 

 .«األبب المفرب»أحمد، والبخاري في 

 االستعاذة باهلل من جار السوء يف دار املقامة

 إني اللهم» :في بعائه يقول كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،رضي هللا عنه هريرة أبي عن (151
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يتحول  ةالبادي جار فإن المقامة، دار في السوء جار من بك أعوذ 
1
. رو اه البخاري «

 ،وابن حبان.«األبب المفرب»في 

 تعلق الجار بجاره يوم القيامة إذا قصر في حقه

 متعلق جار من كم»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت: قال رضي هللا عنهما عمر ابن عن (152

فضله نيمنعو دوني، بابه أغلق هذا رب، يا: يقول القيامة يوم بجاره
6
.  رواه «

 .«األبب المفرب»البخاري في 

 الصبر على أذية الجار من أسباب محبة هللا

هللا  يُِحب ُهمُ  ثًََلثَة  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ذر رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا  (150

ا اْلَعُدوَّ  فَلَقِيَ  ،هللا َسبِيلِ  فِي َغَزا َرُجل   :َوَجلَّ  هللا َعزَّ  يُْبِغُضُهمُ  َوثًََلثَة   ،َوَجلَّ  َعزَّ   ُمَجاِهدا

 الَِّذينَ  هللا يُِحب   إِنَّ ﴿ َوَجلَّ  هللا َعزَّ  ِكتَابِ  فِي تَِجُدونَ  َوأَْنتُمْ  ،قُتِلَ  َحتَّى فَقَاتَلَ  ،ُمْحتَِسباا

 يَْكفِيَهُ  َحتَّى َويَْحتَِسبُهُ  ،أََذاهُ  لَىعَ  فَيَْصبِرُ  ،يُْؤِذيهِ  َجار   لَهُ  َوَرُجل  ، ﴾َصف اا َسبِيلِهِ  فِي يُقَاتِلُونَ 

 أَوْ  ،اْلَكَرى َعلَْيِهمْ  يَُشقَّ  َحتَّى فَيَِسيُرونَ  ،قَْومٍ  َمعَ  يَُكونُ  َوَرُجل   ،َحيَاةٍ  أَوْ  ،بَِمْوتٍ  هللا إِيَّاهُ 

 يُْبِغُضهُمْ  الَِّذينَ  الثًََّلثَةُ و ،َوَصًَلتِهِ  ،ُوُضوئِهِ  إِلَى فَيَقُومُ  ،اللَّْيلِ  آِخرِ  فِي فَيَْنِزلُونَ  ،الن َعاسُ 

 ُمْختَالٍ  ُكلَّ  يُِحب   هللا ََل  إِنَّ ﴿ َوَجل   هللا َعزَّ  ِكتَابِ  فِي تَِجُدونَ  َوأَْنتُمْ  ،اْلُمْختَالُ  اْلفَُخورُ  :هللا

فُ  َواْلبَيَّاعُ  ،َوالتَّاِجرُ  ،الَمنَّانُ  َواْلبَِخيلُ ﴾، فَُخورٍ  . رواه أحمد.«الَحًلَّ
 3

 

 أن يمنع جاره من شيء ينفعه وال يضره لي  للجار

 أَنْ  َجاَرهُ  َجار   يَْمنَعْ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  هللا َعْنهُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (155

 ِميَنَّ َوهللا أَلَرْ  !ُمْعِرِضينَ  َعْنهَا أََراُكمْ  لِي َما :هَُرْيَرةَ  أَبُو يَقُولُ  ثُمَّ ، «ِجَداِرهِ  فِي َخَشبَهُ  يَْغِرزَ 

أَْكتَافُِكمْ  بَْينَ  بِهَا
3

  . متفق عليه.

 

 

                                                 

(، وهاو فاي 6012(، وابان حباان )220) «األبب المفارب»حديث حان: البخاري في  2

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا. 2333) «الصحيحة»

 «الصااحيحة»(، وهااو فااي 222) «األبب المفاارب»حااديث حااان لغيااره: البخاااري فااي  6

(6232.) 

 (.606) «الصحيح الماند»(، وهو في 1/202حديث صحيح: رواه أحمد ) 3

 هو النعاس. «الكرى»

 (.2201(، ومالم )6323البخاري ) 3
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 الترغيب في بر الوالدين

 تعريف بر الوالدين لغة، واصطالًحا.

 بر الوالدين لغة: ضد العقوق.

واصطالًحا: اإلحاان إلى الوالدين والتعطف عليهما، والرفق بهما، والرعاية 

من بعدهماألحوالهما، وعدم اإلساءة إليهما، وإكرام صديقهما 
2
. 

 األمر باإلحسان إلى الوالدين

 .[32]النااء:  ﴿ َواْعبُُدوْا هللا َوالَ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً﴾قال هللا تعالى: 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً وَ وقال تعالى:  بِاْلَوالَِدْيِن ﴿قُْل تََعالَْوْا أَْتُل َما َحرَّ

 . [212]األاعام:  إِْحَااااً﴾

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر وقال تعالى:  ﴿َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوْا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً إِمَّ

َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح  *ل لَّهَُما قَْوالً َكِريماً أََحُدهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَّهَُمآ أُفٍّ َوالَ تَْنهَْرهَُما َوقُ 

بِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَااِي َصِغيراً  ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ  .[63 -63]اإلسراء:  ﴾الذُّ

 شكر الوالدين واإلحسان إليهما وإن كانا كافرين

ْينَا اإِلاَااَن بَِوالَِدْيِه قال هللا تعالى:  هُ َوْهناً َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي ﴿ َوَوصَّ َحَملَْتهُ أُمُّ

َوإِن َجاهََداَك َعلى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك  *َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ الَمِصيُر 

ْايَا َمْعُروفاً َواتَّبِْع سَ  بِيَل َمْن أَاَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ بِِه ِعْلٌم فاَل تُِطْعهَُما َوَصاِحْبهَُما فِي الدُّ

 .[21 -23]لقمان:  َمْرِجُعُكْم فَأُاَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾

ي َعلَيَّ  قَِدَمتْ : قَالَتْ  رضي هللا عنهما بَْكرٍ  أَبِي بِْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ و (151  ُمْشِرَكةٌ  َوِهيَ  أُمِّ

 َعلَيَّ  هللا قَِدَمتْ  َرُسولَ  يَا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  اْستَْفتَْيتُ فَ  ،َعاهََدهُمْ  إِذْ  قَُرْيشٍ  َعْهدِ  فِي

ي ي أَفَأَِصلُ  َراِغبَةٌ  َوِهيَ  ،أُمِّ أُمَّكِ  ِصلِي نََعمْ » :قَالَ  ،أُمِّ
6

 متفق عليه.«. 

 الوصية بالوالدين

ْينَا اإِلاَااَن بَِوالَِدْيِه إِْحَااااً َحَملَْتهُ أُ قال هللا تعالى:  هُ ُكْرهاً َوَوَضَعْتهُ ُكْرهاً ﴿َوَوصَّ مُّ

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَ  ْن َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلثُوَن َشْهراً َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ
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ْرَضاهُ َوأَْصلِْح لِي فِي أَْشُكَر اِْعَمتََك الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِحاً تَ 

يَّتِي إِاِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِاِّي ِمَن الُمْالِِميَن  أُْولَئَِك الَِّذيَن اَتَقَبَُّل َعْنهُْم أَْحَاَن َما َعِملُوا  *ُذرِّ

ْدِق الَِّذي َكااُوا يُوَعُدونَ   -21]األحقاف:  ﴾َواَتَجاَوُز َعن َسيِّئَاتِِهْم فِي أَْصَحاِب الَجنَِّة َوْعَد الصِّ

22]. 

هللا  إِنَّ : »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  يَكِربَ  َمْعدِ  ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ و (110

َهاتُِكمْ  يُوِصيُكمْ  فَاْْلَْقَربِ  ،بِاْْلَْقَربِ  هللا يُوِصيُكمْ  إِنَّ  ،بِآبَائُِكمْ  هللا يُوِصيُكمْ  إِنَّ  :ثًََلثاا بِأُمَّ
1

 .»

 رواه ابن ماجة.

 بر الوالدين أحب األعماذ إلى هللا بعد الصالة على وقتها

 َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسأَْلتُ قال:  هللا َعْنهُ  َرِضيَ  َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ عن  (112

ًَلةُ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ  اْلَعَملِ  أَيُّ  ،هللا  «اْلَوالَِدْينِ  بِر   ثُمَّ » :قَالَ  ؟أَيٌّ  ثُمَّ  :قُْلتُ  «ِميقَاتَِها َعلَى الصَّ

. متفق عليه.لََزاَباِي اْستََزْبتُهُ  َولَوْ  «.هللا َسبِيلِ  فِي اْلِجَهادُ » :قَالَ  ؟أَيٌّ  ثُمَّ  :قُْلتُ 
 6

 

 أحق النا  بحسن الصحبة نْ مَ 

: يا فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (116

كَ » :قَالَ  ؟َصَحابَتِي بُِحْانِ  النَّاسِ  أََحقُّ  َمنْ  رسول هللا، كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم   «أُم 

كَ  ثُمَّ » :قَالَ  ؟َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أَبُوكَ  ثُمَّ » :قَالَ  ،َمنْ  ثُمَّ  :قَالَ  «أُم 
3

 . متفق عليه.

 عظم حق الوالدين

ا َولَد   يَْجِزي ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (113  إَِلَّ  ،َوالِدا

ا يَِجَدهُ  أَنْ  «فَيُْعتِقَهُ  ،فَيَْشتَِريَهُ  ،َمْملُوكا
3

 . رواه مالم.

 وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال شهد ابن عمر رضي هللا عنه  (113

 : يقول ظهره، وراء أمه حمل بالبيت، يطوف ااايً مَ يَ  رجاًل 
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 لصحبة.بمعنى ا «الصحابة»و

واعلم أاه يالحظ على كثير من الناس تحاين أخالقهم، وألفاظهم  مع غير والِديهم أكثر 

 من والِديهم، فنرجوا أن في هذا الحديث توجيهًا لهم.

 (.2120مالم ) 3
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     لُ المذل   بعيرها لها إاي 

 

     أذعر لم ركابها أذعرت إن

 
واحدة بزفرة وال ال،: قال ؟ جزيتها أترااي عمر ابن يا:  قال ثم

2
. 

 .«األبب المفرب»رواه البخاري في 

 وجوب طاعة الوالدين في غير  معصية هللا

 َرُجاَلنِ  َجاَءهُ  إِذْ  ُمَعاِويَةَ  دَ ِعنْ  أَاَا بَْينََما: قَالَ  يِّ زِ اْلَعنَ  ُخَوْيلِدٍ  ْبنِ  َحْنظَلَةَ  َعنْ  (111

ارٍ  َرْأسِ  فِي يَْختَِصَمانِ   لِيَِطبْ  بن عمرو: عبد هللا فَقَالَ  ،قَتَْلتُهُ  أَاَا :ِمْنهَُما َواِحدٍ  ُكلُّ  يَقُولُ  َعمَّ

 اْلفِئَةُ  لُهُ تَْقتُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  -يَْعنِي– َسِمْعتُ  فَإِاِّي ،لَِصاِحبِهِ  اَْفًاا أََحُدُكَما بِهِ 

 لِي فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َشَكااِي أَبِي إِنَّ  :قَالَ  َمَعنَا بَالُكَ  فََما :ُمَعاِويَةُ  فَقَالَ  ،«اْلبَاِغيَةُ 

أُقَاتِلُ  َولَْاتُ  ،َمَعُكمْ  فَأَاَا «تَْعِصهِ  َوََل  َحي اا َدامَ  َما أَبَاكَ  أَِطعْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 
6

 . رواه أحمد.

 أَبِي َوَكانَ  ،أُِحبُّهَا اْمَرأَةٌ  تَْحتِي َكااَتْ : قَالَ  رضي هللا عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و (112

 هللا ْبنَ  َعْبدَ  يَا» :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  َذلِكَ  فََذَكْرتُ  ،فَأَبَْيتُ  أُطَلِّقَهَا أَنْ  أَبِي فَأََمَراِي ،يَْكَرهُهَا

«اْمَرأَتَكَ  طَلِّقْ  ،ُعَمرَ 
3

 . رواه الترمذي.

 تقديم بر الوالدين على التطوع في الصالة وغيرها

 :ثًََلثَة   إَِلَّ  الَمْهدِ  فِي يَتََكلَّمْ  لَمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (110

ا َرُجًلا  ُجَرْيج   َوَكانَ  ،ُجَرْيجٍ  َوَصاِحبُ  ،َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى  ،فِيَها فََكانَ  ،َصْوَمَعةا  فَاتََّخذَ  ،َعابِدا

هُ  فَأَتَْتهُ   َعلَى فَأَْقبَلَ  ،َوَصًَلتِي ،أُمِّي ،َربِّ  يَا :فَقَالَ  ،ُجَرْيجُ  يَا :فَقَالَتْ  ،يَُصلِّي َوُهوَ  أُم 

ا ،فَاْنَصَرفَتْ  ،َصًَلتِهِ   ،بِّ رَ  يَا :فَقَالَ  ،ُجَرْيجُ  يَا :فَقَالَتْ  ،يَُصلِّي َوُهوَ  أَتَْتهُ  اْلَغدِ  ِمنْ  َكانَ  فَلَمَّ

ا فَاْنَصَرفَتْ  ،َصًَلتِهِ  َعلَى فَأَْقبَلَ  ،َوَصًَلتِي ،أُمِّي  :فَقَالَتْ  ،يَُصلِّي َوهُوَ  أَتَْتهُ  اْلَغدِ  ِمنْ  َكانَ  فَلَمَّ

 َحتَّى تُِمْتهُ  ََل  اللهمَّ  :فَقَالَتْ  ،َصًَلتِهِ  َعلَى فَأَْقبَلَ  ،َوَصًَلتِي أُمِّي ،َربِّ  أَيْ  :فَقَالَ  ،ُجَرْيجُ  يَا

ا إِْسَرائِيلَ  بَنُو فَتََذاَكرَ  ،الُموِمَساتِ  ُوُجوهِ  إِلَى ظُرَ يَنْ   بَِغي   اْمَرأَة   َوَكانَتْ  ،َوِعبَاَدتَهُ  ،ُجَرْيجا

َضتْ  :قَالَ  لَُكمْ  َْلَْفتِنَنَّهُ  ،ِشْئتُمْ  إِنْ  :فَقَالَتْ  ،بُِحْسنَِها يُتََمثَّلُ   فَأَتَتْ  ،إِلَْيَها يَْلتَفِتْ  فَلَمْ  ،لَهُ  فَتََعرَّ

                                                 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 22)ص «األبب المفاارب»البخاااري فااي  2

وال بزفااارة »، أي: بعيرهاااا. قولاااه: «ركابهاااا»(. قولاااه: 1)  «صاااحيح األبب المفااارب»

هي المرة من الزفير، وهو تربب الانفس حتاى تختلاف األضاالع، وهاذا يعارض «: واحدة

 ة عند الوضع.أللمر

( للعالماة 1/251) «الجامع الصحيح»(، بإسناب صحيح، وهو في 2135رواه أحمد ) 6

 الوابعي رحمه هللا. 

 (.1/251) «الجامع الصحيح»و في ( بإسناب حان، وه2251رواه الترمذي ) 3
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ا ،فََحَملَتْ  ،َعلَْيَها فََوقَعَ  ،نَْفِسَها ِمنْ  فَأَْمَكنَْتهُ  ،َصْوَمَعتِهِ  إِلَى يَأِْوي َكانَ  َراِعياا  َولََدتْ  فَلَمَّ

 َما فَقَالَ  ،يَْضِربُونَهُ  َوَجَعلُوا ،َصْوَمَعتَهُ  َوَهَدُموا ،فَاْستَْنَزلُوهُ  ،فَأَتَْوهُ  ،ُجَرْيجٍ  ِمنْ  هُوَ  :قَالَتْ 

بِي   أَْينَ  :فَقَالَ  ،ِمْنكَ  فََولََدتْ  ،اْلبَِغيِّ  بَِهِذهِ  َزنَْيتَ  قَالُوا ؟مْ َشأْنُكُ   :فَقَالَ  ،بِهِ  فََجاُءوا ،الصَّ

ا ،فََصلَّى ،أَُصلِّيَ  َحتَّى َدُعونِي بِيَّ  أَتَى اْنَصَرفَ  فَلَمَّ  ُغًَلمُ  يَا :َوقَالَ  ،بَْطنِهِ  فِي فَطََعنَ  ،الصَّ

اِعي ن  فًَُل  :قَالَ  ؟أَبُوكَ  َمنْ   :َوقَالُوا ،بِهِ  َويَتََمسَُّحونَ  ،يُقَبِّلُونَهُ  ُجَرْيجٍ  َعلَى فَأَْقبَلُوا :قَالَ  الرَّ

 .فَفََعلُوا ،َكانَتْ  َكَما ِطينٍ  ِمنْ  أَِعيُدوَها ََل  :قَالَ  َذَهبٍ  ِمنْ  َصْوَمَعتَكَ  لَكَ  نَْبنِي

هِ  ِمنْ  يَْرَضعُ  َصبِي   َوبَْينَا  ،َحَسنَةٍ  َوَشاَرةٍ  ،فَاِرَهةٍ  َدابَّةٍ  َعلَى اِكب  رَ  َرُجل   فََمرَّ  ،أُمِّ

هُ  فَقَالَتْ   :فَقَالَ  ،إِلَْيهِ  فَنَظَرَ  ،إِلَْيهِ  َوأَْقبَلَ  ،الثَّْديَ  فَتََركَ  ،َهَذا ِمْثلَ  اْبنِي اْجَعلِ  ،اللهمَّ  :أُم 

 َرُسولِ  إِلَى أَْنظُرُ  فََكأَنِّي :قَالَ  ْرتَِضعُ يَ  فََجَعلَ  ،ثَْديِهِ  َعلَى أَْقبَلَ  ثُمَّ  ،ِمْثلَهُ  تَْجَعْلنِي ََل  ،اللهمَّ 

بَّابَةِ  بِإِْصبَِعهِ  اْرتَِضاَعهُ  يَْحِكي َوُهوَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َها فََجَعلَ  ،فَِمهِ  فِي السَّ وا :قَالَ  يَُمص   َوَمر 

 ،اْلَوِكيلُ   َونِْعمَ هللا َحْسبِيَ  :تَقُولُ  َوِهيَ  ،َسَرْقتِ  َزنَْيتِ  َويَقُولُونَ  ،يَْضِربُونََها َوُهمْ  ،بَِجاِريَةٍ 

هُ  فَقَالَتْ  َضاعَ  فَتََركَ  ،ِمْثلََها اْبنِي تَْجَعلِ  ََل  ،اللهمَّ  :أُم   اْجَعْلنِي ،اللهمَّ  :فَقَالَ  ،إِلَْيَها َونَظَرَ  الرَّ

 اْجَعلْ  ،اللهمَّ  :فَقُْلتُ  ،الَهْيئَةِ  َحَسنُ  َرُجل   َمرَّ  َحْلقَى :فَقَالَتْ  ،الَحِديثَ  تََراَجَعا فَهُنَاكَ  ،ِمْثلََها

وا ،ِمْثلَهُ  تَْجَعْلنِي ََل  ،اللهمَّ  :فَقُْلتَ  ،ِمْثلَهُ  اْبنِي  ،يَْضِربُونََها َوُهمْ  ،اْْلََمةِ  بَِهِذهِ  َوَمر 

 ِمْثلََها اْجَعْلنِي ،اللهمَّ  :فَقُْلتَ  ،ِمْثلََها اْبنِي تَْجَعلْ  ََل  ،اللهمَّ  :فَقُْلتُ  ،َسَرْقتِ  َزنَْيتِ  :َويَقُولُونَ 

ُجلَ  َذاكَ  إِنَّ  :قَالَ  ا َكانَ  الرَّ  :لََها يَقُولُونَ  َهِذهِ  َوإِنَّ  ،ِمْثلَهُ  تَْجَعْلنِي ََل  ،اللهمَّ  :فَقُْلتُ  ؛َجبَّارا

«ِمْثلََها اْجَعْلنِي ،اللهمَّ  فَقُْلتُ  ؛تَْسِرقْ  َولَمْ  ،َوَسَرْقتِ  ،تَْزنِ  َولَمْ  ،َزنَْيتِ 
2

 . متفق عليه.

اَلة آثَرَ أاه  رحمه هللا: فيه قال النووي هللا  فَاْستََجاب َعلَْيِه، فََدَعتْ  إَِجابَتهَا، َعلَى الصَّ

َواب َكانَ  أَاَّهُ  َعلَى َبلِيل هََذا :اْلُعلََماء قَالَ . لَهَا  َصاَلة فِي َكانَ  أِلَاَّهُ  ؛هَاإَِجابَتَ  َحق ه فِي الصَّ

ع فِيهَا َوااِلْستِْمَرار ،اَْفلٍ  هَا ،اأْلُم   بَةَوإَِجا َواِجب، اَل  تَطَوُّ . َحَرام َوُعقُوقهَا َواِجب، َوبِر 
6

اهـ 

. 

 بر الوالدين آكد من الجهاد الذي هو فرض كفاية

هللا  اَبِيِّ  إِلَى َرُجلٌ  أَْقبَلَ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال:  (115
                                                 

 (، وهذا لفظه. 6110(، ومالم )3332البخاري ) 2

يتمثل »، أي: زااية. «بغي»، أي: الزوااي البغايا المتجاهرات بذلك. «الموماات»قوله: 

الفارهاة: النشايطة الحاابة « باباة فارهاة»أي: يضرب بها المثال الافرابهاا باه.  «بحانها

، أي: «تراجعاا الحاديث»جمال الظااهر فاي الهيئاة، والملابس. : هي ال«والشارة»القوية، 

، وحدَّثها.  ، أي: اللهام اجعلناي ساالًما مان المعاصاي «اللهم اجعلناي مثلهاا»حدثت الصبيَّ

 كما هي سالمة، وليس المراب مثلها في النابة إلى باطل تكون منه بريئة.

 (.205 -22/201ااظر شرح النووي على صحيح مالم ) 6
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 أََحد   َوالَِدْيكَ  ِمنْ  فََهلْ » :هللا قَالَ  ِمنْ  ْجرَ اأْلَ  أَْبتَِغي ؛َواْلِجهَابِ  ،اْلِهْجَرةِ  َعلَى أُبَايُِعكَ  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص 

 إِلَى فَاْرِجعْ » :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟«هللا ِمنَ  اْْلَْجرَ  فَتَْبتَِغي» :قَالَ  ،ِكاَلهَُما بَلْ  ،اََعمْ  :قَالَ  ؟«َحي  

«ُصْحبَتَُهَما فَأَْحِسنْ  ،َوالَِدْيكَ 
2

 . متفق عليه.

 «.فََجاِهدْ  فَفِيِهَما» :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَ  ؟«َوالَِداكَ  َحي  أَ » :فَقَالَ وفي رواية لهما: 

هَما، فَِضيلَة لِِعظَمِ  َبلِيل ُكل ه هََذارحمه هللا:  قال النووي  َوفِيهِ  اْلِجهَاب، ِمنْ  آَكد َوأَاَّهُ  بِر 

ة  الُمْالِم بِإِْذنِ  أَوْ  ُمْالَِمْيِن، َكااَا إَِذا بِإِْذاِِهَما إاِلَّ  اْلِجهَاب يَُجوز اَل  أَاَّهُ  :اْلُعلََماء قَالَهُ  لَِما ُحجَّ

ف   يَْحُضر لَمْ  إَِذا ُكل ه هََذا، ِمْنهَُما  .إِْذن بَِغْيرِ  يَُجوز فَِحينَئِذٍ  َوإاِلَّ  اْلقِتَال، َويَتََعيَّن ،الصَّ

 أخذ الميثاق على بني إسرائيذ أن يحسنوا إلى الوالدين

ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً ﴿َوإِْذ أََخْذاَا قال هللا تعالى: 

 .[53]البقرة:  َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْاناً﴾

 بر الوالدين من صفات األنبياء عليهم السالم

اً بَِوالَِدتِي َولَْم يَْجَعْلنِي َجبَّاراً َشقِي اً﴾﴿ قال هللا تعالى عن عياى عليه الاالم:   .[36]مريم:  َوبَر 

اً بَِوالَِدْيِه َولَْم يَُكن َجبَّاراً َعِصي اً﴾وقال تعالى عن يحيى عليه الاالم:   .[23]مريم:  ﴿َوبَر 

ن قَْولِهَا َوقَاَل َربِّ وقال تعالى عن سليمان عليه الاالم:  َم َضاِحكاً مِّ أَْوِزْعنِي  ﴿فَتَبَاَّ

أَْن أَْشُكَر اِْعَمتََك الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِحاً تَْرَضاهُ َوأَْبِخْلنِي 

الِِحيَن﴾  .[21]النمل:  بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِبَك الصَّ

هِ  رَ قَبْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َزارَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (111  َمنْ  َوأَْبَكى ،فَبََكى ،أُمِّ

 أَُزورَ  أَنْ  فِي َواْستَأَْذْنتُهُ  ،لِي يَأَْذنْ  فَلَمْ  ،لََها أَْستَْغفِرَ  أَنْ  فِي َربِّي اْستَأَْذْنتُ » :فَقَالَ  ،َحْولَهُ 

رُ  فَإِنََّها ؛اْلقُبُورَ  فَُزوُروا ،لِي ِذنَ فَأَ  ،قَْبَرَها «الَمْوتَ  تَُذكِّ
6

 . رواه مالم.

 الوالدين من فعذ السلف الصالح رضوان هللا عليهمبر 

ي أَْبُعو ُكْنتُ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (200 ْساَلمِ  إِلَى أُمِّ  ،ُمْشِرَكةٌ  َوِهيَ  ،اإْلِ

 أَْبِكي َوأَاَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَأَتَْيتُ  ،أَْكَرهُ  َما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  فِي فَأَْسَمَعْتنِي ،يَْوًما فََدَعْوتُهَا

ي أَْبُعو ُكْنتُ  إِاِّي ،هللا َرُسولَ  يَا :تُ قُلْ  ْساَلمِ  إِلَى أُمِّ  ،اْليَْومَ  فََدَعْوتُهَا ،َعلَيَّ  فَتَأْبَى ،اإْلِ

 ،اللهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،هَُرْيَرةَ  أَبِي أُمَّ  يَْهِديَ  هللا أَنْ  فَاْبعُ  ،أَْكَرهُ  َما فِيكَ  فَأَْسَمَعْتنِي

ا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  اَبِيِّ  بَِدْعَوةِ  ُمْاتَْبِشًرا فََخَرْجتُ  «َرْيَرةَ هُ  أَبِي أُمَّ  اْهدِ   ،اْلبَابِ  إِلَى فَِصْرتُ  ،ِجْئتُ  فَلَمَّ

ي فََاِمَعتْ  ،ُمَجافٌ  هُوَ  فَإَِذا  َوَسِمْعتُ  ،هَُرْيَرةَ  أَبَا يَا َمَكااَكَ  :فَقَالَتْ  ،قََدَميَّ  َخْشفَ  أُمِّ

                                                 

 (، وهذا لفظه.6131(، ومالم )1106ي )البخار 2
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 ثُمَّ  ،اْلبَابَ  فَفَتََحتِ  ،ِخَماِرهَا َعنْ  َوَعِجلَتْ  ،ِبْرَعهَا َولَبَِاتْ  ،فَاْغتََالَتْ  :قَالَ  الَماءِ  َخْضَخَضةَ 

ًدا أَنَّ  َوأَْشهَدُ  ،هللا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشهَدُ  ،هَُرْيَرةَ  أَبَا يَا :قَالَتْ   :قَالَ  .َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

 قَدْ  أَْبِشرْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  :قَالَ  اْلفََرحِ  ِمنْ  أَْبِكي اَوأَاَ  فَأَتَْيتُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى فََرَجْعتُ 

 :قُْلتُ  :قَالَ  َخْيًرا َوقَالَ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  ،هَُرْيَرةَ  أَبِي أُمَّ  َوهََدى ،هللا َبْعَوتَكَ  اْستََجابَ 

يَوأُ  ،أَاَا يَُحبِّبَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  ،هللا َرُسولَ  يَا  فَقَالَ  :قَالَ  ،إِلَْينَا َويَُحبِّبَهُمْ  ،الُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِبهِ  إِلَى مِّ

هُ   -هَُرْيَرةَ  أَبَا يَْعنِي- هََذا ُعبَْيَدكَ  َحبِّبْ  ،اللهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ   ،الُمْؤِمنِينَ  ِعبَاِبكَ  إِلَى َوأُمَّ

أََحبَّنِي إاِلَّ  يََرااِي َواَل  ،بِي يَْاَمعُ  ُمْؤِمنٌ  ُخلِقَ  فََما ،الُمْؤِمنِينَ  إِلَْيِهمْ  َوَحبِّبْ 
2

 . رواه مالم.

رضي  ، أاه ركب مع أبي هريرة وعن أبي مرة مولى أم هااي بنت أبي طالب (202

فإذا بخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك الاالم ورحمة  ،إلى أرضه بالعقيقهللا عنه 

كاته، يقول: رحمك هللا ربيتني هللا وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك الاالم ورحمة هللا وبر

. رواه ورضي عنك كما بررتني كبيرا ،صغيرا، فتقول: يا بني، وأات فجزاك هللا خيرا

«األبب المفرب»البخاري في 
6
. 

 من بر الولدين الدعاء لهما

ِمناً ﴿َربِّ اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َبَخَل بَْيتَِي ُمؤْ قال هللا تعالى عن اوح عليه الاالم: 

 .[65]اوح:  َولِْلُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت﴾

﴿َربَّنَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم وقال تعالى عن إبراهيم عليه الاالم: 

 .[32]إبراهيم:  اْلِحَااُب﴾

ْنَسانُ  َماتَ  إَِذا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (206  اإْلِ

 يَْدُعو َصالِحٍ  َولَدٍ  أَوْ  ،بِهِ  يُْنتَفَعُ  ِعْلمٍ  أَوْ  ،َجاِريَةٍ  َصَدقَةٍ  ِمنْ  إَِلَّ  :ثًََلثَةٍ  ِمنْ  إَِلَّ  َعَملُهُ  اْنقَطَعَ 

رواه مالم«. لَهُ 
3
. 

 االستغفار للوالدين والدعاء لهما من أسباب رفعة درجتهما في الجنة

 لَيَْرفَعُ  َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ي هللا عنهرض هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (203

َرَجةَ  الِحِ  لِْلَعْبدِ  الدَّ  َولَِدكَ  بِاْستِْغفَارِ  :فَيَقُولُ  ؟َهِذهِ  لِي أَنَّى ،َربِّ  يَا :فَيَقُولُ  ،الَجنَّةِ  فِي الصَّ

                                                 

 (.6312مالم ) 2

خضخضاة »، أي: صاوتهما فاي األرض. «خشاف قَاَدَميَّ »، أي: مغلاق. «مجااف»قوله: 

 أي: صوت تحريكه. «الماء

« صحيح األبب المفارب»، وحان سنده العالمة األلبااي رحمه هللا في «األبب المفرب» 6

(22.) 
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«لَكَ  
2

 . رواه أحمد.

 .«َك لَكَ بَِدَعاِء َولَدِ »وفي رواية للبزار: 

 ين صلة ودهما وصديقهمادَ لِ امن بر الو

حُ  ِحَمارٌ  لَهُ  َكانَ  َمكَّةَ  إِلَى َخَرجَ  إَِذا َكانَ  أَاَّهُ  رضي هللا عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  (203  يَتََروَّ

اِحلَةِ  ُرُكوبَ  َملَّ  إَِذا َعلَْيهِ   إِذْ  ،اْلِحَمارِ  َذلِكَ  ىَعلَ  يَْوًما هُوَ  فَبَْينَا ،َرْأَسهُ  بِهَا يَُشدُّ  َوِعَماَمةٌ  ،الرَّ

 اْرَكبْ  :َوقَالَ  ،اْلِحَمارَ  فَأَْعطَاهُ  بَلَى :قَالَ  ؟فاَُلنٍ  ْبنِ  فاَُلنِ  اْبنَ  أَلَْاتَ  :فَقَالَ  ،أَْعَرابِيٌّ  بِهِ  َمرَّ 

 هََذا ْعطَْيتَ أَ  هللا لَكَ  َغفَرَ  :أَْصَحابِهِ  بَْعضُ  لَهُ  فَقَالَ  ،َرْأَسكَ  بِهَا اْشُدبْ  :قَالَ  َواْلِعَماَمةَ  ،هََذا

حُ  ُكْنتَ  ِحَماًرا اأْلَْعَرابِيَّ   َسِمْعتُ  إِاِّي :فَقَالَ  ،َرْأَسكَ  بِهَا تَُشدُّ  ُكْنتَ  َوِعَماَمةً  ،َعلَْيهِ  تََروَّ

ُجلِ  ِصلَةَ  اْلبِرِّ  أَبَرِّ  ِمنْ  إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ   أَبَاهُ  َوإِنَّ  «يَُولِّيَ  أَنْ  بَْعدَ  أَبِيهِ  ُودِّ  أَْهلَ  الرَّ

لُِعَمرَ  َصِديقًا َكانَ 
6

 . رواه مالم.

ُجُل ُودَّ أَبِيهِ »وفي رواية له:   .«أَبَر  اْلبِرِّ أَْن يَِصَل الرَّ

 أنت ومالث ألبيث

هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُشَعْيبٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  (201  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَتَى َرُجاًل  أَنَّ  َجدِّ

 أَْوََلَدُكمْ  إِنَّ  ،لَِوالِِدكَ  َوَمالُكَ  أَْنتَ » :قَالَ  :َمالِي تَاجُ جْ يَ  َوالِِدي َوإِنَّ  ،َوَولًَدا ،َمااًل  يلِ  إِنَّ  ،هللا

«أَْوََلِدُكمْ  َكْسبِ  ِمنْ  فَُكلُوا ،َكْسبُِكمْ  أَْطيَبِ  ِمنْ 
3

 . رواه أبو باوب.

                                                 

لشاايخنا رحمااه هللا  «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، والحااديث فااي 6/101رواه أحمااد ) 2

(2351). 

 .«النهاية»، أي: يطلب الراحة كما في «يتروح عليه»(. 6116مالم ) 6

للعالماة األلباااي  «صاحيح أباي باوب»( بإسناب حان، وهاو فاي 3130رواه أبو باوب ) 3

 رحمه هللا.

 َماا يَُكاون أَنْ  َويُْشبِه.  َعلَْيهِ  فَيَأْتِي يَْاتَأِْصلهُ  َمْعنَاهُ :  اْلَخطَّابِي   لَ قَا «المعبوب»قال في عون 

ائِل َذَكَرهُ   إِلَْياهِ  يَْحتَااج َماا ِمْقاَدار َوأَنَّ  َعلَْياهِ  النَّفَقَاة بَِاابَبِ  هُوَ  إِاََّما َماله َوالِده اِْجتِيَاح ِمنْ  الاَّ

 ، َعلَْياهِ  َويَاأْتِي أَْصاله يَْجتَاح أَنْ  إاِلَّ  ِمْنهُ  َواْلفَْضل َماله َعْفو يَْاَعهُ  اَل  َكثِير َشْيء َعلَْيهِ  لِلنَّفَقَةِ 

 َمْعنَاى َعلَى لَِوالِِدك َوَمالُك أَْاتَ  لَهُ  َوقَالَ  النَّفَقَة تَْرك فِي لَهُ  يَُرخِّص َولَمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي   يَْعُذرهُ  فَلَمْ 

 لَاك يَُكانْ  لَامْ  َوإَِذا ، اَْفااه َماال ِمانْ  يَأُْخاذ َكَماا اْلَحاَجة قَْدر ِمْنك َخذَ أَ  َمالِك إِلَى اِْحتَاجَ  إَِذا أَاَّهُ 

ااأفَ  ، َعلَْياهِ  َوتُْنفِاق تَْكتَِااب أَنْ  لَِزَماك َكْااب لَاك َوَكانَ  َمال  َمالاه إِبَاَحاة بِاهِ  أََرابَ  يَُكاون أَنْ  مَّ

 = َذهَابَ  اْلفُقَهَااء ِمانْ  أََحاًدا أَْعلَام فَااَل  اْلَوْجه هََذا ىَعلَ  اَل  َعلَْيهِ  َويَأْتِي يَْجتَاحهُ  َحتَّى َواْعتَِراضه
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 من بر الوالدين اإلنفاق عليهما والصدقة

ْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى ﴿يَْاأَلُ قال هللا تعالى:  واََك َماَذا يُنفِقُوَن قُْل َما أَافَْقتُم مِّ

بِيِل َوَما تَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللا بِِه َعلِيٌم﴾  .[621]البقرة:  َوالَمَااِكيِن َواْبِن الاَّ

 ،اْمَرأَةٌ  أَتَْتهُ  إِذْ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِعْندَ  الِسٌ جَ  أَاَا بَْينَاوعن بريدة رضي هللا عنه قال:  (202

 َوَردََّها ،أَْجُركِ  َوَجبَ » :فَقَالَ  :قَالَ  .َماتَتْ  َوإِاَّهَا ،بَِجاِريَةٍ  أُمِّي َعلَى تََصدَّْقتُ  إِاِّي :فَقَالَتْ 

 :قَالَ  ؟َعْنهَا أَفَأَُصومُ  ،َشْهرٍ  َصْومُ  َعلَْيهَا َكانَ  إِاَّهُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَتْ  «.اْلِميَراثُ  َعلَْيكِ 

ي» :قَالَ  ؟َعْنهَا أَفَأَُحجُّ  ،قَطُّ  تَُحجَّ  لَمْ  إِاَّهَا :قَالَتْ  «َعْنَها ُصوِمي» «َعْنَها ُحجِّ
2

 . رواه مالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمرات بر الوالدين

=

                                                                                                                                   

 . اِْاتَهَى أَْعلَم َوهللَاَّ  إِلَْيهِ 

يعنااي: أن أباااك كااان ساابب وجااوبك « أااات ومالااك ألبيااك»: ملسو هيلع هللا ىلصوقااال المناااوي: فااي قولااه 

ووجوبك سبب وجوب مالك فصار له بذلك حق كان به أولى مناك بنفااك، فاإذا احتااج فلاه 

 منه قدر الحاجة، فليس المراب إباحة ماله له حتى ياتأصله بال حاجة. اهـ  أن يأخذ

 (.2231مالم ) 2
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 بر الوالدين من أسباب دخوذ الجنة 

 فِي فََرأَْيتُنِي ،نِْمتُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ُسولُ رَ  قَالَ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعائَِشةَ  َعنْ  (200

 فَقَالَ  ،«الن ْعَمانِ  ْبنُ  َحاِرثَةُ  َهَذا :قَالُوا ؟َهَذا َمنْ  :فَقُْلتُ  ،يَْقَرأُ  قَاِرئٍ  َصْوتَ  فََسِمْعتُ  ،الَجنَّةِ 

هِ  النَّاسِ  أَبَرَّ  َوَكانَ  ،«اْلبِر   َكَذاكَ  ،اْلبِر   َكَذاكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِأُمِّ
2

 واه أحمد.. ر

 أُمِّي َوإِنَّ  ،اْمَرأَةً  لِيَ  إِنَّ  :فَقَالَ  ،أَتَاهُ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللا عنه،  الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ و (205

 أَْبَوابِ  أَْوَسطُ  ،اْلَوالِدُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :الدَّْرَباءِ  أَبُو قَالَ  ؟بِطاََلقِهَا تَأُْمُراِي

«اْحفَْظهُ  أَوْ  ،اْلبَابَ  َذلِكَ  فَأَِضعْ  تَ ِشئْ  فَإِنْ  ،الَجنَّةِ 
6
. 

 رواه الترمذي

 بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء

 اْليََمنِ  أَْهلِ  أَْمَدابُ  َعلَْيهِ  أَتَى إَِذا اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ  :قَالَ  َجابِرٍ  ْبنِ  أَُسْيرِ  َعنْ  (201

 :قَالَ  ؟َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  أَْاتَ  :فَقَالَ  ،أَُوْيسٍ  َعلَى أَتَى ىَحتَّ  ؟َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  أَفِيُكمْ  ،َسأَلَهُمْ 

 َمْوِضعَ  إاِلَّ  ِمْنهُ  فَبََرْأتَ  ،بََرصٌ  بِكَ  فََكانَ  :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرابٍ  ِمنْ  :قَالَ  اََعمْ 

 َعلَْيُكمْ  يَأْتِي» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : الَ قَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟َوالَِدةٌ  لَكَ  :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟ِبْرهَمٍ 

 إَِلَّ  ِمْنهُ  فَبََرأَ  ،بََرص   بِهِ  َكانَ  قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرادٍ  ِمنْ  اْليََمنِ  أَْهلِ  أَْمَدادِ  َمعَ  َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ 

هُ  ىَعلَ  أَْقَسمَ  لَوْ  بَر   بَِها ُهوَ  َوالَِدة   لَهُ  ،ِدْرَهمٍ  َمْوِضعَ   يَْستَْغفِرَ  أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ،هللا َْلَبَرَّ

 أاََل  :قَالَ  .اْلُكوفَةَ  :قَالَ  ؟تُِريدُ  أَْينَ  ُعَمرُ  :لَهُ  فَقَالَ  ،لَهُ  فَاْستَْغفَرَ  ،لِي فَاْستَْغفِرْ  ،«فَاْفَعلْ  ،لَكَ 

ا :قَالَ  .إِلَيَّ  بُّ أَحَ  النَّاسِ  َغْبَراءِ  فِي أَُكونُ  :قَالَ  ؟َعاِملِهَا إِلَى لَكَ  أَْكتُبُ   اْلَعامِ  ِمنَ  َكانَ  فَلَمَّ

 قَلِيلَ  اْلبَْيتِ  َرثَّ  تََرْكتُهُ  :قَالَ  أَُوْيسٍ  َعنْ  فََاأَلَهُ  ،ُعَمرَ  فََوافَقَ  ،أَْشَرافِِهمْ  ِمنْ  َرُجلٌ  َحجَّ  الُمْقبِلِ 

 أَْهلِ  أَْمَدادِ  َمعَ  ،َعاِمرٍ  ْبنُ  سُ أَُويْ  َعلَْيُكمْ  يَأْتِي» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  .الَمتَاعِ 

 بَِها ُهوَ  َوالَِدة   لَهُ  ،ِدْرَهمٍ  َمْوِضعَ  إَِلَّ  ِمْنهُ  فَبََرأَ  بََرص   بِهِ  َكانَ  قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرادٍ  ِمنْ  اْليََمنِ 

هُ  َعلَى أَْقَسمَ  لَوْ  بَر    :فَقَالَ  ،أَُوْيًاا فَأَتَى ،«اْفَعلْ فَ  ،لَكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ،هللا َْلَبَرَّ

 أَْاتَ  :قَالَ  .لِي اْستَْغفِرْ  :قَالَ  لِي فَاْستَْغفِرْ  ،َصالِحٍ  بَِافَرٍ  َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْاتَ  :قَالَ  لِي اْستَْغفِرْ 

 لَهُ  فَفَِطنَ  ،لَهُ  ْغفَرَ فَاْستَ  ،اََعمْ  :قَالَ  ُعَمرَ  لَقِيتَ  :قَالَ  .لِي فَاْستَْغفِرْ  ،َصالِحٍ  بَِافَرٍ  َعْهًدا أَْحَدثُ 

 أَْينَ  ِمنْ  :قَالَ  إِْاَاانٌ  َرآهُ  ُكلََّما فََكانَ  ،بُْرَبةً  َوَكَاْوتُهُ  ،أَُسْيرٌ  :قَالَ  َوْجِههِ  َعلَى فَاْاطَلَقَ  ،النَّاسُ 

؟ رواه مالماْلبُْرَبةُ  هَِذهِ  أِلَُوْيسٍ 
3
. 
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 البر من أسباب الزيادة في العمر

َعاءُ  إَِلَّ  اْلقََضاءَ  يَُرد   ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ نه رضي هللا ع َسْلَمانَ  َعنْ  (220  ،الد 

رواه الترمذي«. اْلبِر   إَِلَّ  ،اْلُعْمرِ  فِي يَِزيدُ  َوََل 
2
. 

 بر الوالدين من أسباب الفرج بعد الشدة

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  هللا َعْنهَُما َرِضيَ عن عبد هللا بن عمر   (222

 فَاْنَحَدَرتْ  فََدَخلُوهُ  ،َغارٍ  إِلَى الَمبِيتَ  أََوْوا َحتَّى قَْبلَُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  ثًََلثَةُ  اْنطَلَقَ »

ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  يُْنِجيُكمْ  ََل  إِنَّهُ  :فَقَالُوا ،اْلَغارَ  َعلَْيِهمْ  فََسدَّتْ  ،الَجبَلِ  ِمنَ  َصْخَرة    أَنْ  إَِلَّ  الصَّ

 َوُكْنتُ  ،َكبِيَرانِ  َشْيَخانِ  أَبََوانِ  لِي َكانَ  اللهمَّ  :ِمْنُهمْ  َرُجل   فَقَالَ  ،أَْعَمالُِكمْ  بَِصالِحِ  هللا تَْدُعوا

ا َشْيءٍ  طَلَبِ  فِي بِي فَنَأَى ،َماَلا  َوََل  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقُ  ََل   ،نَاَما َحتَّى َعلَْيِهَما أُِرحْ  فَلَمْ  يَْوما

 فَلَبِْثتُ  ،َماَلا  أَوْ  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقَ  أَنْ  َوَكِرْهتُ  ،نَائَِمْينِ  فََوَجْدتُُهَما ،بُوقَهَُماغَ  لَُهَما فََحلَْبتُ 

 َغبُوقَُهَما فََشِربَا ،فَاْستَْيقَظَا ،اْلفَْجرُ  بََرقَ  َحتَّى اْستِيقَاظَُهَما أَْنتَِظرُ  يََدي َعلَى َواْلقََدحُ 

جْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَفَرِّ  ،الصَّ

 أََحبَّ  َكانَتْ  َعم   بِْنتُ  لِي َكانَتْ  ،اللهمَّ  :اْْلَخرُ  َوقَالَ  ،الُخُروجَ  يَْستَِطيعُونَ  ََل  َشْيئاا فَاْنفََرَجتْ 

نِينَ  ِمنْ  َسنَة   بَِها أَلَمَّتْ  َحتَّى ِمنِّي اْمتَنََعتْ فَ  نَْفِسَها َعنْ  فَأََرْدتَُها إِلَيَّ  النَّاسِ   ،فََجاَءْتنِي ،السِّ

 قََدْرتُ  إَِذا َحتَّى فَفََعلَتْ  ،نَْفِسَها َوبَْينَ  بَْينِي تَُخلِّيَ  أَنْ  َعلَى ِدينَارٍ  َوِمائَةَ  ِعْشِرينَ  فَأَْعطَْيتَُها

ْجتُ  ،بَِحقِّهِ  إَِلَّ  الَخاتَمَ  تَفُضَّ  أَنْ  لَكَ  أُِحل   ََل  :قَالَتْ  َعلَْيَها  ،َعلَْيَها اْلُوقُوعِ  ِمنْ  فَتََحرَّ

 ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  أَْعطَْيتَُها الَِّذي الذََّهبَ  َوتََرْكتُ  ،إِلَيَّ  النَّاسِ  أََحب   َوِهيَ  ،َعْنَها فَاْنَصَرْفتُ 

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتْ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَاْفُرجْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  ذلك فََعْلتُ   ََل  أَنَّهُمْ  َغْيرَ  الصَّ

 أَْجَرهُمْ  فَأَْعطَْيتُُهمْ  ،أَُجَراءَ  اْستَأَْجْرتُ  إِنِّي ،اللهمَّ  :الثَّالِثُ  َوقَالَ  ،ِمْنَها الُخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ 

 فََجاَءنِي ،اْْلَْمَوالُ  ِمْنهُ  َرتْ َكثُ  َحتَّى أَْجَرهُ  فَثَمَّْرتُ  ،َوَذَهبَ  ،لَهُ  الَِّذي تََركَ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َغْيرَ 

بِلِ  ِمنْ  أَْجِركَ  ِمنْ  تََرى َما ُكل   لَهُ  فَقُْلتُ  ،أَْجِري إِلَيَّ  أَدِّ  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،ِحينٍ  بَْعدَ   ،اإْلِ

قِيقِ  ،َواْلَغنَمِ  ،َواْلبَقَرِ   أَْستَْهِزئُ  ََل  إِنِّي :فَقُْلتُ  ،بِي تَْستَْهِزئْ  ََل  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،َوالرَّ

 ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  فَإِنْ  ،اللهمَّ  َشْيئاا ِمْنهُ  يَْتُركْ  فَلَمْ  ،فَاْستَاقَهُ  ،ُكلَّهُ  فَأََخَذهُ  ،بِكَ 

=

                                                                                                                                   

األمداب: هم الجماعاة الغازاة الاذين يمادون جياوش اإلساالم فاي  «أمداب أهل اليمن»قوله: 

، أي: ضعفائهم، وصعاليكهم، وأخالطهام الاذين ال «غبراء الناس»الغزو، وواحدهم مدب 

شاارح »ق العاايش. ااظاار: الرثاثااة معناهااا حقااارة المتاااع، وضااي« رث البياات»يُْؤبَااهُ لهاام. 

 (.12 -21/11) «مالم للنووي

( للعالماة 213) «الصاحيحة»(، وهاو فاي 6231رواه الترماذي ) حديث حاان لغياره 2

 األلبااي رحمه هللا.
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ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتْ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَاْفُرجْ   متفق عليه«. يَْمُشونَ  فََخَرُجوا ،الصَّ
2
. 

 

 

 

 الترهيب من عقوق الوالدين

 العقوق لغة، واصطالًحا

 العقوق لغة: قطيعة الوالدين.

واصطالًحا: قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا هو: صدور ما يتأذى به الوالد من 

ولده من قول، أو فعل إال في شرك، أو معصية مالم يتعنت الوالد
6
. 

 تحريم العقوق

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر ﴿ َوقََضى َربَُّك قال هللا تعالى:  أاَلَّ تَْعبُُدوْا إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَااااً إِمَّ

 .[63]اإلسراء:  أََحُدهَُما أَْو ِكالَهَُما فَالَ تَقُل لَّهَُمآ أُفٍّ َوالَ تَْنهَْرهَُما َوقُل لَّهَُما قَْوالً َكِريماً﴾

، أي: ال تزجرهما، ﴾َوالَ تَْنهَْرهَُما﴿أف كلمة تضجر،  ﴾آ أُفٍّ فاَلَ تَقُل لَّهُمَ ﴿قوله تعالى: 

 وال تغلظ عليهما.

مَ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه ُشْعبَةَ  ْبنِ  الُمِغيَرةِ  َعنِ و (226  َعلَْيُكمْ  هللا َحرَّ

َهاتِ  ُعقُوقَ  َؤالِ  َوَكْثَرةَ  ،َوقَالَ  ،قِيلَ  ُكمْ لَ  َوَكِرهَ  ،َوَهاتِ  اَوَمنَعا  ،اْلبَنَاتِ  َوَوْأدَ  ،اْْلُمَّ  ،الس 

                                                 

 (.6033(، ومالم )6606البخاري ) 2

، الغبااوق: هااو شاارب العشااي، والمااراب: ال أقاادم عليهمااا أحااًدا. «ال أغبااق قبلهمااا»قولااه: 

، أي: ازلات «ألمت»لمع، وظهر.  «برق»، أي: لم أرجع. «فلم أرح»بَُعَد ، أي: «فنأى»

  «ال تفااض الخاااتم»، أي: المجدبااة التااي ال تنباات فيهااا األرض شاايئًا. «ساانة ماان الااانين»

 َكثَّرُت. «فثمرت»، أي: بزواج مشروع. «إال بحقه»الخاتم كناية عن الفرج، والبكارة. 

 (.20/315فتح الباري ) 6
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«الَمالِ  َوإَِضاَعةَ 
2

 . متفق عليه.

 عقوق الوالدين من أكبر الكبائر

 «اْلَكبَائِرِ  بِأَْكبَرِ  أُنَبِّئُُكمْ  أَََل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي بكرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (223

ْشَراكُ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :قُْلنَا  ،فََجلَسَ  ُمتَِّكئًا َوَكانَ  «اْلَوالَِدْينِ  َوُعقُوقُ  ،بِاهلل اإْلِ

ورِ  َوقَْولُ  أَََل » :فَقَالَ  ورِ  َوَشَهاَدةُ  ،الز  ورِ  َوقَْولُ  أَََل  ،الز  ورِ  َوَشَهاَدةُ  ،الز   َزالَ  فََما ،«الز 

يَْاُكتُ  اَل  :قُْلتُ  َحتَّى :يَقُولُهَا
6

 . متفق عليه.

 َعنِ  ُسئِلَ  أَوْ  ،اْلَكبَائِرَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َذَكرَ : قَالَ  هللا َعْنهُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ وعن  (223

ْركُ » :فَقَالَ  ،اْلَكبَائِرِ   بِأَْكبَرِ  أُنَبِّئُُكمْ  أَََل » :فَقَالَ  ،«اْلَوالَِدْينِ  َوُعقُوقُ  ،النَّْفسِ  َوقَْتلُ  ،بِاهلل الشِّ

ورِ  قَْولُ » :قَالَ  «اْلَكبَائِرِ  ورِ  َشَهاَدةُ » :الَ قَ  أَوْ  ،«الز   :قَالَ  أَاَّهُ  ظَنِّي َوأَْكثَرُ  :ُشْعبَةُ  قَالَ  «الز 

ورِ  َشَهاَدةُ » «الز 
3

 . متفق عليه.

ْشَراكُ  اْلَكبَائِرُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو رضي هللا عنهماو (221  اإْلِ

رواه البخاري«. اْلَغُموسُ  َواْليَِمينُ  ،ْفسِ النَّ  َوقَْتلُ  ،اْلَوالَِدْينِ  َوُعقُوقُ  ،بِاهلل
3
. 

 من عق والديه فهو ملعون

 تُُخومَ  َغيَّرَ  هللا َمنْ  لََعنَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  اَبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنهما،  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  (222
                                                 

 (.2021(، ومالم )1101البخاري ) 2

وإاما اقتصر هنا على األمهات؛ ألن حرمتهنَّ آكد من حرماة اآلبااء؛ وألن أكثار العقاوق 

 «شاارحه علااى مااالم»يقااع لألمهااات، ويطمااع األوالب فاايهن قالااه النااووي رحمااه هللا فااي 

(26/20.) 

 «ووأب البنااات»طلااب مااا لاايس لااه.  «وهااات»معناااه منااع مااا وجااب عليااه.  «منًعااا»قولاه: 

معناه الحديث بكل ماا ياامعه، فيقاول قيال: كاذا، « وقيل، وقال»عناه: بفنهن في الحياة. م

تباذيره، وصارفه فاي  «وإضااعة الماال»وقال فالن كذا مما ال يعلام صاحته، وال يظنهاا. 

غير الوجوه المأذون فيها من مقاصاد اآلخارة، والادايا، وتارك حفظاه ماع إمكاان الحفاظ. 

عند حديث رقم « رياض الصالحين»ا ال حاجة إليه. ااظر: اإللحاح فيم «وكثرة الاؤال»

(336.) 

 (.50(، ومالم )1102البخاري ) 6

 (.55(، ومالم )1100البخاري ) 3

(. واليمين الغموس: التاي يحلفهاا كاذبًاا عاماًدا ساميت غموًساا؛ ألاهاا 2201البخاري ) 3

 تغمس الحالف في اإلثم.
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 َغْيرَ  تََولَّى هللا َمنْ  لََعنَ  ،َوالَِدْيهِ  لََعنَ  هللا َمنْ  لََعنَ  ،هللا لَِغْيرِ  َذبَحَ  هللا َمنْ  لََعنَ  ،اْْلَْرضِ  

هَ  هللا َمنْ  لََعنَ  ،َمَوالِيهِ   هللا َمنْ  لََعنَ  ،بَِهيَمةٍ  َعلَى َوقَعَ  هللا َمنْ  لََعنَ  ،السَّبِيلِ  َعنْ  أَْعَمى َكمَّ

«ثًََلثاا لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  َعِملَ 
2

 . رواه أحمد.

 من لعن والديه فهو ملعون

 لََعنَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصنه قال سمعت رسول هللا عن علي بن أبي طالب رضي هللا ع (220

 هللا َمنْ  َولََعنَ  ،َوالَِدْيهِ  لََعنَ  هللا َمنْ  َولََعنَ  ،ُمْحِدثاا آَوى هللا َمنْ  َولََعنَ  ،هللا لَِغْيرِ  َذبَحَ  هللا َمنْ 

«اْلَْرضِ  َمنَارَ  َغيَّرَ 
6

 . رواه مالم.

 من سب والديه فهو ملعون

 ،أَبَاهُ  َسبَّ  َمنْ  َمْلُعون  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  عنهما رضي هللا َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  (225

هُ  َسبَّ  َمنْ  َمْلُعون   رواه أحمد«. أُمَّ
3
. 

 التسبب في لعن الوالدين من أكبر الكبائر

 أَْكبَرِ  ِمنْ  إِنَّ »:ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللا َعْنهَُما َرِضيَ  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (221

ُجلُ  يَْلَعنَ  أَنْ  ائِرِ اْلَكبَ  ُجلُ  يَْلَعنُ  َوَكْيفَ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قِيلَ  «َوالَِدْيهِ  الرَّ  :قَالَ  ؟َوالَِدْيهِ  الرَّ

ُجلَ  يَُسب  » ُجلِ  أَبَا الرَّ هُ  َويَُسب   ،أَبَاهُ  فَيَُسب   ؛الرَّ «أُمَّ
3

 .متفق عليه.

ُجلِ  َشْتمُ  اْلَكبَائِرِ  ِمنَ »وفي رواية لمالم:   يَْشتِمُ  َوهَلْ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا «َوالَِدْيهِ  الرَّ

ُجلُ  ُجلِ  أَبَا يَُسب   ،نَعَمْ » :قَالَ  ؟َوالَِدْيهِ  الرَّ هُ  َويَُسب   ،أَبَاهُ  فَيَُسب   ؛الرَّ هُ  فَيَُسب   ؛أُمَّ  .«أُمَّ

 

 أخطار عقوق الوالدين
                                                 

 «صااااحيح الترغيااااب والترهيااااب»ي ( بإسااااناب حااااان، وهااااو فاااا2/320رواه أحمااااد ) 2

(6362.) 

 «الااااابيل»، أي: أعمااااى. «كماااه»، أي: معالمهاااا، وحاااادوبها.«تخااااوم األرض»قولاااه: 

 الطريق.

 ، أي: عالمات حدوبها.«منار األرض»( قوله: 2105مالم ) 6

 «صااااحيح الترغيااااب والترهيااااب»( بإسااااناب حااااان، وهااااو فااااي 2/320رواه أحمااااد ) 3

(6362.) 

 (.10) (، ومالم1103البخاري ) 3
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 عقوق الوالدين من أسباب الحرمان من الجنة

 ثُمَّ  ،أَْنفُ  َرِغمَ  ثُمَّ  ،أَْنفُ  َرِغمَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َرةَ هَُريْ  أَبِي َعنْ  (260

 أَوْ  ،أََحَدُهَما ،اْلِكبَرِ  ِعْندَ  أَبََوْيهِ  أَْدَركَ  َمنْ » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا َمنْ  :قِيلَ  «أَْنفُ  َرِغمَ 

«الَجنَّةَ  يَْدُخلِ  فَلَمْ  ؛ِكلَْيِهَما
2

 . رواه مالم.

 آمين ، آمين»: فقال المنبر رقى ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ،رضي ا هلل عنه هريرة أبي نعو (262

 أنف رغم: جبريل لي قال»: فقال هذا؟ تصنع كنت ما هللا، رسول يا: له قيل ،«آمين ،

 دخل عبد أنف رغم: قال ثم. آمين: قلت الجنة، يدخله لم أحدهما أو ،أبويه أدرك عبد

 يصل فلم ،عنده ذكرت امرئ أنف رغم: قال ثم .آمين: فقلت له، يغفر لم رمضان عليه

«آمين: فقلت عليك،
6

 .«األبب المفرب».رواه ابن حبان، والبخاري في 

 ،َعاق   الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ  و (266

«بِقََدرٍ  ُمَكذِّب   َوََل  ،َخْمرٍ  ُمْدِمنُ  َوََل 
3

 أحمد.. رواه 

 عقوق الوالدين ُيْحرُم صاحبه من مرافقة النبيين والصدقين والشهداء

 يا :فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى رجل جاء :قال عنه هللا رضي الجهني مرة بن عمرو عن

 وأبيت ،الخمس وصليت ،هللا رسول وأاك ،هللا إال إله ال أن شهدتأرأيت إْن  ،هللا رسول

 ،النبيين مع كان ،هذا على مات من» :ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال ،رمضان وصمت ،مالي زكاة

والديه يعق لم ما أصبعيه واصب هكذا ،«القيامة يوم والشهداء ،والصديقين
3

. رواه 

 الطبرااي.

 عقوق الوالدين من أسباب اإلبعاد

 أَوْ  ،َوالَِدْيهِ  أَْدَركَ  َمنْ » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َمالِكٍ  ْبنِ  أُبَيِّ  َعنْ  (263

«َوأَْسَحقَهُ  ،هللا فَأَْبَعَدهُ  ،َذلِكَ  بَْعدِ  ِمنْ  النَّارَ  َدَخلَ  ثُمَّ  ،أََحَدُهَما
1

 . رواه أحمد.

                                                 

 (.6112مالم ) 2

 ، أي: لصق بالرغام، وهو التراب، وهو بعاء عليه بالذل والفقر.«رغم»

)ص  «األبب المفارب»(، والبخاري في 3/255حديث صحيح لغيره: رواه ابن حبان ) 6

 (.2656) «الصحيح الماند»(، وهو في 661

 (.212 -1/210) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 2/332رواه أحمد ) 3

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»رواه الطبراااااي، وصاااححه العالماااة األلباااااي فاااي  3

(6121.) 

 (.1/216) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/333رواه أحمد ) 1
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 عقوق الوالدين يحرم صاحبه من نظر هللا إليه 

 يَْنظُرُ  ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  (263

لَةُ  َوالَمْرأَةُ  ،لَِوالَِدْيهِ  اْلَعاق   :اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيِهمْ  َوَجلَّ  هللا َعزَّ  ي وثُ  ،الُمتََرجِّ  ََل  َوثًََلثَة   ،َوالدَّ

«أَْعطَى بَِما َوالَمنَّانُ  ،الَخْمرِ  َعلَى َوالُمْدِمنُ  ،لَِوالَِدْيهِ  اْلَعاق   :الَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ 
2

. رواه 

  الناائي.

 ابةدعوة الوالد على ولده مستج

 َدَعَواتٍ  ثًََلثُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَال رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (261

«َولَِدهِ  َعلَى اْلَوالِدِ  َوَدْعَوةُ  ،الُمَسافِرِ  َوَدْعَوةُ  ،الَمْظلُومِ  َدْعَوةُ  :فِيِهنَّ  َشكَّ  ََل  ُمْستََجابَات  
6
 .

 رواه الترمذي.

 

 

 

 الترغيب في صلة الرحم

ا تعريف الصلة  .لغة، واصطًلحا

 الصلة لغة: ضد الهجران.

 واصطالًحا: العطف، والرحمة.

ا  .تعريف الرحم لغة، واصطًلحا

 الرحم لغة: القرابة.

ِحم َحدِّ  فِي َواْختَلَفُواواصطالًحا: قال القاضي عياض فيما اقله عنه النووي:   الَّتِي الرَّ

 َحُرَمتْ  أُْاثَى َواآْلَخر َذَكًرا هَماأََحدُ  َكانَ  لَوْ  َحْيثُ بِ  َمْحَرم َرِحم ُكل   هُوَ : فَقِيلَ  هَا،ِصلَتُ  تَِجب

 اْلقَائِل هََذا َواْحتَجَّ  اأْلَْخَوال، أَْواَلب َواَل  ،اأْلَْعَمام أَْواَلب يَْدُخل اَل  هََذا فََعلَى. ُمنَاَكَحتهَما

تهَا الَمْرأَة بَْين اْلَجْمع بِتَْحِريمِ   بَنَات فِي َذلِكَ  َوَجَواز َواَْحوه، َكاحالنِّ  فِي َخالَتهَا أَوْ  ،َوَعمَّ

                                                 

 (.203) «الصحيحة»(، وهو في 6126حديث حان لغيره: رواه الناائي ) 2

: هااي المتشاابهة «المترجلااة»هاام. وهااو الااذي يقاار أهلاه علااى الزاااا مااع علماه ب «الاديوث»

 (.6/226) «صحيح الترغيب والترهيب»بالرجال. ااظر: 

 (.112) «الصحيحة»(، وهو في 2101حديث حان لغيره: رواه الترمذي ) 6
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 يَْاتَِوي اْلِميَراث، فِي اأْلَْرَحام َذِوي ِمنْ  َرِحم ُكل   فِي َعام   هُوَ : َوقِيلَ . َواأْلَْخَوال ،اأْلَْعَمام

 .اْلقَاِضي َكاَلم هََذا «أَْدنَاك أَْدنَاك ثُمَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلص قَْوله َعلَْيهِ  َويَُدل   َوَغْيره، الَمْحَرمُ 

َواب، هُوَ  الثَّااِي اْلقَْول َوهََذا قال النووي رحمه هللا: ا الصَّ  اْلَحِديث َعلَْيهِ  يَُدل   َوِممَّ

ةا  مْ هلَ  فَإِنَّ »:  ِمْصر أَْهل فِي الاَّابِق ا ِذمَّ ُجَل  يَِصل أَنْ  اْلبِر   أَبَر   إِنَّ » َوَحِديث ،«َوَرِحما الرَّ

َوهللا أَْعلَم ،ْحَرِميَّةمَ  اَل  أَاَّهُ  َمعَ   «أَبِيهِ  ُود   أَْهلَ 
2

 .اهـ 

 

 صلة الرحم اصطالًحا.

قال اإلمام النووي رحمه هللا: صلة الرحم هي اإلحاان إلى األقارب على حاب 

حال الواصل، والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة، والاالم 

وغير ذلك
6

 . اهـ

 وجوب اإلحسان إلى ذوي األرحام

 ﴿َواْعبُُدوْا هللا َوالَ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً َوبِِذي اْلقُْربَى﴾تعالى:  قال هللا

 .[32]النااء: 

﴿َوإِْذ أََخْذاَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً وقال تعالى: 

 .[53]البقرة:  اْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن  َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْاناً﴾َوِذي اْلقُْربَى وَ 

 وجوب صلة الرحم

عن أبي سفيان رضي هللا عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال  (262

 ِرُكواتُشْ  َوََل  ،هللا َوْحَدهُ  اْعبُُدوا» :يَقُولُ  :قُْلتُ  - ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  يَْعنِي - ألبي سفيان: ماذا يأمركم

ًَلةِ  َويَأُْمُرنَا ،آبَاُؤُكمْ  يَقُولُ  َما َواْتُرُكوا ،َشْيئاا بِهِ  ْدقِ  ،بِالصَّ لَةِ  ،َواْلَعفَافِ  ،َوالصِّ . «َوالصِّ

متفق عليه
3
. 

 أَنْ  َوأََمَراِي. ومنها: بَِاْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلص َخلِيلِي أََمَراِي: قَالَ  رضي هللا عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ و (260

ِحمَ  أَِصلَ  .  أَْببََرتْ  َوإِنْ  ،الرَّ
3

 رواه أحمد.

 ُعْقبَةَ  يَا :لِي فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  لَقِيتُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ و (265

                                                 

 (.22/223شرح النووي على صحيح مالم ) 2

 (.6/602شرح النووي على صحيح مالم ) 6

 (.2003(، ومالم )0البخاري ) 3

 (.1/210.)«الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1/211رواه أحمد ) 3
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«ظَلََمكَ  َعمَّنْ  َواْعفُ  ،َحَرَمكَ  َمنْ  َوأَْعطِ  ،قَطََعكَ  َمنْ  ِصلْ » ،َعاِمرٍ  ْبنَ  
2

 . رواه أحمد.

أن صلة الرحم واجبة في الجملة،  قال القاضي عياض رحمه هللا: وال خالف

قطيعتها معصية كبيرة.و
 6

 اهـ 

 الوصية باألرحام

هللا  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  يَكِربَ  َمْعدِ  ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنْ  (261

هَاتُِكمْ  يُوِصيُكمْ  «. فَاأْلَْقَربِ  بِاأْلَْقَربِ  يُكمْ هللا يُوصِ  إِنَّ  ،بِآبَائُِكمْ  هللا يُوِصيُكمْ  إِنَّ  ،ثاََلثًا بِأُمَّ

 رواه ابن ماجة.

أرحامكم، »قال في مرضه:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس بن مالك رضي هللا عنه أن النبي  (230

.«أرحامكم
3
 رواه ابن حبان.  

 اإلحسان إلى األرحام وإن أساؤوا

 قََرابَةً  يلِ  إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (232

 :فَقَالَ  ،َعلَيَّ  َويَْجهَلُونَ  ،َعْنهُمْ  َوأَْحلُمُ  ،إِلَيَّ  َويُِايئُونَ  ،إِلَْيِهمْ  َوأُْحِانُ  ،َويَْقطَُعواِي ،أَِصلُهُمْ 

 ُدْمتَ  َما َعلَْيِهمْ  هللا ظَِهير   ِمنَ  َمَعكَ  يََزالُ  َوََل  ،الَملَّ  تُِسف ُهمْ  فََكأَنََّما ،قُْلتَ  َكَما ُكْنتَ  لَئِنْ »

َذلِكَ  َعلَى
4

 رواه مالم.«. 

 لِي َعمٍّ  اْبنَ  أََرأَْيتَ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ : قَالَ وعن مالك بن اضلة رضي هللا عنه  (236

 اَل  أَنْ  َحلَْفتُ  َوقَدْ  ،فَيَْاأَلُنِي ،فَيَأْتِينِي ،إِلَيَّ  يَْحتَاجُ  ثُمَّ  ،يَِصلُنِي َواَل  ،يُْعِطينِي فاََل  ،أَْسأَلُهُ  أَتَْيتُهُ 

                                                 

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»(، وهاااو فاااي 3/158رواه أحماااد ) حاااديث حاااان:  2

(6132. ) 

 (.22/223شرح النووي على صحيح مالم ) 6

 (.2135) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 6030رواه ابن حبان ) 3

 (.6115مالم ) 3

لمل هو الرماب الحار، أي: كأاما تطعمهم الرماب الحار، وهو ا «وتافهم المل»قوله: 

تشبيه لما يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماب الحار من اإلثم العظيم بتقصيرهم في 

للنووي برقم  «رياض الصالحين»حقه وإبخالهم األذى عليه، وهللا أعلم، ااظر: 

(360.) 

 ، أي: معين.«ظهير»
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يَِمينِي َعنْ  َوأَُكفِّرَ  ،َخْيرٌ  هُوَ  الَِّذي آتِيَ  أَنْ  فَأََمَراِي .أَِصلَهُ  َواَل  ،أُْعِطيَهُ 
2

 . رواه الناائي.

 عظم شأن الرحم  

ن اَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنهَا قال هللا تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوْا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

َواتَّقُوْا هللا الَِّذي تََااءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللا َكاَن  َجهَا َوبَثَّ ِمْنهَُما ِرَجاالً َكثِيراً َواَِااءً َزوْ 

 .[2]النااء:  َعلَْيُكْم َرقِيباً﴾

هللا  يَْجَمعُ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة، وحذيفة رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (233

 يَا :فَيَقُولُونَ  آَدمَ  فَيَأْتُونَ  ،الَجنَّةُ  لَهْم  تُْزلَفَ  َحتَّى الُمْؤِمنُونَ  فَيَقُومُ  ،نَّاسَ ال َوتََعالَى تَبَاَركَ 

 لَْستُ  ،آَدمَ  أَبِيُكمْ  َخِطيئَةُ  الَجنَِّة إَِلَّ  ِمنْ  أَْخَرَجُكمْ  َوَهلْ  :فَيَقُولُ  ،الَجنَّةَ  لَنَا اْستَْفتِحْ  ،أَبَانَا

 بَِصاِحبِ  لَْستُ  :إِْبَراِهيمُ  فَيَقُولُ  :قَالَ  ،هللا َخلِيلِ  إِْبَراِهيمَ  اْبنِي لَىإِ  اْذَهبُوا َذلِكَ  بَِصاِحبِ 

ا َكلََّمهُ  الَِّذي ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى إِلَى اْعِمُدوا ،َوَراءَ  َوَراءَ  ِمنْ  َخلِيًلا  ُكْنتُ  إِنََّما َذلِكَ   ،هللا تَْكلِيما

 ،َوُروِحهِ  ،هللا َكلَِمةِ  ِعيَسى إِلَى اْذَهبُوا َذلِكَ  بَِصاِحبِ  لَْستُ  :فَيَقُولُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ُموَسى فَيَأْتُونَ 

داا فَيَأْتُونَ  ،َذلِكَ  بَِصاِحبِ  لَْستُ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِعيَسى فَيَقُولُ   َوتُْرَسلُ  ،لَهُ  فَيُْؤَذنُ  ،فَيَقُومُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ

ِحمُ  ،اْْلََمانَةُ  َراطِ  َجنَبَتَيْ  فَتَقُوَمانِ  ،َوالرَّ لُُكمْ أَ  فَيَُمر   ،َوِشَماَلا  ،يَِميناا الصِّ  :قَالَ  َكاْلبَْرقِ  وَّ

ي أَْنتَ  بِأَبِي :قُْلتُ   َويَْرِجعُ  يَُمر   َكْيفَ  اْلبَْرقِ  إِلَى تََرْوا أَلَمْ  :قَالَ  ؟اْلبَْرقِ  َكَمرِّ  َشْيءٍ  أَي   ،َوأُمِّ

يحِ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،َعْينٍ  طَْرفَةِ  فِي َجالِ  َوَشدِّ  ،الطَّْيرِ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،الرِّ  َونَبِي ُكمْ  ،أَْعَمالُُهمْ  بِِهمْ  تَْجِري الرِّ

َراطِ  َعلَى قَائِم   ُجلُ  يَِجيءَ  َحتَّى ،اْلِعبَادِ  أَْعَمالُ  تَْعِجزَ  َحتَّى َسلِّمْ  ،َسلِّمْ  َربِّ  :يَقُولُ  الصِّ  ،الرَّ

ْيرَ  يَْستَِطيعُ  فًََل  َراطِ  َحافَتَيْ  َوفِي :قَالَ  َزْحفاا إَِلَّ  السَّ  َمنْ  بِأَْخذِ  َمأُْموَرة   ُمَعلَّقَة   َكًَللِيبُ  الصِّ

 قَْعرَ  إِنَّ  ،بِيَِدهِ  هَُرْيَرةَ  أَبِي اَْفسُ  َوالَِّذي «.النَّارِ  فِي َوَمْكُدوس   ،نَاجٍ  فََمْخُدوش   ،بِهِ  أُِمَرتْ 

. رواه مالمَخِريفًا لََاْبُعونَ  َجهَنَّمَ 
6
. 

الدعوة إلى صلة الرحم 
3
 

 النَّاسَ  أَنَّ  أَظُنُّ  اْلَجاِهلِيَّةِ  فِي اَاَوأَ  ُكْنتُ عن عمرو بن عباة رضي هللا عنه قال:  (233

 يُْخبِرُ  بَِمكَّةَ  بَِرُجلٍ  فََاِمْعتُ  ،اأْلَْوثَانَ  يَْعبُُدونَ  َوهُمْ  ،َشْيءٍ  َعلَى لَْيُاوا َوأَاَّهُمْ  ،َضاَللَةٍ  َعلَى

 َعلَْيهِ  ُجَرَءاءُ  ُمْاتَْخفِيًا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَإَِذا َعلَْيهِ  فَقَِدْمتُ  ،َراِحلَتِي َعلَى فَقََعْدتُ  ،أَْخبَاًرا

 َوَما :فَقُْلتُ  .«نَبِي   أَنَا» :قَالَ  ؟أَْاتَ  َما :لَهُ  فَقُْلتُ  ،بَِمكَّةَ  َعلَْيهِ  َبَخْلتُ  َحتَّى ،فَتَلَطَّْفتُ  ،قَْوُمهُ 

 ،اْْلَْرَحامِ  بِِصلَةِ  أَْرَسلَنِي» :قَالَ  ؟أَْرَسلَكَ  َشْيءٍ  َوبِأَيِّ  :فَقُْلتُ  ،«هللا أَْرَسلَنِي» :قَالَ  ؟اَبِيٌّ 

دَ  َوأَنْ  ،اْْلَْوثَانِ  َوَكْسرِ  ...«َشْيء بِهِ  يُْشَركُ  هللا ََل  يَُوحَّ
3
 الحديث رواه مالم. 

                                                 

 (.1/602) «الجامع الصحيح»سناب صحيح، وهو في ( بإ3055رواه الناائي ) 2

 وقد تقدم شرحه. 6

 (.1/602) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 = (. 536مالم ) 3
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، فصعد فيَّ النظر ملسو هيلع هللا ىلصوعن مالك بن اضلة رضي هللا عنه قال: أتيت النبي  (231 

به، فقلت: إالَم تدعو؟ وعم تنهى؟ قال:  ني أتت»قال:  «َل شيء إَل هللا والرحم»وصوَّ

رسالة من ربي، فضقت بها ذرعا، ورويت
1
أن الناس يكذبونني فقيل لي: لتفعلن، أو  

«األبب المفرب». رواه البخاري في «ليفعلن بك
6
. 

 اعرفوا من أنسابكم تصلوا أرحامكم

اعرفوا أنسابكم » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (232

طعت، وإن كانت قريبة وَل بعد لها إذا وصلت تصلوا أرحامكم ؛ فإنه َل قرب لرحم إذا ق

«وإن كانت بعيدة
3

 . رواه الحاكم.

يوصذ الرحم وإن كان مشرًكا
3
 

 َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،تُبَاعُ  يََراءَ سُ  ُحلَّةَ  ُعَمرُ  َرأَىعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  (230

 َخًَلقَ  ََل  َمنْ  َهِذهِ  يَْلبَسُ  إِنََّما» :قَالَ  .اْلُوفُوبُ  َءكَ َجا َوإَِذا ،اْلُجُمَعةِ  يَْومَ  َواْلبَْاهَا ،هَِذهِ  هللا اْبتَعْ 

 فِيهَا قُْلتَ  َوقَدْ  ،أَْلبَُاهَا َكْيفَ  :فَقَالَ  ،بُِحلَّةٍ  ُعَمرَ  إِلَى فَأَْرَسلَ  ،بُِحلَلٍ  ِمْنهَا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَأُتِيَ  ،«لَهُ 

 ُعَمرُ  بِهَا فَأَْرَسلَ  .«تَْكُسوَها أَوْ  ،تَبِيُعَها َولَِكنْ  ،لِتَْلبََسَها أُْعِطَكَها لَمْ  إِنِّي» :قَالَ  ؟قُْلتَ  َما

يُْالِمَ  أَنْ  قَْبلَ  َمكَّةَ  أَْهلِ  ِمنْ  لَهُ  أَخٍ  إِلَى
1

 . متفق عليه.

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كااوا يكرهون أن يرضخوا ألااابهم،  (235

=

                                                                                                                                   

 ، أي: جاسرون ماتطيلون غير هائبين.«جرءاء عليه قومه»قوله: 

 

 كذا في األصل، ولعلها ورأيت. 2

 «الجاامع الصاحيح»بإسناب صحيح، وهاو فاي ( 11)ص« األبب المفرب»البخاري في  6

(1/602.) 

 (.1/606) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2/51رواه الحاكم ) 3

 (.1/603) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (.6025(، ومالم )1152البخاري ) 1

حرياار وهااي مضاالعة قااال الخطااابي: قااالوا: هااي بااروب يخالطهااا  «حلااة ساايراء»قولااه: 

بااالحرير قااالوا: كأاهااا شاابهت خطوطهااا بالاااتور، قااال النااووي قااال أهاال اللغااة: الحلااة ال 

تكااون إال ثوبااان، وتكااون غالبًااا إزاًرا، ورباًء. ااظاار شاارح النااووي علااى صااحيح مااالم 

(23/35.) 
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؛ فرخص﴿َوَما تُنفِقُوْا ِمْن َخْيٍر﴾، حتى بلغ ْيَس َعلَْيَك هَُداهُْم﴾لَ ﴿وهم مشركون؛ فنزلت 
2
 .

 .«كشف األستار»رواه البزار كما في 

 ألرحامه ملسو هيلع هللا ىلصصلة النبي 

 ِسرٍّ  َغْيرَ  ِجهَاًرا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ رضي هللا عنه  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  (231

 َوَصالِحُ  ،هللا َولِيِّيَ  إِنََّما ،ْولِيَاءَ بِأَ  لِي لَْيُسوا فًَُلناا - يَْعنِي - أَبِي آلَ  إِنَّ  أَََل » :يَقُولُ 

«اهَ لِ ًَل بِبِ  أَبُل َها َرِحم   لَهْم  َولَِكنْ ، الُمْؤِمنِينَ 
6

. متفق بِِصلَتِهَا أَِصلُهَا :يَْعنِي . قال البخاري:

 عليه.

ا: قَالَ رضي هللا عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (230  َعِشيَرتَكَ  َوأَْاِذرْ : ﴿اآْليَةُ  هَِذهِ  أُْاِزلَتْ  لَمَّ

 يَا» :فَقَالَ  ،َوَخصَّ  ،فََعمَّ  ،فَاْجتََمُعوا ،قَُرْيًشا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َبَعا. [623]الشعراء: ﴾ اأْلَْقَربِينَ 

ةَ  بَنِي يَا ،ِمَن النَّارِ  أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،لَُؤي   ْبنِ  َكْعبِ  بَنِي ِمَن  أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،َكْعبٍ  بنِ  ُمرَّ

 أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،َمنَافٍ  َعْبدِ  بَنِي يَا ،ِمَن النَّارِ  أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،َشْمسٍ  َعْبدِ  بَنِي يَا ،النَّارِ 

 أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،اْلُمطَّلِبِ  َعْبدِ  بَنِي يَا ،ِمَن النَّارِ  أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُِذوا ،َهاِشمٍ  بَنِي يَا ،ِمَن النَّارِ 

 لَُكمْ  أَنَّ  َغْيرَ  ،هللا َشْيئاا ِمنَ  لَُكمْ  أَْملِكُ  ََل  فَإِنِّي ؛ِمَن النَّارِ  نَْفَسكِ  أَْنقِِذي ،فَاِطَمةُ  يَا ،رِ ِمَن النَّا

ا «بِبًََللَِها َسأَبُل َها ؛َرِحما
3

 . رواه مالم.

 صلة الرحم من فعذ السلف

 يالم.فيه حديث عمر المتقدم، وفيه فأرسل بها عمر إلى أخ له بمكة قبل أن 

 صلة الرحم من صفات الصادقين المتقين

﴿لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوهَُكْم قِبََل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن قال هللا تعالى: 

ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َواْلَمآلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الَماَل َعلَى 

َكاةَ  الةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ بِيِل َوالاَّآئِلِيَن َوفِي الرِّ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيَن َواْبَن الاَّ

ابِِريَن فِي اْلبَأَْساءِ  اءِ  َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوْا َوالصَّ رَّ لَئَِك الَِّذيَن َوِحيَن اْلبَأِْس أُوْ  والضَّ

 .[200]البقرة: : َصَدقُوا َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾

 صلة الرحم من صفات أهذ العقوذ السليمة

الَِّذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد هللا َوالَ يِنقُُضوَن  *﴿إِاََّما يَتََذكَُّر أُْولُوْا األَْلبَاِب قال هللا تعالى: 
                                                 

الجااامع  »( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3/36) «كشااف األسااتار»رواه الباازار كمااا فااي  2

 (.603 -1/603) «الصحيح

 .«النهاية»، أي: يعطوا، كما في «يرضخوا»قوله: 
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َن َما أََمَر هللاُ بِِه أَن يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَّهُْم َويََخافُوَن ُسوَء َوالَِّذيَن يَِصلُو *اْلِميثَاَق  

 .[62 -21]الرعد:  الِحَااِب﴾

 أولوا األرحام بعضهم أولى ببعض

﴿َوالَِّذيَن آَمنُوْا ِمن بَْعُد َوهَاَجُروْا َوَجاهَُدواْ َمَعُكْم فَأُْولَئَِك ِمنُكْم َوأُْولُواْ قال هللا تعالى: 

 .[01]األافال:  ْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللا إِنَّ هللا بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم﴾األَ 

﴿َوأُْولُو األَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعٍض فِي ِكتَاِب هللا ِمَن الُمْؤِمنِيَن وقال تعالى: 

 .[2]األحزاب:  َوالُمهَاِجِريَن﴾

﴿َوأُْولُو األَْرَحاِم بَْعُضهُْم أَْولَى بِبَْعضٍ رحمه هللا تعالى: وقوله:  قال الحافظ ابن كثير

، أي: القرابات [2]األحزاب:  ِمَن الُمْؤِمنِيَن َواْلُمهَاِجِريَن﴾﴿ ﴾، أي: في حكم هللا.فِي ِكتَاِب هللا

أولى بالتوارث من المهاجرين، واألاصار، وهذه ااسخة لما كان قبلها من التوارث 

 ف، والمؤاخاه التي كاات بينهم. ااتهى.بالحل

 صلة الرحم من أحب األعماذ إلى هللا

: قلت: قال أصحابه من افر في وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتيت: قال خثعم من رجل عن (232

 أحب األعمال أي هللا، رسول يا: قلت: قال. «نعم»: قال هللا؟ رسول أاك تزعم الذي أات

 .«الرحم صلة ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول يا :قلت: قال. «باهلل إيمان»:  قال هللا؟ إلى

: قال .«ثم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر»قال: قلت: يا رسول هللا، ثم مه؟ قال: 

 يا: قلت: قال. «باهلل اإلشراك»: قال هللا؟ إلى أبغض األعمال أي هللا، رسول يا: قلت

 ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول يا: قلت: قال. «الرحم قطيعة ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول

«المعروف عن والنهي ،بالمنكر اْلمر
2

 . رواه أبو يعلى.

 صلة الرحم من كماذ اإليمان

 َواْليَْومِ  ،بِاهلل يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، هللا َعْنهُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (236

 َكانَ  َوَمنْ  ،َرِحَمهُ  فَْليَِصلْ  ،اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  ،بِاهلل يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  ،َضْيفَهُ  فَْليُْكِرمْ  ،اْْلِخرِ 

ا فَْليَقُلْ  ،اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  ،بِاهلل يُْؤِمنُ  «.لِيَْصُمتْ  أَوْ  ،َخْيرا
6
 متفق عليه. 

 من هو الواصذ حقا

 اِصلُ اْلوَ  لَْيسَ »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا  عنهما،  (233

                                                 

 (.6162) «صحيح الترغيب والترهيب»رواه أبو يعلى، وهو في  2
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«. َوَصلََها َرِحُمهُ  َعتْ طَ قَ  إَِذا الَِّذي اْلَواِصلُ  َولَِكنِ  ،بِالُمَكافِئِ 
2

 رواه البخاري.

 األمر بإيتاء ذي القربى

ِذي اْلقُْربَى َويَْنهَى َعِن  ﴿ إِنَّ هللا يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَااِن َوإِيتَاءِ قال هللا تعالى: 

 .[10]النحل:  ْلبَْغِي يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن﴾َوالُمنَكِر َوا اْلفَْحَشاءِ 

ْر تَْبِذيراً﴾وقال تعالى:  ]اإلسراء: ﴿َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْاِكيَن َواْبَن الاَّبِيِل َوالَ تُبَذِّ

62]. 

 النهي عن الحلف على ترث صلة الرحم

َعِة أَن يُْؤتُوا أُْولِي اْلقُْربَى ﴿ َوال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَ قال هللا تعالى:  ْضِل ِمنُكْم َوالاَّ

 َوالَمَااِكيَن َوالُمهَاِجِريَن فِي َسبِيِل هللا َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أاَل تُِحبُّوَن أَن يَْغفَِر هللاُ لَُكْم َوهللاُ 

ِحيٌم﴾  .[66]النور:  َغفُوٌر رَّ

 ﴾ِمْنُكمْ  اْلفَْضلِ  أُولُو﴿ يحلف ال: أي﴾، يَأْتَلِ  َوالرحمه هللا: قوله: ﴿ قال الحافظ بن كثير

 اْلقُْربَى أُولِي يُْؤتُوا أَنْ ﴿ الِجَدةَ : أي ﴾،َوالاََّعة﴿ واإلحاان ،والصدقة ،الطَّول: أي

 ،المااكين قراباتكم تصلوا أال تحلفوا ال: أي ﴾،هللا َسبِيلِ  فِي َوالُمهَاِجِرينَ  َوالَمَااِكينَ 

 في ازلت اآلية وهذه ،األرحام صلة على والعطف ،الترفق غاية يف  اوهذ. والمهاجرين

يق،  . ااتهى.قال ما عائشة في قال بعدما بنافعة أثاثة بن ِمْاطَح ينفع أال حلف حين الصدِّ

 إيتاء ذوي القربى من أسباب حصوذ الخير والفالح

الاَّبِيِل َذلَِك َخْيٌر لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن  فَآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْاِكيَن َواْبنَ  قال هللا تعالى: ﴿

 .[35]الروم: ﴾ َوْجهَ هللا َوأُْولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ 

 اإلنفاق على ذوي الرحم

ْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَرِبيَن قال هللا تعالى:  ﴿يَْاأَلُواََك َماَذا يُنِفقُوَن قُْل َما أَافَْقتُم مِّ

بِيِل َوَما تَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللا بِِه َعِليم﴾َواْليَتَ   .[621]البقرة:  اَمى َوالَمَااِكيِن  َواْبِن الاَّ

 لَهُ  َعْبًدا ُعْذَرةَ  بَنِي ِمنْ  َرُجلٌ  أَْعتَقَ وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (233

 يَْشتَِريهِ  َمنْ » :فَقَالَ  .اَل  :فَقَالَ  ؟«َغْيُرهُ  َمال   أَلَكَ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َذلِكَ  فَبَلَغَ  ،ُببُرٍ  َعنْ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  بِهَا فََجاءَ  ،ِبْرهَمٍ  ِمائَةِ  بِثََمانِ  هللا اْلَعَدِويُّ  َعْبدِ  ْبنُ  اَُعْيمُ  فَاْشتََراهُ  ،«ِمنِّي
 فََضلَ  فَإِنْ  ،فََِلَْهلِكَ  ،َشْيء   فََضلَ  فَإِنْ  ،ْيَهاَعلَ  فَتََصدَّقْ  ،بِنَْفِسكَ  اْبَدأْ » :قَالَ  ثُمَّ  ،إِلَْيهِ  فََدفََعهَا

 :يَقُولُ  «َوَهَكَذا ،فََهَكَذا ،َشْيء   قََرابَتِكَ  ِذي َعنْ  فََضلَ  فَإِنْ  ،قََرابَتِكَ  فَلِِذي ،َشْيء   أَْهلِكَ  َعنْ 
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ِشَمالِكَ  َوَعنْ  ،يَِمينِكَ  َوَعنْ  ،يََدْيكَ  فَبَْينَ  
2

 . متفق عليه. 

 قَائِمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَإَِذا ،الَمِدينَةَ  قَِدْمنَا: قَالَ رضي هللا عنه  الُمَحاِربِيِّ  طَاِرقٍ  َعنْ و (231

 ،أُمَّكَ  :تَُعولُ  بَِمنْ  َواْبَدأْ  ،اْلُعْليَا الُمْعِطي يَدُ » :يَقُولُ  َوهُوَ  ،النَّاسَ  يَْخطُبُ  اْلِمْنبَرِ  َعلَى

«أَْدنَاكَ ، أَْدنَاكَ  ثُمَّ  ،َوأََخاكَ  ،َوأُْختَكَ  ،َوأَبَاكَ 
6

 . رواه الناائي.

 استحباب جعذ الصدقة في األرحام

 ِمنْ  َمااًل  بِالَمِدينَةِ  اأْلَْاَصارِ  أَْكثَرَ  طَْلَحةَ  أَبُو َكانَ عن أاٍس رضي هللا عنه قال:  (232

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ُسولُ رَ  َوَكانَ  ،الَمْاِجدِ  ُمْاتَْقبِلَةَ  َوَكااَتْ  ،بَْيُرَحاءَ  إِلَْيهِ  أَْمَوالِهِ  أََحبُّ  َوَكانَ  ،اَْخلٍ 
ا :أَاَسٌ  قَالَ  طَيِّبٍ  فِيهَا َماءٍ  ِمنْ  َويَْشَربُ  ،يَْدُخلُهَا  َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ ﴿ اآْليَةُ  هَِذهِ  أُْاِزلَتْ  فَلَمَّ

ا تُْنفِقُوا  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى طَْلَحةَ  أَبُو قَامَ [.16﴾ ]آل عمران: تُِحبُّونَ  ِممَّ

ا تُْنفِقُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ ﴿: يَقُولُ  َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  إِنَّ  ،هللا  أََحبَّ  َوإِنَّ ﴾، تُِحبُّونَ  ِممَّ

هَا أَْرُجو هلل َصَدقَةٌ  َوإِاَّهَا ،بَْيُرَحاءَ  إِلَيَّ  أَْمَوالِي  ،هللا َرُسولَ  يَا فََضْعهَا ،هللا ِعْندَ  َوُذْخَرهَا ،بِرَّ

 َوقَدْ  ،َرابِحٌ  َمالٌ  َذلِكَ  ،َرابِحٌ  َمالٌ  َذلِكَ  بَخٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  :قَالَ  .هللا أََراكَ  ثُ َحيْ 

 ،هللا َرُسولَ  يَا أَْفَعلُ  :طَْلَحةَ  أَبُو فَقَالَ  ،«اأْلَْقَربِينَ  فِي تَْجَعلَهَا أَنْ  أََرى َوإِاِّي ،قُْلتَ  َما َسِمْعتُ 

هِ  َوبَنِي ،أَقَاِربِهِ  فِي طَْلَحةَ  أَبُو فَقََاَمهَا .َعمِّ
3

 

 متفق عليه.

 الصدقة في األرحام أعظم أجًرا من الصدقة في غيرهم

 النَّبِيَّ  تَْاتَأِْذنْ  َولَمْ  ،َولِيَدةً  أَْعتَقَتْ  أَاَّهَاعن ميمواة بنت الحارث رضي هللا عنها،  (230

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص  أَْعتَْقتُ  هللا أَاِّي َرُسولَ  يَا أََشَعْرتَ  :لَتْ قَا فِيهِ  َعلَْيهَا يَُدورُ  الَِّذي يَْوُمهَا َكانَ  فَلَمَّ

 أَْعظَمَ  َكانَ  أَْخَوالَكِ  أَْعطَْيتَِها لَوْ  إِنَّكِ  أََما» :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَتْ  ؟«أََوفََعْلتِ » :قَالَ  ،َولِيَدتِي

«ِْلَْجِركِ 
3

 . متفق عليه.
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 المتصدق على قريبه له أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَتْ  رضي هللا عنهما  بن ماعوب هللا َعْبدِ  اْمَرأَةِ  نَبَ َزيْ  َعنْ  (235
ْقنَ »  إِاَّكَ  :فَقُْلتُ  ،هللا َعْبدِ  إِلَى فََرَجْعتُ  :قَالَتْ  «ُحلِيُِّكنَّ  ِمنْ  َولَوْ  ،النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا تََصدَّ

َدقَةِ  أََمَراَا قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َوإِنَّ  ،اْليَدِ  َذاتِ  َخفِيفُ  َرُجلٌ   َذلِكَ  َكانَ  فَإِنْ  فَاْسأَْلهُ  ،فَأْتِهِ  ،بِالصَّ

 :قَالَتْ  .أَْاتِ  اْئتِيهِ  بَلْ  :هللا َعْبدُ  لِي فَقَالَ  قَالَتْ  .َغْيِرُكمْ  إِلَى َصَرْفتُهَا َوإاِلَّ  ،َعنِّي يَْجِزي

 َرُسولُ  َوَكانَ  :قَالَتْ  َحاَجتُهَا َحاَجتِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لِ َرُسو بِبَابِ  ِمَن اأْلَْاَصارِ  اْمَرأَةٌ  فَإَِذا فَاْاطَلَْقتُ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  اْئتِ  :لَهُ  فَقُْلنَا ،باَِللٌ  َعلَْينَا فََخَرجَ  :قَالَتْ  الَمهَابَةُ  َعلَْيهِ  أُْلقِيَتْ  قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
َدقَةُ  أَتُْجِزئُ  تَْاأاََلاِكَ  بِاْلبَابِ  اْمَرأَتَْينِ  أَنَّ  فَأَْخبِْرهُ   أَْيتَامٍ  َوَعلَى ،أَْزَواِجِهَما َعلَى ْنهَُماعَ  الصَّ

 لَهُ  فَقَالَ  فََاأَلَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعلَى باَِللٌ  فََدَخلَ  :قَالَتْ  .اَْحنُ  َمنْ  تُْخبِْرهُ  َواَل  ،ُحُجوِرِهَما فِي

 أَي  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،َوَزْينَبُ  ،ِمَن اأْلَْاَصارِ  اْمَرأَةٌ  :فَقَالَ  ؟«هَُما َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

يَانِبِ   َوأَْجرُ  ،اْلقََرابَةِ  أَْجرُ  أَْجَرانِ  لَُهَما» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ  .هللا َعْبدِ  اْمَرأَةُ  :قَالَ  ؟«الزَّ

َدقَةِ  «الصَّ
2

 . متفق عليه.

 ثمرات صلة الرحم

 صلة الرحم من أسباب دخوذ الجنة

 يُْدِخلُنِي بَِعَملٍ  أَْخبِْراِي :ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ ، هللا َعْنهُ  َرِضيَ  أَيُّوبَ  أَبِي َعنْ  (231

 ،َشْيئاا بِهِ  تُْشِركُ  َوََل  ،هللا تَْعبُدُ  لَهُ  َما أََرب  » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َوقَالَ  ،لَهُ  َما ،لَهُ  َما :قَالَ  ؟الَجنَّةَ 

ًَلةَ  َوتُقِيمُ  َكاةَ  َوتُْؤتِي ،الصَّ ِحمَ  َوتَِصلُ  ،الزَّ «الرَّ
6

 . متفق عليه.

: ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  الُمَجاِشِعيِّ  ِحَمارٍ  ْبنِ  ِعيَاضِ  َعنْ و (210

 ِذي لُِكلِّ  اْلقَْلبِ  َرقِيقُ  َرِحيم   َوَرُجل   ُمَوفَّق   ُمتََصدِّق   ُمْقِسط   ُسْلطَانٍ  ُذو الَجنَِّة ثًََلثَة   َوأَْهلُ »

«ِعيَالٍ  ُذو ُمتََعفِّف   َوَعفِيف   َوُمْسلِمٍ  قُْربَى
3

 مالم.. رواه 

 يَا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى أَْعَرابِيٌّ  َجاءَ : قَالَ رضي هللاُ عنهما  َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ  َعنِ و (212

 أَْعَرْضتَ  لَقَدْ  الُخْطبَةَ  أَْقَصْرتَ  ُكْنتَ  لَئِنْ » :فَقَالَ  ؟الَجنَّةَ  يُْدِخلُنِي َعَماًل  َعلِّْمنِي ،هللا َرُسولَ 

قَبَةَ  َوفُكَّ  ،النََّسَمةَ  أَْعتِقِ  ،ةَ الَمْسأَلَ   إِنَّ  ََل » :قَالَ  ؟بَِواِحَدةٍ  أََولَْيَاتَا ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  «.الرَّ

دَ  أَنْ  النََّسَمةِ  ِعْتقَ  قَبَةِ  َوفَكَّ  ،بِِعْتقَِها تَفَرَّ  ،اْلَوُكوفُ  َواْلِمْنَحةُ  ،ِعْتقَِها فِي تُِعينَ  أَنْ  الرَّ

ِحمِ  ِذي لَىعَ  َواْلفَْيءُ   َوْأُمرْ  ،الظَّْمآنَ  َواْسقِ  ،الَجائِعَ  فَأَْطِعمِ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،الظَّالِمِ  الرَّ

                                                 

 (.2000(، ومالم )2322البخاري ) 2

 ، أي: الهيبة، واإلجالل.«المهابة»، أي: قليل المال. «خفيف ذات اليد»قوله: 

 (.23(، ومالم )2312البخاري ) 6

 (.6521مالم ) 3
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رواه أحمد«. الَخْيرِ  ِمنَ  إَِلَّ  لَِسانَكَ  فَُكفَّ  ،َذلِكَ  تُِطقْ  لَمْ  فَإِنْ  ،المْنَكرِ  َعنِ  َواْنهَ  بِالَمْعُروفِ  
2
. 

أحمد
2
. 

 رزق والبركة في العمرصلة الرحم من أسباب السعة في ال

 يُْبَسطَ  أَنْ  أََحبَّ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (216

«َرِحَمهُ  فَْليَِصلْ  أَثَِرهِ  فِي لَهُ  َويُْنَسأَ  ِرْزقِهِ  فِي لَهُ 
6

 . متفق عليه.

ْزق بَْاط)وَ قال النووي رحمه هللا:  ا. فِيهِ  بََرَكةالْ : َوقِيلَ  َوَكْثَرته، ،تَْوِسيعه( الرِّ  َوأَمَّ

 َواَل  تَِزيد اَل  ُمقَدََّرةٌ  َواأْلَْرَزاقَ  اآْلَجالَ  أَنَّ  َوهُوَ  َمْشهُور، ُسَؤال فَفِيهِ  ،اأْلََجل فِي التَّأِْخير

 بَةٍ بِأَْجوِ  اْلُعلََماء َوأََجابَ  ﴾،يَْاتَْقِدُمونَ  َواَل  َساَعة يَْاتَأِْخُرونَ  اَل  أََجلهمْ  َجاءَ  فَإَِذا﴿ تَْنقُص،

ِحيح يَاَبة هَِذهِ  أَنَّ  ِمْنهَا الصَّ  بَِما أَْوقَاته ،َوِعَماَرة لِلطَّاَعاِت، َوالتَّْوفِيق ُعْمره، فِي بِاْلبََرَكةِ  الزِّ

يَاع َعنْ  َوِصيَااَتهَا اآْلِخَرة، فِي يَْنفَعهُ   .َذلِكَ  َغْير فِي الضَّ

 َذلَِك، َواَْحو اْلَمْحفُوظ، اللَّْوح َوفِي ،ْلَماَلئَِكةِ لِ  يَْظهَر َما إِلَى بِالنِّْابَةِ  أَاَّهُ  :َوالثَّااِي

 لَهُ  ِزيدَ  َوَصلَهَا فَإِنْ  ،َرِحمه يَِصل أَنْ  إاِلَّ  َسنَة ِستُّونَ  ُعْمره أَنَّ  اللَّْوح فِي لَهُمْ  فَيَْظهَر

 .َذلَِك، ِمنْ  لَهُ  َسيَقَعُ  َما َوتََعالَى هللا ُسْبَحااه َعلِمَ  َوقَدْ  أَْربَُعوَن،

 َوهُوَ  اْلقَاِضي، َحَكاهُ . يَُمتْ  لَمْ  فََكأَاَّهُ  بَْعده، اْلَجِميل ِذْكره بَقَاء الُمَراب أَنَّ  :َوالثَّالِث

َوهللا أَْعلَم بَاِطل أَوْ  ،َضِعيف
3
 . 

 صلة الرحم من أسباب عمران الديار والزيادة في األعمار

 ِمنْ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  َمنْ  إِنَّهُ » :لَهَا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ  (213

ْفقِ  ْنيَا َخْيرِ  ِمنْ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  فَقَدْ  ؛الرِّ ِحمِ  َوِصلَةُ  ،َواْْلِخَرةِ  ،الد   َوُحْسنُ  ،الُخلُقِ  َوُحْسنُ  ،الرَّ

يَارَ  يَْعُمَرانِ  ؛اْلِجَوارِ  «اْْلَْعَمارِ  فِي َويَِزيَدانِ  ؛الدِّ
3

 . رواه أحمد.

                                                 

لشيخنا رحمه هللا  «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 3/611رواه أحمد ) 2

 .«الترغيب في الدعوة إلى هللا»(. وقد سبق شرحه في باب 1/236)

( عان أباي هريارة رضاي 1151(، ورواه البخاري )6110(، ومالم )1152البخاري )  6

 .هللا عنه

 : أي: يؤخر له في أجله وعمره.«يناأ له في أثره»ومعنى 

 (.22/223ااظر شرح النووي على صحيح مالم ) 3

(، 1/602) «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 2/211رواه أحماااد ) 3

 (.121) «الصحيحة»و
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 رحم معجذثواب صلة ال

 هللا أطيع يءش ليس» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنه هللا يرض هريرة أبى عن (213

 ،الرحم وقطيعة البغي، من اعقابا  أعجل يءش وليس ،الرحم صلة من ثوابا أعجل ،فيه

«بًلقع الديار تدع الفاجرة واليمين
2

 .«الانن الكبرى». رواه البيهقي في 

 من وصذ رحمه وصله هللا تعالى

 ،اْلَخْلقَ  هللا َخلَقَ  إِنَّ »:ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  يأَبِ  َعنْ  (211

ِحمُ  قَاَمتِ  ،ِمْنهُمْ  فََرغَ  إَِذا َحتَّى  أََما .اََعمْ  :قَالَ  .اْلقَِطيَعةِ  ِمنْ  اْلَعائِذِ  َمقَامُ  هََذا :فَقَالَتْ  ،الرَّ

 قَالَ  ثُمَّ  ،لَكِ  فََذاكِ  :قَالَ  .بَلَى :قَالَتْ  .قَطََعكِ  َمنْ  َوأَْقطَعَ  ،َوَصلَكِ  َمنْ  أَِصلَ  أَنْ  تَْرَضْينَ 

 َوتُقَطُِّعوا اأْلَْرضِ  فِي تُْفِاُدوا أَنْ  تََولَّْيتُمْ  إِنْ  َعَاْيتُمْ  فَهَلْ ﴿ ِشْئتُمْ  إِنْ  اْقَرُءوا :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

هُمْ  لََعنَهُمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  * أَْرَحاَمُكمْ   َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  أَفاََل  أَْبَصاَرهُمْ  أَْعَمىوَ  هللا فَأََصمَّ

﴾أَْقفَالُهَا قُلُوبٍ 
6
 . متفق عليه.[63 -63]محمد:  

ِحمُ : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (212  ،بِاْلَعْرشِ  ُمَعلَّقَة   الرَّ

«هللا قَطََعهُ  قَطََعنِي َوَمنْ  ،هللا َوَصلَهُ  ،َوَصلَنِي َمنْ  :تَقُولُ 
3

 . متفق عليه.

 

 الترهيب من قطيعة الرحم

 قطيعة الرحم من صفات الفاسقين

َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسقِيَن * الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللا ِمن بَْعِد ِميثَاقِهِ ﴿قال هللا تعالى: 

]البقرة:  ﴾فِي األَْرِض أُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ  َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَن يُوَصَل َويُْفِاُدونَ 

60]. 

 إثم قاطع الرحم 

 قََرابَةً  لِي إِنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  َرُجاًل  أَنَّ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (210

 :فَقَالَ  ،َعلَيَّ  َويَْجهَلُونَ  ،َعْنهُمْ  َوأَْحلُمُ  ،إِلَيَّ  َويُِايئُونَ  ،إِلَْيِهمْ  َوأُْحِانُ  ،َويَْقطَُعواِي ،أَِصلُهُمْ 

                                                 

، وهااااو فااااي (20/31« )الااااانن الكباااارى»رواه البيهقااااي فااااي  حااااديث حااااان لغيااااره 2

 (.105مة األلبااي رحمه هللا )للعال «الصحيحة»

 جمع بلقع، وهي األرض القفراء التي ال شيء فيها. «بالقع»قوله: 

 (.6113(، ومالم )1150البخاري ) 6

 (، وهذا لفظه.6111(، ومالم )1151البخاري ) 3
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 ُدْمتَ  َما َعلَْيِهمْ  هللا ظَِهير   ِمنَ  َمَعكَ  يََزالُ  َوََل  ،الَملَّ  ف ُهمُ سُ تَ  فََكأَنََّما ،قُْلتَ  َكَما ُكْنتَ  لَئِنْ » 

َذلِكَ  َعلَى
1

 رواه مالم.«. 

 قطيعة الرحم من أبغض األعماذ إلى هللا تعالى

 األعمال أي هللا، رسول يا: قلت، فملسو هيلع هللا ىلص النبي أتيت: قال خثعم من رجل عن (215

 قطيعة ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول يا: قلت: قال. «باهلل اإلشراك»: قال هللا؟ إلى أبغض

 عن والنهي ،بالمنكر اْلمر ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول يا: قلت: قال. «الرحم

«المعروف
6

 . رواه أبو يعلى.

 رحم ةعيلدنيا تأتي وفيها قط مرضي هللا عنه عدم محبة الصحابة

فَّةِ  فِي َواَْحنُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َخَرجَ : قَالَ رضي هللا عنه  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ  (211  ،الصُّ

 بِنَاقَتَْينِ  ِمْنهُ  فَيَأْتِيَ  ،اْلَعقِيقِ  إِلَى أَوْ  ،بُْطَحانَ  إِلَى يَْومٍ  ُكلَّ  يَْغُدوَ  أَنْ  يُِحب   أَي ُكمْ » :فَقَالَ 

 يَْغُدو أَفًََل » :قَالَ  .َذلِكَ  هللا اُِحبُّ  َرُسولَ  يَا :فَقُْلنَا ،«َرِحمٍ  قَْطعِ  َوََل  ،إِْثمٍ  َغْيرِ  فِي ،اَوْينِ َكْومَ 

 ،نَاقَتَْينِ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   َوَجلَّ  هللا َعزَّ  ِكتَابِ  ِمنْ  آيَتَْينِ  يَْقَرأُ  أَوْ  ،فَيَْعلَمُ  ،الَمْسِجدِ  إِلَى أََحُدُكمْ 

بِلِ  ِمنْ  أَْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  ،أَْربَعٍ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   َوأَْربَع   ،ثًََلثٍ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   ،َوثًََلث   رواه «. اإْلِ

مالم
3
. 

 ال خير في دنيا يتحصذ عليها العبد بقطع رحمه

 أَْفًَلذَ  اْْلَْرضُ  تَقِيءُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (220

ةِ  ،الذََّهبِ  ِمنْ  اْْلُْسطَُوانِ  أَْمثَالَ  ،ِدَهاَكبِ   ،قَتَْلتُ  َهَذا فِي :فَيَقُولُ  ،اْلقَاتِلُ  فَيَِجيءُ  ،َواْلفِضَّ

 قُِطَعتْ  َهَذا فِي :فَيَقُولُ  ،السَّاِرقُ  َويَِجيءُ  ،َرِحِمي قَطَْعتُ  َهَذا فِي :فَيَقُولُ  ،اْلقَاِطعُ  َويَِجيءُ 

                                                 

 (.6115مالم ) 2

شبيه المل هو الرماب الحار، أي: كأاما تطعمهم الرماب الحار، وهو ت «تافهم المل»قوله: 

لما يلحقهم من اإلثم بما يلحق آكل الرماب الحار من اإلثم العظيم بتقصيرهم في حقه 

عند حديث رقم  «رياض الصالحين»وإبخالهم األذى عليه، وهللا أعلم، ااتهى من 

(360.) 

 

 (.6162) «صحيح الترغيب والترهيب»رواه أبو يعلى، وهو في  6

هاااي: مشااارفة الاااانام عاليتاااه، كاااذا فاااي تثنياااة كومااااء، و «كومااااوين»(. 503ماااالم ) 3

 .«النهاية»
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«َشْيئاا ِمْنهُ  يَأُْخُذونَ  ًَل فَ  ،يََدُعونَهُ  ثُمَّ  ،يَِدي
2

 . رواه مالم.

 الواصذ حقا هو الذي ال يقابذ القطيعة بالقطيعة وإنما يقابلها بالصلة

 لَْيسَ »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا  عنهما،  (222

«. َوَصلََها َرِحُمهُ  طَعتْ قَ  إَِذا الَِّذي اْلَواِصلُ  َولَِكنِ  ،بِالُمَكافِئِ  اْلَواِصلُ 
6

 رواه البخاري.

الدعاء الذي فيه قطيعة رحم ال يستجاب
3
 

 ،لِْلَعْبدِ  يُْستََجابُ  يََزالُ  ََل »: قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (226

 :قَالَ  ؟ااِلْستِْعَجالُ  َما ،ِهللا َرُسولَ  يَا :لَ قِي «يَْستَْعِجلْ  لَمْ  َما ،َرِحمٍ  قَِطيَعةِ  أَوْ  ،بِإِْثمٍ  يَْدعُ  لَمْ  َما

 َويََدعُ  ،َذلِكَ  ِعْندَ  فَيَْستَْحِسرُ  ،لِي يَْستَِجيبُ  أَرَ  فَلَمْ  ،َدَعْوتُ  َوقَدْ  ،َدَعْوتُ  قَدْ » :يَقُولُ 

َعاءَ  متفق عليه«. الد 
3
. 

 بَِدْعَوةٍ  يَْدُعو ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنه،  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ و (223

ا :ثًََلثٍ  إِْحَدى هللا بَِها أَْعطَاهُ  إَِلَّ  ،َرِحمٍ  قَِطيَعةُ  َوََل  ،إِْثم   فِيَها لَْيسَ  لَ  أَنْ  إِمَّ  ،َدْعَوتُهُ  لَهُ  تَُعجَّ

ا ا ،اْْلِخَرةِ  فِي لَهُ  يَدَِّخَرَها أَنْ  َوإِمَّ وءِ  ِمنْ  َعْنهُ  يَْصِرفَ  أَنْ  َوإِمَّ  .اُْكثِرُ  إًِذا :قَالُوا «َهاِمْثلَ  الس 

«هللا أَْكثَرُ » :قَالَ 
1

 .ر واه أحمد.

قطع الرحم بهاألسباب التي يُ االبعد عن  
2
 

 إِيَّاُكمْ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َخطَبَ : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو رضي هللا عنهما

                                                 

 (.2023مالم ) 2

يت: الفلاذ القطعاة مان كباد البعيار، وقاال  «أفالذ كبدها»قوله:  اكِّ قال النووي: قال ابان الاِّ

غياره هاي: القطعااة مان اللحام. ومعنااى الحاديث: التشاابيه، أي: تخارج ماا فااي جوفهاا ماان 

ساطوااة، وهاي الااارية، والعماوب، وشابهه هو جمع ا« األسطوان»القطع المدفواة فيها. 

 (.0/15باإلسطوان؛ لعظمه، وكثرته. ااظر: شرح النووي على صحيح مالم )

 (.1112البخاري ) 6

 (.1/211) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  3

 (، وهذا لفظه.6031(، ومالم )2330البخاري ) 3

( للعالماة 1/211) «الجاامع الصاحيح»فاي  ( بإسناب صاحيح، وهاو3/25رواه أحمد ) 1

 الوابعي رحمه هللا.

 ، أي: أكثر إجابة من بعائكم.«هللا أكثر»قوله: 

 (.1/211« )الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2
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حَّ   حِّ بِ  قَْبلَُكمْ  َكانَ  َمنْ  َهلَكَ  فَإِنََّما ؛َوالش   ،بِاْلقَِطيَعةِ  َوأََمَرُهمْ  ،فَبَِخلُوا ،بِاْلبُْخلِ  أََمَرُهمْ  ،الش 

«فَفََجُروا ،بِاْلفُُجورِ  َوأََمَرُهمْ  ،فَقَطَُعوا
2

 . رواه أبو باوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مضار قطع الرحم

 قطيعة الرحم من أسباب الحرمان من الجنة

 الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ََل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جبير بن مطعم رضي هللا عنه أاه سمع رسول هللا  (223

«قَاِطع  
6

 . متفق عليه.

 قطيعة الرحم من أسباب اللعنة

                                                 

(، 1/211) «الجااامع  الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 2215رواه أبااو باوب ) 2

 .«صحيح أبي باوب»و

 (.6112(، ومالم )1153)البخاري  6
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﴿ َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللا ِمن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَُعوَن َمآ أََمَر هللاُ بِِه أَن قال هللا تعالى: 

 .[61]الرعد:  هُْم ُسوُء الدَّاِر﴾يُوَصَل َويُْفِاُدوَن فِي األَْرِض أُْولَئَِك لَهُُم اللَّْعنَةُ َولَ 

* أَْرَحاَمُكمْ  َوتُقَطُِّعوا اأْلَْرضِ  فِي تُْفِاُدوا أَنْ  تََولَّْيتُمْ  إِنْ  َعَاْيتُمْ  فَهَلْ وقال تعالى: ﴿

 .[63 -66]محمد: ﴾ أَْبَصاَرهُمْ  َوأَْعَمى هللا فَأََصمَّهُمْ  لََعنَهُمُ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ 

 الخسارةقطيعة الرحم من أسباب 

َوَما يُِضلُّ بِِه إاِلَّ اْلفَاِسقِيَن * الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللا ِمن بَْعِد ِميثَاقِهِ ﴿قال هللا تعالى: 

]البقرة:  ﴾َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَن يُوَصَل َويُْفِاُدوَن فِي األَْرِض أُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ 

60]. 

 تعالى عه هللامن قطع رحمه قط

 ،اْلَخْلقَ  هللا َخلَقَ  إِنَّ »:ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (221

ِحمُ  قَاَمتْ  ،ِمْنهُمْ  فََرغَ  إَِذا َحتَّى  أََما .اََعمْ  :قَالَ  .اْلقَِطيَعةِ  ِمنَ  بك اْلَعائِذِ  َمقَامُ  هََذا :فَقَالَتْ  ،الرَّ

 قَالَ  ثُمَّ  ،لَكِ  فََذاكِ  :قَالَ  .بَلَى :قَالَتْ  .قَطََعكِ  َمنْ  َوأَْقطَعَ  ،َوَصلَكِ  َمنْ  أَِصلَ  أَنْ  تَْرَضْينَ 

 َوتُقَطُِّعوا اأْلَْرضِ  فِي تُْفِاُدوا أَنْ  تََولَّْيتُمْ  إِنْ  َعَاْيتُمْ  فَهَلْ ﴿ ِشْئتُمْ  إِنْ  اْقَرُءوا :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

هُمْ  هُمُ لََعنَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  * أَْرَحاَمُكمْ   َعلَى أَمْ  اْلقُْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  أَفاََل  أَْبَصاَرهُمْ  َوأَْعَمى هللا فَأََصمَّ

﴾أَْقفَالُهَا قُلُوبٍ 
2
 . متفق عليه.[63-66]محمد: 

ِحمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (222  ،بِاْلَعْرشِ  ُمَعلَّقَة   الرَّ

«هللا قَطََعهُ  قَطََعنِي َوَمنْ  ،هللا َصلَهُ وَ  ،َوَصلَنِي َمنْ  :تَقُولُ 
6

 . متفق عليه.

 قطيعة الرحم من أسباب العقوبة العاجلة

 أَنْ  أَْجَدرُ  َذْنبٍ  ِمنْ  َما» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللا عنه  بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ  (220

لَ  ْنيَا فِي اْلُعقُوبَةَ  لَِصاِحبِهِ  هللا تََعالَى يَُعجِّ  ،اْلبَْغيِ  :ِمْثلُ  ،اْْلِخَرةِ  فِي لَهُ  يَدَِّخرُ  َما َمعَ  ،الد 

ِحمِ  َوقَِطيَعةِ  «الرَّ
3

 . رواه أبو باوب.

 هللا أطيع يءش ليس» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال :قال عنه هللا يرض هريرة أبى عنو (225

 ،الرحم وقطيعة البغي، من اعقابا  أعجل يءش وليس ،الرحم صلة من ثوابا أعجل ،فيه

«بًلقع الديار دعت الفاجرة واليمين
3
 . 

                                                 

 (.6113(، ومالم )1150البخاري ) 2

 (، وهذا لفظه.6111(، ومالم )1151البخاري ) 6

 (.1/211« )الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3106رواه أبو باوب ) 3

 =، وهااااو فااااي (20/31« )الااااانن الكباااارى»حااااديث حااااان لغيااااره رواه البيهقااااي فااااي  3
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 .«الانن الكبرى»رواه البيهقي في  

 الترغيب في األخوة في هللا

 األخوة في هللا من أعظم النعم

قُوْا َواْذُكُروْا اِْعمَ قال هللا تعالى:  هللا َعلَْيُكْم إِْذ  تَ ﴿َواْعتَِصُموْا بَِحْبِل هللا َجِميعاً َوالَ تَفَرَّ

 .[203]آل عمران: َن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَواااً﴾فَأَلََّف بَيْ  ُكنتُْم أَْعَداءً 

 األخوة من تمام نعيم أهذ الجنة

َواََزْعنَا َما  *اْبُخلُوهَا بَِاالٍَم آِمنِيَن  *﴿ إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن قال هللا تعالى: 

ْن ِغلٍّ إِْخَواااً َعلَى سُ  تَقَابِلِيَن﴾فِي ُصُدوِرِهم مِّ  .[30 -31]الحجر:  ُرٍر مُّ

 المسلم أخو المسلم

﴿إِاََّما المْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم قال هللا تعالى: 

 .[20]الحجرات:  تُْرَحُموَن﴾

الَةَ َوآتَُواْ وقال تعالى:  يِن﴾ ﴿فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا الصَّ َكاةَ فَإِْخَوااُُكْم فِي الدِّ  .[22]التوبة:  الزَّ

هللا  ِعبَادَ  َوُكونُوا... »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (221

«المْسلِمِ  أَُخو المْسلِمُ ، إِْخَواناا
2

 . متفق عليه.

 إِْبَراِهيمُ  يَْكِذبْ  لَمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (200

: َوقَْولُهُ ﴾، َسقِيم   إِنِّي: ﴿قَْولُهُ  :هللا َذاتِ  فِي ثِْنتَْينِ  ،َكَذبَاتٍ  ثًََلثَ  إَِلَّ  ،قَط   السًََّلم َعلَْيهِ  النَّبِي  

 ،َساَرةُ  َعهُ َومَ  ،َجبَّارٍ  أَْرضَ  قَِدمَ  فَإِنَّهُ  ؛َساَرةَ  َشأْنِ  فِي َوَواِحَدة  ﴾، َهَذا َكبِيُرُهمْ  فََعلَهُ  بَلْ ﴿

 فَإِنْ  ،َعلَْيكِ  يَْغلِْبنِي اْمَرأَتِي أَنَّكِ  يَْعلَمْ  إِنْ  الَجبَّارَ  َهَذا إِنَّ  لََها فَقَالَ  ،النَّاسِ  أَْحَسنَ  َوَكانَتْ 

ْسًَلمِ  فِي أُْختِي فَإِنَّكِ  ،أُْختِي أَنَّكِ  فَأَْخبِِريهِ  ،َسأَلَكِ  ا اْْلَْرضِ  فِي أَْعلَمُ  ََل  فَإِنِّي ؛اإْلِ  ُمْسلِما

ا َوَغْيَركِ  ،َغْيِري  أَْرَضكَ  قَِدمَ  لَقَدْ  :لَهُ  فَقَالَ  ،أَتَاهُ  الَجبَّارِ  أَْهلِ  بَْعضُ  َرآَها أَْرَضهُ  َدَخلَ  فَلَمَّ

 السًََّلم َعلَْيهِ  إِْبَراِهيمُ  فَقَامَ  ،بَِها فَأُتِيَ  إِلَْيَها فَأَْرَسلَ  ،لَكَ  إَِلَّ  تَُكونَ  أَنْ  لََها يَْنبَِغي ََل  اْمَرأَة  

ًَلةِ  إِلَى ا ،الصَّ  ،َشِديَدةا  قَْبَضةا  يَُدهُ  فَقُبَِضتْ  ،إِلَْيَها يََدهُ  بََسطَ  أَنْ  يَتََمالَكْ  لَمْ  َعلَْيهِ  َدَخلَتْ  فَلَمَّ

كِ  َوََل  ،يَِدي يُْطلِقَ  هللا أَنْ  اْدِعي :لََها فَقَالَ   َضةِ اْلقَبْ  ِمنْ  أََشدَّ  فَقُبَِضتْ  ،فََعادَ  ،فَفََعلَتْ  ،أَُضر 

 :فَقَالَ  ،اْْلُولَيَْينِ  اْلقَْبَضتَْينِ  ِمنْ  أََشدَّ  فَقُبَِضتْ  ،فََعادَ  ،فَفََعلَتْ  ،َذلِكَ  ِمْثلَ  لََها فَقَالَ  ،اْْلُولَى

=

                                                                                                                                   

 (.105حمه هللا )للعالمة األلبااي ر «الصحيحة»

 جمع بلقع، وهي األرض القفراء التي ال شيء فيها. «بالقع»قوله: 

 (.6123(، ومالم )6336البخاري  ) 2
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كِ  ََل  هللا أَنْ  فَلَكِ  ،يَِدي يُْطلِقَ  هللا أَنْ  اْدِعي  َجاءَ  الَِّذي َوَدَعا يَُدهُ  َوأُْطلِقَتْ  ،فَفََعلَتْ  ،أَُضرَّ

 ،أَْرِضي ِمنْ  فَأَْخِرْجَها ،بِإِْنَسانٍ  تَأْتِنِي َولَمْ  ،بَِشْيطَانٍ  أَتَْيتَنِي إِنََّما إِنَّكَ  :لَهُ  فَقَالَ  ،بَِها

ا ،تَْمِشي فَأَْقبَلَتْ  :قَالَ  َهاَجرَ  َوأَْعِطَها  :لََها فَقَالَ  ،اْنَصَرفَ  السًََّلم َعلَْيهِ  إِْبَراِهيمُ  َرآَها فَلَمَّ

ا :قَالَتْ  َمْهيَمْ  ا َوأَْخَدمَ  ،اْلفَاِجرِ  هللا يَدَ  َكفَّ  َخْيرا  .«َخاِدما

ُكمْ  فَتِْلكَ  :هَُرْيَرةَ  أَبُو قَالَ  الاََّماءِ  َماءِ  بَنِي يَا أُمُّ
2
. 

 رضي هللا عنهمبين أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصمؤاخاة النبي 

احِ اْلجَ  ْبنِ  ُعبَْيَدةَ  أَبِي بَْينَ  آَخى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  أَاَسٍ  َعنْ  (202  ،رَّ

طَْلَحةَ  أَبِي َوبَْينَ 
6

 . رواه مالم.

 ،الدَّْرَباءِ  َوأَبِي ،َسْلَمانَ  بَْينَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  آَخى: قَالَ  رضي هللا عنه ُجَحْيفَةَ  أَبِيوعن  (206

لَةً  الدَّْرَباءِ  أُمَّ  فََرأَى ،الدَّْرَباءِ  أَبَا َسْلَمانُ  فََزارَ   أَبُو أَُخوكَ  :الَتْ قَ  ؟َشأْاُكِ  َما :لَهَا فَقَالَ  ،ُمتَبَذِّ

ْايَا فِي َحاَجةٌ  لَهُ  لَْيسَ  الدَّْرَباءِ   :قَالَ  .ُكلْ  :فَقَالَ  ،طََعاًما لَهُ  فََصنَعَ  ،الدَّْرَباءِ  أَبُو فََجاءَ  ،الدُّ

ا ،فَأََكلَ  :قَالَ  تَأُْكلَ  َحتَّى ،بِآِكلٍ  أَاَا َما :قَالَ  .َصائِمٌ  فَإِاِّي  يَقُومُ  الدَّْرَباءِ  وأَبُ  َذهَبَ  اللَّْيلُ  َكانَ  فَلَمَّ

ا ،اَمْ  :فَقَالَ  ،يَقُومُ  َذهَبَ  ثُمَّ  ،فَنَامَ  اَمْ : قَالَ   ،اآْلنَ  قُمْ  :َسْلَمانُ  قَالَ  اللَّْيلِ  آِخرِ  ِمنْ  َكانَ  فَلَمَّ

 ،َحق ًا َعلَْيكَ  كَ َوأِلَْهلِ  ،َحق ًا َعلَْيكَ  َولِنَْفِاكَ  ،َحق ًا َعلَْيكَ  لَِربِّكَ  إِنَّ  :َسْلَمانُ  لَهُ  فَقَالَ  ،فََصلَّيَا

«َسْلَمانُ  َصَدقَ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَقَالَ  ،لَهُ  َذلِكَ  فََذَكرَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَأَتَى ،َحقَّهُ  َحقٍّ  ِذي ُكلَّ  فَأَْعطِ 
3
. 

ْحَمنِ  َعْبدُ  قَِدمَ : قَالَ  هللا َعْنهُ  َرِضيَ  أَاَسٍ  َعنْ و (203  النَّبِيُّ  فَآَخى ،الَمِدينَةَ  َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ

بِيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  َوبَْينَ  ،نَهُ بَيْ  ملسو هيلع هللا ىلص اأْلَْاَصاِريِّ  الرَّ
3

 . رواه البخاري.

ا: قَالَ  رضي هللا عنهما َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ و (203  َخَرجَ  َمكَّةَ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َخَرجَ  لَمَّ

ي اْبنَةُ  :َعلِيٌّ  فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  إِلَى َوَزْيدٌ  ،َوَجْعفَرٌ  ،َعلِيٌّ  فِيهَا فَاْختََصمَ  ،َحْمَزةَ  بِاْبنَةِ  َعلِيٌّ   ،َعمِّ

ي اْبنَةُ  :َجْعفَرٌ  َوقَالَ  ،أَْخَرْجتُهَا َوأَاَا  َزْيدٌ  َوَكانَ  ،أَِخي اْبنَةُ  :َزْيدٌ  َوقَالَ  ،ِعْنِدي َوَخالَتُهَا ،َعمِّ

 ،َمْوََليَ  أَْنتَ » :لَِزْيدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بَْينَهَُما آَخى لَِحْمَزةَ  ُمَؤاِخيًا

 ،َوُخلُقِي ،َخْلقِي أَْشبَْهتَ » :لَِجْعفَرٍ  َوقَالَ  ،«َوَصاِحبِي ،أَِخي أَْنتَ » :لَِعلِيٍّ  َوقَالَ  ،«َوَمْوََلَها

                                                 

 (.6302(، ومالم )3315البخاري ) 2

قاال الخطاابي: يريااد العارب الاتجااعهم الغيااث،  «فتلاك أماك يااا بناي مااء الاااماء»قولاه: 

ء الاااماء، وهااو عااامر والااد عماارو الملقااب وقياال: أراب األاصااار؛ ألاهاام ينااابون إلااى مااا

 .«هدي الااري مقدمة فتح الباري»مزيقيا. اهـ من 

 (.6165مالم ) 6

 (.2125البخاري ) 3

 (.3130البخاري ) 3
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«َخالَتَِها إِلَى َوِهيَ  
2

 . رواه أحمد.

بين ابن ماعوب، والزبير ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس رضي هللا عنه قال: آخى النبي  (201
6
. 

 .«المفرب األبب»رواه أحمد، والبخاري في 

 اختيار األخ الصالح

ُجلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (202  ؛َخلِيلِهِ  ِدينِ  َعلَى الرَّ

«يَُخالِلُ  َمنْ  أََحُدُكمْ  فَْليَْنظُرْ 
3

 . رواه أبو باوب.

 الَجلِيسِ  َمثَلُ  إِنََّما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ األشعري رضي هللا عنه،  ُموَسى أَبِي َعنْ  (200

الِحِ  ا ،اْلِمْسكِ  فََحاِملُ  ،اْلِكيرِ  َونَافِخِ  ،اْلِمْسكِ  َكَحاِملِ  ،السَّْوءِ  َوالَجلِيسِ  ،الصَّ  ،يُْحِذيَكَ  أَنْ  إِمَّ

ا ا ،ِمْنهُ  تَْبتَاعَ  أَنْ  َوإِمَّ ا ِمْنهُ  تَِجدَ  أَنْ  َوإِمَّ ا ،اْلِكيرِ  َونَافِخُ  ،طَيِّبَةا  ِريحا  ،ثِيَابَكَ  يُْحِرقَ  أَنْ  إِمَّ

ا ا تَِجدَ  أَنْ  َوإِمَّ «َخبِيثَةا  ِريحا
3

 . متفق عليه.

 ملسو هيلع هللا ىلصمؤاخات النبي 

 أَاَا إِاََّما :بَْكرٍ  أَبُو لَهُ  فَقَالَ  ،بَْكرٍ  أَبِي إِلَى َعائَِشةَ  َخطَبَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ ، ُعْرَوةَ  َعنْ  (205

«َحًَلل   لِي ِهيَ وَ  ،َوِكتَابِهِ  ،هللا ِدينِ  فِي أَِخي أَْنتَ » :فَقَالَ  ،أَُخوكَ 
1

 . رواه البخاري.

ا ُكْنتُ  لَوْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، هللا َعْنهَُما َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ و (201 تِي ِمنْ  ُمتَِّخذا  أُمَّ

«َوَصاِحبِي ،أَِخي َولَِكنْ  ،بَْكرٍ  أَبَا ََلتََّخْذتُ  ،َخلِيًلا 
2

 .رواه البخاري.

 النَّاسِ  أََمنَّ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ عنه،  الخدري رضي هللا َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ و (250

ا ُكْنتُ  َولَوْ  ،بَْكرٍ  أَبُو َوُصْحبَتِهِ  ،َمالِهِ  فِي َعلَيَّ   َولَِكنْ  ،َخلِيًلا  بَْكرٍ  أَبَا ََلتََّخْذتُ  َخلِيًلا  ُمتَِّخذا

                                                 

( عان الباراء بان 6211) «البخااري»( بإساناب حاان، وأصاله فاي 6032رواه أحمد ) 2

 عازب رضي هللا عنهما.

، وقااال الحااافظ اباان حجاار رحمااه هللا فااي «المفاارباألبب »رواه أحمااد، والبخاااري فااي  6

 (، وسنده صحيح.20/120) «الفتح»

(، 2606) «الصاااحيح المااااند»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 3533رواه أباااو باوب ) 3

 .«صحيح أبي باوب»و

 (.6265(، ومالم )1133البخاري ) 3

 ، أي: تشتري.«وإما أن تبتاع منه»، أي: يعطيك. «يحذيك»قوله: 

 (.1052)البخاري  1

 ( عن ابن ماعوب رضي هللا عنه.6353(، ومالم )3212البخاري ) 2
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ةُ  ْسًَلمِ  أُُخوَّ «بَْكرٍ  أَبِي َخْوَخةَ  إَِلَّ  ،الَمْسِجِد َخْوَخة   فِي تُْبقَيَنَّ  ََل  ،اإْلِ
2

 . متفق عليه. 

 من كماذ اإليمان أن تحب ألخيث من الخير ما تحبه لنفسث

 يُِحبَّ  َحتَّى أََحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  ََل »:قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ بن مالك رضي هللاُ عنه،  أَاَسٍ  َعنْ  (252

«لِنَْفِسهِ  ،يُِحب   َما ِْلَِخيهِ 
6

 . متفق عليه.

 لصاحباإلحسان إلى األخ وا

﴿َواْعبُُدوْا هللا َوالَ تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً َوبِِذي اْلقُْربَى قال هللا تعالى: 

اِحِب بِالَجنِب َواْبِن الاَّبِيِل  َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن  َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

وقوله تعالى:  [.32]النااء:  ْيَمااُُكْم إِنَّ هللا الَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً﴾َوَما َملََكْت أَ 

اِحِب بِالَجنِب﴾  قال زيد بن أسلم: هو جلياك في الحضر، ورفيقك في الافر. ﴿َوالصَّ

 َخْيرُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو رضي هللا عنهماو (256

«لَِجاِرهِ  هللا َخْيُرُهمْ  ِعْندَ  اْلِجيَرانِ  َوَخْيرُ  ،لَِصاِحبِهِ  هللا َخْيُرُهمْ  ِعْندَ  اْْلَْصَحابِ 
3
. 

 رواه الترمذي.

 االنبساط في الوجه لألخ

 الَمْعُروفِ  ِمنَ  تَْحقَِرنَّ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  لِيَ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (253

«طَْلقٍ  بَِوْجهٍ  أََخاكَ  تَْلقَى أَنْ  َولَوْ  ،َشْيئاا
3
 رواه مالم. 

 اْعهَدْ  :ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  قُْلتُ  :قَالَ رضي هللا عنه  ُسلَْيمٍ  ْبنِ  َجابِرِ  ُجَريٍّ  أَبِيَوَعْن  (253

ا تَُسبَّنَّ  ََل » :قَالَ  إِلَيَّ  ا بَْعَدهُ  َسبَْبتُ  فََما :قَالَ  «أََحدا  :قَالَ  َشاةً  َواَل  ،بَِعيًرا َواَل  ،َعْبًدا َواَل  ،ُحر ً

 َذلِكَ  إِنَّ  ،َوْجُهكَ  إِلَْيهِ  ُمْنبَِسط   َوأَْنتَ  ،أََخاكَ  تَُكلِّمَ  َوأَنْ  ،الَمْعُروفِ  ِمنْ  َشْيئاا تَْحقَِرنَّ  َوََل »

«الَمْعُروفِ  ِمنَ 
1

 . رواه أبو باوب.

 فضذ زيارة اإلخوان
                                                 

 (.6356(، ومالم )322البخاري ) 2

 ، أي: كوة بين بيتين عليها باب صغير.«خوخة»قوله: 

 (.31(، ومالم )23البخاري ) 6

 (.1/602) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 2133رواه الترمذي ) 3

 (.6262مالم ) 3

 بفتح الطاء، وسكون الالم، أي: ضاحك مشرق. «طَْلقَ »له: قو

 (.212) «الصحيح الماند»(، وهو في 3053حديث صحيح: رواه أبو باوب ) 1
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ا َزارَ  ًلا َرجُ  أَنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (251   قَْريَةٍ  فِي لَهُ  أَخا

ا َمْدَرَجتِهِ  َعلَى هللا لَهُ  فَأَْرَصدَ  ،أُْخَرى ا ،َملَكا ا أُِريدُ  :قَالَ  ؟تُِريدُ  أَْينَ  :قَالَ  َعلَْيهِ  أَتَى فَلَمَّ  أَخا

هللا  فِي أَْحبَْبتُهُ  أَنِّي رَ َغيْ  ََل  :قَالَ  ؟تَُرب َها نِْعَمةٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  لَكَ  َهلْ  :قَالَ  .اْلقَْريَةِ  َهِذهِ  فِي لِي

«فِيهِ  أَْحبَْبتَهُ  َكَما ؛أََحبَّكَ  هللا قَدْ  بِأَنَّ  ،هللا إِلَْيكَ  َرُسولُ  فَإِنِّي :قَالَ  َوَجلَّ  َعزَّ 
2

 . رواه مالم.

 األمر بمناصرة األخ

ا أََخاكَ  اْنُصرْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   أَاَسٍ  َعنْ  (252  أَوْ  ،ظَالِما

ا  َكْيفَ  ظَالًِما َكانَ  إَِذا أَفََرأَْيتَ  ،َمْظلُوًما َكانَ  إَِذا أَْاُصُرهُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :َرُجلٌ  فَقَالَ  «َمْظلُوما

«نَْصُرهُ  َذلِكَ  فَإِنَّ  ،الظ ْلمِ  ِمنْ  تَْمنَُعهُ  أَوْ  ،تَْحُجُزهُ » :قَالَ  ؟أَْاُصُرهُ 
6
. 

 رواه البخاري.

 السيما بظهر الغيب الدعاء لإلخوان بالخير 

َوالَِّذيَن َجاُؤو ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوااِنَا الَِّذيَن َسبَقُواَا ﴿قال هللا تعالى: 

ِحيمٌ   .[20]الحشر:  ﴾بِاإِليَماِن َوال تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغال ً لِّلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِاََّك َرُؤوٌف رَّ

 قَِدْمتُ  قَالَ ، الدَّْرَباءُ  تَْحتَهُ  َوَكااَتْ  ،َصْفَوانَ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  اْبنُ  َوهُوَ  َصْفَوانَ  َعنْ و (250

 اْلَحجَّ  أَتُِريدُ  :فَقَالَتْ  ،الدَّْرَباءِ  أُمَّ  َوَوَجْدتُ  ،أَِجْدهُ  فَلَمْ  ،َمْنِزلِهِ  فِي الدَّْرَباءِ  أَبَا فَأَتَْيتُ  ،الشَّامَ 

 الَمْرءِ  َدْعَوةُ » :يَقُولُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَإِنَّ  ؛بَِخْيرٍ  هللا لَنَا فَاْبعُ  :قَالَتْ  .اََعمْ  :تُ فَقُلْ  ؟اْلَعامَ 

 قَالَ  بَِخْيرٍ  ِْلَِخيهِ  َدَعا ُكلََّما ُمَوكَّل   َملَك   َرْأِسهِ  ِعْندَ  ،ُمْستََجابَة   اْلَغْيبِ  بِظَْهرِ  ِْلَِخيهِ  الُمْسلِمِ 

وقِ  إِلَى فََخَرْجتُ  :قَالَ  «بِِمْثلٍ  َولَكَ  ،آِمينَ  :بِهِ  اْلُمَوكَّلُ  الَملَكُ   فَقَالَ  ،الدَّْرَباءِ  أَبَا فَلَقِيتُ  ،الاُّ

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  يَْرِويهِ  .َذلِكَ  ِمْثلَ  لِي
3
. 

 العفة بين اإلخوان

 َوآَخى ،َعْوفٍ  ْبنُ  ْحَمنِ الرَّ  َعْبدُ  َعلَْينَا قَِدمَ : قَالَ  أَاَّهُ  ،هللا َعْنهُ  َرِضيَ  أَاَسٍ  َعنْ  (255

بِيعِ  ْبنِ  َسْعدِ  َوبَْينَ  ،بَْينَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ   اأْلَْاَصارُ  َعلَِمتِ  قَدْ  َسْعدٌ  فَقَالَ  ،الَمالِ  َكثِيرَ  َوَكانَ  ،الرَّ

 أَْعَجبَهَُما اْاظُرْ فَ  ،اْمَرأَتَانِ  َولِي ،َشْطَرْينِ  َوبَْينَكَ  بَْينِي َمالِي َسأَْقِامُ  ،َمااًل  أَْكثَِرهَا ِمنْ  أَاِّي

                                                 

 «المدرجااة»وكلااه بحفظااه، و لكااذا إ ذا يقااال: أرصااده «أرصااد هللا»( قولااه: 6120) مااالم 2

يااض الصاالحين اظار: را، أي: تقاوم بهاا، وتااعى فاي صاالحها. «تربهاا»الطريق، ومعنى 

(322). 

 (.2116البخاري ) 6

 (.6033) مالم 3
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ْجتَهَا َحلَّتْ  إَِذا َحتَّى فَأُطَلِّقُهَا ،إِلَْيكَ  ْحَمنِ  َعْبدُ  فَقَالَ  ،تََزوَّ َوَمالَكَ  أَْهلِكَ  فِي هللا لَكَ  بَاَركَ  :الرَّ
2
 

 َرُسولَ  َجاءَ  َحتَّى ،ًرايَِاي إاِلَّ  يَْلبَثْ  فَلَمْ  ،َوأَقِطٍ  ،َسْمنٍ  ِمنْ  َشْيئًا أَْفَضلَ  َحتَّى يَْوَمئِذٍ  يَْرِجعْ  فَلَمْ 

ْجتُ  :قَالَ  «َمْهيَمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لَهُ  فَقَالَ  ،ُصْفَرةٍ  ِمنْ  َوَضرٌ  ،َوَعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ِمَن  اْمَرأَةً  تََزوَّ

 :فَقَالَ  ،َذهَبٍ  ِمنْ  اََواةً  أَوْ  ،َذهَبٍ  ِمنْ  اََواةٍ  َوْزنَ  :قَالَ  ؟«إِلَْيهَا ُسْقتَ  َما» :فَقَالَ  ،اأْلَْاَصارِ 

«بَِشاةٍ  َولَوْ  أَْولِمْ »
6

 . رواه البخاري.

 فضذ إعانة األخ

 ،اْلَعْبدِ  َعْونِ  َوهللا فِي»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللاُ عنه قال: قال رسول هللا  (251

«أَِخيهِ  َعْونِ  فِي اْلَعْبدُ  َكانَ  َما
3

 . رواه مالم.

 فضذ القيام بحاجة األخ

 ََل  ،المْسلِمِ  أَُخو المْسلِمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ ، ماعن ابن عمر رضي هللاُ عنه (210

جَ  َوَمنْ  ،َحاَجتِهِ  هللا فِي َكانَ  أَِخيهِ  َحاَجةِ  فِي َكانَ  َمنْ  ،يُْسلُِمهُ  َوََل  ،يَْظلُِمهُ   ُمْسلِمٍ  َعنْ  فَرَّ

جَ  ؛ُكْربَةا  اُمسْ  َستَرَ  َوَمنْ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  ُكَربِ  ِمنْ  ُكْربَةا  بَِها هللا َعْنهُ  فَرَّ  هللا يَْومَ  َستََرهُ  لِما

«اْلقِيَاَمةِ 
3

 . متفق عليه.

 فضذ من رد عن عرض أخيه

 ،أَِخيهِ  ِعْرضِ  َعنْ  َردَّ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  الدَّْرَباءِ  أَبِي َعنْ  (212

«اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  النَّارَ  َوْجِههِ  هللا َعنْ  َردَّ 
1

 . رواه أحمد، والترمذي.

                                                 

 وفي رواية: ال حاجة لي في ذلك بلواي على الاوق. 2

 (.3052البخاري ) 6

األقط: لبن مجفف يابس  «أقط»، أي: اصفين. «شطرين»قوله:  (2

، أي: لطخ من خلوق، أو طيب «وضر من صفرة»ماتحجر يطبخ به. قوله: 

هدي الااري »كلمة يمااية معناها ماهذا. ااظر:  هي« مهيم»له لون. قوله: 

 البن األثير رحمه هللا. «النهاية»، و«مقدمة فتح الباري

 (.6211رواه  مالم ) 3

 (.6150(، ومالم )6336البخاري ) 3

 ، أي: إلى عدوه.«يُْالُِمهُ  اَل »قوله: 

صااحيح »(، وهااو فااي 2132(، والترمااذي )2/331حااديث حااان لغيااره رواه أحمااد ) 1

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2626رقم ) «لجامعا
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 ة المؤمن ألخيهمعامل 

 ،الُمْؤِمنِ  ِمْرآةُ  الُمْؤِمنُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  رضي هللا عنه، أن هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (216

«َوَرائِهِ  ِمنْ  َويَُحوطُهُ  ،َضْيَعتَهُ  َعلَْيهِ  يَُكف   ،الُمْؤِمنِ  أَُخو َوالُمْؤِمنُ 
2

 . رواه أبو باوب.

 محبة رؤية اإلخوان

 السًََّلمُ » :فَقَالَ  ،الَمْقبَُرةَ  أَتَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ هللا عنه،  رضي هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (213

 «إِْخَوانَنَا َرأَْينَا قَدْ  أَنَّا َوِدْدتُ  ،ََلِحقُونَ  هللا بُِكمْ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ،ُمْؤِمنِينَ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَْيُكمْ 

 ،«بَْعدُ  يَأْتُوا لَمْ  الَِّذينَ  َوإِْخَوانُنَا ،أَْصَحابِي أَْنتُمْ » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا إِْخَوااَكَ  أََولَْانَا :قَالُوا

تِكَ  ِمنْ  بَْعدُ  يَأْتِ  لَمْ  َمنْ  تَْعِرفُ  َكْيفَ  :فَقَالُوا  لَهُ  َرُجًلا  أَنَّ  لَوْ  أََرأَْيتَ » :فَقَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا أُمَّ

لَة   ُغر   َخْيل    ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :قَالُوا ؟«َخْيلَهُ  يَْعِرفُ  أَََل  ْهمٍ بُ  ُدْهمٍ  َخْيلٍ  ظَْهَريْ  بَْينَ  ُمَحجَّ

ا يَأْتُونَ  فَإِنَُّهمْ » :قَالَ  لِينَ  ُغر ا  لَيَُذاَدنَّ  أَََل  ،الَحْوضِ  َعلَى فََرطُُهمْ  َوأَنَا ،اْلُوُضوءِ  ِمنْ  ؛ُمَحجَّ

ال   اْلبَِعيرُ  يَُذادُ  َكَما َحْوِضي َعنْ  ِرَجال    ؛بَْعَدكَ  بَدَّلُوا قَدْ  إِنَُّهمْ  :فَيُقَالُ  ،َهلُمَّ  أَََل  أُنَاِديِهمْ  ،الضَّ

رواه مالم.«. ُسْحقاا ،ُسْحقاا :فَأَقُولُ 
 6

 

 احملافظة على األخوة مما يفسدها

َوََل  ،ََل تََحاَسُدوا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (213

 هللاَوُكونُوا ِعبَاَد  ،َوََل يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ  ،َوََل تََدابَُروا ،َوََل تَبَاَغُضوا ،تَنَاَجُشوا

 َويُِشيرُ  ،«َهاُهنَا التَّْقَوى .يَْحقُِرهُ  َوََل  ،يَْخُذلُهُ  َوََل  ،يَْظلُِمهُ  ََل  المْسلِمِ  أَُخو المْسلِمُ  إِْخَواناا

اتٍ  ثاََلثَ  َصْدِرهِ  إِلَى  المْسلِمِ  ُكل   ،المْسلِمَ  أََخاهُ  يَْحقِرَ  أَنْ  الشَّرِّ  ِمنْ  ئٍ اْمرِ  بَِحْسبِ » َمرَّ

«َوِعْرُضهُ  ،َوَمالُهُ  ،َدُمهُ  ،َحَرام   المْسلِمِ  َعلَى
3

 . رواه مالم.

 َوََل » ،لِبَابٍ  َحاِضرٌ  يَبِيعَ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  اَهَى :قَالَ  هللا َعْنهُ  َرِضيَ  هَعنو (211
                                                 

 (.162) «الصحيحة»( بإسناب حان، وهو في 3125رواه أبو باوب ) 2

: وضايعة الرجال ماا يكاون مان معائشاه، «النهاياة»قاال فاي  «يكف عليه ضايعته»قوله: 

كالصاانعة، والتجااارة، والزراعااة، وغياار ذلااك، أي: يجمااع إليااه معيشااته، ويضاامها لااه. 

 ، أي: يحفظه، ويصواه، ويذب عنه بقدر الطاقة.«من ورائه ويحوطه»

 (.631مالم ) 6

البهم قيل: الاوب أيًضا، وقيل: البهم الذي ال يخالط لوااه « بهم»، أي: سوب. «بهم»قوله: 

، «سحقًا، سحقًا»لواًا سواه سواًء كان أسوب، أو أبيض، أو أحمر، بل يكون لواه خالًصا. 

 أي: بعًدا، بعًدا.

 (.6123) مالم 3
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الَمْرأَة  تَْسأَلُ  َوََل  ،أَِخيهِ  ِخْطبَةِ  َعلَى يَْخطُبُ  َوََل  ،أَِخيهِ  بَْيعِ  َعلَى ُجلُ الرَّ  يَبِيعُ  َوََل  ،تَنَاَجُشوا

«إِنَائَِها فِي َما لِتَْكفَأَ  ،أُْختَِها طًََلقَ 
2

 . متفق عليه.

 أَُخو الُمْؤِمنُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  نَّ وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه، أ (212

 َحتَّى ،أَِخيهِ  ِخْطبَةِ  َعلَى يَْخطُبَ  َوََل  ،أَِخيهِ  بَْيعِ  َعلَى يَْبتَاعَ  أَنْ  لِْلُمْؤِمنِ  يَِحل   فًََل  ،الُمْؤِمنِ 

«يََذرَ 
6

 . رواه مالم.

 م أن يهجر أخاه فوق ثالث لياذ إال لبدعة، أو مصلحة شرعيةلال يحذ لمس

 لَِرُجلٍ  يَِحل   ََل » :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  اأْلَْاَصاِريِّ  أَيُّوبَ  أَبِي َعنْ  (210

 الَِّذي َوَخْيُرهَُما ،َهَذا َويُْعِرضُ  ،َهَذا فَيُْعِرضُ  ،يَْلتَقِيَانِ  ،لَيَالٍ  ثًََلثِ  فَْوقَ  أََخاهُ  يَْهُجرَ  أَنْ 

«بِالسًََّلمِ  يَْبَدأُ 
3

 .متفق عليه.

 التشاحن بين األخ وأخيه يحرمهما المغفرة

 الَجنَِّة يَْومَ  أَْبَوابُ  تُْفتَحُ »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ  رضي هللا عنه، هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (215

 َوبَْينَ  ،بَْينَهُ  َكانَتْ  َرُجًلا  إَِلَّ  ،بِاهلل َشْيئاا يُْشِركُ  ََل  َعْبدٍ  لُِكلِّ  فَيُْغفَرُ  ،الَخِميسِ  َويَْومَ  ،اَِلْثنَْينِ 

 أَْنِظُروا ،يَْصطَلَِحا َحتَّى َهَذْينِ  أَْنِظُروا ،ْصطَلَِحايَ  َحتَّى َهَذْينِ  أَْنِظُروا :فَيُقَالُ  ،َشْحنَاءُ  أَِخيهِ 

«يَْصطَلَِحا َحتَّى َهَذْينِ 
3

 . رواه مالم.

 

 الترغيب في المحبة في هللا

 من أحب أخاه المسلم ال يحبه إال هلل وجد طعم اإليمان وحالوته

 َوَجدَ  ،فِيهِ  ُكنَّ  َمنْ  ثًََلث  » :لَ قَا ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ، هللا َعْنهُ  َرِضيَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ  (211

يَمانِ  َحًَلَوةَ  بهن ا إِلَْيهِ  أََحبَّ  هللا َوَرُسولُهُ  يَُكونَ  أَنْ  :اإْلِ  ََل  الَمْرءَ  يُِحبَّ  َوأَنْ  ،ِسَواُهَما ِممَّ

 فِي يُْقَذفَ  أَنْ  يَْكَرهُ  َماكَ  منه هللاُ  هُ ذَ قَ نْ أَ  ذْ بعد إِ  اْلُكْفرِ  فِي يَُعودَ  أَنْ  يَْكَرهَ  َوأَنْ  ،هلل إَِلَّ  يُِحب هُ 

«النَّارِ 
1

 . متفق عليه.

                                                 

 ، أي: لتفرغ.«لتكفأ»(. قوله: 2323(، ومالم )6230البخاري ) 2

 ، أي: يترك.«يذر»(، ومعنى 2323مالم ) 6

 (.6120(، ومالم )2000روه البخاري ) 3

 ، أي: أخروا«أًْاِظُروا»(. 6121مالم ) 3

 (.33(، ومالم )22البخاري ) 1
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هُ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (000   طَْعمَ  يَِجدَ  أَنْ  َسرَّ

يَمانِ  «َوَجلَّ  َعزَّ  هلل إَِلَّ  يُِحب هُ  ََل  اْلَعْبدَ  فَْليُِحبَّ  ،اإْلِ
2

 . رواه أحمد.

 بغض في هللا من كماذ اإليمانالحب في هللا وال

 ،هلل أََحبَّ  َمنْ » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ رضي هللا عنه،  أَُماَمةَ  أَبِي َعنْ  (002

يَمانَ  اْستَْكَملَ  فَقَدْ  ؛ِهلل َوَمنَعَ ، هلل َوأَْعطَى، هلل َوأَْبَغضَ  «اإْلِ
6
 . 

 رواه أبو باوب

أوثق عرى اإليمان »: ملسو هيلع هللا ىلص وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا (006

«المواَلة في هللا، والمعادات في هللا، والحب في هللا، والبغض في هللا
3
. 

 .«المعجم الكبير»رواه الطبرااي في 

 فضيلة المتحابين في هللا عزوجذ

 هللا َعزَّ  قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  رضي هللا عنه َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ عن  (003

َهَداءُ  ،النَّبِي ونَ  يَْغبِطُهُمْ  ،نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرُ  مْ هلَ  َجًَللِي فِي الُمتََحاب ونَ  :لَّ َوجَ  «َوالش 
3

. رواه 

 الترمذي.

 هللا عباد من إن»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال رضي هللا عنه هريرة أبي عنو (003

 تحابوا ومق هم»: قال. احبهم لعلنا هم؟ من: قيل «والشهداء ،اْلنبياء يغبطهم عبادا

 إن يخافون َل نور، من منابر على نور وجوههم ، أنساب وَل ،أرحام غير من هللا بنور

 عليهم خوف ال هللا أولياء إن أال﴿ :قرأ ثم ،«الناس حزن إن يحزنون وَل ،الناس خاف

﴾يحزاون هم وال
1

 . رواه أبو يعلى.

 المرء مع من أحب 

 َمتَى :فَقَالَ  ،الاَّاَعةِ  َعنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسأَلَ  اًل َرجُ  أَنَّ ، هللا َعْنهُ  َرِضيَ  أَاَسٍ  َعنْ  (001

                                                 

 (.6300) «حةالصحي»(، وهو في 160، 6/615حديث حان رواه أحمد ) 2

 (.350) «الصحيحة»(، وهو في 3250حديث حان: رواه أبو باوب) 6

(، وهااااو فااااي 22130) «المعجاااام الكبياااار»حااااان بشااااواهده رواه الطبرااااااي فااااي  3

 (.2065) «الصحيحة»

 (.1/631) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6310رواه الترمذي ) 3

 -1/631) «الجااامع الصااحيح»و فااي ( بإسااناب حااان، وهاا20/311رواه أبااو يعلااى ) 1

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.632
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 :فَقَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا َوَرُسولَهُ  أُِحبُّ  أَاِّي إاِلَّ  ،َشْيءَ  اَل  :قَالَ  ؟«لََها أَْعَدْدتَ  َوَماَذا» :قَالَ  ؟الاَّاَعةُ 

 «.أَْحبَْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ »

 :أَاَسٌ  قَالَ «. أَْحبَْبتَ  َمنْ  َمعَ  أَْنتَ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  بِقَْولِ  فََرَحنَا ،بَِشْيءٍ  فَِرْحنَا فََما :أَاَسٌ  قَالَ 

 أَْعَملْ  لَمْ  َوإِنْ  ،إِيَّاهُمْ  بُِحبِّي َمَعهُمْ  أَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو ،َوُعَمرَ  ،بَْكرٍ  َوأَبَا ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أُِحبُّ  فَأَاَا

أَْعَمالِِهمْ  بِِمْثلِ 
2

 . متفق عليه.

 فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ رضي هللا عنه قال: وعن عبد هللا بن ماعوب  (002

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  ؟بِِهمْ  يَْلَحقْ  َولَمْ  قَْوًما أََحبَّ  َرُجلٍ  فِي تَقُولُ  َكْيفَ  ،هللا َرُسولَ  يَا

«أََحبَّ  َمنْ  َمعَ  الَمْرءُ »
6

 . متفق عليه.

، والصالحين، وأهل ملسو هيلع هللا ىلصورسوله قال اإلمام النووي رحمه هللا: فيه فضل حب هللا 

الخير األحياء، واألموات إلى أن قال: ثم إاه ال يلزم من كواه معهم أن تكون منزلته، 

وجزاؤه مثلهم من كل وجه
3
. 

، أي: ملحق بهم حتى «إاك مع من أحببت»وقال الحافظ بن حجر رحمه هللا: قوله: 

فكيف تصح المعية، فيقال: إن  تكون من زمرتهم، وبهذا يندفع إيراب أن منازلهم متفاوتة،

المعية تحصل بمجرب االجتماع في شيٍء ما، وال تلزم في جميع األشياء فإذا اتفق أن 

الجميع بخلوا الجنة صدقت المعية، وإن تفاوتت الدرجات
3
. 

 إذا احتسب العبد محبة أخيه في هللا أعطاه هللا ما احتسب 

 فقال ااس، وعنده ملسو هيلع هللا ىلص نبيبال رجل مرعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (000

 إليه فقم»: قال ال،: قال ؟«أعلمته»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال هلل، هذا ألحب إاي: عنده ممن رجل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى رجع ثم: قال له، أحببتني الذي أحبك: فقال فأعلمه، إليه فقام ،«فأعلمه

«احتابت ما ولك ، أحببت من مع أات»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال قال، بما فأخبره
1

ر . رواه معم

 .«مصنف عبد الرزاق»كما في آخر  «الجامع»بن راشد في 

                                                 

 (.6231(، ومالم )3255( و )2202رواه  البخاري ) 2

( 6232(، وماااالم )2200(، ورواه البخااااري )6230(، وماااالم )2221البخااااري ) 6

 أيًضا من حديث أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.

 (.22/252شرح النووي على صحيح مالم ) 3

 (.20/252الفتح ) 3

 (22/600« )مصانف عباد الارزاق»كما في آخر  «الجامع»رواه معمر بن راشد في  1

 ( لشيخنا الوابعي رحمة هللا عليه.13) «الصحيح الماند»بإسناب صحيح، وهو في 
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 ملسو هيلع هللا ىلصالمحبة في هللا من صفات رسوذ هللا  

 الَّتِي الَمْرأَة الَمْخُزوِميَّةِ  َشأْنُ  أَهَمَّهُمْ  قَُرْيًشا أَنَّ ، هللا َعْنهَا َرِضيَ  َعائَِشةَ  َعنْ  (005

 َزْيدٍ  ْبنُ  أَُساَمةُ  إاِلَّ  َعلَْيهِ  يَْجتَِرئُ  َوَمنْ  :قَالُوافَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فِيهَا يَُكلِّمُ  َوَمنْ  :فَقَالُوا ،َسَرقَتْ 

ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِحبُّ 
2

 . متفق عليه.

 النَّاسِ  أََحب   أَُساَمةُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما، أن رسول هللا  (001

َغْيَرهَا َواَل  ،فَاِطَمةَ  َحاَشا َما «إِلَيَّ 
6

 . رواه أحمد.

 ،ُمَعاذُ  يَا» :َوقَالَ  ،بِيَِدهِ  أََخذَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  لٍ َجبَ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  (020

 َصًَلةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ  فِي تََدَعنَّ  ََل  ُمَعاذُ  يَا أُوِصيكَ » :فَقَالَ  ،«َْلُِحب كَ  َوهللا إِنِّي ،َْلُِحب كَ  َوهللا إِنِّي

«ِعبَاَدتِكَ  َوُحْسنِ  ،َوُشْكِركَ  ،ِذْكِركَ  َعلَى أَِعنِّي اللهمَّ  تَقُولُ 
3

 . رواه أبو باوب.

 المحبة في هللا من فعذ السلف الصالح

 فَتًى فَإَِذا ،ِبَمْشقَ  َمْاِجدَ  َبَخْلتُ : قَالَ  أَاَّهُ  رحمه هللا اْلَخْواَلاِيِّ  إِْبِريسَ  أَبِي َعنْ  (022

اقُ  َشابٌّ   ،قَْولِهِ  َعنْ  َوَصَدُروا ،إِلَْيهِ  أَْسنَُدوا ْيءٍ شَ  فِي اْختَلَفُوا إَِذا َمَعهُ  النَّاسُ  َوإَِذا ،الثَّنَايَا بَرَّ

ا ،َجبَلٍ  ْبنُ  ُمَعاذُ  هََذا :فَقِيلَ  ،َعْنهُ  فََاأَْلتُ  ْرتُ  اْلَغدُ  َكانَ  فَلَمَّ  ،بِالتَّهِْجيرِ  َسبَقَنِي قَدْ  فََوَجْدتُهُ  ،هَجَّ

 ،َعلَْيهِ  فََالَّْمتُ  ،َوْجِههِ  قِبَلِ  ِمنْ  ِجْئتُهُ  مَّ ثُ  ،َصاَلتَهُ  قََضى َحتَّى فَاْاتَظَْرتُهُ  :قَالَ  يَُصلِّي َوَوَجْدتُهُ 

أهللَا  :أهللَا فَقَالَ  :فَقُْلتُ  ،أهللَا :فَقَالَ  ،أهللَا :فَقُْلتُ  ،أهللَا :فَقَالَ  ،هلل أَلُِحبُّكَ  َوهللا إِاِّي :قُْلتُ  ثُمَّ 

هللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  فَإِاِّي ؛أَْبِشرْ  :َوقَالَ  ،ْيهِ إِلَ  فََجبََذاِي ،ِرَبائِي بُِحْبَوةِ  فَأََخذَ  :أهللَا قَالَ  :فَقُْلتُ 

 ،فِيَّ  َوالُمتََجالِِسينَ  ،فِيَّ  لِْلُمتََحابِّينَ  َمَحبَّتِي َوَجبَتْ  :َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص

«فِيَّ  َوالُمتَبَاِذلِينَ  ،فِيَّ  َوالُمتََزاِوِرينَ 
3

 .«الموطأ». رواه مالك في 

 قوذ له إذا أعلمهذ  من يحبه أنه يحبه وماذا يالرجإعالم 

 أََحبَّ  إَِذا»: ملسو هيلع هللا ىلصعن المقدام بن معد يكرب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (026

                                                 

 (، وهذا لفظ البخاري.2255(، ومالم )3036البخاري ) 2

(، 1/632) «الجاااامع الصاااحيح» ( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي1000رواه أحماااد ) 6

 «الماااند»والقائاال: مااا حاشااا فاطمااة، وال غيرهااا: هااو اباان عماار، كمااا فااي 

(1535.) 

 (.1/631« )الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2166رواه أبو باوب ) 3

 ( بإسناب صحيح.560)ص «الموطأ»رواه مالك في  3

، أي: ساألوه «أساندوه إلياه»بتااام. ، أي: مضايء األسانان كثيار اإل«براق الثناياا»قوله: 

 من البذل، وهو العطاء.« المتباذلين في  »، أي: أخذوا بقوله. «صدروا عن قوله»عنه. 
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ُجلُ  «يُِحب هُ  أَنَّهُ  فَْليُْخبِْرهُ  ؛أََخاهُ  الرَّ
2

 . رواه أبو باوب.

 فقال ااس، وعنده ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي رجل مروعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (023

 إليه فقم»: قال ال،: قال ؟«أعلمته»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال هلل، هذا ألحب إاي: عنده ممن رجل

 ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي إلى رجع ثم: قال له، أحببتني الذي أحبك: فقال فأعلمه، إليه فقام ،«فأعلمه

«احتسبت ما ولك ، أحببت من مع أنت»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال قال، بما فأخبره
6

 .روه أحمد.

 حببه إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إليه سؤاذ هللا العبد أن ي

 أَاَا يَُحبِّبَنِي هللا أَنْ  اْبعُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  :قَالَ عن أبي هريرة رضي هللا عنه  (023

ي  َدكَ ُعبَيْ  َحبِّبْ  اللهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  :قَالَ  ،إِلَْينَا َويَُحبِّبَهُمْ  ،المْؤِمنِينَ  ِعبَاِبهِ  إِلَى َوأُمِّ

هُ  - ُهَرْيَرةَ  أَبَا يَْعنِي - َهَذا  ُخلِقَ  فََما «المْؤِمنِينَ  إِلَْيِهمْ  َوَحبِّبْ  ،المْؤِمنِينَ  ِعبَاِدكَ  إِلَى َوأُمَّ

أََحبَّنِي إاِلَّ  يََرااِي َواَل  ،بِي يَْاَمعُ  ُمْؤِمنٌ 
3

 .رواه مالم.

 

 ثمرات المحبة في هللا

 المحبة في هللا من أسباب محبة هللا

ا َزارَ  َرُجًلا  أَنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (021  قَْريَةٍ  فِي لَهُ  أَخا

ا َمْدَرَجتِهِ  َعلَى هللا لَهُ  فَأَْرَصدَ  ،أُْخَرى ا ،َملَكا ا أُِريدُ  :قَالَ  ؟تُِريدُ  أَْينَ  :قَالَ  َعلَْيهِ  أَتَى فَلَمَّ  أَخا

هللا  فِي أَْحبَْبتُهُ  أَنِّي َغْيرَ  ََل  :قَالَ  ؟تَُرب َها نِْعَمةٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  لَكَ  َهلْ  :قَالَ  .اْلقَْريَةِ  َهِذهِ  فِي لِي

«فِيهِ  أَْحبَْبتَهُ  َكَما ؛أََحبَّكَ  هللا قَدْ  بِأَنَّ  ،هللا إِلَْيكَ  َرُسولُ  فَإِنِّي :قَالَ  َوَجلَّ  َعزَّ 
3

 . رواه مالم.

 َعنْ  يَْحِكي ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وعن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه قال: سمعت (022

 ،فِيَّ  لِْلُمتَبَاِذلِينَ  َمَحبَّتِي َوَحقَّتْ  ،فِيَّ  لِْلُمتََحابِّينَ  َمَحبَّتِي َحقَّتْ » :يَقُولُ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّهِ 

                                                 

 -1/633) «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 1263رواه أباااو باوب ) 2

633.) 

( لشااايخنا 13) «الصاااحيح المااااند»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 3/230رواه أحماااد  ) 6

 بعي رحمة هللا عليه.الوا

 .«بر الوالدين»(، وقد تقدم بطوله في 6312مالم ) 3

 «المدرجااة»لااه بحفظااه، ووكَّ  لكااذا إذا يقااال: أرصااده «أرصااد هللا»( قولااه: 6120) مااالم 3

رياااااض »اظاااار: ا، أي: تقااااوم بهااااا، وتاااااعى فااااي صااااالحها. «تربهااااا»الطريااااق، ومعنااااى 

 .(322) «الصالحين
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 اْلَعْرشِ  لِّ ظِ  فِي نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  هللا َعلَى فِي َوالُمتََحاب ونَ  ،فِيَّ  لِْلُمتََزاِوِرينَ  َمَحبَّتِي َوَحقَّتْ  

«ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ 
2

 . رواه أحمد.

هللا  قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال:  (020

 ،فِيَّ  َوالُمتََزاِوِرينَ  ،فِيَّ  َوالُمتََجالِِسينَ  ،فِيَّ  لِْلُمتََحابِّينَ  َمَحبَّتِي َوَجبَتْ  :َوتََعالَى تَبَاَركَ 

«فِيَّ  َوالُمتَبَاِذلِينَ 
6

 .«الموطأ». رواه مالك في 

 المتحابان في هللا أحبهما إلى هللا أشدهما حًبا لصاحبه

رجًلن في  بما تحا»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (025

«هللا إَل كان أحبهما  إلى هللا عزوجل أشدهما حباا لصاحبه
3
. 

 .«مفرباألبب ال»روه البخاري في 

 المتحابون في هللا يظلهم هللا في ظذ عرشه

 ،ِظلِّهِ  هللا فِي يُِظل ُهمُ  َسْبَعة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (021

َمامُ  :ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ   فِي ُمَعلَّق   بُهُ قَلْ  َوَرُجل   ،َربِّهِ  ِعبَاَدةِ  فِي نََشأَ  َوَشاب   ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ

قَا ،َعلَْيهِ  هللا اْجتََمَعا فِي تََحابَّا َوَرُجًَلنِ  ،الَمَساِجدِ   َذاتُ  اْمَرأَة   طَلَبَْتهُ  َوَرُجل   ،َعلَْيهِ  َوتَفَرَّ

 تَْعلَمَ  ََل  َحتَّى ؛فَأَْخفَاَها ،بَِصَدقَةٍ  تََصدَّقَ  َوَرُجل   ،هللا أََخافُ  إِنِّي فَقَالَ  ،َوَجَمالٍ  َمْنِصبٍ 

متفق عليه«. َعْينَاهُ  فَفَاَضتْ  هللا َخالِياا َذَكرَ  َوَرُجل   ،يَِمينُهُ  تُْنفِقُ  َما ِشَمالُهُ 
3
 . 

 يَْومَ  هللا يَقُولُ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (060

«ِظلِّي إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ  ،ِظلِّي فِي ُهمْ أُِظل   اْليَْومَ  بَِجًَللِي اْلُمتََحاب ونَ  أَْينَ  :اْلقِيَاَمةِ 
1

. رواه 

 مالم.

: قال رسول هللا وعن معاذ بن جبل، وعبابة بن الصامت رضي هللا عنهما قاال (062

. رواه 2«ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ  اْلَعْرشِ  ِظلِّ  فِي نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  هللا َعلَى فِي الُمتََحاب ونَ : »ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 (.1/635) «الجامع الصحيح»حان، وهو في ( بإسناب 1/632رواه أحمد ) 2

 ( بإسناب صحيح.560)ص «الموطأ»رواه مالك في  6

 «الصااحيحة»(، وهااو فااي 133« )األبب المفاارب»حااديث حااان رواه  البخاااري فااي  3

(310.) 

 (. 2032(، ومالم )220رواه البخاري ) 3

 ، أي: قدر، ورفعة.«ذات منصب»قوله: 

 (.6122مالم ) 1

 (.635 -1/630) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1/632رواه أحمد ) 2
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 أحمد.

 لمحبة في هللا من أسباب دخوذ الجنةا

 َحتَّى الَجنَّةَ  تَْدُخلُونَ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللا عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (066

 أَْفُشوا ،تََحابَْبتُمْ  فََعْلتُُموهُ  إَِذا َشْيءٍ  َعلَى أَُدل ُكمْ  أََوََل  ،تََحاب وا َحتَّى تُْؤِمنُوا َوََل  ،تُْؤِمنُوا

«بَْينَُكمْ  السًََّلمَ 
2

 . رواه مالم.

 

 األسباب الجالبة لمحبة هللا

 التقوى

 .[0، 3في موضعين من القرآن: ]التوبة  ﴿ إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمتَّقِيَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[02ن: ]آل عمرا ﴿ بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه َواتَّقَى فَإِنَّ هللا يُِحبُّ الُمتَّقِيَن﴾وقال تعالى: 

هللا  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  (063

«الَخفِيَّ  ،اْلَغنِيَّ  ،التَّقِيَّ  اْلَعْبدَ  يُِحب  
6

 . رواه مالم.

 التوكذ على هللا 

لِيَن﴾قال هللا تعالى:  ْل َعلَى هللا إِنَّ هللا يُِحبُّ المتََوكِّ  [211عمران:  ] آل ﴿فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ

 الصبر

َوَكأَيِّن مِّن اَّبِيٍّ قَاتََل َمَعهُ ِربِّيُّوَن َكثِيٌر فََما َوهَنُوْا لَِما أََصابَهُْم فِي  ﴿قال هللا تعالى: 

ابِِرينَ   .[232آل عمران: ] ﴾َسبِيِل هللا َوَما َضُعفُوْا َوَما اْستََكااُوْا َوهللاُ يُِحبُّ الصَّ

 دم تعريفها في أبوابها، وهلل الحمد والمنة.وهذه الثالث الخصال قد تق

 ملسو هيلع هللا ىلصاإلتباع لرسوذ هللا 

﴿قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن هللا فَاتَّبُِعواِي يُْحبِْبُكُم هللاُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذاُوبَُكْم َوهللاُ قال هللا تعالى: 

ِحيٌم﴾  .[32] آل عمران:  َغفُوٌر رَّ

 التوبة

ابِيَن َويُِحبُّ الُمتَطَهِِّريَن﴾﴿ إِنَّ هللا قال هللا تعالى:   .[666]البقرة:  يُِحبُّ التَّوَّ

                                                 

 (.13مالم ) 2

 (.2121مالم ) 6
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 التطهر 

 .[205]التوبة:  ﴿ فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّرواْ َوهللاُ يُِحبُّ الُمطَّهِِّريَن﴾قال هللا تعالى: 

اإلحسان
2
 

]البقرة: في موضعين من القرآن:  ﴾َوأَْحِانَُوْا إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمْحِانِينَ  ﴿قال هللا تعالى: 

 .[13[، و]المائدة: 211

 .[233]آل عمران:  ﴿ َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس َوهللاُ يُِحبُّ الُمْحِانِيَن﴾وقال تعالى: 

 .[23]المائدة:  ﴿ فَاْعُف َعْنهُْم َواْصفَْح إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمْحِانِيَن﴾وقال تعالى: 

 العدذ

 .[36]المائدة: ﴿ َوإِْن َحَكْمَت فَاْحُكم بَْينَهُْم بِاْلقِْاِط إِنَّ هللا يُِحبُّ الُمْقِاِطيَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[1]الحجرات: ﴿َوأَْقِاطُوا إِنَّ هللا يُِحبُّ اْلُمْقِاِطيَن﴾وقال تعالى: 

يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّن ﴿ ال يَْنهَاُكُم هللاُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُ وقال تعالى:  قَاتِلُوُكْم فِي الدِّ

وهُْم َوتُْقِاطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ هللا يُِحبُّ اْلُمْقِاِطيَن﴾  .[5]الممتحنة: ِبيَاِرُكْم أَن تَبَرُّ

 الجهاد في سبيذ هللا

أَاَّهُم بُنيَاٌن ﴿ إِنَّ هللا يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف اً كَ قال هللا تعالى: 

 .[3]الصف: مَّْرُصوٌص﴾

 زيارة األخ هلل تعالى وحًبا فيه

ا َزارَ  َرُجًلا  أَنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (063  قَْريَةٍ  فِي لَهُ  أَخا

ا َمْدَرَجتِهِ  َعلَى هللا لَهُ  فَأَْرَصدَ  ،أُْخَرى ا ،َملَكا ا أُِريدُ  :قَالَ  ؟تُِريدُ  أَْينَ  :لَ قَا َعلَْيهِ  أَتَى فَلَمَّ  أَخا

هللا  فِي أَْحبَْبتُهُ  أَنِّي َغْيرَ  ََل  :قَالَ  ؟تَُرب َها نِْعَمةٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  لَكَ  َهلْ  :قَالَ  .اْلقَْريَةِ  َهِذهِ  فِي لِي

«فِيهِ  أَْحبَْبتَهُ  َكَما ؛أََحبَّكَ  هللا قَدْ  بِأَنَّ  ،هللا إِلَْيكَ  َرُسولُ  فَإِنِّي :قَالَ  َوَجلَّ  َعزَّ 
6

 . رواه مالم.

 التحاب والتجال  والتزاور والتباذذ في هللا عزوجذ

 َعنْ  يَْحِكي ملسو هيلع هللا ىلصعن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  (061

                                                 

لماا ساأله جبريال عان اإلحااان،  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يشمل اإلحاان في عباابة هللا كماا قاال النباي  2

، ويشاامل اإلحاااان إلااى «أن تعبااد هللا كأاااك تااراه، فااإن لاام تكاان تااراه، فإاااه يااراك»فقااال: 

 المخلوقين.

   .(6120) مالم 6
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 ،فِيَّ  ِذلِينَ لِْلُمتَبَا َمَحبَّتِي َوَحقَّتْ  ،فِيَّ  لِْلُمتََحابِّينَ  َمَحبَّتِي َحقَّتْ » :يَقُولُ  َوَجلَّ  َعزَّ  َربِّهِ 

 اْلَعْرشِ  ِظلِّ  فِي نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  هللا َعلَى فِي َوالُمتََحاب ونَ  ،فِيَّ  لِْلُمتََزاِوِرينَ  َمَحبَّتِي َوَحقَّتْ 

«ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ 
2

 . رواه أحمد.

هللا  قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال:  (062

 ،فِيَّ  َوالُمتََزاِوِرينَ  ،فِيَّ  َوالُمتََجالِِسينَ  ،فِيَّ  لِْلُمتََحابِّينَ  َمَحبَّتِي َوَجبَتْ  :َوتََعالَى تَبَاَركَ 

«فِيَّ  َوالُمتَبَاِذلِينَ 
6

 .«الموطأ». رواه مالك في 

 السماحة في البيع والشراء والقضاء

إن  هللا يحب سمح »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (060

«البيع، سمح الشراء، سمح القضاء
3

 . رواه الحاكم.

حسن الخلق
3
 

 رءوسنا على كأن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند كنا: رضي هللا عنه قال شريك بن أسامة عن (065

 الناس أي هللا، رسول يا: فقالوا األعراب، من ااس جاءه إذ كلم،مت منا يتكلم ما ، الرخم

«خلقا أحسنهم هللا لىإ الناس أحب»: قال ؟هللا إلى أحب
1

 . رواه ابن حبان.

 التقرب إلى هللا عزوجذ بالنوافذ

 لِي َعاَبى َمنْ  :هللا قَالَ  إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي نْ عَ  (061

بَ  َوَما ،بِاْلَحْربِ  آَذْاتُهُ  فَقَدْ  َولِي ًا ا لَيَّ إِ  أََحبَّ  بَِشْيءٍ  َعْبِدي إِلَيَّ  تَقَرَّ  َوَما ،َعلَْيهِ  اْفتََرْضتُ  ِممَّ

                                                 

 (.1/635) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1/632رواه أحمد ) 2

 ( بإسناب صحيح.560) «الموطأ»رواه مالك في  6

 (.511) «الصحيحة»(، وهو في 6/12حديث صحيح: رواه الحاكم ) 3

 وهو ينقام إلى قامين: 3

حااان الخلاق مااع  -6حاان الخلاق مااع هللا، وذلاك بامتثاال أوامااره، واجتنااب اواهياه.  -2

العباااب، وذلااك كمااا قااال اباان المبااارك رحمااه هللا: بااذل المعااروف، وكااف األذى، وطالقااة 

 الوجه.

 فمن فعل هاذين القامين كان أحب الناس إلى هللا.

 (.336) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 352رواه ابن حبان  ) 1

خم»قوله:  شابه الناار فاي  «نالعاي»جماع رخماة، وهاي ااوع مان الطياور قاال فاي  «الار 

 الخلقة إال أاها مبقعة ببياض وسواب.
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بُ  َعْبِدي يََزالُ    ،بِهِ  يَْاَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ  أَْحبَْبتُهُ  فَإَِذا ؛أُِحبَّهُ  َحتَّى بِالنََّوافِلِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّ

 َسأَلَنِي َوإِنْ  ،بِهَا يَْمِشي الَّتِي َوِرْجلَهُ  ،بِهَا يَْبِطشُ  الَّتِي َويََدهُ  ،بِهِ  يُْبِصرُ  الَِّذي َوبََصَرهُ 

ِبي فَاِعلُهُ  أَاَا َشْيءٍ  َعنْ  تََربَّْبتُ  َوَما ،أَلُِعيَذاَّهُ  اْستََعاَذاِي َولَئِنْ  ،أَلُْعِطيَنَّهُ   اَْفسِ  َعنْ  تََربُّ

َمَااَءتَهُ  أَْكَرهُ  َوأَاَا الَمْوتَ  يَْكَرهُ  المْؤِمنِ 
2

 .. رواه البخاري
 ا للمسافر والصبر على أذية  الجارالصالة في آخر الليذ السيم

هللا  يُِحب ُهمْ  ثًََلثَة  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ذر رضي هللا عنه قال سمعت رسول هللا  (030

ا اْلَعُدوَّ  فَلَقِيَ  ،هللا َسبِيلِ  فِي َغَزا َرُجل  : َوَجلَّ  َعزَّ   َوأَْنتُمْ  ،قُتِلَ  َحتَّى فَقَاتَلَ  ،ُمْحتَِسباا ُمَجاِهدا

 لَهُ  َوَرُجل  ﴾، َصف اا َسبِيلِهِ  فِي يُقَاتِلُونَ  الَِّذينَ  هللا يُِحب   إِنَّ : ﴿َوَجلَّ  هللا َعزَّ  بِ ِكتَا فِي تَِجُدونَ 

 َوَرُجل   ،َحيَاةٍ  أَوْ  ،بَِمْوتٍ  هللا إِيَّاهُ  يَْكفِيَهُ  َحتَّى ،َويَْحتَِسبُهُ  ،أََذاهُ  َعلَى فَيَْصبِرُ  ،يُْؤِذيهِ  َجار  

 ،اللَّْيلِ  آِخرِ  فِي فَيَْنِزلُونَ  ،الن َعاسُ  أَوْ  ،اْلَكَرى َعلَْيِهمْ  يَُشقَّ  َحتَّى ونَ فَيَِسيرُ  ،قَْومٍ  َمعَ  يَُكونُ 

«َوَصًَلتِهِ  ،ُوُضوئِهِ  إِلَى فَيَقُومُ 
6

 . رواه أحمد.

 قوة اإليمان

 َخْير   اْلقَِوي   المْؤِمنُ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي نْ عَ  (032

ِعيفِ  المْؤِمنِ  ِمنَ هللا  إِلَى ب  َوأَحَ  بِاهلل  َواْستَِعنْ  ،يَْنفَُعكَ  َما َعلَى اْحِرصْ  َخْير   ُكل   َوفِي ،الضَّ

هللا  قََدرُ  :قُلْ  َولَِكنْ  ،َوَكَذا ،َكَذا َكانَ  فََعْلتُ  أَنِّي لَوْ  تَقُلْ  فًََل  َشْيء   أََصابَكَ  َوإِنْ  ،تَْعَجزْ  َوََل 

الشَّْيطَانِ  َعَملَ  تَْفتَحُ  لَوْ  إِنَّ فَ  ؛فََعلَ  َشاءَ  َوَما
3

 رواه مالم.« 

 محبة لقاء هللا عزوجذ

 أََحبَّ  ،هللا لِقَاءَ  أََحبَّ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  الَ عن عائشة رضي هللا عنها قالت: ق (036

 فَُكلُّنَا ؟الَمْوتِ  َكَراِهيَةُ هللا أَ  اَبِيَّ  يَا :فَقُْلتُ  ،«هللا لِقَاَءهُ  َكِرهَ  ،هللا لِقَاءَ  َكِرهَ  َوَمنْ  ،هللا لِقَاَءهُ 

رَ  إَِذا الُمْؤِمنَ  َولَِكنَّ  ،َكَذلِكِ  لَْيسَ » :فَقَالَ  ،الَمْوتَ  اَْكَرهُ   َوَجنَّتِهِ  ،َوِرْضَوانِهِ  ،ِهللا بَِرْحَمةِ  بُشِّ

رَ  إَِذا اْلَكافِرَ  َوإِنَّ  ،هللا لِقَاَءهُ  فَأََحبَّ  ؛هللا لِقَاءَ  أََحبَّ   ؛هللا لِقَاءَ  َكِرهَ  ،َوَسَخِطهِ  ،هللا بَِعَذابِ  بُشِّ

«هللا لِقَاَءهُ  َوَكِرهَ 
3

 . رواه مالم.

                                                 

 (.2106البخاري ) 2

 ، أي: أعلمته.«آذاته»قوله: 

 (.606) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 1/202رواه أحمد) 6

 (6223مالم ) 3

( مانًدا، والشطر األول منه متفق عليه عن 6253( تعليقًا، ومالم )2100البخاري )  3

 بن الصامت، وأبي موسى، واافرب به مالم عن أبي هريرة رضي هللا عنه.عبابة 
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 الختفاء وغنى النف ا

 فََجاَءهُ  ،إِبِلِهِ  فِي َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنُ  َسْعدُ  َكانَ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال:  (033

ا ،ُعَمرُ  اْبنُهُ  اِكبِ  اهَذَ  َشرِّ  بِاهلل ِمنْ  أَُعوذُ  :قَالَ  َسْعدٌ  َرآهُ  فَلَمَّ  فِي أَاََزْلتَ  :لَهُ  فَقَالَ  ،فَنََزلَ  ،الرَّ

 :فَقَالَ  ،َصْدِرهِ  فِي َسْعدٌ  فََضَربَ  ،بَْينَهُمْ  الُمْلكَ  يَتَنَاَزُعونَ  النَّاسَ  َوتََرْكتَ  ،َوَغنَِمكَ  ،إِبِلِكَ 

«الَخفِيَّ  ،َغنِيَّ الْ  ،التَّقِيَّ  اْلَعْبدَ  هللا يُِحب   إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ؛اْسُكتْ 
2

. رواه 

 مالم.

. «اْلَخفِيَّ  ،اْلَغنِيَّ  ،التَّقِيَّ  اْلَعْبدَ  هللا يُِحبُّ  إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال اإلمام النووي رحمه هللا: قوله 

ولكن الغنى غنى »، ملسو هيلع هللا ىلصالمحبوب؛ لقوله  المراب بالغنى غنى النفس هذا هو الغنى

عبابة، واالشتغال بأمور افاه، وأما الخفي فمعناه الخامل المنقطع إلى ال«النفس
6
. 

 حب األنصار رضي هللا عنهم

 ََل » :اأْلَْاَصارِ  فِي قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما،   (033

 أَْبَغَضهُ  َضُهمْ أَْبغَ  َوَمنْ  ،هللا أََحبَّهُ  أََحبَُّهمْ  َمنْ  ،ُمنَافِق   إَِلَّ  يُْبِغُضُهمْ  َوََل  ،ُمْؤِمن   إَِلَّ  يُِحب ُهمْ 

«هللا
3

 . متفق عليه.

 محبة سورة اإلخالص

 َوَكانَ  ،َسِريَّةٍ  َعلَى َرُجاًل  بََعثَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ  (031

ا ،هللا أََحدٌ  هُوَ  بِقُلْ  فَيَْختِمُ  ،َصاَلتِِهمْ  فِي أِلَْصَحابِهِ  يَْقَرأُ   ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ لِ  َذلِكَ  ُذِكرَ  َرَجُعوا فَلَمَّ

ْحَمنِ  ِصفَةُ  أِلَاَّهَا :فَقَالَ  ،فََاأَلُوهُ  ،«َذلِكَ  يَْصنَعُ  َشْيءٍ  ِْلَيِّ  َسلُوهُ » :فَقَالَ   أَنْ  أُِحبُّ  فَأَاَا ؛الرَّ

«هللا يُِحب هُ  أَنَّ  أَْخبُِروهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ ، بِهَا أَْقَرأَ 
3

 . متفق عليه.

 

 

 

 

 ها من أحبه هللاالثمرات التي يتحصذ علي
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 (.25/200شرح النووي على صحيح مالم ) 6

 (.261(، ومالم )3053البخاري ) 3

 (.523(، ومالم )0301البخاري ) 3
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 إذا أحب هللا عبًدا سدد سمعه وبصره ويديه ورجليه واستجاب دعاءه 

 ُكْنتُ  أَْحبَْبتُهُ  فَإَِذا»تقدم حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قبل خماة أحابيث، وفيه: 

 يَْمِشي الَّتِي َوِرْجلَهُ  ،هَابِ  يَْبِطشُ  الَّتِي َويََدهُ  ،بِهِ  يُْبِصرُ  الَِّذي َوبََصَرهُ  ،بِهِ  يَْاَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ 

 .«أَلُِعيَذاَّهُ  اْستََعاَذاِي َولَئِنْ  ،أَلُْعِطيَنَّهُ  َسأَلَنِي َوإِنْ  ،بِهَا

 إذا أحب هللا عبًدا حببه إلى عباده

 نَاَدى هللا اْلَعْبدَ  أََحبَّ  إَِذا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (032

َماءِ  أَْهلِ  فِي ِجْبِريلُ  فَيُنَاِدي ؛ِجْبِريلُ  فَيُِحب هُ  ،فَأَْحبِْبهُ  ؛فًَُلناا هللا يُِحب   نَّ إِ  ِجْبِريلَ  هللا  إِنَّ  السَّ

َماءِ  أَْهلُ  فَيُِحب هُ  ،فَأَِحب وهُ  ؛فًَُلناا يُِحب   «اْْلَْرضِ  فِي اْلقَبُولُ  لَهُ  يُوَضعُ  ثُمَّ  ،السَّ
2

 . متفق عليه. 

ا أَْبَغضَ  اَوإِذَ » مالم زاب  قَالَ  فَأَْبِغْضهُ  فًَُلناا أُْبِغضُ  إِنِّي فَيَقُولُ  ِجْبِريلَ  َدَعا َعْبدا

َماءِ  أَْهلِ  فِي يُنَاِدي ثُمَّ  ِجْبِريلُ  فَيُْبِغُضهُ   فَيُْبِغُضونَهُ  قَالَ  فَأَْبِغُضوهُ  فًَُلناا يُْبِغضُ  هللا إِنَّ  السَّ

 .«ْرضِ اْْلَ  فِي اْلبَْغَضاءُ  لَهُ  تُوَضعُ  ثُمَّ 

 إذا أحب هللا عبًدا حماه من الدنيا لئال يفتتن بها

 َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  لَبِيدٍ  ْبنِ  َمْحُموبِ  َعنْ  (030

ْنيَا منَ  الُمْؤِمنَ  َعْبَدهُ  يَْحِمي  ،لشََّرابَ َوا ،الطََّعامَ  َمِريَضُكمْ  تَْحُمونَ  َكَما يُِحب هُ  َوُهوَ  ،الد 

«َعلَْيهِ  تََخافُونَ 
6

 . رواه أحمد.

 

 الترغيب في خصاذ يحبها هللا تعالى

 الصالة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيذ هللا

 إِلَى أََحبُّ  اْلَعَملِ  أَيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َسأَْلتُ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (035

ًَلةُ » :قَالَ  ؟هللا  :قَالَ  ؟أَيٌّ  ثُمَّ  :قَالَ  ،«اْلَوالَِدْينِ  بِر   ثُمَّ » :قَالَ  ؟أَيٌّ  ثُمَّ : قَالَ  ،«َوْقتَِها َعلَى الصَّ

«هللا َسبِيلِ  فِي اْلِجَهادُ »
3

 . متفق عليه.

 العمذ الصالح في العشر األوذ من ذي الحجة

 اْلَعَملُ  أَيَّامٍ  ِمنْ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (031

                                                 

 (. 6230(، ومالم )3601البخاري ) 2

 (.2523) «الجامعصحيح »( بإسناب حان، وهو في 1/360رواه أحمد ) 6

 (.51(، ومالم )160البخاري ) 3
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الِحُ   َواَل  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالُوا - اْلَعْشرِ  أَيَّامَ  يَْعنِي -« اْْلَيَّامِ  َهِذهِ  هللا ِمنْ  إِلَى أََحب   فِيَها الصَّ

 فَلَمْ  ،َوَمالِهِ  ،بِنَْفِسهِ  َخَرجَ  َرُجل   إَِلَّ  ،هللا َسبِيلِ  فِي اْلِجَهادُ  َوََل » :قَالَ  ؟هللا َسبِيلِ  فِي اْلِجهَابُ 

رواه البخاري«. بَِشْيءٍ  َذلِكَ  ِمنْ  عْ يَْرجِ 
2
. 

 قراءة قذ أعوذ برب الفلق

 يَا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  بِقََدمِ  تََعلَّْقتُ عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال:  (030

 ْبنَ  ُعْقبَةَ  يَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  لِي فَقَالَ  ،يُوُسفَ  َوُسوَرةَ  ،هُوبٍ  ُسوَرةَ  أَْقِرْئنِي ،هللا َرُسولَ 

 بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  أَْبلَغَ  َوََل  ،َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِلَى أََحبَّ  ُسوَرةا  تَْقَرأْ  لَمْ  إِنَّكَ  ،َعاِمرٍ 

«اْلفَلَقِ 
6

 . رواه أحمد.

 كثرة ذكر هللا

أحب اْلعمال إلى هللا أن »: ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (032

«تموت ولسانك رطب من ذكر هللا
3

 . رواه ابن حبان.

 قوذ سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر

 إِلَى اْلَكًَلمِ  أََحب  »: ملسو هيلع هللا ىلصعن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (036

كَ  ََل  َوهللا أَْكبَرُ  ،هللا إَِلَّ  إِلَهَ  َوََل ، هلل َوالَحْمدُ  ،هللا ُسْبَحانَ  :هللا أَْربَع   «بََدْأتَ  أَيِِّهنَّ بِ  يَُضر 
3
 .

 رواه مالم.

 قوذ سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم

 َعلَى َخفِيفَتَانِ  َكلَِمتَانِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (033

ْحَمنِ  إِلَى َحبِيبَتَانِ  ،اْلِميَزانِ  فِي ثَقِيلَتَانِ  ،اللَِّسانِ  هللا  ُسْبَحانَ  ،اْلَعِظيمِ  هللا ُسْبَحانَ  :الرَّ

«َوبَِحْمِدهِ 
1

 . متفق عليه.

 قوذ سبحان هللا وبحمده

 اْلَكًَلمِ  بِأََحبِّ  أُْخبُِركَ  أَََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َذرٍّ  أَبِي َعنْ  (033

 إِلَى اْلَكًَلمِ  أََحبَّ  إِنَّ » :فَقَالَ  ،هللا إِلَى اْلَكاَلمِ  بِأََحبِّ  أَْخبِْراِي ،هللا َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  «.هللا إِلَى

                                                 

 (.121البخاري ) 2

 (.133) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 3/211رواه أحمد ) 6

 (.221) «صحيح الجامع»(، وهو في 525حديث حان: رواه ابن حبان ) 3

 (.6230مالم ) 3

 (.6213(، ومالم)2302البخاري ) 1
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«هللا َوبَِحْمِدهِ  ُسْبَحانَ  :هللا 
2

 . رواه مالم.

 الحلم واألناة

 ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس، وأبي سعيد الخدري رضي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا  (031

«نَاةُ َواْْلَ  اْلِحْلمُ  :هللا يُِحب هَُما َخْصلَتَْينِ  فِيكَ  إِنَّ »لألشج أشج عبد القيس: 
6
. 

 رواه مالم.

 الحياء والستر

 ،بِاْلبََرازِ  يَْغتَِالُ  َرُجاًل  َرأَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ بن أمية رضي هللا عنه،  يَْعلَى َعنْ  (032

 ِستِّير   َحيِي   َوَجلَّ  هللا َعزَّ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ  ثُمَّ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  ،اْلِمْنبَرَ  فََصَعدَ  ،إَِزارٍ  باَِل 

ْترَ  ،الَحيَاءَ  يُِحب   «فَْليَْستَتِرْ  ،أََحُدُكمْ  اْغتََسلَ  فَإَِذا ؛َوالسَّ
3
. 

 رواه أبو باوب.

 الرفق

 َعلَى اْليَهُوبِ  ِمنَ  َرْهطٌ  َبَخلَ : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها زوج النبي  (030

 َواللَّْعنَةُ  ،الاَّامُ  َوَعلَْيُكمُ  :فَقُْلتُ  ؛ْمتُهَافَفَهِ  :َعائَِشةُ  قَالَتْ  ،َعلَْيُكمْ  الاَّامُ  :فَقَالُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ 

ْفقَ  هللا يُِحب   إِنَّ  ،َعائَِشةُ  يَا َمْهًلا » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  فَقَالَ  :قَالَتْ   :فَقُْلتُ  ،«ُكلِّهِ  اْْلَْمرِ  فِي الرِّ

«َوَعلَْيُكمْ  تُ قُلْ  قَدْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ  ؟قَالُوا َما تَْاَمعْ  أََولَمْ  ،هللا َرُسولَ  يَا
3

 . متفق عليه.

ْفقَ  يُِحب   هللا َرفِيق   إِنَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصوعنها رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (035  ،الرِّ

ْفقِ  َعلَى َويُْعِطي «ِسَواهُ  َما َعلَى يُْعِطي ََل  َوَما ،اْلُعْنفِ  َعلَى يُْعِطي ََل  َما الرِّ
1

 . رواه مالم.

 الجماذ

 َمنْ  الَجنَّةَ  يَْدُخلُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  وبٍ َمْاعُ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (031
                                                 

 (.6032مالم ) 2

 (.25، 20مالم ) 6

 قال النووي رحمه هللا: وأما الحلم فهو العقل، وأما األااة، فهي: التثبت، وترك العجلة.

 .«صحيح أبي باوب»( بإسناب صحيح، وهو في 3026رواه أبو باوب ) 3

 هو اسم للفضاء الواسع. «البَراز»قوله: 

 (.6221(، ومالم )2063البخاري ) 3

 : هو الموت.«الاام»و

 (.6113مالم ) 1
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ةٍ  ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  فِي َكانَ  ُجلَ  إِنَّ  :َرُجلٌ  قَالَ  «ِكْبرٍ  ِمنْ  َذرَّ  َواَْعلُهُ  ،َحَانًا ثَْوبُهُ  يَُكونَ  أَنْ  يُِحبُّ  الرَّ

«النَّاسِ  َوَغْمطُ  الَحقِّ  بَطَرُ  اْلِكْبرُ  ،الَجَمالَ  يُِحب   هللا َجِميل   إِنَّ » :قَالَ  ،َحَانَةً 
2

 .رواه مالم.

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قلت: يا رسول هللا،  (010

«إن هللا جميل يحب الجمال»أمن الكبر أن ألبس الحلة الحانة قال: 
6

 . رواه الحاكم.

 إظهار أثر النعمة

هِ  َعنْ  ،أَبِيهِ  َعنْ  ،ُشَعْيبٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ و (012  هللا يُِحب   إِنَّ »:ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجدِّ

«َعْبِدهِ  َعلَى نِْعَمتِهِ  أَثَرَ  يََرى أَنْ 
3

 .رواه الترمذي.

هللا  أَْنَعمَ  َمنْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  نَّ أ رضي هللا عنهما وعن عمران بن حصينٍ  (016

«َعْبِدهِ  َعلَى نِْعَمتِهِ  أَثَرُ  يَُرى أَنْ  يُِحب   َوَجلَّ  َعزَّ  هللا فَإِنَّ  ؛نِْعَمةا  َعلَْيهِ  َوَجلَّ  َعزَّ 
3

. رواه 

 أحمد.

 إحسان العمذ وإتقانه

إن هللا يحب إذا عمل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (013

«أحدكم عمًلا أن يتقنه
1

 . رواه أبو يعلى.

 المداومة على العمذ الصالح، وإن كان قلياًل 

هللا  إِلَى اْْلَْعَمالِ  أََحب  » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَتْ  رضي هللا عنها ائَِشةَ عَ  َعنْ  (013

«قَلَّ  َوإِنْ  ،أَْدَوُمَها تََعالَى
2

 . متفق عليه.

 اإليمان باهلل و صلة الرحم و األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: لتق: قال أصحابه من افر في وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتيت: قال خثعم من رجل عن (011

 أحب األعمال أي هللا، رسول يا: قلت: قال. «نعم»: قال هللا؟ رسول أاك تزعم الذي أات

. «الرحم صلة ثم»: قال مه؟ ثم هللا، رسول يا: قلت: قال. «باهلل إيمان»:  قال هللا؟ إلى

                                                 

 (.12مالم ) 2

 ، أي: احتقارهم.«غمط الناس»، أي: بفعة، وربه. و«بطر الحق»

 (.520) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 2/62رواه الحاكم ) 6

 .«صحيح الجامع»( بإسناب حان، وهو في 6521رواه الترمذي ) 3

 (.3/305) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/335رواه أحمد ) 3

 (.2223) «الصحيحة»ديث حان لغيره رواه أبو يعلى، وهو في ح 1

 (.053(، ومالم )1520البخاري ) 2
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«ثم اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر» :ثم مه؟ قال هللا، رسول يا: قلت: قال 
2

. رواه 

 أبو يعلى.

 كلمة حق تقاذ لسلطان ظالم

 اْلَجْمَرةَ  يَْرِمي َوهُوَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرُجلٌ  أَتَى: قَالَ  رضي هللا عنه أَُماَمةَ  أَبِي َعنْ  (012

َمامٍ  تُقَالُ  َحق   َكلَِمةُ » :قَالَ  ؟َوَجل هللا َعزَّ  إِلَى أََحبُّ  اْلِجهَابِ  هللا أَيُّ  َرُسولَ  يَا فَقَالَ   إِلِ

«َجائِرٍ 
6

 . رواه أحمد.«ظالم»ة . وفي رواي

 صالة داود وصيامه عليه السالم

 أََحبَّ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللا َعْنهَُما َرِضيَ  َعْمٍرو هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (010

يَامِ  ًَلةِ  َوأََحبَّ  ،َداُودَ  هللا ِصيَامُ  إِلَى الصِّ  يَنَامُ  نَ َكا ،السًََّلم َعلَْيهِ  َداُودَ  هللا َصًَلةُ  إِلَى الصَّ

ا يَُصومُ  َوَكانَ  ،ُسُدَسهُ  َويَنَامُ  ،ثُلُثَهُ  َويَقُومُ  ،اللَّْيلِ  نِْصفَ  ا َويُْفِطرُ  ،يَْوما متفق عليه«. يَْوما
3
. 

 أحب البالد هللا مساجدها

هللا  إِلَى اْلبًَِلدِ  أََحب  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (015

«هللا أَْسَواقَُها إِلَى اْلبًَِلدِ  َوأَْبَغضُ  ،اَمَساِجُدهَ 
3

 . رواه مالم.

سرور تدخله علاى مسالم أو تكشاف عناه كرباة أو تقضاي عناه ديًناا أو تطارد عناه 
 جوًعا

أحب اْلعمال إلى هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (011

قضي عنه ديناا، أو يطرد عزوجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو ي

ا «عنه جوعا
1

 . رواه الطبرااي، وغيره.

 الوتر

ا َوتِْسُعونَ  تِْسَعة   هلل» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (020  اْسما

                                                 

 (. 6162) «صحيح الترغيب والترهيب»رواه أبو يعلى، وهو في  2

 (.353) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 1/612رواه أحمد ) 6

 هو الظالم. «الجائر»و

 (.2211(، ومالم )3360البخاري ) 3

 (.202مالم ) 3

(، ورقم 102برقم ) «الصحيحة»حديث حان لغيره رواه الطبرااي، وغيره. وهو في  1

(6612.) 
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«اْلِوْترَ  يُِحب   هللا ِوْتر   َوإِنَّ  ،الَجنَّةَ  َدَخلَ  َحفِظََها َمنْ 
2

 . متفق عليه.

 الشرعيةاألخذ بالرخص 

 تُْؤتَى أَنْ  هللا يُِحب   إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللا عنهما  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  (022

«َمْعِصيَتُهُ  تُْؤتَى أَنْ  يَْكَرهُ  َكَما ،ُرَخُصهُ 
6

 . رواه أحمد.

 معالي األخالق ومنها الكرم

زوجل إن هللا ع»: ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعٍد رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (026

«كريم يحب الكرم، ومعالي اْلخًلق، ويبغض سفسافها
3

 . رواه الحاكم.

 العطا 

 ،اْلُعطَاسَ  هللا يُِحب   إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (023

 يَقُولَ  أَنْ  َسِمَعهُ  ُمْسلِمٍ  ُكلِّ  َعلَى َحق اا هللا َكانَ  َوَحِمدَ  ،أََحُدُكمْ  َعطَسَ  فَإَِذا ،التَّثَاُؤبَ  َويَْكَرهُ 

ا ،هللا يَْرَحُمكَ  :لَهُ   َما فَْليَُردَّهُ  ،أََحُدُكمْ  تَثَاَءبَ  فَإَِذا ،الشَّْيطَانِ  ِمنْ  هُوَ  فَإِنََّما ؛التَّثَاُؤبُ  َوأَمَّ

«الشَّْيطَانُ  ِمْنهُ  َضِحكَ  تَثَاَءبَ  إَِذا أََحَدُكمْ  فَإِنَّ  ؛اْستَطَاعَ 
3

 . رواه البخاري.

 سمي بعبد هللا وعبد الرحمنالت

 إِلَى أَْسَمائُِكمْ  أََحبَّ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنهما ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  (023

ْحَمنِ  َوَعْبدُ ، هللا َعْبدُ  :هللا «الرَّ
1

 .رواه مالم.

 تكثير األيدي على الطعام

أحب الطعام » :ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (021

«إلى هللا  ما كثرت عليه اْليدي
2

 . رواه أبو يعلى.

                                                 

 .«من أحصاها»(. وفي رواية لهما: 6200(، ومالم )2320البخاري ) 2

 (.2552) «صحيح الجامع»(، وهو في 1531رواه أحمد ) 6

 «سفاااافها»(. قولااه: 2305) «الصااحيحة»(، وهااو فااي 2/35صااحيح: رواه الحاااكم ) 3

األمر الحقير، والربيء مان كال شايء، وهاو ضاد المعاالي،  «النهاية»الافااف قال في 

 والمكارم.

 (.2662البخاري )  3

 (.6236مالم ) 1

 (.511) «الصحيحة»حديث حان لغيره رواه أبو يعلى، وهو في   2
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 الترغيب في الخوف، والخشية

 تعريف اخلو  لغة، واصطالًحا

 الخوف لغة: الفزع.

واصطالًحا: قال الجرجااي: الخوف توقع حلول مكروه، أو فوات محبوب
2
. 

 تعريف اخلشية لغة، واصطالًحا

الخوفالخشية لغة: قال ابن منظور: 
6
. 

واصطالًحا: قال الراغب: خوف يشوبه تعظيم
3
. 

 األمر بخشية هللا والنهي عن خشية غيره

 .[3]المائدة:  ﴿فاَلَ تَْخَشْوهُْم َواْخَشْواِي﴾قال هللا تعالى: 

 .[33]المائدة: ﴿فاَلَ تَْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن﴾وقال تعالى: 

 هللا أحق أن ُيخشى

ُسوِل َوهُم بََدُؤوُكْم  ﴿أاَلَ قال هللا تعالى:  وْا بِإِْخَراِج الرَّ تُقَاتِلُوَن قَْوماً اََّكثُوْا أَْيَمااَهُْم َوهَمُّ

                                                 

 (.202) «التعريفات» 2

 (.23/665البن منظور ) «لاان العرب» 6

 (.231) «مفربات للراغبال» 3
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ُؤِمنِيَن﴾ ٍة أَتَْخَشْواَهُْم فَاهللُ أََحقُّ أَن تَْخَشْوهُ إِن ُكنتُم مُّ َل َمرَّ  .[23]التوبة: أَوَّ

 الخوف والخشية من صفات األنبياء

 نوح عليه السالم
ْن إِلَهٍ تعالى عنه:  قال هللا ﴿لَقَْد أَْرَسْلنَا اُوحاً إِلَى قَْوِمِه فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

 .[11]األعراف:  َغْيُرهُ إِاَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾

 هود عليه السالم
النُُّذُر ِمن بَْيِن يََدْيِه  قَْوَمهُ بِاألَْحقَاِف َوقَْد َخلَتِ ﴿ َواْذُكْر أََخا َعاٍب إِْذ أَاَذَر قال هللا تعالى: 

 .[62]األحقاف:  َوِمْن َخْلِفِه أاَلَّ تَْعبُُدوا إِالَّ هللا إِاِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾

 شعيب عليه السالم
ْن إِلٍَه َغْيُرهُ ﴿َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيباً قَاَل يَ قال هللا تعالى:  ا قَْوِم اْعبُُدوْا هللا َما لَُكم مِّ

ِحيٍط﴾ ]هوب:  َوالَ تَنقُُصوْا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن إِاَِّي أََراُكم بَِخْيٍر َوإِاَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم مُّ

53]. 

 ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد 

 .[21] األاعام: َربِّي َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾ ﴿ قُْل إِاِّي أََخاُف إِْن َعَصْيتُ قال هللا تعالى: 

 .[3]هوب:  ﴿ َوإِن تََولَّْوْا فَإِاَِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َكبِيٍر﴾وقال تعالى: 

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َرأَْيتُ  َما: قَالَتْ  أَاَّهَا رضي هللا عنهاو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َزْوجِ  َعائَِشةَ  َعنْ و (022

 أَوْ  ،َغْيًما َرأَى إَِذا َوَكانَ  :قَالَتْ  يَتَبَاَّمُ  َكانَ  إِاََّما ،لَهََواتِهِ  ِمْنهُ  أََرى َحتَّى اِحًكاضَ  ُمْاتَْجِمًعا

 ؛فَِرُحوا اْلَغْيمَ  َرأَْوا إَِذا النَّاسَ  أََرى ،هللا َرُسولَ  يَا :فَقَالَتْ  ،َوْجِههِ  فِي َذلِكَ  ُعِرفَ  ِريًحا

 :فَقَالَ  :قَالَتْ  ،اْلَكَراِهيَةَ  َوْجِهكَ  فِي َعَرْفتُ  َرأَْيتَهُ  إَِذا َوأََراكَ  ،رُ الَمطَ  فِيهِ  يَُكونَ  أَنْ  َرَجاءَ 

نُنِي َما ،َعائَِشةُ  يَا» يحِ  قَْومٌ  ُعذِّبَ  قَدْ  َعَذابٌ  فِيهِ  يَُكونَ  أَنْ  يَُؤمِّ  اْلَعَذابَ  قَْومٌ  َرأَى َوقَدْ  ،بِالرِّ

«﴾ُمْمِطُراَا َعاِرضٌ  هََذا﴿: فَقَالُوا
2
 . متفق عليه.[63قاف: ]األح 
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اللهاوات جماع  «لهواتاه»الماتجمع هو: المجدُّ في الشيِء القاصد لاه.  «ماتجمًعا»قوله: 

لهاااة، وهااي اللحمااة الحمااراء المعلقااة علااى الحنااك قالااه األصاامعي، كمااا فااي شاارح مااالم 
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 أُمَّ اْلَعاَلِء اْمَرأَةً ِمَن اأْلَْاَصارِ  أَنَّ وعن خارجة بن زيد بن ثابت رضي هللا عنه  (020 

 ،فَطَاَر لَنَا ُعْثَماُن ْبُن َمْظُعونٍ  ،أَْخبََرْتهُ أَاَّهُ اْقتُِاَم الُمهَاِجُروَن قُْرَعةً  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  بَايََعتِ 

ا تُُوفَِّي َوُغاِّلَ  ،فََوِجَع َوَجَعهُ الَِّذي تُُوفَِّي فِيهِ  ،اتِنَافَأَْاَزْلنَاهُ فِي أَْبيَ  َوُكفَِّن فِي أَْثَوابِِه َبَخَل  ،فَلَمَّ

فَقَاَل  .فََشهَاَبتِي َعلَْيَك لَقَْد أَْكَرَمَك هللا ،َرْحَمةُ هللا َعلَْيَك أَبَا الاَّائِبِ  :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

 ؟فََمْن يُْكِرُمهُ هللا ،بِأَبِي أَْاَت يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ؟ْدِريِك أَنَّ هللا قَْد أَْكَرَمهُ َوَما يُ  :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

ا ُهَو فَقَْد َجاَءهُ اْليَقِينُ » :فَقَالَ  َوأَنَا َرُسوُل  ،َوهللا َما أَْدِري ،َوهللا إِنِّي َْلَْرُجو لَهُ الَخْيرَ  ،أَمَّ

 .فََوهللا اَل أَُزكِّي أََحًدا بَْعَدهُ أَبًَدا :تْ قَالَ  «هللا َما يُْفَعُل بِي

فََرأَْيُت لُِعْثَماَن  ،فَنِْمتُ  ،َوأَْحَزاَنِي :قَالَتْ  «َما أَْدِري َما يُْفَعُل بِهِ » :قَالَ وفي رواية: 

«َذلَِك َعَملُهُ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْخبَْرُت َرُسوَل هللا  ،َعْينًا تَْجِري
2

 .رواه البخاري.

 النَّبِيِّ  أَْزَواجِ  بُيُوتِ  إِلَى َرْهطٍ  ثاََلثَةُ  َجاءَ قال:  َعْنهُ  رضي هللاُ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ وعن  (025

ا ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  ِعبَاَبةِ  َعنْ  يَْاأَلُونَ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيِّ  ِمنَ  اَْحنُ  َوأَْينَ  :فَقَالُوا ،تَقَالُّوهَا َكأَاَّهُمْ  أُْخبُِروا فَلَمَّ

رَ  َوَما َذْابِهِ  ِمنْ  مَ تَقَدَّ  َما لَهُ  ُغفِرَ  قَدْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا :أََحُدهُمْ  قَالَ  تَأَخَّ  َوقَالَ  ،أَبًَدا اللَّْيلَ  أَُصلِّي فَإِاِّي أَاَا أَمَّ

جُ  فاََل  النَِّااءَ  أَْعتَِزلُ  أَاَا :آَخرُ  َوقَالَ  ،أُْفِطرُ  َواَل  الدَّْهرَ  أَُصومُ  أَاَا :آَخرُ   فََجاءَ  .أَبًَدا أَتََزوَّ

 َوأَْتقَاُكمْ  هلل َْلَْخَشاُكمْ  َوهللا إِنِّي أََما ؟َوَكَذا ،َكَذا قُْلتُمْ  الَِّذينَ  أَْنتُمْ » :فَقَالَ  ِهمْ إِلَيْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ 

جُ  ،َوأَْرقُدُ  َوأَُصلِّي ،َوأُْفِطرُ  ،أَُصومُ  لَِكنِّي ،لَهُ   فَلَيْسَ  ُسنَّتِي َعنْ  َرِغبَ  فََمنْ  ،النَِّساءَ  َوأَتََزوَّ

ِمنِّي
6

 متفق عليه.« 

 صفات الصحابة رضوان هللا عليهم من خوف من هللاال

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
إَِذا َوقََف َعلَى قَْبٍر بََكى رضي هللا عنه،  َمْولَى ُعْثَماَن قَاَل َكاَن ُعْثَمانُ عن هااي  (021

إِنَّ َرُسوَل  :فَقَالَ  ،ْبِكي ِمْن هََذاَوتَ  ،فاََل تَْبِكي َوالنَّارَ  ،ُر الَجنَّةَ ْذكُ تَ  :فَقِيَل لَهُ  ،َحتَّى يَبُلَّ لِْحيَتَهُ 

ُل َمْنِزٍل ِمْن َمنَاِزِل اْْلِخَرةِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا   ،فََما بَْعَدهُ أَْيَسُر ِمْنهُ  ؛فَإِْن نََجا ِمْنهُ  ؛إِنَّ اْلقَْبَر أَوَّ

ا قَط  » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  «فََما بَْعَدهُ أََشد  ِمْنهُ  ،َوإِْن لَْم يَْنُج ِمْنهُ  إَِلَّ  ،َما َرأَْيُت َمْنظَرا

«اْلقَْبُر أَْفظَُع ِمْنهُ 
3
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 ، أي: صار في اصيبنا، وقامنا.«فطار لنا»قوله: 

 (. 2205(، ومالم )1023البخاري ) 6

(. قولااه: 101) «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6305رواه الترمااذي ) 3

 ، أي: أشد وأشنع.«أفظع»



 الترغيب في الخوف، والخشية                                                            

 

366 

 رواه الترمذي.

 ثابت بن قيس بن مشاس رضي اهلل عنه
ا اََزلَْت هَِذِه اآْليَةُ : أَاَّهُ قَالَ  رضي هللا عنه، َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا : ﴿لَمَّ

إِلَى آِخِر اآْليَِة َجلََس ثَابُِت ْبُن قَْيٍس فِي  [6]الحجرات: ﴾ اتَُكْم فَْوَق َصْوِت النَّبِيِّ اَل تَْرفَُعوا أَْصوَ 

 ،َسْعَد ْبَن ُمَعاذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفََاأََل النَّبِيُّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصَواْحتَبََس َعِن النَّبِيِّ  ،أَاَا ِمْن أَْهِل النَّارِ  :َوقَالَ  ،بَْيتِهِ 

َوَما َعلِْمُت لَهُ  ،إِاَّهُ لََجاِري :قَاَل َسْعدٌ  ؟«أُْن ثَابٍِت اْشتََكىَما شَ  ،يَا أَبَا َعْمٍرو» :فَقَالَ 

َولَقَْد  ،أُْاِزلَْت هَِذِه اآْليَةُ  :فَقَاَل ثَابِتٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكَر لَهُ قَْوَل َرُسوِل هللا  ،فَأَتَاهُ َسْعدٌ  :قَالَ  .بَِشْكَوى

فََذَكَر َذلَِك َسْعٌد  .فَأَاَا ِمْن أَْهِل النَّارِ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوِل هللا َعلِْمتُْم أَاِّي ِمْن أَْرفَِعُكْم َصْوتًا َعلَى َرسُ 

«بَْل ُهَو ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّبِيِّ 
2

 . متفق عليه.

 الخوف من هللا من صفات الصالحين

َ اْبنَْي آَبَم بِالَحقِّ إِْذ قَ قال هللا تعالى:  بَا قُْربَاااً فَتُقُبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَأ رَّ

لَِئن بََاطَت إِلَيَّ يََدَك لِتَْقتُلَنِي  *يُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل ألَْقتُلَنََّك قَاَل إِاََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمَن الُمتَّقِيَن 

 .[65 -60]المائدة: ﴾اُف هللا َربَّ اْلَعالَِمينَ َما أَاَاْ ِببَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك ألَْقتُلََك إِاِّي أَخَ 

﴿ قَاَل َرُجالَِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن أَْاَعَم هللاُ َعلَْيِهَما اْبُخلُوْا َعلَْيِهُم اْلبَاَب فَإَِذا وقال تعالى: 

ْؤِمنِي لُوْا إِن ُكنتُم مُّ  .[63]المائدة:  َن﴾َبَخْلتُُموهُ فَإِاَُّكْم َغالِبُوَن َوَعلَى هللا فَتََوكَّ

﴿فِي بُيُوٍت أَِذَن هللاُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ يَُابُِّح لَهُ فِيهَا بِاْلُغُدوِّ وقال تعالى: 

الِة َوإِيتَاءِ  *َواآلَصاِل  َكاِة  ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر هللا َوإِقَاِم الصَّ الزَّ

 .[30 -32]النور:  وَن يَْوماً تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواألَْبَصاُر﴾يََخافُ 

ْثَل يَْوِم األَْحَزاِب وقال تعالى:  ِمْثَل َبْأِب * ﴿َوقَاَل الَِّذي آَمَن يَا قَْوِم إِاِّي أََخاُف َعلَْيُكم مِّ

َويَا قَْوِم إِاِّي أََخاُف  *يُِريُد ظُْلماً لِّْلِعبَاِب  قَْوِم اُوٍح َوَعاٍب َوثَُموَب َوالَِّذيَن ِمن بَْعِدِهْم َوَما هللاُ 

 .[36 -30]غافر: ﴾ َعلَْيُكْم يَْوَم التَّنَابِ 

َوالَِّذيَن ﴿ :َعْن هَِذِه اآْليَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلُت َرُسوَل هللا وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (000

 :قَالَ  ؟َويَْاِرقُونَ  ،أَهُْم الَِّذيَن يَْشَربُوَن اْلَخْمرَ  :قَالَْت َعائَِشةُ ﴾ يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُهُْم َوِجلَةٌ 

يقِ » دِّ َوهُْم يََخافُوَن أَْن  ،َويَتََصدَّقُونَ  ،َويَُصل ونَ  ،َولَِكنَّهُْم الَِّذيَن يَُصوُمونَ  ،ََل يَا بِْنَت الصِّ

«ََل يُْقبََل ِمْنُهْم أُولَئَِك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي الَخْيَراتِ 
6

 . رواه الترمذي.
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 الخوف من هللا من صفات المالئكة 

ن فَْوقِِهْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن﴾قال هللا تعالى:   .[10]النحل:  ﴿ يََخافُوَن َربَّهُم مِّ

ْعُد بَِحْمِدِه َوالَمالئَِكةُ ِمْن ِخيفَتِِه﴾وقال تعالى:   .[23]الرعد:  ﴿ َويَُابُِّح الرَّ

 العلمالخشية من صفات أهذ 

 .[65]فاطر:  ﴾إِاََّما يَْخَشى هللا ِمْن ِعبَاِبِه اْلُعلََماءُ  ﴿قال هللا تعالى: 

 الخشية من صفات المتقين

الَِّذيَن  *َوِذْكراً لِّْلُمتَّقِيَن  ﴿َولَقَْد آتَْينَا ُموَسى َوهَاُروَن اْلفُْرقَاَن َوِضيَاءً قال هللا تعالى: 

اَعِة ُمْشفِقُونَ يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب  َن الاَّ  .[31 -35]األابياء:  ﴾َوهُم مِّ

 الخوف من هللا من صفات األبرار

َعْيناً يَْشَرُب بِهَا ِعبَاُب  *﴿إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجهَا َكافُوراً قال هللا تعالى: 

ُرواَهَا تَْفِجيراً  هُ ُمْاتَِطيراً يُوفُوَن بِالنَّذْ  *هللا يُفَجِّ َويُْطِعُموَن الطََّعاَم  *ِر َويََخافُوَن يَْوماً َكاَن َشرُّ

إِاَّا  *َوال ُشُكوراً  إِاََّما اُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللا ال اُِريُد ِمنُكْم َجَزاءً  *َعلَى ُحبِِّه ِمْاِكيناً َويَتِيماً َوأَِسيراً 

بِّنَا يَْوماً َعبُوساً قَمْ   .[20 -1] اإلااان:  ﴾َطِريراً اََخاُف ِمن رَّ

 الخشية من صفات أهذ العقوذ السليمة

الَِّذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد هللا َوالَ يِنقُُضوَن  *﴿إِاََّما يَتََذكَُّر أُْولُوْا األَْلبَاِب قال هللا تعالى: 

َربَّهُْم َويََخافُوَن ُسوَء  َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَن يُوَصَل َويَْخَشْونَ  *اْلِميثَاَق 

 .[62 -21]الرعد:  الِحَااِب﴾

 الخائف من هللا ينتفع ويتذكر بالقرآن

ْر بِاْلقُْرآِن َمن يََخاُف َوِعيِد﴾قال هللا تعالى:   .[31]ق:  ﴿ فََذكِّ

 . [3 -2]طه:  يَْخَشى﴾إاِلَّ تَْذِكَرةً لَِّمن  *َما أَاَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن لِتَْشقَى * ﴿طه وقال تعالى: 

 وجوب العبادة بالخوف والرجاء

ََ ﴿َواْبُعوهُ َخْوفاً َوطََمعاً إِنَّ َرْحمقال هللا تعالى:  َن الُمْحِانِيَن﴾ ةَ  .[12]األعراف:  هللا قَِريٌب مِّ

 الثناء على الذين يعبدون هللا بالخوف والرجاء

داً َوَسبَُّحوا بَِحْمِد إِاََّما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا الَّذِ قال هللا تعالى: ﴿ وا ُسجَّ ُروا بِهَا َخرُّ يَن إَِذا ُذكِّ

تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن الَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَّهُْم َخْوفاً َوطََمعاً  *َربِِّهْم َوهُْم ال يَْاتَْكبُِروَن 

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُونَ   .[22 -21]الاجدة: ﴾ َوِممَّ

الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبتَُغوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسيلَةَ أَيُّهُْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن  ﴿أُْولَئِكَ وقال تعالى: 

 .[10]اإلسراء:  َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعَذابَهُ﴾
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 فضذ الخوف والرجاء عند الموت

َوهَُو فِي  ،َبَخَل َعلَى َشابٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ بن مالك رضي هللا عنه،  ْن أَاَسِ ع (002

َوإِاِّي أََخاُف  ،أَْرُجو هللا يِّ اإِ  ،َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  ؟«َكْيَف تَِجُدكَ » :فَقَالَ  ،الَمْوتِ 

إَِلَّ أَْعطَاهُ  ،ََل يَْجتَِمَعاِن فِي قَْلِب َعْبٍد فِي ِمْثِل َهَذا الَمْوِطنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .ُذاُوبِي

«ا يََخافُ َوآَمنَهُ ِممَّ  ،هللا َما يَْرُجو
2

 . رواه الترمذي.

 الخوف من هللا من لوازم اإليمان

ُف أَْولِيَاءهُ فاَلَ تََخافُوهُْم َوَخافُوِن إِن ُكنتُم  ﴿قال هللا تعالى:  ْيطَاُن يَُخوِّ إِاََّما َذلُِكُم الشَّ

ْؤِمنِينَ   .[201]آل عمران:  ﴾مُّ

 إرسال اآليات للتخويف

لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَب ﴿َوَما َمنََعنَ قال هللا تعالى:  ا أَن اُّْرِسَل بِاآليَاِت إاِلَّ أَن َكذََّب بِهَا األَوَّ

 .[11]اإلسراء: ﴾ النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُموْا بِهَا َوَما اُْرِسُل بِاآليَاِت إاِلَّ تَْخِويفاً 

بِيِّ الشَّْمُس فِي َزَمِن النَّ  َخَافَتِ وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال:  (006

 ،فَقَاَم يَُصلِّي بِأَْطَوِل قِيَامٍ  ،َحتَّى أَتَى الَمْاِجدَ  ،فَقَاَم فَِزًعا يَْخَشى أَْن تَُكوَن الاَّاَعةُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،إِنَّ َهِذِه اْْليَاِت الَّتِي يُْرِسُل هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،َوُسُجوٍب َما َرأَْيتُهُ يَْفَعلُهُ فِي َصاَلٍة قَطُّ  ،َوُرُكوعٍ 

ُف بَِها ِعبَاَدهُ  ،َوََل لَِحيَاتِهِ  ،وُن لَِمْوِت أََحدٍ ََل تَكُ  فَإَِذا َرأَْيتُْم ِمْنَها  ؛َولَِكنَّ هللا يُْرِسلَُها يَُخوِّ

«َوُدَعائِِه َواْستِْغفَاِرهِ  ،فَاْفَزُعوا إِلَى ِذْكِرهِ  ؛َشْيئاا
6

 . متفق عليه.

 التخويف من النار

ن فَْوقِِهمْ  َْ هُملَ ﴿قال هللا تعالى:  ُف هللاُ بِهِ  مِّ َن النَّاِر َوِمن تَْحتِِهْم ظُلٌَل َذلَِك يَُخوِّ ظُلٌَل مِّ

 .[22]الزمر:  ِعبَاَبهُ يَا ِعبَاِب فَاتَّقُوِن﴾

يَْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال:  (003

وقِ  ،أَْنَذْرتُُكْم النَّارَ  ،أَْنَذْرتُُكْم النَّارَ  ،أَْنَذْرتُُكْم النَّارَ » :يَقُولُ   ،َحتَّى لَْو أَنَّ َرُجًلا َكاَن بِالس 

َحتَّى َوقََعْت َخِميَصةٌ َكااَْت َعلَى َعاتِقِِه ِعْنَد ِرْجلَْيهِ  :قَالَ  «لََسِمَعهُ ِمْن َمقَاِمي َهَذا
3

. رواه 
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 أحمد. 

 خشية يوم القيامة

بَُّكْم َواْخَشْوا يَْوماً الَّ يَْجِزي َوالٌِد َعن َولَِدِه َوال ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا رَ قال هللا تعالى: 

اَّكُ  ْايَا َوال يَُغرَّ اَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ م بِاهلل َمْولُوٌب هَُو َجاٍز َعن َوالِِدِه َشْيئاً إِنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ فاَل تَُغرَّ

 .[33]لقمان:  اْلَغُروُر﴾

اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساهَا ﴿ يَْاأَلُواََك عَ وقال تعالى:  إِلَى َربَِّك  *فِيَم أَاَت ِمن ِذْكَراهَا  *ِن الاَّ

 .[31 -36]النازعات:  إِاََّما أَاَت ُمنِذُر َمن يَْخَشاهَا﴾ *ُمنتَهَاهَا 

 المواعظ النافعة البليغة تزرع في القلوب الخوف من هللا تعالى

َِ اْلِعْربَاعن  (003  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِنَا َصلَّى ه قال:رضي هللاُ عن َساِريَةَ  ْبنِ  ِض

 فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنهَا َوَوِجلَتْ  ،اْلُعيُونُ  ِمْنهَا َذَرفَتْ  بَلِيَغةً  َمْوِعظَةً  فََوَعظَنَا ،َعلَْينَا أَْقبَلَ  ثُمَّ  ،يَْومٍ 

 ،هللا بِتَْقَوى أُوِصيُكمْ » :فَقَالَ  ؟إِلَْينَا تَْعهَدُ  فََماَذا ُمَوبِّعٍ  َمْوِعظَةُ  هَِذهِ  َكأَنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَائِلٌ 

ا َوإِنْ  ،َوالطَّاَعةِ  ،َوالسَّْمعِ  ا اْختًَِلفاا فََسيََرى بَْعِدي ِمْنُكمْ  يَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّهُ  ؛َحبَِشي اا َعْبدا  ،َكثِيرا

اِشِدينَ  الَمْهِديِّينَ  الُخلَفَاءِ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي فََعلَْيُكمْ  وا ،بَِها واتََمسَّكُ  الرَّ  ،بِالنََّواِجذِ  َعلَْيَها َوَعض 

«َضًَللَة   بِْدَعةٍ  َوُكلَّ  ،بِْدَعة   ُمْحَدثَةٍ  ُكلَّ  فَإِنَّ  ؛اْْلُُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ  َوإِيَّاُكمْ 
2

 . رواه أبو باوب.

 الخوف من هللا يدعو إلى االعتبار واالتعاظ باآليات

إِنَّ  *إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِهَي ظَالَِمةٌ إِنَّ أَْخَذهُ أَلِيٌم َشِديٌد  ﴿َوَكَذلَِك أَْخُذ َربِّكَ قال هللا تعالى: 

ْشهُوٌب﴾ ْجُموٌع لَّهُ النَّاُس َوَذلَِك يَْوٌم مَّ ]هوب:  فِي َذلَِك آليَةً لَِّمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك يَْوٌم مَّ

206- 203]. 

 .[30]الذريات:  لَِّذيَن يََخافُوَن اْلَعَذاَب األَلِيَم﴾﴿ َوتََرْكنَا فِيهَا آيَةً لِّ وقال تعالى: 

 -61] النازعات:  ﴾إِنَّ ِفي َذِلَك لَِعْبَرةً لَِّمن يَْخَشى *﴿فَأََخَذهُ هللاُ اََكاَل اآلِخَرِة َواألُولَى وقال تعالى: 

62.] 

 سؤاذ هللا تعالى الخشية

 ،يَقُوُم ِمْن َمْجلِسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا قَلََّما َكاَن َرسُ عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  (001

َعَواِت أِلَْصَحابِهِ  اللهمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشيَتَِك َما يَُحوُل بَْينَنَا َوبَْيَن » :َحتَّى يَْدُعَو بِهَُؤاَلِء الدَّ

ُن بِ  ،َوِمْن طَاَعتَِك َما تُبَلُِّغنَا بِِه َجنَّتَكَ  ،َمَعاِصيكَ  ِه َعلَْينَا ُمِصيبَاِت َوِمْن اْليَقِيِن َما تَُهوِّ

ْنيَا تِنَا َما أَْحيَْيتَنَا ،َوأَْبَصاِرنَا ،َوَمتِّْعنَا بِأَْسَماِعنَا ،الد  َواْجَعْل  ،َواْجَعْلهُ اْلَواِرَث ِمنَّا ،َوقُوَّ

                                                 

 ( .162)«الصحيح الماند»(، وهو في 3200حديث حان بشواهده رواه أبو باوب ) 2
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 َوََل تَْجَعلِ  ،ينِنَاَوََل تَْجَعْل ُمِصيبَتَنَا فِي دِ  ،َواْنُصْرنَا َعلَى َمْن َعاَدانَا ،ثَأَْرنَا َعلَى َمْن ظَلََمنَا

نَا ْنيَا أَْكبََر َهمِّ «َوََل تَُسلِّْط َعلَْينَا َمْن ََل يَْرَحُمنَا ،َوََل َمْبلََغ ِعْلِمنَا ،الد 
2

 . رواه الترمذي.

اُر ْبُن يَاِسٍر َصاَلةً وعن الاائب بن مالك قال:  (002 فَقَاَل  ،فَأَْوَجَز فِيهَا ،َصلَّى بِنَا َعمَّ

اَلةَ  :مِ لَهُ بَْعُض اْلقَوْ  ا َعلَى َذلَِك فَقَْد َبَعْوُت فِيهَا  :فَقَالَ  ،لَقَْد َخفَّْفَت أَْو أَْوَجْزَت الصَّ أَمَّ

ا قَاَم تَبَِعهُ َرُجٌل ِمْن اْلقَْومِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصبَِدَعَواٍت َسِمْعتُهُنَّ ِمْن َرُسوِل هللا  َعاءِ  ،فَلَمَّ ثُمَّ  ،فََاأَلَهُ َعْن الدُّ

َوقُْدَرتَِك َعلَى الَخْلِق أَْحيِنِي َما َعلِْمَت الَحيَاةَ  ،اللهمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيبَ » :قَْومَ فَأَْخبََر بِِه الْ  ،َجاءَ 

ا لِي ا لِي ،َخْيرا َوأَْسأَلَُك َخْشيَتََك فِي اْلَغْيِب  ،اللهمَّ  ،َوتََوفَّنِي إَِذا َعلِْمَت اْلَوفَاةَ َخْيرا

َهاَدةِ  َضا َوأَْسأَلَُك َكلَِمةَ الَحقِّ  ،َوالشَّ  ،َوأَْسأَلَُك اْلقَْصَد فِي اْلفَْقِر َواْلِغنَى ،َواْلَغَضبِ  ،فِي الرِّ

ا ََل يَْنفَدُ  ةَ َعْيٍن ََل تَْنقَِطعُ  ،َوأَْسأَلَُك نَِعيما َضاَء بَْعَد اْلقََضاءِ  ،َوأَْسأَلَُك قُرَّ  ،َوأَْسأَلَُك الرِّ

َوالشَّْوَق إِلَى لِقَائَِك فِي  ،لَُك لَذَّةَ النَّظَِر إِلَى َوْجِهكَ َوأَْسأَ  ،َوأَْسأَلَُك بَْرَد اْلَعْيِش بَْعَد الَمْوتِ 

ٍة َوََل فِْتنٍَة ُمِضلَّةٍ  اَء ُمِضرَّ يَمانِ  ،اللهمَّ  ،َغْيِر َضرَّ «َواْجَعْلنَا ُهَداةا ُمْهتَِدينَ  ،َزيِّنَّا بِِزينَِة اإْلِ
6
 .

 رواه الناائي.
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 الخوف المحمود 

رحمه هللا: الخوف المحموب ما حجزك عن محارم هللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
2
. 

هللا تََعالَى فِي  َسْبَعة  يُِظل ُهمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (000

قَْلبُهُ ُمَعلَّق  فِي  َوَرُجل   ،إَِمام  َعْدل  َوَشاب  نََشأَ فِي ِعبَاَدِة هللا :ِظلِِّه يَْوَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظل هُ 

قَا َعلَْيهِ  ،الَمَساِجدِ  َوَرُجل  َدَعْتهُ اْمَرأَة  َذاُت  ،َوَرُجًَلِن تََحابَّا فِي هللا اْجتََمَعا َعلَْيِه َوتَفَرَّ

ِشَمالُهُ  فَأَْخفَاَها َحتَّى ََل تَْعلَمَ  ،إِنِّي أََخاُف هللا َوَرُجل  تََصدََّق بَِصَدقَةٍ  :فَقَالَ  ؛َمْنِصٍب َوَجَمالٍ 

«فَفَاَضْت َعْينَاهُ  ؛َوَرُجل  َذَكَر هللا َخالِياا ،َما تُْنفُِق يَِمينُهُ 
6

 . متفق عليه. 

 

 

 وخشيته ثمرات الخوف من هللا

 الخوف من هللا من أسباب دخوذ الجنة ورضى هللا عن العبد

 .[32]الرحمن:  ﴿ َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَاِن﴾قال هللا تعالى: 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َواَهَى النَّْفَس َعِن اْلهََوى وقال تعالى:  فَإِنَّ الَجنَّةَ ِهَي  *﴿ َوأَمَّ

 .[32 -30]النازعات:  الَمأَْوى﴾

الَِحاِت أُْولَئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَِّة تعالى:  وقال َجَزاُؤهُْم  *﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ِضَي هللاُ َعْنهُْم َوَرُضوا ِعن َد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبَداً رَّ

 .[5 -0]البينة:  َعْنهُ َذلَِك لَِمْن َخِشَي َربَّهُ﴾

 الخوف من هللا من أسباب الرحمة والمغفرة واألجر الكريم

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر﴾﴿ إِنَّ الَّذِ قال هللا تعالى:   .[26]الملك:  يَن يَْخَشْوَن َربَّهُم بِاْلَغْيِب لَهُم مَّ

إِاََّما تُنِذُر َمِن اتَّبََع  *َعلَْيِهْم أَأَاَذْرتَهُْم أَْم لَْم تُنِذْرهُْم الَ يُْؤِمنُوَن  ﴿َوَسَواءٌ وقال تعالى: 

ْحَمنَ  ْكَر َوَخِشَي الرَّ  .[22 -20]يس:  ْرهُ بَِمْغفَِرٍة َوأَْجٍر َكِريٍم﴾بِاْلَغْيِب فَبَشِّ  الذِّ

 قَاَل َرُجل  لَْم يَْعَملْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (005

قُوهُ  َحَسنَةَ قَط  ْلَْهلِِه: إَِذا َماَت، فََوهللا  ،َونِْصفَهُ فِي اْلبَْحرِ  ،َواْذُروا نِْصفَهُ فِي اْلبَرِّ  ،فََحرِّ
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ا ِمْن اْلَعالَِمينَ  ؛لَئِْن قََدَر هللا َعلَْيهِ  بُهُ أََحدا بَنَّهُ َعَذاباا ََل يَُعذِّ ُجُل، فََعلُوا َما لَيَُعذِّ ا َماَت الرَّ ، فَلَمَّ

 هذا؟ َم فََعْلتَ ثُمَّ قَاَل لِ  ،فََجَمَع َما فِيهِ  ،َوأََمَر اْلبَرَّ  ،فََجَمَع َما فِيهِ  ،فَأََمَر هللا اْلبَْحرَ  أََمَرُهْم،

«فََغفََر لَهُ  ؛َوأَْنَت أَْعلَمُ  يارب، ِمْن َخْشيَتِكَ  :قَالَ 
2
 .متفق عليه .

 من هللا في الدنيا من أسباب األمن في اآلخرة الخوف

يروي عن ربه جل وعال قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي  (001

الدايا أمنته يوم القيامة، وإذا  وعزتي ال أجمع على عبدي خوفين، وأمنين إذا خافني في»

«أمنني في الدايا أخفته يوم القيامة
6

 . رواه ابن حبان.

 خشية هللا من أسباب الفوز

]النور:  ﴿َوَمن يُِطِع هللا َوَرُسولَهُ َويَْخَش هللا َويَتَّْقِه فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَائُِزوَن﴾قال هللا تعالى: 

16]. 

 خشية هللا من أسباب الهداية

الَةَ َوآتَى ال هللا تعالى: ق ﴿ إِاََّما يَْعُمُر َمَااِجَد هللا َمْن آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش إاِلَّ هللا فََعَاى أُْولَئَِك أَن يَُكواُوْا ِمَن الُمْهتَِديَن﴾  .[16]التوبة:  الزَّ

ن هللا أظله هللا في ظذ عرشه يوم ال ظاذ إال من دعي إلى الزنا فامتنع منه خوًفا م
 ظله

 من هذا الباب. «الخوف المحموب»تقدم بليله في 

 الخوف من عذاب هللا من أسباب تفريج الكربات

أَنَّ ثًََلثَةَ نَفٍَر فِيَما َسلََف ِمَن » :ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ بن مالك رضي هللا عنه،  َعْن أَاَسٍ  (050

                                                 

( 6010(، ومااالم )0105(، وروى البخاااري )6012(، ومااالم )0102البخاااري ) 2

 عن أبي سعيد رضي هللا عنه احوه.

، «مان خشايتك»لم يعمل كثيار حاانات بادليل قولاه:  ، أي:«لم يعمل حانة قط»ومعنى: 

، وهاذا اعتاراف بعلام هللا، وهاذا «وأاات أعلام»وخشية هللا مان أعظام الحاانات، وقولاه: 

أيًضااا ماان أعظاام الحااانات، واظياار هااذا حااديث أبااي سااعيد فااي الرجاال الااذي قتاال تاااعة 

العاذاب إااه لام وقالات مالئكاة »وتاعين افًاا، وقد تقدم في )الترغيب فاي التوباة(، وفياه 

، مااع أاااه قااد تاااب وهاااجر ماان أرضااه أرض الاااوء، وهااذا ماان أعظاام «يعماال خيااًرا قااط

 الخير، والحانات، وهللا أعلم.
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َماءُ  ،ُدوَن ِْلَْهلِِهمْ النَّاِس اْنطَلَقُوا يَْرتَا  ا ،فَأََخَذْتُهْم السَّ فََسقَطَ َعلَْيِهْم َحَجر   ،فََدَخلُوا َغارا

َوَعفَا  ،قَْد َوقََع الَحَجرُ  :فَقَاَل بَْعُضهُْم لِبَْعضٍ  ،َحتَّى َما يََرْوَن ِمْنهُ ُحَصاَصةا  ،ُمتََجافٍ 

 ،اللهمَّ  :فَقَاَل َرُجل  ِمْنُهمْ  :اْدُعوا هللا بِأَْوثَِق أَْعَمالُِكْم قَالَ فَ  ،َوََل يَْعلَُم بَِمَكانُِكْم إَِلَّ هللا ،اْْلَثَرُ 

فَإَِذا َوَجْدتُُهَما  فَآتِْيهَمافَُكْنُت أَْحلُِب لَُهَما فِي إِنَائِِهَما  ،إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّهُ قَْد َكاَن لِي َوالَِدانِ 

َحتَّى يَْستَْيقِظَا َمتَى  ،يَةَ أَْن أَُردَّ ِسنَتَُهَما فِي ُرُءوِسِهَماَراقَِدْيِن قُْمُت َعلَى ُرُءوِسِهَما َكَراهِ 

ْج  ،َوَمَخافَةَ َعَذابِكَ  ،إِنََّما فََعْلُت َذلَِك َرَجاَء َرْحَمتِكَ  ؛إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنِّي ،اْستَْيقَظَا اللهمَّ  فَفَرِّ

ا َعلَى َعَمٍل  ،اللهمَّ  :َوقَاَل اْْلَخرُ  ،ِفََزاَل ثُلُُث الَحَجر ،َعنَّا إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنِّي اْستَأَْجْرُت أَِجيرا

 ،فََجَمْعتُهُ  ،فَتََرَك أَْجَرهُ َذلِكَ  ،فََزبَْرتُهُ فَاْنطَلَقَ  ،َوأَنَا َغْضبَانُ  ،فَأَتَانِي يَْطلُُب أَْجَرهُ  ،يَْعَملُهُ 

ْرتُهُ َحتَّى َكاَن ِمْنهُ ُكل  الَمالِ  َولَْو ِشْئُت لَْم  ،فََدفَْعُت إِلَْيِه َذلَِك ُكلَّهُ  ،نِي يَْطلُُب أَْجَرهُ فَأَتَا ،َوثَمَّ

َل اللهمَّ  َوَمَخافَةَ  ،إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنِّي إِنََّما فََعْلُت َذلَِك َرَجاَء َرْحَمتِكَ  ،أُْعِطِه إَِلَّ أَْجَرهُ اْْلَوَّ

ْج َعنَّا ،َعَذابِكَ  اللهمَّ إِْن ُكْنَت تَْعلَُم أَنَّهُ أَْعَجبَْتهُ  :َوقَاَل الثَّالِثُ  ،ثَا الَحَجرِ فََزاَل ثُلُ  :قَالَ  ،فَفَرِّ

ا قََدَر َعلَْيَها ،فََجَعَل لََها ُجْعًلا  ،اْمَرأَة   إِْن ُكْنَت  ،َوقَرَّ لََها نَْفَسَها َوَسلََّم لََها ُجْعلََها اللهمَّ  ،فَلَمَّ

ْج َعنَّا ،َوَمَخافَةَ َعَذابِكَ  ،َرَجاَء َرْحَمتِكَ  تَْعلَُم أَنِّي إِنََّما فََعْلُت َذلِكَ   ،فََزاَل الَحَجرُ  ،فَفَرِّ

«َوَخَرُجوا َمَعانِيَق يَتََماَشْونَ 
2

 .رواه أحمد.

 الخوف من هللا عزوجذ من أسباب التشمير في العبادة

ْن َومَ  ،َمْن َخاَف أَْدلَجَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (052

«أَََل إِنَّ ِسْلَعةَ هللا الَجنَّةُ  ،أَََل إِنَّ ِسْلَعةَ هللا َغالِيَة   ،أَْدلََج بَلََغ الَمْنِزلَ 
6

 . رواه الترمذي.

 الخوف من هللا عزوجذ من أسباب حصوذ الخير

إَِذا أََخْذَت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما،  (056

ًَلةِ فَتَ  ،َمْضَجَعكَ  أْ ُوُضوَءَك لِلصَّ إِنِّي  ،اللهمَّ  :ثُمَّ قُلْ  ،ثُمَّ اْضطَِجْع َعلَى ِشقَِّك اْْلَْيَمنِ  ،َوضَّ

ْضُت أَْمِري إِلَْيكَ  ،أَْسلَْمُت َوْجِهي إِلَْيكَ  ََل  ،َوأَلَجأُْت ظَْهِري إِلَْيَك َرْغبَةا َوَرْهبَةا إِلَْيكَ  ،َوفَوَّ

َواْجَعْلهُنَّ  ،َوبِنَبِيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ  ،آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْنَزْلتَ  ،َلَّ إِلَْيكَ َوََل َمْنَجا ِمْنَك إِ  ،َمْلَجأَ 

 تَ أََصبْ  تَ َوإِْن أَْصبَحْ ، فَإِْن ُمتَّ ِمْن لَْيلَتَِك ُمتَّ َوأَْنَت َعلَى اْلفِْطَرةِ  ،ِمْن آِخِر َكًَلِمكَ 
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ا «َخْيرا
2

 . متفق عليه.

 هللا منهاوصف النار أعاذنا 

 األمر بأن نجعذ بيننا وبين النار وقاية

﴿فَاتَّقُوا النَّاَر الَّتِي َوقُوُبهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّْت لِْلَكافِِريَن﴾ قال هللا عزوجل: 

 .[63]البقرة:

 قال ابن كثير: الوقوب: ما يلقى في النار إلضرامها، كالحطب واحوه.

بَا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم ﴿يَا أَيُّهَا وقال تعالى:  الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا الرِّ

 .[232-230]آل عمران:َواتَّقُوا النَّاَر الَّتِي أُِعدَّْت لِْلَكافِِريَن﴾ *  تُْفلُِحونَ 

ْنُكْم أََحد  إَِلَّ َما مِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتِمٍ و

َم ِمْن َعَملِهِ  ،لَْيَس بَْينَهُ َوبَْينَهُ تُْرُجَمان   ،َسيَُكلُِّمهُ َرب هُ   ،فَيَْنظُُر أَْيَمَن ِمْنهُ فًََل يََرى إَِلَّ َما قَدَّ

 ،َر تِْلقَاَء َوْجِههِ  َلَّ النَّاَويَْنظُُر بَْيَن يََدْيِه فًََل يََرى إِ  ،َويَْنظُُر أَْشأََم ِمْنهُ فًََل يََرى إَِلَّ َما قَدَّمَ 

متفق عليه«. فَاتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرةٍ 
6
. 

 اإلنذار والتخويف من النار 

الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى﴾ *ال يَْصالهَا إاِلَّ األَْشقَى*  ﴿فَأَْاَذْرتُُكْم اَاًرا تَلَظَّىقال هللا تعالى: 

 . [22-23]الليل:

قال مجاهد: توهج. رواه ابن جرير «تَلَظَّى»
3
 . 

 ،يَْخطُبُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال:  (053

رواه أحمد، «. فَلَْو أَنَّ َرُجًلا َمْوِضَع َكَذا َوَكَذا َسِمَع َصْوتَهُ  ،النَّارَ  أَْنَذْرتُُكمُ » :َوهَُو يَقُولُ 

والدارمي
3
. 

                                                 

 (.6020(، ومالم )2321البخاري ) 2

 «الفطاارة»، أي: طمًعااا فااي ثوابااك، وخوفًااا ماان عقابااك. و«رغبااة ورهبااة إليااك»قولااه: 

 اإلسالم.

 (.2022(، ومالم )0126البخاري ) 6

 يه.( بإسناب صحيح إل63/302رواه ابن جرير ) 3

 ( بإسناب حان.6/361(، والدارمي )3/606رواه أحمد ) 3
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ا أُْاِزلَْت هَِذِه اآْليَةُ : قَالَ  رضي هللا عنه ةَ َعْن أَبِي هَُرْيرَ و  َوأَْاِذْر َعِشيَرتََك ﴿ لَمَّ

 ،يَا بَنِي َكْعِب ْبِن لَُؤي  » :فََعمَّ َوَخصَّ فَقَالَ  ،قَُرْيًشا فَاْجتََمُعوا ملسو هيلع هللا ىلصَبَعا َرُسوُل هللا ﴾، اأْلَْقَربِينَ 

ةَ  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  يَا بَنِي َعْبِد  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  ،بِن َكْعبٍ  يَا بَنِي ُمرَّ

يَا بَنِي  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  ،يَا بَنِي َعْبِد َمنَافٍ  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  ،َشْمسٍ 

يَا  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  ،اْلُمطَّلِبِ  يَا بَنِي َعْبدِ  ،أَْنقُِذوا أَْنفَُسُكْم ِمَن النَّارِ  ،َهاِشمٍ 

ا ،هللا َشْيئاا فَإِنِّي ََل أَْملُِك لَُكْم ِمنَ  ،أَْنقِِذي نَْفَسِك ِمَن النَّارِ  ،فَاِطَمةُ   ،َغْيَر أَنَّ لَُكْم َرِحما

رواه مالم«. َسأَبُل َها بِبًََللَِها
2
. 

 االستعاذة باهلل من عذاب النار

ةَ تُْبتَلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصد بن ثابت رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن زي  (053 إِنَّ هَِذِه اأْلُمَّ

 «فَلَْواَل أَْن اَل تََدافَنُوا لََدَعْوُت هللا أَْن يُْاِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر الَِّذي أَْسَمُع ِمْنهُ  ،فِي قُبُوِرهَا

ُذوا بِاهلل ِمْن َعَذاِب النَّارِ تَ » :ثُمَّ أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِهِه فَقَالَ  اَُعوُذ بِاهلل ِمْن َعَذاِب  :قَالُوا «َعوَّ

ُذوا بِاهلل ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ » :النَّاِر فَقَالَ   :اَُعوُذ بِاهلل ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر قَالَ  :قَالُوا «تََعوَّ

ُذوا بِاهلل ِمنَ » اَُعوُذ بِاهلل ِمَن اْلفِتَِن َما ظَهََر ِمْنهَا » :قَالُوا «طَنَ اْلفِتَِن َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَ  تََعوَّ

الِ » :َوَما بَطََن قَالَ  ُذوا بِاهلل ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ الِ » :قَالُوا «تََعوَّ رواه «. اَُعوُذ بِاهلل ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ

مالم
6
. 

َغ أََحُدُكْم ِمَن إَِذا فَرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (051

ْذ بِاهلل ِمْن أَْربَعٍ  َوِمْن فِْتنَةِ  ،َوِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  ،ِمْن َعَذاِب َجهَنَّمَ  :التََّشهُِّد اآْلِخِر فَْليَتََعوَّ

الِ  ،الَمْحيَا َوالَمَماتِ  رواه مالم«. َوِمْن َشرِّ الَمِايِح الدَّجَّ
3
. 

َعاءَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل هللا أَ رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و َكَما  ،َكاَن يَُعلُِّمهُْم هََذا الدُّ

وَرةَ ِمَن اْلقُْرآِن يَقُولُ  َوأَُعوُذ بَِك  ،اللهمَّ إِنَّا نَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ  :قُولُوا» :يَُعلُِّمهُْم الاُّ

الِ َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَمِسيِح ا ،ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَمْحيَا  ،لدَّجَّ

رواه مالم «.َوالَمَماتِ 
3
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاللهمَّ َمتِّْعنِي بَِزْوِجي َرُسوِل هللا : قَالَْت أُمُّ َحبِيبَةَ  :َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب قَالَ و

إِنَِّك َسأَْلِت هللا ِْلَجاٍل » :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللا فَقَاَل لَهَا َرُسو ،َوبِأَِخي ُمَعاِويَةَ  ،َوبِأَبِي أَبِي ُسْفيَانَ 

ُل َشْيئاا ِمْنَها قَْبَل ِحلِّهِ  ،َوأَْرَزاٍق َمْقُسوَمةٍ  ،َوآثَاٍر َمْوطُوَءةٍ  ،َمْضُروبَةٍ  ُر  ،ََل يَُعجِّ َوََل يَُؤخِّ

 ،َوَعَذاٍب فِي اْلقَْبرِ  ،ارِ َولَْو َسأَْلِت هللا أَْن يَُعافِيَِك ِمْن َعَذاٍب فِي النَّ  ،ِمْنَها َشْيئاا بَْعَد ِحلِّهِ 

                                                 

 (.603رواه مالم ) 2

 (.6520رواه مالم ) 6

 (.155رواه مالم ) 3
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ا لَكِ  رواه مالم«. لََكاَن َخْيرا
2
. 

َمْن َسأََل هللا الَجنَّةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و

اٍت قَالَتِ  اٍت قَالَتِ اْستََجاَر ِمَن النَّ  َوَمنِ  ،اللهمَّ أَْدِخْلهُ الَجنَّةَ  :الَجنَّةُ  ثًََلَث َمرَّ  اِر ثًََلَث َمرَّ

رواه الترمذي، وابن ماجة«. اللهمَّ أَِجْرهُ ِمَن النَّارِ  :النَّارُ 
6
. 

 الثناء على الذين يستعيذون باهلل من النار

ْايَا َحَانَةً َوفِي اآلِخَرِة َحَانَةً َوقِنَا قال هللا تعالى:  ﴿َوِمْنهُْم َمْن يَقُوُل َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ

ا َكَابُوا َوهللا َسِريُع اْلِحَااِب﴾ *  اَب النَّارِ َعذَ   .[606ـ602]البقرة:أُْولَئَِك لَهُْم اَِصيٌب ِممَّ

َّنَا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا ُذاُوبَنَا َوقِنَا *  َوهللا بَِصيٌر بِاْلِعبَابِ وقال تعالى: ﴿ الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِا

ابِرِ *  َعَذاَب النَّارِ  اِبقِيَن َواْلقَااِتِيَن َوالُمْنفِقِيَن َوالُمْاتَْغفِِريَن بِاألَْسَحاِر﴾ الصَّ ]آل يَن َوالصَّ

 .[20-21عمران:

َمَواِت َواألَْرِض َواْختاِلِف اللْيِل َوالنَّهَاِر آَليَاٍت أِلُولِي ﴿ وقال تعالى: إِنَّ فِي َخْلِق الاَّ

َمَواِت الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللا قِيَ *  األَْلبَابِ  اًما َوقُُعوًبا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق الاَّ

 .[212-210]آل عمران:َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت هََذا بَاِطاًل ُسْبَحااََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر﴾ 

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى األَْرِض هَوْ وقال تعالى:  اًا َوإَِذا َخاطَبَهُُم ﴿َوِعبَاُب الرَّ

ًدا َوقِيَاًما*  اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسالًما َوالَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا اْصِرْف *  َوالَِّذيَن يَبِيتُوَن لَِربِِّهْم ُسجَّ

ا َوُمقَاًما﴾ *  َعنَّا َعَذاَب َجهَنََّم إِنَّ َعَذابَهَا َكاَن َغَراًما  .[22ـ23الفرقان:]إِاَّهَا َساَءْت ُمْاتَقَر ً

 وصف النار بشدة الحرارة

ا لَْو َكااُوا يَْفقَهُوَن﴾ ﴿ قال هللا تعالى: ََّم أََشدُّ َحر ً َوقَالُوا ال تَنفُِروا فِي اْلَحرِّ قُْل اَاُر َجهَن

 .[52]التوبة:

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ وقال تعالى:  هُ هَاِويَةٌ *  ﴿َوأَمَّ اَاٌر *  ا ِهيَهْ َوَما أَْبَراَك مَ *  فَأُمُّ

قال ابن كثير:، أي: حارة شديدة الحر، قوية اللهب  ﴿َحاِميَةٌ﴾. [22ـ5]القارعة:َحاِميَةٌ﴾ 

 والاعير.

*  َعاِملَةٌ اَاِصبَةٌ *  ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ *  ﴿هَْل أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشيَةِ وقال تعالى: 

 .[3ـ2]الغاشية:تَْصلَى اَاًرا َحاِميَةً﴾ 

 ،نَاُرُكْم َهِذِه الَّتِي يُوقُِد اْبُن آَدمَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

                                                 

 (.6223رواه مالم ) 2
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ا ِمْن َحرِّ َجَهنَّمَ    :قَالَ  ،َوهللا إِْن َكااَْت لََكافِيَةً يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «ُجْزء  ِمْن َسْبِعيَن ُجْزءا

لَْت َعلَيْ » افَإِنََّها فُضِّ َها ،َها بِتِْسَعٍة َوِستِّيَن ُجْزءا متفق عليه«. ُكل َها ِمْثُل َحرِّ
2
. 

النَّاُر إِلَى  اْشتََكتِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (052

تَاءِ  ،فَأَِذَن لَهَا بِنَفََاْينِ  ،َربِّ أََكَل بَْعِضي بَْعًضا :َربِّهَا فَقَالَتْ  ٍس فِي َواَفَ  ،اَفٍَس فِي الشِّ

ْيفِ  ْمهَِريرِ  َوأََشدُّ َما تَِجُدوَن ِمنَ  ،الَحرِّ  فَأََشدُّ َما تَِجُدوَن ِمنَ  ،الصَّ متفق عليه«. الزَّ
6
. 

ا َخلََق هللا الَجنَّةَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و لَمَّ

 :اْنظُْر إِلَْيَها َوإِلَى َما أَْعَدْدُت ِْلَْهلَِها فِيَها قَالَ  :فَقَالَ أَْرَسَل ِجْبِريَل إِلَى الَجنَِّة  ،َوالنَّارَ 

تَِك ََل يَْسَمُع  :فََجاَءَها َونَظََر إِلَْيَها َوإِلَى َما أََعدَّ هللا ِْلَْهلَِها فِيَها قَالَ  فََرَجَع إِلَْيِه قَاَل فََوِعزَّ

اْرِجْع إِلَْيَها فَاْنظُْر إِلَى َما أَْعَدْدُت  :ُحفَّْت بِالَمَكاِرِه فَقَالَ فَأََمَر بَِها فَ  ،بَِها أََحد  إَِلَّ َدَخلََها

تَِك لَقَْد  :فََرَجَع إِلَْيِه فَقَالَ  ،فََرَجَع إِلَْيَها فَإَِذا ِهَي قَْد ُحفَّْت بِالَمَكاِرهِ  :ِْلَْهلَِها فِيَها قَالَ  َوِعزَّ

 ،َهْب إِلَى النَّاِر فَاْنظُْر إِلَْيَها َوإِلَى َما أَْعَدْدُت ِْلَْهلَِها فِيَهااذْ  :ِخْفُت أَْن ََل يَْدُخلََها أََحد  قَالَ 

ا تَِك ََل يَْسَمُع بَِها أََحد  فَيَْدُخلََها :فََرَجَع إِلَْيِه فَقَالَ  ،فَإَِذا ِهَي يَْرَكُب بَْعُضَها بَْعضا فَأََمَر  ،َوِعزَّ

َهَواِت فَقَالَ  تَِك لَقَْد َخِشيُت أَْن ََل  :فََرَجَع إِلَْيَها فَقَالَ  ،ِجْع إِلَْيَهاارْ  :بَِها فَُحفَّْت بِالشَّ َوِعزَّ

رواه الترمذي«. إَِلَّ َدَخلََها ،يَْنُجَو ِمْنَها أََحد  
3
. 

 طعام أهذ النار

قُّوِم ﴿ قال هللا تعالى: إِاَّهَا  *لظَّالِِميَن إِاَّا َجَعْلنَاهَا فِْتنَةً لِّ  *أََذلَِك َخْيٌر اُُّزالً أَْم َشَجَرةُ الزَّ

يَاِطيِن  *َشَجَرةٌ تَْخُرُج فِي أَْصِل اْلَجِحيِم  فَإِاَّهُْم آلِكلُوَن ِمْنهَا  *طَْلُعهَا َكأَاَّهُ ُرُؤوُس الشَّ

ْن َحِميمٍ  *فََمالُِؤوَن ِمْنهَا اْلبُطُوَن   .[20ـ23]الصافات:﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُْم َعلَْيهَا لََشْوباً مِّ

قال قتابة:، أي: مزاًجا من حميم. رواه ابن جرير ﴾﴿لََشْوباً 
3
. 

بُونَ وقال تعالى: ﴿ الُّوَن الُمَكذِّ *  آَلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّومٍ *  ثُمَّ إِاَُّكْم أَيُّهَا الضَّ

هََذا اُُزلُهُْم *   يمِ فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلهِ *  فََشاِربُوَن َعلَْيِه ِمَن اْلَحِميمِ *  فََمالِئُوَن ِمْنهَا اْلبُطُونَ 

يِن﴾   ﴾ قال ابن كثير: اإلبل العطاش.اْلِهيمِ . ﴿[12ـ12]الواقعة:يَْوَم الدِّ

قُّوِم وقال تعالى:  َكَغْلِي  *َكالُمْهِل يَْغلِي فِي اْلبُطُوِن  *طََعاُم األَثِيِم  *﴿إِنَّ َشَجَرةَ الزَّ

أو الفضة، وما يذاب في النار إذا . قال ابن جرير: كالرصاص، [32-33]الدخان:  اْلَحِميِم﴾
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أذيب بها فتناهت حرارته، وشدة حميته في شدة الاواب
2
 اهـ  

ال يُْاِمُن َوال يُْغنِي ِمْن ُجوعٍ﴾ *  ﴿لَْيَس لَهُْم طََعاٌم إاِلَّ ِمْن َضِريعٍ وقال تعالى: 

قال مجاهد: الشبرق اليابس. رواه ابن جرير ﴿َضِريٍع﴾. [0ـ2]الغاشية:
6
. 

اتَّقُوا هللا َحقَّ ﴿ قََرأَ هَِذِه اآْليَةَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  ِن َعبَّاسٍ َعِن ابْ و

ق وِم قُِطَرْت  لَْو أَنَّ قَْطَرةا ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ﴾ تُقَاتِِه َواَل تَُموتُنَّ إاِلَّ َوأَْاتُْم ُمْالُِمونَ  الزَّ

ْنيَا َْلَْفَسَدْت  ْنيَا َمَعايَِشُهْم فََكْيفَ فِي َداِر الد  رواه «. بَِمْن يَُكوُن طََعاَمهُ  ،َعلَى أَْهِل الد 

الترمذي، وابن ماجة
3
. 

 شراب أهذ النار

 .[21]محمد:﴿َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءهُْم﴾ قال هللا تعالى: 

يَْشِوي اْلُوُجوهَ بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ﴿َوإِْن يَْاتَِغيثُوا يَُغاثُوا بَِماٍء َكالُمْهِل وقال تعالى: 

 .[61]الكهف:ُمْرتَفَقًا﴾ 

ِمْن َوَرائِِه َجهَنَُّم َويُْاقَى ِمْن َماٍء *  ﴿َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ وقال تعالى: 

ُعهُ َوال يََكاُب يُِايُغهُ َويَأْتِيِه الَمْوُت ِمْن ُكلِّ *  َصِديدٍ  َمَكاٍن َوَما هَُو بَِميٍِّت َوِمْن َوَرائِِه  يَتََجرَّ

ُعهُ . [20ـ21إبراهيم:]َعَذاٌب َغلِيظٌ﴾  أي يتغصصه ويتكرهه، أي: ﴾ قال ابن كثير: ﴿يَتََجرَّ

، أي: يزبربه لاوء طعمه، ولواه، وريحه، ﴿َوال يََكاُب يُِايُغهُ﴾. اا وقارً يشربه قهرً 

 وحرارته.

. قال ابن كثير:، أي: قد ااتهى حرها [1]الغاشية:ٍن آاِيٍَة﴾ ﴿تُْاقَى ِمْن َعيْ وقال تعالى: 

 وغليااها.

َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ  إٍنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا   (050

ِطينَةُ َوَما  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «أَْن يَْاقِيَهُ ِمْن ِطينَِة الَخبَالِ  ،َعْهًدا لَِمْن يَْشَرُب اْلُمْاِكرَ 

رواه مالم«. أَْو ُعَصاَرةُ أَْهِل النَّارِ  ،َعَرُق أَْهِل النَّارِ » :قَالَ  ؟اْلَخبَالِ 
3
. 

إِنَّ الَحِميَم لَيَُصب  َعلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

فَيَْسلُِت َما فِي َجْوفِِه َحتَّى يَْمُرَق ِمْن  ،فَيَْنفُُذ اْلَحِميُم َحتَّى يَْخلَُص إِلَى َجْوفِهِ  ،ُرُءوِسِهمْ 
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ْهرُ  ،قََدَمْيهِ   رواه الترمذي، والحاكم «.ثُمَّ يَُعاُد َكَما َكانَ  ،َوهَُو الصَّ
2
. 

 ثياب أهذ النار

﴿هََذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا فِي َربِِّهْم فَالَِّذيَن َكفَُروا قُطَِّعْت لَهُْم ثِيَاٌب قال هللا تعالى: 

. قال ابن كثير: أي فصلت لهم [21]الحج:ِمْن اَاٍر يَُصبُّ ِمْن فَْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِميُم﴾ 

مقطعات من النار. قال سعيد بن جبير: من احاس، وهو أشد األشياء حرارة إذا أحمي 

 اهـ

 فرش أهذ النار

َوَكَذلَِك اَْجِزي الظَّالِِميَن﴾  ﴿لَهُْم ِمْن َجهَنََّم ِمهَاٌب َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواشٍ قال هللا تعالى: 

. قال ابن جرير والمعنى: لهم من اار جهنم من تحتهم فرش ومن فوقهم منها [32]األعراف:

 لحف، وإاهم بين ذلك.

ُف هللا بِِه ِعبَاَبهُ وقال تعالى:  ﴿لَهُْم ِمْن فَْوقِِهْم ظُلٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ظُلٌَل َذلَِك يَُخوِّ

﴿لَهُْم . قال ابن جرير رحمه هللا: هذا اآلية اظير قوله جل ثناءه: [22]الزمر:ا ِعبَاِب فَاتَّقُوِن﴾ يَ 

ََّم ِمهَاٌب َوِمْن فَْوقِِهْم َغَواشٍ   ﴾.ِمْن َجهَن

 ظذ أهذ النار

َمالِ قال هللا تعالى:  َماِل َما أَْصَحاُب الشِّ لٍّ َوظِ *  فِي َسُموٍم َوَحِميمٍ *  ﴿َوأَْصَحاُب الشِّ

﴾ قال مجاهد: من بخان َوِظلٍّ ِمْن يَْحُمومٍ . ﴿[33-32]الواقعة:ال بَاِرٍب َوال َكِريٍم﴾ *  ِمْن يَْحُمومٍ 

جهنم. رواه ابن جرير
6
 وقال ابن جرير: من بخان شديد الاواب، وكذا قال ابن كثير.  .

ظالل سائر قال ابن جرير أيًضا: ليس ذلك الظل ببارب كبرب  ال بَاِرٍب َوال َكِريٍم﴾﴿

 األشياء، ولكنه حار؛ ألاه بخان من سعير جهنم، وليس بكريم؛ ألاه مؤلم من استظل به.

ال ظَلِيٍل َوال يُْغنِي ِمَن اللهِب﴾ *  ﴿ااطَلِقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثاَلِث ُشَعبٍ وقال تعالى: 

فمن شدته . قال ابن كثير: يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه الدخان، [32-30]المرسالت:

﴾، أي: ظل الدخان المقابل للهب، ِمَن اللهبِ  ال ظَلِيٍل َوال يُْغنِيوقوته أن له ثالث شعب. ﴿

 ال ضليل هو في افاه، وال يغني من اللهب، يعني: وال يقيهم حر اللهب.

 َشُرُرها

. [33ـ36]المرسالت: َكأَاَّهُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر﴾*  ﴿إِاَّهَا تَْرِمي بَِشَرٍر َكاْلقَْصرِ قال هللا تعالى: 

﴾ صح َعِن اْبِن عباس، ومجاهد، وقتابة أاه أصول الشجر، وأصول النخل. َكاْلقَْصرِ ﴿
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رواه ابن جرير
2

صح عن قتابة، والحان أاها اإلبل  َكأَاَّهُ ِجَمالَةٌ ُصْفٌر﴾. وقوله تعالى: ﴿

الاوب. رواه ابن جرير
6
. 

 كلما نضجت جلود أهل النار أعادها الله عزوجل

﴿إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف اُْصلِيِهْم اَاًرا ُكلََّما اَِضَجْت ُجلُوُبهُْم هللا تعالى: قال 

ْلنَاهُْم ُجلُوًبا َغْيَرهَا لِيَُذوقُوا اْلَعَذاَب إِنَّ هللا َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما﴾   . قوله تعالى:[12]النااء:بَدَّ

ْلنَاهُْم ُجلُوًبا َغْيَرهَ ﴿ ﴾ قال الحان البصري: كلما أاضجتهم وأكلت لحومهم قيل لهم: ابَدَّ

عوبوا فعابوا. رواه ابن أبي حاتم
3

. ومعنى هذا أاها تعاب وتَُجدَّب وال يؤتى لهم بجلوب 

أخرى غير األولى، ألن األولى هي التي أذابت فاستحقت العذاب، وال يجوز أن يفهم من 

كمة هللا وعدله أن يعذبها بال ذاب اكتابته، وقد اآلية أاها جلوب جديدة، ألاه ال يليق بح

 (.0)ص «الرب على الجهمية»ذكر معنى هذا الكالم اإلمام أحمد رحمه هللا في كتابه 

 تفاوت أهذ النار في عذابها

 ِمْنُهْم َمْن تَأُْخُذهُ النَّاُر إِلَى» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنَدبٍ 

َوِمْنُهْم  ،َوِمْنُهْم َمْن تَأُْخُذهُ النَّاُر إِلَى ُحْجَزتِهِ  ،َوِمْنُهْم َمْن تَأُْخُذهُ النَّاُر إِلَى ُرْكبَتَْيهِ  ،َكْعبَْيهِ 

رواه مالم«. َمْن تَأُْخُذهُ النَّاُر إِلَى تَْرقَُوتِهِ 
3
. 

 أهون أهذ النار عذاًبا

إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصْعُت َرُسوَل هللا َسمِ عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال:  (055

يَْغلِي ِمْنهَُما  ،لََرُجٌل تُوَضُع فِي أَْخَمِص قََدَمْيِه َجْمَرتَانِ  ،أَْهَوَن أَْهِل النَّاِر َعَذابًا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

متفق عليه«. ِبَماُغهُ 
1
. 

 ،ْهَوُن أَْهِل النَّاِر َعَذابااأَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و

رواه مالم«. يَْغلِي ِمْنهَُما ِدَماُغهُ  ،َوُهَو ُمْنتَِعل  بِنَْعلَْينِ  ،أَبُو طَالِبٍ 
2
. 

 أهذ النار غير الموحدين اليخرجون منها أبًدا
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لَهُْم َعَذاٌب ﴿يُِريُدوَن أَْن يَْخُرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن ِمْنهَا وَ  قال هللا تعالى: 

 .[30]المائدة:ُمقِيٌم﴾ 

 .[220]البقرة:َوَما هُْم بَِخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر﴾ وقال تعالى: ﴿

إاِلَّ *  ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوظَلَُموا لَْم يَُكِن هللا لِيَْغفَِر لَهُْم َوال لِيَْهِديَهُْم طَِريقًاوقال تعالى: 

ََّم َخالِِديَن   .[221ـ225]النااء:فِيهَا أَبًَدا َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللا يَِايًرا﴾ طَِريَق َجهَن

 اليخفف عنهم من عذابها

﴿َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم اَاُر َجهَنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف قال هللا تعالى: 

 .[32]فاطر:﴾ َعْنهُْم ِمْن َعَذابِهَا َكَذلَِك اَْجِزي ُكلَّ َكفُورٍ 

﴿َوقَاَل الَِّذيَن فِي النَّاِر لَِخَزاَِة َجهَنََّم اْبُعوا َربَُّكْم يَُخفِّْف َعنَّا يَْوًما ِمَن وقال تعالى: 

يَن قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأْتِيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْبُعوا َوَما ُبَعاُء اْلَكافِرِ *  اْلَعَذابِ 

، أي: إال في ذهاب، ال ﴿َوَما ُبَعاُء اْلَكافِِريَن إاِلَّ فِي َضالٍل﴾. [10ـ31]غافر:إاِلَّ فِي َضالٍل﴾ 

 يقبل، وال ياتجاب. قاله ابن كثير.

َُّم ُكلََّما َخبَْت ِزْباَاهُْم َسِعيًرا﴾ وقال تعالى:  ا َمأَْواهُْم َجهَن ﴾ َخبَتْ . ﴿[10]اإلسراء:﴿َوُصم ً

قال ابن كثير:، أي: لهبًا، ووهًجا،  ﴿ِزْباَاهُْم َسِعيًرا﴾ر:، أي: ال ات وسكنت. قال ابن جري

 وجمًرا.

ال يُفَتَُّر َعْنهُْم َوهُْم فِيِه *  ﴿إِنَّ الُمْجِرِميَن فِي َعَذاِب َجهَنََّم َخالُِدونَ وقال تعالى: 

. قال ابن كثير في قوله [02-03]الزخرف:َن﴾ َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكااُوا هُُم الظَّالِِمي*  ُمْبلُِاونَ 

 ، أي: آياون من كل خير.﴿َوهُْم فِيِه ُمْبلُِاوَن﴾﴾، أي: ساعة واحدة، ﴿ال يُفَتَُّر َعْنهُمْ تعالى: 

 استغاثة أهذ النار بأهذ الجنة

ِمَن الَماِء أَْو  ﴿َواَاَبى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب الَجنَِّة أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَاقال هللا تعالى: 

َمهَُما َعلَى اْلَكافِِريَن﴾  ا َرَزقَُكُم هللا قَالُوا إِنَّ هللا َحرَّ ﴿أَْن أَفِيُضوا َعلَْينَا ِمَن . [10]األعراف:ِممَّ

ا َرَزقَُكمُ  ﴾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال: ياتطعموهم، هللا الَماِء أَْو ِممَّ

. رواه ابن جريروهمقوياتا
2
. 

 هذ النار عند الوقوف عليهاحاذ أ

َب بِآيَاِت َربِّنَا  قال هللا تعالى: ﴿َولَْو تََرى إِْذ ُوقِفُوا َعلَى النَّاِر فَقَالُوا يَا لَْيتَنَا اَُربُّ َوال اَُكذِّ

وا لََعاُبو*  َواَُكوَن ِمَن الُمْؤِمنِينَ  ا لَِما اُهُوا َعْنهُ بَْل بََدا لَهُْم َما َكااُوا يُْخفُوَن ِمْن قَْبُل َولَْو ُربُّ

 .[65-60:األعراف]َوإِاَّهُْم لََكاِذبُوَن﴾ 
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 أهون أهذ النار عذاًبا يتمنى أن يفدي نفسه بما في األرض جميًعا

يَقُوُل هللا تََعالَى أِلَْهَوِن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ْبَن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  أَاَسِ عن  (051

فَيَقُوُل  ،لَْو أَنَّ لََك َما فِي اأْلَْرِض ِمْن َشْيٍء أَُكْنَت تَْفتَِدي بِهِ  ،َم اْلقِيَاَمةِ أَْهِل النَّاِر َعَذابًا يَوْ 

فَأَبَْيَت  ،أَْن اَل تُْشِرَك بِي َشْيئًا ،َوأَْاَت فِي ُصْلِب آَبمَ  ،فَيَقُوُل أََرْبُت ِمْنَك أَْهَوَن ِمْن هََذا ،اََعمْ 

ليهمتفق ع«. إاِلَّ أَْن تُْشِرَك بِي
2
. 

 صبغة واحدة في النار تنسي أنعم أهذ الدنيا ما مر به من النعيم كله

ْنيَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  يُْؤتَى بِأَْنَعِم أَْهِل الد 

ا  :يُقَالُ  ثُمَّ  ،فَيُْصبَُغ فِي النَّاِر َصْبَغةا  ،ِمْن أَْهِل النَّاِر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  يَا اْبَن آَدَم َهْل َرأَْيَت َخْيرا

ْنيَا ِمْن  ،ََل َوهللا يَا َربِّ  :فَيَقُولُ  ؟َهْل َمرَّ بَِك نَِعيم  قَط   ،قَط   ا فِي الد  َويُْؤتَى بِأََشدِّ النَّاِس بُْؤسا

ا قَط  يَا اْبَن آ :فَيُقَاُل لَهُ  ،فَيُْصبَُغ َصْبَغةا فِي الَجنَّةِ  ،أَْهِل الَجنَّةِ  َهْل َمرَّ  ،َدَم َهْل َرأَْيَت بُْؤسا

رواه «. َوََل َرأَْيُت ِشدَّةا قَط   ،َما َمرَّ بِي بُْؤس  قَط   ،فَيَقُوُل ََل َوهللا يَا َربِّ  ؟بَِك ِشدَّة  قَط  

مالم
6
. 

 الكافرون والمجرمون يسحبون في النار على وجوههم

يَْوَم يُْاَحبُوَن فِي النَّاِر َعلَى *  الٍل َوُسُعرٍ ﴿إِنَّ الُمْجِرِميَن فِي ضَ قال هللا تعالى: 

 .[35-30]القمر:ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسَّ َسقََر﴾ 

َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا ال يَِجُدوَن *  ﴿إِنَّ هللا لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ لَهُْم َسِعيًراوقال تعالى: 

ُسوال يَْوَم تُقَلَّبُ *  َولِي ًا َوال اَِصيًرا  ُوُجوهُهُْم فِي النَّاِر يَقُولُوَن يَا لَْيتَنَا أَطَْعنَا هللا َوأَطَْعنَا الرَّ

َربَّنَا آتِِهْم ِضْعفَْيِن ِمَن اْلَعَذاِب *  َوقَالُوا َربَّنَا إِاَّا أَطَْعنَا َساَبتَنَا َوُكبََراَءاَا فَأََضلُّواَا الاَّبِيال* 

يَْوَم تُقَلَُّب ُوُجوهُهُْم فِي النَّاِر﴾ قال ابن كثير:، أي: . ﴿[25ـ23]األحزاب: َواْلَعْنهُْم لَْعنًا َكبِيًرا﴾

 وههم، وتلوى وجوههم على جهنم.ياحبون في النار على وج

 وتغشى وجوههم النار

اِيَن فِي األَْصفَابِ قال هللا تعالى: ﴿ َراٍن َسَرابِيلُهُْم ِمْن قَطِ *  َوتََرى الُمْجِرِميَن يَْوَمئٍِذ ُمقَرَّ

 .[10ـ31]إبراهيم:َوتَْغَشى ُوُجوهَهُُم النَّاُر﴾ 

*  ﴿َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ فَأُْولَئَِك الَِّذيَن َخِاُروا أَافَُاهُْم فِي َجهَنََّم َخالُِدونَ وقال تعالى: 

 .[203ـ203]المؤمنون:تَْلفَُح ُوُجوهَهُُم النَّاُر َوهُْم فِيهَا َكالُِحوَن﴾ 

 ظم خزي والعياذ باللهدخول النار أع
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َمَواِت َواألَْرِض َواْختاِلِف اللْيِل َوالنَّهَاِر آَليَاٍت أِلُولِي قال هللا تعالى:   ﴿إِنَّ فِي َخْلِق الاَّ

َمَواِت *  األَْلبَابِ  الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللا قِيَاًما َوقُُعوًبا َوَعلَى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق الاَّ

َربَّنَا إِاََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر *  ْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت هََذا بَاِطاًل ُسْبَحااََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ َواألَ 

 .[216ـ210]آل عمران:فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْاَصاٍر﴾ 

 أهذ النار يغلغلون ويسلسلون

فِي اْلَحِميِم ثُمَّ فِي النَّاِر *  ُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوالاَّالِسُل يُْاَحبُونَ ﴿إِِذ األَْغالقال هللا تعالى: 

. قال ابن كثير:، أي: متصلة باألغالل بأيدي الزبااية، ياحبواهم [06ـ02]غافر:يُْاَجُروَن﴾ 

 على وجوههم تارة إلى الحميم، وتارة إلى الجحيم اهـ

 .[3]اإلااان:افِِريَن َسالِسال َوأَْغالاًل َوَسِعيًرا﴾ ﴿إِاَّا أَْعتَْداَا لِْلكَ وقال تعالى: 

 بكاء أهذ النار وصراخهم

﴿َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربَّنَا أَْخِرْجنَا اَْعَمْل َصالًِحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا قال هللا تعالى: 

ْرُكْم َما يَتََذكَُّر فِيِه َمْن تََذكََّر وَ  َجاَءُكُم النَِّذيُر فَُذوقُوا فََما لِلظَّالِِميَن ِمْن اَِصيٍر﴾ اَْعَمُل أََولَْم اَُعمِّ

 .[30]فاطر:

يُْرَسُل اْلبَُكاُء َعلَى أَْهِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و

ُموعُ  تَّى يَِصيَر فِي ُوُجوِهِهْم َكَهْيئَةِ ثُمَّ يَْبُكوَن الدََّم حَ  ،النَّاِر فَيَْبُكوَن َحتَّى يَْنقَِطَع الد 

فُُن لََجَرتْ  ،اْْلُْخُدودِ  رواه ابن ماجة«. لَْو أُْرِسلَْت فِيَها الس 
2
. 

 الكفار من أهذ النار ال يموتون فيها أبًدا وال يحيون

 لنَّاَر اْلُكْبَرىالَِّذي يَْصلَى ا*  َويَتََجنَّبُهَا األَْشقَى*  ﴿َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخَشىقال هللا تعالى: 

قال ابن كثير:،  ثُمَّ ال يَُموُت فِيهَا َوال يَْحيَا﴾. ﴿[23ـ20]األعلى:ثُمَّ ال يَُموُت فِيهَا َوال يَْحيَا﴾ * 

 أي: ال يموت فياتريح، وال يحيى حياة تنفعه.

وتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنهُْم ﴿َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم اَاُر َجهَنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَمُ وقال تعالى: 

 .[32]فاطر:ِمْن َعَذابِهَا َكَذلَِك اَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر﴾ 

اِكثُوَن وقال تعالى:  لَقَْد ِجْئنَاُكم بِاْلَحقِّ  *﴿َواَاَبْوا يَا َمالُِك لِيَْقِض َعلَْينَا َربَُّك قَاَل إِاَُّكم مَّ

 .[05-00الزخرف: ] َولَِكنَّ أَْكثََرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرهُوَن﴾

ا أَْهُل النَّاِر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ وَ  أَمَّ

 «النَّاُر بُِذنُوبِِهمْ  َولَِكْن نَاس  أََصابَْتُهمُ  ،فَإِنَُّهْم ََل يَُموتُوَن فِيَها َوََل يَْحيَْونَ  ،الَِّذيَن ُهْم أَْهلَُها

ا ،بَِخطَايَاُهمْ » :قَالَ  أَوْ  فَاَعةِ  ،فَأََماتَُهْم إَِماتَةا َحتَّى إَِذا َكانُوا فَْحما فَِجيَء بِِهْم  ،أُِذَن بِالشَّ

فَيَْنبُتُوَن  ،أَفِيُضوا َعلَْيِهمْ  ،ثُمَّ قِيَل يَا أَْهَل الَجنَّةِ  ،فَبُث وا َعلَى أَْنَهاِر الَجنَّةِ  ،َضبَائَِر َضبَائِرَ 
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ْيلِ نَبَاَت الْ  قَْد َكاَن  ،ملسو هيلع هللا ىلصاْلقَْوِم َكأَنَّ َرُسوَل هللا  ِمنَ  :فَقَاَل َرُجلٌ  «ِحبَِّة تَُكوُن فِي َحِميِل السَّ

. متفق عليهبِاْلبَاِبيَةِ 
2
. 

 ،يُْؤتَى بِالَمْوِت َكَهْيئَِة َكْبٍش أَْملَحَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  هُ َعنْ وَ 

 :فَيَقُولُونَ  ؟َهْل تَْعِرفُوَن َهَذا :فَيَقُولُ  ،َويَْنظُُرونَ  ،فَيَْشَرئِب ونَ  ،الَجنَّةِ  يَا أَْهلَ  فَيُنَاِدي ُمنَادٍ 

 :فَيَقُولُ  ،َويَْنظُُرونَ  ،فَيَْشَرئِب ونَ  ،ثُمَّ يُنَاِدي يَا أَْهَل النَّارِ  ،َوُكل ُهْم قَْد َرآهُ  ،نََعْم َهَذا الَمْوتُ 

يَا أَْهَل  :ثُمَّ يَقُولُ  ،فَيُْذبَحُ  ،َوُكل ُهْم قَْد َرآهُ  ،نََعْم َهَذا الَمْوتُ  :فَيَقُولُونَ  ؟َهْل تَْعِرفُوَن َهَذا

َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم الَحْسَرِة إِْذ ﴿ ثُمَّ قََرأَ  «ُخلُود  فًََل َمْوتَ  ،َويَا أَْهَل النَّارِ  ،ُخلُود  فًََل َمْوتَ  ،الَجنَّةِ 

ْنيَا﴾ ي َغْفلَةٍ قُِضَي اْْلَْمُر َوُهْم فِ  . متفق عليه﴾﴿َوُهْم ََل يُْؤِمنُونَ  َوَهُؤََلِء فِي َغْفلٍَة أَْهُل الد 
6
. 

 حيات النار وعقاربها

بَْيِديَّ  َعْبدِ َعْن   :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هللا ْبَن اْلَحاِرِث ْبِن َجْزٍء الزُّ

فَيَِجُد َحْمَوتََها أَْربَِعيَن  ،تَْلَسُع إِْحَداُهنَّ اللَّْسَعةَ  ،أَْعنَاِق اْلبُْختِ إِنَّ فِي النَّاِر َحيَّاٍت َكأَْمثَاِل »

فَيَِجُد  ،تَْلَسُع إِْحَداُهنَّ اللَّْسَعةَ  ،َكأَْمثَاِل اْلبَِغاِل الُموَكفَةِ  ،َوإِنَّ فِي النَّاِر َعقَاِربَ  ،َخِريفاا

الحاكمرواه أحمد، و«. َحْمَوتََها أَْربَِعيَن َسنَةا 
3
. 

 ِعَظُم النار وِعَظُم أهلها

يُْؤتَى بَِجَهنََّم يَْوَمئٍِذ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا

ونََها ،َمَع ُكلِّ ِزَماٍم َسْبُعوَن أَْلَف َملَكٍ  ،لََها َسْبُعوَن أَْلَف ِزَمامٍ  رواه مالم«. يَُجر 
3
. 

َما بَْيَن َمْنِكبَْي اْلَكافِِر فِي » :ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قَالَ  رضي هللا عنه ْيَرةَ َعْن أَبِي هُرَ و

اِكِب الُمْسِرعِ  ،النَّارِ  متفق عليه «.َمِسيَرةُ ثًََلثَِة أَيَّاٍم لِلرَّ
1
.  

ِمْثُل  -أَْو نَاُب اْلَكافِرِ  -ِضْرُس اْلَكافِرِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعنه رضي هللا عنه قال: 

                                                 

 (، واللفظ له.251(، ومالم )66البخاري ) 2

 (.6531(، ومالم )3030البخاري ) 6

(، بون الشااطر الثااااي منااه، 3/113(، والحاااكم )3/212حااديث حااان رواه أحمااد ) 3

 ، أي: سمها.«َحْمَوتََها»(. 3361) «الصحيحة»وهوفي 

للاادارقطني )ص:  «التتبااع»( هااذا الحااديث الااراجح وفقااه كمااا فااي 6536رواه مااالم ) 3

 (، بتحقيق شيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا، ولكن له حكم الرفع. وهللا أعلم.365-361

 (.6516(، ومالم )2112البخاري ) 1
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رواه مالم«. ُحٍد َوِغلَظُ ِجْلِدِه َمِسيَرةُ ثًََلثٍ أُ  
2
. 

إِنَّ ِغلَظَ ِجْلِد اْلَكافِِر اْثنَاِن َوأَْربَُعوَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ وعنه رضي هللا عنه، 

ا رواه « ِدينَةِ َوإِنَّ َمْجلَِسهُ ِمْن َجَهنََّم َكَما بَْيَن َمكَّةَ َوالمَ  ،َوإِنَّ ِضْرَسهُ ِمْثُل أُُحدٍ  ،ِذَراعا

الترمذي
6
. 

 .اَل  :قُْلتُ  ؟أَتَْدِري َما ِسَعةُ َجهَنَّمَ رضي هللا عنهما:  قَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  :َعْن ُمَجاِهٍد قَالَ و

أََجْل َوهللا َما تَْدِري أَنَّ بَْيَن َشْحَمِة أُُذِن أََحِدِهْم َوبَْيَن َعاتِقِِه َمِايَرةَ َسْبِعيَن َخِريفًا  :قَالَ 

أَتَْدُروَن َما ِسَعةُ  :ثُمَّ قَالَ  ،اَل بَْل أَْوِبيَةً  :قَالَ  ؟أَْاهَاًرا :قُْلتُ  !!ي فِيهَا أَْوِبيَةُ اْلقَْيِح َوالدَّمِ تَْجرِ 

ثَْتنِي َعائَِشةُ أَاَّهَا َسأَلَْت َرُسوَل هللا  :قَالَ  .اَل  :قُْلتُ  ؟َجهَنَّمَ  َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصأََجْل َوهللا َما تَْدِري َحدَّ

َمَواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِهِ : ﴿قَْولِهِ  فَأَْيَن النَّاُس ﴾ َواأْلَْرُض َجِميًعا قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالاَّ

رواه أحمد« ُهْم َعلَى ِجْسِر َجَهنَّمَ » :قَالَ  .يَا َرُسوَل هللا ؟يَْوَمئِذٍ 
3
. 

 ُبْعُد قعر النار

فَقَاَل النَّبِيُّ  ؛إِْذ َسِمَع َوْجبَةً  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل هللا ُكنَّا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َهَذا َحَجر  ُرِمَي بِِه فِي النَّاِر » :قَالَ  .هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :قُْلنَا :قَالَ  «؟تَْدُروَن َما َهَذا» :ملسو هيلع هللا ىلص

رواه مالم«. ى قَْعِرَهاُمْنُذ َسْبِعيَن َخِريفاا فَهَُو يَْهِوي فِي النَّاِر اْْلَن َحتَّى اْنتََهى إِلَ 
3
. 

أَنَّ ، فَإِاَّهُ قَْد ُذِكَر لَنَاوعن عتبة بن غزوان رضي هللا عنه أاه خطب فقال ... (010

َو َوهللا لَتُْمأَلَنَّ  ،اَل يُْدِرُك لَهَا قَْعًرا ،فَيَْهِوي فِيهَا َسْبِعيَن َعاًما ،اْلَحَجَر يُْلقَى ِمْن َشفَِة َجهَنَّمَ 

ه مالم. رواأَفََعِجْبتُمْ 
1
. 

 النار تطلب الزيادة من أهلها

 .[30]ق:﴿يَْوَم اَقُوُل لَِجهَنََّم هَِل اْمتأَْلِت َوتَقُوُل هَْل ِمْن َمِزيٍد﴾ قال تعالى:  

تَقُوُل َهْل ِمْن ﴿ ََل تََزاُل َجَهنَّمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ رضي هللا عنه قال:  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و

ِة فِيَها قََدَمهُ َحتَّى يَضَ ﴾، َمِزيدٍ  تِكَ  ،قَطْ  :فَتَقُولُ  ،َع َرب  اْلِعزَّ َويُْزَوى بَْعُضَها إِلَى  ،قَْط َوِعزَّ

                                                 

 (.6512مالم ) 2

( لشايخنا 262) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6100رواه الترمذي ) 6

 اإلمام الوابعي رحمه هللا.

 (.220) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2/222رواه أحمد ) 3

 (.6120رواه مالم ) 3

 (.310رواه مالم ) 1



 دخوذ النار أسباب                                                            

 

336 

متفق عليه«. بَْعضٍ 
2
. 

 أبواب النار

لَهَا َسْبَعةُ أَْبَواٍب لُِكلِّ بَاٍب ِمْنهُْم ُجْزٌء *  ﴿َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعُدهُْم أَْجَمِعينَ قال هللا تعالى: 

 .[33ـ33]الحجر:وٌم﴾ َمْقاُ 

ََّم ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوهَا فُتَِحْت أَْبَوابُهَا وقال تعالى:  ﴿َوِسيَق الَِّذيَن َكفَُروا إِلَى َجهَن

ْوِمُكْم هََذا يَ َوقَاَل لَهُْم َخَزاَتُهَا أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَْتلُوَن َعلَْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويُْنِذُرواَُكْم لِقَاَء 

قِيَل اْبُخلُوا أَْبَواَب َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا *  قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكلَِمةُ اْلَعَذاِب َعلَى اْلَكافِِرينَ 

 .[06ـ02]الزمر:فَبِْئَس َمْثَوى الُمتََكبِِّريَن﴾ 

 وصف خزنة النار بالغلظة والشدة

ِذيَن آَمنُوا قُوا أَافَُاُكْم َوأَْهلِيُكْم اَاًرا َوقُوُبهَا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّ قال هللا تعالى: 

 .[2]التحريم:َعلَْيهَا َمالئَِكةٌ ِغالظٌ ِشَداٌب ال يَْعُصوَن هللا َما أََمَرهُْم َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمُروَن﴾ 

 النار تكاد أن تنفصذ من شدة غيظها على أهلها

إَِذا أُْلقُوا فِيهَا *  ﴿َولِلَِّذيَن َكفَُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجهَنََّم َوبِْئَس الَمِصيرُ لى: قال هللا تعا

تََكاُب تََميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ ُكلََّما أُْلقَِي فِيهَا فَْوٌج َسأَلَهُْم َخَزاَتُهَا أَلَْم *  َسِمُعوا لَهَا َشِهيقًا َوِهَي تَفُورُ 

َل هللا ِمْن َشْيٍء إِْن أَْاتُْم إاِلَّ فِي  * يَأْتُِكْم اَِذيرٌ  ْبنَا َوقُْلنَا َما اَزَّ قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءاَا اَِذيٌر فََكذَّ

﴾، أي: َوِهَي تَفُورُ ﴾ قال ابن جرير: يعني: الصياح. ﴿﴿َشِهيقًا. [1ـ2]الملك:َضالٍل َكبِيٍر﴾ 

عض من شدة ر: أي تكاب ينفصل بعضها عن بتََكاُب تََميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ﴾ قال ابن كثي﴿ تغلي.

 غيظها عليهم، وحنقها بهم اهـ  

 6أسباب دخوذ النار

 السبب األول الكفر والتكذيب

بُوْا بِآيَاتِنَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َخالُِدونَ  ﴿قال هللا تعالى:   ﴾َوالَِّذيَن َكفَروْا َوَكذَّ

 .[31]البقرة: 

 .[23]األافال:  ﴾َذلُِكْم فَُذوقُوهُ َوأَنَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاَب النَّارِ  ﴿وقال تعالى: 

                                                 

 (.6535(، ومالم )2222البخاري ) 2

ما كان من هذه األسبا ب غير مكفر؛ فإاه محمول في حق الموحاد علاى بخاول مؤقات  6

يخاارج ماان النااار، ومااا كااان منهااا مكفاار، وتااوفرت فااي مرتكبهااا  إذا شاااء هللا لااه ذلااك، ثاام

 شروط التكفير، وااتفت موااعه فهو بخول فيه تخليد أبدي، والعياذ باهلل.
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 السبب الثاني الشرك باهلل 

 وهو أن يجعل هلل شريًكا في الربوبية، واأللوهية، أو الصفات

َم هللا َعلَيِه الَجنَّةَ  ﴿قال هللا تعالى:  النَّاُر َوَما َوَمأَْواهُ  إِاَّهُ َمن يُْشِرْك بِاهلل فَقَْد َحرَّ

 .[06]المائدة:  ﴾لِلظَّالِِميَن ِمْن أَاَصارٍ 

َما َكاَن لِْلُمْشِرِكيَن أَن يَْعُمُروْا َمَااِجَد هللا َشاِهِديَن َعلَى أَافُِاِهْم بِاْلُكْفِر  ﴿وقال تعالى: 

 .[20]التوبة:  ﴾أُْولَئَِك َحبِطَْت أَْعَمالُهُْم َوفِي النَّاِر هُْم َخالُِدونَ 

ْدُحوراً ﴿تعالى:  وقال ]اإلسراء:  ﴾َوالَ تَْجَعْل َمَع هللا إِلَهاً آَخَر فَتُْلقَى فِي َجهَنََّم َملُوماً مَّ

31]. 

 السبب الثالث النفاق

]النااء:  ﴾إِنَّ الُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَهُْم اَِصيراً ﴿قال هللا تعالى: 

231]. 

َوَعَد هللا الُمنَافِقِيَن َوالُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر اَاَر َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا ِهَي ﴿تعالى: وقال 

قِيمٌ   .[25]التوبة:  ﴾َحْابُهُْم َولََعنَهُُم هللا َولَهُْم َعَذاٌب مُّ

 السبب الرابع إنكار البعث

ً أَئِنَّا لَفِي َخْلٍق َجِديٍد أُْولَئَِك َوإِن تَْعَجْب فََعَجٌب قَْولُهُْم أَئِ  ﴿قال هللا تعالى:  َذا ُكنَّا تَُرابا

 ﴾ونَ الَِّذيَن َكفَُروْا بَِربِِّهْم َوأُْولَئَِك األَْغالَُل فِي أَْعنَاقِِهْم َوأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا َخالِد

 .[1]الرعد: 

 السبب الخام  الرياء

َل النَّاِس » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللا  ، َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا إِنَّ أَوَّ

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها ،يُْقَضى يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَْيهِ  فََما َعِمْلَت  :قَالَ  ،َرُجل  اْستُْشِهَد فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

َجِريء  فَقَْد  :َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِْلَْن يُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،قَاتَْلُت فِيَك َحتَّى اْستُْشِهْدتُ  :فِيَها قَالَ 

َوقََرأَ  ،َوَرُجل  تََعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمهُ  ،ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ  ،قِيلَ 

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها  ،تََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُهُ  :فََما َعِمْلَت فِيَها قَالَ  :الَ قَ  ،اْلقُْرآَن فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

 :َعالِم  َوقََرْأَت اْلقُْرآَن لِيُقَالَ  :َولَِكنََّك تََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،َوقََرْأُت فِيَك اْلقُْرآنَ 

َوَرُجل  َوسََّع هللا  .َب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسحِ  :فَقَْد قِيلَ  ،ُهَو قَاِرئ  

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها ،َعلَْيِه َوأَْعطَاهُ ِمْن أَْصنَاِف الَماِل ُكلِّهِ  قَاَل فََما َعِمْلَت فِيَها  ،فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

َولَِكنََّك فََعْلَت  ،َكَذْبتَ  :يَها إَِلَّ أَْنفَْقُت فِيَها لََك قَالَ َما تََرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُِحب  أَْن يُْنفََق فِ  :قَالَ 

رواه «. ثُمَّ أُْلقَِي فِي النَّارِ  ،ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِههِ  :ُهَو َجَواد  فَقَْد قِيلَ  :لِيُقَالَ 
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مالم
2
. 

 السبب السادس المعاصي
يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمْثلِهَا َوتَْرهَقُهُْم ِذلَّةٌ َما لَهُْم ِمَن هللا ﴿َوالَِّذيَن َكَابُوا اقال هللا تعالى:  لاَّ

ِمْن َعاِصٍم َكأَاََّما أُْغِشيَْت ُوُجوهُهُْم قِطًَعا ِمَن اللْيِل ُمْظلًِما أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا 

 .[60]يواس:َخالُِدوَن﴾ 

 قال ابن كثير: أي: تعتريهم، وتعلوهم ذلة. ْم ِذلَّةٌ﴾﴿ َوتَْرهَقُهُ قوله تعالى: 

 السبب السابع الظلم
 وهو وضع الشيء في غير موضعه.

 .[61]الكهف:﴾ ﴿إِاَّا أَْعتَْداَا لِلظَّالِِميَن اَاًرا أََحاطَ بِِهْم ُسَراِبقُهَاقال هللا تعالى: 

ا َواَقُوُل لِلَِّذيَن ظَلَُموا ﴿فَاْليَْوَم ال يَْملُِك بَْعُضُكْم لِبَْعٍض اَ وقال تعالى:  ْفًعا َوال َضر ً

بُوَن﴾   .[36]سبأ:ُذوقُوا َعَذاَب النَّاِر الَّتِي ُكنتُْم بِهَا تَُكذِّ

ا اْلقَاِسطُوَن فََكااُوا لَِجهَنََّم َحطَبًا﴾ وقال تعالى:   .[21]الجن:﴿َوأَمَّ

 والقاسطون: الجائرون الظالمون.

 السبب الثامن أكل مال اليتيم
 وهو من مات أبوه قبل بلوغه.

ََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم اَاًرا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِا

 .[20]النااء:َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا﴾ 

 السبب التاسع أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس
هَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إاِلَّ أَن تَُكوَن يَا أَيُّ﴿قال هللا تعالى: 

نُكْم َوالَ تَْقتُلُوْا أَافَُاُكْم إِنَّ هللا َكاَن بُِكْم َرِحيماً  َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَواااً  *تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ

 .[30-61]النااء:  ﴾اَاراً َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللا يَِايراً َوظُْلماً فََاْوَف اُْصلِيِه 

فَقَتََل  ،َمْن تََربَّى ِمْن َجبَلٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

ََّم يَتََربَّى فِيِه َخالًِدا ُمَخلًَّدا فِيهَا أَبًَدا اوَ  ،اَْفَاهُ فَهَُو فِي اَاِر َجهَن  ،فَقَتََل اَفَْاهُ  ،َمْن تََحاَّى ُسم ً

هُ فِي يَِدِه يَتََحاَّاهُ فِي اَاِر َجهَنََّم َخالًِدا ُمَخلًَّدا فِيهَا أَبًَدا فََحِديَدتُهُ  ؛َوَمْن قَتََل اَْفَاهُ بَِحِديَدةٍ  ،فَُامُّ
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متفق عليه«. ا فِيهَا أَبًَدافِي يَِدِه يََجأُ بِهَا فِي بَْطنِِه فِي اَاِر َجهَنََّم َخالًِدا ُمَخلَّدً  
2
. 

 السبب العاشر التصرف في مال الله بغير حق
إِنَّ ِرَجاَلا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : َعْن َخْولَةَ اأْلَْاَصاِريَِّة َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ 

ُضوَن فِي َماِل هللا بَِغْيِر َحق   رواه البخاري« اَمةِ النَّاُر يَْوَم اْلقِيَ  فَلَُهمُ  ؛يَتََخوَّ
6
 . 

 السبب الحادي عشر أخذ حقوق الناس باأليمان الفاجرة
 نَ مَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا إياس بن ثعلبة الحارثي رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ 

َم عَ  ،ْقتَطََع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِيَِمينِهِ ا فَقَاَل لَهُ  «لَْيِه الَجنَّةَ فَقَْد أَْوَجَب هللا لَهُ النَّاَر َوَحرَّ

رواه مالم«. َوإِْن قَِضيباا ِمْن أََراكٍ » :قَالَ  ؟َوإِْن َكاَن َشْيئًا يَِايًرا يَا َرُسوَل هللا :َرُجلٌ 
3
. 

 السبب الثاني عشر سؤال الناس أموالهم من غير ضرورة

َسأََل النَّاَس أَْمَوالَهُْم  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

ا ا ؛تََكث را رواه مالم« أَْو لِيَْستَْكثِرْ  ،فَْليَْستَقِلَّ  ،فَإِنََّما يَْسأَُل َجْمرا
3
. 

َمْن َسأََل »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن سهل بن الحنظلية رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (012

َوَما اْلِغنَى الَِّذي اَل  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالُوا ،«فَإِنََّما يَْستَْكثُِر ِمَن النَّارِ  ؛َوِعْنَدهُ َما يُْغنِيهِ 

يهِ » :قَالَ  ؟تَْنبَِغي َمَعهُ الَمْاأَلَةُ  يهِ  ،قَْدُر َما يَُغدِّ رواه أبو باوب«. َويَُعشِّ
1
. 

 السبب الثالث عشر الربا
بَا ال يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم قال هللا تعالى:  الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَاُن ﴿الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

بَا فََمنْ  َم الرِّ بَا َوأََحلَّ هللا اْلبَْيَع َوَحرَّ َجاَءهُ  ِمَن الَمسِّ َذلَِك بِأَاَّهُْم قَالُوا إِاََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ

فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَااتَهَى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللا َوَمْن َعاَب 

 .[601]البقرة:فِيهَا َخالُِدوَن﴾ 

 السبب الرابع عشر اليمين الغموس
َمْن َحلََف َعلَى يَِميٍن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ 
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ْأ بَِوْجِهِه َمْقَعَدهُ  ؛َمْصبُوَرٍة َكاِذباا رواه أبو باوب«. ِمَن النَّارِ  فَْليَتَبَوَّ
2
 

 ملسو هيلع هللا ىلصالسبب الخامس عشر محادة الله ورسوله 

﴿أَلَْم يَْعلَُموا أَاَّهُ َمْن يَُحاِبِب هللاقال هللا تعالى: 
6
ََّم َخالًِدا فِيهَا   َوَرُسولَهُ فَأَنَّ لَهُ اَاَر َجهَن

 .[23]التوبة:َذلَِك اْلِخْزُي اْلَعِظيُم﴾ 

 ؤمن تعمًدا بغير حقالسبب السادس عشر قتل الم
َُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب هللا َعلَْيهِ قال هللا تعالى:  ًدا فََجَزاُؤهُ َجهَن ﴿َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

 .[13]النااء:َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما﴾ 

 السبب السابع عشر الكبر

وهو بطر الحق وغمط الناس
3
. 

 .[61]النحل:﴿فَاْبُخلُوا أَْبَواَب َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا فَلَبِْئَس َمْثَوى الُمتََكبِِّريَن﴾ ى: قال هللا تعال

أَََل أُنَبِّئُُكْم بِأَْهِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َحاِرثَةَ ْبِن َوْهبٍ و

هُ ُكل  َضِعيٍف ُمتََضعٍَّف لَْو أَْقَسَم عَ  :الَجنَّةِ  ُكل  ُعتُل   :أَََل أُنَبِّئُُكْم بِأَْهِل النَّارِ  ،لَى هللا َْلَبَرَّ

اٍظ ُمْستَْكبِرٍ  متفق عليه«. َجوَّ
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  (016

«. ِكْبٍر أََكبَّهُ هللا َعلَى َوْجِهِه فِي النَّارِ َمْن َكاَن فِي قَْلبِِه ِمْثقَاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَبٍل ِمْن » :يَقُولُ 

رواه أحمد
1
. 

                                                 

 (.232) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3630رواه أبو باوب ) 2

(، أي: ألزم بها وحبس عليها، وكاات 1/35)«عون المعبوب»قال في  «مصبورة»قوله: 

ال زمة لصاحبها من جهة الحكم. وقيل: لها مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقاة هاو 

مصبور؛ ألاه إاما صبر من أجلها، أي: حبس فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجااًزا. ال

 اهـ« النهاية»قاله في 

حااب قاال ابان كثيار رحماه هللا: أي: شااقه، وحارباه، وخالفاه،  هللا﴾يَُحااِبِب ﴿قوله تعاالى:  6

 وكان في حد وهللا ورسوله في حد اهـ

 ، أي: احتقارهم، وازبرائهم.«وغمط الناس»، أي: بفعه، وربه، «بطر الحق» 3

 (.6513(، ومالم )3125البخاري ) 3
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 ملسو هيلع هللا ىلصالسبب الثامن عشر الكذب على رسول الله  

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  دا  ؛َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  متفق عليه« فَْليَتَبَوَّ
2
. 

 السبب التاسع عشر هجر المسلم بغير حق فوق ثالث ليال
ََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

رواه أبو باوب«. فََماَت َدَخَل النَّارَ  ،فََمْن َهَجَر فَْوَق ثًََلثٍ  ،أََخاهُ فَْوَق ثًََلثٍ 
6
 

 شرون اإلسبالالسبب الع

 اْلَكْعبَْيِن ِمنَ  َما أَْسفََل ِمنَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  

َزارِ  رواه البخاري« فَفِي النَّارِ  ،اإْلِ
3
. 

ًدا اْلقَُرِشيَّ رضي هللا عنه  َعْن هُبَْيِب ْبِن ُمْغفٍِل اْلِغفَاِريِّ و قَاَم يَُجرُّ أَاَّهُ َرأَى ُمَحمَّ

َوِطئَهُ فِي  ؛َمْن َوِطئَهُ ُخيًََلءَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  ؛فَنَظََر إِلَْيِه هُبَْيبٌ  ،إَِزاَرهُ 

رواه أحمد«. النَّارِ 
3
. 

 السبب الحادي والعشرون محبة العبد أن يقوم الناس له

بَْيرِ َخَرَج ُمَعاِويَةُ َعلَ : َعْن أَبِي ِمْجلٍَز قَالَ   ،فَقَاَم اْبُن َعاِمرٍ  ،َواْبِن َعاِمرٍ  ،ى اْبِن الزُّ

بَْيرِ   :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِاِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللا  ؛اْجلِسْ  :فَقَاَل ُمَعاِويَةُ اِلْبِن َعاِمرٍ  ،َوَجلََس اْبُن الزُّ

ا» َجاُل قِيَاما ْأ َمْقَعدَ  ؛َمْن أََحبَّ أَْن يَْمثَُل لَهُ الرِّ رواه أبو باوب« هُ ِمَن النَّارِ فَْليَتَبَوَّ
1
. 

 السبب الثاني والعشرون القول في مؤمن ما ليس فيه

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  (013

َوهَُو يَْعلَُمهُ لَْم  ،َوَمْن َخاَصَم فِي بَاِطلٍ  ،فَقَْد َضابَّ هللا ؛َحالَْت َشفَاَعتُهُ ُبوَن َحدٍّ ِمْن ُحُدوِب هللا

أَْسَكنَهُ هللا َرْبَغةَ  ؛َوَمْن قَاَل فِي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس فِيهِ  ،يََزْل فِي َسَخِط هللا َحتَّى يَْنِزَع َعْنهُ 
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ا قَالَ  ،اْلَخبَالِ  رواه أبو باوب«. َحتَّى يَْخُرَج ِممَّ
2
 . 

 السبب الثالث والعشرون التكلم بما يسخط الله بدون مباالة
إِنَّ اْلَعْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َوإِنَّ اْلَعْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن َسَخِط  ،ِرْضَواِن هللا ََل يُْلقِي لََها بَاَلا يَْرفَُعهُ هللا بَِها َدَرَجاتٍ 

رواه البخاري« ي لََها بَاَلا يَْهِوي بَِها فِي َجَهنَّمَ هللا ََل يُْلقِ 
6
. 

 السبب الرابع والعشرون تصوير ذوات األرواح
ٍر فِي » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا َعِن اْبِن عباس رضي هللا عنهما قال:  ُكل  ُمَصوِّ

ا ،النَّارِ  َرَها نَْفسا بُهُ فِي َجَهنَّمَ فَتُعَ  ،يَْجَعُل لَهُ بُِكلِّ ُصوَرٍة َصوَّ رواه مالم «.ذِّ
3
. 

 هتيالسبب الخام  والعشرون كون العبد يأمر بالمعروف وال يأتيه وينهى عن المنكر ويأ

يُْؤتَى » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال:  (013

ُجِل يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  فَيَُدوُر بَِها َكَما يَُدوُر اْلِحَماُر  ،َدلُِق أَْقتَاُب بَْطنِهِ فَيُْلقَى فِي النَّاِر فَتَنْ  ،بِالرَّ

َحى َما لََك أَلَْم تَُكْن تَأُْمُر بِالَمْعُروِف  ،يَا فًَُلنُ  :فَيَقُولُونَ  ،فَيَْجتَِمُع إِلَْيِه أَْهُل النَّارِ  ،بِالرَّ

لُمْنَكِر ا نِ َوأَْنَهى عَ  ،اْلَمْعُروِف َوََل آتِيهِ قَْد ُكْنُت آُمُر بِ  ،بَلَى :فَيَقُولُ  ؟لُمْنَكرِ ا َعنِ َوتَْنَهى 

متفق عليه«. َوآتِيهِ 
3
. 

 (1212) السبب الساد  والعشرون ما ثبت في صحيح مسلم

ِصْنفَاِن ِمْن أَْهِل النَّاِر لَْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َونَِساء  َكاِسيَات  َعاِريَات   ،يَاط  َكأَْذنَاِب اْلبَقَِر يَْضِربُوَن بَِها النَّاسَ قَْوم  َمَعُهْم سِ  :أََرُهَما

 ،ََل يَْدُخْلَن الَجنَّةَ َوََل يَِجْدَن ِريَحَها ،ُرُءوُسُهنَّ َكأَْسنَِمِة اْلبُْخِت الَمائِلَةِ  ،ُمِميًَلت  َمائًَِلت  

 «.ا َوَكَذاَوإِنَّ ِريَحَها لَيُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َكذَ 

 السبب السابع والعشرون القضاء بين النا  على جهذ أو بجور وميذ

 :اْلقَُضاةُ ثًََلثَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن بريدة بن الحصيب رضي هللا عنه،  (011

ا الَِّذي فِي الَجنَّةِ  ،َواْثنَاِن فِي النَّارِ  ،َواِحد  فِي الَجنَّةِ   ،فَقََضى بِهِ  فََرُجل  َعَرَف الَحقَّ  ،فَأَمَّ

َوَرُجل  قََضى لِلنَّاِس َعلَى َجْهٍل فَُهَو  ،َوَرُجل  َعَرَف الَحقَّ فََجاَر فِي الُحْكِم فَُهَو فِي النَّارِ 
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رواه أبو باوب«. فِي النَّارِ  
2
. 

هذا واألسباب في بخول النار كثيرة، وعاى هللا أن ييار، إفرابها في مبحث 

 ماتقل.

 بيان أهواذ يوم القيامة

 إثبات الحشر يوم القيامة وكيف يحشر الناس
ْيَحةَ *  ﴿َواْستَِمْع يَْوَم يُنَاِب الُمنَاِب ِمْن َمَكاٍن قَِريبٍ قال هللا تعالى:  يَْوَم يَْاَمُعوَن الصَّ

ُق األَْرُض يَْوَم تََشقَّ *  إِاَّا اَْحُن اُْحيِي َواُِميُت َوإِلَْينَا الَمِصيرُ *  بِاْلَحقِّ َذلَِك يَْوُم اْلُخُروجِ 

 .[33ـ32]ق:َعْنهُْم ِسَراًعا َذلَِك َحْشٌر َعلَْينَا يَِايٌر﴾ 

 .[30]الكهف:َوَحَشْراَاهُْم فَلَْم اَُغاِبْر ِمْنهُْم أََحًدا﴾ وقال تعالى: ﴿

يُْحَشُر النَّاُس يَْوَم » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و

َجاُل َجِميًعا ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ُحفَاةا ُعَراةا ُغْرَلا  ،َمةِ اْلقِيَا يَْنظُُر بَْعُضهُْم  ،النَِّااُء َوالرِّ

متفق «. اْْلَْمُر أََشد  ِمْن أَْن يَْنظَُر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعضٍ  ،يَا َعائَِشةُ » ملسو هيلع هللا ىلص :قَالَ  ؟إِلَى بَْعضٍ 

عليه
6
. 

 يامة عمًيا وبكًما وصًماحشر الكافرين على وجوههم يوم الق
ا َمأَْواهُْم قال هللا تعالى: ﴿ َواَْحُشُرهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى َوُجوِهِهْم ُعْميًا َوبُْكًما َوُصم ً

 .[10]اإلسراء:َجهَنَُّم ُكلََّما َخبَْت ِزْباَاهُْم َسِعيًرا﴾ 

يعني: ال ينطقون  ﴾اَوبُْكمً ﴿أي: ال يبصرون  ﴾ُعْميًا﴿وقوله: قال الحافظ ابن كثير: 

ا﴾: ال يامعون. وهذا يكون في حال بون حال جزاء لهم﴿ كما كااوا في الدايا  ،َوُصم ً

 اهـ فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه ،وصًما عن الحق ،وعميًا ،بكًما

يُْحَشُر َكْيَف  ،يَا اَبِيَّ هللا :أَنَّ َرُجاًل قَالَ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  وعن أاس بن مالك (012

ْنيَا» :قَالَ  ؟اْلَكافُِر َعلَى َوْجِههِ  ْجلَْيِن فِي الد  ا َعلَى أَْن  ،أَلَْيَس الَِّذي أَْمَشاهُ َعلَى الرِّ قَاِدرا

متفق عليه«. يُْمِشيَهُ َعلَى َوْجِهِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

 جمع الناس جميًعا يوم القيامة
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اهُْم لِيَْوٍم ال َرْيَب فِيِه َوُوفِّيَْت ُكلُّ اَْفٍس َما َكَابَْت َوهُْم ﴿فََكْيَف إَِذا َجَمْعنَ قال هللا تعالى: 

 .[61]آل عمران:ال يُْظلَُموَن﴾ 

﴿هللا ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو لَيَْجَمَعنَُّكْم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ال َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن وقال تعالى: 

 .[50]النااء:هللا َحِديثًا﴾ 

﴿إِنَّ فِي َذلَِك آَليَةً لَِمْن َخاَف َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك يَْوٌم َمْجُموٌع لَهُ النَّاُس  وقال تعالى:

 .[203]هوب:َوَذلَِك يَْوٌم َمْشهُوٌب﴾ 

 يوم القيامة ال ينفع فيه األموال وال األوالد

يَْوَم ال يَْنفَُع َماٌل *  ثُونَ ﴿َوال تُْخِزاِي يَْوَم يُْبعَ قال هللا تعالى عن إبراهيم عليه الاالم: 

 .[51-50]الشعراء:إاِلَّ َمْن أَتَى هللا بِقَْلٍب َسلِيٍم﴾ *  َوال بَنُون

َمْن َكانَْت لَهُ َمْظلََمة  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و

إِْن  ،قَْبَل أَْن ََل يَُكوَن ِدينَار  َوََل ِدْرَهم   ،ْلهُ ِمْنهُ اْليَْومَ فَْليَتََحلَّ  ،ِْلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْيءٍ 

َوإِْن لَْم تَُكْن لَهُ َحَسنَات  أُِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت  ،َكاَن لَهُ َعَمل  َصالِح  أُِخَذ ِمْنهُ بِقَْدِر َمْظلََمتِهِ 

رواه البخاري«. َصاِحبِِه فَُحِمَل َعلَْيهِ 
2
. 

  تنفع األنسابيوم القيامة ال
وِر فاَل أَاَااَب بَْينَهُْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتََااَءلُوَن﴾ قال هللا تعالى:  ﴿فَإَِذا اُفَِخ فِي الصُّ

 .[202]المؤمنون:

 يوم القيامة ال تملك نفس لنفس شيًئا
ينِ قال هللا تعالى:  ينِ ثُمَّ َما أَْبَراَك َما يَْوُم ال*  ﴿َوَما أَْبَراَك َما يَْوُم الدِّ يَْوَم ال تَْملُِك *  دِّ

 .[21-25]االافطار:﴾ هللاَْفٌس لِنَْفٍس َشْيئًا َواألَْمُر يَْوَمئٍِذ 

قال ابن كثير:، أي: اليقدر أحد على افع أحد، وال ﴿يَْوَم ال تَْملُِك اَْفٌس لِنَْفٍس َشْيئًا﴾ 

 خالصه مما هو فيه، إال أن يأذن هللا لمن يشاء ويرضى اهـ

يَْوَم ال يُْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا *  إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل ِميقَاتُهُْم أَْجَمِعينَ ﴿وقال تعالى: 

ِحيُم﴾ *  َوال هُْم يُنَصُرونَ   .[36ـ30]الدخان:إاِلَّ َمْن َرِحَم هللا إِاَّهُ هَُو اْلَعِزيُز الرَّ

أي: ال ينفع قريب قريبًا،  ن كثير:،﴾قال ابيَْوَم ال يُْغنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًاقوله: ﴿

وِر فاَل أَْاَااَب بَْينَهُْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتََااَءلُونَ ﴿كقوله:  ، [202]المؤمنون:  ﴾فَإَِذا اُفَِخ فِي الصُّ

ُرواَهُمْ :﴿وكقوله أي: ال ياأل أًخا له عن ،[22ـ20]المعارج:  ﴾َوال يَْاأَُل َحِميٌم َحِميًما. يُبَصَّ

 عيااًا. حاله وهو يراه
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﴿َواتَّقُوا يَْوًما ال تَْجِزي اَْفٌس َعْن اَْفٍس َشْيئًا َوال يُْقبَُل ِمْنهَا َشفَاَعةٌ َوال وقال تعالى:  

 .[35]البقرة:يُْؤَخُذ ِمْنهَا َعْدٌل َوال هُْم يُنَصُروَن﴾ 

ي َوالٌِد َعْن َولَِدِه َوال ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوًما ال يَْجزِ وقال تعالى: 

اَّ  ْايَا َوال يَُغرَّ اَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ُكْم بِاهلل َمْولُوٌب هَُو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئًا إِنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ فاَل تَُغرَّ

 .[33]لقمان:اْلَغُروُر﴾ 

 ال تنفع الفدية يوم القيامة
ُذ ِمْنُكْم فِْديَةٌ َوال ِمَن الَِّذيَن َكفَُروا َمأَْواُكُم النَّاُر ِهَي ﴿فَاْليَْوَم ال يُْؤخَ قال هللا تعالى: 

 .[21]الحديد:َمْوالُكْم َوبِْئَس الَمِصيُر﴾ 

َماُء َكالُمْهلِ وقال تعالى:  َوال يَْاأَُل َحِميٌم *  َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهنِ *  ﴿يَْوَم تَُكوُن الاَّ

ُرواَهُمْ *  َحِميًما *  َوَصاِحبَتِِه َوأَِخيهِ *  يََوبُّ الُمْجِرُم لَْو يَْفتَِدي ِمْن َعَذاِب يَْوِمئٍِذ بِبَنِيهِ  يُبَصَّ

 .[23ـ5]المعارج:َوَمْن فِي األَْرِض َجِميًعا ثُمَّ يُنِجيِه﴾ *  َوفَِصيلَتِِه الَّتِي تُْؤويهِ 

اه ابن جرير﴾ قال مجاهد:، أي: قبيلته. رو﴿َوفَِصيلَتِِه الَّتِي تُْؤويهِ قوله: 
2
. 

﴾ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصاحبة: الزوجة. رواه ابن َوَصاِحبَتِهِ قوله: ﴿

جرير
6
. 

 ال ينفع االعتذار يوم القيامة

 .[32ـ31]المرسالت:َوال يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعتَِذُروَن﴾ *  ﴿هََذا يَْوُم ال يَنِطقُونَ قال هللا تعالى: 

الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْعتَِذُروا اْليَْوَم إِاََّما تُْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾  ﴿يَا أَيُّهَاوقال تعالى: 

 .[0]التحريم:

ْايَا َويَْوَم يَقُوُم األَْشهَابُ وقال تعالى:  *  ﴿إِاَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 .[16ـ12]غافر:ِذَرتُهُْم َولَهُُم اللْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدَّاِر﴾ يَْوَم ال يَنفَُع الظَّالِِميَن َمعْ 

 يوم القيامة ال بيع فيه وال خلة
ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيهِ قال هللا تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَافِقُوا ِممَّ

 .[613]البقرة:َواْلَكافُِروَن هُُم الظَّالُِموَن﴾  َوال ُخلَّةٌ َوال َشفَاَعةٌ 

﴾ قال ابن كثير رحمه هللا:، أي: ال تنفعه خلة أحد يعني صداقته، بل َوال ُخلَّةٌ ﴿ قوله:

 وال ااابته اهـ
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اوقال تعالى:  ا َرَزْقنَاهُْم ِسر ً الةَ َويُنفِقُوا ِممَّ  ﴿قُْل لِِعبَاِبَي الَِّذيَن آَمنُوا يُقِيُموا الصَّ

 .[32]إبراهيم:َوَعالاِيَةً ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فِيِه َوال ِخالٌل﴾ 

 يوم القيامة اليحاج أحد عن أحد بل كل يحاج عن نفسه
﴿يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ اَْفٍس تَُجاِبُل َعْن اَْفِاهَا َوتَُوفَّى ُكلُّ اَْفٍس َما َعِملَْت َوهُْم قال هللا تعالى: 

 .[222]النحل:يُْظلَُموَن﴾ ال 

﴾ قال ابن كثير رحمه هللا:، أي: تحاج ﴿يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ اَْفٍس تَُجاِبُل َعْن اَْفِاهَاقوله:  

 عن افاها ليس أحد يحاج عنها، ال أب، وال ابن، وال أخ، وال زوجة اهـ

 فرار العبد يوم القيامة من أقرب الناس إليه
ةُ ﴿فَإَِذا جَ قال هللا تعالى:  اخَّ ِه َوأَبِيهِ *  يَْوَم يَفِرُّ الَمْرُء ِمْن أَِخيهِ *  اَءِت الصَّ *  َوأُمِّ

 .[30ـ33]عبس:لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيِه﴾ *  َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيهِ 

 مقدار يوم القيامة

وُح إِلَْيِه فِي يَ قال هللا تعالى:  ْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِايَن أَْلَف َسنٍَة﴾ ﴿تَْعُرُج الَمالئَِكةُ َوالرُّ

 .[3]المعارج:

قال ابن عباس: هو يوم القيامة. رواه  فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِايَن أَْلَف َسنٍَة﴾قوله: ﴿

 عند هذه اآلية بإسناب حان. «تفاير ابن كثير»ابن أبي حاتم كما في 

َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال (010

ٍة ََل يَُؤدِّي ِمْنَها َحقََّها  ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة ُصفَِّحْت لَهُ َصفَائُِح ِمْن نَارٍ  ،َوََل فِضَّ

 ،لََّما بََرَدْت أُِعيَدْت لَهُ َوظَْهُرهُ كُ  ،َوَجبِينُهُ  ،فَيُْكَوى بَِها َجْنبُهُ  ،فَأُْحِمَي َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنَّمَ 

ا إِلَى  ،َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَادِ  ،فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ

ا إِلَى النَّارِ  رواه مالم«. الَجنَِّة َوإِمَّ
2
. 

 حال الناس يوم القيامة
يَْوَم تََرْواَهَا *  اُس اتَّقُوا َربَُّكْم إِنَّ َزْلَزلَةَ الاَّاَعِة َشْيٌء َعِظيمٌ ﴿يَا أَيُّهَا النَّ قال هللا تعالى: 

ا أَْرَضَعْت َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملَهَا َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما  تَْذهَُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

 .[6-2]الحج:هُْم بُِاَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب هللا َشِديٌد﴾ 

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم﴾قوله: ﴿ قال ابن كثير رحمه هللا:، أي: أمر عظيم  إِنَّ َزْلَزلَةَ الاَّ

ا أَْرَضَعْت﴾وخطب جليل.﴿ تشتغل لهول ما ترى عن أحب ، أي: تَْذهَُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

ا .﴿الناس إليها، والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له َعمَّ
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أي: قبل تمامه  ﴾،َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملَهَا﴿ أي: عن رضيعها قبل فطامه. ﴾،ْرَضَعتْ أَ  

أي: من شدة األمر الذي قد  ﴾،َسْكَرى﴿وقرئ:  ﴾َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرى. ﴿لشدة الهول

َوَما ﴿ ،قد بهشت عقولهم، وغابت أذهااهم، فمن رآهم حاب أاهم ُسكارى ،صاروا فيه

 ﴾ اهـُاَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب هللا َشِديدٌ هُْم بِ 

يَْوَم يَُكوُن النَّاُس *  َوَما أَْبَراَك َما اْلقَاِرَعةُ *  َما اْلقَاِرَعةُ *  ﴿اْلقَاِرَعةُ وقال تعالى: 

 .[3ـ2]القارعة:َكاْلفََراِش الَمْبثُوِث﴾ 

أي في ااتشارهم وتفرقهم،  ﴾ قال ابن كثير:يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش الَمْبثُوثِ ﴿

كما قال في اآلية  ،وذهابهم ومجيئهم، من حيرتهم مما هم فيه، كأاهم فراش مبثوث

 ﴾.َكأَاَّهُْم َجَراٌب ُمْنتَِشرٌ ﴿األخرى: 

 حال الصبيان يوم القيامة
َماُء ُمْنفَِطٌر بِهِ  * ﴿فََكْيَف تَتَّقُوَن إِْن َكفَْرتُْم يَْوًما يَْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًاقال هللا تعالى:  الاَّ

 .[25-20]المزمل:َكاَن َوْعُدهُ َمْفُعواًل﴾ 

 قال ابن كثير، أي: من شدة أهواله، وزالزله، وبالبله. يَْوًما يَْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا﴾﴿

 حال القلوب يوم القيامة

اِجفَةُ قال هللا تعالى:  اِبفَةُ *  ﴿يَْوَم تَْرُجُف الرَّ قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ﴾ *  تَْتبَُعهَا الرَّ

 .[5ـ2]النازعات:

اِجفَةُ قوله:  اِبفَةُ *  ﴿يَْوَم تَْرُجُف الرَّ ﴾ قال قتابة: هما الصيحتان: أما األولى تَْتبَُعهَا الرَّ

فَتُِميُت كل شيء بإذن هللا، وأما األخرى فَتُْحيِي كل شيء بإذن هللا. رواه ابن جرير
2
. 

قال قتابة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم هللا:،  ٍذ َواِجفَةٌ﴾﴿قُلُوٌب يَْوَمئِ وقوله: 

أي: خائفة. رواهما ابن جرير
6
. 

﴿َوأَاِذْرهُْم يَْوَم اآلِزفَِة إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر َكاِظِميَن َما لِلظَّالِِميَن ِمْن وقال تعالى: 

 .[25]غافر:َحِميٍم َوال َشفِيعٍ يُطَاُع﴾ 

 «تفاير ابن جرير»، أي: يوم القيامة. قاله مجاهد كما في اآلِزفَِة﴾يَْوَم قوله: ﴿

 ( بإسناب صحيح.60/300)

قال قتابة رحمه هللا: قد وقفت القلوب في الحناجر  إِِذ اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجِر﴾وقوله: ﴿

                                                 

 ( بإسناب صحيح.63/22جرير )رواه ابن  2
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من المخافة، فال هي تخرج وال تعوب إلى أمكنتها. رواه ابن جرير
2
. 

 ﴾ قال ابن كثير رحمه هللا:، أي: ساكتين ال يتكلم أحد إال بإذاه.اِظِمينَ كَ وقوله: ﴿

﴿فِي بُيُوٍت أَِذَن هللا أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ يَُابُِّح لَهُ فِيهَا بِاْلُغُدوِّ وقال تعالى: 

َكاِة  ِرَجاٌل ال تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعْن ِذْكِر هللا*  َواآلَصالِ  الِة َوإِيتَاِء الزَّ َوإِقَاِم الصَّ

 .[30ـ32]النور:يََخافُوَن يَْوًما تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواألَْبَصاُر﴾ 

 حال السماء والجبال يوم القيامة

َماُء َكالُمْهلِ قال هللا تعالى:   .[1-5]المعارج:َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن﴾ *  ﴿يَْوَم تَُكوُن الاَّ

﴾ قال مجاهد:، أي: كعكرالزيت. رواه ابن جريرَكالُمْهلِ قوله: ﴿
6
. 

قال مجاهد أيًضا:، أي: كالصوف. رواه ابن جرير َكاْلِعْهِن﴾وقوله: ﴿
3
. 

وِر اَْفَخةٌ َواِحَدةٌ وقال تعالى:  تَا َبكَّةً *  ﴿فَإَِذا اُفَِخ فِي الصُّ َوُحِملَِت األَْرُض َواْلِجبَاُل فَُدكَّ

َماُء فَِهَي يَْوَمئٍِذ َواِهيَةٌ﴾ *  فَيَْوَمئٍِذ َوقََعِت اْلَواقَِعةُ *  َواِحَدةً   .[22ـ23]الحاقة:َوااَشقَِّت الاَّ

وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواًجا*  ﴿إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًاوقال تعالى:  *  يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ

َماُء فََكااَْت أَْبَوابًا  .[60ـ20]النبأ:َوُسيَِّرِت اْلِجبَاُل فََكااَْت َسَرابًا﴾  * َوفُتَِحِت الاَّ

 ﴾، أي: طرقًا وماالك لنزول المالئكة.﴿فََكااَْت أَْبَوابًاقوله: 

، أي: يخيل إلى الناظر أاها شيء وليات بشيء، وبعد هذا فََكااَْت َسَرابًا﴾قوله: ﴿

واََك َعِن اْلِجبَاِل فَقُْل يَنِافُهَا َربِّي ﴿َويَْاأَلُ تذهب بالكلية، فال عين وال أثر، كما قال تعالى: 

 .[200ـ201]طه:ال تََرى فِيهَا ِعَوًجا َوال أَْمتًا﴾ *  فَيََذُرهَا قَاًعا َصْفَصفًا*  اَْافًا

﴿َويَْوَم اَُايُِّر اْلِجبَاَل َوتََرى األَْرَض بَاِرَزةً َوَحَشْراَاهُْم فَلَْم اَُغاِبْر ِمْنهُْم وقال تعالى: 

 .[30]الكهف:ًدا﴾ أَحَ 

 .[20ـ1]الطور:َوتَِايُر اْلِجبَاُل َسْيًرا﴾ *  ﴿يَْوَم تَُموُر الاََّماُء َمْوًراوقال تعالى: 

َماُء َمْوًرا﴾ قال قتابة: مورها تحريكها. قوله:  رواه ابن جرير﴿يَْوَم تَُموُر الاَّ
3
. 

 عسر يوم القيامة على الكافر
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َعلَى اْلَكافِِريَن َغْيُر *  فََذلَِك يَْوَمئٍِذ يَْوٌم َعِايرٌ *  ي النَّاقُورِ ﴿فَإَِذا اُقَِر فِ قال هللا تعالى:  

 .[20ـ5]المدثر:يَِايٍر﴾ 

﴾ قال مجاهد، وقتابة، وابن زيد: هو الصور. رواه ابن جريرالنَّاقُورِ قوله: ﴿
2
 . 

ًعا أَْبَصاُرهُْم يَْخُرُجوَن  * ﴿فَتََولَّ َعْنهُْم يَْوَم يَْدُع الدَّاِع إِلَى َشْيٍء اُُكرٍ وقال تعالى:  ُخشَّ

ُمْهِطِعيَن إِلَى الدَّاِع يَقُوُل اْلَكافُِروَن هََذا يَْوٌم َعِاٌر﴾ *  ِمَن األَْجَداِث َكأَاَّهُْم َجَراٌب ُمنتَِشرٌ 

 .[5ـ2]القمر:

قال ابن كثير:، أي: إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحااب.  َشْيٍء اُُكٍر﴾قوله: ﴿

ًعا أَ ﴿ َكأَاَّهُْم ﴾ وهي القبور. ﴿يَْخُرُجوَن ِمَن األَْجَداثِ ﴾، أي: ذليلة أبصارهم. ﴿ْبَصاُرهُمْ ُخشَّ

﴾، أي: كأاهم في ااتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحااب إجابة َجَراٌب ُمنتَِشرٌ 

﴾ ال إِلَى الدَّاعِ ﴾، أي: مارعين. ﴿ُمْهِطِعينَ للداعي جراب منتشر في اآلفاق، ولهذا قال: ﴿

، أي: يوم شديد الهول عبوس يَقُوُل اْلَكافُِروَن هََذا يَْوٌم َعِاٌر﴾لفون وال يتأخرون. ﴿يخا

 قمطرير اهـ

ْحَمِن َوَكاَن يَْوًما َعلَى اْلَكافِِريَن َعِايًرا﴾ وقال تعالى:  ﴿الُمْلُك يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ لِلرَّ

 صعبًا.قال ابن كثير:، أي: شديًدا  َعِايًرا﴾. قوله: ﴿[62]الفرقان:

 ال يستطيع أحد أن يفر يوم القيامة
يَقُوُل *  َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمرُ *  َوَخَاَف اْلقََمرُ *  ﴿فَإَِذا بَِرَق اْلبََصرُ قال هللا تعالى: 

﴾ *  َكالَّ ال َوَزرَ *  اإِلاَااُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن الَمفَرُّ   .[26ـ0]القيامة:إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ الُمْاتَقَرُّ

﴾، أي: ذهب ﴿َوَخَاَف اْلقََمرُ ﴾ قال ابن كثير:، أي: حار. ﴿فَإَِذا بَِرَق اْلبََصرُ قوله: 

﴾، أي: يَقُوُل اإِلاَااُن يَْوَمئٍِذ أَْيَن الَمفَرُّ قال مجاهد: كور. ﴿ َوُجِمَع الشَّْمُس َواْلقََمُر﴾ضوءه. ﴿

ن يفر، ويقول: أين المفر، أي: هل إذا عاين ابن آبم هذه األهوال يوم القيامة حينئٍذ يريد أ

﴾ قال ابن ماعوب، وابن عباس، وسعيد بن جبير وغير َكالَّ ال َوَزرَ من ملجأ أوموئل. ﴿

َما لَُكْم ِمْن َمْلَجإٍ يَْوَمئٍِذ َوَما لَُكْم واحد من الالف:، أي: ال اجاة، وهذه اآلية كقوله تعالى ﴿

﴾، ال َوَزرَ ان تتنكرون فيه، وكذا قال هاهنا: ﴿.، أي: ليس لكم مك[30]الشورى:ِمْن اَِكيٍر﴾ 

﴾أي: ليس لكم مكان تعتصمون فيه؛ ولهذا قال: ﴿ ، أي: المرجع إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ الُمْاتَقَرُّ

 والمصير اهـ 

 األرض جميًعا في قبضة الله يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه
قَْدِرِه َواألَْرُض َجِميًعا قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ ﴿َوَما قََدُروا هللا َحقَّ قال هللا تعالى: 

ا يُْشِرُكوَن﴾   .[20]الزمر:َوالاَّمَواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ُسْبَحااَهُ َوتََعالَى َعمَّ
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تَُكوُن اْْلَْرُض يَْوَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ رضي هللا عنه قال:  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و

ُ أََحُدُكْم ُخْبَزتَهُ فِي السَّفَِر نُُزَلا ِْلَْهِل  ،يَاَمِة ُخْبَزةا َواِحَدةا اْلقِ  يَتََكفَُّؤَها الَجبَّاُر بِيَِدِه َكَما يَْكفَأ

ْحَمُن َعلَْيَك يَا أَبَا اْلقَاِسمِ  :اْليَهُوِب فَقَالَ  فَأَتَى َرُجٌل ِمنَ  «الَجنَّةِ  ِل أاََل أُْخبُِرَك بِنُزُ  ،بَاَرَك الرَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصتَُكوُن اأْلَْرُض ُخْبَزةً َواِحَدةً َكَما قَاَل النَّبِيُّ  :قَالَ  «بَلَى» :قَالَ  ؟أَْهِل الَجنَِّة يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

 :أاََل أُْخبُِرَك بِإَِباِمِهْم قَالَ » :ثُمَّ قَالَ  ،َحتَّى بََدْت اََواِجُذهُ  ،ثُمَّ َضِحكَ  ،إِلَْينَا ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر النَّبِيُّ 

. ثَْوٌر َواُوٌن يَأُْكُل ِمْن َزائَِدِة َكبِِدِهَما َسْبُعوَن أَْلفًا :قَالَ  ؟َوَما هََذا :اُمهُْم بَااَلٌم َواُوٌن قَالُواإِبَ 

متفق عليه
2
. 

 تَباَرك وتََعالى يَْقبُِض هللا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

َماَء بِيَِمينِهِ  يامةَ،يَْوَم القِ  اْْلَْرضَ  «. أَنَا الَملُِك أَْيَن ُملُوُك اْْلَْرضِ :ثُمَّ يَقُولُ  ،َويَْطِوي السَّ

متفق عليه
6
. 

 ال يستطيع أحد أن يتكلم يوم القيامة إال بإذٍن من الله تعالى
 .[201]هوب:َوَسِعيٌد﴾  ﴿يَْوَم يَأِْت ال تََكلَُّم اَْفٌس إاِلَّ بِإِْذاِِه فَِمْنهُْم َشقِيٌّ قال هللا تعالى: 

 ال يتكلم أحد إال بإذن هللا تعالى يأتي يوم القيامةيوم  قال ابن كثير رحمه هللا:، أي:

ْحَمُن َوقَاَل َصَوابًا كقوله: ، وقال تعالى: [35]النبأ: ﴾﴿ال يَتََكلَُّموَن إاِل َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

ْحَمِن فاَل تَْاَمعُ ﴿ ، وفي الصحيحين عن رسول [205]طه: ﴾إاِل هَْمًاا َوَخَشَعِت األْصَواُت لِلرَّ

وال يتكلم يومئذ إال الرسل، وبعوى الرسل يومئذ: »في حديث الشفاعة الطويل:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 اهـ «.اللهم َسل م سل م

 .[32ـ31]المرسالت:َوال يُْؤَذُن لَهُْم فَيَْعتَِذُروَن﴾ *  ﴿هََذا يَْوُم ال يَنِطقُونَ وقال هللا تعالى: 

 األبصار يوم القيامةشخوص 
ُرهُْم لِيَْوٍم قال هللا تعالى:  ا يَْعَمُل الظَّالُِموَن إِاََّما يَُؤخِّ ﴿َوال تَْحَابَنَّ هللا َغافاًِل َعمَّ

ُمْهِطِعيَن ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم ال يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم طَْرفُهُْم َوأَْفئَِدتُهُْم هََواٌء﴾ *  تَْشَخُص فِيِه األَْبَصارُ 

 .[33ـ36براهيم:]إ

ُرهُْم لِيَْوٍم تَْشَخُص فِيِه األَْبَصارُ قال ابن كثير رحمه هللا: في قوله تعالى: ﴿ ﴾، إِاََّما يَُؤخِّ

 ﴾، أي: مارعين.ُمْهِطِعينَ أي: من شدة األهوال يوم القيامة. ﴿

﴾ قال ابن عباس، ومجاهد وغير واحد: رافعي رؤوسهم. ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهمْ وقوله: ﴿

﴾، أي: أبصارهم طائرة شاخصة يديمون النظر ال يطرفون لحظة يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم طَْرفُهُمْ ﴿ال 

لكثرة ما هم فيه من الهول، والفكر، والمخافة لما يحل بهم عياًذا باهلل العظيم من ذلك؛ 
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ف؛ ، أي: وقلوبهم خاوية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوَوأَْفئَِدتُهُْم هََواٌء﴾ولهذا قال: ﴿ 

ولهذا قال قتابة، وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية ألن القلوب لدى الحناجر قد خرجت 

 من أماكنها من شدة الخوف اهـ

قلت: أثر قتابة المشار إليه رواه ابن جرير
2

   . 

 ُدُنوَّ الشمس من الخالئق يوم القيامة

تُْدنَى » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ عن المقداب بن األسوب رضي هللا عنه  (015

فََوهللا  :قَاَل ُسلَْيُم ْبُن َعاِمرٍ  «لَخْلِق َحتَّى تَُكوَن ِمْنُهْم َكِمْقَداِر ِميلٍ ا نَ الشَّْمُس يَْوَم اْلقِيَاَمِة مِ 

فَيَُكوُن » :أَْم اْلِميَل الَِّذي تُْكتََحُل بِِه اْلَعْيُن قَالَ  ،أََمَاافَةَ اأْلَْرضِ  ؟َما أَْبِري َما يَْعنِي بِاْلِميلِ 

َوِمْنُهْم َمْن يَُكوُن إِلَى  ،فَِمْنُهْم َمْن يَُكوُن إِلَى َكْعبَْيهِ  ،النَّاُس َعلَى قَْدِر أَْعَمالِِهْم فِي اْلَعَرقِ 

ا ،َوِمْنُهْم َمْن يَُكوُن إِلَى َحْقَوْيهِ  ،ُرْكبَتَْيهِ   َوأََشارَ  :قَالَ  «َوِمْنُهْم َمْن يُْلِجُمهُ اْلَعَرُق إِلَجاما

. رواه مالمبِيَِدِه إِلَى فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 
6
. 

 كثرة العرق يوم القيامة
يَْوَم يَقُوُم النَّاُس لَِربِّ ﴿: »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما

متفق عليه«. ُذنَْيهِ َحتَّى يَِغيَب أََحُدُهْم فِي َرْشِحِه إِلَى أَْنَصاِف أُ ﴾ اْلَعالَِمينَ 
3
. 

يَْعَرُق النَّاُس يَْوَم اْلقِيَاَمِة » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

ا متفق «. َويُْلِجُمُهْم َحتَّى يَْبلَُغ آَذانَُهمْ  ،َحتَّى يَْذَهَب َعَرقُُهْم فِي اْْلَْرِض َسْبِعيَن ِذَراعا

عليه
3
. 

 الناس بالغم والكرب الشديد يوم القيامةإصابة 
َراُع  ملسو هيلع هللا ىلصأُتَِي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  يَْوًما بِلَْحٍم فَُرفَِع إِلَْيِه الذِّ

 ؟ْدُروَن بَِم َذاكَ أَنَا َسيُِّد النَّاِس يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَهْل تَ » :َوَكااَْت تُْعِجبُهُ فَنَهََس ِمْنهَا اَْهَاةً فَقَالَ 

لِيَن َواْْلِخِريَن فِي َصِعيٍد َواِحدٍ  فَيُْسِمُعُهْم الدَّاِعي َويَْنفُُذهُْم  ،يَْجَمُع هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة اْْلَوَّ

ِملُوَن َوَما ََل يَْحتَ  ،ْلَغمِّ َواْلَكْرِب َما ََل يُِطيقُونَ ا نَ َوتَْدنُو الشَّْمُس فَيَْبلُُغ النَّاَس مِ  ،اْلبََصرُ 

الخ متفق «...أَََل تََرْوَن َما قَْد بَلََغُكمْ  ،بَْعُض النَّاِس لِبَْعٍض أَََل تََرْوَن َما أَْنتُْم فِيهِ  :فَيَقُولُ 
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عليه
2
. 

 وصف يوم القيامة بأنه عظيم
ِد يَْوٍم َعِظيٍم﴾ ﴿فَاْختَلََف األَْحَزاُب ِمْن بَْينِِهْم فََوْيٌل لِلَِّذيَن َكفَُروا ِمْن َمْشهَ قال هللا تعالى: 

 .[30]مريم:

 وصف يوم القيامة بأنه عبوس قمطرير

﴿إِاَّا اََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما َعبُوًسا قَْمطَِريًرا﴾ قال هللا تعالى: عن عبابه الصالحين 

 .[20]اإلااان:

 عبوسا، أي: ضيقًا. قمطريًرا، أي: طوياًل. َعبُوًسا قَْمطَِريًرا﴾قوله: ﴿

 مة بأنه ثقيلوصف يوم القيا

 .[60]اإلااان:﴿إِنَّ هَُؤالِء يُِحبُّوَن اْلَعاِجلَةَ َويََذُروَن َوَراَءهُْم يَْوًما ثَقِياًل﴾ قال هللا تعالى: 

 أحواذ العصاة يوم القيامة

 حال من كان جباًرا عنيًدا ومن دعا مع الله إلًها آخر والمصورين لذوات األرواح
النَّاِر يَْوَم  تَْخُرُج ُعنُق  ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  عنهرضي هللا  ْن أَبِي هَُرْيَرةَ عَ 

ْلُت بِثًََلثَةٍ  ،يَقُولُ  ،َولَِسان  يَْنِطقُ  ،َوأُُذنَاِن تَْسَمَعانِ  ،اْلقِيَاَمِة لََها َعْينَاِن تُْبِصَرانِ   :إِنِّي ُوكِّ

ِرينَ  ،لَهاا آَخرَ َوبُِكلِّ َمْن َدَعا َمَع هللا إِ  ،بُِكلِّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ  رواه الترمذي«. َوبِالُمَصوِّ
6
. 
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قال القاري: والظاهر أن المراب  «تحفة األحوذي»قال في  «يخرج عنق من النار»قوله: 

باالعنق الجياد علاى ماا هااو المعاروف فاي اللغاة إذ ال صااارف عان ظااهره. والمعناى أاااه 

 تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة.

أيًضاا، أي: وكلناي هللا باأن أبخال  «تحفاة األحاوذي»قاال فاي  «الثاةإاي وكلت بث»قوله: 

 هؤالء الثالثة النار، وأعذبهم بالفضيحة على رؤوس األشهاب اهـ

الجباار: هاو المتمارب العااتي، والعنياد الجاائر  «النهاية»قال في  «بكل جبار عنيد»قوله: 

 عن القصد الباغي، الذي يرب الحق مع العلم به اهـ
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 حال الذين ال يؤتون الزكاة 

ْرهُْم قال هللا تعالى:  ةَ َوال يُنفِقُواَهَا فِي َسبِيِل هللا فَبَشِّ ﴿َوالَِّذيَن يَْكنُِزوَن الذَّهََب َواْلفِضَّ

تُْكَوى بِهَا ِجبَاهُهُْم َوُجنُوبُهُْم َوظُهُوُرهُْم هََذا يَْوَم يُْحَمى َعلَْيهَا فِي اَاِر َجهَنََّم فَ *  بَِعَذاٍب أَلِيمٍ 

 .[31ـ33]التوبة:َما َكنَْزتُْم أِلَافُِاُكْم فَُذوقُوا َما ُكنتُْم تَْكنُِزوَن﴾ 

﴿َوال يَْحَابَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُوَن بَِما آتَاهُُم هللا ِمْن فَْضلِِه هَُو َخْيًرا لَهُْم بَْل هَُو وقال تعالى: 

َمَواِت َواألَْرِض َوهللا بَِما  قُوَن َما بَِخلُوا بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوهلل ِميَراُث الاَّ َشرٌّ لَهُْم َسيُطَوَّ

 .[250]آل عمران:تَْعَملُوَن َخبِيٌر﴾ 

َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (011

ٍة ََل يُؤَ   ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة ُصفَِّحْت لَهُ َصفَائُِح ِمْن نَارٍ  ،دِّي ِمْنَها َحقََّهاَوََل فِضَّ

ُكلََّما بََرَدْت أُِعيَدْت لَهُ فِي  ،فَيُْكَوى بَِها َجْنبُهُ َوَجبِينُهُ َوظَْهُرهُ  ،فَأُْحِمَي َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنَّمَ 

ا إِلَى الَجنَّةِ  ،ِسيَن أَْلَف َسنَةٍ يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخمْ  َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ

ا إِلَى النَّارِ  بِلُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ  «َوإِمَّ  ،َوََل َصاِحُب إِبٍِل ََل يَُؤدِّي ِمْنَها َحقََّها» :قَالَ  ؟فَاإْلِ

إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة بُِطَح لََها بِقَاٍع قَْرقٍَر أَْوفََر َما َكانَْت  ،َهاَوِمْن َحقَِّها َحلَبَُها يَْوَم ِوْردِ 

ا هُ بِأَْفَواِهَها ،ََل يَْفقُِد ِمْنَها فَِصيًلا َواِحدا ُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُوََلَها ُردَّ  ،تَطَُؤهُ بِأَْخفَافَِها َوتََعض 

َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد فَيََرى  ،ٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ فِي يَوْ  ،َعلَْيِه أُْخَراَها

ا إِلَى النَّارِ  ا إِلَى الَجنَِّة َوإِمَّ َوََل » :قَالَ  ؟َواْلَغنَمُ  ،فَاْلبَقَرُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ  «َسبِيلَهُ إِمَّ

 ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمِة بُِطَح لََها بِقَاٍع قَْرقَرٍ  ،َها َحقََّهاَوََل َغنٍَم ََل يَُؤدِّي ِمنْ  ،َصاِحُب بَقَرٍ 

َوتَطَُؤهُ  ،تَْنطَُحهُ بِقُُرونَِها ،َوََل َعْضبَاءُ  ،َوََل َجْلَحاءُ  ،ََل يَْفقُِد ِمْنَها َشْيئاا لَْيَس فِيَها َعْقَصاءُ 

فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف  ،ا ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَهاُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُوََلهَ  ،بِأَْظًَلفَِها

ا إِلَى النَّارِ  ،َسنَةٍ  ا إِلَى الَجنَِّة َوإِمَّ رواه مالم«. َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَاِد فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ
2
. 

َوََل ِمْن » :...ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (500

ا أَْقَرعَ  َل يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُشَجاعا يَْتبَُع َصاِحبَهُ َحْيثَُما  ،َصاِحِب َماٍل ََل يَُؤدِّي َزَكاتَهُ إَِلَّ تََحوَّ

هُ أَْدَخَل فَإَِذا َرأَى أَنَّهُ ََل بُدَّ ِمنْ  ،َهَذا َمالَُك الَِّذي ُكْنَت تَْبَخُل بِهِ  :َوُهَو يَفِر  ِمْنهُ َويُقَالُ  ،َذَهبَ 

رواه مالم«. فََجَعَل يَْقَضُمَها َكَما يَْقَضُم اْلفَْحلُ  ،يََدهُ فِي فِيهِ 
6
. 

َمْن آتَاهُ هللا َماَلا فَلَْم يَُؤدِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و

ا أَْقَرَع لَهُ َزبِيبَتَانِ ُمثَِّل لَهُ َمالُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُشجَ  ،َزَكاتَهُ  قُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،اعا ثُمَّ يَأُْخُذ  ،يُطَوَّ

﴾ ََل يَْحِسبَنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ ﴿ ثُمَّ تًََل  ،أَنَا َمالَُك أَنَا َكْنُزكَ  :ثُمَّ يَقُولُ  -يَْعنِي بِِشْدقَْيهِ -بِلِْهِزَمتَْيِه 
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. رواه البخارياْْليَةَ 
2
 . 

 عن الذكر حال من أعرض
﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َواَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة  قال هللا تعالى:

قَاَل َكَذلَِك أَتَْتَك آيَاتُنَا فَنَِايتَهَا *  قَاَل َربِّ لَِم َحَشْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكنُت بَِصيًرا*  أَْعَمى

 .[262ـ263]طه:تُنَاى﴾  َوَكَذلَِك اْليَْومَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصحال من أعرض عن السنة وفارق طريق رسول الله 

ُسوِل  قال هللا تعالى: ﴿َويَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَا لَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءاِي َوَكاَن لَقَْد أَضَ *  يَا َوْيلَتَا لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاُلاًا َخلِياًل *  َسبِياًل  لَّنِي َعِن الذِّ

ْيطَاُن لِِْلاَااِن َخُذواًل﴾   .[61ـ60]الفرقان:الشَّ

 حال المرائين في صالتهم

ُجوِب فاَل يَْاتَِطيُعوَن﴾ قال هللا تعالى:   .[36]القلم:﴿يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن إِلَى الاُّ

يَْكِشُف َرب نَا َعْن َساقِِه » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : ِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي َسِعيٍد رَ و

ْنيَا ِريَاءا َوُسْمَعةا  ،فَيَْسُجُد لَهُ ُكل  ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنَةٍ  فَيَْذَهُب  ،فَيَْبقَى ُكل  َمْن َكاَن يَْسُجُد فِي الد 

الِيَْسُجَد فَيَُعوُد ظَْهُرهُ طَبَقاا َواحِ  متفق عليه«. دا
6
. 

 حال المرائين في قتالهم وقراءتهم وتعلمهم وصدقتهم

َل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (502 إِنَّ أَوَّ

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفَهَ  ،النَّاِس يُْقَضى يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  فََما  :قَالَ  ،اَعلَْيِه َرُجل  اْستُْشِهَد فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

 :َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِْلَْن يُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،قَاتَْلُت فِيَك َحتَّى اْستُْشِهْدتُ  :قَالَ  ؟َعِمْلَت فِيَها

َم اْلِعلْ  ،َوَرُجل  تََعلَّمَ  ،ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ  ،فَقَْد قِيلَ  ،َجِريء  

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها ،َوَعلََّمهُ  تََعلَّْمُت  :قَالَ  ؟فََما َعِمْلَت فِيَها :قَالَ  ،َوقََرأَ اْلقُْرآَن فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

َوقََرْأَت  ،َعالِم   :َولَِكنََّك تََعلَّْمَت اْلِعْلَم لِيُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،َوقََرْأُت فِيَك اْلقُْرآنَ  ،اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُهُ 

 ،ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ  ،فَقَْد قِيلَ  ،ُهَو قَاِرئ   :اْلقُْرآَن لِيُقَالَ 

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها ،َوَرُجل  َوسََّع هللا َعلَْيِه َوأَْعطَاهُ ِمْن أَْصنَاِف الَماِل ُكلِّهِ   :قَالَ  ،فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

 :قَالَ  ،َما تََرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُِحب  أَْن يُْنفََق فِيَها إَِلَّ أَْنفَْقُت فِيَها لَكَ  :قَالَ  ؟فََما َعِمْلَت فِيَها

َي ثُمَّ أُْلقِ  ،ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِههِ  ،فَقَْد قِيلَ  ،ُهَو َجَواد   :َولَِكنََّك فََعْلَت لِيُقَالَ  ،َكَذْبتَ 
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رواه مالم«. فِي النَّارِ  
2
. 

 حال المرائين والمسمعين مطلًقا

َع َسمََّع »: ملسو هيلع هللا ىلصعن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (506 َمْن َسمَّ

متفق عليه«. َوَمْن يَُرائِي يَُرائِي هللا بِهِ  ،هللا بِهِ 
6
. 

 حال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًما
ََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم اَاًرا  ﴿إِنَّ قال هللا تعالى:  الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِا

 .[20]النااء:َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا﴾ 

قال ابن كثير رحمه هللا:، أي: إذا أكلوا أموال اليتامى بال سبب، فإاما يأكلون ااًرا 

 تتأجج في بطواهم يوم القيامة.

 غلولحال أهل ال
َذاَت يَْوٍم فََذَكَر اْلُغلُوَل  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم فِينَا َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم يَِجيُء يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى َرقَبَتِِه بَِعير  لَهُ » :ثُمَّ قَالَ  ،فََعظََّمهُ َوَعظََّم أَْمَرهُ 

ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم  ،قَْد أَْبلَْغتُكَ  ،ََل أَْملُِك لََك َشْيئاا :أَِغْثنِي فَأَقُولُ  ،يَا َرُسوَل هللا :ُرَغاء  يَقُولُ 

ََل  :أَِغْثنِي فَأَقُولُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَيَقُولُ  ،يَِجيُء يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى َرقَبَتِِه فََرس  لَهُ َحْمَحَمة  

 ،َعلَى َرقَبَتِِه َشاة  لََها ثَُغاء   ،ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم يَِجيُء يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،قَْد أَْبلَْغتُكَ  ،أَْملُِك لََك َشْيئاا

ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم يَِجيُء  ،قَْد أَْبلَْغتُكَ  ،ََل أَْملُِك لََك َشْيئاا :أَِغْثنِي فَأَقُولُ  ،يَا َرُسوَل هللا :يَقُولُ 

أَِغْثنِي فَأَقُوُل ََل أَْملُِك لََك  ،يَا َرُسوَل هللا :فَيَقُولُ  ،يَاَمِة َعلَى َرقَبَتِِه نَْفس  لََها ِصيَاح  يَْوَم اْلقِ 

يَا  :فَيَقُولُ  ،ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم يَِجيُء يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَى َرقَبَتِِه ِرقَاع  تَْخفِقُ  ،قَْد أَْبلَْغتُكَ  ،َشْيئاا

ََل أُْلفِيَنَّ أََحَدُكْم يَِجيُء يَْوَم  ،قَْد أَْبلَْغتُكَ  ،فَأَقُوُل ََل أَْملُِك لََك َشْيئاا ،أَِغْثنِي ،َرُسوَل هللا

قَْد  ،ََل أَْملُِك لََك َشْيئاا :أَِغْثنِي فَأَقُولُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَيَقُولُ  ،اْلقِيَاَمِة َعلَى َرقَبَتِِه َصاِمت  

ليهمتفق ع«. أَْبلَْغتُكَ 
3
. 

 حال الغادر

لُِكلِّ َغاِدٍر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَاالَ  ماَرِضَي هللا َعْنهُ  وأاس ْبِن َمْاُعوبٍ  َعْن َعْبِد هللا

                                                 

 (.2101مالم ) 2

( عاان اباان عباااس 6152(، ورواه مااالم )6150(، ومااالم )2311رواه البخاااري ) 6

 رضي هللا عنهما.

 (، وهذا لفظه.2532(، ومالم )3003البخاري )3
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متفق عليه«. َهِذِه َغْدَرةُ فًَُلنٍ  :لَِواء  يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْعَرُف بِِه يُقَالُ 
2
. 

لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواء  ِعْنَد اْستِِه يَْوَم »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصيِّ وَعْن أَبِي َسِعيٍد رضي هللا عنه، َعِن النَّبِ 

رواه مالم «.اْلقِيَاَمةِ 
6
. 

ةٍ »وفي رواية له  ا ِمْن أَِميِر َعامَّ  «.يُْرفَُع لَهُ بِقَْدِر َغْدِرِه، أَََل َوََل َغاِدَر أَْعظَُم َغْدرا

 حال من أخذ شيًئا من األرض ظلًما
ا مِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  هللا عنه رضي َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ   نَ َمْن أََخَذ ِشْبرا

اا قُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،ْْلَْرِض ظُْلما متفق عليه«. ِمْن َسْبِع أََرِضينَ  ،فَإِنَّهُ يُطَوَّ
3
. 

 َمْن ظَلََم قِيَد ِشْبٍر ِمنَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (503

قَهُ ِمْن َسْبِع أََرِضينَ اْْلَرْ  . متفق عليه«ِض طُوِّ
3
. 

اْْلَْرِض َشْيئاا  أََخَذ ِمنَ  َمنَ : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال النبي  (503

رواه البخاري«. بَِغْيِر َحقِِّه ُخِسَف بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِلَى َسْبِع أََرِضينَ 
1
. 

 حال من خان مجاهًدا في أهله

ُحْرَمةُ نَِساِء الُمَجاِهِديَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه عن بريدة  (501

َهاتِِهمْ  ،َعلَى اْلقَاِعِدينَ  ْلقَاِعِديَن يَْخلُُف َرُجًلا ِمَن ا ِمنَ َوَما ِمْن َرُجٍل  ،َكُحْرَمِة أُمَّ

فََما  ،اْلقِيَاَمِة فَيَأُْخُذ ِمْن َعَملِِه َما َشاءَ  إَِلَّ ُوقَِف لَهُ يَْومَ  ،الُمَجاِهِديَن فِي أَْهلِِه فَيَُخونُهُ فِيِهمْ 

رواه مالم«. ظَن ُكمْ 
2
. 

 حال أكلة الربا
بَا ال يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَاُن قال هللا تعالى:  ﴿الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

بَا فََمْن َجاَءهُ ِمَن الَمسِّ َذلَِك بِأَاَّهُْم قَالُوا إِاَّ  َم الرِّ بَا َوأََحلَّ هللا اْلبَْيَع َوَحرَّ َما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ

َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَااتَهَى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللا َوَمْن َعاَب فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم 
                                                 

(، وجااااء عااان ابااان عمااار روه البخااااري 2030(، وماااالم )3186-3187البخااااري ) 2

 (2031(، ومالم )3255)

 (.2035رواه مالم ) 6

 (.2220(، ومالم )3215البخاري ) 3

 (. 2222(، وجاء عن أبي هريرة عند مالم )2226(، ومالم )3211البخاري ) 3

 (.3212البخاري ) 1

 (.2510رواه مالم ) 2
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 .[601]البقرة:فِيهَا َخالُِدوَن﴾  

كثير رحمه هللا:، أي: ال يقومون من قبورهم يوم القيامة، إال كما يقوم قال ابن 

 المصروع حال صرعه، وتخبط الشيطان له؛ وذلك أاه يقوم قياًما منكًرا اهـ

 حالة المتكبرين
هِ  يُْحَشُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َجالِ اْلمُ  ل  ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ  يَْغَشاُهمُ  ،تََكبُِّروَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْمثَاَل الذَّرِّ فِي ُصَوِر الرِّ  ،الذ 

يُْسقَْوَن ِمْن ُعَصاَرِة  ،تَْعلُوُهْم نَاُر اْْلَْنيَارِ  ،فَيَُساقُوَن إِلَى ِسْجٍن فِي َجَهنََّم يَُسمَّى بُولَسَ 

رواه الترمذي«. الَخبَالِ  ِطينَةَ  ،أَْهِل النَّارِ 
2
. 

 حال من كان له وجهان
ارٍ  َمْن َكاَن لَهُ َوْجَهاِن فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ياسر رضي هللا عنه َعْن َعمَّ

ْنيَا رواه أبو باوب«. َكاَن لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَِسانَاِن ِمْن نَارٍ  :الد 
6
. 

مع إلى حديث قوم وهم له كارهون ومن يصور ذوات حال من يكذب في الرؤيا ومن يست
 األرواح

َمْن تََحلََّم بُِحْلٍم لَْم يََرهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (502

أَْو  ،هُ َكاِرُهونَ ْستََمَع إِلَى َحِديِث قَْوٍم َوُهْم لَ ا نَ َومَ  ،ُكلَِّف أَْن يَْعقَِد بَْيَن َشِعيَرتَْيِن َولَْن يَْفَعلَ 

وَن ِمْنهُ ُصبَّ فِي أُُذنِِه اْْلنُُك يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  َب َوُكلَِّف أَْن يَْنفَُخ  ،يَفِر  َر ُصوَرةا ُعذِّ َوَمْن َصوَّ

رواه البخاري«. فِيَها َولَْيَس بِنَافِخٍ 
3
. 

 حال النائحة إذا لم تتب قبل موتها

النَّائَِحةُ إَِذا لَْم  »:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  عن أبي مالك األشعري رضي هللا عنه قال: (500

رواه  «.َوِدْرع  ِمْن َجَربٍ  ،تُقَاُم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَعلَْيَها ِسْربَال  ِمْن قَِطَرانٍ  ،تَتُْب قَْبَل َمْوتَِها

مالم
3
. 

                                                 

 ( بإسناب حان.6316رواه الترمذي ) 2

 (.516) «الصحيحة»(، وهو في 3503حديث صحيح لغيره رواه أبو باوب ) 6

 : الرصاص المذاب.«اآْلاُكُ »( و0036رواه البخاري ) 3

 (.133رواه مالم ) 3

 =ل قااال الحااافظ المنااذري قااال اباان عباااس: هااو النحاااس المااذاب، وقااا «القطااران»قولااه: 
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 حال الذين يكتمون العلم الشرعي

هللا ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِياًل ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَاَزَل قال هللا تعالى: 

يِهْم َولَ  هُْم َعَذاٌب أُْولَئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم إاِلَّ النَّاَر َوال يَُكلُِّمهُُم هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوال يَُزكِّ

 .[203]البقرة:أَلِيٌم﴾ 

َمْن ُسئَِل َعْن ِعْلٍم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : الَ قَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (505

رواه أبو باوب«. أَلَجَمهُ هللا بِلَِجاٍم ِمْن نَاٍر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،فََكتََمهُ 
2
. 

 

 الترغيب في الرجاء وحسن الظن باهلل عزوجذ

 تعريف الرجاء لغة، واصطالًحا

 الرجاء لغة: األمل.

هللا: الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة هللاواصطالًحا، قال ابن القيم رحمه 
6
. 

 األمر بالرجاء

﴿ َوإِلَى َمْديََن أََخاهُْم ُشَعْيباً فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللا َواْرُجوا اْليَْوَم اآلِخَر قال هللا تعالى: 

 .[32]العنكبوت:  َوال تَْعثَْوا فِي األَْرِض ُمْفِاِديَن﴾

  بالخوف والرجاءالثناء على الذين يعبدون هللا

﴿ أُْولَئَِك الَِّذيَن يَْدُعوَن يَْبتَُغوَن إِلَى َربِِّهُم اْلَوِسيلَةَ أَيُّهُْم أَْقَرُب َويَْرُجوَن قال هللا تعالى: 

 .[10]اإلسراء:  َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعَذابَهُ إِنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوراً﴾

ْن هَُو قَ وقال تعالى:  اللَّْيِل َساِجداً َوقَائِماً يَْحَذُر اآلِخَرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُْل  ااٌِت آاَاءَ ﴿أَمَّ

ُر أُْولُوا األَْلبَاب﴾  .[1]الزمر:  هَْل يَْاتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُموَن إِاََّما يَتََذكَّ

=

                                                                                                                                   

 الحان: هو قطران اإلبل وقيل غير ذلك.

(، وجاااء 2323) «الصااحيح الماااند»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3215رواه أبااو باوب ) 2

الصااحيح »( بنحااوه، وهااو فااي 2/206عاان عبااد هللا باان عماارو باان العاااص عنااد الحاااكم )

 .( أيًضا051« )الماند

 (.2/30) «مدارج الاالكين» 6
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 باألنبياء عليهم السالم رجاء هللا واليوم اآلخر يعين العبد على التأسي 

﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللا أُْسَوةٌ َحَانَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللا َواْليَْوَم قال هللا تعالى: 

 .[62]األحزاب:  اآلِخَر َوَذَكَر هللا َكثِيراً﴾

ُجو هللا َواْليَْوَم اآلِخَر َوَمن ﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِيِهْم أُْسَوةٌ َحَانَةٌ لَِمن َكاَن يَرْ وقال تعالى: 

 .[2]الممتحنة:  يَتََولَّ فَإِنَّ هللا هَُو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد﴾

 ذم الذي ال يرجو ربه

ا لَُكْم ال تَْرُجوَن هلل َوقَاراً﴾قال هللا تعالى:   .[23]اوح:  ﴿مَّ

ْايَا َواْطَمأَاُّوْا بِهَا َوالَِّذيَن هُْم ﴿إَنَّ الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَاءاَا َوَرُضوْا بِالْ وقال تعالى:  َحياِة الدُّ

 .[5 -0]يواس:  أُْولَِئَك َمأَْواهُُم النُّاُر ِبَما َكااُوْا يَْكِابُوَن﴾ *َعْن آيَاتِنَا َغاِفلُوَن 

 الذين ال يرجون ربهم أصحاب طغيان

ُل هللاُ لِلنَّاِس الشَّرَّ اْستِ قال هللا تعالى:  ْعَجالَهُم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُهُْم ﴿ َولَْو يَُعجِّ

 .[22]يواس:  فَنََذُر الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن لِقَاءاَا فِي طُْغيَااِِهْم يَْعَمهُوَن﴾

ِد ﴿َوقَاَل الَِّذيَن ال يَْرُجوَن لِقَاءاَا لَْوال أُاِزَل َعلَْينَا الَمالئَِكةُ أَْو اََرى َربَّنَا لَقَ وقال تعالى: 

اً َكبِيراً﴾  .[62]الفرقان:  اْستَْكبَُروا فِي أَافُِاِهْم َوَعتَْو ُعتُو 

 الرجاء من صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم

 إبراهيم عليه السالم
﴿ َوأَْعتَِزلُُكْم َوَما تَْدُعوَن ِمن ُبوِن هللا َوأَْبُعو َربِّي َعَاى أاَلَّ أَُكوَن قال هللا تعالى: 

 .[35]مريم: بِّي َشقِي اً﴾رَ  بُِدَعاءِ 

 يعقوب عليه السالم
لَْت لَُكْم أَافُُاُكْم أَْمراً فََصْبٌر َجِميٌل َعَاى هللاُ أَن يَأْتِيَنِي بِِهْم قال هللا تعالى:  ﴿قَاَل بَْل َسوَّ

 .[53]يوسف:  َجِميعاً إِاَّهُ هَُو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم﴾

 موسى عليه السالم
هَ تِْلقَاءَ ﴿ وَ قال هللا تعالى:  ا تََوجَّ بِيِل﴾ َمْديََن قَاَل َعَاى َربِّي أَن يَْهِديَنِي َسَواءَ  لَمَّ  الاَّ

 .[66]القصص: 

﴿ قَالُوْا أُوِذينَا ِمن قَْبِل أَن تَأْتِينَا َوِمن بَْعِد َما ِجْئتَنَا قَاَل َعَاى َربُُّكْم أَن وقال تعالى: 

ُكْم َويَْاتَْخلِفَُكْم   .[261]األعراف:  فِي األَْرِض فَيَنظَُر َكْيَف تَْعَملُوَن﴾يُْهلَِك َعُدوَّ
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 نبينا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
ا تُْعِرَضنَّ َعْنهُُم اْبتَِغاءَ قال هللا تعالى:  بَِّك تَْرُجوهَا فَقُل لَّهُْم قَْوالً  ﴿َوإِمَّ ن رَّ َرْحَمٍة مِّ

ْيُاوراً   .[65]اإلسراء: ﴾ مَّ

اْْلَْنبِيَاِء نَبِي  إَِلَّ  َما ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه ْيَرةَ َعْن أَبِي هُرَ و (501

فَأَْرُجو أَْن  ؛َوإِنََّما َكاَن الَِّذي أُوتِيُت َوْحياا أَْوَحاهُ هللا إِلَيَّ  ،أُْعِطَي َما ِمْثلهُ آَمَن َعلَْيِه اْلبََشرُ 

«يَاَمةِ ُهْم تَابِعاا يَْوَم اْلقِ أَُكوَن أَْكثَرُ 
2

 . متفق عليه.

 :فَقَالَ  ،فِي قُبَّةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع النَّبِيِّ وعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (520

أَتَْرَضْوَن أَْن تَُكونُوا ثُلَُث أَْهِل » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلنَا «أَتَْرَضْوَن أَْن تَُكونُوا ُربَُع أَْهِل الَجنَّةِ »

َوالَِّذي » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلنَا «أَتَْرَضْوَن أَْن تَُكونُوا َشْطَر أَْهِل الَجنَّةِ » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلنَا «الَجنَّةِ 

ٍد بِيَِدهِ  َوَذلَِك أَنَّ الَجنَّةَ ََل يَْدُخلَُها إَِلَّ  ،إِنِّي َْلَْرُجو أَْن تَُكونُوا نِْصَف أَْهِل الَجنَّةِ  ،نَْفُس ُمَحمَّ

ْعَرِة اْلبَْيَضاِء فِي ِجْلِد الثَّْوِر اْْلَْسَودِ َوَما  ،نَْفس  ُمْسلَِمة   ْرِك إَِلَّ َكالشَّ أَْو  ،أَْنتُْم فِي أَْهِل الشِّ

ْوَداِء فِي ِجْلِد الثَّْوِر اْْلَْحَمرِ  ْعَرِة السَّ «َكالشَّ
6

 . متفق عليه.

 الرجاء من صفات الصحابة رضي هللا عنهم

 .ملسو هيلع هللا ىلصبالل مؤذن رسول اهلل 
يَا » :قَاَل لِباَِلٍل ِعْنَد َصاَلِة اْلفَْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، ةَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيرَ  (522

ْسًَلمِ  ،بًَِللُ  ْثنِي بِأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلتَهُ فِي اإْلِ فَإِنِّي َسِمْعُت َدفَّ نَْعلَْيَك بَْيَن يََديَّ فِي  ؛َحدِّ

أَْو اَهَاٍر  ،ِعْنِدي أَاِّي لَْم أَتَطَهَّْر طَهُوًرا فِي َساَعِة لَْيلٍ  َما َعِمْلُت َعَماًل أَْرَجى :قَالَ  ؟«الَجنَّةِ 

.إاِلَّ َصلَّْيُت بَِذلَِك الطُّهُوِر َما ُكتَِب لِي أَْن أَُصلِّيَ 
3
 متفق عليه. 

 .َبفَّ اَْعلَْيَك يَْعنِي تَْحِريكَ  : -يعني البخاري-قَاَل أَبُو َعْبد هللا 

 كعب بن مالك رضي اهلل عنه
فِي َغْزَوٍة  ملسو هيلع هللا ىلصلَْم أَتََخلَّْف َعْن َرُسوِل هللا عن كعب بن مالك رضي هللا عنه قال:  (526

تََخلََّف  أََحدٌ  بُ َولَْم يَُعاتَ  ،إاِلَّ فِي َغْزَوِة تَبُوَك َغْيَر أَاِّي ُكْنُت تََخلَّْفُت فِي َغْزَوِة بَْدرٍ  ،َغَزاهَا

ثُمَّ َجلََس  ،فَيَْرَكُع فِيِه َرْكَعتَْينِ  ،ْن َسفٍَر بََدأَ بِالَمْاِجدِ َوَكاَن إَِذا قَِدَم مِ ... الحديث، وفيه: َعْنهَا

ا فََعَل َذلَِك َجاَءهُ  َوَكااُوا بِْضَعةً  ،َويَْحلِفُوَن لَهُ  ،فَطَفِقُوا يَْعتَِذُروَن إِلَْيهِ  ،الُمَخلَّفُونَ  لِلنَّاِس فَلَمَّ

                                                 

 (.216(، ومالم )3152البخاري ) 2

 (.662(، ومالم )2165البخاري ) 6

 (.6315(، ومالم )2231البخاري ) 3
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َوَوَكَل  ،َوبَايََعهُْم َواْستَْغفََر لَهُمْ  ،َعاَلاِيَتَهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلص فَقَبَِل ِمْنهُْم َرُسوُل هللا ،َوثََمااِيَن َرُجاًل  

َم الُمْغَضبِ  ،َسَرائَِرهُْم إِلَى هللا َم تَبَاُّ ا َسلَّْمُت َعلَْيِه تَبَاَّ فَِجْئُت  ،«تََعالَ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَِجْئتُهُ فَلَمَّ

 :فَقُْلتُ  ؟«أَلَْم تَُكْن قَْد اْبتَْعَت ظَْهَركَ  ؟َخلَّفَكَ  َما» :فَقَاَل لِي ،أَْمِشي َحتَّى َجلَْاُت بَْيَن يََدْيهِ 

ْايَا لََرأَْيُت أَْن َسأَْخُرُج ِمْن َسَخِطِه بُِعْذرٍ   ،بَلَى إِاِّي َوهللا لَْو َجلَْاُت ِعْنَد َغْيِرَك ِمْن أَْهِل الدُّ

ْثتَُك اْليَْوَم َحِديَث َكِذٍب تَْرَضى بِِه َعنِّيَولَِكنِّي َوهللا لَقَْد َعلِْمُت لَئِْن حَ  ،َولَقَْد أُْعِطيُت َجَداًل   ؛دَّ

ْثتَُك َحِديَث ِصْدٍق تَِجُد َعلَيَّ فِيهِ  ،لَيُوِشَكنَّ هللا أَْن يُْاِخطََك َعلَيَّ  إِاِّي أَلَْرُجو فِيِه  ،َولَئِْن َحدَّ

أَْقَوى َواَل أَْيَاَر ِمنِّي ِحيَن تََخلَّْفُت َوهللا َما ُكْنُت قَطُّ  ،اَل َوهللا َما َكاَن لِي ِمْن ُعْذرٍ  ،َعْفَو هللا

ْدُت ُمْنُذ َذَكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل هللا ... إلى أن قال:  َعْنك َوإِاِّي  ،إِلَى يَْوِمي هََذا َكِذبًا ملسو هيلع هللا ىلصَما تََعمَّ

...الحديثأَلَْرُجو أَْن يَْحفَظَنِي هللا فِيَما بَقِيتُ 
2

 . متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.

 ء من صفات الصالحين المؤمنينالرجا

﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن هَاَجُروْا َوَجاهَُدوْا فِي َسبِيِل هللا أُْولَئَِك يَْرُجوَن قال هللا تعالى: 

ََ َرْحم ِحيٌم﴾ ةَ  .[625]البقرة:  هللا َوهللاُ َغفُوٌر رَّ

ن تَُكواُوْا تَأْلَُموَن فَإِاَّهُْم يَأْلَُموَن َكَما تَأْلَموَن اْلقَْوِم إِ  ﴿ َوالَ تَِهنُوْا فِي اْبتَِغاءِ وقال تعالى: 

 .[203]النااء:  َوتَْرُجوَن ِمَن هللا َما الَ يَْرُجوَن َوَكاَن هللاُ َعلِيماً َحِكيماً﴾

ةَ إاِلَّ  ﴿َولَْوال إِْذ َبَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َما َشاءَ وقال تعالى عن صاحب الجنتين:   هللاُ ال قُوَّ

ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل  *أَاَا أَقَلَّ ِمنَك َماالً َوَولَداً تَرِن بِاهلل إِن  فََعَاى َربِّي أَن يُْؤتِيَِن َخْيراً مِّ

َن الاََّماءِ   .[30 -31]الكهف:  فَتُْصبَِح َصِعيداً َزلَقاً﴾ َعلَْيهَا ُحْابَاااً مِّ

 المؤمن يعمذ صالًحا ويرجو أن يكون من أهذ الجنة

َوأَْصَحابُهُ َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصاْاطَلََق َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  َعنْ  (523

قَدَمنَّ أََحد  ِمْنُكْم تََل يَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوَجاَء الُمْشِرُكونَ  ،َسبَقُوا الُمْشِرِكيَن إِلَى بَْدرٍ 

إِلَى َجنَّةٍ  قُوُموا» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،الُمْشِرُكونَ فََداَا  ،«إِلَى َشْيٍء َحتَّى أَُكوَن أَنَا ُدونَهُ 

َمَواُت َواْْلَْرضُ  َجنَّةٌ  ،يَا َرُسوَل هللا :يَقُوُل ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم اأْلَْاَصاِريُّ  :قَالَ « َعْرُضَها السَّ

َمَواُت َواأْلَْرضُ  َما يَْحِملَُك » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل هللا فَقَ  ،بَخٍ  ،بَخٍ  :قَالَ  «نََعمْ » :قَالَ  ؟َعْرُضهَا الاَّ

 :قَالَ  .إاِلَّ َرَجاَءةَ أَْن أَُكوَن ِمْن أَْهلِهَا ،يَا َرُسوَل هللا ،اَل َوهللا :قَالَ  ؟«بَخٍ  ،بَخٍ  :َعلَى قَْولِكَ 

لَئِْن أَاَا َحيِيُت  :الَ ثُمَّ قَ  ،فََجَعَل يَأُْكُل ِمْنهُنَّ  ،فَأَْخَرَج تََمَراٍت ِمْن قََراِهِ ،  «فَإِنََّك ِمْن أَْهلَِها»

ثُمَّ قَاتَلَهُْم  ،التَّْمرِ  فََرَمى بَِما َكاَن َمَعهُ ِمنَ  :قَالَ  ،َحتَّى آُكَل تََمَراتِي هَِذِه إِاَّهَا لََحيَاةٌ طَِويلَةٌ 

َحتَّى قُتِلَ 
6

 . رواه مالم.

                                                 

 (، وهذا لفظ البخاري.6021(، ومالم )3325البخاري ) 2
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 فضذ الرجاء والخوف عند الموت

َوهَُو فِي  ،َبَخَل َعلَى َشابٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصيَّ أَنَّ النَّبِ بن مالك رضي هللا عنه،  ْن أَاَسِ ع (523

َوإِاِّي أََخاُف  ،اِّي أَْرُجو هللاإِ  ،َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  ؟«َكْيَف تَِجُدكَ » :فَقَالَ  ،الَمْوتِ 

ْعطَاهُ إَِلَّ أَ  ،ََل يَْجتَِمَعاِن فِي قَْلِب َعْبٍد فِي ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .ُذاُوبِي

ا يََخافُ  ،هللا َما يَْرُجو «َوآَمنَهُ ِممَّ
2

 . رواه الترمذي.

 سعة فضذ هللا ورحمته

 .[212]األعراف:  ﴿َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء﴾قال هللا تعالى: 

 أَْنَزلَ  ،إِنَّ هلل ِمائَةَ َرْحَمةٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (521

ْنسِ  ،ِمْنَها َرْحَمةا َواِحَدةا بَْيَن اْلِجنِّ  َوبَِها  ؛فَبَِها يَتََعاطَفُونَ  ؛َوالَهَوامِّ  ،َواْلبََهائِمِ  ،َواإْلِ

َر هللا تِْسعاا َوتِْسِعيَن َرْحَمةا يَْرَحُم بَِها  ،َوبَِها تَْعِطُف اْلَوْحُش َعلَى َولَِدَها ؛يَتََراَحُمونَ  َوأَخَّ

«اْلقِيَاَمةِ ِعبَاَدهُ يَْوَم 
6

 . متفق عليه.

فَإَِذا اْمَرأَةٌ  ،َسْبيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم َعلَى النَّبِيِّ قال:  َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ و (522

ْبيِ  تَْحلُُب ثَْديَهَا تَْاقِي إِذ الاَّْبيِ  ِمنَ   ،فَأَْلَصقَْتهُ بِبَْطنِهَا ،أََخَذْتهُ  ،َوَجَدْت َصبِي ًا فِي الاَّ

َوِهَي  ،اَل  :قُْلنَا ؟«أَتَُرْوَن َهِذِه طَاِرَحةا َولََدَها فِي النَّارِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَنَا النَّبِيُّ  ،ْرَضَعْتهُ َوأَ 

«أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه بَِولَِدَها هلل» :فَقَالَ  ،تَْقِدُر َعلَى أَْن اَل تَْطَرَحهُ 
3

 . متفق عليه.

ا َخلََق هللا الَخْلقَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ عنه، رضي هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (520 َكتََب فِي  ،لَمَّ

«إِنَّ َرْحَمتِي تَْغلُِب َغَضبِي ،فَهَُو ِعْنَدهُ فَْوَق اْلَعْرشِ  ،ِكتَابِهِ 
3

 . متفق عليه.

 .«إِنَّ َرْحَمتِي َسبَقَْت َغَضبِي»وفي رواية: 

لَْو يَْعلَُم الُمْؤِمُن َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل هللارضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  و (525

ْحَمِة َما قَنَطَ  ِمنَ َولَْو يَْعلَُم اْلَكافُِر َما ِعْنَد هللا  ،اْلُعقُوبَِة َما طَِمَع بَِجنَّتِِه أََحد   ِمنَ ِعْنَد هللا  الرَّ

«ِمْن َجنَّتِِه أََحد  
1

 . رواه مالم.

=

                                                                                                                                   

هااو: جعبااة النشاااب، « قراااه» أي: مااا فعلتااه لشاايء إال رجاااء أن أكااون ماان أهلهااا. قولااه:

 والجعبة هي كيس من جلد، والنشاب هو: النبل.

 (.2012) «الصحيحة»(، وهو في 153حديث حان لغيره: رواه الترمذي ) 2

 (.6016(، ومالم )2000البخاري ) 6

 (.6013(، ومالم )1111البخاري ) 3

 (.6012(، ومالم )3213البخاري ) 3

 (.6011مالم ) 1



  وجذالترغيب في الرجاء وحسن الظن باهلل عز

 

321 

 

إِنَّ هللا يُْداِي » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َسِمْعُت َرُسولَ  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: (521 

 :فَيَقُولُ  ،أَتَْعِرُف َذْاَب َكَذا ،أَتَْعِرُف َذْاَب َكَذا :فَيَقُولُ  ،َويَْاتُُرهُ  ،فَيََضُع َعلَْيِه َكنَفَهُ  ،الُمْؤِمنَ 

َرهُ بُِذاُوبِهِ  ،اََعْم أَْي َربِّ  َستَْرتُهَا َعلَْيَك فِي  :الَ َوَرأَى فِي اَْفِاِه أَاَّهُ هَلََك قَ  ،َحتَّى إَِذا قَرَّ

ْايَا ا اْلَكافُِر َوالُمنَافِقُونَ  ،فَيُْعطَى ِكتَاَب َحَانَاتِهِ  ،َوأَاَا أَْغفُِرهَا لََك اْليَْومَ  ،الدُّ فَيَقُوُل  ،َوأَمَّ

.[25]هوب: ﴾هَُؤاَلِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى َربِِّهْم أاََل لَْعنَةُ هللا َعلَى الظَّالِِمينَ : ﴿اأْلَْشهَابُ 
2
متفق  

 عليه.

 عالمة صحة الرجاء

عالمة صحة الرجاء حان الطاعة :قال بعض الالف
6
. 

 رجاء الثواب من وراء العمذ الصالح من أسباب دخوذ الجنة

قَاَل َرُسوُل هللا عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال:  (560

َما ِمْن َعاِمٍل يَْعَمُل بَِخْصلٍَة ِمْنَها َرَجاَء  ،ْلَعْنزِ أَْعًَلهُنَّ َمنِيَحةُ ا :أَْربَُعوَن َخْصلَةا :»ملسو هيلع هللا ىلص

رواه البخاري«. إَِلَّ أَْدَخلَهُ هللا بَِها الَجنَّةَ  ؛َوتَْصِديَق َمْوُعوِدَها ،ثََوابَِها
3
. 

 رجاء هللا من أسباب المغفرة

َل هللا قَا» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ عن أاس بن مالك رضي هللا عنه  (562

َوَرَجْوتَنِي َغفَْرُت لََك َعلَى َما َكاَن فِيَك َوََل  ،إِنََّك َما َدَعْوتَنِي ،يَا اْبَن آَدمَ  :تَبَاَرَك َوتََعالَى

َماءِ  ،أُبَالِي يَا اْبَن آَدمَ  ثُمَّ اْستَْغفَْرتَنِي َغفَْرُت لََك َوََل أُبَالِي يَا  ،لَْو بَلََغْت ُذنُوبَُك َعنَاَن السَّ

ثُمَّ لَقِيتَنِي ََل تُْشِرُك بِي َشْيئاا َْلَتَْيتَُك  ،إِنََّك لَْو أَتَْيتَنِي بِقَُراِب اْْلَْرِض َخطَايَا ،َن آَدمَ ابْ 

«بِقَُرابَِها َمْغفَِرةا 
3

 . رواه الترمذي.

 الرجاء من أسباب توفية األجور وازدياد الفضذ من هللا

                                                 

 (.6025(، ومالم )6332البخاري ) 2

 (.6/30مدارج الاالكين ) 6

 (.6232البخاري ) 3

 أن يعطيه إياها ليشرب لبنها، ثم يربها إليه. «المنيحة»

( عاان أبااي ذر رضااي 1/206(، ورواه أحمااد )3130حااديث حااان لغيااره: رواه الترمااذي ) 3

 (.260) «الصحيحة»، وهو في هللا عنه

قراب »قيل: هو ما عنَّ لك منها، أي: ظهر، وقيل: هو الاحاب، و «عنان الاماء»قوله: 

شااارح حاااديث رقااام  «ريااااض الصاااالحين»معنااااه: ماااا يقاااارب مألهاااا. ااظااار:  «األرض

(2550.) 
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اً  ﴿ إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُونَ قال هللا تعالى:  ا َرَزْقنَاهُْم ِسر  الةَ َوأَافَقُوا ِممَّ ِكتَاَب هللا َوأَقَاُموا الصَّ

ن فَْضلِِه إِاَّهُ َغفُوٌر  *َوَعالاِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُوَر  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُم مِّ

 .[30 -61]فاطر:  َشُكوٌر﴾

 حسن الظن باهلل السيما عند الموت

قَْبَل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا اأْلَْاَصاِريِّ  َعنْ  (566

َوَجلَّ » :َمْوتِِه بِثاََلثَِة أَيَّاٍم يَقُولُ  «ََل يَُموتَنَّ أََحُدُكْم إَِلَّ َوُهَو يُْحِسُن الظَّنَّ بِاهلل َعزَّ
2

. رواه 

 مالم.

 ن به خيًرا وجد خيرا وإن ظن شًرا وجد شراهللا عزوجذ عند ظن عبده به فإن ظ

أَنَا ِعْنَد َظنِّ  :يَقُوُل هللا تََعالَى» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (563

َذَكَرنِي فِي  َوإِنْ  ،َذَكْرتُهُ فِي نَْفِسي ؛فَإِْن َذَكَرنِي ِفي نَْفِسهِ  ،َوأَنَا َمَعهُ إَِذا َذَكَرِني ،َعْبِدي بِي

َب إِلَيَّ بِِشْبرٍ  ،َذَكْرتُهُ ِفي َمَلٍ َخْيٍر ِمْنُهمْ  ؛َمَلٍ  ا ؛َوإِْن تَقَرَّ ْبُت إِلَْيِه ِذَراعا َب إِلَيَّ  ،تَقَرَّ َوإِْن تَقَرَّ

ا ا ؛ِذَراعا ْبُت إِلَْيِه بَاعا «أَتَْيتُهُ َهْرَولَةا  ؛َوإِْن أَتَاِني يَْمِشي ،تَقَرَّ
6

 .. متفق عليه

َعلَى أَبِي اأْلَْسَوِب  ن حبان أبي النضر قال: بخلت مع واثلة بن األسقع وع (563

ةَ اْلُجَرِشيِّ فِي َمَرِضِه الَِّذي َماَت فِيِه، فََالََّم َعلَْيِه، َوَجلََس قَاَل: فَأََخَذ أَبُو اأْلَْسَوِب يَِميَن َواثِلَ 

فَقَاَل لَهُ َواثِلَةُ: َواِحَدةٌ أَْسأَلَُك   ،ملسو هيلع هللا ىلصبِهَا َرُسوَل هللا  لِبَْيَعتِهِ  ؛فََمَاَح بِهَا َعلَى َعْينَْيِه، َوَوْجِههِ 

َعْنهَا، قَاَل: َوَما ِهَي؟ قَاَل: َكْيَف ظَنَُّك بَِربَِّك؟ قَاَل: فَقَاَل أَبُو اأْلَْسَوِب: َوأََشاَر بَِرْأِسِه، أَْي 

أَنَا ِعْنَد ظَنِّ  :قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ »يَقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصإِاِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللا  ؛قَاَل: َواثِلَةُ أَْبِشرْ  ،َحَانٌ 

«َعْبِدي ِبي، فَْليَظُنَّ ِبي َما َشاءَ 
3

 .. رواه أحمد

إِنَّ هللا يَقُوُل أَنَا » قال: ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه، أن  (561

رواه أحمد«.َوأَنَا َمَعهُ إَِذا َدَعانِي ،ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي
3
. 

 نماذج من حسن ظن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بربه
                                                 

 (.6500مالم ) 2

 (.6201(، ومالم )0301البخاري ) 6

(، 2210) «الصاااحيح المااااند»(، وهاااو فاااي 3/312حاااديث صاااحيح: رواه أحماااد ) 3

(، وابان حباان: 66/50) «الكبيار»لطبرااي في (، وفي رواية عند ا2223والصحيحة )

الصاحيح »، وهاذه الرواياة فاي «أاا عند ظن عبادي باي، إن ظان خياًرا، وإن ظان شاًرا»

، «إن ظن بي خيًرا فلاه، وإن ظان باي شاًرا فلاه»، و في رواية للطبرااي أيًضا: «الماند

 «.الصحيحة»وهذه الرواية في 

 (.1/311) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 620رواه أحمد ) 3
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لَْو أَنَّ  :َوأَاَا فِي اْلَغارِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقُْلُت لِلنَّبِيِّ : َعْن أَاٍَس َعْن أَبِي بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (562 

«بِاْثنَْيِن هللا ثَالِثُهَُما َما ظَن َك يَا أَبَا بَْكرٍ » :فَقَالَ  ،أَلَْبَصَراَا ؛أََحَدهُْم اَظََر تَْحَت قََدَمْيهِ 
2

.متفق 

 عليه.

ا  ،قِبََل اَْجدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َغَزا َمَع َرُسوِل هللا وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه،  (560 فَلَمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفَنََزَل َرُسوُل هللا  ،فَأَْبَرَكْتهُْم اْلقَائِلَةُ فِي َواٍب َكثِيِر اْلِعَضاهِ  ،قَفََل َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَفََل َرُسوُل هللا 

َجر َق النَّاُس يَْاتَِظلُّوَن بِالشَّ َواِْمنَا  ،َوَعلََّق بِهَا َسْيفَهُ  ،تَْحَت َسُمَرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفَنََزَل َرُسوُل هللا  ،َِوتَفَرَّ

 ،إِنَّ َهَذا اْختََرطَ َعلَيَّ َسْيِفي» :فَقَالَ  ،َوإَِذا ِعْنَدهُ أَْعَرابِيٌّ  ،يَْدُعواَا ملسو هيلع هللا ىلصفَإَِذا َرُسوُل هللا  ،اَْوَمةً 

َولَْم  ،هللا ثًََلثاا :فَقُْلتُ  ؟َمْن يَْمنَُعَك ِمنِّي :فَقَالَ  ،َوُهَو فِي يَِدِه َصْلتاا ،فَاْستَْيقَْظتُ  ،أَنَا نَاِئم  وَ 

«َوَجلَسَ  ،يَُعاِقْبهُ 
6

 .. متفق عليه

 الترهيب من القنوط واليأ  من رحمة هللا عزوجذ

 تعريف القنوط لغة واصطالًحا

 الشيء.القنوط لغة: أشد اليأس من 

هو استبعاب الفرج، واليأس منه، وهو يقابل  «فتح المجيد»واصطالًحا: قال في 

األمن من مكر هللا، وكالهما ذاب عظيم، وينافيان كمال التوحيد
3
. 

 تعريف اليأ  لغة واصطالًحا.

 اليأس لغة: ااقطاع األمل.

وهو ضد  واصطالًحا: قال المناوي رحمه هللا: اليأس: القطع بأن الشيء ال يكون،

الرجاء
3
. 

 النهي عن القنوط

                                                 

 (.6352(، ومالم )3213البخاري ) 2

 (.533(، ومالم )6120البخاري ) 6

الشاجرة مان  «الاامرة»الشاجرالذي لاه شاوك، و «العضااة»، أي: رجاع، و«قفال»قوله: 

، أي: سااله، وهااو فااي يااده. «اختاارط الااايف»الطلاح، وهااي العظااام ماان شااجر العضاااة، و

 (.05شرح حديث رقم )« ياض الصالحينر»، أي: مالواًل. ااظر «صلتًا»

 (.311) «فتح المجيد» 3

 (.332) «التوقيف» 3
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َن اْلقَااِِطيَن﴾قال هللا تعالى:   .[11]الحجر:  ﴿ قَالُوْا بَشَّْراَاَك بِالَحقِّ فاَلَ تَُكن مِّ

ْحَمِة هللا إِنَّ وقال تعالى:  ﴿ قُْل يَا ِعبَاِبَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَافُِاِهْم ال تَْقنَطُوا ِمن رَّ

ِحيُم﴾هللا يَْغفُِر ال اُوَب َجِميعاً إِاَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ  .[13]الزمر:  ذُّ

 القنوط واليأ  من رحمة هللا من الكبائر

عن ابن عباس رضي هللا عنهما، أن رجاًل قال: يا رسول هللا، ما الكبائر؟ قال:  (565

. رواه البزار«الشرك باهلل، واإلياس من روح هللا، والقنوط من رحمة هللا»
2
. 

 انطين من رحمة هللاذم الق

﴿ َوإَِذا أََذْقنَا النَّاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بِهَا َوإِن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت قال هللا تعالى: 

 .[32]الروم:  أَْيِديِهْم إَِذا هُْم يَْقنَطُوَن﴾

هُ الشَّ  ﴿ال يَْاأَُم اإِلاَااُن ِمن ُبَعاءِ وقال تعالى:  اَّ  .[31]فصلت:  رُّ فَيَُؤوٌس قَنُوطٌ﴾اْلَخْيِر َوإِن مَّ

 .[1]هوب:  ﴿ َولَئِْن أََذْقنَا اإِلْاَااَن ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ اََزْعنَاهَا ِمْنهُ إِاَّهُ لَيَئُوٌس َكفُوٌر﴾وقال تعالى: 

الشَّرُّ َكاَن  ﴿ َوإَِذآ أَْاَعْمنَا َعلَى اإِلاَااِن أَْعَرَض َواَأَى بَِجااِبِِه َوإَِذا َماَّهُ وقال تعالى: 

 .[53]اإلسراء:  يَُؤوساً﴾

 إثم القانطين من رحمة هللا

ثًََلثَة  ََل تَْسأَْل » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه،  (561

 ،فََماتَ  ،بَقَ أَْو َعْبد  أَ  ،َوأََمة   ،َوَماَت َعاِصياا ،َوَعَصى إَِماَمهُ  ،َرُجل  فَاَرَق الَجَماَعةَ  :َعْنُهمْ 

ْنيَا َجْت بَْعَدهُ  ،َواْمَرأَة  َغاَب َعْنَها َزْوُجَها قَْد َكفَاَها ُمْؤنَةَ الد  َوثًََلثَة   ،فًََل تَْسأَْل َعْنُهمْ  ،فَتَبَرَّ

ةُ َوإَِزا ،فَإِنَّ ِرَداَءهُ اْلِكْبِريَاءُ  ،َرُجل  نَاَزَع هللا َعزَّ َوَجلَّ ِرَداَءهُ  :ََل تَْسأَْل َعْنُهمْ   ،َرهُ اْلِعزَّ

رواه أحمد«. َواْلقَنُوطُ ِمْن َرْحَمِة هللا ،َوَرُجل  َشكَّ فِي أَْمِر هللا
6
. 

 اليأ  من رحمة هللا من صفات الكافرين

ُاوْا ِمن يُوُسَف َوأَِخيِه َوالَ قال هللا تعالى عن يعقوب عليه الاالم:  ﴿ يَا بَنِيَّ اْذهَبُوْا فَتََحاَّ

وْ  ْوحِ هللا إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن﴾تَْيأَُسوْا ِمن رَّ  .[50]يوسف:  ِح هللا إِاَّهُ الَ يَْيأَُس ِمن رَّ

ْحَمتِي َوأُْولَئَِك لَهُْم وقال تعالى:  ﴿َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت هللا َولِقَائِِه أُْولَئَِك يَئُِاوا ِمن رَّ

 .[63]العنكبوت:  َعَذاٌب أَلِيٌم﴾
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أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتََولَّْوا قَْوماً َغِضَب هللاُ َعلَْيِهْم قَْد يَئُِاوا ِمَن  ﴿ يَاوقال تعالى:  

 .[23]الممتحنة:  اآلِخَرِة َكَما يَئَِس اْلُكفَّاُر ِمْن أَْصَحاِب اْلقُبُوِر﴾

 القنوط من رحمة هللا من صفات الضالين

َن اْلقَااِِطيَن  ﴿قَالُوْا بَشَّْراَاَك بِالَحقِّ قال هللا تعالى:  قَاَل َوَمن يَْقنَطُ ِمن  *فاَلَ تَُكن مِّ

آلُّوَن﴾ ْحَمِة َربِِّه إاِلَّ الضَّ  .[12 -11]الحجر:  رَّ

 

 الترغيب في العمذ الصالح

 األمر بالعمذ الصالح

ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالِحاً إِاِّي قال هللا تعالى:  بَِما تَْعَملُوَن ﴿يَا أَيُّهَا الرُّ

 .[12]المؤمنون:  َعلِيٌم﴾

وَن إِلَى وقال تعالى:  ﴿َوقُِل اْعَملُوْا فََايََرى هللاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َوالُمْؤِمنُوَن َوَستَُربُّ

 .[201]التوبة:  َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّهَاَبِة فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾

بِي َمَعهُ َوالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَهُ اْلَحِديَد ﴿َولَ وقال تعالى:  أَِن  *قَْد آتَْينَا َباُوَب ِمنَّا فَْضالً يَا ِجبَاُل أَوِّ

ْرِب َواْعَملُوا َصالِحاً إِاِّي بَِما تَْعَملُوَن بَِصير﴾ ْر فِي الاَّ  .[22 -20]سبأ: اْعَمْل َسابَِغاٍت َوقَدِّ

 التي تشغذ عنهاألمر بالمبادرة بالعمذ قبذ الفتن 

 فِتَناا بِاْْلَْعَمالِ  بَاِدُروا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  قَالَ  رضي هللاُ عنه قال:َ هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (530

ُجلُ  يُْصبِحُ  المْظلِمِ  اللَّْيلِ  َكقِطَعِ  ا َويُْمِسي ُمْؤِمناا الرَّ ا َويُْصبِحُ  ُمْؤِمناا يُْمِسي أَوْ  ،َكافِرا  َكافِرا

ْنيَا ِمنَ  بَِعَرضٍ  ِدينَهُ  يَبِيعُ  رواه مالم «.الد 
2
 

 تكون سرعة العبد على الصراط على حسب عمله الصالح

 َوتُْرَسلُ ...» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَااَل  رضي هللاُ عنهما وُحَذْيفَةَ  ،هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (532

ِحمُ  اْْلََمانَةُ  َراطِ  َجنَبَتَيْ  فَتَقُوَمانِ  ،َوالرَّ لُُكمْ  يَُمر  فَ  ،َوِشَماَلا  يَِميناا الصِّ  :قَالَ  «.َكاْلبَْرقِ  أَوَّ

ي أَْاتَ  بِأَبِي :قُْلتُ   َويَْرِجعُ  يَُمر   َكْيفَ  اْلبَْرقِ  إِلَى تََرْوا أَلَمْ » :قَالَ  ؟اْلبَْرقِ  َكَمرِّ  َشْيءٍ  أَيُّ  َوأُمِّ

يحِ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،َعْينٍ  طَْرفَةِ  فِي جَ  َوَشدِّ ، الطَّْيرِ  َكَمرِّ  ثُمَّ  ،الرِّ  َونَبِي ُكمْ  أَْعَمالُُهمْ  بِِهمْ  تَْجِري الِ الرِّ

َراطِ  َعلَى قَائِم   ُجلُ  يَِجيءَ  َحتَّى ،اْلِعبَادِ  أَْعَمالُ  تَْعِجزَ  َحتَّى َسلِّمْ  َسلِّمْ  َربِّ  :يَقُولُ  الصِّ  فًََل  الرَّ

ْيرَ  يَْستَِطيعُ  َراطِ  َحافَتَيْ  َوفِي :قَالَ  َزْحفاا إَِلَّ  السَّ  َمنْ  بِأَْخذِ  َمأُْموَرة   َعلَّقَة  مُ  َكًَللِيبُ  الصِّ
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. رواه مالم«النَّارِ  فِي َوَمْكُدوس   ،نَاجٍ  فََمْخُدوش   بِهِ  أُِمَرتْ 
2

. وقد تقدم هذا الحديث بطوله 

 .«الترغيب في أباء األمااة»مع شرح الغامض منه في باب 

 درجات العباد في الجنة على حسب أعمالهم

ا يَْعَملُوَن﴾﴿ َولُِكلٍّ َبرَ قال هللا تعالى:  ا َعِملُوْا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ مَّ  .[236]األاعام:  َجاٌت مِّ

ا َعِملُوا َولِيَُوفِّيَهُْم أَْعَمالَهُْم َوهُْم ال يُْظلَُموَن﴾وقال تعالى:  مَّ  .[21]األحقاف:  ﴿َولُِكلٍّ َبَرَجاٌت مِّ

 من عمذ صالًحا فإنما ينفع نفسه

 يِد﴾لَعبِ فََعلَْيهَا َوَما َربَُّك بِظاَلٍَّم لِ  َعِمَل َصالِحاً فَلِنَْفِاِه َوَمْن أََساءَ ﴿َمْن قال هللا تعالى: 

 .[32]فصلت: 

 فََعلَْيهَا ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعوَن﴾ ﴿َمْن َعِمَل َصالِحاً فَلِنَْفِاِه َوَمْن أََساءَ وقال تعالى: 

 .[21]الجاثية: 

 هللا تعالىاألعماذ والقلوب هي محذ نظر 

إِنَّ هللا ََل يَْنظُُر إِلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (536

رواه مالم«. َوأَْعَمالُِكمْ  ،َولَِكْن يَْنظُُر إِلَى قُلُوبُِكمْ  ،َوأَْمَوالُِكمْ  ،ُصَوِرُكمْ 
6
. 

 الطيب الصالح يرفع الكلمَ  العمذُ 

الُِح يَْرفَُعهُ﴾﴿إِلَيْ قال هللا تعالى:   .[20]فاطر:  ِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ

 سيًئاال يستوي من عمذ صالًحا ومن عمذ 

الَِحاِت َوال قال هللا تعالى:  ﴿َوَما يَْاتَِوي األَْعَمى َواْلبَِصيُر َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ا تَتََذكَّ   .[15]غافر:  ُروَن﴾الُمِايُء قَلِيالً مَّ

يِّئَاِت أ ن اَّْجَعلَهُْم َكالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  أم﴿ وقال تعالى:  َحِاَب الَِّذيَن اْجتََرُحوا الاَّ

الَِحاِت َسَواءً  ْحيَاهُم َوَمَماتُهُْم َساءَ  الصَّ  .[62]الجاثية:  َما يَْحُكُموَن﴾ مَّ

الَِحاِت َكالُمْفِاِديَن فِي األَْرِض أَْم ﴿ أَْم اَْجَعُل الَِّذيَن آمَ وقال تعالى:  نُوا َوَعِملُوا الصَّ

اِر﴾  .[65]ص:  اَْجَعُل الُمتَّقِيَن َكاْلفُجَّ

 هللا عزوجذ يمتحن عباده أيهم أحسن عماًل 

َمَواِت َواألَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشهُ َعلَى قال هللا تعالى:  ﴿َوهَُو الَِّذي َخلَق الاَّ
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 .[0]هوب:  لَماِء لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَاُن َعَمالً﴾ا 

 .[0]الكهف:  ﴿إِاَّا َجَعْلنَا َما َعلَى األَْرِض ِزينَةً لَّهَا لِنَْبلَُوهُْم أَيُّهُْم أَْحَاُن َعَمالً﴾وقال تعالى: 

﴿الَِّذي َخلََق الَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِيَْبلَُوُكمْ وقال تعالى: 
2
ْحَاُن َعَمالً َوهَُو اْلَعِزيُز أَيُُّكْم أَ  

 .[6]الملك:  اْلَغفُوُر﴾

 هللا عزوجذ مطلع على أعماذ عباده

 .[265]النااء:  ﴿ َوإِن تُْحِانُوْا َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ هللا َكاَن ِبَما تَْعَملُوَن َخِبيراً﴾قال هللا تعالى: 

ْن َخيْ وقال تعالى:  ُموْا ألَافُِاُكم مِّ ٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللا إِنَّ هللا بَِما تَْعَملُوَن ﴿ َوَما تُقَدِّ

 .[220]البقرة:  بَِصيٌر﴾

 .[653]البقرة:  ﴿ َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َعلِيٌم﴾وقال تعالى: 

 .[201]المائدة:  ﴿ إِلَى هللا َمْرِجُعُكْم َجِميعاً فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾وقال تعالى: 

﴿ َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَْتلُو ِمْنهُ ِمن قُْرآٍن َوالَ تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ : وقال تعالى

 .[22]يواس:  ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشهُوباً إِْذ تُفِيُضوَن فِيِه﴾

 العمذ الصالح من صفات المالئكة

ْكَرُموَن ﴿قال هللا تعالى:   .[60 -62]األابياء: ﴾ْلقَْوِل َوهُم بِأَْمِرِه يَْعَملُونَ ال يَْابِقُواَهُ بِا *بَْل ِعبَاٌب مُّ

 العمذ هو الذي ينزذ مع صاحبه في القبر

 ،ثًََلثَة   الَميِّتَ  يَْتبَعُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال:  (533

 َويَْبقَى ،َوَمالُهُ  أَْهلُهُ  فَيَْرِجعُ  ،َوَعَملُهُ  ،هُ َوَمالُ  ،أَْهلُهُ  يَْتبَُعهُ  ،َواِحد   َمَعهُ  َويَْبقَى اْثنَانِ  فَيَْرِجعُ 

متفق عليه«. َعَملُهُ 
6
. 

 العمذ الصالح يجسده هللا عزوجذ يوم القيامة، ويجعله مؤانًسا لصاحبه في قبره

في المؤمن...  ملسو هيلع هللا ىلصعن البراء بن عازب رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (533

 ،طيب الريح ،حسن الثياب ،ل حسن الوجهويأتيه رج ،ويفسح له في قبره مد بصره»

                                                 

عيااض رحماه  الفضايل بانقاال « أيكام أحاان عماال»، أي: يمتحنكم. «يبلوكمل»قوله:  2

هللا: أي: أخلصه، وأصوبه. قيل: يا أبا علاي، ماا أخلصاه، وأصاوبه؟ فقاال: إن العمال إذا 

كان خالًصا، ولم يكن صاوابًا لام يقبال، وإذا كاان صاوابًا ولام يكان خالًصاا لام يقبال حتاى 

 .هلل، والصواب: ما كان على الانة ما كانيكون خالًصا صوابًا، والخالص: 
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فوجهك  ،ومن أنت :فيقول ،فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد

أقم  ،فيقول رب أقم الساعة ،أنا عملك الصالح :فيقول ؟الوجه الذي يجئ بالخير

حتى  ،ويضيق عليه قبره» . وقال في الكافر:«ومالي ،الساعة حتى أرجع إلى أهلي

 :فيقول ،منتن الريح ،وقبيح الثياب ،ويأتيه رجل قبيح الوجه ،ليه أضًلعهتختلف ع

فوجهك الوجه الذي  ،من أنت :فيقول ،هذا يومك الذي كنت توعد ،أبشر بالذي يسوءك

رب َل تقم  ،رب َل تقم الساعة :فيقول ،أنا عملك الخبيث :فيقول ؟يجئ بالشر

. رواه ابن أبي شيبة«الساعة
2
. 

 احً لالصاالح يطلاب الرجااوع إلاى الادنيا ماان أجاذ أن يعماذ صااا المقصار فاي العمااذ
 وذلث في ثالثة مواطن عند الموت وفي عرصات القيامة وفي النار

لََعلِّي أَْعَمُل َصالِحاً فِيَما  *﴿َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدهُُم الَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن قال هللا تعالى: 

 .[200 -11]المؤمنون:  ةٌ هَُو قَائِلُهَا َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن﴾تََرْكُت َكالَّ إِاَّهَا َكلِمَ 

ُرُؤوِسِهْم ِعنَد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْراَا  ا﴿ َولَْو تََرى إِِذ الُمْجِرُموَن اَاِكُاووقال تعالى: 

 .[26]الاجدة:  َن﴾َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا اَْعَمْل َصالِحاً إِاَّا ُموقِنُو

﴿َوالَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم اَاُر َجهَنََّم ال يُْقَضى َعلَْيِهْم فَيَُموتُوا َوال يَُخفَُّف َعْنهُم وقال تعالى: 

ْن َعَذابِهَا َكَذلَِك اَْجِزي ُكلَّ َكفُوٍر  َوهُْم يَْصطَِرُخوَن فِيهَا َربَّنَا أَْخِرْجنَا اَْعَمْل َصالِحاً  *مِّ

ا يَتََذكَُّر فِيِه َمن تََذكََّر َوَجاءُكُم النَِّذيُر فَُذوقُوا فََما َغْيَر  ْرُكم مَّ الَِّذي ُكنَّا اَْعَمُل أََولَْم اَُعمِّ

 .[30 -32]فاطر:  لِلظَّالِِميَن ِمن اَِّصيٍر﴾

 العمذ الصالح ال يضيع منه شيء عند هللا عزوجذ

الَِحاِت إِاَّا ال اُِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَاَن ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعمِ قال هللا تعالى:  لُوا الصَّ

 .[30]الكهف:  َعَمالً﴾

ن َذَكٍر أَْو أُاثَى وقال تعالى:  نُكم مِّ ﴿ فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَاِّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ن بَْعٍض﴾  .[211]آل عمران:  بَْعُضُكم مِّ

الَِحاِت َوهَُو ُمْؤِمٌن فاَل ُكْفَراَن لَِاْعيِِه َوإِاَّا لَهُ فََمن يَْعمَ  وقال تعالى: ﴿ ْل ِمَن الصَّ

 .[13]األابياء: ﴾ َكاتِبُونَ 

ْحَضراً  وقال تعالى: ﴿ ا َعِملَْت ِمْن َخْيٍر مُّ  .[30]آل عمران: ﴾ يَْوَم تَِجُد ُكلُّ اَْفٍس مَّ

ا َعِملَْت َوهُْم الَ يَْوَم تَأْتِي ُكلُّ اَْفٍس تَُجاِبُل عَ  وقال تعالى: ﴿ ن اَّْفِاهَا َوتَُوفَّى ُكلُّ اَْفٍس مَّ

 .[222]النحل: ﴾ يُْظلَُمونَ 
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نْ  َوَما أَلَْتنَاهُموقال تعالى: ﴿  ن َشْيٍء ُكلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَاَب َرِهينٌ  مِّ ]الطور: ﴾َعَملِِهم مِّ

 .﴾: أاقصناهمأَلَْتنَاهُم.ومعنى ﴿[62

ٍة َخْيراً يََرهُ  فََمن يَْعَملْ  وقال تعالى: ﴿ اً يََرهُ *ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشر  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

 .[5 -0]الزلزلة: 

 أَاَّهُ  َوتََعالَى هللا تَبَاَركَ  َعنِ  َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ و (531

 فَْليَْحَمدِ  َخْيًرا َوَجدَ  فََمنْ  إِيَّاهَا أَُوفِّيُكمْ  ثُمَّ  ،لَُكمْ  ْحِصيهَاأُ  أَْعَمالُُكمْ  ِهيَ  إِاََّما ِعبَاِبي يَا»... :قَالَ 

رواه مالم«. اَْفَاهُ  إاِلَّ  يَلُوَمنَّ  فاََل  َذلِكَ  َغْيرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  ،هللا
2
 

 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَْعَرابِي ًا َسأََل َرُسوَل هللا وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه،  (532

فَهَْل  :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَ  ؟«فََهْل لََك ِمْن إِبِلٍ  ،َوْيَحَك إِنَّ َشأَْن اْلِهْجَرِة لََشِديد  » :فَقَالَ  ،اْلِهْجَرةِ 

فَإِنَّ هللا لَْن يَتَِرَك ِمْن َعَملَِك  ؛فَاْعَمْل ِمْن َوَراِء اْلبَِحارِ » :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَ  ؟تُْؤتِي َصَدقَتَهَا

.متفق عليه«َشْيئاا
6
. 

 ية التوسذ باألعماذ الصالحةمشروع

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  هللا َعْنهَُما َرِضيَ عن عبد هللا بن عمر   (530

 فَاْنَحَدَرتْ  فََدَخلُوهُ  ،َغارٍ  إِلَى الَمبِيتَ  أََوْوا َحتَّى قَْبلَُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  ثًََلثَةُ  اْنطَلَقَ »

ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  يُْنِجيُكمْ  ََل  إِنَّهُ  :فَقَالُوا ،اْلَغارَ  َعلَْيِهمُ  تْ فََسدَّ  ،الَجبَلِ  ِمنَ  َصْخَرة    أَنْ  إَِلَّ  الصَّ

الحديث. متفق عليه «...أَْعَمالُِكمْ  هللا بَِصالِحِ  تَْدُعوا
3
. 

 سؤاذ هللا تعالى اإلعانة على األعماذ الصالحة

هُ َوبَلَغَ قال هللا تعالى:  أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر اِْعَمتََك  ﴿َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ

يَّتِي إِاِّي تُْبتُ  إِلَْيَك  الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِحاً تَْرَضاهُ َوأَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ

اَتَقَبَُّل َعْنهُْم أَْحَاَن َما َعِملُوا َواَتَجاَوُز َعن َسيِّئَاتِِهْم فِي أُْولَئَِك الَِّذيَن  *َوإِاِّي ِمَن الُمْالِِميَن 

ْدِق الَِّذي َكااُوا يُوَعُدوَن﴾  .[22 -21]األحقاف:  أَْصَحاِب الَجنَِّة َوْعَد الصِّ

ن قَْولِهَا َوقَاَل َربِّ أَْوِزعْ وقال تعالى عن سليمان عليه الاالم:  نِي﴿فَتَبَاََّم َضاِحكاً مِّ
3
 

أَْن أَْشُكَر اِْعَمتََك الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالِحاً تَْرَضاهُ َوأَْبِخْلنِي 

الِِحيَن﴾  .[21]النمل:  بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِبَك الصَّ
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 ثمرات األعماذ الصالحة

 العمذ الصالح من أسباب دخوذ الجنة

الَِحاِت أُْولَئَِك أَْصَحاُب الَجنَِّة هُْم فِيهَا ﴿وَ قال هللا تعالى:  الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[56]البقرة:  َخالُِدوَن﴾

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا وقال تعالى:  ِر الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ ﴿َوبَشِّ

ْزقاً قَالُوْا هََذا الَِّذي ُرِزْقنَا ِمن قَْبُل َوأُتُوْا بِِه ُمتََشابِهاً  األَْاهَاُر ُكلََّما ُرِزقُواْ  ِمْنهَا ِمن ثََمَرٍة رِّ

طَهََّرةٌ َوهُْم فِيهَا َخالُِدوَن﴾  .[16]البقرة:  َولَهُْم فِيهَا أَْزَواٌج مُّ

الَِحاِت َكااَْت لَهُ وقال تعالى:   *ْم َجنَّاُت اْلفِْرَبْوِس اُُزالً ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .[205 -200]الكهف:  َخالِِديَن فِيهَا ال يَْبُغوَن َعْنهَا ِحَوالً﴾

اِلَحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتهَا وقال تعالى:  ﴿إِنَّ هللا يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .[63]الحج:  ِمن َذهٍَب َولُْؤلُؤاً َوِلبَاُسهُْم ِفيهَا َحِريٌر﴾األَْاهَاُر يَُحلَّْوَن فِيهَا ِمْن أََساِوَر 

 واآليات في هذا الباب كثيرة جًدا.

قَاَل َرُسوُل هللا وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال:  (535

ْصلٍَة ِمْنَها َرَجاَء َما ِمْن َعاِمٍل يَْعَمُل بِخَ  ،أَْعًَلهُنَّ َمنِيَحةُ اْلَعْنزِ  :أَْربَُعوَن َخْصلَةا :»ملسو هيلع هللا ىلص

رواه البخاري«. إَِلَّ أَْدَخلَهُ هللا بَِها الَجنَّةَ  ؛َوتَْصِديَق َمْوُعوِدَها ،ثََوابَِها
2
. 

 العمذ الصالح من أسباب حسن المرجع

الَِحاِت طُوبَى لَهُْم َوُحْاُن َمآٍب﴾قال هللا تعالى:  . [61]الرعد:  ﴿الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 المآب هو: المرجع.و

 العمذ الصالح من أسباب مضاعفة األجور

بُُكْم ِعنَداَا ُزْلفَى إِالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل قال هللا تعالى:  ﴿َوَما أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُبُكم بِالَّتِي تُقَرِّ

ْعِف بَِما َعِملُوا َوهُْم فِي اْلُغرُ  َصالِحاً فَأُْولَئَِك لَهُْم َجَزاءُ   .[30]سبأ:  فَاِت آِمنُوَن﴾الضِّ

 ومن أسباب توفية األجور
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الَِحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرهُْم َوهللاُ الَ يُِحبُّ قال هللا تعالى:   ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوْا الصَّ ﴿َوأَمَّ

 .[10]آل عمران:  الظَّالِِميَن﴾

 ومن أسباب األجر الكبير

ُر الُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن ﴿إِنَّ هََذا اْلقُرْ قال هللا تعالى:  آَن يِْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم َويُبَشِّ

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم أَْجراً َكبِيراً﴾  .[1]اإلسراء:  الصَّ

 ومن أسباب األجر الحسن

الَِحاِت أَنَّ لَهُمْ ﴿قال هللا تعالى:  َر الُمْؤِمنِيَن الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ  .[6]الكهف: ﴾أَْجراً َحَاناً  َويُبَشِّ

 ومن أسباب األجور التي ال تنقطع أبًدا

الَِحاِت لَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن﴾قال هللا تعالى:  . [1]فصلت:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 قال مجاهد: أي: غير مقطوع. ﴿َغْيُر َمْمنُوٍن﴾

 ومن أسباب األجر العظيم

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم﴾ى: قال هللا تعال الَِحاِت لَهُم مَّ  ﴿َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[1]المائدة: 

 العمذ الصالح من أسباب المغفرة

 .[56]طه:  ﴿ َوإِاِّي لََغفَّاٌر لَِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِحاً ثُمَّ اْهتََدى﴾قال هللا تعالى: 

الَِحاِت لَهُم  وقال تعالى: ﴿ الَِّذيَن َكفَُروا لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر﴾  .[0]فاطر:  مَّ

ْغفَِرةٌ َوأَْجٌر َكبِيٌر﴾وقال تعالى:  الَِحاِت أُْولَئَِك لَهُم مَّ  ﴿إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[22]هوب: 

 ومن أسباب تكفير السيئات 

 .[1]التغابن:  ﴿َوَمن يُْؤِمن بِاهلل َويَْعَمْل َصالِحاً يَُكفِّْر َعْنهُ َسيِّئَاتِِه﴾قال هللا تعالى: 

الَِحاِت لَنَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َولَنَْجِزيَنَّهُْم وقال تعالى:  ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .[0]العنكبوت:  َن الَِّذي َكااُوا يَْعَملُوَن﴾أَْحاَ 

 العمذ الصالح من أسباب الفالح

ا َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِحاً فََعَاى أَن يَُكوَن ِمَن الُمْفلِِحيَن﴾قال هللا تعالى:   ﴿فَأَمَّ

 .[20]القصص: 

 المؤمنون الذين يعملون الصالحات هم خير الخليقة

الَِحاِت أُْولَئَِك هُْم َخْيُر اْلبَِريَّةِ إِ  ﴿قال هللا تعالى:   .[0]البينة:  ﴾نَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ



 ثمرات األعماذ الصالحة                                                            

 

350 

 إذا أراد هللا بعبده خيًرا وفقه لعمذ صالح بين يدي موته

: يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي هللا عنه أاه سمع (531

يفتح له عمًل صالحا بين يدي »عاله؟ قال:  ، قيل: وما«إذا أراد هللا بعبد خيرا عسله»

«المنتخب». رواه عبد بن حميد في «موته حتى يرضى عنه من حوله
2
. 

وفي رواية ألحمد
6

ا استعمله»:  ، قيل: وما استعمله؟ قال «إذا أراد هللا بعبٍد خيرا

 فذكر مثله.

 العمذ الصالح من أسباب الهداية

الَِحاِت يَْهِديِهْم َربُّهُْم بِإِيَمااِِهْم تَْجِري ِمن ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُ قال هللا تعالى:  وْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[1]يواس:  تَْحتِِهُم األَْاهَاُر فِي َجنَّاِت النَِّعيِم﴾

 العمذ الصالح من أسباب والية هللا للعبد

 .[260]األاعام: ﴾َما َكااُوْا يَْعَملُونَ لَهُْم َباُر الاَّالَِم ِعنَد َربِِّهْم َوهَُو َولِيُّهُْم بِ ﴿قال هللا تعالى: 

 العمذ الصالح من أسباب النجاة من الهالث والدمار

الةَ َواتَّبَُعوا الشَّهََواِت فََاْوَف قال هللا تعالى:  ﴿ فََخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

 أُْولَئَِك يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َوال يُْظلَُموَن َشْيئاً﴾إاِلَّ َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالِحاً فَ  *يَْلقَْوَن َغي اً 

 .[20 - 11]مريم: 

 العمذ الصالح من أسباب انتفاء الخوف والحزن

ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاهلل قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوالَِّذيَن هَاُبوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

َل َصالِحاً فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن﴾ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَعمِ 

 .[600]البقرة: 

 العمذ الصالح من أسباب الزيادة من فضذ هللا

الَِحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرهُْم َويَزقال هللا تعالى:  ا الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ ن ﴿فَأَمَّ يُدهُم مِّ

 .[203]النااء:  فَْضلِِه﴾

الَِحاِت ِمن فَْضلِِه إِاَّهُ ال يُِحبُّ وقال تعالى:  ﴿لِيَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .[31]الروم:  اْلَكافِِريَن﴾

 العمذ الصالح من أسباب الحياة الطيبة

                                                 

 ( بإسناب حان.2/330) «المنتخب»رواه عبد بن حميد في  2
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ن َذَكٍر أَْو قال هللا تعالى:   أُاثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً ﴿ َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّ

 .[10]النحل:  َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجَرهُم بِأَْحَاِن َما َكااُوْا يَْعَملُوَن﴾

 العمذ الصالح من أسباب الرزق الكريم

ْغفَِرةٌ وَ ﴿قال هللا تعالى:  الَِحاِت لَهُم مَّ  .[10]الحج:  ﴾ِرْزٌق َكِريمٌ فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريمٌ ﴿وقال تعالى:  الَِحاِت أُْولَئَِك لَهُم مَّ  ﴾لِيَْجِزَي الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 .[3]سبأ:

 العمذ الصالح من أسباب إجابة الدعاء

الِحَ قال هللا تعالى:  ن فَْضلِِه﴾﴿ َويَْاتَِجيُب الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  اِت َويَِزيُدهُم مِّ

. قال الادي، وابن جرير: معناه: ياتجيب لهم الدعاء، واستظهر الحافظ ابن [62]الشورى: 

 هذا القول. «تفايره»كثير في 

 العمذ الصالح من أسباب نجاة العبد من النار

 *مَّ َرَبْباَاهُ أَْسفََل َسافِلِيَن ثُ  *﴿لَقَْد َخلَْقنَا اإِلاَااَن فِي أَْحَاِن تَْقِويٍم قال هللا تعالى: 

الَِحاِت فَلَهُْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ   .[2-3]التين:  ﴾إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

، أي: إلى النار، قاله مجاهد، وأبو العالية، ﴾ثُمَّ َرَبْباَاهُ أَْسفََل َسافِلِينَ ﴿ومعنى قوله: 

 والحان، وابن زيد وغيرهم.

 لعمذ الصالح من أسباب السالمة من البغي والظلما

نَ قال هللا تعالى عن باوب عليه الاالم:  لَيَْبِغي بَْعُضهُْم َعلَى  اْلُخلَطَاءِ  ﴿َوإِنَّ َكثِيراً مِّ

ا هُْم﴾ الَِحاِت َوقَلِيٌل مَّ  .[63]ص:  بَْعٍض إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 نجاة من الخسارةالعمذ الصالح من أسباب ال

إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  *إِنَّ اإِلاَااَن لَفِي ُخْاٍر  *﴿ َواْلَعْصِر قال هللا تعالى: 

ْبِر﴾ الَِحاِت َوتََواَصْوا بِالَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  .[3 -2]العصر:  الصَّ

ماان العمااذ الصااالح ماان أسااباب اإلسااتخالف فااي األرض والتمكااين فااي الاادين واأل
 واالستقرار

الَِحاِت لَيَْاتَْخلِفَنَّهُم فِي األَْرِض قال هللا تعالى:  ﴿َوَعَد هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ

ن لَنَّهُم مِّ نَنَّ لَهُْم ِبينَهُُم الَِّذي اْرتََضى لَهُْم َولَيُبَدِّ بَْعِد  َكَما اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ

]النور:  َخْوفِِهْم أَْمناً يَْعبُُدواَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشْيئاً َوَمن َكفََر بَْعَد َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن﴾

11]. 

 العمذ الصالح من أسباب صالح الحاذ والشأن

الَِحاِت َوآَمنُوا بِ قال هللا تعالى:  ٍد َوهَُو ﴿ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َل َعلَى ُمَحمَّ َما اُزِّ
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بِِّهْم َكفََّر َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَهُْم﴾ قال مجاهد:  ﴿أَْصلََح بَالَهُْم﴾. [6]محمد:  اْلَحقُّ ِمن رَّ

 شأاهم. وقال قتابة، وابن زيد: حالهم.

 العمذ الصالح من أسباب المودة بين العباد

اً ﴿ إِنَّ قال هللا تعالى:  ْحَمُن ُوب  الَِحاِت َسيَْجَعُل لَهُُم الرَّ ]مريم: ﴾الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اً . [12  ﴾، أي: محبة في الناس قاله مجاهد وغيره.﴿ُوب 

 

 العمذ الصالح مع اإلخالص من أسباب الرفعة

إِنََّك لَْن تَُخلََّف »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه، أن النبي  (530

. متفق عليه«...َوِرْفَعةا  ،إَِلَّ اْزَدْدَت بِِه َدَرَجةا  ؛تَْعَمَل َعَمًلا تَْبتَِغي بِه َوْجهَ هللافَ 
2
. 

 الترغيب في البكاء من خشية هللا تعالى

 تعريف البكاء من خشية هللا لغة واصطالًحا

 البكاء لغة: إخراج الدمع.

 واصطالًحا: إخراج الدموع خوفًا من هللا تعالى.

 اء من خشية هللا من صفات األنبياء والصالحينالبك

ْن َحَمْلنَا َمَع قال هللا تعالى:  يَِّة آَبَم َوِممَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ﴿أُْولَئَِك الَِّذيَن أَْاَعَم هللاُ َعلَْيِهم مِّ

ْن هََدْينَا َواْجتَبَْينَ  يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ ْحَمِن اُوٍح َوِمن ُذرِّ ا إَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّ

داً َوبُِكي اً﴾ وا ُسجَّ  .[15]مريم:  َخرُّ

 بكاء النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من خشية هللا عزوجذ

 وذلك في أمور، وهي كما يلي:

 الصالة: -أ 
َوفِي  ،ييَُصلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت َرُسوَل هللا : قَالَ عن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه  (532

َحى ِمنَ  . رواه أبو باوبملسو هيلع هللا ىلصاْلبَُكاِء  َصْدِرِه أَِزيٌز َكأَِزيِز الرَّ
6
. 

                                                 

 .«الترغيب في اإلخالص»، وقد تقدم بطوله في (2265(، ومالم )2611البخاري ) 2

 = (.152) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 103أبو باوب ) 6
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 .يف قيام الليل -ب  

يا عائشة »لما كان ليلة من الليالي، قال : عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (536

ارك، قالت: فقام يقلت: وهللا إاي ألحب قربك، وأحب ما « ذريني أتعبد الليلة لربي

فلم يزل  ،حتى بل حجره، قالت: ثم بكى ،قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكيفتطهر، ثم 

حتى بل األرض، فجاء بالل يؤذاه  ،فلم يزل يبكي ،حتى بل لحيته، قالت: ثم بكى ،يبكي

بالصالة، فلما رآه يبكي، قال: يا رسول هللا، لم تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم وما تأخر؟  

ولم يتفكر  ،لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها أفًل أكون عبدا شكورا،»قال: 

َمَواِت َواألَْرضِ ﴿ «فيها . رواه ابن حباناآلية كلها ﴾إِنَّ فِي َخْلِق الاَّ
2
. 

 عند مساع القرآن -ج 
 :قُْلتُ  «اْقَرْأ َعلَيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (533

قال:  «إِنِّي أُِحب  أَْن أَْسَمَعهُ ِمْن َغْيِري»: قَالَ  ؟َوَعلَْيَك أُْاِزلَ  ،ْقَرأُ َعلَْيكَ أ ،ُسوَل هللايَا رَ 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا : ﴿َحتَّى أَتَْيُت إِلَى هَِذِه اآْليَةِ  ،فَقََرْأُت ُسوَرةَ النَِّااءِ  فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

متفق عليه .فَإَِذا َعْينَاهُ تَْذِرفَانِ  ،فَاْلتَفَتُّ إِلَْيهِ  «َحْابَُك اآْلنَ » :قَالَ ﴾ اَلِء َشِهيًدابَِك َعلَى هَؤُ 
6
. 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَى : ﴿َحتَّى إَِذا بَلَْغتُ وفي رواية لمالم:  فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

فََرأَْيُت ُبُموَعهُ  ،فََرفَْعُت َرْأِسي ،أَْو َغَمَزاِي َرُجٌل إِلَى َجْنبِي ،يَرفَْعُت َرْأسِ ﴾ هَُؤاَلِء َشِهيًدا

 .تَِايلُ 

 عند زيارة القبور -ب 
هِ  ملسو هيلع هللا ىلصَزاَر النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (533 َوأَْبَكى َمْن  ،فَبََكى ،قَْبَر أُمِّ

َواْستَأَْذْنتُهُ فِي أَْن أَُزوَر  ،فَلَْم يُْؤَذْن لِي ،ي أَْن أَْستَْغفَِر لََهااْستَأَْذْنُت َربِّي فِ » :فَقَالَ  ،َحْولَهُ 

ُر الَمْوتَ  ؛فَأُِذَن لِي فَُزوُروا اْلقُبُورَ  ،قَْبَرَها رواه مالم«. فَإِنََّها تَُذكِّ
3
. 

 البكاء من خشية هللا من صفات أهذ العلم

=

                                                                                                                                   

َحى»قوله:  ، أي: في التحارك، واالضاطراب، والرحاى: معروفاة التاي «أَِزيٌز َكأَِزيِز الرَّ

 يطحن بها.

 (.6/203) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 160ابن حبان ) 2

 (.500(، ومالم )1010، 1031البخاري ) 6

 (.102مالم ) 3



 الترغيب في البكاء من خشية هللا تعالى                                                            

 

353 

تُْؤِمنُوْا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُْتلَى قُْل آِمنُوْا بِِه أَْو الَ ﴿قال هللا تعالى: 

داً  وَن لأِلَْذقَاِن ُسجَّ  *َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً  *َعلَْيِهْم يَِخرُّ

وَن لأِلَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدهُْم ُخُشوعاً   .[201 -200سراء: ]اإل ﴾َويَِخرُّ

 بكاء الصحابة من خشية هللا عزوجذ

 وربت أبلة عامة، وخاصة، فمن العامة:

 ،َعْن أَْصَحابِِه َشْيءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصبَلََغ َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (531

َولَْو  ،َوالشَّرِّ  ،ْوِم فِي الَخْيرِ فَلَْم أََر َكاْليَ  ،َوالنَّارُ  ،ُعِرَضْت َعلَيَّ الَجنَّةُ » :فَقَالَ  ،فََخطَبَ 

ا  ملسو هيلع هللا ىلصفََما أَتَى َعلَى أَْصَحاِب َرُسوِل هللا  :قَالَ  «تَْعلَُموَن َما أَْعلَُم لََضِحْكتُْم قَلِيًلا َولَبََكْيتُْم َكثِيرا

. متفق عليهَغطَّْوا ُرُءوَسهُْم َولَهُْم َخنِينٌ  :يَْوٌم أََشدُّ ِمْنهُ قَالَ 
2
. 

وردت عن كثير من الصحابة على سبيل التعيين ولكن نذكر إن وأما الخاصة فقد 

ا منهم  .شاء هللا بعضا

 أبو بكر وعمر وأم أمين رضي اهلل عنهم
ا اْشتَدَّ بَِرُسوِل هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  (532 فِي  :َوَجُعهُ قِيَل لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

اَلةِ  إَِذا  ؛إِنَّ أَبَا بَْكٍر َرُجٌل َرقِيقٌ  :قَالَْت َعائَِشةُ  «النَّاسِ فَْليَُصلِّ بِ  ،ُمُروا أَبَا بَْكرٍ » :فَقَالَ  ،الصَّ

.قََرأَ َغلَبَهُ اْلبَُكاءُ 
6
 متفق عليه. 

قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ بَْعَد َوفَاِة : قَالَ  بن مالك رضي هللا عنه َعْن أَاَسِ و (530

ا  ،يَُزوُرهَا ملسو هيلع هللا ىلصَكَما َكاَن َرُسوُل هللا  ؛أَْيَمَن اَُزوُرهَا اْاطَِلْق ِبنَا إِلَى أُمِّ  :لُِعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  فَلَمَّ

َما أَْبِكي أَْن اَل  :فَقَالَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَما يُْبِكيِك َما ِعْنَد هللا َخْيٌر لَِرُسولِِه  :فَقَااَل لَهَا ،اْاتَهَْينَا إِلَْيهَا بََكتْ 

َماءِ  َولَِكْن أَْبِكي أَنَّ اْلَوْحَي قَْد اْاقَطََع ِمنَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِه أَُكوَن أَْعلَُم أَنَّ َما ِعْنَد هللا َخْيٌر ِلَرُسولِ   ،الاَّ

. رواه مالمفََجَعاَل يَْبِكيَاِن َمَعهَا ،فَهَيََّجْتهَُما َعلَى اْلبَُكاءِ 
3
. 

 عثمان بن عفان رضي اهلل عنه
                                                 

 (.6311(، ومالم )3262البخاري ) 2

 «رياض الصاالحين»هو البكاء مع غنة وااتشاق الصوت من األاف. ااظر:  «الخنين»و

 (.306شرح حديث رقم )

( عن عائشة رضي هللا عنها، 325( ومالم )201(، ورواه البخاري )256البخاري ) 6

 ( أيًضا عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.360(، ومالم )205) والبخاري

 ، أي: أثارتهما علىه.«فَهَيََّجْتهَُما َعلَى اْلبَُكاءِ »(. قوله: 6313مالم ) 3
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بََكى  إَِذا َوقََف َعلَى قَْبرٍ رضي هللا عنه  َكاَن ُعْثَمانُ  :قَالَ عن هاائ مولى عثمان  (535 

إِنَّ َرُسوَل  :فَقَالَ  ؟َوتَْبِكي ِمْن هََذا ،َوالنَّاُر فاََل تَْبِكي ،تُْذَكُر الَجنَّةُ  :فَقِيَل لَهُ  ،َحتَّى يَبُلَّ لِْحيَتَهُ 

ُل َمْنِزٍل ِمْن َمنَاِزِل اْْلِخَرةِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا   ،ُر ِمْنهُ فََما بَْعَدهُ أَْيسَ  ،فَإِْن نََجا ِمْنهُ  ،إِنَّ اْلقَْبَر أَوَّ

ا قَط  إَِلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َوإِْن لَْم يَْنُج ِمْنهُ فََما بَْعَدهُ أََشد  ِمْنهُ  َما َرأَْيُت َمْنظَرا

رواه الترمذي«. اْلقَْبُر أَْفظَُع ِمْنهُ 
2
. 

 عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه
بن عوف رضي هللا عنه  عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن (531

َوهَُو َخْيٌر ِمنِّي ُكفَِّن فِي بُْرَبٍة إِْن  ،قُتَِل ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيرٍ  :فَقَالَ  ،َوَكاَن َصائًِما ،أُتَِي بِطََعامٍ 

ْايَا مَ  ثُمَّ بُِاطَ لَنَا ِمنَ  ،َوإِْن ُغطَِّي ِرْجاَلهُ بََدا َرْأُسهُ  ،ُغطَِّي َرْأُسهُ بََدْت ِرْجاَلهُ  أَْو  ،ا بُِاطَ الدُّ

ْايَا َما أُْعِطينَا أُْعِطينَا ِمنَ  :قَالَ  لَْت لَنَا ،الدُّ ثُمَّ َجَعَل يَْبِكي  ،َوقَْد َخِشينَا أَْن تَُكوَن َحَانَاتُنَا ُعجِّ

. رواه البخاريَحتَّى تََرَك الطََّعامَ 
6
. 

 هللا عند الموعظة البكاء من حشيه

 ،يَْومٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  بِنَا َصلَّى  عنه قال:رضي هللاُ  َساِريَةَ  ْبنِ  اْلِعْربَاضِ عن  (510

 :قَائِلٌ  فَقَالَ  اْلقُلُوبُ  ِمْنهَا َوَوِجلَتْ  ،اْلُعيُونُ  ِمْنهَا َذَرفَتْ  بَلِيَغةً  َمْوِعظَةً  فََوَعظَنَا ،َعلَْينَا أَْقبَلَ  ثُمَّ 

« ...هللا بِتَْقَوى أُوِصيُكمْ » :فَقَالَ  ؟إِلَْينَا هَدُ تَعْ  فََماَذا ُمَوبِّعٍ  َمْوِعظَةُ  هَِذهِ  َكأَنَّ  ،هللا َرُسولَ  يَا

رواه أبو باوب الحديث
3
. 

 البكاء من خشية هللا من أحب األشياِء إلى هللا

لَْيَس َشْيء  أََحبَّ إِلَى هللا ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (512

ا  ،َوقَْطَرةُ َدٍم تَُهَراُق فِي َسبِيِل هللا ،ة  ِمْن ُدُموٍع فِي َخْشيَِة هللاَوأَثََرْيِن قَْطرَ  ،قَْطَرتَْينِ  َوأَمَّ

. رواه الترمذي«َوأَثَر  فِي فَِريَضٍة ِمْن فََرائِِض هللا ،اْْلَثََراِن فَأَثَر  فِي َسبِيِل هللا
3
. 

 األمر بالبكاء على الخطيئة
                                                 

،أي: «أفظاع»(. 101) «الصاحيح المااند»( بإسناب حان، وهو فاي 6305الترمذي ) 2

 أشد وأبشع.

 (.2601البخاري ) 6

(، وقاااد تقااادم بطولاااه فاااي 162) «الصاااحيح المااااند»و فاااي ( وهااا3200أباااو باوب ) 3

 .«الترغيب في التقوى»

« صااحيح الترغياااب والترهياااب»(، وهاااو فاااي 2221حااديث حاااان: رواه الترمااذي ) 3

(3360.) 
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يَا ُعْقبَةُ » :فَقَاَل لِي ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت َرُسوَل هللا ال: رضي هللا عنه ق َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ  (516

رواه أحمد«. َوْليََسْعَك بَْيتُكَ  ،َواْبِك َعلَى َخِطيئَتِكَ  ،أَْملِْك لَِسانَكَ  ،ْبَن َعاِمرٍ 
2
. 

 طوبى لمن بكى على خطيئته

طوبى لمن ملك لسانه، »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (513

. رواه الطبرااي، وأبو اعيم«ى على خطيئتهووسعه بيته، وبك
6
. 

 البكاء من خشية هللا من أسباب النجاة من النار

ُهَما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (513 َعْينَاِن ََل تََمس 

رواه الترمذي«.ُس فِي َسبِيِل هللاَوَعْين  بَاتَْت تَْحرُ  ،َعْين  بََكْت ِمْن َخْشيَِة هللا ،النَّارُ 
3
. 

ََل يَلُِج النَّاَر َرُجل  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (511

ْرعِ  هللابََكى ِمْن َخْشيَِة  َوُدَخاُن  هللاَوََل يَْجتَِمُع ُغبَار  فِي َسبِيِل  ،َحتَّى يَُعوَد اللَّبَُن فِي الضَّ

رواه الترمذي«. َجَهنَّمَ 
3
. 

من بكى من خشية هللا خالًيا لي  بحضرة أحد من النا  أظله هللا في ظذ عرشه ياوم ال ظاذ 
 إال ظله

 ،ِظلِّهِ  هللا فِي يُِظل ُهمُ  َسْبَعة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (512

َمامُ  :ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ   فِي ُمَعلَّق   قَْلبُهُ  َوَرُجل   ،َربِّهِ  ِعبَاَدةِ  فِي نََشأَ  َوَشاب   ،اِدلُ اْلعَ  اإْلِ

قَا ،َعلَْيهِ  هللا اْجتََمَعا فِي تََحابَّا َوَرُجًَلنِ  ،الَمَساِجدِ   َذاتُ  اْمَرأَة   طَلَبَْتهُ  َوَرُجل   ،َعلَْيهِ  َوتَفَرَّ

 تَْعلَمَ  ََل  َحتَّى ؛فَأَْخفَاَها ،بَِصَدقَةٍ  تََصدَّقَ  ُجل  َورَ  ،هللا أََخافُ  إِنِّي فَقَالَ  ،َوَجَمالٍ  َمْنِصبٍ 

                                                 

 (.512، 510) «الصحيحة»(، وهو في 3/215حديث حان لغيره: رواه أحمد ) 2

صااحيح الترغيااب »فااي ، وهااو «الحليااة»، وأبااو اعاايم فااي «الصااغير»الطبرااااي فااي  6

قياال: الجنااة، وقياال: شااجرة فااي الجنااة، وهااذا هاااو « طااوبى»(. و3336) «والترهيااب

طوبى شجرة في الجنة مايرة مائة عام ثيااب أهال الجناة تخارج مان »الصحيح لحديث: 

( عاان أبااي سااعيد، وهااو فااي 3/20وهااذا حااديث حااان لغيااره رواه أحمااد )«. أكمامهااا

 رحمه هللا. ( للعالمة األلبااي2151) «الصحيحة»

صااااحيح الترغيااااب »(، وهااااو فااااي 2231حااااديث صااااحيح لغيااااره، رواه الترمااااذي ) 3

 (.3366) «والترهيب

 «صحيح الترغيب والترهيب»(، وهو في 2233حديث صحيح لغيره رواه الترمذي ) 3

 ، أي: ال يدخل.«ال يلج»(. 3363)
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متفق عليه«. َعْينَاهُ  فَفَاَضتْ  هللا َخالِياا َذَكرَ  َوَرُجل   ،يَِمينُهُ  تُْنفِقُ  َما ِشَمالُهُ  
2
. 

الترغيب في الزهد في الدنيا واالكتفاء منها بالقليذ والترهيب من حبها والتكاثر 
 فيها والتناف 

 غة واصطالًحاالزهد ل

 الزهد لغة: القلة.

واصطالًحا: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: الزهد المشروع: هو ترك الرغبة 

فيما ال ينفع في الدار اآلخرة، وهو فضول المباح التي ال ياتعان بها على طاعة هللا
6
. 

 مثذ الحياة الدنيا

َماِء فَاْختَلَطَ بِِه اَبَاُت ﴿إِاََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ قال هللا تعالى:  ْايَا َكَماٍء أَاَزْلنَاهُ ِمَن الاَّ

يَّنَْت َوظَنَّ أَْهلُهَا  ا يَأُْكُل النَّاُس َواألَْاَعاُم َحتََّى إَِذا أََخَذِت األَْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّ األَْرِض ِممَّ

هَاراً فََجَعْلنَاهَا َحِصيداً َكأَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس َكَذلَِك أَاَّهُْم قَاِبُروَن َعلَْيهَآ أَتَاهَا أَْمُراَا لَْيالً أَْو اَ 

ُل اآليَاِت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن﴾  .[63]يواس:  اُفَصِّ

ْايَا َكَماءِ وقال تعالى:  ثََل اْلَحيَاِة الدُّ َماءِ  ﴿َواْضِرْب لَهُم مَّ فَاْختَلََط بِِه اَبَاُت  أَاَزْلنَاهُ ِمَن الاَّ

ْقتَِدراً﴾ األَْرضِ  يَاُح َوَكاَن هللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء مُّ  .[31]الكهف:  فَأَْصبََح هَِشيماً تَْذُروهُ الرِّ

ْايَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي وقال تعالى:  ﴿اْعلَُموا أَاََّما اْلَحيَاةُ الدُّ

اً ثُمَّ يَُكوُن ُحطَاماً األَْمَواِل َواألَْوالِب َكَمثَِل غَ  ْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر اَبَاتُهُ ثُمَّ يَِهيُج فَتََراهُ ُمْصفَر 

ْايَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر﴾ َن هللا َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ  َوفِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ مِّ

 .[60]الحديد: 

 عند هللا خير وأبقى تحقير الدنيا وبيان أن ما

َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر الُمقَنطََرِة ِمَن  ﴿ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّهََواِت ِمَن النَِّااءِ قال هللا تعالى: 

ْايَا َوهللاُ  َمِة َواألَْاَعاِم َواْلَحْرِث َذلَِك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ِة َواْلَخْيِل الُمَاوَّ ِعنَدهُ  الذَّهَِب َواْلفِضَّ

 .[23]آل عمران:  ُحْاُن اْلَمآِب﴾

ْايَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُرورِ  ﴿وقال تعالى:   .[251]آل عمران:  ﴾َوما اْلَحيَاةُ الدُّ

ْايَا قَِليٌل َواآلِخَرةُ َخْيٌر لَِّمِن اتَّقَى َوالَ تُْظلَُموَن فَتِيالً ﴿وقال تعالى:   .[00]النااء:  ﴾قُْل َمتَاُع الدَّ

                                                 

 (.2032(، ومالم )220البخاري ) 2

 (.20/62) «مجموع الفتاوى» 6
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ْايَا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ عالى: وقال ت ْايَا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ﴿أََرِضيتُم بِاْلَحيَاِة الدُّ

 .[35]التوبة:  قَلِيٌل﴾

ْايَاوقال تعالى:  ْايَا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ َمتَاٌع﴾ ﴿َوفَِرُحوْا بِاْلَحيَاِة الدُّ  .[62]الرعد:  َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

الَِحاُت َخْيٌر ِعنَد َربَِّك وقال تعالى:  ْايَا َواْلبَاقِيَاُت الصَّ ﴿ الَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ

 .[32]الكهف:  ثََواباً َوَخْيٌر أََمالً﴾

ْايَا َوِزينَتُهَا َوَما ِعنَد وقال تعالى:  ن َشْيٍء فََمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ هللا َخْيٌر ﴿ َوَما أُوتِيتُم مِّ

 .[20]القصص:  َوأَْبقَى أَفاَل تَْعقِلُوَن﴾

ْايَا إاِلَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَِهَي اْلَحيََواُن لَْو وقال تعالى:  ﴿َوَما هَِذِه اْلَحيَاةُ الدُّ

 .[23]العنكبوت:  َكااُوا يَْعلَُموَن﴾

ن  ﴿َولَْوال أَن يَُكوَن النَّاسُ وقال تعالى:  ْحَمِن لِبُيُوتِِهْم ُسقُفاً مِّ ةً َواِحَدةً لََجَعْلنَا لَِمن يَْكفُُر بِالرَّ أُمَّ

ٍة َوَمَعاِرَج َعلَْيهَا يَْظهَُروَن  َوُزْخُرفاً َوإِن ُكلُّ َذلَِك  *َولِبُيُوتِِهْم أَْبَواباً َوُسُرراً َعلَْيهَا يَتَِّكُؤوَن  *فَضَّ

ا َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ   .[31 -33]الزخرف:  ْايَا َواآلِخَرةُ ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَّقِيَن﴾لَمَّ

: أي: لوال أن يعتقد كثير من الناس «تفايره»رحمه هللا في  قال الحافظ ابن كثير

الجهلة أن إعطاءاا المال بليل على محبتنا لمن أعطيناه؛ فيجتمعوا على الكفر ألجل 

ٍة َوَمَعاِرَج﴾﴿لََجَعْلنَا لَِمن يَْكفُُر بِالالمال  ن فَضَّ ْحَمِن لِبُيُوتِِهْم ُسقُفاً مِّ ، أي: ساللم، وبرًجا رَّ

، أي: أغالقًا على أبوابهم. أَْبَواباً﴾ ﴿َولِبُيُوتِِهمْ ، أي: يصعدون. ﴿ َعلَْيهَا يَْظهَُروَن﴾من فضه. 

 وذهبًا. ، أي:﴿َوُزْخُرفاً﴾، أي: جميع ذلك يكون فضة. ﴿ َوُسُرراً َعلَْيهَا يَتَِّكُؤوَن﴾

ْايَا﴾ ا َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ ، أي: إاما ذلك من الدايا الفااية الزائلة الحقيرة ﴿ َوإِن ُكلُّ َذلَِك لَمَّ

 .اهـ مختصًراعند هللا تعالى. 

ْايَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن الماتورب بن شداب رضي هللا عنه قال:  (510 َوهللا َما الدُّ

 «.ْرِجعُ يَ فَْليَْنظُْر بَِم  ،ُل َما يَْجَعُل أََحُدُكْم إِْصبََعهُ فِي اْليَمِّ إاِلَّ ِمثْ  ،فِي اآْلِخَرةِ 

رواه مالم
2
 . 

 هوان الدنيا على هللا عزوجذ

وِق َوالنَّاُس  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا  (515 َمرَّ بِالاُّ

 «أَي ُكْم يُِحب  أَنَّ َهَذا لَهُ بِِدْرَهمٍ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَأََخَذ بِأُُذِاهِ  ،فَتَنَاَولَهُ  ،تٍ فََمرَّ ِبَجْدٍي أََسكَّ َميِّ  ،َكنَفَتَهُ 

َوهللا لَْو َكاَن  :قَالُوا «أَتُِحب وَن أَنَّهُ لَُكمْ » :قَالَ  .َوَما اَْصنَُع بِهِ  ،َما اُِحبُّ أَاَّهُ لَنَا بَِشْيءٍ  :فَقَالُوا

ْنيَا أَْهَوُن َعلَى هللا ِمْن َهَذا » :فَقَالَ  ،َوهَُو َميِّتٌ  ،فََكْيفَ  ،أِلَاَّهُ أََسكُّ  ؛فِيهِ َحي ًا َكاَن َعْيبًا  فََوهللا لَلد 
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. رواه مالم«َعلَْيُكمْ  
2
. 

ْنيَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ و (511 لَْو َكانَْت الد 

ا ِمْنَها َشْربَةَ َماءٍ  ،اَح بَُعوَضةٍ تَْعِدُل ِعْنَد هللا َجنَ  رواه الترمذي«. َما َسقَى َكافِرا
6
. 

تهااوين النبااي صاالى هللا عليااه وعلااى آلااه وساالم ماان شااأن الاادنيا فااي قلااوب أصااحابه 
 رضي هللا عنهم

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َعلَيَّ َرُسوُل هللا  :قَالَ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  (520

ا لَنَا َوهَى َواَْحُن اَُعالِجُ  فَقَاَل  ،فَنَْحُن اُْصلُِحهُ  ؛ُخصٌّ لَنَا َوهَى :فَقُْلنَا ؟«َما َهَذا» :فَقَالَ  ،ُخص ً

 «. َما أََرى اْْلَْمَر إَِلَّ أَْعَجَل ِمْن َذلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

رواه أبو باوب، والترمذي
3
. 

هم من زهارة خوف النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على أصحابه ما يفتح علي
 الدنيا وزينتها ومن التكاثر في الدنيا

 ،َجلََس َذاَت يَْوٍم َعلَى اْلِمْنبَرِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه،  (522

ا أََخاُف َعلَْيُكْم ِمْن بَْعِدي» :فَقَالَ  ،َوَجلَْانَا َحْولَهُ  ْنيَاَما يُْفتَُح َعلَْيُكْم ِمْن َزْهَرِة ا ،إِنِّ ِممَّ  ،لد 

متفق عليه«. َوِزينَتَِها
3
. 

ْنيَا ،أَْخَوُف َما أََخاُف َعلَْيُكمْ »وفي رواية:   :قَالُوا «َما يُْخِرُج هللا لَُكْم ِمْن َزْهَرِة الد 

ْايَا  .«بََرَكاُت اْْلَْرضِ » :قَالَ  ؟يَا َرُسوَل هللا ،َوَما َزْهَرةُ الدُّ

 َما أَْخَشى َعلَْيُكمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : الَ قَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (526

 َولَِكْن أَْخَشى َعلَْيُكمُ  ،الَخطَأَ  َوَما أَْخَشى َعلَْيُكمُ  ،التََّكاثُرَ  َولَِكْن أَْخَشى َعلَْيُكمُ  ،اْلفَْقرَ 

رواه أحمد«. اْلَعْمدَ 
1
. 

 التحذير من االغترار بالدنيا وزينتها
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اَُّكم ﴿ يَا أَيُّهَ قال هللا تعالى:  ْايَا َوال يَُغرَّ اَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ا النَّاُس إِنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ فاَل تَُغرَّ

 .[1]فاطر:  بِاهلل اْلَغُروُر﴾

ايَا وقال تعالى:  ْنهُْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّ ﴿ َوال تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواجاً مِّ

 .[232]طه:  ْم فِيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َوأَْبقَى﴾لِنَْفتِنَهُ 

 وجوب إتقاء فتنة الدنيا

ْنيَا ُحْلَوة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (523 إِنَّ الد 

ْنيَافَ  ،فَيَْنظُُر َكْيَف تَْعَملُونَ  ؛َوإِنَّ هللا ُمْستَْخلِفُُكْم فِيَها ،َخِضَرة    ؛َواتَّقُوا النَِّساءَ  ،اتَّقُوا الد 

َل فِْتنَِة بَنِي إِْسَرائِيَل َكانَْت فِي النَِّساءِ  رواه مالم«. فَإِنَّ أَوَّ
2
. 

 االستعاذة باهلل من فتنة الدنيا

َويَْذُكُرهُنَّ َعِن  ،يَأُْمُر بَِخْمسٍ عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه أاه كان  (523

 ،الُجْبنِ  َوأَُعوُذ بَِك ِمنَ  ،اْلبُْخلِ  اللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمنَ » :هُ َكاَن يَأُْمُر بِِهنَّ أَاَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

ْنيَا ،َوأَُعوُذ بَِك أَْن أَُردَّ إِلَى أَْرَذِل اْلُعُمرِ  َوأَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب  ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الد 

. رواه البخاري«اْلقَْبرِ 
6
. 

 ،َكَما يَُعلُِّم الُمَعلُِّم اْلِغْلَماَن اْلِكتَابَةَ  ،يَُعلُِّم بَنِيِه هَُؤاَلِء اْلَكلَِماتِ  َكاَن َسْعدٌ رواية: وفي 

اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  :َويَقُولُ  ُذ ِمْنهُنَّ ُببَُر الصَّ  .َكاَن يَتََعوَّ

 التحذير من فتنة الماذ

ٍة » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َكْعِب ْبِن ِعيَاضٍ  (521 إِنَّ لُِكلِّ أُمَّ

تِي الَمالُ  ،فِْتنَةا  رواه الترمذي«. َوفِْتنَةُ أُمَّ
3
. 

 زهد النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

َوأَْمَاْيتُْم تَْرَغبُوَن فِيَما  ،لَقَْد أَْصبَْحتُمْ عن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال:  (522

ْايَا ،يَْزهَُد فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َكاَن َرُسولُ  يَْزهَُد  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َرُسوُل هللا  ،أَْصبَْحتُْم تَْرَغبُوَن فِي الدُّ

ا لَهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوهللا َما أَتَْت َعلَى َرُسوِل هللا  ،فِيهَا  :لَْيلَةٌ ِمْن َبْهِرِه إاِلَّ َكاَن الَِّذي َعلَْيِه أَْكثََر ِممَّ

. رواه أحمديَْاتَْالِفُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَْد َرأَْينَا َرُسوَل هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا فَقَاَل لَهُ بَْعُض أَْصَحاِب 
3
. 
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له رباه عزوجاذ أن يجعاذ رزقاه ومن زهاده صالى هللا علياه وعلاى آلاه وسالم ساؤا 
 كفاًفا

ٍد » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (520 اللهمَّ اْرُزْق آَل ُمَحمَّ

تفق عليهم«. قُوتاا
2
. 

ومن زهده صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه لم يكن يبالي بالدنيا بذ إذا أتت أنفقها 
 في وجوه الخير ولم يبقها عنده

نِي أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه  (525 لَْو َكاَن لِي ِمْثُل أُُحٍد َذَهباا لََسرَّ

متفق عليه«. إَِلَّ َشْيئاا أَْرُصُدهُ لَِدْينٍ  ،َوِعْنِدي ِمْنهُ َشْيء   ،ََل تَُمرَّ َعلَيَّ ثًََلُث لَيَالٍ 
6
. 

َن َرُسوِل هللا : هللا اْلهَْوَزاِيُّ قَالَ  َعْبدِ وعن  (521 يَا  :فَقُْلتُ  ،بَِحلَبَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَقِيُت باَِلاًل ُمَؤذِّ

ْثنِي َكْيَف َكااَْت اَفَقَةُ َرُسوِل هللا  ،باَِللُ  لَهُ َشْيٌء ُكْنُت أَاَا الَِّذي أَلِي َذلَِك  َما َكانَ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَحدِّ

ْاَااُن ُمْالًِما فََرآهُ َعاِريًا يَأُْمُراِي ،ِمْنهُ ُمْنُذ بََعثَهُ هللا إِلَى أَْن تُُوفِّيَ   ،فَأَْاطَلِقُ  ،َوَكاَن إَِذا أَتَاهُ اإْلِ

 ،الُمْشِرِكينَ  َحتَّى اْعتََرَضنِي َرُجٌل ِمنَ  ،َوأُْطِعُمهُ  ،فَأَْكُاوهُ  ،فَأَْشتَِري لَهُ اْلبُْرَبةَ  ،فَأَْستَْقِرضُ 

ا أَْن َكاَن َذاَت  ،فاََل تَْاتَْقِرْض ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِمنِّي ؛يَا باَِلُل إِنَّ ِعْنِدي َسَعةً  :فَقَالَ  فَفََعْلُت فَلَمَّ

أْتُ  اَلةِ  ،يَْوٍم تََوضَّ َن بِالصَّ ارِ  ْد أَْقبََل فِي ِعَصابٍَة ِمنَ فَإَِذا الُمْشِرُك قَ  ،ثُمَّ قُْمُت أِلَُؤذِّ ا  ،التُّجَّ فَلَمَّ

أَتَْدِري  :َوقَاَل لِي ،َوقَاَل لِي قَْواًل َغلِيظًا ،فَتََجهََّمنِي ،يَا لَبَّاهُ  :قُْلتُ  ،يَا َحبَِشيُّ  :أَْن َرآاِي قَالَ 

 ؛فَآُخُذَك بِالَِّذي َعلَْيكَ  ،َك َوبَْينَهُ أَْربَعٌ إِاََّما بَْينَ  :قَِريٌب قَالَ  :قُْلتُ  :قَالَ  ؟َكْم بَْينََك َوبَْيَن الشَّْهرِ 

َك تَْرَعى اْلَغنَمَ  َحتَّى إَِذا  ،فَأََخَذ فِي اَْفِاي َما يَأُْخُذ فِي أَْافُِس النَّاسِ  ،َكَما ُكْنَت قَْبَل َذلِكَ  ،فَأَُربُّ

يَا َرُسوَل  :فَقُْلتُ  ،فَأَِذَن لِي ،ْاُت َعلَْيهِ فَاْستَأْذَ  ،إِلَى أَْهلِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَجَع َرُسوُل هللا  ،َصلَّْيُت اْلَعتََمةَ 

ي إِنَّ الُمْشِرَك الَِّذي ُكْنُت أَتََديَُّن ِمْنهُ قَاَل لِي َكَذا ،بِأَبِي أَْاتَ  ،هللا َولَْيَس ِعْنَدَك  ،َوَكَذا ،َوأُمِّ

ى بَْعِض هَُؤاَلِء اأْلَْحيَاِء فَأَْذْن لِي أَْن آبََق إِلَ  ،َوهَُو فَاِضِحي ،َواَل ِعْنِدي ،َما تَْقِضي َعنِّي

فََخَرْجُت َحتَّى إَِذا أَتَْيُت  ،َما يَْقِضي َعنِّي ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى يَْرُزَق هللا َرُسولَهُ  ،الَِّذيَن قَْد أَْسلَُموا

 َحتَّى إَِذا اْاَشقَّ َعُموبُ  ،َوِمَجنِّي ِعْنَد َرْأِسي ،َواَْعلِي ،َوِجَرابِي ،فََجَعْلُت َسْيفِي ،َمْنِزلِي

لِ  ْبِح اأْلَوَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَِجْب َرُسوَل هللا  ،فَإَِذا إِْاَااٌن يَْاَعى يَْدُعو يَا باَِللُ  ،أََرْبُت أَْن أَْاطَلِقَ  ،الصُّ

فَقَاَل لِي  ،فَاْستَأَْذْاتُ  ،فَإَِذا أَْربَُع َرَكائَِب ُمنَاَخاٌت َعلَْيِهنَّ أَْحَمالُهُنَّ  ،َحتَّى أَتَْيتُهُ  ،فَاْاطَلَْقتُ 

َكائَِب الُمنَاَخاِت » :ثُمَّ قَالَ  ،«فَقَْد َجاَءَك هللا بِقََضائِكَ  ،أَْبِشرْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا َرُسوُل  أَلَْم تََر الرَّ

ا  ،فَإِنَّ َعلَْيِهنَّ ِكْسَوةا  ،َوَما َعلَْيِهنَّ  ،إِنَّ لََك ِرقَابَُهنَّ » :فَقَالَ  ،بَلَى :فَقُْلتُ  ،«اْْلَْربَعَ  َوطََعاما

ثُمَّ اْاطَلَْقُت  ،فََذَكَر اْلَحِديثَ  ،فَفََعْلتُ  ،«َواْقِض َدْينَكَ  ،فَاْقبِْضُهنَّ  ،يُم فََدكَ أَْهَداُهنَّ إِلَيَّ َعظِ 

َما فََعَل َما » :فَقَالَ  ،فََالَّْمُت َعلَْيهِ  ،قَاِعٌد فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإَِذا َرُسوُل هللا  ،إِلَى الَمْاِجدِ 

                                                 

، أي: ما «قوتًا»( قال أهل اللغة، والغريب: معنى: 2011مالم )(، و2320البخاري ) 2

 ياد الرمق.

 (.112(، ومالم )2331البخاري ) 6
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أَفََضَل » :فَلَْم يَْبَق َشْيٌء قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َعلَى َرُسوِل هللا  قَْد قََضى هللا ُكلَّ َشْيءٍ  :قُْلتُ  ؟«قِبَلَكَ 

 ،فَإِنِّي لَْسُت بَِداِخٍل َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهلِي ،اْنظُْر أَْن تُِريَحنِي ِمْنهُ » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  «َشْيء  

ا َصلَّى َرُسوُل هللا  «َحتَّى تُِريَحنِي ِمْنهُ   ؟«َما فََعَل الَِّذي قِبَلَكَ » :فَقَالَ  ،َعااِياْلَعتََمةَ بَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

َحتَّى  ،َوقَصَّ اْلَحِديثَ  ،فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَبَاَت َرُسوُل هللا  ،هَُو َمِعي لَْم يَأْتِنَا أََحدٌ  :قُْلتُ  :قَالَ 

قَْد  :قُْلتُ  :قَالَ  ؟«َما فََعَل الَِّذي قِبَلَكَ » :َبَعااِي قَالَ  -اْلَغدِ  يَْعنِي ِمنَ  - إَِذا َصلَّى اْلَعتََمةَ 

ثُمَّ  ،َوِعْنَدهُ َذلِكَ  ،فََكبََّر َوَحِمَد هللا َشفَقًا ِمْن أَْن يُْدِرَكهُ الَمْوتُ  ،أََراَحَك هللا ِمْنهُ يَا َرُسوَل هللا

فَهََذا الَِّذي َسأَْلتَنِي  ،َحتَّى أَتَى َمبِيتَهُ  ،فََالََّم َعلَى اْمَرأٍَة اْمَرأَةٍ  ،َحتَّى إَِذا َجاَء أَْزَواَجهُ  ،اتَّبَْعتُهُ 

. رواه أبو باوبَعْنهُ 
2
. 

ومن زهده صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه مات وما في بيت أحب أزواجه إلياه 
 مما يؤكذ إال شيء من شعير فقط

َوَما فِي بَْيتِي ِمْن َشْيٍء  ،ملسو هيلع هللا ىلصتُُوفَِّي َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (500

 .فَِكْلتُهُ فَفَنِيَ  ،فَأََكْلُت ِمْنهُ َحتَّى طَاَل َعلَيَّ  ،إاِلَّ َشْطُر َشِعيٍر فِي َرفٍّ لِي ،هُ ُذو َكبِدٍ يَأُْكلُ 

متفق عليه
6
. 

 ومن زهده صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أنه مات وما ترك دينارا وال درهًما وال عبًدا وال أمة

َما تََرَك : أَِخي ُجَوْيِريَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصِل هللا َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث َختَِن َرُسو (502

 ،إاِلَّ بَْغلَتَهُ اْلبَْيَضاءَ  ،َواَل َشْيئًا ،َواَل أََمةً  ،َواَل َعْبًدا ،َواَل ِبينَاًرا ،ِعْنَد َمْوتِِه ِبْرهًَما ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

                                                 

 -3/365) «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 3011رواه أباااو باوب ) 2

361.) 

، «فآخذك بالذي عليك»، أي: تلقااي بوجه كريه. «فتجهمني»، أي: لبيك. «يا لباه»قوله: 

آخذك على رأس الشهر في مقابلة ما عليك من المال، واتخذك عباًدا فاي مقابلاة ذلاك  أي:

الجراب: وعااء مان جلاد « جرابي»، أي: أذهب، وأفر. «آبق»العشاء. «: العتمة»المال. 

عمااوب الصاابح »، أي: طلااع. «ااشااق»المجاان: هااو التاارس. « ومجنااي»الشاااة، واحااوه. 

، أي: خوفًاا. «شافقًا»ماء، وهو الصبح الكاذب. العموب الماتطيل المرتفع في الا« األول

 «.عون المعبوب»اهـ من 

 (. 6103(، ومالم )3010البخاري ) 6

، أي: شايء مان شاعير كاذا، فااره الترماذي، وقيال: اصاف وساق، «شطر شعير»قوله: 

 خشب يرفع عن األرض إلى جنب الجدار، والجمع رفوف، ورفاف. «الرف»و
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.َوأَْرًضا َجَعلَهَا َصَدقَةً  ،َوِساَلَحهُ  
2
 .رواه البخاري 

ومن زهده صلى اهلل عليوه وعلوى آلوه وسولم أنوه كوان يعتورب نفسوه يف الودنيا كراكوب اسوتظل حتوح شوجرة ثوم راح               

 وتركها

فَقَاَم  ،َعلَى َحِصيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاَاَم َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنهَعْن َعْبِد هللا  (506

ْنيَا َما أَنَا  ،َما لِي» :فَقَالَ  ،اتََّخْذاَا لََك ِوطَاءً لَْو  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا ،َوقَْد أَثََّر فِي َجْنبِهِ  َوَما لِلد 

ْنيَا إَِلَّ َكَراِكٍب اْستَظَلَّ تَْحَت َشَجَرةٍ  رواه الترمذي«.ثُمَّ َراَح َوتََرَكَها ،فِي الد 
6
. 

ومن زهده صلى هللا عليه وعلى آله وسالم أناه ماات ودرعاه مرهوناة عناد يهاودي 
 ن شعير زرًقا لعيالهبثالثين صاًعا م

َوِبْرُعهُ َمْرهُواَةٌ ِعْنَد  ،ملسو هيلع هللا ىلصتُُوفَِّي َرُسوُل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (503

. متفق عليهبِثاََلثِيَن َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ  ،يَهُوِبيٍّ 
3
. 

وعن ابن عباس رضي هللا عنهما احوه أخرجه أحمد (503
3

 .هِ أََخَذهَا ِرْزقًا لِِعيَالِ ، وزاب: 

 ومن زهده صلى هللا عليه وعلى آله وسلم زهده في زخارف الدنيا

ْحَمنِ  (501 فََصنََع لَهُ  ،أَنَّ َرُجاًل أََضاَف َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالِبٍ ، َعْن َسفِينَةَ أَبِي َعْبِد الرَّ

فََوَضَع يََدهُ  ،فََجاءَ  ،فََدُعوهُ  ،فَأََكَل َمَعنَا ،ملسو هيلع هللا ىلصلَْو َبَعْواَا َرُسوَل هللا  :فَقَالَْت فَاِطَمةُ  ،طََعاًما

فَقَالَْت فَاِطَمةُ  ،فََرَجعَ  ،فََرأَى اْلقَِراَم قَْد ُضِرَب بِِه فِي اَاِحيَِة اْلبَْيتِ  ،َعلَى ِعَضاَبتَْي اْلبَابِ 

إِنَّهُ لَْيَس » :فَقَالَ  ؟َما َربَّكَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،فَتَبِْعتُهُ  ،اْلَحْقهُ فَاْاظُْر َما َرَجَعهُ  :لَِعلِيٍّ 

قاا ،لِي رواه أبو باوب«. أَْو لِنَبِي  أَْن يَْدُخَل بَْيتاا ُمَزوَّ
1
. 

 :فَلَبَِاهُ قَالَ  ،اتََّخَذ َخاتًَما ملسو هيلع هللا ىلص هللاأَنَّ َرُسوَل رضي هللا عنهما،  َعْن اْبِن َعبَّاسٍ و (502

                                                 

 (.6031البخاري ) 2

 (.335) «الصحيحة»(، وهو في 6300ح لغيره: رواه الترمذي )حديث صحي 6

 ، أي: فراًشا.«وطاءً »قوله: 

 (، وهذا لفظ البخاري.2203(، ومالم )6122البخاري ) 3

 (.3/336) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6201رواه أحمد ) 3

 (.3/331« )الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3011رواه أبو باوب ) 1

الترغياب فاي األمار باالمعروف »، أي: مزينًا، وقد تقدم شرح بقيته فاي «مزوقًا»وقوله: 

 «.والنهي عن المنكر
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. رواه الناائيثُمَّ أَْلقَاهُ  «نَْظَرة   َوإِلَْيُكمْ  ،َشَغلَنِي َهَذا َعْنُكْم ُمْنُذ اْليَْوَم إِلَْيِه نَْظَرة  »
2
 . 

 الزهد يف الدنيا من صفات أهل العلم الصادقني

ايَا يَا لَْيَت لَنَا قال هللا تعالى:  ﴿فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب هللا َخْيٌر  *ِظيٍم ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِاَّهُ لَُذو َحظٍّ عَ 

ابُِروَن﴾  .[50 -01]القصص:  لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصالِحاً َوال يُلَقَّاهَا إاِلَّ الصَّ

 الدنيا تتخلى عن صاحبها إذا مات

 ،ثًََلثَة   الَميِّتَ  بَعُ يَتْ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ عن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال:  (500

 َويَْبقَى ،َوَمالُهُ  أَْهلُهُ  فَيَْرِجعُ  ،َوَعَملُهُ  ،َوَمالُهُ  ،أَْهلُهُ  يَْتبَُعهُ  ،َواِحد   َمَعهُ  َويَْبقَى اْثنَانِ  فَيَْرِجعُ 

متفق عليه«. َعَملُهُ 
6
. 

 العيش الحقيقي هو عيش اآلخرة ال عيش الدنيا الفانية

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصه، عن النبي عن أاس بن مالك رضي هللا عن (505

. متفق عليه«فَاْغفِْر ِلَْلَْنَصاِر َوالُمَهاِجَرهْ   اللهمَّ ََل َعْيَش إَِلَّ َعْيُش اْْلِخَرهْ » 
3
 . 

 استحباب نظر المسلم إلى من هو أدنى منه في أمور الدنيا

أَْسفََل  هو نْ اْنظُُروا إِلَى مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (501

متفق . «عليكم فَُهَو أَْجَدُر أَْن ََل تَْزَدُروا نِْعَمةَ هللا ؛َوََل تَْنظُُروا إِلَى َمْن ُهَو فَْوقَُكمْ  ،ِمْنُكمْ 

عليه
3
. 

َل َعلَْيِه فِي الَماِل »وهذا لفظ مالم، وفي رواية لهما:  إَِذا نَظََر أََحُدُكْم إِلَى َمْن فُضِّ

 .«ظُْر إِلَى َمْن ُهَو أَْسفََل ِمْنهُ فَْليَنْ  ،َوالَخْلقِ 

 كيف يكون العبد في الدنيا

 :فَقَالَ  ،بَِمْنِكبِي ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ َرُسوُل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (550

ْنيَا» إَِذا أَْمَاْيَت فاََل  :ولُ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُ ، «أَْو َعابُِر َسبِيلٍ  ،َكأَنََّك َغِريب   ،ُكْن فِي الد 

بَاحَ  تَْنتَِظرِ  تَِك لَِمَرِضكَ  ،الَمَااءَ  َوإَِذا أَْصبَْحَت فاََل تَْنتَِظرِ  ،الصَّ َوِمْن َحيَاتَِك  ،َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

                                                 

 (.3/331) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1651رواه الناائي )  2

 (.6120(، ومالم )2123البخاري) 6

 (.2501(، ومالم )6533البخاري ) 3

 (.6123م )(، ومال2310البخاري ) 3
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. رواه البخاريلَِمْوتِكَ  
2
. 

معناه: ال تركن إلى الدايا وال : قالوا في شرح هذا الحديثرحمه هللا:  قال النووي

ذها وطناً، وال تحدث افاك بطول البقاء فيها، وال باالعتناء بها، وال تتعلق منها إال تتخ

بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، وال تشتغل فيها بما ال يشتغل به الغريب الذي يريد 

الذهاب إلى أهله. وباهلل التوفيق
6
. 

 إليه الحاجة الزهد عن جمع األمواذ الزائدة عن الحاجة واالقتصار على ما تدعو

 ُكمُ  أَْلهَا﴿َوهَُو يَْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت النَّبِيَّ : قَالَ عن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه  (552

ِمْن َمالَِك إَِلَّ َما  ،َوَهْل لََك يَا اْبَن آَدمَ  :َمالِي قَالَ  ،اْبُن آَدَم َمالِي :يَقُولُ » :قَالَ  ﴾،التََّكاثُرُ 

ْقَت فَأَْمَضْيتَ  ،بِْسَت فَأَْبلَْيتَ أَْو لَ  ،أََكْلَت فَأَْفنَْيتَ  . رواه مالم«أَْو تََصدَّ
3
. 

 ،يَقُوُل اْلَعْبُد َمالِي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (556

َوَما ِسَوى  ،نَىأَْو أَْعطَى فَاْقتَ  ،أَْو لَبَِس فَأَْبلَى ،َما أََكَل فَأَْفنَى :َمالِي إِنََّما لَهُ ِمْن َمالِِه ثًََلث  

رواه مالم«. َوتَاِرُكهُ لِلنَّاسِ  ،َذلَِك فَُهَو َذاِهب  
3
. 

 على عبد الدنيا بالتعاسةصلى هللا عليه على آله وسلم دعاء النبي 

ينَارِ »  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (553 َوَعْبُد  ،تَِعَس َعْبُد الدِّ

ْرَهمِ  َوإَِذا  ،تَِعَس َواْنتََكسَ  ؛َوإِْن لَْم يُْعطَ َسِخطَ  ،إِْن أُْعِطَي َرِضيَ  ؛ُد اْلَخِميَصةِ َوَعبْ  ،الدِّ

رواه البخاري«. فًََل اْنتَقَش ؛ِشيكَ 
1
. 

 االبتعاد عن أسباب االفتتان بالدنيا والتشاغذ بها عن طاعة هللا تعالى

ََل تَتَِّخُذوا » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (553

ْيَعةَ  ْنيَا ؛الضَّ رواه الترمذي«. فَتَْرَغبُوا فِي الد 
2
. 

                                                 

 (.2322البخاري ) 2

 (.302شرح حديث رقم ) «رياض الصالحين» 6

 (.6115مالم ) 3

 (.6111مالم ) 3

 (.6550البخاري ) 1

، أي: عثر فاقط على وجهه، وقيل: معناه بُعَد، وقيل: هلك، أو لزم الشار، «تعس»قوله: 

 ش.، أي: إذا أصابته شوكة فال أخرجت منه بالمنقا«وإذا شيك فال ااتقش»

 =( قااال فااي 26) «الصااحيحة»(، وهااو فااي 6365حااديث حااان لغيااره رواه الترمااذي ) 2
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 الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

ْنيَا ِسْجُن الُمْؤِمنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (551  ،الد 

رواه مالم«. َوَجنَّةُ اْلَكافِرِ 
2
. 

 مقلون يوم القيامةالكثرون هم الم

الُمقِل وَن يَْوَم  إِنَّ الُمْكثِِريَن ُهمُ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي ذر رضي هللا عنه، أن النبي  (552

ا ،اْلقِيَاَمةِ  َوَعِمَل  ،َوَوَراَءهُ  ،َوبَْيَن يََدْيهِ  ،َوِشَمالَهُ  ،فَنَفََح فِيِه يَِمينَهُ  ،إَِلَّ َمْن أَْعطَاهُ هللا َخْيرا

افِيِه خَ  . متفق عليه«ْيرا
6
. 

قصر األمذ مما يساعد على الزهد في الدنيا
3
  

أَْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (550

. رواه الترمذيالَمْوتَ  :يَْعنِي «اللَّذَّاتِ 
3
. 

 ثمرات الزهد في الدنيا

 والزهد فيما عند النا  من أسباب محبة النا  الزهد في الدنيا من أسباب محبة هللا

=

                                                                                                                                   

نعة، والتجارة، والزراعة. «النهاية» فترغبوا »: ضيعة الرجل ما يكون من معاشه كالصِّ

 ، أي: في صالحها، فتنشغلوا بذلك عن صالح اآلخرة.«في الدايا

راف إليهاا بالقلاب؛ ألن ذلاك وأفاب الحاديث: النهاي عان االساتكثار مان الضاياع، واإلاصا

يفضي بصاحبه إلى الركون إلى الادايا، أماا الاذي يتخاذ مان العقاار ماا يااد كفايتاه فلايس 

 (.2/320) «ازهة المتقين»بمنهي عنه. ااظر: 

(، ومعنى هذا الحديث: أن الدايا سجن المؤمن بالنابة لما أعد هللا له فاي 6112مالم ) 2

أعد هللا له في النار، وقيال: معنااه أن الماؤمن ممناوع مان  الجنة، وجنة الكافر بالنابة لما

 شهوات الدايا المحرمة، فكأاه في سجن، والكافر ال يبالي بفعلها، فكأاه في جنة.

، أي: ضاارب يديااه فيااه بالعطاااء، «افااح»(، ومعنااى: 13(، ومااالم )2333البخاااري ) 6

 والنفح الرمي، والضرب.

( كتااب 3/331) «الجاامع الصاحيح»هللا فاي  هذا من تبويباات شايخنا الاوابعي رحماه 3

 الزهد.

 (.3/330) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6300رواه الترمذي ) 3
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يَا  :فَقَالَ  ،َرُجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الاَّاِعِديِّ  (555 

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا فَقَاَل َرُسوُل  ،َوأََحبَّنِي النَّاسُ  ،ُبلَّنِي َعلَى َعَمٍل إَِذا أَاَا َعِمْلتُهُ أََحبَّنِي هللا ،َرُسوَل هللا

ْنيَا يُِحبََّك هللا» رواه ابن ماجة«.  النَّاسُ  النَّاِس يُحب كَ  ْندَ عِ َواْزَهْد فِيَما  ،اْزَهْد فِي الد 
2
. 

 الزهد في الدنيا والتفرغ لعبادة هللا عزوجذ من أسباب غنى القلب وسعة الرزق

ك يقول ربكم تبار»: ملسو هيلع هللا ىلصعن معقل بن ياار رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (551

وتعالى: يا بن آدم تفرغ لعبادتي أمَل قلبك غنى، وأمَل يديك رزقاا، يا بن آدم، َل تباعد 

ا، وأمَل يديك شغًلا  .رواه الحاكم«مني؛ فأمَل قلبك فقرا
6
. 

 

 

 

 

 أضرار الميذ إلى الدنيا

 عقوبة من جعذ الدنيا همه

 َمْن َكانَتِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه قال:  (510

هُ  ْنيَا َهمَّ َق هللا َعلَْيِه أَْمَرهُ  ؛الد  ْنيَا إَِلَّ َما ُكتَِب  َولَْم يَأْتِِه ِمنَ  ،َوَجَعَل فَْقَرهُ بَْيَن َعْينَْيهِ  ،فَرَّ الد 

ْنيَا َوِهَي  ؛َوَجَعَل ِغنَاهُ فِي قَْلبِهِ  ؛َجَمَع هللا لَهُ أَْمَرهُ  ؛َوَمْن َكانَْت اْْلِخَرةُ نِيَّتَهُ  ،لَهُ  َوأَتَْتهُ الد 

رواه بن ماجة«. َراِغَمة  
3
. 

                                                 

( للعالماة 133) «الصاحيحة»(، وهاو فاي 3206حديث حان لغيره رواه ابن ماجاة ) 2

 األلبااي رحمه هللا.

ة الااوابعي رحمااه ( للعالماا3/361« )الجااامع الصااحيح»(، وهااو فااي 3/362الحاااكم ) 6

 هللا.

 (.3/361) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3201رواه ابن ماجة ) 3

 =، أي: مقهورة، والحاصل أن ما كتب للعبد من الارزق يأتياه ال محالاة «َراِغَمةٌ »ومعنى: 
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 التناف  في الدنيا يفضي إلى الهالث

بََعَث أَبَا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ،َوَكاَن َشِهَد بَْدًراعن عمرو بن عوف رضي هللا عنه  (512

اِح إِلَى اْلبَْحَرْيِن يَأْتِي بِِجْزيَتِهَا  فََاِمَعتِ  ،اْلبَْحَرْينِ  أَبُو ُعبَْيَدةَ بَِماٍل ِمنَ فَقَِدَم  ،ُعبَْيَدةَ ْبَن اْلَجرَّ

ْبِح َمَع النَّبِيِّ  وافََوافَ  ؛اأْلَْاَصاُر بِقُُدوِم أَبِي ُعبَْيَدةَ  ا َصلَّى بِِهمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلةَ الصُّ  ،اْلفَْجرَ  فَلَمَّ

ُضوا لَهُ  ،اْاَصَرفَ  أَظُن ُكْم قَْد َسِمْعتُْم أَنَّ أَبَا » :َوقَالَ  ،ِحيَن َرآهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَتَبَاََّم َرُسوُل هللا  ،فَتََعرَّ

ُكمْ  ،فَأَْبِشُروا» :قَالَ  ،أََجْل يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا ؟«ُعبَْيَدةَ قَْد َجاَء بَِشْيءٍ  لُوا َما يَُسر   ،َوأَمِّ

ْنيَا َولَِكْن أََخَشى َعلَْيُكْم أَْن تُْبَسطَ َعلَْيُكمُ  ،فََوهللا ََل اْلفَْقَر أَْخَشى َعلَْيُكمْ  َكَما بُِسطَْت  ،الد 

متفق عليه«. َوتُْهلَِكُكْم َكَما أَْهلََكْتُهمْ  ؛فَتَنَافَُسوَها َكَما تَنَافَُسوَها ،َعلَى َمْن َكاَن قَْبلَُكمْ 
2
. 

 االستكثار في الدنيا يلهي عن طاعة هللا عزوجذ

ثُمَّ َكالَّ  *َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن  *بَِر َحتَّى ُزْرتُُم الَمقَا *﴿أَْلهَاُكُم التََّكاثُُر قال هللا تعالى: 

 *ثُمَّ لَتََرُواَّهَا َعْيَن اْليَقِيِن  *لَتََرُونَّ اْلَجِحيَم  *َكالَّ لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَقِيِن  *َسْوَف تَْعلَُموَن 

 .[5 -2]التكاثر:  ثُمَّ لَتُْاأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم﴾

 ،يقول تعالى: شغلكم حب الدايا واعيمهارحمه هللا في تفايره:  قال ابن كثير

وزرتم  ،حتى جاءكم الموت ،وابتغائها، وتمابى بكم ذلك ،وزهرتها عن طلب اآلخرة

 .المقابر، وصرتم من أهلها

 الحرص على جمع الماذ وعلى الوصوذ إلى الجاه والرفعة يفسد الدين

َما ِذْئبَاِن َجائَِعاِن أُْرِسًَل » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  قَالَ عن كعب بن مالك رضي هللا عنه قال:  (516

رواه الترمذي«. َوالشََّرِف لِِدينِهِ  ،فِي َغنٍَم بِأَْفَسَد لََها ِمْن ِحْرِص الَمْرِء َعلَى الَمالِ 
6
. 

=

                                                                                                                                   

 إال أاه من طلب اآلخرة يأتيه بال تعب، ومن طلب الدايا يأتيه بتعب، وشدة.

 (.6122ومالم ) (،2361البخاري ) 2

قال الحاافظ ابان  «فتهلككم»، أي: توسع، وقوله: «تباط»، أي: حضروا. «وافوا»قوله: 

حجر رحمه هللا: أي ألن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه فتقع العاداوة 

 (.22/611) «فتح الباري»المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهالك. اهـ من 

 

( لشيخنا 2013) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 6302)رواه الترمذي  6

العالمة الوابعي رحمه هللا، وقد ألف الحافظ ابن رجب رحمه هللا رسالة مفربة في شرح 

 هذا الحديث.
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 من أحب دنياه أضر بآخرته 

ْن أََحبَّ مَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعن أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  (513

 «.فَآثُِروا َما يَْبقَى َعلَى َما يَْفنَى ،أََضرَّ بُِدْنيَاهُ  ؛َوَمْن أََحبَّ آِخَرتَهُ  ،أََضرَّ بِآِخَرتِهِ  ؛ُدْنيَاهُ 

رواه أحمد
2
. 

 حب الدنيا واالفتتان بها من أسباب الزيغ والعياذ باهلل

ْيطَاُن فََكاَن ِمَن اْلَغاِويَن ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَأَ الَِّذَي آتَْينَ قال هللا تعالى:  اهُ آيَاتِنَا فَااَالََخ ِمْنهَا فَأَْتبََعهُ الشَّ

 .[202 -201]األعراف:  َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِهَا َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى األَْرِض َواتَّبََع هََواهُ﴾ *

، أي: مال إلى زينة الحياة األَْرِض﴾﴿َولَِكنَّهُ أَْخلََد إِلَى رحمه هللا قوله:  قال ابن كثير

الدايا، وزهرتها، وأقبل على لذاتها، واعيمها، وغرته كما غرت غيره من غير أولي 

 البصائر، والنهى.

َواَْحُن اَْذُكُر  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  و (513

فُهُ  ،اْلفَْقرَ  ْنيَا َصب اا َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَتَُصبَّنَّ َعلَْيُكمُ  ،أَاْلفَْقَر تََخافُونَ » :الَ فَقَ  ،َواَتََخوَّ  ،الد 

رواه ابن ماجة«. َحتَّى ََل يُِزيَغ قَْلَب أََحِدُكْم إَِزاَغةا إَِلَّ ِهيهْ 
6
. 

 إيثار الدنيا على اآلخرة من أسباب دخوذ النار

ا َمن طَغَ  ﴿قال هللا تعالى:  ْايَا *  ىفَأَمَّ ]  فَإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي الَمأَْوى﴾ *َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ

 .[31 -30النازعات:

ْايَا َواْطَمأَاُّوْا بِهَا َوالَِّذيَن هُْم وقال تعالى:  ﴿إَنَّ الَِّذيَن الَ يَْرُجوَن ِلقَاءاَا َوَرُضوْا بِاْلَحياِة الدُّ

 .[5 -0]يواس:  َمأَْواهُُم النُّاُر ِبَما َكااُوْا يَْكِابُوَن﴾أُْولَِئَك  *َعْن آيَاتِنَا َغاِفلُوَن 

 الدنيا إذا فتحت على قوم تفضي بهم إلى التناف  ثم التحاسد ثم التدابر ثم التباغض

 :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  (511

وُم أَي  قَْوٍم أَْنتُمْ  ،ْيُكْم فَاِرسُ إَِذا فُتَِحْت َعلَ » ْحَمِن ْبُن َعْوفٍ  ؟«َوالر  اَقُوُل َكَما  :قَاَل َعْبُد الرَّ

ثُمَّ  ،ثُمَّ تَتََدابَُرونَ  ،ثُمَّ تَتََحاَسُدونَ  ،تَتَنَافَُسونَ  ،أَْو َغْيَر َذلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  .أََمَراَا هللا

فَتَْجَعلُوَن بَْعَضُهْم َعلَى  ،ثُمَّ تَْنطَلِقُوَن فِي َمَساِكيِن الُمَهاِجِرينَ  - َذلِكَ  أَْو اَْحوَ  - تَتَبَاَغُضونَ 

                                                 

(، 3630) «صاااااحيح الترغياااااب والترهياااااب»(، وهاااااو فاااااي 3/326رواه أحماااااد ) 2

 (.3650) «الصحيحة»و

 (.255) «الصحيحة»(، وهو في 1جة )حديث صحيح لغيره: رواه بن ما 6
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رواه مالم«. ِرقَاِب بَْعضٍ 
2
. 

 عيش رسوذ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا

 عيشته يف املطعم
ٍد َما َشبِ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (512 ُمْنُذ قَِدَم الَمِدينَةَ ِمْن طََعاِم  ملسو هيلع هللا ىلصَع آُل ُمَحمَّ

. متفق عليهَحتَّى قُبِضَ  ،اْلبُرِّ ثاََلَث لَيَاٍل تِبَاًعا
6
. 

ٍد وفي رواية قالت:  َحتَّى قُبَِض  ،ِمْن ُخْبِز َشِعيٍر يَْوَمْيِن ُمتَتَابَِعْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َشبَِع آُل ُمَحمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

َرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ، أَاَّهُ َمرَّ بِقَْوٍم بَْيَن أَْيِديِهْم َشاةٌ َمْصلِيَّةٌ، فََدَعْوهُ َعْن أَبِي هُ و (510

ْايَا، َولَْم يَْشبَْع ِمْن ُخْبِز الشَِّعيِر. ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَبَى أَْن يَأُْكَل؛ َوقَاَل: َخَرَج َرُسوُل هللا  رواه  الدُّ

البخاري
3
. 

َوَما  ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد َماَت َرُسوُل هللا قالت:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي وعن عائشة رضي هللا عنها زوج ا (515

تَْينِ  ،َشبَِع ِمْن ُخْبزٍ  . رواه مالمَوَزْيٍت فِي يَْوٍم َواِحٍد َمرَّ
3
. 

 َذَكَر ُعَمُر َما أََصاَب النَّاُس ِمنَ وعن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال:  (511

ْايَا . رواه لُّ اْليَْوَم يَْلتَِوي َما يَِجُد َبقاًَل يَْمأَلُ بِِه بَْطنَهُ يَظَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  ؛الدُّ

مالم
1
. 

إِْن ُكنَّا لَنَْنظُُر  ،َوهللا يَا اْبَن أُْختِي :أَاَّهَا َكااَْت تَقُولُ وعن عائشة رضي هللا عنها،  (100

                                                 

اْلُمَاابَقَة إِلَْياِه،  :قَاَل اْلُعلََماء: التَّنَافُس إِلَى الشَّْيء( قال النووي رحمه هللا: 6126مالم ) 2

ا اْلَحَاد ل َبَرَجات اْلَحَاد. َوأَمَّ نِاي َزَوال النِّعْ  :فَهُوَ  ،َوَكَراهَة أَْخذ َغْيرك إِيَّاهُ، َوهَُو أَوَّ َماة تَمَّ

الَماَوبَّة، أَْو اَل يَُكاون َماَوبَّة  َمَع التََّدابُر َشْيء ِمنَ  يَْبقَىَوقَْد  ،َعْن َصاِحبهَا. َوالتََّدابُر التَّقَاطُع

ااا )التَّبَاااُغض( فَهُااَو بَْعااد هَااَذا، َولِهَااَذا ُرتِّبَااْت فِااي اْلَحااِديث، ثُاامَّ يَْنطَلِقُااوَن فِااي ال وَ  بُْغاض. َوأَمَّ

 ُضَعفَائِِهْم، فَيَْجَعلُوَن بَْعضهْم أَُمَراء َعلَى بَْعض. هََكَذا فَاَُّروهُ. :اِجِريَن أَيْ َمَااِكين الُمهَ 

 (.6100(، ومالم )2313البخاري ) 6

 (.1323البخاري ) 3

 (.6103مالم ) 3

: ربئ «والاادقل»(. )يلتااوي(، أي: ينعطااف علااى بطنااه الشااريف ماان الجااوع، 6105مااالم ) 1

 .التمر
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َوَما أُوقَِد فِي أَْبيَاِت َرُسوِل هللا  ،َشْهَرْينِ ثاََلثَةَ أَِهلٍَّة فِي  ،ثُمَّ اْلِهاَلِل ثُمَّ اْلِهاَللِ  ،إِلَى اْلِهاَللِ  

َوالَماُء إاِلَّ أَاَّهُ قَْد  ،اأْلَْسَوَباِن التَّْمرُ  :قَالَتِ  ؟فََما َكاَن يَُعيُِّشُكمْ  ،يَا َخالَةُ  :قُْلتُ  :قَالَ  .اَارٌ  ملسو هيلع هللا ىلص

فََكااُوا يُْرِسلُوَن إِلَى َرُسوِل  ،حُ َوَكااَْت لَهُْم َمنَائِ  ،اأْلَْاَصارِ  ِجيَراٌن ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِرُسوِل هللا 

. متفق عليه.فَيَْاقِينَاهُ  ،ِمْن أَْلبَااِهَا ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
2

 

يَبِيُت اللَّيَالِي اْلُمتَتَابَِعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ و (102

ِعيرِ  َوَكاَن أَْكثَرُ  ،َوأَْهلُهُ اَل يَِجُدوَن َعَشاءً  ،طَاِويًا . رواه الترمذيُخْبِزِهْم ُخْبَز الشَّ
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا َما َكاَن يَْفُضُل َعلَى أَْهِل بَْيِت َرُسولِ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمةَ و (106

. رواه أحمدُخْبُز الشَِّعيرِ 
3
. 

َواَل  ،َداءٌ لَْم يَْجتَِمْع لَهُ غَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (103

. رواه أحمدَولَْحٍم إاِلَّ َعلَى َضفَفٍ  ،َعَشاٌء ِمْن ُخْبزٍ 
3
. 

َوَمَشْيُت إِلَى  ،ِبْرَعهُ بَِشِعيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد َرهََن النَّبِيُّ : َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (103

ٍد » :ولُ َولَقَْد َسِمْعتُهُ يَقُ  ،َوإِهَالٍَة َسنَِخةٍ  ،بُِخْبِز َشِعيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ   ،َصاع   ملسو هيلع هللا ىلصَما أَْصبََح ِْلِل ُمَحمَّ

رواه البخاري«. َوإِنَُّهْم لَتِْسَعةُ أَْبيَاتٍ  ،َوََل أَْمَسى
1
. 

قَْد َسِمْعُت َصْوَت َرُسوِل هللا  :قَاَل أَبُو طَْلَحةَ أِلُمِّ ُسلَْيمٍ وعنه رضي هللا عنه قال:  (101

فَأَْخَرَجْت أَْقَراًصا ِمْن  ،اََعمْ  :فَقَالَتْ  ؟ِمْن َشْيءٍ  فَهَْل ِعْنَدكِ  ،َضِعيفًا أَْعِرُف فِيِه اْلُجوعَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ْتهُ تَْحَت ثَْوبِي ،فَلَفَّْت اْلُخْبَز بِبَْعِضهِ  ،ثُمَّ أََخَذْت ِخَماًرا لَهَا ،َشِعيرٍ  ْتنِي بِبَْعِضهِ  ،ثُمَّ َبسَّ ثُمَّ  ،َوَربَّ

 ،َجالًِاا فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََوَجْدُت َرُسوَل هللا  ،فََذهَْبُت بِهِ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْرَسلَْتنِي إِلَى َرُسوِل هللا 

 .اََعمْ  :فَقُْلتُ  :قَالَ  «أَْرَسلََك أَبُو طَْلَحةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،فَقُْمُت َعلَْيِهمْ  ،َوَمَعهُ النَّاسُ 

 ،فَاْاطَلَقَ  :قَالَ  «اقُوُمو» :لَِمْن َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .اََعمْ  :فَقُْلتُ  ؟«أَلِطََعامٍ » :فَقَالَ 

قَْد َجاَء  ،يَا أُمَّ ُسلَْيمٍ  :فَقَاَل أَبُو طَْلَحةَ  ،فَأَْخبَْرتُهُ  ،َواْاطَلَْقُت بَْيَن أَْيِديِهْم َحتَّى ِجْئُت أَبَا طَْلَحةَ 

فَاْاطَلََق أَبُو  :قَالَ  ،هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :فَقَالَتْ  ،َولَيَْس ِعْنَداَا َما اُْطِعُمهُمْ  ،بِالنَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َحتَّى َبَخاَل  ،َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْقبََل َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى لَقَِي َرُسوَل هللا  ،طَْلَحةَ 

َرْت َوَعصَ  ،فَفُتَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأََمَر بِِه َرُسوُل هللا  ،فَأَتَْت بَِذلَِك اْلُخْبزِ  «َهلُمِّي َما ِعْنَدِك يَا أُمَّ ُسلَْيمٍ »

 :ثُمَّ قَالَ  ،َما َشاَء هللا أَْن يَقُولَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل فِيِه َرُسوُل هللا  ،فَأََبَمْتهُ  ،َعلَْيِه أُمُّ ُسلَْيٍم ُعكَّةً لَهَا
                                                 

 (.6106(، ومالم )6120البخاري ) 2

 (.3/330) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6320رواه الترمذي ) 6

 ، أي: خالي البطن.«طاويًا»قوله: 

 (.3/335) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1/620رواه أحمد ) 3

 (.331 -3/335) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/600رواه أحمد ) 3

 : كثرة األيدي.«ففوالض»

 ، أي: المتغيرة.«الانخة»(، واإلهالة: الشحم الذائب، و6105البخاري ) 1
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 فَأَِذنَ  «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ » :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ َخَرُجوا ،فَأََكلُوا َحتَّى َشبُِعوا ،فَأَِذَن لَهُمْ  «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ »

 ،َحتَّى أََكَل اْلقَْوُم ُكلُّهُمْ  «اْئَذْن لَِعَشَرةٍ » :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ َخَرُجوا ،فَأََكلُوا َحتَّى َشبُِعوا ،لَهُمْ 

. متفق عليهأَْو ثََمااُونَ  ،َواْلقَْوُم َسْبُعوَن َرُجاًل  ،َوَشبُِعوا
2
. 

 .لُوا ِمْنهَاثُمَّ هَيَّأَهَا فَإَِذا ِهَي ِمْثلُهَا ِحيَن أَكَ وفي رواية: 

 .َوتََرُكوا ُسْؤًرا ،َوأَْهُل اْلبَْيتِ  ،بَْعَد َذلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أََكَل النَّبِيُّ وفي رواية: 

 .َوأَْفَضلُوا َما أَْبلَُغوا ِجيَرااَهُمْ وفي رواية: 

َوَما يُْؤَذى  ،لَقَْد أُوِذيُت فِي هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  (102

َولِبًَِلٍل طََعام   ،َولَقَْد أَتَْت َعلَيَّ ثَالِثَة  َوَما لِي ،َوَما يَُخاُف أََحد   ،قَْد أُِخْفُت فِي هللاَولَ  ،أََحد  

رواه ابن ماجة«. إَِلَّ َما َواَرى إِبِطُ بًَِللٍ  ،يَأُْكلُهُ ُذو َكبِدٍ 
6
. 

فََجَعَل  ،بِِقنَاٍع َعلَْيِه ُرطَبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أُمَّ ُسلَْيٍم بََعثَْتهُ إِلَى َرُسوِل هللا وعنه رضي هللا عنه،  (100

فَيَْبَعُث بِهَا إِلَى بَْعِض  ،َويَْقِبُض اْلقَْبَضةَ  ،فَيَْبَعُث بِهَا إِلَى بَْعِض أَْزَواِجهِ  ،يَْقِبُض قَْبَضتَهُ 

د. رواه أحمفَأََكَل بَِقيَّتَهُ أَْكَل َرُجٍل يُْعلَُم أَاَّهُ يَْشتَِهيهِ  ،ثُمَّ َجلَسَ  ،أَْزَواِجهِ 
3
. 

َوَما أََكَل  ،َحتَّى َماتَ  ،َعلَى ِخَوانٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  لَْم يَأُْكلِ : قَالَ وعنه رضي هللا عنه:  (105

.رواه البخاريَحتَّى َماتَ  ،ُخْبًزا ُمَرقَّقًا
3
. 

وفي رواية له
1
 .َواَل َرأَى َشاةً َسِميطًا بَِعْينِِه قَطُّ : 

 ؟النَّقِيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهَْل أََكَل َرُسوُل هللا : فَقُْلتُ  ،ْعدٍ َسأَْلُت َسْهَل ْبَن سَ  :َعْن أَبِي َحاِزٍم قَالَ و (101

                                                 

 (.6030(، ومالم )3105البخاري ) 2

، أي: أحضاري. «هلماي»، أي: أبخلتاه. «بسته»الخمار: غطاء الرأس.  «خماًرا»قوله: 

كلهاا ، أي: جمعهاا بعاد أ«هيأهاا»، أي: وعااء صاغير مان جلاد مخاتص بالاامن. «عكة»

 ، أي: أبقوا.«أفضلوا»بقية طعام.  «سؤًرا»جميًعا. 

 (.3/312) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 212رواه ابن ماجة ) 6

(. 3/316) «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 3/261رواه أحماااد ) 3

 هو الطبق الذي يؤكل منه.« القناع»و

 (.2310البخاري ) 3

 (.1362البخاري ) 1

هي الشاة التاي  «سميطًا»، أي: ملينًا، واسًعا. «مرققًا»لخوان هو: المائدة المعدة لألكل. ا

 أزيل شعرها بماٍء ساخن، وشويت بجلدها، وإاما يفعل ذلك بالشاة الصغيرة الان.
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 :فَقُْلتُ  :قَالَ  ،َحتَّى قَبََضهُ هللا ،النَّقِيَّ ِمْن ِحيَن اْبتََعثَهُ هللا ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأَى َرُسوُل هللا  :فَقَاَل َسْهلٌ  

ُمْنُخاًل ِمْن ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َما َرأَى َرُسولُ  :قَالَ  ؟َمنَاِخلُ  ملسو هيلع هللا ىلصهَْل َكااَْت لَُكْم فِي َعْهِد َرُسوِل هللا 

ِعيَر َغْيَر َمْنُخولٍ  :قَاَل قُْلتُ  .َحتَّى قَبََضهُ هللا ،اْبتََعثَهُ هللا ُكنَّا  :قَالَ  ؟َكْيَف ُكْنتُْم تَأُْكلُوَن الشَّ

ْينَاهُ  ،فَيَِطيُر َما طَارَ  ،َواَْنفُُخهُ  ،اَْطَحنُهُ  . رواه البخاريفَأََكْلنَاهُ  ،َوَما بَقَِي ثَرَّ
2
. 

 :فقلت ،افرأيته متغيرً  ،ملسو هيلع هللا ىلصأتيت النبي  :قالوعن كعب بن عجرة رضي هللا عنه  (120

ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ » :قال ؟ما لي أراك متغيرا ،بأبي أات

فجمعت  ،فاقيت له على كل بلو بتمرة ،فذهبت فإذا يهوبي ياقي إبال له :قال «ثًلث

. رواه الطبراايفأخبرته ؟«لك يا كعبمن أين » :فقال ،ملسو هيلع هللا ىلصتمرا فأتيت به النبي 
6
 . 

من بين يدي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي هللا عنها قالت: ما رفعت مائدة رسول هللا  (122

وعليها فضلة من طعام قط. رواه الطبرااي ملسو هيلع هللا ىلصرسول 
3
. 

 عيشته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف امللبس
ا يُْصنَُع  ،َجْت إِلَْينَا إَِزاًرا َغلِيظًافَأَْخرَ  ،َبَخْلُت َعلَى َعائَِشةَ : َعْن أَبِي بُْرَبةَ قَالَ  (126 ِممَّ

واَهَا الُملَبََّدةَ  َوِكَااًء ِمنَ  ،بِاْليََمنِ  قُبَِض فِي  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْقَاَمْت بِاهلل إِنَّ َرُسوَل هللا  :قَالَ  ،الَّتِي يَُامُّ

. متفق عليههََذْيِن الثَّْوبَْينِ 
3
. 

َوَعلَْيِه ِمْرطٌ  ،َذاَت َغَداةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  َخَرجَ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (123

ٌل ِمْن َشَعٍر أَْسَوبَ  . رواه مالمُمَرحَّ
1
. 

وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في  حديثه الطويل في قصة اعتزال النبي  (123

                                                 

هو الخبز الحواري، وهاو الخاالص مان النخالاة، ومعناى  «النقي»(. 1323البخاري ) 2

 اء، وعجناه.، أي: بللناه بالم«ثريناه»

 (.3602) «ب والترهيبيصحيح الترغ»وهو  في رواه الطبرااي،  6

« صاااحيح الترغياااب والترهياااب»رواه الطبراااااي، وصاااححه العالماااة األلباااااي فاااي  3

 ، والفضلة: هي: البقية، وما زاب.(3621)

 هو المرقع. «المبلد»(. و6050(، ومالم )3205البخاري ) 3

 (.6052مالم ) 1

كون تارة من صوف، وتاارة مان شاعر، أو كتاان أوخاز. قاال الخطاابي: والمرط: كااء ي

عليه صورة رحال اإلبل، وال بأس بهذه الصاور،  «مرحل»هو كااء يؤتزر به، ومعنى 

شارح »وإاما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي. المرحال الاذي فياه خطاوط. ااظار: 

 (.15 -23/10للنووي ) «مالم
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اَى فَأَبْ  ،فََجلَْاتُ  ،َوهَُو ُمْضَطِجٌع َعلَى َحِصيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفََدَخْلُت َعلَى َرُسوِل هللا اااءه، وفيه:  ملسو هيلع هللا ىلص

فَنَظَْرُت ِببََصِري فِي ِخَزااَِة  ،َوإَِذا اْلَحِصيُر قَْد أَثََّر ِفي َجْنِبهِ  ،َولَْيَس َعلَْيِه َغْيُرهُ  ،َعلَْيِه إَِزاَرهُ 

اعِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  َذا َوإِ  ،َوِمْثِلهَا قََرظًا ِفي اَاِحيَِة اْلُغْرفَةِ  ،فَإَِذا أَاَا ِبقَْبَضٍة ِمْن َشِعيٍر اَْحِو الصَّ

َوَما  ،يَا اَبِيَّ هللا :قُْلتُ  ؟«َما يُْبِكيَك يَا اْبَن الَخطَّابِ » :قَالَ  .فَاْبتََدَرْت َعْينَايَ  :أَفِيٌق ُمَعلٌَّق قَالَ 

 َوَذاكَ  ،َوهَِذِه ِخَزااَتَُك اَل أََرى فِيهَا إِالَّ َما أََرى ،َوهََذا اْلَحِصيُر قَْد أَثََّر فِي َجْنِبكَ  ،لِي اَل أَْبِكي

 :فَقَالَ  ،َوهَِذِه ِخَزااَتُكَ  ،َوَصْفَوتُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوأَْاَت َرُسوُل هللا  ،َوِكْاَرى ِفي الثَِّماِر َواأْلَْاهَارِ  ،قَْيَصرُ 

ْنيَا مُ هلَ  وَ  ،أَََل تَْرَضى أَْن تَُكوَن لَنَا اْْلِخَرةُ  ،يَا اْبَن الَخطَّابِ » . متفق عليهبَلَى :قُْلتُ  «الد 
2
. 

لَْت  ،َشك  أَْنَت يَا اْبَن الَخطَّابِ  أَفِي»وفي رواية:  طَيِّبَاتُُهْم فِي  مْ هلَ أُولَئَِك قَْوم  ُعجِّ

ْنيَا  .اْستَْغفِْر لِي يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،«الَحيَاِة الد 

 عيشه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف فرشه
الَِّذي يَنَاُم َعلَْيِه أََبًما  ملسو هيلع هللا ىلصهللا َكاَن فَِراُش َرُسوِل : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (121

. متفق عليهَحْشُوهُ لِيفٌ 
6
 . 

وتقدم حديث عمر الذي قبل هذا الحديث، وفيه، وهو مضطجع على حصير قد  (122

 أثر في جنبه.

... الحديث، وهو في َعلَى َحِصيرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاَاَم َرُسوُل هللا وتقدم حديث ابن ماعوب:  (120

 الباب قبل هذا.

الَّتِي يَتَِّكُئ َعلَْيهَا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ِوَساَبةُ َرُسوِل هللا : قَالَتْ  هللا عنهارضي  َعْن َعائَِشةَ و (125

. رواه مالمِمْن أََبٍم َحْشُوهَا لِيفٌ 
3
. 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: بخلت علي امرأة من األاصار، فرأت فراش  (121

 ملسو هيلع هللا ىلص قطيفة مثنية، فبعثت إلى بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

قالت: قلت: يا رسول هللا،  فالاة األاصارية بخلت فرأت  «ما هذا يا عائشة؟»فقال: 

رديه يا عائشة، فوهللا لو شئت ْلجرى هللا معي »فراشك؛ فذهبت، فبعثت إليَّ بهذا، فقال: 

                                                 

 (.2301(، ومالم )3123البخاري ) 2

 األفيق: هو: الجلد الذي لم يتم بباغه، وجمعه أَفَق. «أَفِيٌق ُمَعلَّقٌ  »قوله: 

 (، وهذا لفظ البخاري.6056(، ومالم )2312البخاري ) 6

 قشر، النخل الرقيق. «الليف»واألبم: جمع أبيم، وهو الجلد المدبوغ. و

الجامع »هو في ( بإسناب صحيح عن ابن عمر، و1020(، ورواه أحمد )6056مالم ) 3

 (.3/332) «الصحيح
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. رواه البيهقي«جبال الذهب، والفضة 
2
. 

 عيش أصحاب النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم في المطعم

ُل اْلَعَرِب َرَمى بَِاْهٍم فِي سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال:  عن (160 إِاِّي أَلَوَّ

َوإِنَّ أََحَداَا لَيََضُع َكَما  ،َوهََذا الاَُّمرُ  ،َوَرأَْيتُنَا اَْغُزو َوَما لَنَا طََعاٌم إاِلَّ َوَرُق اْلُحْبلَةِ  ،َسبِيِل هللا

اةُ َما لَهُ ِخْلطٌ  يه.. متفق علتََضُع الشَّ
6

 

فََحِمَد هللا َوأَْثنَى  ،َخطَبَنَا ُعْتبَةُ ْبُن َغْزَوانَ وعن خالد بن عميرة العدوي قال:  (162

ا بَْعدُ  :ثُمَّ قَالَ  ،َعلَْيهِ  ْايَا قَْد آَذاَْت بَِصْرمٍ  :أَمَّ اَء َولَْم يَْبَق ِمْنهَا إاِلَّ ُصبَابَةٌ  ،فَإِنَّ الدُّ َوَولَّْت َحذَّ

اَاِء يَ  فَاْاتَقِلُوا بَِخيِْر  ؛َوإِاَُّكْم ُمْنتَقِلُوَن ِمْنهَا إِلَى َباٍر اَل َزَواَل لَهَا ،تََصابُّهَا َصاِحبُهَاَكُصبَابَِة اإْلِ

َجهَنََّم فَيَْهِوي فِيهَا َسْبِعيَن َعاًما اَل  يرأَنَّ اْلَحَجَر يُْلقَى ِمْن َشفِ  فَإِاَّهُ قَْد ُذِكَر لَنَا ؛َما بَِحْضَرتُِكمْ 

َولَقَْد ُذِكَر لَنَا أَنَّ َما بَْيَن ِمْصَراَعْيِن ِمْن َمَصاِريعِ  ،َو َوهللا لَتُْمأَلَنَّ أَفََعِجْبتُمْ  ،هَا قَْعًرايُْدِرُك لَ 

َحامِ  َولَيَأْتِيَنَّ َعلَْيهَا يَْوٌم َوهَُو َكِظيظٌ ِمنَ  ،الَجنَِّة َمِايَرةُ أَْربَِعيَن َسنَةً  َولَقَْد َرأَْيتُنِي َسابَِع  ،الزِّ

فَاْلتَقَْطُت بُْرَبةً  ،َما لَنَا طََعاٌم إاِلَّ َوَرُق الشََّجِر َحتَّى قَِرَحْت أَْشَداقُنَا ملسو هيلع هللا ىلصَسْبَعٍة َمَع َرُسوِل هللا 

 َواتََّزَر َسْعٌد بِنِْصفِهَا فََما أَْصبََح اْليَْومَ  ،فَاتََّزْرُت بِنِْصفِهَا ،فََشقَْقتُهَا بَْينِي َوبَْيَن َسْعِد ْبِن َمالِكٍ 

َوإِاِّي أَُعوُذ بِاهلل أَْن أَُكوَن فِي اَْفِاي  ،اأْلَْمَصارِ  ِمنَّا أََحٌد إاِلَّ أَْصبََح أَِميًرا َعلَى ِمْصٍر ِمنَ 

َعِظيًما َوِعْنَد هللا َصِغيًرا
3

 . رواه مالم.

َر َعلَْينَا أَبَ  ملسو هيلع هللا ىلصبََعثَنَا َرُسوُل هللا وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (166 ا َوأَمَّ

َباَا ِجَرابًا ِمْن تَْمٍر لَْم يَِجْد لَنَا َغْيَرهُ  ،ُعبَْيَدةَ اَتَلَقَّى ِعيًرا لِقَُرْيشٍ  فََكاَن أَبُو ُعبَْيَدةَ يُْعِطينَا  ،َوَزوَّ

بِيُّ  :قَالَ  ؟َكْيَف ُكْنتُْم تَْصنَُعوَن بِهَا :فَقُْلتُ  :قَالَ  ،تَْمَرةً تَْمَرةً  هَا َكَما يََمصُّ الصَّ ثُمَّ  ،اََمصُّ

ثُمَّ اَبُلُّهُ  ،َوُكنَّا اَْضِرُب بِِعِصيِّنَا اْلَخبَطَ  ،فَتَْكفِينَا يَْوَمنَا إِلَى اللَّْيلِ  ،الَماءِ  اَْشَرُب َعلَْيهَا ِمنَ 

اْلَكثِيِب  فَُرفَِع لَنَا َعلَى َساِحِل اْلبَْحِر َكهَْيئَةِ  ،َواْاطَلَْقنَا َعلَى َساِحِل اْلبَْحرِ  :فَنَأُْكلُهُ قَالَ  ،بِالَماءِ 
                                                 

 (.3650) «صحيح الترغيب والترهيب»رواه البيهقي، وحانه العالمة األلبااي في  2

 (.6122(، ومالم )2313البخاري ) 6

أي: ال يخاتلط بعضاه « خلاط»اوعاان معروفاان مان شاجر البابياة. « والحبلة، والاامر»

 ببعض لشدة جفافه.

 (.6120مالم ) 3

، أي: «وولاات حااذاء»، أي: بااقطاعهااا، وفنائهااا. «بصاارم»أي: أعلماات  «آَذاَااتْ »قولااه: 

، أي: «من شفير جهنم»، أي: يجمعها. «يتصابها»: البقية اليايرة. «والصبابة»سريعة. 

« أشااداقنا»، أي: صااارت فيهااا قااروح. «قرحاات»الكثياار الممتلاائ. «: الكظاايظ»حرفهاا. و

 جمع شدق، وهو جااب الفم.
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ْخمِ  اَل بَْل اَْحُن  :ثُمَّ قَالَ  ،َمْيتَةٌ  :قَاَل أَبُو ُعبَْيَدةَ  :فَأَتَْينَاهُ فَإَِذا ِهَي َبابَّةٌ تُْدَعى اْلَعْنبََر قَالَ  ،الضَّ

َواَْحُن  ،ًرافَأَقَْمنَا َعلَْيِه َشهْ  :قَالَ  .اْضطُِرْرتُْم فَُكلُوا َوقَدِ  ،َوفِي َسبِيِل هللا ،ملسو هيلع هللا ىلصُرُسُل َرُسوِل هللا 

ْهنَ  :َحتَّى َسِمنَّا قَالَ  ،ثاََلُث ِمائَةٍ  َواَْقتَِطُع  ،َولَقَْد َرأَْيتُنَا اَْغتَِرُف ِمْن َوْقِب َعْينِِه بِاْلقاَِلِل الدُّ

فَأَْقَعَدهُْم  ،َر َرُجاًل فَلَقَْد أََخَذ ِمنَّا أَبُو ُعبَْيَدةَ ثاََلثَةَ َعشَ  - أَْو َكقَْدِر الثَّْورِ  - ،ِمْنهُ اْلفَِدَر َكالثَّْورِ 

ثُمَّ َرَحَل أَْعظََم بَِعيٍر َمَعنَا فََمرَّ ِمْن  ،فَأَقَاَمهَا ،َوأََخَذ ِضلًَعا ِمْن أَْضاَلِعهِ  ،فِي َوْقِب َعْينِهِ 

ا قَِدْمنَا الَمِدينَةَ أَتَْينَا َرُسوَل هللا  ،تَْحتِهَا ْباَا ِمْن لَْحِمِه َوَشائَِق فَلَمَّ  ،َذَكْراَا َذلَِك لَهُ فَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوتََزوَّ

فَأَْرَسْلنَا  :قَالَ  ؟«فَتُْطِعُمونَا ؛فََهْل َمَعُكْم ِمْن لحِمِه َشْيء   ،ُهَو ِرْزق  أَْخَرَجهُ هللا لَُكمْ » :فَقَالَ 

. رواه مالمِمْنهُ فَأََكلَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى َرُسوِل هللا 
2
. 

فََعَرَضْت  ،ْنَدِق اَْحفِرُ إِاَّا يَْوَم اْلخَ وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (163

 ،«أَنَا نَاِزل  » :فَقَالَ  ،هَِذِه ُكْديَةٌ َعَرَضْت فِي اْلَخْنَدقِ  :فَقَالُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصفََجاُءوا النَّبِيَّ  ،ُكْديَةٌ َشِديَدةٌ 

 ،اْلِمْعَولَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  فَأََخذَ  ،َولَبِْثنَا ثاََلثَةَ أَيَّاٍم اَل اَُذوُق َذَواقًا ،َوبَْطنُهُ َمْعُصوٌب بَِحَجرٍ  ،ثُمَّ قَامَ 

فَقُْلُت  ،اْئَذْن لِي إِلَى اْلبَْيتِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  -أَْو أَْهيَمَ - ،فََضَرَب فََعاَب َكثِيبًا أَْهيَلَ 

 ،َشِعيرٌ ِعْنِدي  :قَالَتْ  ؟فَِعْنَدِك َشْيءٌ  ،َشْيئًا َما َكاَن فِي َذلَِك َصْبرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت بِالنَّبِيِّ  :اِلْمَرأَتِي

ثُمَّ ِجْئُت النَّبِيَّ  ،َحتَّى َجَعْلنَا اللَّْحَم فِي اْلبُْرَمةِ  ،الشَِّعيرَ  َوطََحنَتِ  ،اْلَعنَاقَ  تُ فََذبَحْ  ،َوَعنَاقٌ 

قُْم فَ  ،طَُعيٌِّم لِي :فَقُْلتُ  ،َواْلبُْرَمةُ بَْيَن اأْلَثَافِيِّ قَْد َكاَبْت أَْن تَْنَضجَ  ،اْاَكَارَ  َواْلَعِجيُن قَدِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 «َكثِير  طَيِّب  » :قَالَ  ،فََذَكْرُت لَهُ  ؟«َكْم ُهوَ » :قَالَ  .أَْو َرُجاَلنِ  ،َوَرُجلٌ  ،أَْاَت يَا َرُسوَل هللا

فَقَاَم  ،«قُوُموا» :فَقَالَ  ،«َحتَّى آتِيَ  ،التَّن ورِ  َوََل الُخْبَز ِمنَ  ،اْلبُْرَمةَ  قُْل لََها ََل تَْنِزعِ » :قَالَ 

ا َبَخَل َعلَى اْمَرأَتِِه قَالَ  ،َواأْلَْاَصارُ  ،اْلُمهَاِجُرونَ   ،بِالُمهَاِجِرينَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوْيَحِك َجاَء النَّبِيُّ  :فَلَمَّ

 «َوََل تََضاَغطُوا ،اْدُخلُوا» :فَقَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  ؟هَْل َسأَلَكَ  :َوَمْن َمَعهُْم قَالَتْ  ،َواأْلَْاَصارِ 

ُر اْلبُْرَمةَ  ،لَْيِه اللَّْحمَ َويَْجَعُل عَ  ،فََجَعَل يَْكِاُر اْلُخْبزَ  ُب  ،َوالتَّنُّوَر إَِذا أََخَذ ِمْنهُ  ،َويَُخمِّ َويُقَرِّ

 :َوبَقَِي بَقِيَّةٌ قَالَ  ،َحتَّى َشبُِعوا ،َويَْغِرفُ  ،فَلَْم يََزْل يَْكِاُر اْلُخْبزَ  ،ثُمَّ يَْنِزعُ  ،إِلَى أَْصَحابِهِ 

متفق عليه«. أََصابَْتُهْم َمَجاَعة   فَإِنَّ النَّاسَ  ؛َوأَْهِدي ،ُكلِي َهَذا»
6
. 

وفي رواية للبخاري
3

ا ُحفَِر اْلَخْنَدُق َرأَْيُت بِالنَّبِيِّ : قال جابر رضي هللا عنهما:   ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

                                                 

 (. 2131مالم ) 2

وعااء مان جلاد  «الجاراب»العير: القافلة من الجمال التي تحمال الطعاام. و «عير»قوله: 

التاال ماان الرماال. « الكثيااب»ورق شااجر معااروف تأكلااه اإلباال. و« الخاابط»معااروف. و

هو اللحام الاذي «: وشائق»القطع. « الفدر»الجرار. و« القالل»اقرة العين. و« الوقب»و

 (.125شرح حديث رقم ) «الصالحين رياض»اقتطع ليقدب منه وهللا أعلم. ااظر: 

 (. 6031(، ومالم )3202البخاري ) 6

 (.3206البخاري ) 3
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 ملسو هيلع هللا ىلصفَإِاِّي َرأَْيُت بَِرُسوِل هللا  ؛هَْل ِعْنَدِك َشْيءٌ  :فَقُْلتُ  ،فَاْاَكفَأُْت إِلَى اْمَرأَتِي ؛َخَمًصا َشِديًدا 

 ،َولَنَا بُهَْيَمةٌ َباِجٌن فََذبَْحتُهَا ،فَأَْخَرَجْت إِلَيَّ ِجَرابًا فِيِه َصاٌع ِمْن َشِعيرٍ  ،ا َشِديًداَخَمصً 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َولَّْيُت إِلَى َرُسوِل هللا  ،َوقَطَّْعتُهَا فِي بُْرَمتِهَا ،فَفََرَغْت إِلَى فََراِغي ،الشَِّعيرَ  َوطََحنَتِ 

 ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،فَِجْئتُهُ فََااَرْرتُهُ  ،َوبَِمْن َمَعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصي بَِرُسوِل هللا اَل تَْفَضْحنِ  :فَقَالَتْ 

َواَفٌَر َمَعَك فََصاَح النَّبِيُّ  ،فَتََعاَل أَْاتَ  ،َوطََحنَّا َصاًعا ِمْن َشِعيٍر َكاَن ِعْنَداَا ،َذبَْحنَا بُهَْيَمةً لَنَا

ايَا أَْهَل الَخْنَدِق إِ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص ا قَْد َصنََع ُسورا  :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  «فََحيَّ َهًلا بُِّكمْ  ؛نَّ َجابِرا

يَْقُدُم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَجاَء َرُسوُل هللا  ،فَِجْئتُ  «َحتَّى أَِجيءَ  ،َوََل تَْخبُِزنَّ َعِجينَُكمْ  ،ََل تُْنِزلُنَّ بُْرَمتَُكمْ »

فَأَْخَرَجْت لَهُ  ،قَْد فََعْلُت الَِّذي قُْلتِ  :فَقُْلتُ  ،بِكَ وَ  ،بِكَ  :فَقَالَتْ  ،َحتَّى ِجْئُت اْمَرأَتِي ،النَّاسَ 

 ،اْدُع َخابَِزةا » :ثُمَّ قَالَ  ،َوبَاَركَ  ،فَبََصقَ  ،ثُمَّ َعَمَد إِلَى بُْرَمتِنَا ،َوبَاَركَ  ،َعِجينًا فَبََصَق فِيهِ 

َحتَّى  ،فَأُْقِاُم بِاهلل لَقَْد أََكلُوا ،هُْم أَْلفٌ وَ  «َوََل تُْنِزلُوَها ،َواْقَدِحي ِمْن بُْرَمتُِكمْ  ،فَْلتَْخبِْز َمِعي

َوإِنَّ َعِجينَنَا لَيُْخبَُز َكَما هُوَ  ،َوإِنَّ بُْرَمتَنَا لَتَِغطُّ َكَما ِهيَ  ،َواْاَحَرفُوا ،تََرُكوهُ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه: أاهم أصابهم الجوع فأعطاهم رسول هللا  (163

تمرة تمرة. رواه الترمذي
6
. 

َكاَن إَِذا َصلَّى بِالنَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيدٍ  و (161

اَلِة ِمنَ  فَّةِ  ،اْلَخَصاَصةِ  يَِخرُّ ِرَجاٌل ِمْن قَاَمتِِهْم فِي الصَّ َحتَّى يَقُوَل  ،َوهُْم أَْصَحاُب الصُّ

                                                 

، أي: قطعااة غليظااة صاالبة ماان األرض ال يعماال فيهااا الفااأس، «كديااة شااديدة»قولااه:  2

العنااق: « عناقًاا»، أي: ساائل ال يتماساك. «أهيال»رماالً. « كثيبًا»الِمْاَحاة،  «المعول»و

والبرماة »، أي: الن، ورطاب، وتمكان مناه الخميار. «قاد ااكاار والعجاين»أاثى المعز. 

، «وال تضااغطوا»، أي: الحجاارة التاي توضاع عليهاا القادر، وهاي ثالثاة. «اأْلَثَاافِيِّ بين 

« الخمااص»الجااوع. و« والمجاعااة»، أي: يغطيهااا. «ويخماار البرمااة»أي: ال تزاحمااوا. 

هاي « والاداجن»ر بهماة. تصاغي« وبهيماة»، أي: ااقلبات، ورجعات. «فااكفأت»الجوع. 

، أي: هلماوا «فحايهال»هو: الطعام الذي يدعى إلياه النااس. « والاؤر»التي ألفت البيت. 

، أي :خاصمته، وسبته؛ ألاهاا اعتقادت أن الاذي عنادها ال يكفايهم «بك، وبك»مارعين. 

ماان هااذه المعجاازة  ملسو هيلع هللا ىلصفاسااتحيت، وخفااي عليهااا مااا أكاارم هللا ساابحااه وتعااالى بااه ابيااه 

، «وااحرفاوا»، أي: اغرفاي. «اقادحي»، أي: قصاد و«عماد»واآلية الباهرة. والظاهرة، 

 -0/311) «فااتح الباااري»، أي: تغلااي، وتفااور. ااظاار: «لااتغط»أي: مااالوا عاان الطعااام. 

 (.160شرح حديث رقم ) «ورياض الصالحين»(، 311

 (.3/316) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6303رواه الترمذي ) 6



عيش أصحاب النبي صلى هللا عليه وعلى آله                                                             
 وسلم في المطعم

 

305 

اُونَ أَْو َمَجا -هَُؤاَلِء َمَجااِيُن  :اأْلَْعَرابُ 
2
 :فَقَالَ  ،اْاَصَرَف إِلَْيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإَِذا َصلَّى َرُسوُل هللا  - 

َوأَاَا يَْوَمئٍِذ  :قَاَل فََضالَةُ  «.َوَحاَجةا  ،لَْو تَْعلَُموَن َما لَُكْم ِعْنَد هللا َْلَْحبَْبتُْم أَْن تَْزَداُدوا فَاقَةا »

.ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َرُسوِل هللا 
6
 رواه الترمذي. 

هوعن طلحة رضي هللا عن (162
3

أَتَْيُت : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللا ، 

فَِّة َمَع َرُجلٍ  ،الَمِدينَةَ َولَْيَس لِي بِهَا َمْعِرفَةٌ  فََكاَن بَْينِي َوبَْينَهُ ُكلَّ يَْوٍم ُمدٌّ  ،فَنََزْلُت فِي الصُّ

ا اْاَصَرَف قَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََصلَّى َرُسوُل هللا  ،ٍ ِمْن تَْمر فَّةِ  :الَ َذاَت يَْوٍم فَلَمَّ يَا  :َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب الصُّ

قَْت َعنَّا اْلُخنُفُ  ،أَْحَرَق بُطُواَنَا التَّْمرُ  ،َرُسوَل هللا فََخطََب ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََصِعَد َرُسوُل هللا  ،َوتََخرَّ

ا» :قَالَ  ا َْلَْطَعْمتُُكُموهُ  ،َوهللا لَْو َوَجْدُت ُخْبزا أَْن تُْدِرُكوا َوَمْن  أََما إِنَُّكْم تُوِشُكونَ  ،أَْو لحما

فََمَكْثُت أَاَا  :قَالَ  «َوتَْلبَُسوَن ِمْثَل أَْستَاِر اْلَكْعبَةِ  ،أَْدَرَك َذلَِك ِمْنُكْم أَْن يَُراَح َعلَْيُكْم بِاْلِجفَانِ 

 إِلَى إِْخَوااِنَا ِمنَ  َحتَّى ِجْئنَا ،َوَصاِحبِي ثََمااِيَةَ َعَشَر يَْوًما َولَْيلَةً َما لَنَا طََعاٌم إاِلَّ اْلبَِريرَ 

. رواه أحمدَوَكاَن َخْيَر َما أََصْبنَا هََذا التَّْمرُ  ،اأْلَْاَصاِر فََواَسْواَا
3
. 

قوم ليات  ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: كان يقدم على النبي  (160

قدر  لهم معارف فيأخذ الرجل بيد الرجل، والرجل بيد الرجلين، والرجل بيد الثالثة على

 طاقته، فأخذ ختني بيد رجلين؛ فخلوت به فلمته فقلت: تأخذ رجلين وعندك ما عندك.

إن عنداا رزقًا من رزق هللا فااطلق حتى أريك، فااطلقت، فأرااي شيئًا من بر فقال:  فقال

فقال: هذا عنداا فقلت: من أين لك هذا قال: اشتريناه من العير التي قدمت أمس، وأرااي 

بعير تمًرا فقال: وهذا عنداا، وأرااي جرة فيها وبك فقال: وهذا بهان، كمثل جثوة ال

، أو راح بهما وقد أطعمهما، وبهنهما. فقال له ملسو هيلع هللا ىلصوإبام، ثم غدا بهما إلى رسول هللا 

؟ قال: «إني أرى صاحبيك حسنا الحال، كم تطعمهما كل يوم من وجبة»: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

«كشف األستار». رواه البزار كما في «وجبتين لو َل كانت واحدة»وجبتين. قال: 
1
. 

                                                 

فشااذ كماا شاذ )شاياطون( « مجاااون»جمع تكاير )مجناون(، وأماا « النهاية» قال في 2

 في )شياطين(.

(. و 3/312) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 6325رواه الترمااذي ) 6

 ، الجوع.«الخصاصة»

 قال اإلمام أحمد رحمه هللا: وليس هو بطلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه. 3

 (.351-3/355) «الجامع الصحيح»إسناب صحيح، وهو في ( ب3/350رواه أحمد ) 3

: هاي جماع خنياف، وهاو ااوع غلايظ مان أربإِ الكتاان «النهاياة»قال في  «الخنف»قوله: 

 «البريار»اآلاياة يوضاع فيهاا الطعاام. و «الجفاان»أراب ثيابًا تعمل منه كااوا يلبااواها. و

 هو اسم له على كل حال. : ثمر األراك إذا اسوبَّ، وبلغ، وقيل:«النهاية»قال في 

 =الجاااامع »( بإساااناب صاااحيح وهاااو فاااي 3/633) «كشاااف األساااتار»رواه البااازار كماااا فاااي  1
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؟ َولِمَ  قيل له:ُكنَّا اَْفَرُح يَْوَم اْلُجُمَعِة وعن سهل بن سعد رضي هللا عنهما قال:  (165 

ْلِق  - اَْخٍل بِالَمِدينَةِ  - َكااَْت لَنَا َعُجوٌز تُْرِسُل إِلَى بَُضاَعةَ  :قَالَ  فَتَأُْخُذ ِمْن أُُصوِل الاِّ

 ،َوتَُكْرِكُر َحبَّاٍت ِمْن َشِعيٍر فَإَِذا َصلَّْينَا اْلُجُمَعةَ اْاَصَرْفنَا َواَُالُِّم َعلَْيهَا ،رٍ فَتَْطَرُحهُ فِي قِدْ 

ُمهُ إِلَْينَا . رواه البخاريَوَما ُكنَّا اَقِيُل َواَل اَتََغدَّى إاِلَّ بَْعَد اْلُجُمَعةِ  ،فَنَْفَرُح ِمْن أَْجلِهِ  ؛فَتُقَدِّ
2
. 

وفي رواية له
6
 .لِطََعاِمهَا َذلِكَ  ؛نَّا اَتََمنَّى يَْوَم اْلُجُمَعةِ َوكُ : 

َذاَت يَْوٍم أَْو لَْيلٍَة فَإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (161

وُع يَا اْلجُ  :قَااَل  ؟«َما أَْخَرَجُكَما ِمْن بُيُوتُِكَما َهِذِه السَّاَعةَ » :فَقَالَ  ؛هَُو بِأَبِي بَْكٍر َوُعَمرَ 

فَقَاُموا َمَعهُ « قُوُموا ،َوأَنَا َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َْلَْخَرَجنِي الَِّذي أَْخَرَجُكَما» :قَالَ  ،َرُسوَل هللا

ا َرأَْتهُ الَمْرأَة قَالَتْ  فَأَتَى َرُجاًل ِمنَ  اَل فَقَ  .َمْرَحبًا َوأَْهاًل  :اأْلَْاَصاِر فَإَِذا هَُو لَْيَس فِي بَْيتِِه فَلَمَّ

 ،إِْذ َجاَء اأْلَْاَصاِريُّ  ؛الَماءِ  َذهََب يَْاتَْعِذُب لَنَا ِمنَ  :قَالَتْ  ؟«أَْيَن فًَُلن  » :ملسو هيلع هللا ىلصلَهَا َرُسوُل هللا 

قَاَل  .اْلَحْمُد هلل َما أََحٌد اْليَْوَم أَْكَرَم أَْضيَافًا ِمنِّي :ثُمَّ قَالَ  ،َوَصاِحبَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر إِلَى َرُسوِل هللا 

فَقَاَل لَهُ  ،َوُرطٌَب فَقَاَل ُكلُوا ِمْن هَِذِه َوأََخَذ الُمْديَةَ  ،َوتَْمرٌ  ،لََق فََجاَءهُْم بِِعْذٍق فِيِه بُْارٌ فَاْاطَ 

اةِ  فَأََكلُوا ِمنَ  ،فََذبََح لَهُمْ  «إِيَّاَك َوالَحلُوبَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  َوَشِربُوا  ،َوِمْن َذلَِك اْلِعْذقِ  ،الشَّ

ا أَْن َشبِ  لَتُْسأَلُنَّ  ،َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ » :أِلَبِي بَْكٍر َوُعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ؛ُعوا َوَرُووافَلَمَّ

ثُمَّ لَْم تَْرِجُعوا َحتَّى أََصابَُكْم َهَذا  ،َعْن َهَذا النَِّعيِم يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْخَرَجُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم الُجوعُ 

روه مالم«. النَِّعيمُ 
3
. 

الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو إِْن ُكْنُت هلل يرة رضي هللا عنه أاه كان يقول: آوعن أبي هر (130

 ،اْلُجوعِ  َوإِْن ُكْنُت أَلَُشدُّ اْلَحَجَر َعلَى بَْطنِي ِمنَ  ،اْلُجوعِ  أَلَْعتَِمُد بَِكبِِدي َعلَى اأْلَْرِض ِمنَ 

=

                                                                                                                                   

األختان من قبل المارأة، واألحمااء مان  «النهاية»قال في  «ختن»(. قوله: 3/313) «الصحيح

أيًضاا هاو بسام اللحام، وبهناه  «النهاياة»قاال فاي  «والاوبك»قبل الرجال، والصاهر يجمعهماا. 

 .ي ياتخرج منهالذ

 (.2635البخاري ) 2

هادي »، أي: تطحان. ااظار: «تكركار»بقلاة معروفاة  «قسال»(.  قولاه: 135البخاري ) 6

 .«الااري

« العااذق»،أي: يطلااب الماااء العااذب وهااو الطيااب. «ياااتعذب»( قولهااا: 6035مااالم ) 3

 هاي الااكين،« المدياة»هو المتلون مان ثمار النخال. و« البار»الكباسة وهي الغصن، و

ذات اللبن. والاؤال عن هذا النعيم سؤال عان تعدياد الانعم ال ساؤال تاوبيخ،  «الحلوب»و

وتعذيب، وهللا أعلم، وهذا األاصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان كذا جاء مبينًاا فاي رواياة 

 الترمذي وغيره.
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فََمرَّ أَبُو بَْكٍر فََاأَْلتُهُ َعْن آيٍَة ِمْن ِكتَاِب  ،ي يَْخُرُجوَن ِمْنهُ َولَقَْد قََعْدُت يَْوًما َعلَى طَِريقِِهْم الَّذِ 

ثُمَّ َمرَّ بِي ُعَمُر فََاأَْلتُهُ َعْن آيٍَة ِمْن ِكتَاِب هللا َما  ،فََمرَّ َولَْم يَْفَعلْ  ،هللا َما َسأَْلتُهُ إاِلَّ لِيُْشبَِعنِي

فَتَبَاََّم ِحيَن َرآاِي َوَعَرَف َما فِي  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َمرَّ بِي أَبُو اْلقَاِسِم  ،فَلَْم يَْفَعلْ َسأَْلتُهُ إاِلَّ لِيُْشبَِعنِي فََمرَّ 

الَحْق » :قَالَ  ،لَبَّْيَك يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  ،«يَا أَبَا ِهر  » :ثُمَّ قَالَ  ،اَْفِاي َوَما فِي َوْجِهي

ِمْن أَْيَن َهَذا » :فَقَالَ  ،لِي فََدَخَل فََوَجَد لَبَنًا فِي قََدحٍ  فَتَبِْعتُهُ فََدَخَل فَاْستَأَْذَن فَأَِذنَ  «َوَمَضى

 :قَالَ  ،لَبَّْيَك يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  ،«أَبَا ِهر  » :أَْو فاَُلاَةُ قَالَ  ،قَالُوا أَْهَداهُ لََك فاَُلنٌ  ؟«اللَّبَنُ 

فَِّة فَاْدُعُهْم لِي» ْساَلِم اَل يَأُْووَن إِلَى َوأَ  :قَالَ  «اْلَحْق إِلَى أَْهِل الص  فَِّة أَْضيَاُف اإْلِ ْهُل الصُّ

َولَْم يَتَنَاَوْل ِمْنهَا َشْيئًا َوإَِذا أَتَْتهُ  ،أَْهٍل َواَل َماٍل َواَل َعلَى أََحٍد إَِذا أَتَْتهُ َصَدقَةٌ بََعَث بِهَا إِلَْيِهمْ 

َوَما هََذا اللَّبَُن فِي أَْهِل  :فََااَءاِي َذلَِك فَقُْلتُ  ،هُْم فِيهَاهَِديَّةٌ أَْرَسَل إِلَْيِهْم َوأََصاَب ِمْنهَا َوأَْشَركَ 

ى بِهَا فَِّة ُكْنُت أََحقُّ أَاَا أَْن أُِصيَب ِمْن هََذا اللَّبَِن َشْربَةً أَتَقَوَّ فَإَِذا َجاَء أََمَراِي فَُكْنُت أَاَا  ،الصُّ

بُدٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُكْن ِمْن طَاَعِة هللا َوطَاَعِة َرُسولِِه  ،ا اللَّبَنِ أُْعِطيِهْم َوَما َعَاى أَْن يَْبلَُغنِي ِمْن هَذَ 

يَا أَبَا » :َوأََخُذوا َمَجالَِاهُْم ِمْن اْلبَْيِت قَالَ  ،فَأَْقبَلُوا فَاْستَأَْذاُوا فَأَِذَن لَهُمْ  ،فَأَتَْيتُهُْم فََدَعْوتُهُمْ 

َّْيَك يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ِهر   فََجَعْلُت أُْعِطيهِ  ،قَاَل فَأََخْذُت اْلقََدحَ  «ُخْذ فَأَْعِطِهمْ » :قَالَ  ،لَب

ُجَل فَيَْشَرُب َحتَّى يَْرَوى ُجَل فَيَْشَرُب َحتَّى يَْرَوى ،ثُمَّ يَُربُّ َعلَيَّ اْلقََدحَ  ،الرَّ ثُمَّ  ،فَأُْعِطيِه الرَّ

َوقَْد  ملسو هيلع هللا ىلصيَُربُّ َعلَيَّ اْلقََدَح َحتَّى اْاتَهَْيُت إِلَى النَّبِيِّ ثُمَّ  ،يَُربُّ َعلَيَّ اْلقََدَح فَيَْشَرُب َحتَّى يَْرَوى

 :قُْلتُ  ،«أَبَا ِهر  » :فَقَالَ  ،َرِوَي اْلقَْوُم ُكلُّهُْم فَأََخَذ اْلقََدَح فََوَضَعهُ َعلَى يَِدِه فَنَظََر إِلَيَّ فَتَبَاَّمَ 

اْقعُْد » :قَالَ  ،َصَدْقَت يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ْنتَ بَقِيُت أَنَا َوأَ » :قَالَ  ،لَبَّْيَك يَا َرُسوَل هللا

 :َحتَّى قُْلتُ  «اْشَربْ » :فََشِرْبُت فََما َزاَل يَقُولُ  «اْشَربْ » :فَقَالَ  ،فَقََعْدُت فََشِرْبتُ  «فَاْشَربْ 

فََحِمَد هللا َوَسمَّى  ،ْيتُهُ اْلقََدحَ فَأَْعطَ  «فَأَِرنِي» :قَالَ  ،َما أَِجُد لَهُ َمْالًَكا ،اَل َوالَِّذي بََعثََك بِالَحقِّ 

. رواه البخاريَوَشِرَب اْلفَْضلَةَ 
2
. 

دِ و (132 َوَعلَْيِه ثَْوبَاِن رضي هللا عنه  ُكنَّا ِعْنَد أَبِي هَُرْيَرةَ  :قَالَ  بن سيرين َعْن ُمَحمَّ

قَاِن ِمْن َكتَّانٍ  طَ فَقَالَ  ،ُمَمشَّ لَقَْد َرأَْيتُنِي َوإِاِّي  ،طُ فِي اْلَكتَّانِ خِ تَ مَ أَبُو هَُرْيَرةَ يَ  !بَخٍ  بَخٍ  :فَتََمخَّ

إِلَى ُحْجَرِة َعائَِشةَ َمْغِشي ًا َعلَيَّ فَيَِجيُء اْلَجائِي فَيََضْع  ملسو هيلع هللا ىلصأَلَِخرُّ فِيَما بَْيَن ِمْنبَِر َرُسوِل هللا 

. رواه الَّ اْلُجوعُ َوَما بِي ِمْن ُجنُوٍن َما بِي إِ  ؛َرى أَاِّي َمْجنُونٌ َويَ  ،ِرْجلَهُ َعلَى ُعنُقِي

البخاري
6
. 

أَْكثََر أَبُو هَُرْيَرةَ َوإِاِّي  :أَنَّ النَّاَس َكااُوا يَقُولُونَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (136

َواَل يَْخُدُمنِي  ،َواَل أَْلبَُس اْلَحبِيرَ  ،بِِشبَِع بَْطنِي َحتَّى اَل آُكُل اْلَخِميرَ  ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل هللا 

ُجَل  ،اْلُجوعِ  َوُكْنُت أُْلِصُق بَْطنِي بِاْلَحْصبَاِء ِمنَ  ،َواَل فاَُلاَةُ  فاَُلنٌ  َوإِْن ُكْنُت أَلَْستَْقِرُئ الرَّ

                                                 

 البقية. «الفضلة»( بعضه معلقًا، وبعضه موصواًل. و2316البخاري ) 2

الممشاق هاو: المصابوغ بالمشاق، وهاو الطاين  «ممشاقات»(. قولاه: 0363البخاري ) 6

 األحمر.

 كلمة تعجب، ومدح. «بخ بخ»
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فَيُْطِعَمنِي َوَكاَن أَْخيََر النَّاِس لِْلِمْاِكيِن َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَالٍِب  ؛اآْليَةَ ِهَي َمِعي َكْي يَْنقَلَِب بِي 

ا فَيُْطِعُمنَا َما َكاَن فِي بَْيتِِه َحتَّى إِْن َكاَن لَيُْخِرُج إِلَْينَا اْلُعكَّةَ الَّتِي لَْيَس فِيهَا َكاَن يَْنقَلُِب بِنَ 

. رواه البخاريفَنَُشقُّهَا فَنَْلَعُق َما فِيهَا ،َشْيءٌ 
2
. 

 عيشهم رضي هللا عنهم في الملب 

فَِّة َما ِمْنهُْم  لَقَْد َرأَْيُت َسْبِعينَ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  ِمْن أَْصَحاِب الصُّ

ا إَِزارٌ  ،َرُجٌل َعلَْيِه ِرَباءٌ  ا ِكَااٌء قَْد َربَطُوا فِي أَْعنَاقِِهمْ  ،إِمَّ فَِمْنهَا َما يَْبلُُغ اِْصَف  ،َوإِمَّ

اقَْينِ  . رواه البخاريى َعْوَرتُهُ فَيَْجَمُعهُ بِيَِدِه َكَراِهيَةَ أَْن تُرَ  ،َوِمْنهَا َما يَْبلُُغ اْلَكْعبَْينِ  ،الاَّ
6
. 

 يَا بُنَيَّ لَْو َرأَْيتَنَا َواَْحُن َمعَ وعن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه قال:  (133

أْنِ  ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا . رواه الترمذي.َوأََصابَْتنَا الاََّماُء لََحِاْبَت أَنَّ ِريَحنَا ِريُح الضَّ
3

 

 ،يَا اْبَن َعبَّاسٍ  :فَقَالُوا ،ْهِل اْلِعَراِق َجاُءواأَنَّ أُاَاًسا ِمْن أَ رحمه هللا  َعْن ِعْكِرَمةَ و (133

َوَمْن لَْم يَْغتَِاْل  ،اَل َولَِكنَّهُ أَْطهَُر َوَخْيٌر لَِمْن اْغتََالَ  :قَالَ  ؟أَتََرى اْلُغْاَل يَْوَم اْلُجُمَعِة َواِجبًا

وفَ َوَسأُْخبُِرُكْم َكْيَف بَْدُء اْلُغْاِل  ؛فَلَْيَس َعلَْيِه بَِواِجبٍ   ،َكاَن النَّاُس َمْجهُوِبيَن يَْلبَُاوَن الصُّ

ْقِف إِاََّما هَُو َعِريشٌ  ،َويَْعَملُوَن َعلَى ظُهُوِرِهمْ  فََخَرَج  ،َوَكاَن َمْاِجُدهُْم َضيِّقًا ُمقَاِرَب الاَّ

وِف َحتَّى ثَاَرْت ِمْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ْم ِريَاٌح آَذى فِي يَْوٍم َحارٍّ َوَعِرَق النَّاُس فِي َذلَِك الصُّ

ا َوَجَد َرُسوُل هللا  ،بَِذلَِك بَْعُضهُْم بَْعًضا يَح قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ أَي َها النَّاُس إَِذا َكاَن َهَذا » :تِْلَك الرِّ

رواه أبو باوب«. اْليَْوَم فَاْغتَِسلُوا َوْليََمسَّ أََحُدُكْم أَْفَضَل َما يَِجُد ِمْن ُدْهنِِه َوِطيبِهِ 
3
. 

َدرِ ن عمرو األموي رحمه هللا قال: وعن سعيد ب (131  ،َصَدْرُت َمَع اْبِن ُعَمَر يَْوَم الصَّ

ْت بِنَا ُرْفقَةٌ يََمااِيَةٌ  َمْن  :فَقَاَل َعْبُد هللا ْبُن ُعَمرَ  ُجُرُر؛َوُخطُُم إِبِلِِهْم ال ،َوِرَحالُهُْم اأْلُُبمُ  ،فََمرَّ

إِْذ قَِدُموا فِي  ؛َوأَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصْت اْلَحجَّ اْلَعاَم بَِرُسوِل هللا أََحبَّ أَْن يَْنظَُر إِلَى أَْشبَِه ُرْفقٍَة َوَربَ 

ِة اْلَوَباعِ  ْفقَةِ  ،َحجَّ . رواه أحمد.فَْليَْنظُْر إِلَى هَِذِه الرُّ
1

 

                                                 

 (.3005البخاري ) 2

 (.336البخاري ) 6

( لشاايخنا 3/323) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 6301الترمااذي ) 3

اوفُ َوَمْعنَاى هَاَذا اْلَحاِديالعالمة الوابعي رحمه هللا، وقاال َعقِباهُ:   ،ِث أَاَّاهُ َكااَن ثِيَاابَهُْم الصُّ

أْنِ   .فَإَِذا أََصابَهُْم الَمطَُر يَِجيُء ِمْن ثِيَابِِهْم ِريُح الضَّ

( لشايخنا 3/321) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حاان، وهاو فاي 313رواه أبو باوب ) 3

يحه الوابعي رحماه هللا، وقاال َعقِباه: وهاذا فهام ابان عبااس ال يادفع باه األحابياث الصاح

 الصريحه في وجوب غال يوم الجمعة اهـ 

 = (.3/332) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 2022رواه أحمد ) 1
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 ؛ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسوِل هللا وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أاه قال:  (132

يَا أََخا » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أَْببََر اأْلَْاَصاِريُّ فَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َصاِر فََالََّم َعلَْيهِ إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل ِمَن اأْلَاْ 

َمْن يَعُوُدهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َصالِحٌ  :فَقَالَ  ؟«َكْيَف أَِخي َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ  ،اْْلَْنَصارِ 

َواَل  ،َواَل قاََلاِسُ  ،َواَل ِخفَافٌ  ،َشَر َما َعلَْينَا اَِعالٌ فَقَاَم َوقُْمنَا َمَعهُ َواَْحُن بِْضَعةَ عَ  «ِمْنُكمْ 

بَاخِ   ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى ِجْئنَاهُ فَاْستَأَْخَر قَْوُمهُ ِمْن َحْولِِه َحتَّى َباَا َرُسوُل هللا  ،قُُمٌص اَْمِشي فِي تِْلَك الاِّ

. رواه مالم.َوأَْصَحابُهُ الَِّذيَن َمَعهُ 
2

 

فَقَاَل لِي َذاَت  ،أَقَْمُت بِالَمِدينَِة َمَع أَبِي هَُرْيَرةَ َسنَةً وعن عبد هللا بن شقيق قال:  (130

َوإِاَّهُ لَيَأْتِي َعلَى  ،لَقَْد َرأَْيتُنَا َوَما لَنَا ثِيَاٌب إاِلَّ اْلبَِراُب الُمفَتَّقَةُ  :يَْوٍم َواَْحُن ِعْنَد ُحْجَرِة َعائَِشةَ 

هُ َعلَى  ،قِيُم بِِه ُصْلبَهُ أََحِداَا اأْلَيَّاُم َما يَِجُد طََعاًما يُ  َحتَّى إِْن َكاَن أََحُداَا لَيَأُْخُذ اْلَحَجَر فَيَُشدُّ

هُ بِثَْوبِِه لِيُقِيَم بِِه ُصْلبَهُ  ،أَْخَمِص بَْطنِهِ  َم َرُسوُل هللا  ،ثُمَّ يَُشدُّ َذاَت يَْوٍم بَْينَنَا تَْمًرا  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَّ

اِي أَنَّ لِي َمَكااَهَا تَْمَرةً َجيَِّدةً قَالَ فَأََصاَب ُكلُّ إِْاَااٍن ِمنَّا َسْبَع تَ   :َمَراٍت فِيِهنَّ َحَشفَةٌ فََما َسرَّ

. رواه أحمدتَُشدُّ لِي ِمْن َمْضِغي :قَالَ ؟ لَِم  :قُْلتُ 
6
. 

اُِريُد َوْجهَ هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهَاَجْراَا َمَع النَّبِيِّ وعن خباب بن األرت رضي هللا عنه قال:  (135

ى هللا فَِمنَّا َمْن َمَضى لَْم يَأُْخْذ ِمْن أَْجِرِه َشْيئًا ِمْنهُْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْيٍر قُتَِل فََوقََع أَْجُراَا َعلَ 

 ؛َوإَِذا َغطَّْينَا ِرْجلَْيِه بََدا َرْأُسهُ  ،فَُكنَّا إَِذا َغطَّْينَا بِهَا َرْأَسهُ بََدْت ِرْجاَلهُ  ،يَْوَم أُُحٍد َوتََرَك اَِمَرةً 

َوِمنَّا َمْن أَْينََعْت  ،أَْن اَُغطَِّي َرْأَسهُ َواَْجَعَل َعلَى ِرْجلَْيِه َشْيئًا ِمْن إِْذِخرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا فَأََمَراَا َرسُ 

=

                                                                                                                                   

هااو الااذي  «الرحاال»أي: يااوم النفاار،  «يااوم الصاادر»، أي: ااصاارفت «صاادرت»قولااه: 

 جمع أبيم وهو الجلد المدبوغ. «واألبم»تركب عليه اإلبل، وهو الكور. 

: خطام البعير أن يُْؤخذ حبل مان لياف، أو شاعر، «النهاية»ال في ق «وخطم إبلهم»قوله: 

أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة، ثم يشد فيه الطرف اآلخر حتى يصاير كالحلقاة، ثام 

 يقاب البعير، ثم يثنى على مخطمه، وأما الذي يجعل في األاف رقيقًا فهو الزمام اهـ 

 حبل من أبم احو الزمام.: «النهاية»جمع جرير قال في  «الجرر»قوله: 

جمع قلناوه، وهي: ما «القالاس»(، والبضع ما بين الثالثة إلى العشرة، و161مالم ) 2

 األرض المالحة.«: الاباخ»يلبس على الرأس، و

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 6/363رواه أحماااد ) 6

ن الثيااااب معاااروف، ااااوع مااا«: النهاياااة»جماااع باااربة. قاااال فاااي  «البااارب»( و3300)

الباس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي ال اوى لاه «: النهاية»قال في « الحشف»و

 كالشيص.
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. متفق عليهفَهَُو يَْهِدبُهَا ،لَهُ ثََمَرتُهُ  
2
. 

َي هللا َبَخْلُت َعلَى َعائَِشةَ َرضِ  :َحدَّثَنِي أَبِي قَالَ  :أَْيَمَن قَالَ  اْلَواِحِد ْبنِ  َعْبدِ وعن  (131

 ؛اْرفَْع بََصَرَك إِلَى َجاِريَتِي اْاظُْر إِلَْيهَا: فَقَالَتْ  ،َعْنهَا َوَعلَْيهَا ِبْرُع قِْطٍر ثََمُن َخْمَاِة َبَراِهمَ 

فََما  ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد َكاَن لِي ِمْنهُنَّ ِبْرٌع َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللا  ،فَإِاَّهَا تُْزهَى أَْن تَْلبََاهُ فِي اْلبَْيتِ 

. رواه البخاريْت اْمَرأَةٌ تُقَيَُّن بِالَمِدينَِة إاِلَّ أَْرَسلَْت إِلَيَّ تَْاتَِعيُرهُ َكااَ 
6
. 

 رضي هللا عنه َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (130

. رواه ٍث لَبََّد بَْعَضهَا فَْوَق بَْعضٍ َوقَْد َرقََع بَْيَن َكتِفَْيِه بِِرقَاٍع ثاََل المؤمنين، َوهَُو يَْوَمئٍِذ أَِميُر 

«الموطأ»مالك في 
3
. 

                                                 

 «اإلذخار»كااء ملون مان صاوف، و «النمرة»(. و130(، ومالم )2335البخاري ) 2

، أي: يقطفهاا، وهاذه «يهادبها»، أي: اضاجت، وأبركات. «أينعات»ابات طيب الرائحاة. 

شارح  «ريااض الصاالحين»تح هللا عليهم من الادايا، وتمكناوا فيهاا. ااظار: استعارة لما ف

 (.302حديث رقم )

هاااو ضااارب مااان ثيااااب الااايمن فياااه حمااارة .  «برع قطااار»( قولاااه: 6265البخااااري ) 6

 التزيين. «والتقيين»أي تزين لزفافها،  «تُقَيَّن»، أي: تأاف وتتكبر. «تزهى»

 ، أي: رقع.«لبد»صحيح، ومعنى  ( بإسناب011)ص  «الموطأ»روه مالك في  3
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 الترغيب في ذكر الموت وقصر األمذ

 الموت ال يسلم منه أحد من الخلق

﴿ُكلُّ اَْفٍس َذآئِقَةُ الَمْوِت َوإِاََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فََمن ُزْحِزَح َعِن قال هللا تعالى: 

ْايَا إاِلَّ َمتَاُع اْلُغُروِر﴾ النَّارِ   .[251]آل عمران:  َوأُْبِخَل الَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوما اْلَحيَاةُ الدُّ

َشيََّدٍة﴾وقال تعالى:  ُم الَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج مُّ  .[05]النااء:  ﴿ أَْينََما تَُكواُوْا يُْدِرككُّ

 فيعة.: أي: حصينة منيعة عالية رقال ابن كثير

]الرحمن: ﴾ َويَْبقَى َوْجهُ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواإِلْكَرامِ  *﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيهَا فَاٍن وقال تعالى: 

62-60]. 

 . [55]القصص:  ﴿ُكلُّ َشْيٍء هَالٌِك إاِلَّ َوْجهَهُ﴾وقال تعالى: 

ن قَْبلَِك اْلُخْلَد أَفَإِن وقال تعالى:  تَّ فَهُُم اْلَخالُِدوَن ﴿ َوَما َجَعْلنَا لِبََشٍر مِّ ُكلُّ اَْفسٍ  *مِّ

 .[31-33] األابياء:  َواَْبلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر فِْتنَةً َوإِلَْينَا تُْرَجُعوَن﴾ َذائِقَةُ الَمْوتِ 

 .[21]المؤمنون:  ﴿ ثُمَّ إِاَُّكْم بَْعَد َذلَِك لََميِّتُوَن﴾وقال تعالى: 

 .[52]الشعراء:  ﴿ َوالَِّذي يُِميتُنِي ثُمَّ يُْحيِيِن﴾الم: وقال تعالى عن إبراهيم عليه الا

يِّتُوَن﴾وقال تعالى:   .[30]الزمر:  ﴿ إِاََّك َميٌِّت َوإِاَّهُم مَّ

وَن ِمْنهُ فَإِاَّهُ ُمالقِيُكْم﴾وقال تعالى:   .[5]الجمعة:  ﴿ قُْل إِنَّ الَمْوَت الَِّذي تَفِرُّ

 موتاإلنسان ال يدري متى سيموت وأين سي

ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم َما فِي األَْرَحاِم َوَما قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ هللا ِعنَدهُ ِعْلُم الاَّاَعِة َويُنَزِّ

اَذا تَْكِاُب َغداً َوَما تَْدِري اَْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ هللا َعلِيٌم َخبِير﴾ ]لقمان:  تَْدِري اَْفٌس مَّ

33]. 

 وقدرهاملوت بقضاء اهلل 

الً﴾ ﴿ تعالى: هللا قال َؤجَّ  .[231]آل عمران:  َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَْن تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن هللا ِكتَاباً مُّ

﴿هللاُ يَتََوفَّى األَافَُس ِحيَن َمْوتِهَا َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمهَا فَيُْمِاُك الَّتِي وقال تعالى: 

 يُْرِسُل األُْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَام ًى إِنَّ فِي َذلَِك آليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن﴾قََضى َعلَْيهَا الَمْوَت وَ 

 .[36]الزمر: 

 .[20]الواقعة:  ﴿ اَْحُن قَدَّْراَا بَْينَُكُم الَمْوَت َوَما اَْحُن بَِمْابُوقِيَن﴾وقال تعالى: 

ا قََضْينَا َعلَْيِه الَمْوَت َماوقال تعالى:  َبلَّهُْم َعلَى َمْوتِِه إاِلَّ َبابَّةُ األَْرِض تَأُْكُل  ﴿ فَلَمَّ
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 .[23]سبأ:  ِمنَاأَتَهُ﴾ 

اِبُق  ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّثَنَا َرُسوُل هللا وعن ابن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (132 َوهَُو الصَّ

ا» :الَمْصُدوقُ  ِه أَْربَِعيَن يَْوما  ،ُكوُن َعلَقَةا ِمْثَل َذلِكَ ثُمَّ يَ  ،إِنَّ أََحَدُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ فِي بَْطِن أُمِّ

ا فَيُْؤَمُر بِأَْربَِع َكلَِماٍت َويُقَاُل لَهُ  ،ثُمَّ يَُكوُن ُمْضَغةا ِمْثَل َذلِكَ   ،اْكتُْب َعَملَهُ  :ثُمَّ يَْبَعُث هللا َملَكا

متفق عليه«. أَْو َسِعيد   ،َوأََجلَهُ َوَشقِي   ،َوِرْزقَهُ 
2
. 

 ض جعذ له إليها حاجة فيذهب إليها فيموت فيهاإذا قدر هللا على عبد أن يموت بأر

إَِذا قََضى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي عزة ياار بن عبد رضي هللا عنه قال:  (136

رواه الترمذي.« هللا لَِعْبٍد أَْن يَُموَت بِأَْرٍض َجَعَل لَهُ إِلَْيَها َحاَجةا 
6

 

َذا َكاَن أََجُل إِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه، عن النبي  (133

فَتَقُوُل  ،فَإَِذا بَلََغ أَْقَصى أَثَِرِه قَبََضهُ هللا ُسْبَحانَهُ  ،أََحِدُكْم بِأَْرٍض أَْوثَبَْتهُ إِلَْيَها الَحاَجةُ 

رواه ابن ماجة«. َربِّ َهَذا َما اْستَْوَدْعتَنِي :اْْلَْرُض يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

بني آدم بأمر هللا عزوجذ ثم يقبضها مناه ملث الموت هو الذي يتولى قبض أرواح 
 أعوانه من المالئكة

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعوَن﴾قال هللا تعالى:  لَُك الَمْوِت الَِّذي ُوكِّ ]الاجدة:  ﴿قُْل يَتََوفَّاُكم مَّ

22]. 

طُونَ  أََحَدُكُم الَمْوُت تََوفَّْتهُ ُرُسلُنَا َحتََّى إَِذا َجاءَ ﴿وقال تعالى:   .[22]األاعام:  ﴾َوهُْم الَ يُفَرِّ

 اإلكثار من ذكرالموت

أَْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (133

. رواه الترمذي«الَمْوتَ  :اللَّذَّاِت يَْعنِي
3
. 

 تذكر الموت يدفع المرء إلى الحياء من هللا فال يفعذ المعاصي

هللا َحقَّ  اْستَْحيُوا ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وب رضي هللا عنه قال: عن ابن ماع (131

َولَِكنَّ  ،لَْيَس َذاكَ » :قَالَ  ،إِاَّا اَْاتَْحيِي َواْلَحْمُد هلل ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا :قَالَ  «الَحيَاءِ 

                                                 

 (.6233(، ومالم )3650البخاري ) 2

 (.6/633) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 6230رواه الترمذي ) 6

 (.6/633) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 3623رواه ابن ماجة ) 3

عنااى ( وم6/620) «الجااامع الصااحيح»( وحااانه، وهااو فااي 6300رواه الترمااذي ) 3

 ، أي: قاطع.«هاذم»
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ْأَس َوَما اَِلْستِْحيَاَء ِمنَ   َوْلتَْذُكرِ  ،َواْلبَْطَن َوَما َحَوى ،َوَعى هللا َحقَّ الَحيَاِء أَْن تَْحفَظَ الرَّ

ْنيَا ،الَمْوَت َواْلبِلَى هللا  فََمْن فََعَل َذلَِك فَقَْد اْستَْحيَا ِمنَ  ،َوَمْن أََراَد اْْلِخَرةَ تََرَك ِزينَةَ الد 

رواه الترمذي«. َحقَّ الَحيَاءِ 
2
. 

 ا عليهالموت ما ذكره أحد في ضيق إال وسعه، وال في سعة إال ضيقه

أكثروا ذكر هاذم اللذات فما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي  (132

. «ذكره عبد قط وهو في ضيق إَل وسعه عليه، وَل ذكره وهو في سعة إَل ضيقه عليه

رواه ابن حبان
6
. 

 الموت صلى هللا عليه وسلمتذكر النبي 

ِعْنَدهُ لَْم يَُغاِبْر ِمْنهُنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّ أَْزَواُج النَّبِيِّ عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (130

ا َرآهَا  ملسو هيلع هللا ىلصَواِحَدةً فَأَْقبَلَْت فَاِطَمةُ تَْمِشي َما تُْخِطُئ ِمْشيَتُهَا ِمْن ِمْشيَِة َرُسوِل هللا  َشْيئًا فَلَمَّ

َب بِهَا هَا ،ثُمَّ أَْجلََاهَا َعْن يَِمينِِه أَْو َعْن ِشَمالِهِ  «َمْرَحبًا بِاْبنَتِي» :فَقَالَ  ،َرحَّ فَبََكْت  ؛ثُمَّ َسارَّ

هَا الثَّااِيَةَ  ا َرأَى َجَزَعهَا َسارَّ ِك َرُسوُل هللا  :فَقُْلُت لَهَا ،فََضِحَكتْ  ؛بَُكاًء َشِديًدا فَلَمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَخصَّ

َرارِ  ا قَاَم َرُسوُل هللا  ،ِمْن بَْيِن اَِاائِِه بِالاِّ لَِك َرُسوُل هللا  َسأَْلتُهَا َما قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أَْاِت تَْبِكيَن فَلَمَّ

هُ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُكْنُت أُْفِشي َعلَى َرُسوِل هللا  :قَالَتْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص ا تُُوفَِّي َرُسوُل هللا  :قَالَتْ  .ِسرَّ  :قُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

ْثتِنِي َما قَاَل لَِك َرُسوُل هللا  ا  :فَقَالَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعَزْمُت َعلَْيِك بَِما لِي َعلَْيِك ِمْن الَحقِّ لََما َحدَّ أَمَّ

ِة اأْلُولَى فَأَْخبََراِي أَنَّ ِجْبِريَل َكاَن يَُعاِرُضهُ اْلقُْرآَن  ،فَنََعمْ اآْلَن  اِي فِي الَمرَّ ا ِحيَن َسارَّ أَمَّ

تَْينِ  ةً أَْو َمرَّ تَْيِن َوإِاِّي اَل أَُرى اأْلََجَل إاِلَّ قَْد اْقتََربَ  ،فِي ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ  ،َوإِاَّهُ َعاَرَضهُ اآْلَن َمرَّ

ا َرأَى  ،فَبََكْيُت بَُكائِي الَِّذي َرأَْيتِ  :فَإِاَّهُ اِْعَم الاَّلَُف أَاَا لَِك قَالَتْ  ؛قِي هللا َواْصبِِريفَاتَّ  فَلَمَّ

اِي الثَّااِيَةَ فَقَالَ  أَْو  ،أََما تَْرَضْي أَْن تَُكونِي َسيَِّدةَ نَِساِء الُمْؤِمنِينَ  ،يَا فَاِطَمةُ » :َجَزِعي َسارَّ

ةِ َسيَِّدةَ نِ  . متفق عليه.فََضِحْكُت َضِحِكي الَِّذي َرأَْيتِ  :قَالَتْ  «َساِء َهِذِه اْْلُمَّ
3

 

                                                 

 (.3330) «صحيح الترغيب والترهيب»( وهو في 6315رواه الترمذي ) 2

أي: جمعه الرأس من اللاان والعين، واألذن عماا ال يحال إساتعماله.  «وما وعى»قوله: 

أي: ماا اتصال اجتماعاه باه مان « وماا حاوى»، أي: عان أكال الحارام. «وتحفظ الابطن»

ماان بلااي الشاايء إذا صااار خلقًااا متفتتًااا « واْلبِلَااى»والقلااب. الفاارج، والاارجلين، والياادين، 

 (.2/332) «تحفة األحوذي»يعني:تذكر صيرورتك في القبر عظاًما. ااظر: 

 (.3333) «صحيح الترغيب والترهيب»( وغيره، وهو في 6113رواه ابن حبان ) 6

 ( وهذا لفظ مالم.6310(، ومالم )3263البخاري ) 3

وجبريال علياه الااالم ياامع، ثام يقارأ  ملسو هيلع هللا ىلص، أي: يقرأ النبي «رآنكان يعارضه الق»قوله: 

 ، أي: المتقدم.«فإاه اعم الالف»، أي: ال أظن. «ال أُرى»يامع.  ملسو هيلع هللا ىلصجبريل ورسول هللا 
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اللَّْيِل َوَضَع  إَِذا أََخَذ َمْضَجَعهُ ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ وعن حذيفة رضي هللا عنه قال:  (135 

هِ  الَحْمُد هلل الَِّذي » :َذا اْستَْيقَظَ قَالَ َوإِ  «اللهمَّ بِاْسِمَك أَُموُت َوأَْحيَا»: ثُمَّ يَقُولُ ، يََدهُ تَْحَت َخدِّ

رواه البخاري«. أَْحيَانَا بَْعَد َما أََماتَنَا َوإِلَْيِه الن ُشورُ 
2
. 

 كر السلف للموتذت

ا قَِدَم َرُسوُل هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (131 الَمِدينَةَ ُوِعَك أَبُو بَْكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

 :َذا أََخَذْتهُ اْلُحمَّى يَقُولُ َوباَِلٌل فََكاَن أَبُو بَْكٍر إِ 

 ُكلُّ اْمِرٍئ ُمَصبٌَّح فِي أَْهلِهِ 

 

 

 َوالَمْوُت أَْباَى ِمْن ِشَراِك اَْعلِهِ 

 

 
 :َوَكاَن باَِلٌل إَِذا أُْقلَِع َعْنهُ اْلُحمَّى يَْرفَُع َعقِيَرتَهُ يَقُولُ 

 أاََل لَْيَت ِشْعِري هَْل أَبِيتَنَّ لَْيلَةً 

 

 

 

 

 َحْولِي إِْذِخٌر َوَجلِيلُ بَِواٍب وَ 

 
 َوهَْل أَِرَبْن يَْوًما ِميَاهَ َمَجنٍَّة  

 

 َوهَْل يَْبُدَوْن لِي َشاَمةٌ َوطَفِيُل  

 
متفق عليه
6
. 

 أصحابه بالموت صلى هللا عليه وسلمتذكير النبي 

 ،ِل قَامَ إَِذا َذهََب ثُلُثَا اللَّيْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا عن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال:  (110

اِدفَةُ  َجاَءتِ  ،اْذُكُروا هللا اْذُكُروا هللا ،يَا أَي َها النَّاسُ » :فَقَالَ  اِجفَةُ تَْتبَُعَها الرَّ َجاَء  ،الرَّ

رواه الترمذي«. َجاَء الَمْوُت بَِما فِيهِ  ،الَمْوُت بَِما فِيهِ 
3
. 

 المبادرة باألعماذ الصالحة قبذ الموت

                                                 

( عان أباي ذر رضاي هللا عناه، ورواه ماالم 2361(، ورواه أيًضاا )2323البخاري ) 2

 ( عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما.6022)

 ( وهذا لفظ البخاري. 2302(، ومالم )2551ري )البخا  6

ابتاان معروفاان.  «إذ خار وجليال»، أي: صاوته. «عقيرته»، أي: مرض «وعك»قوله: 

قياال: همااا جاابالن « شااامة وطفياال»موضااع فااي أساافل مكااة. « مجنااة»جمااع ماااء  «مياااه»

 «.هدي الااري»بمكة. ااظر: 

« والترهياب الترغياب صاحيح»( وهاو فاي 6310رواه الترماذي ) حديث حان لغيره 3

(2200.) 

 النفخة الثااية. «الرابفة»النفخة األولى، و «الراجفة»قوله: 
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لََعلِّي أَْعَمُل َصالِحاً فِيَما  *ا َجاَء أََحَدهُُم الَمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن َحتَّى إِذَ ﴿قال هللا تعالى: 

 .[200 -11]المؤمنون:  ﴾تََرْكُت َكالَّ إِاَّهَا َكلَِمةٌ هَُو قَائِلُهَا َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ 

كال: حرف ربع وزجر.  ا َكلَِمةٌ هَُو قَائِلُهَا﴾﴿َكالَّ إِاَّهَ : وقوله: قال ابن كثير رحمه الله

قال أبو صالح وغيره: أي: أمامهم. )برزخ( قال مجاهد: البرزخ: الحاجز  ﴿َوِمن َوَرائِِهم﴾

 ما بين الدايا واآلخرة.

ن قَْبِل أَن يَأْتَِي أََحَدُكُم الَمْوُت فَيَقُولَ وقال تعالى:  ا َرَزْقنَاُكم مِّ َربِّ لَْوال  ﴿َوأَافِقُوا ِمن مَّ

الِِحيَن  َن الصَّ دََّق َوأَُكن مِّ ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ َر هللاُ اَْفااً إَِذا َجاءَ  *أَخَّ أََجلُهَا  َولَن يَُؤخِّ

 .[22 -20]المنافقون:  َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن﴾

فِي ِجنَاَزٍة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ُكنَّا َمَع َرُسولِ وعن البراء بن عازب رضي هللا عنهما قال:  (112

وا» :ثُمَّ قَالَ  ،فَبََكى َحتَّى بَلَّ الثََّرى ،فََجلََس َعلَى َشفِيِر اْلقَْبرِ  «. يَا إِْخَوانِي لِِمْثِل َهَذا فَأَِعد 

رواه ابن ماجة
2
. 

لرجل وهو يعظه:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (116

ا قبل خمٍس: شبابك ق» بل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، اغتنم خمسا

.رواه الحاكم «وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك
6

 

 المبادرة بالتوبة قبذ الموت

يِّئَاِت َحتَّى إَِذا َحَضَر أََحَدهُُم الَمْوُت قال هللا تعالى:  ﴿َولَْيَاِت التَّْوبَةُ لِلَِّذيَن يَْعَملُوَن الاَّ

 .[25]النااء:  َن َوالَ الَِّذيَن يَُموتُوَن َوهُْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك أَْعتَْداَا لَهُْم َعَذاباً أَلِيماً﴾قَاَل إِاِّي تُْبُت اآل

 عذاب الظلمة عند الموت

﴿َولَْو تََرى إِِذ الظَّالُِموَن فِي َغَمَراِت الَمْوِت َوالَمالئَِكةُ بَاِسطُوْا أَْيِديِهْم قال هللا تعالى: 

فَُاُكُم اْليَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلهُوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلَى هللا َغْيَر الَحقِّ َوُكنتُْم أَْخِرُجوْا أَا

 .[13]األاعام:  َعْن آيَاتِِه تَْاتَْكبُِروَن﴾

 إن للموت لسكرات

﴿َوَجاءْت َسْكَرةُ الَمْوِت بِالَحقِّ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنهُ تَِحيدُ قال هللا تعالى: 
3
 .[21]ق:  ﴾

 موت رسوذ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وما عانا من السكرات

                                                 

شافير »( قولاه: 2012) «الصحيحه»( بإسناب حان، وهو في 3211رواه ابن ماجة ) 2

 ، أي: التراب.«الثرى»، أي: طرفه. «القبر

 (.3311) «صحيح الترغيب والترهيب»رواه الحاكم، وهو في  6

 أي: تفر. تحيد، 3
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تُُوفَِّي فِي  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ِمْن اَِعِم هللا َعلَيَّ أَنَّ َرُسوَل هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (113 

َبَخَل  ؛ِريقِِه ِعْنَد َمْوتِهِ َوأَنَّ هللا َجَمَع بَْيَن ِريقِي وَ  ،َوبَْيَن َسْحِري َواَْحِري ،َوفِي يَْوِمي ،بَْيتِي

َواُك َوأَاَا ُمْانَِدةٌ َرُسوَل هللا  ْحَمِن َوبِيَِدِه الاِّ َوَعَرْفُت  ،فََرأَْيتُهُ يَْنظُُر إِلَْيهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيَّ َعْبُد الرَّ

َواكَ   :َوقُْلتُ  ،فَاْشتَدَّ َعلَْيهِ  ،تُهُ فَتَنَاَولْ  ؛فَأََشاَر بَِرْأِسِه أَْن اََعمْ  ،آُخُذهُ لَكَ  :فَقُْلتُ  ،أَاَّهُ يُِحبُّ الاِّ

هُ َوبَْيَن يََدْيِه َرْكَوةٌ أَْو ُعْلبَةٌ  ؛فَأََشاَر بَِرْأِسِه أَْن اََعمْ  ،أُلَيِّنُهُ لَكَ  فِيهَا  -شك الراوي –فَلَيَّْنتُهُ فَأََمرَّ

ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا إِنَّ لِْلَمْوِت » :َماٌء فََجَعَل يُْدِخُل يََدْيِه فِي الَماِء فَيَْمَاُح بِِهَما َوْجهَهُ يَقُولُ 

فِيِق اْْلَْعلَى» :ثُمَّ اََصَب يََدهُ فََجَعَل يَقُولُ  «َسَكَراتٍ  . رواه َحتَّى قُبَِض َوَمالَْت يَُدهُ  «فِي الرَّ

البخاري
2
 . 

ا ثَقَُل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ و (113 اهُ  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ ْت فَاِطَمةُ فَقَالَ  ؛َجَعَل يَتََغشَّ

ا َماَت  «لَْيَس َعلَى أَبِيِك َكْرب  بَْعَد اْليَْومِ » :فَقَاَل لَهَا ،َوا َكْرَب أَبَاهُ  رضي هللا عنها: فَلَمَّ

 إِلَى ِجْبِريلَ  ،يَا أَبَتَاهْ  ،َمْن َجنَّةُ اْلفِْرَبْوِس َمأَْواهْ  ،يَا أَبَتَاهْ  ،أََجاَب َرب ًا َبَعاهُ  ،يَا أَبَتَاهُ  :قَالَتْ 

ا ُبفَِن قَالَْت فَاِطَمةُ  ،اَْنَعاهْ  أَطَابَْت أَْافُُاُكْم أَْن تَْحثُوا َعلَى  ،يَا أَاَسُ  رضي هللا عنها:فَلَمَّ

. رواه البخاريالتَُّرابَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 
6
. 

فَِّي الَِّذي تُوُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَبَا بَْكٍر َكاَن يَُصلِّي لَهُْم فِي َوَجِع َرُسوِل هللا وعنه رضي هللا عنه،  (111

اَلِة َكَشَف َرُسوُل هللا  ،فِيهِ   ،ِسْتَر اْلُحْجَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى إَِذا َكاَن يَْوُم ااِلْثنَْيِن َوهُْم ُصفُوٌف فِي الصَّ

َم َرُسوُل هللا  ،فَنَظََر إِلَْينَا َوهَُو قَائٌِم َكأَنَّ َوْجهَهُ َوَرقَةُ ُمْصَحفٍ  فَبُِهْتنَا  :َضاِحًكا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ تَبَاَّ

اَلِة ِمْن فََرحٍ بُِخُروِج َرُسوِل هللا َواَ  َواََكَص أَبُو بَْكٍر َعلَى َعقِبَْيِه لِيَِصَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصْحُن فِي الصَّ

فَّ  اَلةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوظَنَّ أَنَّ َرُسوَل هللا  ؛الصَّ وا  :بِيَِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأََشاَر إِلَْيِهْم َرُسوُل هللا  ،َخاِرٌج لِلصَّ أَْن أَِتمُّ

ْتَر قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخَل َرُسوُل هللا ثُمَّ بَ  :قَالَ  ،َصاَلتَُكمْ  ِمْن يَْوِمِه  ملسو هيلع هللا ىلصفَتُُوفَِّي َرُسوُل هللا  :فَأَْرَخى الاِّ

. متفق عليهَذلِكَ 
3
. 

فاََل  ،َوإِاَّهُ لَبَْيَن َحاقِنَتِي َوَذاقِنَتِي ملسو هيلع هللا ىلصَماَت النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (112

ةَ الَمْوِت أِلََحٍد أَبَ  . رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلصًدا بَْعَد النَّبِيِّ أَْكَرهُ ِشدَّ
3
. 

                                                 

الاَّْحر: الرئة تريد أاه مات وهو ماتند «سحري، واحري»(. قولها: 3331البخاري ) 2

قيل: هاو  «في الرفيق األعلى»، أي: مدها. «اصب يده»لصدرها ما بين جوفها وعنقها. 

اسم من أسماء هللا، وقيال: بال هام جماعاة األابيااء وغيارهم، وهاو الماراب بقولاه سابحااه 

 .«هدي الااري»، وقيل: الرفيق األعلى الجنة. ااظر: ﴾َن أُْولَئَِك َرفِيقاً َوَحاُ ﴿وتعالى: 

، أي: ارفاع خبار موتاه «انعااه»، أي: غماه. «واكرب أباه»(. قولها: 3326البخاري ) 6

 إليه.

 (.321(، ومالم )3335البخاري ) 3

 =الذاقناة قيل: الحاقنة ما سفل من البطن و« حاقنتي وذاقنتي»(. قولها: 3332البخاري ) 3
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أَْقبََل أَبُو : أَْخبََرْتهُ قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا َزْوَج النَّبِيِّ وعن أبي سلمة  (110

ْنحِ   يَُكلِّمِ  َحتَّى اََزَل فََدَخَل الَمْاِجَد فَلَمْ  ،بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ َعلَى فََرِسِه ِمْن َمْاَكنِِه بِالاُّ

َم النَّبِيَّ  ،َحتَّى َبَخَل َعلَى َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا ،النَّاسَ  ى بِبُْرِب ِحبََرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصفَتَيَمَّ  ،َوهَُو ُمَاج ً

هللا  اَل يَْجَمعُ  ،ثُمَّ بََكى فَقَاَل بِأَبِي أَْاَت يَا اَبِيَّ هللا ،ثُمَّ أََكبَّ َعلَْيِه فَقَبَّلَهُ  ،فََكَشَف َعْن َوْجِههِ 

ا الَمْوتَةُ الَّتِي ُكتِبَْت َعلَْيَك فَقَْد ُمتَّهَا  .َعلَْيَك َمْوتَتَْيِن أَمَّ

فَأَْخبََراِي اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما أَنَّ أَبَا بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ َخَرَج  سلمه:قَاَل أَبُو 

فَتََشهََّد أَبُو بَْكٍر  ،اْجلِْس فَأَبَى :فَقَالَ  ،اْجلِْس فَأَبَى :الَ فَقَ  ،َوُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ يَُكلُِّم النَّاسَ 

ا بَْعدُ  :فَقَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ فََماَل إِلَْيِه النَّاُس َوتََرُكوا ُعَمرَ  ًدا  :أَمَّ فََمْن َكاَن ِمْنُكْم يَْعبُُد ُمَحمَّ

ًدا  ملسو هيلع هللا ىلص َوَما : ﴿ُد هللا فَإِنَّ هللا َحيٌّ اَل يَُموُت قَاَل هللا تََعالَىَوَمْن َكاَن يَْعبُ  ،قَْد َماتَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ ُمَحمَّ

اِكِرينَ  ُسُل إِلَى الشَّ ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه الرُّ َوهللا لََكأَنَّ النَّاَس لَْم يَُكواُوا ﴾ ُمَحمَّ

فََما يُْاَمُع  ،فَتَلَقَّاهَا ِمْنهُ النَّاسُ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ َحتَّى تاََلهَا أَبُو بَْكٍر  ،يَْعلَُموَن أَنَّ هللا أَْاَزلَهَا

. رواه البخاري.بََشٌر إاِلَّ يَْتلُوهَا
2
 

يَْوَم َبَخَل الَمِدينَةَ فََما  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َشِهْدتُ وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (115

َوَشِهْدتُهُ يَْوَم َماَت فََما َرأَْيُت  ،َخَل َعلَْينَا فِيهِ َرأَْيُت يَْوًما قَطُّ َكاَن أَْحَاَن َواَل أَْضَوأَ ِمْن يَْوٍم بَ 

. رواه أحمدملسو هيلع هللا ىلصيَْوًما َكاَن أَْقبََح َواَل أَْظلََم ِمْن يَْوٍم َماَت فِيِه 
6
. 

إِنَّهُ » :يَقُوُل َوهَُو َصِحيحٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (111

ا اََزَل بَِرُسوِل  :قَالَْت َعائَِشةُ  «ثُمَّ يَُخيَّرُ  ،هُ فِي الَجنَّةِ َرى َمْقَعدَ ى يَ لَْم يُْقبَْض نَبِي  قَط  َحتَّ  فَلَمَّ

ثُمَّ  ،ثُمَّ أَفَاَق فَأَْشَخَص بََصَرهُ إِلَى الاَّْقفِ  ،َوَرْأُسهُ َعلَى فَِخِذي ُغِشَي َعلَْيِه َساَعةً  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

فِيَق اْْلَْعلَى» :قَالَ  َوَعَرْفُت اْلَحِديَث الَِّذي ، إًِذا اَل يَْختَاُراَا :قُْلتُ  :ْت َعائَِشةُ قَالَ  «اللهمَّ الرَّ

ثُنَا بِِه َوهَُو َصِحيٌح فِي قَْولِهِ  ثُمَّ  ،الَجنَّةِ  إِاَّهُ لَْم يُْقبَْض اَبِيٌّ قَطُّ َحتَّى يََرى َمْقَعَدهُ ِمنَ  :َكاَن يَُحدِّ

فِيَق اْْلَْعلَى» ملسو هيلع هللا ىلص آِخُر َكلَِمٍة تََكلََّم بِهَا َرُسوُل هللا َعائَِشةُ فََكااَْت تِْلكَ  :يَُخيَُّر قَالَتْ  . «اللهمَّ الرَّ

متفق عليه
3
. 

=

                                                                                                                                   

هاا، وقيال: الحاقناة ماا فياه الطعاام، وقيال: الوهادة المنخفضاة باين الترقاوتين، ما علاى من

 والحلق.

بارب »هاو موضاع معاروف فاي عاوالي المديناة.  «بالانح»(. قولها: 2636البخاري ) 2

، «فتايمم»: مغطاى. «مااجى»التحبير هو التزيين، والمراب هناا: عصاب الايمن.  «ِحبَرة

 أي: قصد.

 (.266) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 3/650أحمد ) رواه 6

 =، أي: أغماااي علياااه. «غشاااي علياااه»(. قولهاااا: 6333(، وماااالم )3330البخااااري ) 3
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 الموت فزع 

ْت َجنَاَزةٌ فَقَاَم لَهَا َرُسوُل هللا عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (120  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ

 ؛فَإَِذا َرأَْيتُْم الَجنَاَزةَ  ،إِنَّ الَمْوَت فََزع  » :فَقَالَ  .ةٌ إِاَّهَا يَهُوِبيَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا ،َوقُْمنَا َمَعهُ 

متفق عليه«. فَقُوُموا
2
. 

ْت بِِه َجنَاَزةُ يَهُوِبيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (122 فَقَاَم  ؛َمرَّ

ا» :فَقَالَ  .إِاَّهَا َجنَاَزةُ يَهُوِبيٍّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقِيَل لَهُ  رواه أحمد«. إِنَّ لِْلَمْوِت فََزعا
6
. 

 رؤية العبد روحه إذا خرجت

قَّ َعلَى أَبِي َسلََمةَ َوقَْد شُ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخَل َرُسوُل هللا عن أم سلمة رضي هللا عنها قالت:  (126

وَح إَِذا قُبَِض تَبَِعهُ اْلبََصرُ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَأَْغَمَضهُ  ،بََصُرهُ   :فَقَالَ  ؛أَْهلِهِ  فََضجَّ اَاٌس ِمنْ  «إِنَّ الر 

نُوَن َعلَى َما تَقُولُونَ  ؛ََل تَْدُعوا َعلَى أَْنفُِسُكْم إَِلَّ بَِخْيرٍ » اللهمَّ » :ثُمَّ قَالَ  «فَإِنَّ الَمًَلئَِكةَ يَُؤمِّ

َواْغفِْر لَنَا  ،نَ َواْخلُْفهُ فِي َعقِبِِه فِي اْلغَابِِري ،َواْرفَْع َدَرَجتَهُ فِي الَمْهِديِّينَ  َسلَمةَ،اْغفِْر ِْلَبِي 

ْر لَهُ فِيهِ  ،َواْفَسْح لَهُ فِي قَْبِرهِ  ،َولَهُ يَا َربَّ اْلَعالَِمينَ  رواه مالم«. َونَوِّ
3
. 

 ينبغي أن يعد اإلنسان نفسه في الموتى حتى يشمر في األعماذ الصالحة

ْل َكأَنََّك اْعمَ  ،يَا اْبَن آَدمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (123

رواه أحمد«. َوإِيَّاَك َوَدْعَوةَ الَمْظلُومِ  ،َوُعدَّ نَْفَسَك َمَع الَمْوتَى ،تَُرى
3
. 

 الموت يعاجذ اإلنسان

َواَْحُن  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َعلَيَّ َرُسوُل هللا  :قَالَ عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما  (123

ا لَنَا َوهَى فَقَاَل َرُسوُل  .فَنَْحُن اُْصلُِحهُ  ؛ُخصٌّ لَنَا َوهَى :ْلنَافَقُ  ؟«َما َهَذا» :فَقَالَ  ،اَُعالُِج ُخص ً

=

                                                                                                                                   

 ، أي: رفعه ومده.«فأشخص بصره»

 (، وهذا لفظه.120(، ومالم)2322البخاري ) 2

 (.6/613) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 5105رواه أحمد ) 6

 «إن الاروح إذا قابض تبعاه البصار»، أي: شاخص. «ُشقَّ بََصُره»( قوله: 160مالم ) 3

، «واخلفاه فاي عقباه»معناه: إذا خرج الروح من الجاد يتبعه البصر اااظًرا أيان ياذهب. 

، «فاي الغاابرين»، أي: في ذريته، وأهله مان بعاده. «في عقبه»واخلفه، أي: كن له خلفًا 

 .﴾إاِلَّ اْمَرأَتَهُ َكااَْت ِمَن اْلَغابِِرينَ  ﴿الى: أي: الباقين، ومنه قوله تع

(، 2210و) «الصااااحيحة»(، وهااااو فااااي 6/333حااااديث حااااان لغيااااره رواه أحمااااد ) 3

 (.2301( و)2303و)
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رواه أبو باوب«. َما أََرى اْْلَْمَر إَِلَّ أَْعَجَل ِمْن َذلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
2
. 

 الموت قريٌب من العبد جًدا

 إِلَى أَْقَربُ  لَجنَّةُ ا:»ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ  :قَال بن ماعوب رضي هللا عنههللا  َعْبدِ  َعنْ  (121

«َذلِكَ  ِمْثلُ  َوالنَّارُ  نَْعلِهِ  ِشَراكِ  ِمنْ  َحِدُكمْ أَ 
6

 .رواه البخاري.

 المؤمن يبشر عند موته بالرحمة والكافر يبشر عند موته بالعذاب

 ،الَميُِّت تَْحُضُرهُ الَمًلئَِكةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (122

ُجُل َصا ا قَالُوافَإَِذا َكاَن الرَّ  ،اْخُرِجي أَيَّتَُها النَّْفُس الطَّيِّبَةُ َكانَْت فِي الَجَسِد الطَّيِّبِ  :لِحا

 ،فًََل يََزاُل يُقَاُل لََها َذلِكَ  ،َوَرب  َغْيِر َغْضبَانَ  ،اْخُرِجي َحِميَدةا َوأَْبِشِري بَِرْوٍح َوَرْيَحانٍ 

 ،فًَُلن   :فَيَقُولُونَ  ؟َمْن َهَذا :فَيُقَالُ  ،اِء فَيُْفتَُح لََهاثُمَّ يُْعَرُج بَِها إِلَى السَّمَ  ،َحتَّى تَْخُرجَ 

َوأَْبِشِري بَِرْوحٍ  ،َمْرَحباا بِالنَّْفِس الطَّيِّبَِة َكانَْت فِي الَجَسِد الطَّيِِّب اْدُخلِي َحِميَدةا  :فَيُقَالُ 

َماِء الَّتِي  ،لِكَ فًََل يََزاُل يُقَاُل لََها ذَ  ،َوَرب  َغْيِر َغْضبَانَ  ،َوَرْيَحانٍ  َحتَّى يُْنتََهى بَِها إِلَى السَّ

وُء قَالَ  ،َعزَّ َوَجلَّ  فِيَها هللاُ  ُجُل الس  اْخُرِجي أَيَّتَُها النَّْفُس الَخبِيثَةُ َكانَْت فِي  :َوإَِذا َكاَن الرَّ

فًََل  ،ِمْن َشْكلِِه أَْزَواج   َوأَْبِشِري بَِحِميٍم َوَغسَّاٍق َوآَخرَ  ،اْخُرِجي َذِميَمةا  ،الَجَسِد الَخبِيثِ 

َماِء فًََل يُْفتَُح لََها ،يََزاُل يُقَاُل لََها َذلَِك َحتَّى تَْخُرجَ   ؟فَيُقَاُل َمْن َهَذا ،ثُمَّ يُْعَرُج بَِها إِلَى السَّ

 ؛اْرِجِعي َذِميَمةا  ؛يثِ ََل َمْرَحباا بِالنَّْفِس الَخبِيثَِة َكانَْت فِي الَجَسِد الَخبِ  :فَيُقَالُ  .فَيُقَاُل فًَُلن  

َماءِ  َماءِ  فَيُْرَسُل بَِها ِمنَ  ،فَإِنََّها ََل تُْفتَُح لَِك أَْبَواُب السَّ . رواه ابن «ثُمَّ تَِصيُر إِلَى اْلقَْبرِ  ،السَّ

ماجة
3
. 

 قصر األمذ

ُكْن فِي » :بَِمْنِكبِي فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ َرُسوُل هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال:  (120

بَاحَ  إَِذا أَْمَاْيَت فاََل تَْنتَِظرِ  :َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُولُ « ْنيَا َكأَنََّك َغِريب  أَْو َعابُِر َسبِيلٍ الد    ،الصَّ

تَِك لَِمَرِضكَ  ،الَمَااءَ  َوإَِذا أَْصبَْحَت فاََل تَْنتَِظرِ  . رواه َوِمْن َحيَاتَِك لَِمْوتِكَ  ،َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

                                                 

: هااو بياات «النهايااة»قااال فااي «خًصااا»( بإسااناب صااحيح. قولااه: 1632رواه أباو باوب ) 2

 ، أي: ضعف.«وهى»يعمل من خشب، وقصب، ويُصلح بالطين. 

 (.2355البخاري ) 6

(. 6/621) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3626رواه اباان ماجااة ) 3

الماااااء الحااااار. «: بحماااايم»، أي: طيااااب. «وريحااااان»، أي: برحمااااة. «بااااروح»قولااااه: 

 البارب المنتن.«: وغااق»
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البخاري 
2
. 

َما َحق  اْمِرٍئ ُمْسلٍِم لَهُ َشْيء  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا هللا عنه  وعنه رضي (125

متفق عليه«. يُوِصي فِيِه يَبِيُت لَْيلَتَْيِن إَِلَّ َوَوِصيَّتُهُ َمْكتُوبَة  ِعْنَدهُ 
6
. 

 أمذ اإلنسان طويذ والموت يقطعه عليه

 ،َهَذا اْْلََملُ » :فَقَالَ  ،طُوطًاخُ  ملسو هيلع هللا ىلصَخطَّ النَّبِيُّ عن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: 

. رواه البخاري«إِْذ َجاَءهُ الَخط  اْْلَْقَربُ  ؛فَبَْينََما ُهَو َكَذلِكَ  ،َوَهَذا أََجلُهُ 
3
. 

َخط ًا ُمَربًَّعا َوَخطَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَخطَّ النَّبِيُّ وعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (121

َخطَّ ُخطَطًا ِصَغاًرا إِلَى هََذا الَِّذي فِي اْلَوَسِط ِمْن َجااِبِهِ وَ  ،َخط ًا فِي اْلَوَسِط َخاِرًجا ِمْنهُ 

ْنَسانُ » :َوقَالَ  ،الَِّذي فِي اْلَوَسطِ  َوَهَذا الَِّذي  ،أَْو قَْد أََحاَط بِهِ  ،َوَهَذا أََجلُهُ ُمِحيط  بِهِ  ،َهَذا اإْلِ

َغاُر اْْلَعْ  ،ُهَو َخاِرج  أََملُهُ  َوإِْن أَْخطَأَهُ  ،َراُض فَإِْن أَْخطَأَهُ َهَذا نََهَشهُ َهَذاَوَهِذِه اْلُخَططُ الصِّ

رواه البخاري«. َهَذا نََهَشهُ َهَذا
3

  . 

                                                 

 .«الترغيب في الزهد»( وتقدم شرحه في 2322البخاري ) 2

 (.2230(، ومالم )6035البخاري ) 6

 (.2325البخاري ) 3

(: رجااء ماا تحباه 22/653) «الفاتح»قاال الحاافظ فاي  «واألمل»(. 2320البخاري ) 3

جماع  «األعاراض»النفس من طول عمر، وزيابة غنى، وهو قريب المعنى من التمناي. 

، أي: أصاابه، «اهشاه»عَرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في الدايا في الخير، وفي الشر. 

 = ل النووي هذه صورتهوأما الخط فقا
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 ذم طوذ األمذ   

ََل يََزاُل قَْلُب » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (100

نْ  :اْلَكبِيِر َشاب اا فِي اْثنَتَْينِ  متفق عليه«. َوطُوِل اْْلََملِ  ،يَافِي ُحبِّ الد 
2
. 

يَْكبَُر اْبُن آَدَم َويَْكبَُر َمَعهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن أاس رضي هللا عنه قال:  (102

متفق عليه«. َوطُوُل اْلُعُمرِ  ،ُحب  الَمالِ  :اْثنَانِ 
6
. 

 *******+++++++++طوذ األمذ من أسباب الهالث

قال: رضي هللا عنهما ال أراه إال رفعه ه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبي (106

. رواه «صالح أول هذه األمة بالزهد، واليقين، وهالك آخرها بالبخل، واألمل»

«األوسط»الطبرااي في 
3
 116الرقم .

 طوذ األمذ يلهي عن طاعة هللا

=

                                                                                                                                   

   

(. قاال الحاافظ: والماراب باألمال هناا: محباة طاول 2032(، وماالم )2360البخااري ) 2

 العمر.

 (.2030(، ومالم )2362البخاري ) 6

 «صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وهااو فااي 0232) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.3330(، و)3331)
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بِيٍن قال هللا تعالى:   بََما يََوبُّ الَّ  *﴿الََر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآٍن مُّ ِذيَن َكفَُروْا لَْو َكااُوْا رُّ

 .[3 -2]الحجر:  َذْرهُْم يَأُْكلُوْا َويَتََمتَُّعوْا َويُْلِهِهُم األََمُل فََاْوَف يَْعلَُموَن﴾ *ُمْالِِميَن 

 ، أي: يشغلهم عن الطاعة.﴾َويُْلِهِهُم األََملُ ﴿قال القرطبي في تفايرها: 

 طوذ األمذ من صفات الكفار

َولَتَِجَداَّهُْم أَْحَرَص النَّاِس َعلَى َحيَاٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَرُكوْا يََوبُّ أََحُدهُْم ﴿قال هللا تعالى: 

َر َوهللاُ بَِصيٌر بَِما يَْعَملُوَن﴾ ُر أَْلَف َسنٍَة َوَما هَُو بُِمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَن يَُعمَّ ]البقرة:  لَْو يَُعمَّ

12]. 
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 إثبات عذاب القرب ونعيمه

اِر َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصبَْينََما النَّبِيُّ : قَالَ عن زيد بن ثابت رضي هللا عنه  (103 فِي َحائٍِط لِبَنِي النَّجَّ

 :فَقَالَ  ،ةٌ أَْو َخْمَاةٌ أَْو أَْربََعةٌ َوإَِذا أَْقبٌُر ِستَّ  ؛إِْذ َحاَبْت بِِه فََكاَبْت تُْلقِيهِ  ؛بَْغلٍَة لَهُ َواَْحُن َمَعهُ 

 :قَالَ  ؟«فََمتَى َماَت َهُؤََلءِ » :قَالَ  .أَاَا :فَقَاَل َرُجلٌ  ؟«َمْن يَْعِرُف أَْصَحاَب َهِذِه اْْلَْقبُرِ »

ْشَراكِ  ةَ تُْبتَلَى فِي قُبُوِرَها» :فَقَالَ  .َماتُوا فِي اإْلِ  تََدافَنُوا لََدَعْوُت فَلَْوََل أَْن ََل  ؛إِنَّ َهِذِه اْْلُمَّ

ُذوا » :ثُمَّ أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِهِه فَقَالَ  «هللا أَْن يُْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبِر الَِّذي أَْسَمُع ِمْنهُ  تََعوَّ

ُذوا بِاهلل:»فَقَالَ  .اَُعوُذ بِاهلل ِمْن َعَذاِب النَّارِ  :قَالُوا «َعَذاِب النَّارِ  بِاهلل ِمنَ  َعَذاِب  ِمنَ  تََعوَّ

ُذوا بِاهلل ِمنَ » :قَالَ  .اَُعوُذ بِاهلل ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  :قَالُوا «اْلقَْبر اْلفِتَِن َما ظََهَر ِمْنَها َوَما  تََعوَّ

ُذوا بِاهلل ِمْن فِتْ » :قَالَ  .اْلفِتَِن َما ظَهََر ِمْنهَا َوَما بَطَنَ  اَُعوُذ بِاهلل ِمنَ  :قَالُوا «بَطَنَ  نَةِ تََعوَّ

الِ  الِ  :قَالُوا «الدَّجَّ . رواه مالماَُعوُذ بِاهلل ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ
2
. 

 ؛لَْوََل أَْن ََل تََدافَنُوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ بن مالك رضي هللا عنه،  َعْن أَاَسِ و (103

رواه مالم«. لََدَعْوُت هللا أَْن يُْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلقَْبر
6
. 

إَِذا قُبَِر الَميُِّت أَْو قَاَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي و (101

َما  :فَيَقُوََلنِ  ،الُمْنَكُر َواْْلَخُر النَِّكيرُ  :أََحُدُكْم أَتَاهُ َملََكاِن أَْسَوَداِن أَْزَرقَاِن يُقَاُل ِْلََحِدِهَما

ُجلِ  ُهَو َعْبُد هللا َوَرُسولُهُ أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ  :َما َكاَن يَقُولُ  :قُولُ فَيَ  ؟ُكْنَت تَقُوُل فِي َهَذا الرَّ

ا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  دا ثُمَّ يُْفَسُح لَهُ فِي  ،قَْد ُكنَّا نَْعلَُم أَنََّك تَقُوُل َهَذا :فَيَقُوََلنِ  .إَِلَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ

ا فِي َسْبِعينَ  ُر لَهُ فِيهِ  ،قَْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراعا أَْرِجُع إِلَى أَْهلِي  :فَيَقُولُ  .نَمْ  :ثُمَّ يُقَاُل لَهُ  ،ثُمَّ يُنَوَّ

َحتَّى يَْبَعثَهُ  ،نَْم َكنَْوَمِة اْلَعُروِس الَِّذي ََل يُوقِظُهُ إَِلَّ أََحب  أَْهلِِه إِلَْيهِ  :فَيَقُوََلنِ  .فَأُْخبُِرُهمْ 

 .فَقُْلُت ِمْثلَهُ ََل أَْدِري ؛َسِمْعُت النَّاَس يَقُولُونَ  :َكاَن ُمنَافِقاا قَالَ  َوإِنْ  ،ِمْن َمْضَجِعِه َذلِكَ  هللاُ 

اْلتَئِِمي َعلَْيِه فَتَْلتَئُِم َعلَْيِه فَتَْختَلُِف  :فَيُقَاُل لَِْلَْرضِ  ،قَْد ُكنَّا نَْعلَُم أَنََّك تَقُوُل َذلِكَ  :فَيَقُوََلنِ 

باا فًََل يََزالُ  ،فِيَها أَْضًَلُعهُ  رواه الترمذي «َحتَّى يَْبَعثَهُ هللا ِمْن َمْضَجِعِه َذلِكَ  ،فِيَها ُمَعذَّ
3
. 

فِي ِجنَاَزةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ و (102

ا يُْلَحدْ  ،َرُجٍل ِمَن اأْلَْاَصارِ   ،َوَجلَْانَا َحْولَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصلََس َرُسوُل هللا فَجَ  ،فَاْاتَهَْينَا إِلَى اْلقَْبِر َولَمَّ

اْستَِعيُذوا » :فََرفََع َرْأَسهُ فَقَالَ  ،َوَكأَنَّ َعلَى ُرُءوِسنَا الطَّْيَر َوفِي يَِدِه ُعوٌب يَْنُكُت فِي اأْلَْرضِ 

تَْيِن أَْو ثاََلثًا «بِاهلل ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  ِمَن إَِذا َكاَن فِي اْنقِطَاٍع إِنَّ اْلَعْبَد الُمؤْ » :ثُمَّ قَالَ  ،َمرَّ
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ْنيَا َوإِْقبَاٍل ِمنَ  ِمنَ   َماِء بِيُض اْلُوُجوِه َكأَنَّ ُوُجوَههُْم  نََزَل إِلَْيِه َمًَلئَِكة  ِمنَ  ؛اْْلِخَرةِ  الد  السَّ

لُِسوا ِمْنهُ َمدَّ َحتَّى يَجْ  ،َوَحنُوط  ِمْن َحنُوِط الَجنَّةِ  ،الشَّْمُس َمَعُهْم َكفَن  ِمْن أَْكفَاِن الَجنَّةِ 

أَيَّتَُها النَّْفُس  :فَيَقُولُ  ،ثُمَّ يَِجيُء َملَُك الَمْوِت َعلَْيِه السًََّلم َحتَّى يَْجلَِس ِعْنَد َرْأِسهِ  ،اْلبََصرِ 

ةُ ِمْن فَتَْخُرُج تَِسيُل َكَما تَِسيُل اْلقَْطرَ  :قَالَ  .هللا َوِرْضَوانٍ  اْخُرِجي إِلَى َمْغفَِرٍة ِمنَ  الطَّيِّبَةُ 

قَاءِ  فَيَأُْخُذَها فَإَِذا أََخَذَها لَْم يََدُعوَها فِي يَِدِه طَْرفَةَ َعْيٍن َحتَّى يَأُْخُذوَها فَيَْجَعلُوَها  ،فِي السِّ

َويَْخُرُج ِمْنَها َكأَْطيَِب نَْفَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعلَى َوْجِه  ،فِي َذلَِك اْلَكفَِن َوفِي َذلَِك الَحنُوطِ 

وَن  :قَالَ  اْْلَْرضِ  َما  :الَمًَلئَِكِة إَِلَّ قَالُوا َعلَى َمَلٍ ِمنَ  - يَْعنِي بَِها -فَيَْصَعُدوَن بَِها فًََل يَُمر 

وُح الطَّيِّبُ  ونَهُ بَِها فِي  :فَيَقُولُونَ  ؟َهَذا الر  فًَُلُن ْبُن فًَُلٍن بِأَْحَسِن أَْسَمائِِه الَّتِي َكانُوا يَُسم 

ْنيَا َحتَّى ْنيَا الد  َماِء الد  فَيَُشيُِّعهُ ِمْن ُكلِّ  ، مْ هلَ فَيُْفتَُح  ،فَيَْستَْفتُِحوَن لَهُ  ،يَْنتَهُوا بَِها إِلَى السَّ

َماِء الَّتِي تَلِيَها بُوَها إِلَى السَّ َماِء السَّابَِعةِ  ،َسَماٍء ُمقَرَّ  فَيَقُوُل هللا   ،َحتَّى يُْنتََهى بِِه إِلَى السَّ

فَإِنِّي ِمْنَها َخلَْقتُُهْم َوفِيَها  ؛اْكتُبُوا ِكتَاَب َعْبِدي فِي ِعلِّيِّيَن َوأَِعيُدوهُ إِلَى اْْلَْرضِ  :َعزَّ َوَجلَّ 

فَيَأْتِيِه َملََكاِن  ،فَتَُعاُد ُروُحهُ فِي َجَسِدهِ  :قَالَ  .أُِعيُدُهْم َوِمْنَها أُْخِرُجُهْم تَاَرةا أُْخَرى

 :فَيَقُولُ  ؟َما ِدينُكَ  :فَيَقُوََلِن لَهُ  .َِ َربَِّي هللاُ  :فَيَقُولُ  ؟َمْن َرب كَ  :هُ فَيَقُوََلِن لَ  ،فَيُْجلَِسانِهِ 

ْسًَلمُ  ُجُل الَِّذي بُِعَث فِيُكمْ  :فَيَقُوََلِن لَهُ  .ِدينَِي اإْلِ  .ملسو هيلع هللا ىلصفَيَقُوُل هَُو َرُسوُل هللا  ؟َما َهَذا الرَّ

 منَ فَيُنَاِدي ُمنَاٍد  ،ُت ِكتَاَب هللا فَآَمْنُت بِِه َوَصدَّْقتُ قََرأْ  :فَيَقُولُ  ؟َوَما ِعْلُمكَ  :فَيَقُوََلِن لَهُ 

َماِء أَْن َصَدَق َعْبِدي فَأَْفِرُشوهُ ِمنَ  َواْفتَُحوا لَهُ بَاباا إِلَى  ،الَجنَّةِ  الَجنَِّة َوأَْلبُِسوهُ ِمنَ  السَّ

َويَأْتِيِه َرُجل   :لَهُ فِي قَْبِرِه َمدَّ بََصِرِه قَالَ َويُْفَسُح  ،فَيَأْتِيِه ِمْن َرْوِحَها َوِطيبَِها :قَالَ  .الَجنَّةِ 

يحِ  ،َحَسُن اْلَوْجهِ  َك َهَذا يَْوُمَك الَِّذي  :فَيَقُولُ  ،َحَسُن الثِّيَاِب طَيُِّب الرِّ أَْبِشْر بِالَِّذي يَُسر 

الِحُ  :فَيَقُولُ  ؟رِ َمْن أَْنَت فََوْجُهَك اْلَوْجهُ يَِجيُء بِالَخيْ  :فَيَقُوُل لَهُ  ،ُكْنَت تُوَعدُ   .أَنَا َعَملَُك الصَّ

َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَكافَِر إَِذا َكاَن فِي  :قَالَ  .َحتَّى أَْرِجَع إِلَى أَْهلِي َوَمالِي ،السَّاَعةَ  َربِّ أَقِمِ  :فَيَقُولُ 

ْنيَا اْنقِطَاٍع ِمنَ  َما َوإِْقبَاٍل ِمنَ  ،الد  َمَعهُْم  ،ِء َمًَلئَِكة  ُسوُد اْلُوُجوهِ اْْلِخَرِة نََزَل إِلَْيِه ِمْن السَّ

ثُمَّ يَِجيُء َملَُك الَمْوِت َحتَّى يَْجلَِس ِعْنَد َرْأِسِه  ،فَيَْجلُِسوَن ِمْنهُ َمدَّ اْلبََصرِ  ،الُمُسوحُ 

قُ  :هللا َوَغَضٍب قَالَ  أَيَّتَُها النَّْفُس الَخبِيثَةُ اْخُرِجي إِلَى َسَخٍط ِمنَ  :فَيَقُولُ   ،فِي َجَسِدهِ  فَتُفَرَّ

وِف الَمْبلُولِ  ُع السَّف وُد ِمنَ فَيَْنتَِزُعَها َكَما يُْنتَزَ  فَيَأُْخُذَها فَإَِذا أََخَذَها لَْم يََدُعوَها فِي  ،الص 

 َويَْخُرُج ِمْنَها َكأَْنتَِن ِريِح ِجيفٍَة ُوِجَدتْ  ،يَِدِه طَْرفَةَ َعْيٍن َحتَّى يَْجَعلُوَها فِي تِْلَك الُمُسوحِ 

وَن بَِها َعلَى َمَلٍ ِمنَ  ،َعلَى َوْجِه اْْلَْرضِ  َما  :الَمًَلئَِكِة إَِلَّ قَالُوا فَيَْصَعُدوَن بَِها فًََل يَُمر 

وُح الَخبِيثُ  فًَُلُن ْبُن فًَُلٍن بِأَْقبَِح أَْسَمائِِه الَّتِي َكاَن يَُسمَّى بَِها فِي  :فَيَقُولُونَ  ؟َهَذا الر 

ْنيَا َحتَّى يُ  ْنيَاالد  َماِء الد  :  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قََرأَ َرُسوُل هللا  ،فَيُْستَْفتَُح لَهُ فًََل يُْفتَُح لَهُ  ،ْنتََهى بِِه إِلَى السَّ

َماِء َوََل يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َحتَّى يَلَِج الَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاطِ  مْ هلَ ََل تُفَتَُّح ﴿ فَيَقُوُل ﴾ أَْبَواُب السَّ

ْفلَى :هللا َعزَّ َوَجلَّ  يٍن فِي اْْلَْرِض الس  ا ،اْكتُبُوا ِكتَابَهُ فِي ِسجِّ : ثُمَّ قََرأَ  ،فَتُْطَرُح ُروُحهُ طَْرحا

يُح فِي َمَكاٍن  فََكأَنََّما َخرَّ ِمنَ َوَمْن يُْشِرْك بِاهلل ﴿ َماِء فَتَْخطَفُهُ الطَّْيُر أَْو تَْهِوي بِِه الرِّ السَّ

 :فَيَقُولُ  ؟َمْن َرب كَ  :فَيُْجلَِسانِِه فَيَقُوََلِن لَهُ  ،َجَسِدِه َويَأْتِيِه َملََكانِ فَتَُعاُد ُروُحهُ فِي  َسِحيٍق﴾

َما َهَذا  :فَيَقُوََلِن لَهُ  .َهاْه َهاْه ََل أَْدِري :فَيَقُولُ  ؟َما ِدينُكَ  :فَيَقُوََلِن لَهُ  .َهاْه َهاْه ََل أَْدِري

ُجُل الَِّذي بُِعَث فِيُكمْ  َماِء أَْن َكَذَب  َهاْه َهاْه ََل أَْدِري فَيُنَاِدي ُمنَاٍد ِمنَ  :فَيَقُولُ  ؟الرَّ السَّ

َها َوَسُموِمَها ؛َواْفتَُحوا لَهُ بَاباا إِلَى النَّارِ  ،فَاْفِرُشوا لَهُ ِمَن النَّارِ  َويَُضيَُّق  ،فَيَأْتِيِه ِمْن َحرِّ
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يِح  ،أْتِيِه َرُجل  قَبِيُح اْلَوْجِه قَبِيحُ َويَ  ،َعلَْيِه قَْبُرهُ َحتَّى تَْختَلَِف فِيِه أَْضًَلُعهُ  الثِّيَاِب ُمْنتُِن الرِّ

فََوْجهَُك  ؟َمْن أَْنتَ  :فَيَقُولُ  .أَْبِشْر بِالَِّذي يَُسوُءَك َهَذا يَْوُمَك الَِّذي ُكْنَت تُوَعدُ  :فَيَقُولُ 

.رواه أحمد«السَّاَعةَ  َربِّ ََل تُقِمِ  :قُولُ فَيَ  .أَنَا َعَملَُك الَخبِيثُ  :اْلَوْجهُ يَِجيُء بِالشَّرِّ فَيَقُولُ 
2
. 

وفي رواية ألبي باوب
6

ثُمَّ يُقَيَُّض لَهُ أَْعَمى أَْبَكُم َمَعهُ ِمْرَزبَّة  ِمْن َحِديٍد لَْو ُضِرَب : »

لَمْغِرِب، إَِلَّ بَِها َجبَل  لََصاَر تَُراباا، قَاَل: فَيَْضِربُهُ بَِها َضْربَةا يَْسَمُعَها َما بَْيَن الَمْشِرِق َوا

وحُ   «.الثَّقَلَْيِن فَيَِصيُر تَُراباا، قَاَل: ثُمَّ تَُعاُد فِيِه الر 

 :فَقَالَتْ  ،َجاَءْت يَهُوِبيَّةٌ فَاْستَْطَعَمْت َعلَى بَابِيوعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (100

الِ  أَْطِعُمواِي أََعاَذُكمُ  فَلَْم أََزْل أَْحبُِاهَا  :قَالَتْ  ،َذاِب اْلقَْبرِ َوِمْن فِْتنَِة عَ  ،هللا ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ

 ؟«َوَما تَقُولُ » :قَالَ  ،َما تَقُوُل هَِذِه اْليَهُوِبيَّةُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى َجاَء َرُسوُل هللا 

الِ  أََعاَذُكمُ  :تَقُولُ  :قُْلتُ  فَقَاَم َرُسوُل  :قَالَْت َعائَِشةُ  .ْلقَْبرِ َوِمْن فِْتنَِة َعَذاِب ا ،هللا ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ

الِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا يَْاتَِعيُذ بِاهلل ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ ا » :ثُمَّ قَالَ  ،َوِمْن فِْتنَِة َعَذاِب اْلقَْبرِ  ،فََرفََع يََدْيِه َمد ً أَمَّ

الِ  َر أُمَّ  ،فِْتنَةُ الدَّجَّ ْرهُ نَبِي  فَإِنَّهُ لَْم يَُكْن نَبِي  إَِلَّ قَْد َحذَّ ا لَْم يَُحذِّ ُرُكُموهُ تَْحِذيرا تَهُ َوَسأَُحذِّ

تَهُ   ،َمْكتُوب  بَْيَن َعْينَْيِه َكافِر  يَْقَرُؤهُ ُكل  ُمْؤِمنٍ  ،إِنَّهُ أَْعَوُر َوهللا َعزَّ َوَجلَّ لَْيَس بِأَْعَورَ  :أُمَّ

ا فِْتنَةُ اْلقَْبِر فَبِي تُْفتَنُوَن َوَعنِّي تُْسأَلُ  الُِح أُْجلَِس فِي قَْبِرِه  ،ونَ فَأَمَّ ُجُل الصَّ فَإَِذا َكاَن الرَّ

ْسًَلمِ  :فَيَقُولُ  ؟فِيَم ُكْنتَ  :ثُمَّ يُقَاُل لَهُ  ،َغْيَر فَِزٍع َوََل َمْشُعوفٍ  ُجُل  :فَيُقَالُ  .فِي اإْلِ َما َهَذا الرَّ

د  َرُسوُل هللا  :فَيَقُولُ  ؟الَِّذي َكاَن فِيُكمْ   ؛بِاْلبَيِّنَاِت ِمْن ِعْنِد هللا َعزَّ َوَجلَّ َجاَءنَا  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ

ْقنَاهُ  ا ،فَيُْفَرُج لَهُ فُْرَجة  قِبََل النَّارِ  .فََصدَّ اْنظُْر  :فَيُقَاُل لَهُ  ،فَيَْنظُُر إِلَْيَها يَْحِطُم بَْعُضَها بَْعضا

 ،فَيَْنظُُر إِلَى َزْهَرتَِها َوَما فِيَها ،نَّةِ ثُمَّ يُْفَرُج لَهُ فُْرَجة  إِلَى الجَ  ،َعزَّ َوَجلَّ  إِلَى َما َوقَاَك هللاُ 

َوَعلَْيِه تُْبَعُث إِْن َشاَء  ،َوَعلَْيِه ِمتَّ  ،َعلَى اْليَقِيِن ُكْنتَ  :َويُقَالُ  ،َهَذا َمْقَعُدَك ِمْنَها :فَيُقَاُل لَهُ 

ا َمْشُعو، هللاُ  ْوُء أُْجلَِس فِي قَْبِرِه فَِزعا ُجُل السَّ  :فَيَقُولُ  ؟فِيَم ُكْنتَ  :فَيُقَاُل لَهُ  ،فااَوإَِذا َكاَن الرَّ
                                                 

-6/606) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 655 -3/650رواه أحمااد ) 2

: مااا يخااالط ماان الطيااب ألكفااان المااوتى، «النهايااة»قااال فااي  «الحنااوط»( قولااه: 601

اااء مان جماع ِمْااح، وهاو: الك« والمااوح»، أي: يتبعاه. «فيشيعه»وأجاامهم  خاصة. 

هاي  «هاا هااه»، وقولاه: «اللااان»حديدة ذات شعب معقفة كما فاي «: الافوب»الشعر، و

كلمة تقال في الضحك، وفي اإليعاب، وقد تقاال للتوجاع، وهاو ألياق بمعناى الحاديث، وهللا 

 .«الترغيب»أعلم كذا في 

، أي: ياالط ويوكال «ثام يقايض »ريح حارة من حر ااار جهانم، قولاه:  «الاموم»قوله: 

« مرزباة»، أي: أخارس ال ياتكلم. «أبكام»، أي: زبااية أعمى كيال يرحم عليه. «أعمى»

 المرزبة: بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداب.

 .(3013)أبو باوب  حديث حان 6
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ُجُل الَِّذي َكاَن فِيُكمْ  :فَيُقَالُ  .ََل أَْدِري   ؛َسِمْعُت النَّاَس يَقُولُوَن قَْوَلا  :فَيَقُولُ  ؟َما َهَذا الرَّ

 :فَيُقَاُل لَهُ  ،ا َوَما فِيَهافَيَْنظُُر إِلَى َزْهَرتِهَ  ،فَتُْفَرُج لَهُ فُْرَجة  قِبََل الَجنَّةِ  ؛فَقُْلُت َكَما قَالُوا

فَيَْنظُُر إِلَْيَها يَْحِطُم  ،ثُمَّ يُْفَرُج لَهُ فُْرَجة  قِبََل النَّارِ  ،َعزَّ َوَجلَّ َعْنكَ  اْنظُْر إِلَى َما َصَرَف هللاُ 

ا َوَعلَْيِه تُْبَعُث إِْن  ،تَّ َوَعلَْيِه مِ  ،َهَذا َمْقَعُدَك ِمْنَها ُكْنَت َعلَى الشَّكِّ  :َويُقَاُل لَهُ  ،بَْعُضَها بَْعضا

. رواه أحمد«ثُمَّ يَُعذَّبُ  ،َشاَء هللاُ 
2
. 

إَِذا ُحِضَر الُمْؤِمُن أَتَْتهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (105

ْحَمِة بَِحِريَرٍة بَْيَضاءَ  ِك إِلَى َرْوِح هللا اْخُرِجي َراِضيَةا َمْرِضي اا َعنْ  :فَيَقُولُونَ  ،َمًَلئَِكةُ الرَّ

ا  ،َوَرْيَحاٍن َوَرب  َغْيِر َغْضبَانَ  فَتَْخُرُج َكأَْطيَِب ِريِح اْلِمْسِك َحتَّى أَنَّهُ لَيُنَاِولُهُ بَْعُضُهْم بَْعضا

َماءِ  يَح الَّتِي َجاَءْتُكْم ِمنَ  :فَيَقُولُونَ  ،َحتَّى يَأْتُوَن بِِه بَاَب السَّ  ،ْرضِ اْْلَ  َما أَْطيََب َهِذِه الرِّ

ا بِِه ِمْن أََحِدُكْم بَِغائِبِِه يَْقَدُم َعلَْيهِ  ،فَيَأْتُوَن بِِه أَْرَواَح الُمْؤِمنِينَ  فَيَْسأَلُونَهُ  ،فَلَُهْم أََشد  فََرحا

ْنيَا :فَيَقُولُونَ  ،َماَذا فََعَل فًَُلن   ،َماَذا فََعَل فًَُلن   أََما  :قَالَ  فَإَِذا ،َدُعوهُ فَإِنَّهُ َكاَن فِي َغمِّ الد 

ِه الَهاِويَةِ  :قَالُوا ؟أَتَاُكمْ  َوإِنَّ اْلَكافَِر إَِذا اْحتُِضَر أَتَْتهُ َمًَلئَِكةُ اْلَعَذاِب  ،ُذِهَب بِِه إِلَى أُمِّ

فَتَْخُرُج  ،فَيَقُولُوَن اْخُرِجي َساِخطَةا َمْسُخوطاا َعلَْيِك إِلَى َعَذاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،بِِمْسحٍ 

يحَ  :ِريِح ِجيفٍَة َحتَّى يَأْتُوَن بِِه بَاَب اْْلَْرِض فَيَقُولُونَ  َكأَْنتَنِ  َحتَّى يَأْتُوَن  ،َما أَْنتََن َهِذِه الرِّ

رواه الناائي«. بِِه أَْرَواَح اْلُكفَّارِ 
6
. 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  وعنه رضي هللا عنه،  (101

، فإن كان مؤمنا، كانت الصًلة عند رأسه، وكان ون عنهيسمع خفق نعالهم حين يول  

الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة 

والمعروف واإلحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصًلة: ما 

ى عن يساره، قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه، فيقول الصيام: ما قبلي مدخل، ثم يؤت

من قبل رجليه، فتقول فعل الخيرات من الصدقة  ىول الزكاة: ما قبلي مدخل، ثم يؤتفتق

والصلة والمعروف واإلحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل، فيقال له: اجلس فيجلس، 

وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم 

ا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولون: إنك ستفعل، ما تقول فيه، وماذ

أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، وماذا تشهد 

عليه؟ قال: فيقول: محمد أشهد أنه رسول هللا، وأنه جاء بالحق من عند هللا، فيقال له: 

إن شاء هللا، ثم يفتح له باب من  على ذلك حييت وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث

                                                 

 (.6/620) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2/231رواه أحمد ) 2

الشااعف: شاادة الفاازع، حتااى يااذهب  «ايااةالنه»الشااعف قااال فااي  «وال مشااعوف»قولااه: 

 بالقلب.

، أي: «روح»قولاه:  «الجاامع الصاحيح»( بإساناب صاحيح وهاو فاي 2533الناائي )  6

 الماح: كااء من الشعر جمعه ُماوح. «بِمْاح»رحمة. قوله: 
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أبواب الجنة، فيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعد هللا لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، 

ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعد هللا لك فيها لو 

ر له فيه، عصيته، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا، وينو

ويعاد الجسد لما بدأ منه، فتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير يعلق في شجر 

يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ﴿ :الجنة، قال: فذلك قوله تعالى

وإن الكافر إذا أتي من قبل رأسه، لم يوجد شيء، »قال: « إلى آخر اْلية ﴾وفي اْلخرة 

من  ىتيؤينه، فًل يوجد شيء، ثم أتي عن شماله، فًل يوجد شيء، ثم أثم أتي عن يم

قبل رجليه، فًل يوجد شيء، فيقال له: اجلس، فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له: أرأيتك 

هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ 

يقال له: محمد، فيقول: ما أدري، فيقال: الذي كان فيكم، فًل يهتدي َلسمه حتى 

سمعت الناس قالوا قوَل، فقلت كما قال الناس، فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك 

مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء هللا، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له: هذا 

من مقعدك من النار، وما أعد هللا لك فيها، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يفتح له باب 

أبواب الجنة، فيقال له: ذلك مقعدك من الجنة، وما أعد هللا لك فيه لو أطعته فيزداد 

حسرة وثبورا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضًلعه، فتلك المعيشة الضنكة 

رواه ابن حبان«. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى﴾﴿التي قال هللا: 
2
. 

 إَِذا ُوِضَعتِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا هللا عنه، وعن أبي سعيد الخدري رضي  (150

َجاُل َعلَى أَْعنَاقِِهمْ  ُمونِي :فَإِْن َكانَْت َصالَِحةا قَالَتْ  ،اْلِجنَاَزةُ َواْحتََملََها الرِّ َوإِْن َكانَْت  ،قَدِّ

ْنَساَن َولَْو يَْسَمُع َصوْ  ،أَْيَن يَْذَهبُوَن بَِها ،يَا َوْيلََها :َغْيَر َصالَِحٍة قَالَتْ  تََها ُكل  َشْيٍء إَِلَّ اإْلِ

رواه البخاري«. َسِمَعهُ َصِعقَ 
6
. 

إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َماَت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن ابن عمر رضي هللا عنهما  (152

َوإِْن َكاَن  ،أَْهِل الَجنَّةِ  إِْن َكاَن ِمْن أَْهِل الَجنَِّة فَِمنْ  ،ُعِرَض َعلَْيِه َمْقَعُدهُ بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 

متفق «. يَْوَم اْلقِيَاَمةِ   َهَذا َمْقَعُدَك َحتَّى يَْبَعثََك هللاُ  :فَيُقَالُ  ،ِمْن أَْهِل النَّاِر فَِمْن أَْهِل النَّارِ 

عليه
3
. 

 إثبات فتنة القبر وهو السؤاذ

                                                 

 «صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وهااو فااي 3223حااديث حااان رواه اباان حبااان ) 2

(3122 .) 

 «النااامة»أي: يااامع صااوت اعااالهم علااى األرض إذا َمَشااْو. و ،«خفااق اعااالهم»قولااه: 

 ، أي: تأكل.«تعلق»النفس والروح. 

 (.2323البخاري ) 6

 (.6522(، ومالم )2301البخاري ) 3
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ْمُس َعلَى الشَّ  َخَافَتِ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي هللا عنها قالت:   (156 

 ،َما َشأُْن النَّاِس يَُصلُّونَ  :فََدَخْلُت َعلَى َعائَِشةَ َوِهَي تَُصلِّي فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد َرُسوِل هللا 

َماِء فَقُْلتُ  ا َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصاََعْم فَأَطَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَتْ  ؟آيَةٌ  :فَأََشاَرْت بَِرْأِسهَا إِلَى الاَّ اْلقِيَاَم ِجد ً

اِي الْ  فَأََخْذُت قِْربَةً ِمْن َماٍء إِلَى َجْنبِي فََجَعْلُت أَُصبُّ َعلَى َرْأِسي أَْو َعلَى  ،َغْشيُ تََجالَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصالشَّْمُس فََخطََب َرُسوُل هللا  َوقَْد تََجلَّتِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْاَصَرَف َرُسوُل هللا  :الَماِء قَالَتْ  َوْجِهي ِمنَ 

ا بَْعُد َما ِمْن َشْيٍء لَْم أَُكْن َرأَْيتُهُ إَِلَّ قَْد َرأَْيتُهُ فِي » :الَ ثُمَّ قَ  ،النَّاَس فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيهِ  أَمَّ

أَْو  ،َوإِنَّهُ قَْد أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّكْم تُْفتَنُوَن فِي اْلقُبُوِر قَِريباا ،َحتَّى الَجنَّةَ َوالنَّارَ  ،َمقَاِمي َهَذا

الِ  ُجلِ  :يُْؤتَى أََحُدُكْم فَيُقَالُ فَ  ،ِمْثَل فِْتنَِة الَمِسيِح الدَّجَّ ا الُمْؤِمنُ  ؟َما ِعْلُمَك بَِهَذا الرَّ أَْو  ،فَأَمَّ

د  هَُو َرُسوُل هللا َجاَءنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوالُهَدى فَأََجْبنَا َوأَطَْعنَا ثًََلَث  ،الُموقُِن فَيَقُوُل ُهَو ُمَحمَّ

انَْم قَْد ُكنَّا نَْعلَ  :فَيُقَاُل لَهُ  ،ِمَرارٍ  ا الُمنَافُِق أَْو الُمْرتَابُ  .ُم إِنََّك لَتُْؤِمُن بِِه فَنَْم َصالِحا  ،َوأَمَّ

متفق عليه«. ََل أَْدِري َسِمْعُت النَّاَس يَقُولُوَن َشْيئاا فَقُْلتُ  :فَيَقُولُ 
2
. 

إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا ُوِضَع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا بن مالك رضي هللا عنه وعن أاس  (153

َما  :َوإِنَّهُ لَيَْسَمُع قَْرَع نَِعالِِهْم أَتَاهُ َملََكاِن فَيُْقِعَدانِِه فَيَقُوََلنِ  ،ي قَْبِرِه َوتََولَّى َعْنهُ أَْصَحابُهُ فِ 

ُجلِ  ٍد  ؟ُكْنَت تَقُوُل فِي َهَذا الرَّ ا الُمْؤِمُن فَيَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصلُِمَحمَّ  ،أَْشَهُد أَنَّهُ َعْبُد هللا َوَرُسولُهُ  :فَأَمَّ

ا ِمنَ  اْنظُْر إِلَى َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر قَْد أَْبَدلََك هللاُ  :فَيُقَاُل لَهُ   ،فَيََراُهَما َجِميعاا ،الَجنَّةِ  بِِه َمْقَعدا

ا الُمنَافُِق َواْلَكافُِر فَيُقَاُل لَهُ  ُجلِ  :َوأَمَّ ُكْنُت  ،ََل أَْدِري :فَيَقُولُ  ؟َما ُكْنَت تَقُوُل فِي َهَذا الرَّ

 ؛َويُْضَرُب بَِمطَاِرَق ِمْن َحِديٍد َضْربَةا  ،ََل َدَرْيَت َوََل تَلَْيتَ  :فَيُقَالُ  .وُل َما يَقُوُل النَّاسُ أَقُ 

.متفق عليه«فَيَِصيُح َصْيَحةا يَْسَمعَُها َمْن يَلِيِه َغْيَر الثَّقَلَْين
6
. 

 الميت يسأذ في قبره بعد الفراغ من دفنه

إَِذا فََرَغ ِمْن َبْفِن الَميِِّت َوقََف َعلَْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصاَن النَّبِيُّ كَ عن عثمان رضي هللا عنه قال:  (153

                                                 

قاال الناووي: هاو بمعناى الغشااوة وهاو « والغشاي»(. و101(، ومالم )52البخاري ) 2

حوال، ولهذا جعلات تصاب معروف يحصل بطول القيام في الحر، وفي غير ذلك من األ

شرح النووي »عليها الماء، وفيه أن الغشي ال ينقض الوضوء ما بام العقل ثابتًا. اهـ من 

 (.2/620) «على مالم

 (.6500(، ومالم )2303البخاري ) 6

قيال معنااه: وال تلاوت وإاماا قالهاا باليااء للمؤاخااه واإلتبااع،  «ال بريت وال تليت»قوله: 

عاات الحااق، وقااال اباان األثياار: وال ائتلياات، أي ال اسااتطعت يقااال: مااا وقياال معناااه: وال تب

ألوت، أي: ما استطعت وهي افتعلت منه وهذا الذي جزم به ذكره ابن األاباري تجويًزا. 

جماع مطاارق، وهاو آلااة « بمطااارق»، أي: يقارب منااه  قولاه: «يااامعها مان يليااه»قولاه: 

 .«هدي الااري»معروفة. ااظر: 
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 «. فَإِنَّهُ اْْلَن يُْسأَلُ  ؛َوَسلُوا لَهُ بِالتَّْثبِيتِ  ،اْستَْغفُِروا ِْلَِخيُكمْ » :فَقَالَ 

رواه أبو باوب
2
. 

 القبر أوذ منازذ اآلخرة

إَِذا َوقََف َعلَى قَْبٍر بََكى َحتَّى  َكاَن ُعْثَمانُ  :قَالَ عن هااي مولى عثمان رحمه هللا  (151

 ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  ؟َوتَْبِكي ِمْن هََذا ،تُْذَكُر الَجنَّةُ َوالنَّاُر فاََل تَْبِكي :فَقِيَل لَهُ  ،يَبُلَّ لِْحيَتَهُ 

ُل َمْنِزٍل ِمن َمنَاِزِل اْْلِخَرةِ » :قَالَ  َوإِْن لَْم  ،فََما بَْعَدهُ أَْيَسُر ِمْنهُ  فَإِْن نََجا ِمْنهُ  ،إِنَّ اْلقَْبَر أَوَّ

ا قَط  إَِلَّ اْلقَْبُر : »ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  «يَْنُج ِمْنهُ فََما بَْعَدهُ أََشد  ِمْنهُ  َما َرأَْيُت َمْنظَرا

رواه الترمذي«. أَْفظَُع ِمْنهُ 
6
. 

 االستعاذة باهلل من عذاب القبر

َكاَن يَْدُعو فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، ملسو هيلع هللا ىلصج النبي عن عائشة رضي هللا عنها زو (152

اَلةِ  الِ  ،ِاللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلقَْبر» :الصَّ  ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَمِسيِح الدَّجَّ

 ،«َوالَمْغَرمِ  ،الَمأْثَمِ  ِمنَ  إِنِّي أَُعوُذ بِكَ  ،اللهمَّ  ،َوأَُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الَمْحيَا َوفِْتنَِة الَمَماتِ 

َث فََكَذبَ » :فَقَالَ  ؟الَمْغَرمِ  َما أَْكثََر َما تَْاتَِعيُذ ِمنَ  :فَقَاَل لَهُ قَائِلٌ  ُجَل إَِذا َغِرَم َحدَّ  ،إِنَّ الرَّ

متفق عليه«. َوَوَعَد فَأَْخلَفَ 
3
. 

 نَ َغ أََحُدُكْم مِ إَِذا فَرَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (150

ْذ بِاهلل ِمْن أَْربَعٍ  ،التََّشه ِد اْْلِخرِ  فِْتنَةِ  َوِمنَ  ،َوِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  ،ِمْن َعَذاِب َجَهنَّمَ  :فَْليَتََعوَّ

الِ  ،الَمْحيَا َوالَمَماتِ  رواه مالم« َوِمْن َشرِّ الَمِسيِح الدَّجَّ
3
 . 

َعلَيَّ َعُجوَزاِن ِمْن ُعُجِز يَهُوِب الَمِدينَةِ  َبَخلَتْ وعن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (155

قَهَُما :قَالَتْ  .إِنَّ أَْهَل اْلقُبُوِر يَُعذَّبُوَن فِي قُبُوِرِهمْ  :فَقَالَتَا ْبتُهَُما َولَْم أُْاِعْم أَْن أَُصدِّ  ،فََكذَّ

إِنَّ َعُجوَزْيِن ِمْن ُعُجِز يَهُوِب  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلُت لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَبَخَل َعلَيَّ َرُسوُل هللا  ،فََخَرَجتَا

بُوَن فِي قُبُوِرِهمْ  ،الَمِدينَِة َبَخلَتَا َعلَيَّ  َصَدقَتَا إِنَّهُْم » :فَقَالَ  ،فََزَعَمتَا أَنَّ أَْهَل اْلقُبُوِر يَُعذَّ

ُذ ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ فََما َرأَْيتُهُ بَْعُد فِي َصاَل  :قَالَتْ  «يَُعذَّبُوَن َعَذاباا تَْسَمُعهُ اْلبََهائِمُ  . ٍة إاِلَّ يَتََعوَّ

                                                 

 (.122) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 3662رواه أبو باوب ) 2

 (.101) «الصحيح الماند»(، وهو في 6301رواه الترمذي ) 6

 (.151(، ومالم )536البخاري ) 3

: األماار الااذي يوجااب اإلثاام، وهااو افااس اإلثاام وضااًعا للمصاادر موضااع االساام «المااأثم»و

 هو الدَّين. «المغرم»و

 (.155مالم ) 3
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متفق عليه 
2
. 

 بعض أسباب عذاب القبر

بَاِن » :بِقَْبَرْيِن فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبِيُّ عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  (151 إِنَّهَُما لَيَُعذَّ

بَاِن فِي َكبِيرٍ  ا أََحُدُهَما فََكاَن ََل يَْستَتُِر مِ  ،َوَما يَُعذَّ ا اْْلَخُر فََكاَن يَْمِشي  ،اْلبَْولِ  نَ أَمَّ َوأَمَّ

يَا َرُسوَل  :قَالُوا ،فََغَرَز فِي ُكلِّ قَْبٍر َواِحَدةً  ،ثُمَّ أََخَذ َجِريَدةً َرْطبَةً فََشقَّهَا اِْصفَْينِ  «بِالنَِّميَمةِ 

متفق عليه«. بََسالََعلَّهُ يَُخفُِّف َعْنُهَما َما لَْم يَيْ » :قَالَ  ؟لَِم فََعْلَت هََذا ،هللا
6
. 

الَميُِّت يَُعذَُّب فِي قَْبِرِه بَِما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عنهما  هللا وعن ابن عمر رضي (110

متفق عليه« نِيَح َعلَْيهِ 
3

 

 نماذج من عذاب بعض العصاة في القبر

 :يَقُولَ مما يكثر أن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال:  (112

َوإِاَّهُ  :فَيَقُصُّ َعلَْيِه َمْن َشاَء هللا أَْن يَقُصَّ قَالَ  :قَالَ  ؟«َهْل َرأَى أََحد  ِمْنُكْم ُرْؤيَا» :ابِهِ أِلَْصحَ 

 ،اْنطَلِقْ  :َوإِنَّهَُما قَاََل لِي ،إِنَّهُ أَتَانِي اللَّْيلَةَ آتِيَاِن َوإِنَّهَُما اْبتََعثَانِي» :قَاَل لَنَا َذاَت َغَداةٍ 

َوإَِذا آَخُر قَائِم  َعلَْيِه بَِصْخَرٍة َوإَِذا  ،اْنطَلَْقُت َمَعُهَما َوإِنَّا أَتَْينَا َعلَى َرُجٍل ُمْضطَِجعٍ  َوإِنِّي

ْخَرِة لَِرْأِسِه فَيَْثلَُغ بَِها َرْأَسهُ  فَيَتََدْهَدهُ الَحَجُر َهاُهنَا فَيَْتبَُع الَحَجَر  ،ُهَو يَْهِوي َعلَْيِه بِالصَّ

ثُمَّ يَُعوُد َعلَْيِه فَيَْفَعُل بِِه ِمْثَل َما فََعَل  ،فََما يَْرِجُع إِلَْيِه َحتَّى يَِصحَّ َرْأُسهُ َكَما َكانَ يَأُْخُذهُ ف

ةَ اْْلُولَى قَالَ  فَاْنطَلَْقُت  ،اْنطَلِقْ  ،اْنطَلِقْ  :قَاََل لِي :قَالَ  ؟َما َهَذانِ  ،ُسْبَحاَن هللا :قُْلتُ  :الَمرَّ

أََما إِنَّا  :قَاََل لِي :قَالَ  ؟ي َرأَْيُت ُمْنُذ اللَّْيلَِة َعَجباا فََما َهَذا الَِّذي َرأَْيتُ فَإِنِّ » «  َمَعُهَما

ُل الَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه يُْثلَُغ َرْأُسهُ بِالَحَجرِ  ُجُل اْْلَوَّ ا الرَّ فَإِنَّهُ َرُجل  يَأُْخُذ اْلقُْرآَن  ؛َسنُْخبُِرَك أَمَّ

لََواِت الَمْكتُوبَةِ َويَنَ  ،فَيَْرفُُضهُ  فَإِنِّي َرأَْيُت ُمْنُذ اللَّْيلَِة َعَجباا فََما َهَذا الَِّذي »  اُم َعْن الصَّ

ُل الَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه يُْثلَُغ َرْأُسهُ  :قَاََل لِي :قَالَ  ؟َرأَْيتُ  ُجُل اْْلَوَّ ا الرَّ أََما إِنَّا َسنُْخبُِرَك أَمَّ

لََواِت الَمْكتُوبَةِ  ،ل  يَأُْخُذ اْلقُْرآَن فَيَْرفُُضهُ فَإِنَّهُ َرجُ  ؛بِالَحَجرِ  قَاَل فَاْنطَلَْقنَا  َويَنَاُم َعْن الصَّ

فَأَتَْينَا َعلَى ِمْثِل بِنَاِء التَّن وِر قَاَل َعْوف  َوأَْحَسُب أَنَّهُ قَاَل َوإَِذا فِيِه لََغط  َوأَْصَوات  قَاَل 

َونَِساء  ُعَراة  َوإَِذا ُهْم يَأْتِيِهْم لَِهيب  ِمْن أَْسفََل ِمْنُهْم فَإَِذا أَتَاُهْم َذلَِك  فَاطَّلَْعُت فَإَِذا فِيِه ِرَجال  

اللََّهُب َضْوَضْوا قَاَل قُْلُت َما َهُؤََلِء قَاَل قَاََل لِي اْنطَلِْق اْنطَلِْق قَاَل فَاْنطَلَْقنَا فَأَتَْينَا َعلَى 

ُجُل الَِّذي نََهٍر َحِسْبُت أَنَّهُ قَاَل أَحْ  ِم َوإَِذا فِي النََّهِر َرُجل  يَْسبَُح ثُمَّ يَأْتِي َذلَِك الرَّ َمَر ِمْثِل الدَّ

                                                 

، أي: لاام تطااب «ولاام أاعاام أن أصاادقهما»(. قولهااا: 152ومااالم )(، 2322البخاااري ) 2

 افاي بذلك.

 (. 616(، ومالم )625البخاري ) 6

 هي سعفة النخل، وقد تطلق على غيره. «جريدة»قوله: 

 (.160(، ومالم )2616البخاري ) 3
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ا قَاَل فَيَْنطَلُِق فَيَْسبَُح َما يَْسبَُح ثُمَّ  ا َحَجرا قَْد َجَمَع اْلِحَجاَرةَ فَيَْفَغُر لَهُ فَاهُ فَيُْلقُِمهُ َحَجرا

ا قَاَل قُْلُت َما َهَذا قَاَل قَاََل لِي اْنطَلِْق  يَْرِجُع إِلَْيِه ُكلََّما َرَجعَ  إِلَْيِه فََغَر لَهُ فَاهُ َوأَْلقََمهُ َحَجرا

ِعْنَد  اْنطَلِْق فَاْنطَلَْقنَا فَأَتَْينَا َعلَى َرُجٍل َكِريِه اْلَمْرآِة َكأَْكَرِه َما أَْنَت َراٍء َرُجًلا َمْرآةا فَإَِذا ُهوَ 

َها وَ  يَْسَعى َحْولََها قَاَل قُْلُت لَُهَما َما َهَذا قَاَل قَاََل لِي اْنطَلِْق اْنطَلِْق قَاَل نَاٍر لَهُ يَُحش 

بِيِع قَاَل َوإَِذا بَْيَن ظَْهَرانَْي  فَاْنطَلَْقنَا فَأَتَْينَا َعلَى َرْوَضٍة ُمْعِشبٍَة فِيَها ِمْن ُكلِّ نَْوِر الرَّ

ْوَضِة َرُجل  قَائِم  طَِويل  ََل أَكَ  ُجِل ِمْن الرَّ َماِء َوإَِذا َحْوَل الرَّ اُد أَْن أََرى َرْأَسهُ طُوَلا فِي السَّ

أَْكثَِر ِوْلَداٍن َرأَْيتُُهْم قَط  َوأَْحَسنِِه قَاَل قُْلُت لَُهَما َما َهَذا َوَما َهُؤََلِء قَاَل قَاََل لِي اْنطَلِْق 

ْوَحٍة َعِظيَمٍة لَْم أََر َدْوَحةا قَط  أَْعظََم ِمْنَها َوََل أَْحَسَن اْنطَلِْق قَاَل فَاْنطَلَْقنَا فَاْنتََهْينَا إِلَى دَ 

ٍة قَاَل فَقَاََل لِي اْرَق فِيَها فَاْرتَقَْينَا فِيَها فَاْنتََهْيُت إِلَى َمِدينٍَة َمْبنِيٍَّة بِلَبٍِن َذَهٍب َولَبٍِن فِضَّ 

َح لَنَا فََدَخْلنَا فَلَقِينَا فِيَها ِرَجاَلا َشْطر  ِمْن َخْلقِِهْم َكأَْحَسِن فَأَتَْينَا بَاَب اْلَمِدينَِة فَاْستَْفتَْحنَا فَفُتِ 

َهر  َما أَْنَت َراٍء َوَشْطر  َكأَْقبَِح َما أَْنَت َراٍء قَاَل فَقَاََل لَُهْم اْذَهبُوا فَقَُعوا فِي َذلَِك النََّهِر فَإَِذا نَ 

اْلَمْحُض فِي اْلبَيَاِض قَاَل فََذَهبُوا فََوقَُعوا فِيِه ثُمَّ َرَجُعوا  َصِغير  ُمْعتَِرض  يَْجِري َكأَنََّما ُهوَ 

وُء َعْنُهْم َوَصاُروا فِي أَْحَسِن ُصوَرٍة قَاَل فَقَاََل لِي َهِذِه َجنَّةُ َعْدٍن  إِلَْينَا َوقَْد َذَهَب َذلَِك الس 

ا فَإِذَ  بَابَِة اْلبَْيَضاِء قَاََل لِي َهَذاَك َوَهَذاَك َمْنِزلَُك قَاَل فَبَْينََما بََصِري ُصُعدا ا قَْصر  ِمْثُل الرَّ

ُ فِيُكَما َذَرانِي فَََلَْدُخلُهُ قَاَل قَاََل لِي اْْلَن فًََل َوأَْنَت َداخِ  لُهُ َمْنِزلَُك قَاَل قُْلُت لَُهَما بَاَرَك هللاَّ

ا قَاَل فَإِنِّي َرأَْيُت ُمْنُذ اللَّْيلَِة َعَجباا فََما َهَذا ا لَِّذي َرأَْيُت قَاَل قَاََل لِي أََما إِنَّا َسنُْخبُِرَك أَمَّ

ُل الَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه يُْثلَُغ َرْأُسهُ بِاْلَحَجِر فَإِنَّهُ َرُجل  يَأُْخُذ اْلقُْرآَن فَيَْرفُُضهُ  ُجُل اْْلَوَّ  َويَنَاُم الرَّ

ُجُل ا ا الرَّ لََواِت اْلَمْكتُوبَِة َوأَمَّ لَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه يَُشْرَشُر ِشْدقُهُ إِلَى قَفَاهُ َوَعْينَاهُ إِلَى َعْن الصَّ

ُجُل يَْغُدو ِمْن بَْيتِِه فَيَْكِذُب اْلَكِذبَةَ تَْبلُُغ اْْلفَاَق َوأَمَّ  َجاُل قَفَاهُ َوَمْنِخَراهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّ ا الرِّ

ُجُل الَِّذي َوالنَِّساُء اْلُعَراةُ الَِّذيَن فِي بِ  ا الرَّ َوانِي َوأَمَّ نَاةُ َوالزَّ نَاٍء ِمْثِل بِنَاِء التَّن وِر فَإِنَُّهْم الز 

ُجُل اْلَكِريهُ اْلَمْرآِة الَِّذي ِعنْ  ا الرَّ بَا َوأَمَّ َد النَّاِر يَْسبَُح فِي النََّهِر َويُْلقَُم اْلِحَجاَرةَ فَإِنَّهُ آِكُل الرِّ

َها فَإِنَّهُ  ْوَضِة فَإِنَّهُ إِْبَراِهيُم يَُحش  ُجُل الطَِّويُل الَِّذي َرأَْيَت فِي الرَّ ا الرَّ َمالِك  َخاِزُن َجَهنََّم َوأَمَّ

ا اْلِوْلَداُن الَِّذيَن َحْولَهُ فَُكل  َمْولُوٍد َماَت َعلَى اْلفِْطَرِة قَاَل فَقَاَل بَْعُض  َعلَْيِه السًََّلم َوأَمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوأَْوََلُد اْلُمْسلِِميَن يَا رَ  ِ َصلَّى هللاَّ ِ َوأَْوََلُد اْلُمْشِرِكيَن فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ ُسوَل هللاَّ

ا فَإِنَُّهْم َخلَطُوا َعَمًلا  ا اْلقَْوُم الَِّذيَن َكاَن َشْطر  ِمْنُهْم َحَسناا َوَشْطر  قَبِيحا اْلُمْشِرِكيَن َوأَمَّ

ا َوآَخَر َسيِّئا  ُ َعْنُهمْ َصالِحا رواه البخاري «. ا فَتََجاَوَز هللاَّ
2
.**** 

                                                 

( وفياه أن 26/115) «الفاتح»قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في  (،0030البخاري ) 2

 «الاروح»عصاة يعذبون  في البرزخ. اهـ وقال العالمة ابان القايم رحماه هللا فاي بعض ال

(: وهذا اص في عذاب البرزخ؛ فإن رؤياا األابيااء وحاي مطاابق لماا فاي 01-05)ص: 

 افس األمر.

 = «الكلااوب»، أي: يتاادحرج. «يتدهااده»، أي: يشاادخه، ويشااقه. قولااه: «يثلااغ رأسااه»قولااه: 
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 ظغطة القبر 

نها أحد مللقبر ظغطة لو نجاء »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها، عن النبي  (116

رواه أحمد، وابن حبان «لنجا منها سعد بن معاذ
2
. 

 

=

                                                                                                                                   

، أي: صااااحوا. قولاااه: «ضوضاااو»طاااع. قولاااه: ، أي: يق«فيشرشااار»معاااروف قولاااه: 

، أي: يوقدها. قولاه:  «يحشها»، أي: المنظر. قوله: «المرآة»، أي: يفتح  قوله: «فيفغر»

فااما »، أي: اللبن. قولاه: «المحض»، أي: وافية النبات طويلته. قوله: «روضة معتمة»

ريااض »ظار: الااحابة. اا« الرباباة»، أي: مرتفًعاا، و«وصاعًدا»، أي: ارتفاع، «بصري

 (.2130شرح حديث رقم )« الصالحين

(، وهااااو فااااي 3226(، واباااان حبااااان )2/11حااااديث صااااحيح لغيااااره رواه أحمااااد ) 2

 (.2211) «الصحيحة»
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 2عالمات حسن الخاتمة

 النطق بالشهادة عند الموت

َمْن َكاَن آِخُر َكًَلِمهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ل: عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قا (113

رواه أبو باوب«. َدَخَل الَجنَّةَ  ََل إِلَهَ إَِلَّ هللُا 
6
. 

 الموت بعرق الجبين

«. الُمْؤِمُن يَُموُت بَِعَرِق الَجبِينِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن بريدة رضي هللا عنه،  (113

رواه الترمذي
3
. 

 رهاالموت ليلة الجمعة ونها

َما ِمْن ُمْسلٍِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما،  (111

رواه أحمد«. إَِلَّ َوقَاهُ هللا فِْتنَةَ اْلقَْبرِ  ،أَْو لَْيلَةَ الُجُمَعةِ  ،يَُموُت يَْوَم الُجُمَعةِ 
3
. 

 االستشهاد في ساحة القتاذ

ِعنَد َربِِّهْم  يَن قُتِلُوْا فِي َسبِيِل هللا أَْمَواتاً بَْل أَْحيَاءٌ َوالَ تَْحَابَنَّ الَّذِ قال هللا تعالى: ﴿

                                                 

 ( للشيخ األلبااي رحمه هللا.35) «أحكام الجنائز»وقد استفدت هذا الفصل من  2

 (.2301) «صحيح الجامع»(، وهو في 3222حديث حان لغيره: رواه أبو باوب ) 6

صاحيح سانن »(، وهاو فاي 156(، والترماذي )2561حديث صحيح: رواه النااائي ) 3

فيااه  :وقااال التوربشااتيفااي شاارح هااذا الحااديث:  «تحفااة األحااوذي»قااال فااي «. الناااائي

أااه كناياة  :والثاااي .ما يكابده من شدة الاياق التي يعارق بواهاا الجباين :وجهان أحدهما

ييقه علاى افااه بالصاوم والصاالة حتاى يلقاى هللا وتضا ،عن كد المؤمن في طلب الحالل

 .واألول أظهر كذا في المرقاة  ،تعالى

إن عارق الجباين لماا يعاالج مان شادة  :اختلف في معنى هذا الحديث فقيل :وقال العراقي 

وقيل من الحياء وذلك ألن المؤمن إذا جاءته البشرى مع ماا كاان قاد اقتارف مان  ،الموت

فعارق لاذلك جبيناه كاذا فاي قاوت  ،واساتحياء مان هللا تعاالىالذاوب حصل له بذلك خجل 

 .«تحفة األحوذي»اهـ من  .المغتذي

« صااحيح الجااامع»(، وهااو فااي 6/202( و)202حااديث حااان لغيااره. رواه أحمااد ) 3

(1003.) 
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ْن َخْلفِِهْم  *يُْرَزقُوَن   فَِرِحيَن بَِما آتَاهُُم هللاُ ِمن فَْضلِِه َويَْاتَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوْا بِِهم مِّ

َن هللا َوفَْضٍل َوأَنَّ هللا الَ يُِضيُع يَْاتَ  *أاَلَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن  ْبِشُروَن بِنِْعَمٍة مِّ

 .[202-221]آل عمران: ﴾ أَْجَر الُمْؤِمنِينَ 

إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن المقداب بن معد كرب الكندي رضي هللا عنه قال:  (112

ِهيِد ِعْنَد هللا َعزَّ َوَجلَّ ِستَّ ِخَصالٍ  ِل َدْفَعٍة ِمْن َدِمهِ أَْن يُْغفََر لَ  :لِلشَّ َويََرى َمْقَعَدهُ  ،هُ فِي أَوَّ

يَمانِ  ،الَجنَّةِ  ِمنَ  َج ِمنَ  ،َويَُحلَّى ُحلَّةَ اإْلِ  ،َويَُجاَر ِمْن َعَذاِب اْلقَْبرِ  ،الُحوِر اْلِعينِ  َويَُزوَّ

ْنيَا  يَاقُوتَةُ ِمْنهُ َخْير  ِمنَ َويُوَضَع َعلَى َرْأِسِه تَاُج اْلَوقَاِر الْ ، َويَأَْمَن ِمْن اْلفََزِع اْْلَْكبَرِ  الد 

َج اْثنَتَْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجةا ِمنَ  ،َوَما فِيَها َويَُشفََّع فِي َسْبِعيَن إِْنَساناا  ،الُحوِر اْلِعينِ  َويَُزوَّ

رواه أحمد.«. ِمْن أَقَاِربِهِ 
2

 

َما بَاُل الُمْؤِمنِيَن  ،ا َرُسوَل هللايَ  :أَنَّ َرُجاًل قَالَ ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ و (110

يُوِف َعلَى َرْأِسِه فِْتنَةا »:قَالَ  ؟يُْفتَنُوَن فِي قُبُوِرِهْم إاِلَّ الشَِّهيدَ  رواه «. َكفَى بِبَاِرقَِة الس 

الناائي
6
. 

 الموت غزاًيا في سبيذ هللا

ِهيَد َما تَُعد  » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللاعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (115 وَن الشَّ

ا » :قَالَ  .َمْن قُتَِل فِي َسبِيِل هللا فَهَُو َشِهيدٌ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا ؟«فِيُكمْ  تِي إِذا إِنَّ ُشَهَداَء أُمَّ

َوَمْن َماَت  ،َمْن قُتَِل فِي َسبِيِل هللا فَهَُو َشِهيد  » :قَالَ  ؟فََمْن هُْم يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «لَقَلِيل  

َوَمْن َماَت فِي اْلبَْطِن فَُهَو  ،َوَمْن َماَت فِي الطَّاُعوِن فَهَُو َشِهيد   ،َسبِيِل هللا فَهَُو َشِهيد  فِي 

رواه مالم«.  ُق َشِهيد  يَواْلَغرِ  َشِهيد  
3
. 

 الموت بالطاعون

اَت بَِم مَ رضي هللا عنه:  قَاَل لِي أَاَُس ْبُن َمالِكٍ  :َعْن َحْفَصةَ بِْنِت ِسيِريَن قَالَتْ  (111

الطَّاُعوُن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :فَقَالَ  :قَالَتْ  .بِالطَّاُعونِ  :قُْلتُ  :قَالَتْ  ؟يَْحيَى ْبُن أَبِي َعْمَرةَ 

                                                 

أحكاام »(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/232حديث صحيح رواه أحمد ) 2

 (.10)ص «الجنائز

 (.3353) «الجامع»( بإسناب حان، وهو في 6013اائي )رواه الن 6

قال الشيخ العالمة األلباااي رحماه هللا بعاد أن ذكار هاذا: تنبياه: ترجاى هاذه الشاهابة لمان 

ل أمان سا»: ملسو هيلع هللا ىلصسألها مخلًصا من قلبه، ولم يتيار له اإلستشهاب فاي المعركاة بادليل قولاه 

أخرجااه مااالم « مااات علااى فراشااههللا الشااهابة ماان قلبااه بلغااه هللا منااازل الشااهداء وإن 

 ( عن أبي هريرة رضي هللا عنه.2/31)

 (.2121مالم ) 3
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متفق عليه«. َشَهاَدة  لُِكلِّ ُمْسلِمٍ 
2
. 

 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَا أَْخبََرْتنَا أَاَّهَا َسأَلَْت َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشةَ َزْوِج النَّبِيِّ و (2000

 فََجَعلَهُ هللاُ  ،َعلَى َمْن يََشاءُ  أَنَّهُ َكاَن َعَذاباا يَْبَعثُهُ هللاُ » ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْخبََرهَا اَبِيُّ هللا  ،اُعونِ الطَّ 

ا ،َرْحَمةا لِْلُمْؤِمنِينَ  يَْعلَُم أَنَّهُ لَْن  ،فَلَْيَس ِمْن َعْبٍد يَقَُع الطَّاُعوُن فَيَْمُكُث فِي بَلَِدِه َصابِرا

رواه البخاري«. لَهُ إَِلَّ َكاَن لَهُ ِمْثُل أَْجِر الشَِّهيدِ  ا َكتََب هللا  يُِصيبَهُ إَِلَّ مَ 
6
. 

 الموت بداء البطن

َوَمْن َماَت فِي »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2002

. رواه مالم«اْلبَْطِن فَُهَو َشِهيد  
3
. 

 ،َوُسلَْيَماُن ْبُن ُصَربٍ  ،ُكْنُت َجالًِااوعن عبد هللا بن ياار رحمه هللا قال:  (2006

فََذَكُروا أَنَّ َرُجاًل تُُوفَِّي َماَت بِبَْطنِِه فَإَِذا هَُما يَْشتَِهيَاِن أَْن يَُكواَا ُشهََداَء  ،وَخالُِد ْبُن ُعْرفُطَةَ 

فَلَْن يَُعذََّب فِي  َمْن يَْقتُْلهُ بَْطنُهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْم يَقُْل َرُسوُل هللا  :فَقَاَل أََحُدهَُما لآِْلَخرِ  ،َجنَاَزتِهِ 

. رواه الناائيبَلَى :فَقَاَل اآْلَخرُ  ،«قَْبِرهِ 
3
. 

 الموت بالغرق  والهدم

َهَداُء َخْمَسة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه  (2003  :الش 

ِهيُد فِي َسبِ  ،َوَصاِحُب الَهْدمِ  ،َواْلَغِريقُ  ،َوالَمْبطُونُ  ،اْلَمْطعُونُ  متفق عليه«. يِل هللاَوالشَّ
1
. 

 موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها

َعاَب َعْبَد هللا ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا عن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه  (2003

َز لَهُ َعْن فَِراِشهِ  :َرَواَحةَ قَالَ  تِي» :فَقَالَ  ،فََما تََحوَّ قَْتُل  :قَالُوا «؟أَتَْدُروَن َمْن ُشَهَداُء أُمَّ

ا لَقَلِيل  » :قَالَ  .ِم َشهَاَبةٌ الُمْالِ  تِي إِذا  ،َوالطَّاُعوُن َشَهاَدة   ،قَْتُل الُمْسلِِم َشَهاَدة   ،إِنَّ ُشَهَداَء أُمَّ

. رواه أحمد«َوالَمْرأَة يَْقتُلَُها َولَُدَها َجْمَعاءَ 
2
. 

                                                 

 (.2122(، ومالم )1036البخاري )  2

 (.1033البخاري ) 6

، أي: بداء البطن وهو االستااقاء، «في البطن»( وقد تقدم بتمامه. قوله: 2121مالم ) 3

بطناه، وال ماااع أن يحمال علاى وااتفاخ البطن، وقيل: هو اإلسهال، وقيل:  الذي يشتكي 

 الجميع.

 (.360) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 6016رواه الناائي ) 3

 (.2123(، ومالم )213البخاري ) 1

 =أحكاام »( بإسناب صحيح، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/602رواه أحمد ) 2
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 الموت بالحرق و ذات الجنب 

َهاَدةُ ال»: ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عتيك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2001 شَّ

َوَصاِحُب َذاِت الَجْنِب  ،َواْلَغِرُق َشِهيد   ،الَمْطُعوُن َشِهيد   :َسْبع  ِسَوى اْلقَْتِل فِي َسبِيِل هللا

َشِهيد   ،َوالَِّذي يَُموُت تَْحَت الَهْدمِ  ،َوَصاِحُب اْلَحْرِق َشِهيد   ،َوالَمْبطُوُن َشِهيد   ،َشِهيد  

. رواه أحمد.«يَدة  َوالَمْرأَة تَُموُت بُِجْمٍع َشهِ 
2

 

 الموت بداء السذ

القتل في سبيل هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2002

والسل  ،والغرق شهادة ،والحرق شهادة ،والنفساء شهادة ، والطاعون شهادة،شهادة

«األوسط». رواه الطبرااي في «والبطن شهادة ،شهادة
6
. 

 مراد غصبهالموت في سبيذ الدفاع عن  الماذ ال

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال:  (2000

متفق عليه«. َمْن قُتَِل ُدوَن َمالِِه فَُهَو َشِهيد  »
3
. 

 «.فَقُتَِل ُدونَهُ فَُهَو َشِهيد   فَقَاتَل  َمْن أُِريَد َمالُهُ بَِغْيِر َحق  »وفي رواية ألحمد: 

 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2005

 :قَالَ  «فًََل تُْعِطِه َمالَكَ » :قَالَ  ؟أََرأَْيَت إِْن َجاَء َرُجٌل يُِريُد أَْخَذ َمالِي ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ 

أََرأَْيَت  :قَالَ  «فَأَْنَت َشِهيد  » :الَ قَ  ؟أََرأَْيَت إِْن قَتَلَنِي :قَالَ  «قَاتِْلهُ » :قَالَ  ؟أََرأَْيَت إِْن قَاتَلَنِي

رواه مالم«. ُهَو فِي النَّارِ » :قَالَ  ؟إِْن قَتَْلتُهُ 
3
. 

 الموت في سبيذ الدفاع عن الدين والنف  واألهذ

=

                                                                                                                                   

 (.13) «الجنائز

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 1/332حديث صحيح لغيره رواه أحماد ) 2

ورم حاااار يعااارض فاااي الغشااااء المااااتبطن  «وذات الجناااب»(. 11) «أحكاااام الجناااائز»

 أي: تموت وفي بطنها ولد.« النهاية»قال في  «والمرأة تموت بجمع»لألضالع. قوله: 

(، واحااتج بااه العالمااة 2621) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  حااديث حااان بشااواهده 6

 (.11) «أحكام الجنائز»بااي في األل

 (.232(، ومالم )6350البخاري ) 3

 (.230مالم ) 3
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َمْن قُتَِل : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سعيد بن زيد رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2001

 ،َوَمْن قُتَِل ُدوَن ِدينِِه فَُهَو َشِهيد   ،َن أَْهلِِه فَُهَو َشِهيد  َوَمْن قُتَِل ُدو ،ُدوَن َمالِِه فَُهَو َشِهيد  

رواه أبو باوب، والناائي«. َوَمْن قُتَِل ُدوَن َدِمِه فَهَُو َشِهيد  
2
. 

 الموت مرابًطا في سبيذ هللا 

ِربَاطُ يَْوٍم » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن سلمان رضي هللا عنه قال:  (2020

 ،َوإِْن َماَت َجَرى َعلَْيِه َعَملُهُ الَِّذي َكاَن يَْعَملُهُ  ،َخْير  ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقِيَاِمهِ  َولَْيلَةٍ 

رواه مالم«. َوأَِمَن اْلفَتَّانَ  ،َوأُْجِرَي َعلَْيِه ِرْزقُهُ 
6
. 

 الموت على عمذ صالح

َمْن » :الَ إِلَى َصْدِري فَقَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْسنَْدُت النَّبِيَّ عن حذيفة رضي هللا عنه قال:  (2022

ا اْبتَِغاَء َوْجِه  ،ُختَِم لَهُ بَِها َدَخَل الَجنَّةَ  ؛قَاَل ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا اْبتَِغاَء َوْجِه هللا َوَمْن َصاَم يَْوما

َل ُختَِم لَهُ بَِها َدخَ  ؛َوَمْن تََصدََّق بَِصَدقٍَة اْبتَِغاَء َوْجِه هللا ،ُختَِم لَهُ بَِها َدَخَل الَجنَّةَ  ؛هللا

رواه أحمد«. الَجنَّةَ 
3
. 

ََل َعلَْيُكْم أَْن ََل تَْعَجبُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل هللارضي هللا عنه  َعْن أَاَسٍ  (2026

فَإِنَّ اْلَعاِمَل يَْعَمُل َزَماناا ِمْن ُعْمِرِه أَْو بُْرَهةا ِمْن َدْهِرهِ  ،بِأََحٍد َحتَّى تَْنظُُروا بَِم يُْختَُم لَهُ 

ُل فَيَْعَمُل َعَمًلا َسيِّئاا ،لَْو َماَت َعلَْيِه َدَخَل اْلَجنَّةَ  ،حٍ بَِعَمٍل َصالِ  َوإِنَّ اْلَعْبَد لَيَْعَمُل  ،ثُمَّ يَتََحوَّ

ا ،لَْو َماَت َعلَْيِه َدَخَل النَّارَ  ،اْلبُْرَهةَ ِمْن َدْهِرِه بَِعَمٍل َسيِّئٍ  ُل فَيَْعَمُل َعَمًلا َصالِحا  ،ثُمَّ يَتََحوَّ

ا اْستَْعَملَهُ قَْبَل َمْوتِهِ  َراَد هللاَوإَِذا أَ   :قَالَ  ؟َوَكْيَف يَْاتَْعِملُهُ  هللا،يَا َرُسوَل  :قَالُوا «بَِعْبٍد َخْيرا

رواه أحمد، وأبو يعلى، وآلجري«. ثُمَّ يَْقبُِضهُ َعلَْيهِ  ،يَُوفِّقُهُ لَِعَمٍل َصالِحٍ »
3
 . 

                                                 

 (.333) «الصحيح الماند»(، وهو في 3011(، والناائي )3006رواه أبو باوب ) 2

(. قااال القاضااي عياااض رحمااه هللا: الرباااط المرابطااة، وهااو أن يااربط 2123مااالم ) 6

ي شفرهم، ويكون كال مانهم معاد لصااحبه هؤالء خيولهم  في شفرهم، وهؤالء خيولهم ف

متربًصا لقصده، ثم اتاع فيه فأطلقت على رباط الخيل واستورابها لغزو، أو عدو حياث 

 كان وكيف كان وقد تجوز به للمقام بأرض والتوقف فيها. اهـ

 ( بإسناب صحيح.1/312رواه أحمد ) 3

( 251)ص «ةالشااريع»(، واآلجااري فااي 3530(، وأبااو يعلااى )3/260رواه أحمااد ) 3

 بإسناب صحيح.
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 الترغيب في الورع وترث الشبهات

 واصطالًحا تعريف الورع لغة

 الورع لغة: هو الكف عن القبيح، والتحرج منه.

واصطالًحا: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: هو ترك ما قد يضر في الدار 

اآلخرة
2

.، وقال تلميذه ابن القيم رحمه هللا: هو ترك ما يخشى ضرره في اآلخرة
6
. 

 خير الدين الور ع

فضل العلم »: ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول هللا عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما قا (2023

. رواه البزار«خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع
3
. 

 األمر بالتورع عما ُيشث فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َرُسوِل هللا  َحفِْظتُ عن  الحان بن علي رضي هللا عنهما قال:  (2023

ْدَق طَُمأْنِينَة   ؛َدْع َما يَِريبَُك إِلَى َما ََل يَِريبُكَ » رواه «. إِنَّ اْلَكِذَب ِريبَة  وَ  ؛فَإِنَّ الصِّ

الترمذي
3
. 

 التورع عما حاث في النف  وتردد في الصدر

اِس ْبِن ِسْمَعاَن اأْلَْاَصاِريِّ  َعنِ  (2021 َسأَْلُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه النَّوَّ

ْثمِ  ،اْلبِرِّ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص ْثُم َما َحا ،اْلبِر  ُحْسُن الُخلُقِ » :فَقَالَ  ،َواإْلِ َوَكِرْهَت أَْن  ،َك فِي َصْدِركَ َواإْلِ

. رواه مالم«يَطَّلَِع َعلَْيِه النَّاسُ 
1
. 

 فقال: ملسو هيلع هللا ىلصَسأََل َرُجٌل النَّبِيَّ وعن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال:  (2022

ْثمُ  يَمانُ  :قَالَ  «فََدْعهُ  ،إَِذا َحكَّ فِي نَْفِسَك َشْيء  » :فَقَالَ  ؟َما اإْلِ َساَءْتَك إَِذا » :قَالَ  ؟فََما اإْلِ

                                                 

 (.20/62) «مجموع الفتاوى» 2

 (. 225الفوائد ) 6

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 231) «كشاف األساتار»رواه البزار كما في  3

 (.2030) «صحيح الترغيب والترهيب »في 

: معنااه اتارك «ريااض الصاالحين»( قال النووي رحمه هللا في 6125رواه الترمذي ) 3

 تشك فيه وخذ ما ال تشك فيه.ما 

 (.6113مالم ) 1
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ْتَك َحَسنَتُكَ  ،َسيِّئَتُكَ  رواه أحمد«. فَأَْنَت ُمْؤِمن   ،َوَسرَّ
2
. 

 من اتصف بصفة الورع فهو أعبد النا 

 ،يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2020

ا تَُكْن أَْعبََد النَّاسِ  َوأَِحبَّ لِلنَّاِس َما تُِحب  لِنَْفِسَك  ،َر النَّاسِ َوُكْن قَنِعاا تَُكْن أَْشكَ  ،ُكْن َوِرعا

ا ،تَُكْن ُمْؤِمناا ِحكَ  ،َوأَْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرَك تَُكْن ُمْسلِما ِحِك  ؛َوأَقِلَّ الضَّ فَإِنَّ َكْثَرةَ الضَّ

رواه ابن ماجة«. تُِميُت اْلقَْلبَ 
6
. 

 التورع عن أكذ الحرام

أَْربَع  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  ٍروَعْن َعْبِد هللا ْبِن َعمْ  (2025

ْنيَا إَِذا ُكنَّ فِيَك فًََل َعلَْيَك َما فَاتََك ِمنَ   ،َوُحْسُن َخلِيقَةٍ  ،َوِصْدُق َحِديثٍ  ،ِحْفظُ أََمانَةٍ  :الد 

رواه أحمد«. عفة في طعمة
3
. 

 تواصي السلف بأ كذ الطيب الحالذ

َشِهْدُت َصْفَواَن َوُجْنَدبًا َوأَْصَحابَهُ َوهَُو : يَمةَ قَالَ َعْن طَِريٍف أَبِي تَمِ  (2021

َع َسمََّع » :َسِمْعتُهُ يَقُولُ  :قَالَ  ؟َشْيئًا ملسو هيلع هللا ىلصهَْل َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل هللا  :يُوِصيِهْم فَقَالُوا َمْن َسمَّ

 .أَْوِصنَا :فَقَالُوا «ِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َعلَيْ  هللاُ  َوَمْن يَُشاقِْق يَْشقُقِ » :قَالَ  «هللا بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

َل َما يُْنتُِن ِمنَ  :فَقَالَ  ْاَااِن بَْطنُهُ  إِنَّ أَوَّ  َوَمنِ  ،اْستَطَاَع أَْن اَل يَأُْكَل إاِلَّ طَيِّبًا فَْليَْفَعلْ  فََمنِ  ،اإْلِ

. رواه البخاريِمْن َبٍم أَْهَراقَهُ فَْليَْفَعلْ اْستَطَاَع أَْن اَل يَُحاَل بَْينَهُ َوبَْيَن الَجنَِّة بِِمْلِء َكفِِّه 
3
. 

 التورع عن أكذ الحرام من أسباب استجابة الدعاء

 ،أَي َها النَّاسُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2060

يَا : ﴿فَقَالَ  ،ا أََمَر بِِه اْلُمْرَسلِينَ َوإِنَّ هللا أََمَر الُمْؤِمنِيَن بِمَ  ،إِنَّ هللا طَيِّب  ََل يَْقبَُل إَِلَّ طَيِّباا

ُسُل ُكلُوا ِمنَ  ا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعلِيم   أَي َها الر  يَا أَي َها : ﴿َوقَالَ ﴾، الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالِحا

ُجَل يُ »ثُمَّ َذَكَر ، «﴾الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ  ِطيُل السَّفََر أَْشَعَث أَْغبََر الرَّ

َماِء يَا َربِّ   ،َوَمْلبَُسهُ َحَرام   ،َوَمْشَربُهُ َحَرام   ،َوَمْطَعُمهُ َحَرام   ،يَا َربِّ  ،يَُمد  يََدْيِه إِلَى السَّ

                                                 

( لشاايخنا 351) «الصااحيح الماااند»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 1/612رواه أحمااد ) 2

 العالمة الوابعي رحمه هللا.

 «صااحيح الترغيااب والترهيااب»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 3620رواه اباان ماجااة ) 6

 (.130) «الصحيحة»، و«2032»

 (.033« )الصحيحة»(، وهو في 6/200) حديث حان لغيره رواه أحمد 3

 ، أي: صبه.«أهراقه»(. قوله: 0216البخاري ) 3
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رواه مالم«. فَأَنَّى يُْستََجاُب لَِذلِكَ  ،َوُغِذَي بِالَحَرامِ  
2
. 

 التورع عن الشبهات

َج اْبنَةً أِلَبِي إِهَاِب ْبِن رضي هللا عنه،  ِن اْلَحاِرثِ َعْن ُعْقبَةَ بْ  (2062 أَاَّهُ تََزوَّ

جَ  :فَأَتَْتهُ اْمَرأَةٌ فَقَالَتْ  ،َعِزيزٍ  َما أَْعلَُم أَاَِّك  :فَقَاَل لَهَا ُعْقبَةُ  ،إِاِّي قَْد أَْرَضْعُت ُعْقبَةَ َوالَّتِي تََزوَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصفََاأَلَهُ فَقَاَل َرُسوُل هللا  ،بِالَمِدينَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَب إِلَى َرُسوِل هللا فََركِ  ،َواَل أَْخبَْرتِنِي ،أَْرَضْعتِنِي

ا َغْيَرهُ  ،فَفَاَرقََها ،َكْيَف َوقَْد قِيلَ » رواه البخاري«. ُعْقبَةُ َونََكَحْت َزْوجا
6
. 

 التورع عن الشبهات من أسباب سالمة الدين والعرض

 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  َسِمْعتُ عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما قال:  (2066

النَّاِس  َوبَْينَهَُما ُمْشتَبَِهات  ََل يَْعلَُمُهنَّ َكثِير  ِمنَ  ،إِنَّ الَحًَلَل بَيِّن  َوإِنَّ الَحَراَم بَيِّن  » :يَقُولُ 

بَُهاِت اْستَْبَرأَ لِِدينِِه َوِعْرِضهِ  فََمنِ  بَُهاِت َوقََع فِي الَحرَ  ،اتَّقَى الش   ،امِ َوَمْن َوقََع فِي الش 

اِعي يَْرَعى َحْوَل اْلِحَمى يُوِشُك أَْن يَْرتََع فِيهِ  ى ،َكالرَّ أَََل َوإِنَّ ِحَمى  ،أَََل َوإِنَّ لُِكلِّ َملٍِك ِحما

َوإَِذا فََسَدْت فََسَد  ،أَََل َوإِنَّ فِي الَجَسِد ُمْضَغةا إَِذا َصلََحْت َصلََح الَجَسُد ُكل هُ  ،هللا َمَحاِرُمهُ 

متفق عليه«. أَََل َوِهَي اْلقَْلبُ  ،هُ الَجَسُد ُكل  
3
. 

 من تورع عن شبهة فتركها هلل عوضه هللا خيًرا منها

 ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ بِيَِدي َرُسوُل هللا عن رجل من أهل البابية رضي هللا عنه قال:  (2063

ا َعلََّمهُ هللاُ  َشْيئاا اتِّقَاَء هللا َعزَّ َوَجلَّ  إِنََّك لَْن تََدعَ » :َوقَالَ  ،تَبَاَرَك َوتََعالَى فََجَعَل يَُعلُِّمنِي ِممَّ

ا ِمْنهُ  إَِلَّ أَْعطَاَك هللاُ  رواه أحمد«. َخْيرا
3
. 

 الورع في اكتساب الماذ

أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا  (2063

ا لَْن تَُموتَ  فَإِنَّ  ؛اتَّقُوا هللا َوأَْجِملُوا ِفي الطَّلَبِ  ،النَّاسُ  َوإِْن أَْبطَأَ  ،َحتَّى تَْستَْوفَِي ِرْزقََها ،نَْفسا
                                                 

 (.2021مالم ) 2

 (.55البخاري ) 6

، أي: مشكالت لما فيها مان شابه «مشتبهات»(. قوله: 2111(، ومالم )16البخاري ) 3

 الحالل، والحرام، فتشبه مرة هذا، ومرة هذا.

 حصل على البراءة لعرضه من الطعن. ، أي:«استبرأ لدينه، وعرضه»قوله: 

 

 

 (.2351) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح وهو في 1/05أحمد ) 3
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رواه ابن ماجة«. َوَدُعوا َما َحُرمَ  ،ُخُذوا َما َحلَّ  ،َعْنَها فَاتَّقُوا هللا َوأَْجِملُوا فِي الطَّلَبِ 
2
. 

 الورع في البيع والشراء

اْشتََرى َرُجل  ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيُّ قَاَل ا: َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2061

ا لَهُ  ةا فِيَها َذَهب   ،َرُجٍل َعقَارا ُجُل الَِّذي اْشتََرى اْلَعقَاَر فِي َعقَاِرِه َجرَّ فَقَاَل لَهُ  ،فََوَجَد الرَّ

 ،ْع ِمْنَك الذََّهبَ َولَْم أَْبتَ  ،ُخْذ َذَهبََك ِمنِّي إِنََّما اْشتََرْيُت ِمْنَك اْْلَْرضَ  :الَِّذي اْشتََرى اْلَعقَارَ 

فَقَاَل الَِّذي  ،فَتََحاَكَما إِلَى َرُجلٍ  ،إِنََّما بِْعتَُك اْْلَْرَض َوَما فِيَها :َوقَاَل الَِّذي لَهُ اْْلَْرضُ 

وا أَْنِكحُ  :قَالَ  .لِي َجاِريَة   :َوقَاَل اْْلَخرُ  ،لِي ُغًَلم   :قَاَل أََحُدُهَما ؟أَلَُكَما َولَد   :تََحاَكَما إِلَْيهِ 

متفق عليه«. َوتََصدَّقَا ،َوأَْنفِقُوا َعلَى أَْنفُِسِهَما ِمْنهُ  ،اْلُغًَلَم اْلَجاِريَةَ 
6
. 

 التورع عن سؤاذ النا 

ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللا عن عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنه قال:  (2062

 ،َوُكنَّا َحِديَث َعْهٍد بِبَْيَعةٍ  ،«وَن َرُسوَل هللاأَََل تُبَايِعُ » :فَقَالَ  ،أَْو َسْبَعةً  ،أَْو ثََمااِيَةً  ،تِْاَعةً  ملسو هيلع هللا ىلص

قَْد بَايَْعنَاَك يَا  :فَقُْلنَا ،«أَََل تُبَايُِعوَن َرُسوَل هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،قَْد بَايَْعنَاَك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا

قَْد بَايَْعنَاَك يَا  :َوقُْلنَا ،ْطنَا أَْيِديَنَافَبَاَ  :قَالَ  «أَََل تُبَايُِعوَن َرُسوَل هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،َرُسوَل هللا

لََواِت  ،َعلَى أَْن تَْعبُُدوا هللا َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاا» :قَالَ  ؟فََعاَلَم اُبَايُِعكَ  ،َرُسوَل هللا َوالصَّ

فَلَقَْد َرأَْيُت بَْعَض  ،«اَوََل تَْسأَلُوا النَّاَس َشْيئا »َوأََسرَّ َكلَِمةً َخفِيَّةً  «َوتُِطيُعوا ،الَخْمسِ 

. رواه  مالمفََما يَْاأَُل أََحًدا يُنَاِولُهُ إِيَّاهُ  ،أُولَئَِك النَّفَِر يَْاقُطُ َسْوطُ أََحِدِهمْ 
3
. 

 الورع يعصم اإلنسان من الوقوع في الحرام

 حين قال لها أهل ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها زوج النبي  (2060

 ،يَْاأَُل َزْينََب بِْنَت َجْحٍش َعْن أَْمِري ملسو هيلع هللا ىلصَن َرُسوُل هللا َوَكااإلفك...الحديث، وفي آخره: 

َوهللا  ،أَْحِمي َسْمِعي َوبََصِري ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ  ،«يَا َزْينَُب َما َعلِْمِت َما َرأَْيتِ » :فَقَالَ 

متفق «. بِاْلَوَرعِ  فََعَصَمهَا هللاُ  ،ينِيَوِهَي الَّتِي َكااَْت تَُاامِ  :قَالَتْ  ،َما َعلِْمُت َعلَْيهَا إاِلَّ َخْيًرا

عليه
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصورع رسوذ هللا 

                                                 

 ، أي: تأخر.«أبطأ»، وقوله: «صحيح الجامع»(، وهو في 6233رواه ابن ماجة ) 2

 (.2062(، ومالم )3306البخاري ) 6

 (.2033مالم ) 3

، أي: تقتااارب مناااي فاااي «يتااااامين»(. قولهاااا: 6000(، وماااالم )6222البخااااري ) 3

 المنزلة.
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أَنَّ اْلَحَاَن ْبَن َعلِيٍّ أََخَذ تَْمَرةً ِمْن تَْمِر ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2065 

َدقَةِ  ا تَْعِرُف أَنَّا ََل نَأُْكُل أَمَ  ،ِكْخ ِكخْ » :بِاْلفَاِرِسيَّةِ  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  فَقَالَ  ،فََجَعلَهَا فِي فِيهِ  ،الصَّ

َدقَةَ  متفق عليه«. الصَّ
2
. 

بِتَْمَرٍة فِي الطَِّريِق  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبِيُّ وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (2061

َدقَِة َْلََكْلتَُها لَْوََل أَنِّي أََخاُف أَْن تَُكوَن ِمنَ » :قَالَ  . متفق عليه«الصَّ
6
. 

إِنِّي َْلَْنقَلُِب إِلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (2030

 ؛ثُمَّ أَْخَشى أَْن تَُكوَن َصَدقَةا  ،فَأَْرفَُعَها ِْلُكلََها ،فَأَِجُد التَّْمَرةَ َساقِطَةا َعلَى فَِراِشي ،أَْهلِي

متفق عليه«. فَأُْلقِيَها
3
. 

 تورع بعض السلف عن أن يأكلوا شيًئا اشتبه عليهم أمره

 ،بِاْلقَاَحِة َوِمنَّا الُمْحِرمُ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ : قَتَاَبةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن أَبِي (2032

فَنَظَْرُت فَإَِذا ِحَماُر َوْحٍش يَْعنِي َوقََع  ؛فََرأَْيُت أَْصَحابِي يَتََراَءْوَن َشْيئًا ،َوِمنَّا َغْيُر الُمْحِرمِ 

ثُمَّ أَتَْيُت اْلِحَماَر ِمْن  ،فَتَنَاَوْلتُهُ فَأََخْذتُهُ  ،ْيِه بَِشْيٍء إِاَّا ُمْحِرُمونَ اَل اُِعينَُك َعلَ  :فَقَالُوا ،َسْوطُهُ 

 ،اَل تَأُْكلُوا :َوقَاَل بَْعُضهُمْ  ،ُكلُوا :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ،فََعقَْرتُهُ فَأَتَْيُت بِِه أَْصَحابِي ،َوَراِء أََكَمةٍ 

متفق عليه«. ُكلُوهُ َحًَلل  » :فَقَالَ  ،فََاأَْلتُهُ  ،نَاَوهَُو أََمامَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْيُت النَّبِيَّ 
3
. 

 ،ُكنَّا َمَع طَْلَحةَ ْبِن ُعبَْيِد هللاوعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:  (2036

عَ  ،فَِمنَّا َمْن أََكلَ  ،َوطَْلَحةُ َراقِدٌ  ،فَأُْهِدَي لَهُ طَْيرٌ  ،َواَْحُن ُحُرمٌ  ا اسْ  ،َوِمنَّا َمْن تََورَّ تَْيقَظَ فَلَمَّ

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلصأََكْلنَاهُ َمَع َرُسوِل هللا  :َوقَالَ  ،َوفََّق َمْن أََكلَهُ  ،طَْلَحةُ 
1
. 

 ورع أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

َكاَن أِلَبِي بَْكٍر ُغاَلٌم يُْخِرُج لَهُ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (2033

فَقَاَل لَهُ  ،فَأََكَل ِمْنهُ أَبُو بَْكرٍ  ،فََجاَء يَْوًما بَِشْيءٍ  ،ِمْن َخَراِجهِ  َوَكاَن أَبُو بَْكٍر يَأُْكلُ  ،اْلَخَراجَ 

ْاَااٍن فِي اْلَجاِهلِيَّةِ  :قَالَ  ؟َوَما هُوَ  :فَقَاَل أَبُو بَْكرٍ  ؟أَتَْدِري َما هََذا :اْلُغاَلمُ   ،ُكْنُت تََكهَّْنُت إِلِ

فَأَْبَخَل  ،فَهََذا الَِّذي أََكْلَت ِمْنهُ  ،فَأَْعطَااِي بَِذلِكَ  ،فَلَقِيَنِي ،َخَدْعتُهُ إاِلَّ أَاِّي  ،َوَما أُْحِاُن اْلِكهَااَةَ 

                                                 

 كلمة زجر للصبي. «كخ، كخ»(. قوله: 2021(، ومالم )3006البخاري ) 2

 (.2002(، ومالم )6332البخاري ) 6

 (.2000(، ومالم )6336البخاري ) 3

واب علااااى ثااااالث مراحاااال قباااال  «القاحااااة»(. 2212(، ومااااالم )2563البخاااااري ) 3

 ، أي: احرته.«عقرته»عن األرض. قوله: التل وهو ما ارتفع  «واألكمة»الاقيا.

 ، أي: صوبه.«وفق من أكله»(. ومعنى:2210مالم ) 1
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. رواه البخاريفَقَاَء ُكلَّ َشْيٍء فِي بَْطنِهِ  ،أَبُو بَْكٍر يََدهُ 
2
. 

 ورع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

َض لِْلُمهَاِجِريَن َكاَن فَرَ أاه: َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ  (2033

لِيَن أَْربََعةَ آاَلٍف فِي أَْربََعةٍ  هَُو  :فَقِيَل لَهُ  ،َوفََرَض اِلْبِن ُعَمَر ثاََلثَةَ آاَلٍف َوَخْمَس ِمائَةٍ  ،اأْلَوَّ

لَْيَس هَُو  :لُ إِاََّما هَاَجَر بِِه أَبََواهُ يَقُو :فَقَالَ  ؟فَلَِم اَقَْصتَهُ ِمْن أَْربََعِة آاَلفٍ  ،الُمهَاِجِرينَ  ِمنَ 

. رواه البخاريَكَمْن هَاَجَر بِنَْفِاهِ 
6
. 

قََاَم  إِنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ وعن ثعلبة بن أبي مالك قال:  (2031

يَا  :ِعْنَدهُ فَقَاَل لَهُ بَْعُض َمْن  ،فَبَقَِي ِمْنهَا ِمْرطٌ َجيِّدٌ  ،ُمُروطًا بَْيَن اَِااٍء ِمْن اَِااِء أَْهِل الَمِدينَةِ 

فَقَاَل  ،الَّتِي ِعْنَدَك يُِريُدوَن أُمَّ ُكْلثُوٍم بِْنَت َعلِيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْعِط هََذا بِْنَت َرُسوِل هللا  ،أَِميَر الُمْؤِمنِينَ 

ْن بَايََع َرُسوَل هللا  :ُعَمرُ   :َمرُ قَاَل عُ  ملسو هيلع هللا ىلصأُمُّ َسلِيٍط أََحقُّ بِِه َوأُمُّ َسلِيٍط ِمْن اَِااِء اأْلَْاَصاِر ِممَّ

. رواه البخاريفَإِاَّهَا َكااَْت تُْزفُِر لَنَا اْلقَِرَب يَْوَم أُُحدٍ 
3
. 

قَْبَل  َعْنهُ  هللاُ َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي وعن عمرو بن ميمون قال:  (2032

 :اْستَْخلِْف قَالَ  ،نِينَ أَْوِص يَا أَِميَر الُمْؤمِ  :فَقَالُوا... الحديث وفيه،  أَْن يَُصاَب بِأَيَّاٍم بِالَمِدينَةِ 

ْهِط الَِّذيَن تُُوفَِّي َرُسوُل هللا  َوهَُو  ملسو هيلع هللا ىلصَما أَِجُد أََحًدا أََحقَّ بِهََذا اأْلَْمِر ِمْن هَُؤاَلِء النَّفَِر أَْو الرَّ

بَْيرَ  ،َوُعْثَمانَ  ،فََامَّى َعلِي ًا ،َعْنهُْم َراضٍ  ْحمَ  ،َوَسْعًدا ،َوطَْلَحةَ  ،َوالزُّ  :َوقَالَ  ،نِ َوَعْبَد الرَّ

. روه البخارياأْلَْمِر َشْيٌء َكهَْيئَِة التَّْعِزيَِة لَهُ  نَ ْبُن ُعَمَر َولَْيَس لَهُ مِ يَْشهَُدُكْم َعْبُد هللا 
3
. 

                                                 

شاايء يجعلااه الااايد علااى عبااده يؤبيااه كاال يااوم وباااقي « الخااراج(. »3536البخاااري ) 2

 كابه يكون للعبد.

 (.3126البخاري ) 6

 ، أي: تحملها مملوءة.«تزفر القرب»(، ومعنى 6552البخاري ) 3

 (.3000البخاري ) 3
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 الترغيب في التواضع وخفض الجناح للمؤمنين

 تعريف التواضع لغة واصطالًحا

 التواضع لغة: التذلل واإلاخفاض.

، ولين الجاابواصطالًحا: هو خفض الجناح
2
. 

 التواضع من صفات الذين يحبهم هللا ويحبونه

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِبينِِه فََاْوَف يَأْتِي هللاُ بِقَْوٍم  قال هللا تعالى: ﴿

ٍة َعلَى اْلَكافِرِ  يَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللا َوالَ يُِحبُّهُْم َويُِحبُّواَهُ أَِذلٍَّة َعلَى الُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

 .[13]المائدة: ﴾ َوهللاُ َواِسٌع َعلِيمٌ  يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم َذلَِك فَْضُل هللا يُْؤتِيِه َمن يََشاءُ 

 األمر بخفض الجناح للمؤمنين

 .[55]الحجر:  ﴿ َواْخفِْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِيَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[621]الشعراء:  َواْخفِْض َجنَاَحَك لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن لُمْؤِمنِيَن ﴾ ﴿وقال تعالى: 

 ، أي: ألن جاابك.«اخفض جناحك»ومعنى: 

 األمر بخفض الجناح للوالدين

بِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَااِي قال هللا تعالى:  ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ ﴿َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

 .[63]اإلسراء: راً﴾َصِغي

 التواضع في اللبا  من اإليمان

قَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ األاصاري رضي هللا عنه بن ثعلبة عن أبي أمامة  (2030

يَمانِ  اْلبََذاَذةُ ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلص . رواه ابن ماجةالتَّقَشُّفَ  :يَْعنِي «اإْلِ
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصتواضع رسوذ هللا 

َن هللا لِ قال هللا تعالى:  وْا ِمْن ﴿فَبَِما َرْحَمٍة مِّ نَت لَهُْم َولَْو ُكنَت فَظ اً َغلِيظَ اْلقَْلِب الَافَضُّ

َحْولَِك فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَهُْم َوَشاِوْرهُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللا إِنَّ هللا 

                                                 

 ( ط: بار الرشد.6/325) «مدارج الاالكين»ااظر  2

 (.332) «الصحيحة»( وغيره، وهو في 3225حديث صحيح رواه  ابن ماجة ) 6

معناهااا: رثاثااة الهيئااة، وتاارك الزينااة، والمااراب التواضااع فااي اللباااس، وتاارك « البااذاذة»و

 التبجح به.
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لِيَن﴾  .[211]آل عمران:  يُِحبُّ الُمتََوكِّ

اَاقَةٌ تَُامَّى اْلَعْضبَاَء اَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لِلنَّبِيِّ : َعْنهُ قَالَ  هللاُ َعْن أَاٍَس َرِضَي و (2035

ُمْالِِميَن َحتَّى الفََشقَّ َذلَِك َعلَى  ،فََجاَء أَْعَرابِيٌّ َعلَى قَُعوٍب فََابَقَهَا ،أَْو اَل تََكاُب تُْابَقُ  ،تُْابَقُ 

ْنيَا إَِلَّ َوَضَعهُ  َحق  َعلَى هللا أَْن ََل يَْرتَفِعَ » :َعَرفَهُ فَقَالَ  رواه البخاري.«.َشْيء  ِمْن الد 
2

 

 ملسو هيلع هللا ىلصنماذج من تواضعه 

 وهي كثيرة جًدا، ولكن اذكر شيئًا منها، وهي كما يلي:

من المنبر وهو يخطب عليه ليعلِّم رجاًل طلب ذلاث مناه ثام يعاود إلاى  ملسو هيلع هللا ىلصنزوله 
 المنبر ليتم خطبته

 ملسو هيلع هللا ىلصاْاتَهَْيُت إِلَى النَّبِيِّ عن أبي رافع تميم بن أسيد رضي هللا عنه قال:  (2031

َرُجٌل َغِريٌب َجاَء يَْاأَُل َعْن ِبينِِه اَل يَْدِري َما  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  :َوهَُو يَْخطُُب قَالَ 

َحِابُْت  فَأُتَِي بُِكْرِسيٍّ  ،َوتََرَك ُخْطبَتَهُ َحتَّى اْاتَهَى إِلَيَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْقبََل َعلَيَّ َرُسوُل هللا  :قَالَ  ؟ِبينُهُ 

ا َعلََّمهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَقََعَد َعلَْيِه َرُسوُل هللا  :قَالَ  ،قََوائَِمهُ َحِديًدا ثُمَّ أَتَى  هللاُ،َوَجَعَل يَُعلُِّمنِي ِممَّ

. رواه مالمفَأَتَمَّ آِخَرهَا ،ُخْطبَتَهُ 
6
. 

 سالمه على الصبيان

 ،فََالََّم َعلَْيِهمْ  ،ى ِصْبيَانٍ أَاَّهُ َمرَّ َعلَ  َعْنهُ  هللاُ َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي  (2030

. متفق عليهيَْفَعلُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ  :َوقَالَ 
3
. 

 ركوبه على الحمار واإلرداف خلفه

َرِكَب َعلَى ِحَماٍر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْنهَُما َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللاُ  (2032

. متفق عليه.أَُساَمةَ َوَراَءهُ  َوأَْرَبفَ  ،َعلَى إَِكاٍف َعلَْيِه قَِطيفَةٌ 
3
 

                                                 

 (.6506البخاري ) 2

ياه إشاارة إلاى الحاث علاى عادم الترفاع والحاث علاى قال الحاافظ ابان حجار رحماه هللا: ف

، ملسو هيلع هللا ىلصالتواضع، واإلعالم بأن أمور الدايا ااقصة غير كاملة، وفيه أيًضا حان خلاق النباي 

( تعليقًااا 22/331) «فااتح الباااري»وتواضاعه لكواااه رضااي أن أعرابيًاا ياااابقه. اهااـ مان 

 على هذا الحديث.

 (.502مالم ) 6

 (.6225(، ومالم )0630البخاري ) 3

 =(، واإلكاااااف: قااااال الحااااافظ اباااان حجاااار: هااااو 2015(، ومااااالم )6150البخاااااري ) 3
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 حوائجهمملة والمسكين واإلماء ليقضي لهم مع األر ملسو هيلع هللا ىلصمشيه  

يُْكثُِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا عن عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنه قال:  (2036

ْكرَ  اَلةَ  ،َويُقِلُّ اللَّْغوَ  ،الذِّ ُر اْلُخْطبَةَ  ،َويُِطيُل الصَّ  ،يَْمِشَي َمَع اأْلَْرَملَةِ  َواَل يَأْاَُف أَنْ  ،َويُقَصِّ

. رواه الناائيفَيَْقِضَي لَهُ اْلَحاَجةَ  ؛َواْلِمْاِكينِ 
2

 

 ،أَنَّ اْمَرأَةً َكاَن فِي َعْقلِهَا َشْيءٌ بن مالك رضي هللا عنه  َعْن أَاَسِ و (2033

َكِك ِشْئِت َحتَّى يَا أُمَّ فًَُلٍن اْنظُ » :فَقَالَ  ،هللا إِنَّ لِي إِلَْيَك َحاَجةً  ،يَا َرُسولَ  :فَقَالَتْ  ِري أَيَّ السِّ

.رواه مالمَحتَّى فََرَغْت ِمْن َحاَجتِهَا ،فََخاَل َمَعهَا فِي بَْعِض الطُُّرقِ  «أَْقِضَي لَِك َحاَجتَكِ 
6
. 

اأْلََمةُ ِمْن إَِماِء أَْهِل الَمِدينَِة لَتَأُْخُذ بِيَِد  إِْن َكااَتِ وعنه رضي هللا عنه قال:  (2033

. رواه البخاري معلقًاتَْنطَلُِق بِِه َحْيُث َشاَءتْ فَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 
3
. 

إجابته صلى هللا علياه وعلاى آلاه وسالم الادعوة ولاو علاى قلياذ مان الطعاام وقبولاه 
 الهدية وإن كانت قليلة

لَْو ُدِعيُت إِلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْنهُ  هللاُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي  (2031

رواه البخاري«. أَْو ُكَراع  لَقَبِْلتُ  ،َولَْو أُْهِدَي إِلَيَّ ِذَراع   ،َْلََجْبتُ  أَْو ُكَراعٍ  ،ِذَراعٍ 
3
. 

 دعوة المرأة ملسو هيلع هللا ىلصإجابته 

تَهُ ُملَْيَكةَ َبَعْت َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2032  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َجدَّ

=

                                                                                                                                   

قاااال الناااووي: بثاااار مجمااال جمعهاااا « والقطيفاااة»كالبرذعاااةواحوها لاااذوات الحاااوافر 

 قطائف،وقطف.

 (.135) «الصحيح الماند»( بإسناب حان  وهو في 2323رواه الناائي ) 2

يس معنى هاذا الحاديث أااه خاال (. والاكك جمع سكة و هي الطريق، ول6362مالم ) 6

 معها بحيث ال يراهما أحد، بل هو محمول على أاه خال معها بحيث ال يامعهما أحد.

، أي: وقاف معهاا فاي طرياق «خال معها في بعض الطرق»قال النووي رحمه هللا: قوله:

مالوك ليقضي حاجتها، ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة باألجنبياة؛ فاإن هاذا 

ان في ممر الناس،ومشاهدتهم إياه، وإياها لكان ال ياامعون كالمهماا؛ ألن مااألتها مماا ك

 ال تظهره وهللا أعلم.

 (.2006البخاري ) 3

مان البقاار، والغاانم مااتدق الااااق، وهاو ماان الرجاال،  «الكااراع»(. و6125البخااري ) 3

 في اليد من رؤوس األصابع إلى المرفق وهو أفضل من الكراع. «الذراع»و
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فَقُْمُت إِلَى َحِصيٍر  :قَاَل أَاَسٌ  «وُموا فََِلَُصلِّ لَُكمْ قُ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَأََكَل ِمْنهُ  ،لِطََعاٍم َصنََعْتهُ لَهُ 

َوَصفَْفُت َواْليَتِيَم  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  ،فَنََضْحتُهُ بَِماءٍ  ،لَنَا قَْد اْسَوبَّ ِمْن طُوِل َما لُبِسَ 

. متفق عليهثُمَّ اْاَصَرفَ  ،نِ َرْكَعتَيْ  ملسو هيلع هللا ىلصفََصلَّى لَنَا َرُسوُل هللا  ،َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرائِنَا ،َوَراَءهُ 
2
. 

 على األرض ملسو هيلع هللا ىلصجلوسه 

ُذِكَر لَهُ َصْوِمي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال:  (2030

فََجلََس َعلَى اأْلَْرِض َوَصاَرْت  ،فَأَْلقَْيُت لَهُ ِوَساَبةً ِمْن أََبٍم َحْشُوهَا لِيفٌ  ،فََدَخَل َعلَيَّ 

... الحديث. متفق عليهْينَهُ اْلِوَساَبةُ بَْينِي َوبَ 
6
. 

 خدمته صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أهله

 ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن النَّبِيُّ رضي هللا عنها  َسأَْلُت َعائَِشةَ  :قَالَ  بن يزيد اأْلَْسَوبِ  َعنِ  (2035

 إَِذا َحَضَرتِ فَ  ،ِخْدَمةَ أَْهلِهِ  -تَْعنِي–َكاَن يَُكوُن فِي ِمْهنَِة أَْهلِِه  :قَالَتْ  ؟يَْصنَُع فِي بَْيتِهِ 

اَلةِ  اَلةُ َخَرَج إِلَى الصَّ . رواه البخاريالصَّ
3
. 

خدمته صلى هللا عليه وعلاى آلاه وسالم نفساه وتخييطاه ثوباه وخصافه نعلاه وحلباه 
 شاته

 ؟يَْعَمُل فِي بَْيتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئِلَْت َما َكاَن َرُسوُل هللا  أَاَّهَا رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2031

َجاُل فِي بُيُوتِِهمْ  ،َويَْخِصُف اَْعلَهُ  ،ثَْوبَهُ  َكاَن يَِخيطُ  :قَالَتْ  . رواه أحمدَويَْعَمُل َما يَْعَمُل الرِّ
3
. 

 مزاحه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مع الصغار

لَيَُخالِطُنَا َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن َكاَن النَّبِيُّ قال: َعْنهُ  هللاُ َمالٍِك َرِضَي  ْبنِ عن أاس  (2010

متفق عليه«. َما فََعَل الن َغْيرُ  ،يَا أَبَا ُعَمْيرٍ » :ريَقُوَل أِلٍَخ لِي َصِغي
1
. 

                                                 

قااد »هااو البااااط ماان جريااد النخاال. « الحصااير»(. و215(، ومااالم )350البخاااري ) 2

، أي: فارش واساوبابه مان طاول زمناه وكثارة اساتعماله وإاماا «اسوب من طاول ماا لابس

 اضحه ليلين ويرطب.

 (.2211(، ومالم )2150البخاري ) 6

 (.202البخاري ) 3

حلب شاته، ويخادم افااه. ( وي2/612( بإسناب صحيح، وفي رواية له )2/262أحمد ) 3

، أي: يطبااق طاقااة «يخصااف اعلاه»( ومعنااى 1/620) «الجااامع الصاحيح»الحاديث فااي 

 على طاقة ويخرزها.

 =هو طاائر يشابه العصافور قيال:  «النغير»(. قوله: 6210(، ومالم )2261البخاري ) 1
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 رعيه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الغنم 

نَبِي اا إَِلَّ  هللاُ َما بََعَث » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْنهُ  هللاُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي  (2012

« ُكْنُت أَْرَعاَها َعلَى قََراِريطَ ِْلَْهِل َمكَّةَ  ،نََعمْ » :لَ فَقَا ؟َوأَْاتَ  :فَقَاَل أَْصَحابُهُ  ،«َرَعى اْلَغنَمَ 

رواه البخاري
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع َرُسوِل هللا وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (2016

أَُكنَْت  :الُواقَ  «فَإِنَّهُ أَْطيَبُهُ  ؛َعلَْيُكْم بِاْْلَْسَوِد ِمْنهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ َرُسوَل هللا  ،اَْجنِي اْلَكبَاثَ 

متفق عليه«. َوَهْل ِمْن نَبِي  إَِلَّ َوقَْد َرَعاَها» :قَالَ  ؟تَْرَعى اْلَغنَمَ 
6
. 

 كراهته صلى هللا عليه و على آله وسلم المدح ونهيه عن مجاوزة الحد فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2013

رواه مالم«. َذاَك إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السًََّلم» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،يَا َخْيَر اْلبَِريَّةِ  :فَقَالَ 
3
. 

َعْنهُ يَقُوُل  هللاُ َسِمَع ُعَمَر َرِضَي  رضي هللا عنهما أاه اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ و (2013

فَإِنََّما  ؛النََّصاَرى اْبَن َمْريَمَ  أَْطَرتِ ََل تُْطُرونِي َكَما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : َعلَى اْلِمْنبَرِ 

رواه البخاري«. َعْبُد هللا َوَرُسولُهُ  :فَقُولُوا أَنَا َعْبد  
3
. 

 عمله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه في الخندق حتى اغبرت بطنه

ا َكاَن يَْوُم اأْلَْحَزابِ : قَالَ عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما  (2011  ،لَمَّ

 ،َحتَّى َواَرى َعنِّي اْلُغبَاُر ِجْلَدةَ بَْطنِهِ  ،َرأَْيتُهُ يَْنقُُل ِمْن تَُراِب اْلَخْنَدقِ  ملسو هيلع هللا ىلصَخْنَدَق َرُسوُل هللا وَ 

 :التَُّراِب يَقُولُ  فََاِمْعتُهُ يَْرتَِجُز بَِكلَِماِت اْبِن َرَواَحةَ َوهَُو يَْنقُُل ِمنَ  ،َوَكاَن َكثِيَر الشََّعرِ 

ْقنَا َواَل َصلَّْينَا= أَْاَت َما اْهتََدْينَااللهمَّ لَْواَل   َواَل تََصدَّ

 َوثَبِّْت اأْلَْقَداَم إِْن اَلقَْينَا=فَأَْاِزلَْن َسِكينَةً َعلَْينَا

 َوإِْن أََراُبوا فِْتنَةً أَبَْينَا=إِنَّ اأْلُلَى قَْد بََغْوا َعلَْينَا

=

                                                                                                                                   

 أحمر المنقار.

 (.6616البخاري ) 2

 نضيج من ثمر األراك.ال «الكباث»(. و6010(، ومالم )3302البخاري ) 6

 (.6321مالم ) 3

 مجاوزة الحد في المدح. «اإلطراء»(. و3331البخاري ) 3
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يه. متفق علقَاَل ثُمَّ يَُمدُّ َصْوتَهُ بِآِخِرهَا
2
. 

 تواضع عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

قال: خرج عمر بن الخطاب إلى  رضي هللا عنه عن طارق بن شهاب (2012

فنزل عنها  ،وعمر على ااقة له ،فأتوا على مخاضة ،الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح

فخاض بها المخاضة، فقال أبو  ،وأخذ بزمام ااقته ،فوضعهما على عاتقه ،وخلع خفيه

وتضعهما على عاتقك، وتأخذ  ،أات تفعل هذا، تخلع خفيك ،أمير المؤمنين عبيدة: يا

فقال عمر:  .بزمام ااقتك، وتخوض بها المخاضة؟ ما ياراي أن أهل البلد استشرفوك

فأعزاا هللا  ،إاا كنا أذل قوم ،ملسو هيلع هللا ىلصجعلته اكاال ألمة محمد  ،يقل ذا غيرك أبا عبيدة لوأوه 

ما أعزاا هللا به أذلنا هللافمهما اطلب العزة بغير  ،باإلسالم
6
. 

 ثمرات التواضع

 التواضع يمنع العبد من الفخر والبغي على الخلق

إِنَّ هللا أَْوَحى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عياض بن حمار رضي هللا عنه أن رسول هللا  (2010

مالمرواه «. َوََل يَْبغِ أََحد  َعلَى أََحدٍ  ،َحتَّى ََل يَْفَخَر أََحد  َعلَى أََحدٍ  ،إِلَيَّ أَْن تََواَضعُوا
3
 *** 

 التواضع من أسباب الرفعة

 نَقََصتْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  َعنْ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2015

ا َزادَ  َوَما ،َمالٍ  ِمنْ  َصَدقَة   ا إَِلَّ  بَِعْفوٍ  هللا َعْبدا هللا َرفََعهُ  إَِلَّ  هلل أََحد   تََواَضعَ  َوَما ،ِعز ا
4
» .

 رواه مالم.

تَبَاَرَك  هللايَقُوُل  :اَل أَْعلَُمهُ إاِلَّ َرفََعهُ قَالَ : َعْنهُ قَالَ  هللاُ ْن ُعَمَر َرِضَي عَ و (2011

َوَجَعَل يَِزيُد بَاِطَن َكفِِّه إِلَى اأْلَْرِض َوأَْباَاهَا إِلَى اأْلَْرِض -َمْن تََواَضَع لِي هََكَذا  :َوتََعالَى

. رواه أحمدَوَرفََعهَا اَْحَو الاََّماءِ  ،ِه إِلَى الاََّماءِ َوَجَعَل بَاِطَن َكفِّ  -َرفَْعتُهُ هََكَذا
1
. 

                                                 

 (.2503(، ومالم )3202البخاري ) 2

(. وكلماااة 6513) «صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وهااو فااي 2/26رواه الحاااكم ) 6

 يقولها الرجل عند الشكاية، والتوجع. «أوه»

 (.6521مالم )3 

 (.6155مالم ) 3

 = «صااااحيح الترغياااب والترهيااااب»( بإسااااناب صاااحيح، وهااااو فاااي 2/33رواه أحماااد ) 1



  ثمرات التواضع

 

313 

 

َما ِمْن » قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، َعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و (2020 

َكبََّر قِيَل آَبِميٍّ إاِل فِي َرْأِسِه ِحْكَمةٌ بِيَِد َملٍَك، فَإَِذا تََواَضَع قِيَل لِْلَملَِك: اْرفَْع ِحْكَمتَهُ، َوإَِذا تَ 

رواه الطبرااي .«لِْلَملَِك: َضْع ِحْكَمتَهُ 
2
. 

 التواضع من أسباب دخوذ الجنة

أَََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  ْن َحاِرثَةَ ْبِن َوْهٍب اْلُخَزاِعيِّ ع (2022

هُ ٍف لَْو أَْقَسَم َعلَى هللاُكل  َضِعيٍف ُمتََضعَّ  ؟أُْخبُِرُكْم بِأَْهِل الَجنَّةِ  أَََل أُْخبُِرُكْم بِأَْهِل  . َْلَبَرَّ

اٍظ ُمْستَْكبِرٍ  ؟النَّارِ  متفق عليه«. ُكل  ُعتُل  َجوَّ
6
. 

تَِعَس َعْبُد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2026

ينَارِ  ْرَهمِ  ،الدِّ  ،َوإِْن لَْم يُْعطَ َسِخَط تَِعسَ  ،َوَعْبُد الَخِميَصِة إِْن أُْعِطَي َرِضيَ  ،َوَعْبُد الدِّ

أَْشَعَث  :طُوبَى لَِعْبٍد آِخٍذ بِِعنَاِن فََرِسِه فِي َسبِيِل هللا ،َوإَِذا ِشيَك فًََل اْنتَقَشَ  ،َواْنتََكسَ 

ٍة قََدَماهُ  قَِة َكاَن َوإِْن َكاَن فِي السَّا ،إِْن َكاَن فِي اْلِحَراَسِة َكاَن فِي اْلِحَراَسةِ  ،َرْأُسهُ ُمْغبَرَّ

رواه  البخاري«. َوإِْن َشفََع لَْم يَُشفَّعْ  ،إِْن اْستَأَْذَن لَْم يُْؤَذْن لَهُ  ،فِي السَّاقَةِ 
3
. 

 التواضع من أسباب إبرار هللا قسم صاحبه

ُربَّ أَْشَعَث »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2023

هُ  َمْدفُوٍع بِاْْلَْبَواِب لَوْ  رواه مالم«. أَْقَسَم َعلَى هللا َْلَبَرَّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

(6513.) 

 (.135للعالمة األلبااي ) «الصحيحة»حديث حان لغيره رواه الطبرااي، وهو في  2

، أي: متواضاع «كال ضاعيف متضاعف»(. قولاه: 6513(، ومالم )3125البخاري ) 6

، «عتال»هلل ياذل افااه. قولاه:  ضعيف الحال ياتضعفه الناس، ويقهرواه، وقيل: خاضع

، أي: جموع منوع، وقيل: الجاواظ الضاخم المختاال فاي «جواظ»أي: غليظ جافي. قوله 

 مشيته.

، أي: عثاار فاااقط علااى وجهااه وقياال: معناااه: بعااد، «تعااس»(. قولااه: 6550البخاااري ) 3

ت ، أي: إذا أصابته الشوكة فال أخرج«وإذا شيك فال ااتقش»وقيل: هلك، أو لزمه الشر. 

 ، أي: لجامها.«عنان فرسه»شجرة في الجنة كما تقدم بليله. « طوبى»منه بالمنقاش. 

، أي: ال قادر لاه «مادفوع بااألبواب»الملبد الشاعر المغبار  «األشعث». (6266)مالم  3

، أي: لو حلف على وقوع شيء طمًعا فاي كارم هللا «لو أقام على هللا ألبره»عند الناس. 

 وهذا لعظم منزلته.أوقعه هللا إكراًما له، 
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 التواضع من أسباب النصر والرزق

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي الدرباء رضي هللا عنه قال:  (2023

َعفَاءَ » رواه أبو باوب«. َوتُْنَصُروَن بُِضَعفَائُِكمْ  ،فَإِاََّما تُْرَزقُونَ  ؛اْبُغواِي الضُّ
2
 . 

 برالترهيب من الك

 تعريف الكبر لغة واصطالًحا

 الكبر لغة: العظمة.

.رواه « اْلِكْبُر بَطَُر الَحقِّ َوَغْمطُ النَّاسِ »بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصواصطالًحا: فاره رسول هللا 

مالم
6
. 

 الكبر هلل وحده من نازعه فيه عذبه هللا عزوجذ

ِحيُم هَُو هللاُ الَِّذي ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو َعالُِم اْلغَ ﴿قال هللا تعالى:  ْحَمُن الرَّ ْيِب َوالشَّهَاَبِة هَُو الرَّ

وُس الاَّالُم الُمْؤِمُن اْلُمهَْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر المُ  تََكبُِّر * هَُو هللاُ الَِّذي ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو الَملُِك اْلقُدُّ

ا يُْشِرُكونَ   [.63-66]الحشر:  ﴾ُسْبَحاَن هللا َعمَّ

َمَواِت َواألَْرِض َوهَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ َولَهُ ا﴿وقال تعالى:   .[30]الجاثية:  ﴾ْلِكْبِريَاُء فِي الاَّ

قَاَل َرُسوُل : قَااَل  رضي هللا عنهما َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوأَبِي هَُرْيَرةَ و (2021

رواه مالم«. ْبتُهُ فََمْن يُنَاِزُعنِي َعذَّ  ،َواْلِكْبِريَاُء ِرَداُؤهُ  ،اْلِعز  إَِزاُرهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
3
. 

 الكبر من صفات الكفار

نِكَرةٌ َوهُم ﴿قال هللا تعالى:  إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَالَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة قُلُوبُهُم مُّ

ْاتَْكبُِرونَ   .[66]النحل:  ﴾مُّ

ا الَِّذيَن َكفَُروا أَفَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُْتلَ ﴿وقال تعالى:  ى َعلَْيُكْم فَاْستَْكبَْرتُْم َوُكنتُْم قَْوماً َوأَمَّ

ْجِرِمينَ   .[32]الجاثية:  ﴾مُّ

                                                 

الصااحيح »( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 2006(، والترمااذي )6113رواه أبااو باوب ) 2

 (.2030)«الماند

، أي: بفعاه وربه. «بطار الحاق»( عن ابن ماعوب رضي هللا عناه، ومعناى 12مالم ) 6

 ، أي: احتقارهم.«غمط الناس»ومعنى 

 (.6260مالم ) 3
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 الكبر من صفات اليهود عليهم لعائن هللا 

ْبتُْم ﴿قال هللا تعالى:  أَفَُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ تَْهَوى أَافُُاُكُم اْستَْكبَْرتُْم فَفَِريقاً َكذَّ

 .[50]البقرة:  ﴾َوفَِريقاً تَْقتُلُونَ 

 الكبر يمنع العبد من قبوذ الحق

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  ِعْندَ  أََكلَ  َرُجاًل  أَنَّ عن سلمة بن األكوع رضي هللاُ عنه،  (2022

 :قَالَ  اْلِكْبرُ  إاِلَّ  َمنََعهُ  َما «اْستَطَْعتَ  ََل » :قَالَ  ؟أَْستَِطيعُ  اَل  :قَالَ  «بِيَِمينِكَ  ُكلْ » :فَقَالَ  ،بِِشَمالِهِ 

فِيهِ  إِلَى فََعهَارَ  فََما
2

 . رواه مالم.

 فهو الذي منع قوم نوح من قبوذ الحق الذي جاء به

َوإِاِّي ُكلََّما َبَعْوتُهُْم لِتَْغفَِر لَهُْم َجَعلُوا أََصابَِعهُْم  ﴿قال هللا تعالى عن  اوح عليه الاالم: 

وا َواْستَْكبَرُ   .[0]اوح: ﴾وا اْستِْكبَارا فِي آَذااِِهْم َواْستَْغَشْوا ثِيَابَهُْم َوأََصرُّ

 وهو  الذي منع قوم هود من قبوذ الحق الذي جاء به

ةً  ﴿قال هللا تعالى:  ا َعاٌب فَاْستَْكبَُروا فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ فَأَمَّ

ةً َوَكااُوا بِآيَاتِنَا يَْجَحُدونَ أََولَْم يََرْوا أَنَّ هللا الَِّذي َخلَقَهُْم هَُو أََشدُّ ِمنْ   .[21]فصلت:  ﴾هُْم قُوَّ

 وهو الذي منع قوم صالح من قبوذ الحق الذي جاء به

قَاَل الَمألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروْا ِمن قَْوِمِه لِلَِّذيَن اْستُْضِعفُوْا لَِمْن آَمَن ِمْنهُْم ﴿قال هللا تعالى: 

بِِّه قَالُوْا إِاَّا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُوَن * قَاَل الَِّذيَن اْستَْكبَُروْا أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصالِحاً مُّ  ن رَّ ْرَسٌل مِّ

 .[02 -01]األعراف:  ﴾إِاَّا بِالَِّذَي آَمنتُْم بِِه َكافُِرونَ 

وهو الذي منع فرعون وقومه من قبوذ الحق الذي جاء به موساى وهاارون عليهماا 
 السالم

وَسى َوهَاُروَن إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه بِآيَاتِنَا ﴿ قال هللا تعالى: ثُمَّ بََعْثنَا ِمن بَْعِدِهم مُّ

ْجِرِمينَ   .[01]يواس:  ﴾فَاْستَْكبَُروْا َوَكااُوْا قَْوماً مُّ

ال  َواْستَْكبََر هَُو َوُجنُوُبهُ فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ َوظَنُّوا أَاَّهُْم إِلَْينَا﴿وقال تعالى: 

 .[31]القصص:  ﴾يُْرَجُعونَ 

وَسى بِاْلبَيِّنَاِت فَاْستَْكبَُروا فِي ﴿وقال تعالى:  َوقَاُروَن َوفِْرَعْوَن َوهَاَماَن َولَقَْد َجاءهُم مُّ

 .[31]العنكبوت:  ﴾األَْرِض َوَما َكااُوا َسابِقِينَ 

 هللا تعالىوهو الذي منع قوم شعيب عليه السالم من قبوذ الحق الذي جاء به من عند 

                                                 

 (.6062مالم ) 2
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قَاَل الَمألُ الَِّذيَن اْستَْكبَُروْا ِمن قَْوِمِه لَنُْخِرَجنََّك يَا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن آَمنُواْ ﴿قال هللا تعالى:

 .[55] األعراف:  ﴾َمَعَك ِمن قَْريَتِنَا أَْو لَتَُعوُبنَّ فِي ِملَّتِنَا قَاَل أََولَْو ُكنَّا َكاِرِهينَ 

ش من قبوذ الحق الذي جاء به محمد صلى هللا عليه وعلى آله وهو الذي منع كفار قري
 وسلم

إِاَّهُْم َكااُوا إَِذا قِيَل لَهُْم ال إِلَهَ إاِلَّ هللاُ يَْاتَْكبُِروَن * َويَقُولُوَن أَئِنَّا  ﴿قال هللا تعالى: 

ْجنُوٍن * بَْل َجاَء بِالَحقِّ َوَصدََّق ا  .[30 -31]الصافات: ﴾لُمْرَسلِينَ لَتَاِرُكوا آلِهَتِنَا لَِشاِعٍر مَّ

 وهو الذي منع إبلي  عليه لعنة هللا من السجود ألبينا آدم عليه السالم

﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمالَئَِكِة اْسُجُدوْا آلَبَم فََاَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن قال هللا تعالى: 

 .[33]البقرة:  ِمَن اْلَكافِِريَن﴾

ْيتُهُ َواَفَْخُت  *﴿إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالئَِكِة إِاِّي َخالٌِق بََشراً ِمن ِطيٍن وقال تعالى:  فَإَِذا َسوَّ

وِحي فَقَُعوا لَهُ َساِجِديَن  إاِلَّ إِْبلِيَس اْستَْكبََر  *فََاَجَد الَمالئَِكةُ ُكلُّهُْم أَْجَمُعوَن  *فِيِه ِمن رُّ

قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَك أَن تَْاُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديَّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت  *يَن اْلَكافِرِ  َوَكاَن ِمنَ 

ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن اَّاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطيٍن﴾ *ِمَن اْلَعالِيَن   .[02 -02]ص:  قَاَل أَاَا َخْيٌر مِّ

  عليه وعلى آله وسلموهو الذي منع اليهود من اتباع نبينا محمد صلى هللا

ن بَنِي قال هللا تعالى: ﴿ قُْل أََرأَْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد هللا َوَكفَْرتُم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

 .[20]األحقاف: إِْسَرائِيَل َعلَى ِمْثلِِه فَآَمَن َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ هللا ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾

 بوذ الحق من أسباب دخوذ الناراالستكبار عن ق

﴿ َوالَِّذيَن َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروْا َعْنهَا أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا قال هللا تعالى: 

 .[32]األعراف: َخالُِدوَن﴾

بُوْا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروْا َعْنهَا الَ وقال تعالى:  َوالَ  تُفَتَُّح لَهُْم أَْبَواُب الاََّماءِ ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ

ن َجهَنََّم * يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َحتَّى يَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخيَاِط َوَكَذلَِك اَْجِزي الُمْجِرِميَن  لَهُم مِّ

 .[32-30]األعراف: ِمهَاٌب َوِمن فَْوقِِهْم َغَواٍش َوَكَذلَِك اَْجِزي الظَّالِِميَن﴾

﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْبُعواِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْاتَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَبتِي تعالى: وقال 

ََّم َباِخِرينَ  َسيَْدُخلُوَن َجهَن
2
 .[20]غافر:  ﴾

 االستكبار عن قبوذ الحق من أسباب العذاب األليم

بُوَن َوَمن ﴿لَّن يَْاتَنِكَف الَمِايُح أَن يَُكوَن َعبْ قال هللا تعالى:  داً هلل َوالَ الَمالئَِكةُ الُمقَرَّ

الَِحاِت  *يَْاتَنِكْف َعْن ِعبَاَبتِِه َويَْاتَْكبِْر فََايَْحُشُرهُْم إِلَيِه َجِميعاً  ا الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ فَأَمَّ

                                                 

 أي: صاغرين ذليلين. 2
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ا الَِّذيَن ا  بُهُْم َعَذاباً أَلُيماً َوالَ فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرهُْم َويَزيُدهُم مِّن فَْضلِِه َوأَمَّ ْستَنَكفُوْا َواْستَْكبَُروْا فَيَُعذِّ

ن ُبوِن هللا َولِي اً َوالَ اَِصيراً﴾  .[203-206]النااء:  يَِجُدوَن لَهُم مِّ

راً َكأَن يَْاَمُع آيَاِت هللا تُْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ يُِصرُّ ُمْاتَْكبِ  *﴿َوْيٌل لُِّكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم وقال تعالى: 

ْرهُ بَِعَذاٍب أَلِيٍم﴾  .[1-0]الجاثية: لَّْم يَْاَمْعهَا فَبَشِّ

 كيف يحشر المتكبرون

هِ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  (2020  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َجدِّ

َجالِ  ُمتََكبُِّروَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْمثَاَل الذَّرِّ فِيليُْحَشُر ا» :قَالَ  ل  ِمْن ُكلِّ  يَْغَشاُهمُ  ،ُصَوِر الرِّ الذ 

تَْعلُوُهْم نَاُر اْْلَْنيَاِر يُْسقَْوَن ِمْن  ،فَيَُساقُوَن إِلَى ِسْجٍن فِي َجَهنََّم يَُسمَّى بُولَسَ  ،َمَكانٍ 

رواه أحمد، والترمذي«. ِطينَةَ الَخبَالِ  :ُعَصاَرِة أَْهِل النَّارِ 
2
 . 

نااا  إلااى رسااوذ هللا صاالى هللا عليااه وعلااى آلااه وساالم المتكباارون ماان أبغااض ال
 وأبعدهم منه مجلًسا يوم القيامة

 ،إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َجابِرٍ  (2025

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  َوأَْبَعَدُكْم ِمنِّي  ،َضُكْم إِلَيَّ َوإِنَّ أَْبغَ  ،أََحاِسنَُكْم أَْخًَلقاا :َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجلِسا

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  قُونَ لَوا ،الثَّْرثَاُرونَ  :َمْجلِسا قَْد  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «َوالُمتَفَْيِهقُونَ  ،ُمتََشدِّ

قُونَ  ،َعلِْمنَا الثَّْرثَاُرونَ  رواه الترمذي«. الُمتََكبُِّرونَ » :قَالَ  ؟فََما الُمتَفَْيِهقُونَ  ،َوالُمتََشدِّ
6
. 

 عظم إثم المتكبرين

ثًََلثَة  » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه،  (2021

ةُ  ،فَإِنَّ ِرَداَءهُ اْلِكْبِريَاءُ  ،َرُجل  نَاَزَع هللا َعزَّ َوَجلَّ ِرَداَءهُ  :ََل تَْسأَْل َعْنُهمْ   ،َوإَِزاَرهُ اْلِعزَّ

رواه أحمد«. َواْلقَنُوطُ ِمْن َرْحَمِة هللا ،ي أَْمِر هللاَوَرُجل  َشكَّ فِ 
3
. 

                                                 

صاااحيح الترغياااب »( بإساااناب حاااان وهاااو فاااي 6316(، والترماااذي )2231أحماااد ) 2

، أي: النمل األحمر الصاغير جماع ذرة، وسائل «أمثال الذر»( قوله: 6122)«والترهيب

 ثعلب عنها فقال: إن مائة املة وزن حبة.

( للعالماة األلباااي 012) «الصاحيحة»( بإسناب حاان، وهاو فاي 6025رواه الترمذي ) 6

 .رحمه هللا

الاذي يتطااول علاى «: المتشادق»قال الترماذي رحماه هللا: والثرثاار: هاو كثيار الكاالم. و

 الناس في الكالم، ويبذو عليهم.

 =( للعالماة الاوابعي 2011) «الصاحيح المااند»( بإسناب صاحيح، وهاو فاي 2/21رواه أحمد ) 3
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 الكبر من أمور الجاهلية

أَْربَع  فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه ،  َمالٍِك اأْلَْشَعِريَّ عن أبي  (2000

تِي ِمْن أَْمِر الَجاِهلِيَّةِ   ،َوالطَّْعُن فِي اْْلَْنَسابِ  ،اْلفَْخُر فِي اْْلَْحَسابِ  ،ََل يَْتُرُكونَُهنَّ  ،أُمَّ

رواه مالم« َوالنِّيَاَحةُ  ،َواَْلْستِْسقَاُء بِالن ُجومِ 
2
. 

َخطََب النَّاَس يَْوَم فَْتحِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2002

 ،َوتََعاظَُمَها بِآبَائَِها ،يَّةَ الَجاِهلِيَّةِ إِنَّ هللا قَْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِّ  ،يَا أَي َها النَّاسُ » :فَقَالَ  ،َمكَّةَ 

َوالنَّاُس بَنُو آَدَم  ،َوفَاِجر  َشقِي  َهيِّن  َعلَى هللا ،بَر  تَقِي  َكِريم  َعلَى هللا :فَالنَّاُس َرُجًَلنِ 

ِمْن َذَكٍر َوأُْنثَى َوَجَعْلنَاُكْم  يَا أَي َها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكمْ هللُا: ﴿آَدَم ِمْن تَُراٍب قَاَل  هللُا َوَخلََق 

﴾ رواه  الترمذي«. ُشُعوباا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللا أَْتقَاُكْم إِنَّ هللا َعلِيم  َخبِير 
6
. 

 الكبر هو  الذي سبب على إبلي  الطرد من ا لسماء

ْراَاُكْم ثُمَّ قُْلنَا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَبَم فََاَجُدوْا إاِلَّ َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم ثُمَّ صَ قال هللا تعالى:﴿ وَّ

اِجِديَن  َن الاَّ ْنهُ َخلَْقتَنِي  *إِْبلِيَس لَْم يَُكن مِّ قَاَل َما َمنََعَك أاَلَّ تَْاُجَد إِْذ أََمْرتَُك قَاَل أَاَاْ َخْيٌر مِّ

فَاْهبِْط ِمْنهَا فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِيهَا فَاْخُرْج إِاََّك ِمَن قَاَل  *ِمن اَّاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطيٍن 

اِغِريَن﴾  .[23 -22]األعراف: الصَّ

 السالمة من الكبر من صفات المالئكة 

هُ ﴿ إِنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك الَ يَْاتَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَبتِِه َويَُابُِّحواَهُ َولَ قال هللا تعالى: 

 .[602]األعراف:  يَْاُجُدوَن﴾

َمَواِت َوَما فِي األَْرِض ِمن َبآبٍَّة َوالَمالئَِكةُ َوهُْم الَ وقال تعالى:  ﴿َوهلل يَْاُجُد َما فِي الاَّ

 .[31]النحل:  يَْاتَْكبُِروَن﴾

َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِعنَدهُ ال يَْاتَْكبُِروَن وقال تعالى:  َعْن ِعبَاَبتِهِ ﴿َولَهُ َمن فِي الاَّ

 .[21]األابياء:  َوال يَْاتَْحِاُروَن﴾

 السالمة من الكبر من صفات المؤمنين كاملي اإليمان

داً َوَسبَُّحوا بَِحْمِد قال هللا تعالى:  وا ُسجَّ ُروا بِهَا َخرُّ ﴿إِاََّما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ

 .[21]الاجدة:  َربِِّهْم َوهُْم ال يَْاتَْكبُِروَن﴾

=

                                                                                                                                   

 .رحمه هللا

 (.133مالم ) 2

عبياة ». قوله: «صحيح الجامع»في  (، وهو3600حديث حان لغيره رواه الترمذي ) 6

 ، أي: كبرها، وفخرها.«الجاهلية
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 ما جاء عن عبد اهلل بن سالم أنه كان يدافع عن نفسه ا لكرب 
عن عبد هللا بن سالم رضي هللا عنه أاه مر في الاوق وعليه حزمة من  (2006

حطب فقيل له: ما يحملك على هذا؟ وقد أغناك هللا عن هذا قال: أربت أن أبمغ الكبر؛ 

. رواه عبد هللا «قلبه خردلة من كبرَل يدخل الجنة من في »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا 

بن أحمد
2
. 

 جبري بن مطعم يربئ نفسه من الكرب
َوقَْد َرِكبُْت  ،فِيَّ التِّيهُ : تَقُولُونَ : قَالَ عن جبير بن مطعم رضي هللا عنه  (2003

ْملَةَ  ،اْلِحَمارَ  اةَ  ،َولَبِْاُت الشَّ َل َهَذا فَلَيَْس َمْن فَعَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد قَاَل َرُسوُل هللا  ،َوقَْد َحلَْبُت الشَّ

رواه الترمذي«. اْلِكْبِر َشْيء   فِيِه ِمنَ 
6
 . 

 السالمة من الكبر من أسباب دخوذ الجنة

اً فِي األَْرِض َوال قال هللا تعالى:  ﴿تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ اَْجَعلُهَا لِلَِّذيَن ال يُِريُدوَن ُعلُو 

 .[53 ]القصص: فََااباً َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن﴾

َمْن َماَت َوهَُو » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ثَْوبَانَ و (2003

رواه  الترمذي«. َدَخَل الَجنَّةَ  ؛َوالدَّْينِ  ،َواْلُغلُولِ  ،اْلِكْبرِ  :بَِريء  ِمْن ثًََلثٍ 
3
. 

من لي  بمتكبر
3
 

ما استكبر من : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (2001

. رواه البخاري في «كل معه خادمه، وركب الحمار باْلسواق، واعتقل الشاة فحلبهاأ

«األبب المفرب»
1
. 

                                                 

( 3610« )الصااحيحة»( وهااو فااي 256)ص« الزهااد»رواه عبااد هللا باان أحمااد فااي  2

 ، أي: أبفع.«أبمغ»للعالمة األلبااي رحمه هللا. قوله: 

 ( بإسناب حان.6002رواه الترمذي ) 6

(. 1/611) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح وهااو فااي 2106رواه  الترمااذي ) 3

 الخيااة.«:  الغلول»و

 (.1/610) «الجامع الصحيح»من تبويب شيخنا مقبل رحمه هللا في  هذا 3

 .(1/610) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 213)ص«األبب المفرب»في   البخاري 1
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ما لي  بكبر
2
 

 يَْدُخلُ  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َمْاُعوبٍ  هللا ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ  (2002

ةٍ  ِمْثقَالُ  قَْلبِهِ  فِي َكانَ  َمنْ  الَجنَّةَ  ُجلَ  إِنَّ  :َرُجلٌ  الَ قَ  «ِكْبرٍ  ِمنْ  َذرَّ  ثَْوبُهُ  يَُكونَ  أَنْ  يُِحبُّ  الرَّ

 َوَغْمطُ  الَحقِّ  بَطَرُ  اْلِكْبرُ  ،الَجَمالَ  يُِحب   هللا َجِميل   إِنَّ » :قَالَ  ،َحَانَةً  َواَْعلُهُ  ،َحَانًا

«النَّاسِ 
6

 .رواه مالم.

َوَكاَن َرُجاًل  ،ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُجاًل أَتَى النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2000

َحتَّى َما  ،َوأُْعِطيُت ِمْنهُ َما تََرى ،إِاِّي َرُجٌل ُحبَِّب إِلَيَّ اْلَجَمالُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ،َجِمياًل 

ا قَالَ - ،أُِحبُّ أَْن يَفُوقَنِي أََحدٌ  ا قَالَ  ،بِِشَراِك اَْعلِي :إِمَّ  ؟ِر َذلِكَ اْلِكبْ  أَفَِمنَ  -بِِشْاِع اَْعلِي :َوإِمَّ

رواه أبو باوب«. َوَغَمطَ النَّاسَ  ،َمْن بَِطَر الَحقَّ  :َولَِكنَّ اْلِكْبرَ  ،ََل » :قَالَ 
3
. 

ُكنَّا ِعْنَد : قَالَ  رضي هللا عنهما بن العاص َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (2005

ا » :قَالَ ف ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  ا َحَضَرْتهُ اْلَوفَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ نَِبيَّ هللا نُوحا إِنِّي قَاص  َعلَْيَك  :اةُ قَاَل َِلْبنِهِ لَمَّ

َمَواِت السَّْبعَ  ،بًَِل إِلَهَ إَِلَّ هللاُ  :آُمُركَ  ،َوأَْنَهاَك َعْن اْثنَتَْينِ  ،اْلَوِصيَّةَ آُمُرَك بِاْثنَتَْينِ   ،فَإِنَّ السَّ

ْبَع لَْو ُوِضَعْت فِي ِكفَّةٍ  فِي ِكفٍَّة َرَجَحْت بِِهنَّ ََل إِلَهَ  هللاُ  َوُوِضَعْت ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،َواْْلَْرِضيَن السَّ

ْبَع ُكنَّ َحْلقَةا ُمْبَهَمةا قََصَمْتُهنَّ ََل إِلَهَ إَِلَّ  هللاُ،إَِلَّ  ْبَع َواْْلَْرِضيَن السَّ َمَواِت السَّ َولَْو أَنَّ السَّ

 َعنِ  :َوأَْنَهاكَ  .بَِها يُْرَزُق الَخْلقُ وَ  ،فَإِنََّها َصًَلةُ ُكلِّ َشْيءٍ  ،َوبَِحْمِدهِ  ،َوُسْبَحاَن هللا هللاُ،

ْركِ  ْرُك قَْد َعَرْفنَاهُ  ،يَا َرُسوَل هللا :أَْو قِيلَ  ،قَاَل قُْلتُ  .«َواْلِكْبرِ  ،الشِّ  :قَالَ  ؟فََما اْلِكْبرُ  ،هََذا الشِّ

هَُو أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا  :قَالَ  «ََل » :قَالَ  ؟أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا اَْعاَلِن َحَانَتَاِن لَهَُما ِشَراَكاِن َحَانَانِ 

أَفَهَُو  :قَالَ  «ََل » :قَالَ  ؟اْلِكْبُر هَُو أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا َبابَّةٌ يَْرَكبُهَا :قَالَ «ََل » :قَالَ  ؟ُحلَّةٌ يَْلبَُاهَا

 :قَالَ  ؟فََما اْلِكْبرُ  ،وَل هللايَا َرسُ  :قِيلَ  «ََل » :قَالَ  ؟أَْن يَُكوَن أِلََحِداَا أَْصَحاٌب يَْجلُِاوَن إِلَْيهِ 

. رواه أحمد«َوَغْمُص النَّاسِ  ،َسفَهُ الَحقِّ »
3
. 

 أخطار الكبر

 الكبر من أسباب دخوذ النار

ةٌ أَلَْيَس فِي قال هللا تعالى:  ْاَوبَّ ﴿َويَْوَم اْلقِيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكَذبُوْا َعلَى هللا ُوُجوهُهُم مُّ

 .[20]الزمر:  ْلُمتََكبِِّريَن﴾َجهَنََّم َمْثًوى لِّ 
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تِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2001   اْحتَجَّ

َهِذِه يَْدُخلُنِي  :َوقَالَتْ . َوالُمتََكبُِّرونَ  ،َهِذِه يَْدُخلُنِي الَجبَّاُرونَ  :فَقَالَتْ  ،َوالَجنَّةُ  ،النَّارُ 

َعفَاءُ  ُب بِِك َمْن أََشاءُ  :َعزَّ َوَجلَّ لَِهِذهِ  هللاُ فَقَاَل  .َوالَمَساِكينُ  ،الض  َوُربََّما  .أَْنِت َعَذابِي أَُعذِّ

َولُِكلِّ َواِحَدٍة  ،أَْنِت َرْحَمتِي أَْرَحُم بِِك َمْن أََشاءُ  :َوقَاَل لَِهِذهِ  ،أُِصيُب بِِك َمْن أََشاءُ  :قَالَ 

متفق عليه« ِمْنُكَما ِمْلُؤَها
2
. 

ْحَمِن قَالَ َعْن أَبِي و (2050 َوَعْبُد هللا  ،اْلتَقَى َعْبُد هللا ْبُن ُعَمرَ  :َسلََمةَ ْبِن َعْبِد الرَّ

ثَا ،َعلَى الَمْرَوةِ  رضي هللا عنهما ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  ثُمَّ َمَضى َعْبُد هللا ْبُن  ،فَتََحدَّ

ْحَمنِ  :ُجلٌ فَقَاَل لَهُ رَ  ،َوبَقَِي َعْبُد هللا ْبُن ُعَمَر يَْبِكي ،َعْمٍرو  :قَالَ  ؟َما يُْبِكيَك يَا أَبَا َعْبِد الرَّ

َمْن َكاَن فِي قَْلبِهِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَزَعَم أَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا  ،هََذا يَْعنِي َعْبَد هللا ْبَن َعْمٍرو

رواه أحمد« َعلَى َوْجِهِه فِي النَّارِ  هللاُ ِمْثقَاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِكْبٍر أََكبَّهُ 
6
. 

 الكبر من أسباب االنصراف عن العلم والبقاء على الجهذ والعياذ باهلل

﴿َسأَْصِرُف َعْن آيَاتَِي الَِّذيَن يَتََكبَُّروَن فِي األَْرِض بَِغْيِر الَحقِّ َوإِن قال  هللا تعالى: 

شْ  ِد الَ يَتَِّخُذوهُ َسبِيالً َوإِن يََرْوْا َسبِيَل اْلَغيِّ يََرْوْا ُكلَّ آيٍَة الَّ يُْؤِمنُوْا بِهَا َوإِن يََرْوْا َسبِيَل الرُّ

 .   [232]األعراف: يَتَِّخُذوهُ َسبِيالً َذلَِك بِأَاَّهُْم َكذَّبُوْا بِآيَاتِنَا َوَكااُوْا َعْنهَا َغافِلِيَن﴾

ألبلة ا، وأي: سأمنع فهم الحجج: «تفايره»قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا في 

ى عظمتي، وشريعتي قلوب المتكبرين عن طاعتي، ويتكبرون على الناس األبلة عل

بغير حق،  أي: كما استكبروا بغير حق أذلهم بالجهل... وقال بعض الالف: ال ينال 

العلم حيي وال ماتكبر، وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل 

 أبًدا.
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 الكبر من أسباب الطبع على القلب

 .[31] غافر:  ﴿ َكَذلَِك يَْطبَُع هللاُ َعلَى ُكلِّ قَْلِب ُمتََكبٍِّر َجبَّاٍر﴾هللا تعالى:  قال

 عقوبة الفقير المتكبر يوم القيامة

ثًََلثَة  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2052

يِهمْ َوََل يُزَ  ،يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  هللاُ  يَُكلُِّمُهمُ   ،َشْيخ  َزانٍ  :َعَذاب  أَلِيم   مْ هلَ  وَ  ،َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ  ،كِّ

رواه مالم«. َوَعائِل  ُمْستَْكبِر   ،َوَملِك  َكذَّاب  
2
. 

 المتكبر يبغضه هللا وال يحبه

وَن َوَما يُْعلِنُوَن إِاَّهُ الَ يُ قال هللا تعالى:   ِحبُّ الُمْاتَْكبِِريَن﴾﴿الَ َجَرَم أَنَّ هللا يَْعلَُم َما يُِارُّ

 .[63]النحل: 

 أَْربََعة  يَْبغُُضهُمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2056

َوَجلَّ  هللا فُ  :َعزَّ انِي ،َواْلفَقِيُر الُمْختَالُ  ،اْلبَيَّاُع الَحًلَّ ْيُخ الزَّ َماُم الَجائِرُ  ،َوالشَّ رواه «. َواإْلِ

الناائي
6
. 

 الكبر من أسباب الوضع وعدم الرفعة

 «َما ِمْن آَدِمي  إَِل فِي َرْأِسِه ِحْكَمة  بِيَِد َملَكٍ »فيه حديث ابن عباس رضي هللا عنهما: 

 وقد تقدم في الباب قبل هذا.

 الترهيب من الُعْجبِ 

 الهزيمة في غزوة حنين كانت بسبب العجب

فِي َمَواِطَن َكثِيَرٍة َويَْوَم ُحنَْيٍن إِْذ أَْعَجبَْتُكْم َكْثَرتُُكْم فَلَْم ﴿ لَقَْد اََصَرُكُم هللاُ قال هللا تعالى:

ْدبِِريَن﴾  .[61]التوبة:  تُْغِن َعنُكْم َشْيئاً َوَضاقَْت َعلَْيُكُم األَْرُض بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّْيتُم مُّ

 العجب من أسباب سلب النعم وحلوذ النقم

ُجلَْيِن َجَعْلنَا ألََحِدِهَما َجنَّتَْيِن ِمْن أَْعنَاٍب ﴿َواْضرِ قال هللا تعالى:  ثاَلً رَّ ْب لَهُم مَّ

ِكْلتَا اْلَجنَّتَْيِن آتَْت أُُكلَهَا َولَْم تَْظلِْم ِمْنهُ َشْيئاً  *َوَحفَْفنَاهَُما بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا بَْينَهَُما َزْرعاً 

ْراَا ِخاللَهَُما اَهَراً  ثََمٌر فَقَاَل لَِصاِحبِِه َوهَُو يَُحاِوُرهُ أَاَا أَْكثَُر ِمنَك َماالً َوأََعزُّ  َوَكاَن لَهُ  *َوفَجَّ

َوَما أَظُنُّ الاَّاَعةَ  *َوَبَخَل َجنَّتَهُ َوهَُو ظَالٌِم لِّنَْفِاِه قَاَل َما أَظُنُّ أَن تَبِيَد هَِذِه أَبَداً  *اَفَراً 

                                                 

 الفقير.« العائل»(، و200مالم ) 2

 (.323) «الصحيحة»( بإسناب صحيح وهو في 6102الناائي ) 6



  الترهيب من الُعْجبِ 

 

323 

 

ِببتُّ إِلَى َربِّي ألَ   ْنهَا ُمنقَلَباً قَائَِمةً َولَئِن رُّ قَاَل لَهُ َصاِحبُهُ َوهَُو يَُحاِوُرهُ  *ِجَدنَّ َخْيراً مِّ

اَك َرُجالً  لَِّكنَّا هَُو هللاُ َربِّي َوال أُْشِرُك  *أََكفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمن تَُراٍب ثُمَّ ِمن اُّْطفٍَة ثُمَّ َسوَّ

ةَ إاِلَّ بِاهلل إِن تَُرِن أَاَا أَقَلَّ ِمنَك  تََك قُْلَت َما َشاءَ َولَْوال إِْذ َبَخْلَت َجنَّ  *بَِربِّي أََحداً  هللاُ ال قُوَّ

َن الاََّماءِ  *َماالً َوَولَداً  ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيهَا ُحْابَاااً مِّ  فََعَاى َربِّي أَن يُْؤتِيَِن َخْيراً مِّ

َوأُِحيطَ بِثََمِرِه  *ا َغْوراً فَلَن تَْاتَِطيَع لَهُ طَلَباً أَْو يُْصبَِح َماُؤهَ  *فَتُْصبَِح َصِعيداً َزلَقاً 

ْك فَأَْصبََح يُقَلُِّب َكفَّْيِه َعلَى َما أَافََق فِيهَا َوِهَي َخاِويَةٌ َعلَى ُعُروِشهَا َويَقُوُل يَا لَْيتَنِي لَْم أُْشرِ 

 .[33-36]الكهف:  وِن هللا َوَما َكاَن ُمنتَِصراً﴾َولَْم تَُكن لَّهُ فِئَةٌ يَنُصُرواَهُ ِمن بُ  *بَِربِّي أََحداً 

إَِذا َصلَّى هََمَس  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُصهَْيبٍ و (2053

ثُنَا بِِه قَالَ  ،َشْيئًا اَل اَْفهَُمهُ   :قَالَ  .اََعمْ  :قَاَل قَائِلٌ  ؟«فَِطْنتُْم لِي» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  :َواَل يَُحدِّ

ا ِمْن قَْوِمهِ  نِّي قَْد َذَكْرُت نَبِي اا ِمنَ فَإِ » أَْو  -«فَقَاَل َمْن يَُكافُِئ َهُؤََلءِ  ؛اْْلَْنبِيَاِء أُْعِطَي ُجنُودا

إِلَْيِه اْختَْر لِقَْوِمَك  هللاُ فَأَْوَحى » :قَالَ  -الراويأَْو َكلَِمةً َشبِيهَةً بِهَِذِه َشكَّ  ،َمْن يَقُوُم لِهَُؤاَلءِ 

ا ِمْن َغْيِرِهمْ  :ْحَدى ثًََلثٍ بَْيَن إِ  ا أَْن أَُسلِّطَ َعلَْيِهْم َعُدو ا  :قَالَ  «.أَْو الَمْوتَ  ،أَْو الُجوعَ  ،إِمَّ

فَقَاَم إِلَى » :قَالَ  «فَِخْر لَنَا ،نَِكُل َذلَِك إِلَْيكَ  ؛أَْنَت نَبِي  هللا :فَقَالُوا ،فَاْستََشاَر قَْوَمهُ فِي َذلِكَ »

ًَلِة قَالَ » :قَالَ  «َصًَلتِهِ  ا َعُدو  ِمْن  :فََصلَّى قَالَ  :َوَكانُوا يَْفَزُعوَن إَِذا فَِزُعوا إِلَى الصَّ أَمَّ

فََماَت  ؛فَُسلِّطَ َعلَْيِهْم الَمْوُت ثًََلثَةَ أَيَّامٍ » :قَالَ  «َولَِكْن الَمْوتُ  ،أَْو الُجوُع فًََل  ،َغْيِرِهْم فًََل 

 ،َوبَِك أَُصاِولُ  ،بَِك أُقَاتِلُ  ،اللهمَّ يَا َربِّ  :ي الَِّذي تََرْوَن أَنِّي أَقُولُ فََهْمسِ  ،ِمْنُهْم َسْبعُوَن أَْلفاا

ةَ إَِلَّ بِاهلل رواه أحمد «َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ
2

 

له وفي رواية
6
: 

ُك َشفَتَْيِه أَيَّاَم ُحنَْيٍن بَِشْيٍء لَْم يَُكْن يَْفَعلُهُ قَْبَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  (2053  ،َذلِكَ يَُحرِّ

تُهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  :قَالَ  لَْن يَُروَم َهُؤََلِء  :فَقَالَ  ؛إِنَّ نَبِي اا َكاَن فِيَمْن َكاَن قَْبلَُكْم أَْعَجبَْتهُ أُمَّ

ا  :إِلَْيِه أَْن َخيِّْرُهْم بَْيَن إِْحَدى ثًََلثٍ  هللاُ فَأَْوَحى  ،َشْيء   ا أَْن أَُسلَِّط َعلَْيِهْم َعُدو ا ِمْن إِمَّ

ا اْلقَْتلُ  :فَقَالُوا» :قَالَ  «أَْو الَمْوتَ  ،أَْو الُجوعَ  ،فَيَْستَبِيَحُهمْ  ،َغْيِرِهمْ  أَْو الُجوُع فًََل  ،أَمَّ

 :قَالَ  «فََماَت فِي ثًََلٍث َسْبُعوَن أَْلفاا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َولَِكْن الَمْوتُ  ،طَاقَةَ لَنَا بِهِ 

 «.َوبَِك أُقَاتِلُ  ،َوبَِك أَُصولُ  ،اللهمَّ بَِك أَُحاِولُ  :قُوُل اْْلنَ فَأَنَا أَ » :فَقَالَ 

 العجب من أسباب دخوذ النار

َكاَن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2051

                                                 

 (.2/213) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/333رواه أحمد ) 2

، أي: اختار «فخار لناا»لكالم الخفي ال يكااب يفهام. الهمس: ا «همس»قوله:  (3/336) 6

قال فاي  «أحاول»، أي: أسطو، وأقهر، والصولة: الحملة، والوثبة. «أصاول»لنا. قوله: 

 : هو من المفاعلة، وقيل: المحاولة: طلب الشيء بحيلة.«النهاية»
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 ،َخُر ُمْجتَِهد  فِي اْلِعبَاَدةِ َواْْل  ،فََكاَن أََحُدُهَما يُْذنِبُ  ،َرُجًَلِن فِي بَنِي إِْسَرائِيَل ُمتََواِخيَْينِ 

ا َعلَى َذْنبٍ  ،أَْقِصرْ  :فَيَقُولُ  ،فََكاَن ََل يََزاُل الُمْجتَِهُد يََرى اْْلَخَر َعلَى الذَّْنبِ   ،فََوَجَدهُ يَْوما

أَْو ََل  ،لَكَ  هللُا ْغفُِر َوهللا ََل يَ  :فَقَالَ  .أَبُِعْثَت َعلَيَّ َرقِيباا ،َخلِّنِي َوَربِّي :فَقَالَ  .أَْقِصرْ  :فَقَاَل لَهُ 

 :فَقَاَل لَِهَذا الُمْجتَِهدِ  ،فَاْجتََمَعا ِعْنَد َربِّ اْلَعالَِمينَ  ،فَقَبََض أَْرَواَحُهَما ،الَجنَّةَ  يُْدِخلَُك هللاُ 

ا ا ،أَُكْنَت بِي َعالِما الَجنَّةَ  اْذَهْب فَاْدُخلِ  :َوقَاَل لِْلُمْذنِبِ  ،أَْو ُكْنَت َعلَى َما فِي يَِدي قَاِدرا

 .«اْذَهبُوا بِِه إِلَى النَّارِ  :َوقَاَل لِْْلَخرِ  ،بَِرْحَمتِي

 .َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدِه لَتََكلََّم بَِكلَِمٍة أَْوبَقَْت ُبْايَاهُ َوآِخَرتَهُ  :قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ 

رواه أبو باوب
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصوَل هللا َسِمْعُت َرسُ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنهما قال:  (2052

هُ » :يَقُولُ  ا -وفي رواية -َمْن َسرَّ َجاُل قِيَاما ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن  ؛َمْن أََحبَّ أَْن يَتََمثََّل لَهُ الرِّ فَْليَتَبَوَّ

رواه أبو باوب، والترمذي«. النَّارِ 
6
. 

 العجب من أسباب الزيغ

: قَاَل َولَْم أَْسَمْعهُ ِمْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ اَبِيَّ هللا: ُذِكَر لِي :قَالَ عن أاس بن مالك رضي هللا عنه 

ا يَْعبُُدونَ » يِن  يَْمُرقُوَن ِمنَ  ،َوتُْعِجبُُهْم أَْنفُُسُهمْ  ،َويَْدأَبُوَن يُْعِجبُوَن النَّاسَ  ،إِنَّ فِيُكْم قَْوما الدِّ

ْهُم ِمنَ  ِميَّةِ  َكَما يَْمُرُق السَّ رواه أحمد«. الرَّ
3
. 

 العجب من أسباب الخسف

قَْد أَْهلََك  هللا﴿قَاَل إِاََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ عن قارون: قال هللا تعالى 

ةً َوأَْكثَُر َجْمعاً َوال يُْاأَُل َعن ُذاُوبِِهُم اْلُمْجِرُموَن   *ِمن قَْبلِِه ِمَن القُُروِن َمْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

ايَا يَا لَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُروُن فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي زِ  ينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب هللا َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصالِحاً  *إِاَّهُ لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم 

ابُِروَن فََخَاْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمن فِئٍَة يَنُصُرواَهُ ِمن َوال يُلَقَّاهَا إاِلَّ ا لصَّ

                                                 

 (. قولاه:2/223) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان، وهو في 3102رواه أبو باوب ) 2

، أي: متقابلين في القصد، والاعي فهذا كان قاصًدا وساعيًا في الخير، وهذا «متواخيين»

 ، أي: أهلكت.«أوبقت»، أي: كف. «أقصر»كان قاصًدا وساعيًا في الشر. قوله: 

الصاااحيح »( بإساااناب صاااحيح وهاااو فاااي 6011(، والترماااذي )1661رواه أباااو باوب ) 6

 (.2262) «الماند

 (.2/235) «الجامع الصحيح»إسناب صحيح وهو في ( ب3/251رواه أحمد ) 3

 ، أي: يخرجون.«يمرقون»، أي: يتعبون. «يدأبون»قوله: 
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 .[52-05]القصص:  ُبوِن هللا َوَما َكاَن ِمَن الُمنتَِصِريَن﴾ 

بَْينََما َرُجل  يَْمِشي فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2050

تَهُ  ُحلٍَّة تُْعِجبُهُ  ل  ُجمَّ متفق  «. فَهَُو يَتََجْلَجُل إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  ؛بِهِ  هللاإِْذ َخَسَف  ؛نَْفُسهُ ُمَرجِّ

عليه
2
. 

 العجب من الكبائر

لو لم تذنبوا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2055

رواه البزار «لخشيت عليكم ما هو أكبر منه: العجب
6
. 

 حسن الخلقالترغيب في 

 تعريف الُحْسن لغة

 الحان لغة: ضد القبح.

 ق لغةلُ تعريف الخُ 

 الخلق لغة: الاجية والطبيعة

 تعريف حسن اخللق اصطالًحا

حان الخلق قامان: حان الخلق مع  هللا، وحان الخلق مع عباب هللا، فحان الخلق 

 أقداره.مع هللا: أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر هللا تعالى، واواهيه، و

وحان  الخلق مع عباب هللا يكون بما قاله عبد هللا بن المبارك رحمه هللا: )بطالقة 

 الوجه، وبذل المعروف، وكف األذى(.

 األمر بحسن الخلق

اتَِّق هللا َحْيثَُما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َذرٍّ   (2051

                                                 

، أي: ممشاااط جمتاااه. «مرجااال جمتاااه»(. قولاااه: 6055(، وماااالم )1051البخااااري ) 2

، أي: ينازل، «يتجلجال»والجمة: هي مجتماع الشاعر إذا تادلى مان الارأس إلاى المنكباين. 

 ويغوص.

(، وهاااو فاااي 3233« )كشاااف األساااتار»كماااا فاااي  روه البااازار ه،حاااديث حاااان لغيااار 6

 (.215« )الصحيحة»
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يِّئَةَ ا َوأَْتبِعِ  ،ُكْنتَ  رواه الترمذي«. َوَخالِِق النَّاَس بُِخلٍُق َحَسنٍ  ،لَحَسنَةَ تَْمُحَهاالسَّ
2
. 

 جبل بن معاذ أن عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد وعن (2010

 «شيئا به تشرك َل هللا اعبد» :قال أوصني ،هللا ابي يا :فقال ،سفرا أراب عنه هللا رضي

 ،استقم» :قال ،يزبا ،هللا ابي يا :قال «سنفأح ،أسأت إذا» :قال زباي هللا ابي يا :قال

رواه ابن حبان«. خلقك وليحسن
6
. 

 أكمذ المؤمنين إيماًنا أحسنهم خلًقا

أَْكَمُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2012

رواه الترمذي«. َسائِِهْم ُخلُقااَوِخيَاُرُكْم ِخيَاُرُكْم لِنِ  ،أَْحَسنُُهْم ُخلُقاا :الُمْؤِمنِيَن إِيَماناا
3
. 

 أحسن النا  خلًقا خيرهم إسالًما

ا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2016 َخْيُرُكْم إِْسًَلما

رواه أحمد«. أََحاِسنُُكْم أَْخًَلقاا
3
. 

 البر حسن الخلق

اِس ْبِن ِسْمَعاَن اأْلَْاَصاِريِّ  َعنِ  (2013 َسأَْلُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه النَّوَّ

ْثمِ  ،َعْن اْلبِرِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ْثُم َما َحاَك فِي َصْدِركَ  ،اْلبِر  ُحْسُن الُخلُقِ » :فَقَالَ  ،َواإْلِ َوَكِرْهَت أَْن  ،َواإْلِ

. رواه مالم«يَطَّلَِع َعلَْيِه النَّاسُ 
1
. 

ه وسالم وأقاربهم أصحاب الخلق الحسن أحب الناا  إلاى رساوذ هللا صالى هللا عليا
 منه مجلًسا يوم القيامة

إنَّ أََحبَُّكْم إلَيَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (2013

هللا  يَّ أََحاِسنُُكْم أَْخًَلقاا الُمَوطَّئُوَن أَْكنَافاا الَِّذيَن يَأْلَفُوَن َويُْؤلَفُوَن، َوإِنَّ أَْبَغَضُكْم إلَ 

                                                 

 (.10) «صحيح الجامع»(، وهو في 2150حديث حان رواه الترمذي ) 2

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»(، وهاااوفي 163رواه ابااان حباااان ) حاااديث حاااان 6

(6213.) 

 (.1/605) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 2226رواه الترمذي ) 3

( لشايخنا 1/605) «الجاامع  الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهوفي 6/352رواه أحمد ) 3

 العالمة الوابعي رحمه هللا.

 (.6113مالم ) 1
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قُوَن بَْيَن اْْلَِحبَِّة، الُمْلتَِمُسوَن لِْلبَُرآِء اْلَعْيبَ الَمشَّاُءوَن بِالنَِّمي  رواه الطبرااي« َمِة الُمفَرِّ
2
. 

 ،إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َجابِرٍ و (2011

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  بتمامه وشرحه  الحديث وقد تقدم« ...قااأََحاِسنَُكْم أَْخًَل  :َوأَْقَربُِكْم ِمنِّي َمْجلِسا

 في )الترهيب من الكبر(.

 حسن الخلق خير عطاء يعطيه هللا العبد المسلم

َما َخْيُر  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَُساَمةَ ْبِن َشِريكٍ  (2012

رواه ابن ماجة«. ُخلُق  َحَسن  » :قَالَ  ؟َما أُْعِطَي اْلَعْبدُ 
6
. 

 .«خلق حسن»في روية:  ما أفضل ما أعطي المالم؟ قال: و

 المسلم ال يسع النا  بماله ولكن  يسعهم منه حسن خلقه

إنَُّكْم لَْن تََسُعوا »أَاَّهُ قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2010

رواه أبو يعلى والبزار«. َوُحْسُن الُخلُقِ  ،ُجوهِ فَْليََسْعُهْم ِمْنُكْم بَْسطُ اْلوُ  ،النَّاَس بِأَْمَوالُِكمْ 
3
. 

 حسن الخلق من أفضذ األعماذ الصالحة

ما عمل ابن آدم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي  هللا عنه، عن النبي  (2015

. رواه البخاري في «شيئاا أفضل من الصًلة، وصًلح ذات البين، وخلق حسن

«التاريخ»
3
. 

                                                 

(، وهاااو فاااي 206) «المعجااام الصاااغير»حاااديث حاااان لغياااره رواه الطبراااااي فاااي  2

(. قولااه: 6215« )صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وفااي 301-6/305) «الصااحيحة»

هاذا مثال وحقيقتاه مان التوطئاة، وهاي  التمهياد «: النهاياة»قاال فاي « ن أكنافًاالموطؤو»

والتذليل، واألكناف: الجوااب أراب الذين جاواابهم وطيئاة ياتمكن فيهاا مان يصااحبهم وال 

 يتأذى اهـ

 (.1/620) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3332رواه ابن ماجة ) 6

، 2105، 2100) «كشاااف األساااتار»ار كماااا فاااي (، والباااز2110رواه أباااو يعلاااى ) 3

 (.6222) «صحيح الترغيب، والترهيب»(، وهو في 2101

 «الصاااحيحة»(، وهاااو فاااي 2/23) «التااااريخ»حاااديث صاااحيح رواه البخااااري فاااي  3

(2335.) 
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دعاء هللا أن يحسن خلق العبد
2
 

أَاَّهُ َكاَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ  َعنْ  (2011

اَلِة قَالَ  َماَواِت َواْْلَ » :قَاَم إِلَى الصَّ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر السَّ  ْرَض َحنِيفاا َوَما أَنَا ِمنَ َوجَّ

َمَماتِي هلل َربِّ اْلَعالَِميَن ََل َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك وَ  ،َوَمْحيَايَ  ،َونُُسِكي ،الُمْشِرِكيَن إِنَّ َصًَلتِي

أَْنَت َربِّي َوأَنَا َعْبُدَك ظَلَْمُت  ،أَْنَت الَملُِك ََل إِلَهَ إَِلَّ أَْنتَ  ،اللهمَّ  ،الُمْسلِِمينَ  أُِمْرُت َوأَنَا ِمنَ 

نُوَب إَِلَّ أَْنتَ َواْعتََرْفُت بَِذْنبِي فَاْغفِْر لِي ُذنُوبِي َجِميعاا إِ  ،نَْفِسي َواْهِدنِي  ،نَّهُ ََل يَْغفُِر الذ 

َواْصِرْف َعنِّي َسيِّئََها ََل يَْصِرُف َعنِّي َسيِّئََها  ،ِْلَْحَسِن اْْلَْخًَلِق ََل يَْهِدي ِْلَْحَسنَِها إَِلَّ أَْنتَ 

أَنَا بَِك َوإِلَْيَك تَبَاَرْكَت  ،شَّر  لَْيَس إِلَْيكَ َوال ،َوالَخْيُر ُكل هُ فِي يََدْيكَ  ،لَبَّْيَك َوَسْعَدْيكَ  ،إَِلَّ أَْنتَ 

رواه مالم«. أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ  ،َوتََعالَْيتَ 
6
. 

اللهمَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (2200

رواه أحمد«. فَأَْحِسْن ُخلُقِي ،أَْحَسْنَت َخْلقِي
3
 . 

 خالقا ُبِعَث النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ليتمم صالح األإنم

إِنََّما بُِعْثُت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2202

َم َصالَِح اْْلَْخًَلقِ  رواه أحمد« ِْلُتَمِّ
3
. 

ا بَلََغ : َعْنهَُما قَالَ  هللاُ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َعنِ و (2206  ملسو هيلع هللا ىلصأَبَا َذرٍّ َمْبَعُث النَّبِيِّ لَمَّ

ُجِل الَِّذي يَْزُعُم أَاَّهُ اَبِيٌّ يَأْتِيهِ  ،اْرَكْب إِلَى هََذا اْلَواِبي :قَاَل أِلَِخيهِ  فَاْعلَْم لِي ِعْلَم هََذا الرَّ

 ،َوَسِمَع ِمْن قَْولِهِ  ،ى قَِدَمهُ َحتَّ  ،فَاْاطَلََق اأْلَخُ  .ثُمَّ اْئتِنِي ،َواْسَمْع ِمْن قَْولِهِ  ،الاََّماءِ  اْلَخبَُر ِمنَ 

ْعرِ  ،َرأَْيتُهُ يَأُْمُر بَِمَكاِرِم اأْلَْخاَلقِ  :فَقَاَل لَهُ  ،ثُمَّ َرَجَع إِلَى أَبِي َذرٍّ  ... َوَكاَلًما َما هَُو بِالشِّ

الحديث. متفق عليه
1
. 

 حسن خلق رسوذ هللا صلى هللا عليه  وعلى آله وسلم

 .[3]القلم:  لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم﴾ ﴿َوإِاَّكَ قال هللا تعالى: 

ِمْن أَْحَاِن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (2203

َوفِي اَْفِاي أَْن أَْذهََب لَِما أََمَراِي  ،َوهللا اَل أَْذهَبُ  :فَقُْلتُ  ،فَأَْرَسلَنِي يَْوًما لَِحاَجةٍ  ،النَّاِس ُخلُقًا

وقِ فَخَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصبِِه اَبِيُّ هللا  فَإَِذا َرُسوُل هللا  ،َرْجُت َحتَّى أَُمرَّ َعلَى ِصْبيَاٍن َوهُْم يَْلَعبُوَن فِي الاُّ

                                                 

 (.1/623) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

 (.002مالم ) 6

 (.623 -1/626) «الجامع الصحيح»يح، وهو في ( بإسناب صح2/25رواه أحمد ) 3

 (.1/620) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6/352رواه أحمد ) 3

 (.6303(، ومالم )3522البخاري ) 1
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أََذَهْبَت  ،يَا أُنَْيسُ » :فَقَالَ  ،فَنَظَْرُت إِلَْيِه َوهَُو يَْضَحكُ  :قَْد قَبََض بِقَفَاَي ِمْن َوَرائِي قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص 

َوهللا لَقَْد َخَدْمتُهُ تِْاَع  :قَاَل أَاَسٌ  ،ا أَْذهَُب يَا َرُسوَل هللاأَاَ  ،اََعمْ  :قُْلتُ  :قَالَ  ؟«َحْيُث أََمْرتُكَ 

هاَلَّ فََعْلَت َكَذا  ،أَْو لَِشْيٍء تََرْكتُهُ  ،َوَكَذا ،لَِم فََعْلَت َكَذا :ِسنِيَن َما َعلِْمتُهُ قَاَل لَِشْيٍء َصنَْعتُهُ 

. رواه مالمَوَكَذا
2
. 

 .أَْحَاَن النَّاِس ُخلُقًا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل هللاوفي رواية له:  (2203

َوَكاَن لِي أٌَخ  ،أَْحَاَن النَّاِس ُخلُقًا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  وعنه رضي هللا عنه (2201

يَا أَبَا ُعَمْيٍر َما فََعَل » :َوَكاَن إَِذا َجاَء قَالَ  -أَْحِابُهُ فَِطيًما- :أَبُو ُعَمْيٍر قَالَ  :يُقَاُل لَهُ 

اَلةَ  ،اَن يَْلَعُب بِهِ اَُغٌر كَ  ؟«الن َغْيرُ  فَيَأُْمُر بِاْلبَِااِط الَِّذي  ،َوهَُو فِي بَْيتِنَا ،فَُربََّما َحَضَر الصَّ

. متفق عليهفَيَُصلِّي بِنَا ،َواَقُوُم َخْلفَهُ  ،ثُمَّ يَقُومُ  ،َويُْنَضحُ  ،فَيُْكنَسُ  ،تَْحتَهُ 
6
. 

ُجُل فََصافََحهُ اَل إَِذا اسْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  وعنه رضي هللا عنه (2202 تَْقبَلَهُ الرَّ

ُجُل يَْنِزعُ  ،يَْنِزُع يََدهُ ِمْن يَِدهِ  َحتَّى يَُكوَن  ،َواَل يَْصِرُف َوْجهَهُ َعْن َوْجِههِ  ،َحتَّى يَُكوَن الرَّ

ُجُل هَُو الَِّذي يَْصِرفُهُ  . رواه الترمذيالرَّ
3
. 

يَا أُمَّ  وعن عائشة رضي هللا عنها أن هشام بن سعد سألها فقال: (2200

 :قَالَتْ  .بَلَى :قُْلتُ  ؟أَلَْاَت تَْقَرأُ اْلقُْرآنَ  :قَالَتْ  ؟ملسو هيلع هللا ىلصأَْابِئِينِي َعْن ُخلُِق َرُسوِل هللا  ،الُمْؤِمنِينَ 

. رواه مالم.َكاَن اْلقُْرآنَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ ُخلَُق اَبِيِّ هللا 
3

 

 نماذج من حسن خلقه صلى هللا عليه  وعلى آله وسلم

 اذكر طرفًا منها وهي كما يلي:وهي كثيرة جًدا ولكن 

 مداعبته صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أصحابه

إِنِّي ََل » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2205

نِّي ََل أَقُوُل إَِلَّ إِ » :فَقَالَ  ،فَإِاََّك تَُداِعبُنَا يَا َرُسوَل هللا :قَاَل بَْعُض أَْصَحابِهِ  «أَقُوُل إَِلَّ َحق اا

رواه أحمد، والترمذي«. َحق اا
1
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل اْستَْحَمَل َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2201

َل فَقَا ؟َما أَْصنَُع بَِولَِد النَّاقَةِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ،«إِنِّي َحاِملَُك َعلَى َولَِد النَّاقَةِ » :فَقَالَ 

                                                 

 (.6301مالم ) 2

 طائر يشبه العصفور.« النغير»(. و6210(، ومالم )2603البخاري ) 6

 (.6351) «الصحيحة»في  (، وهو6301حديث صحيح لغيره، رواه الترمذي ) 3

 (.032مالم ) 3

(، وهاااااو فاااااي 2110(، والترماااااذي )5102حاااااديث صاااااحيح لغياااااره رواه أحماااااد ) 1

 (.2062) «الصحيحة»
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بَِل إَِلَّ الن وقُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  رواه أبو باوب، والترمذي«. َوَهْل تَلُِد اإْلِ
2
. 

 مالطفته صلى هللا عليه وعلى آله وسلم األطفاذ

َصاَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّْيُت َمَع َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ  (2220

فََجَعَل يَْمَاُح َخدَّْي أََحِدِهْم  ،َوَخَرْجُت َمَعهُ فَاْستَْقبَلَهُ ِوْلَدانٌ  ،ثُمَّ َخَرَج إِلَى أَْهلِهِ  ،اأْلُولَى

ا أَاَا :َواِحًدا َواِحًدا قَالَ  أَْو ِريًحا َكأَاََّما أَْخَرَجهَا  ،فََوَجْدُت لِيَِدِه بَْرًبا :فََمَاَح َخدِّي قَالَ  ،َوأَمَّ

. رواه مالمِمْن ُجْؤاَِة َعطَّارٍ 
6
. 

 ى هللا عليه وعلى آله وسلم ولدهتقبيله صل

 ،اْلَحَاَن ْبَن َعلِيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصقَبََّل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2222

اْلَولَِد َما قَبَّْلُت  إِنَّ لِي َعَشَرةً ِمنَ  :فَقَاَل اأْلَْقَرعُ  ،َوِعْنَدهُ اأْلَْقَرُع ْبُن َحابٍِس التَِّميِميُّ َجالًِاا

متفق عليه«. َمْن ََل يَْرَحُم ََل يُْرَحمُ » :ثُمَّ قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر إِلَْيِه َرُسوُل هللا  ،ِمْنهُْم أََحًدا
3
. 

 خدمته صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أهله

، في الترغيب في «َكاَن فِي ِمْهنَِة أَْهلِهِ »تقدم ذلك في حديث عائشة رضي هللا عنها: 

 التواضع.

 م عمن يريد قتلهعفوه صلى هللا عليه وعلى آله  وسل

قِبََل  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد هللا رضي هللاُ عنهما أَاَّهُ َغَزا َمَع َرُسوِل هللا  (2226

ا قَفََل َرُسوُل هللا  اْلقَائِلَةُ فِي َواٍب َكثِيِر اْلِعَضاِه، فَنََزَل َرُسوُل  قَفََل َمَعهُ، فَأَْبَرَكْتهُمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَْجٍد فَلَمَّ

َق النَّاُس فِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  تَْحَت َسُمَرٍة  ملسو هيلع هللا ىلصاْلِعَضاِه يَْاتَِظلُّوَن بِالشََّجِر، َواََزَل َرُسوُل هللا  يَوتَفَرَّ

يَْدُعواَا فَِجْئنَاهُ فَإَِذا ِعْنَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََعلََّق بِهَا َسْيفَهُ.قَاَل َجابٌِر: فَنِْمنَا اَْوَمةً، ثُمَّ إَِذا َرُسوُل هللا 

هََذا اْختََرطَ َسْيفِي، َوأَاَا اَائٌِم فَاْستَْيقَْظُت َوهَُو فِي  إِنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصأَْعَرابِيٌّ َجالٌِس. فَقَاَل َرُسوُل هللا 

ثُمَّ لَْم يَُعاقِْبهُ َرُسوُل هللا « يَِدِه َصْلتًا فَقَاَل لِي: َمْن يَْمنَُعَك ِمنِّي؟ قُْلُت: هللا فَهَا هَُو َذا َجالِسٌ 

. متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلص
3
. 

 هعفوه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عمن أغلظ علي

                                                 

صاحيح أباي »( بإساناب صاحيح وهاو فاي 2112(، والترماذي )3115رواه أبو باوب ) 2

 .«باوب

وهااي ، «جؤاااة عطااار»، أي: الظهاار. قولااه: «صااالة األولااى»(. قولااه: 6361مااالم ) 6

 (.21/51« )شرح النووي على مالم»الاقط الذي في متاع العطار. كذا في 

 (.6325(، ومالم )1110البخاري ) 3

 (. وقد تقدم شرحه.533(، ومالم )6120البخاري ) 3



  الترغيب في حسن الخلق

 

302 

 

 َوَعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  أَْمِشي ُكْنتُ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ   َمالِكٍ  ْبنِ  أَاَسِ  َعنْ  (2223 

 َصْفَحةِ  إِلَى اَظَْرتُ  َحتَّى َشِديَدةً  َجْذبَةً  فََجَذبَهُ  ،أَْعَرابِيٌّ  فَأَْبَرَكهُ  ،اْلَحاِشيَةِ  َغلِيظُ  اَْجَرااِيٌّ  بُْربٌ 

َباءِ  َحاِشيَةُ  بِهِ  َرتْ أَثَّ  قَدْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعاتِقِ  هللا  َمالِ  ِمنْ  لِي ُمرْ  :قَالَ  ثُمَّ  ،َجْذبَتِهِ  ِشدَّةِ  ِمنْ  الرِّ

بَِعطَاءٍ  لَهُ  أََمرَ  ثُمَّ  ،فََضِحكَ  إِلَْيهِ  فَاْلتَفَتَ  ،ِعْنَدكَ  الَِّذي
2

 . متفق عليه.

 عدم انتقامه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لنفسه

 أَْمَرْينِ  بَْينَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  ُخيِّرَ  َما: قَالَتْ  أَاَّهَا َعْنهَارضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ  (2223

هللا  َرُسولُ  اْاتَقَمَ  َوَما ،ِمْنهُ  النَّاسِ  أَْبَعدَ  َكانَ  إِْثًما َكانَ  فَإِنْ  ،إِْثًما يَُكنْ  لَمْ  َما أَْيَاَرهَُما أََخذَ  إِالَّ  ،قَطُّ 

هلل. متفق عليه بِهَا فَيَْنتَقِمَ  ،هللا ُحْرَمةُ  تُْنتَهَكَ  أَنْ  إِالَّ  ،قَطُّ  َشْيءٍ  فِي لِنَْفِاهِ  ملسو هيلع هللا ىلص
6
. 

 َواَل  ،بِيَِدهِ  قَطُّ  َشْيئًا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َضَربَ  َماوعنها رضي هللاُ عنها قالت:  (2221

 ؛َصاِحبِهِ  ِمنْ  فَيَْنتَقِمَ  قَطُّ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  اِيلَ  َوَما ،هللا َسبِيلِ  فِي يَُجاِهدَ  أَنْ  إاِلَّ  ،َخاِبًما َواَل  ،اْمَرأَةً 

. رواه مالمَوَجلَّ  َعزَّ  هلل فَيَْنتَقِمَ  ،هللا َمَحاِرمِ  ِمنْ  َشْيءٌ  يُْنتَهَكَ  أَنْ  إاِلَّ 
3
. 

 لم يكن صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فاحًشا وال متفحًشا

َسأَْلُت َعائَِشةَ َعْن ُخلُِق َرُسوِل عن أبي عبد هللا الجدلي رحمه هللا قال:  (2222

ًشا ،لَْم يَُكْن فَاِحًشا :لَتْ فَقَا ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ابًا فِي اأْلَْسَواقِ  ،َواَل ُمتَفَحِّ يِّئَةِ  ،َواَل َصخَّ َواَل يَْجِزي بِالاَّ

يِّئَةَ  .َويَْصفَحُ  ،َولَِكْن يَْعفُو ،الاَّ
3

 

 اعتذاره صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ممن رد هديته

ْعِب ْبِن َجثَّاَمةَ اللَّْيثِيِّ  َعنِ  (2220  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ أَْهَدى لَِرُسوِل هللا  عنه رضي هللا الصَّ

ا َرأَى َما فِي َوْجِههِ  ،فََربَّهُ َعلَْيهِ  ،أَْو بَِوبَّانَ  ،َوهَُو بِاأْلَْبَواءِ  ،ِحَماًرا َوْحِشي ًا إِنَّا لَْم » :قَالَ  ،فَلَمَّ

متفق  عليه« إَِلَّ أَنَّا ُحُرم   ؛نَُردَّهُ َعلَْيكَ 
1
. 
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 سلم أنه اليرد سائاًل من حسن خلقه صلى هللا عليه و

بِبُْرَبٍة َمْنُاوَجٍة فِيهَا  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءتِ ، َعْنهُ  هللاُ َعْن َسْهٍل َرِضَي  (2225

ْملَةُ  :قَالُوا ؟أَتَْدُروَن َما اْلبُْرَبةُ  ،َحاِشيَتُهَا فَِجْئُت  ،اََاْجتُهَا بِيَِدي :قَالَتْ  .اََعمْ  :قَالَ  ،الشَّ

نَهَا فاَُلنٌ  ،َوإِاَّهَا إَِزاُرهُ  ،فََخَرَج إِلَْينَا ،ُمْحتَاًجا إِلَْيهَا ملسو هيلع هللا ىلصفَأََخَذهَا النَّبِيُّ  ،أِلَْكُاَوَكهَا  :فَقَالَ  ،فََحاَّ

 ،ثُمَّ َسأَْلتَهُ  ،ُمْحتَاًجا إِلَْيهَا ملسو هيلع هللا ىلصَما أَْحَاْنَت لَبَِاهَا النَّبِيُّ  :قَاَل اْلقَْومُ  !اْكُانِيهَا َما أَْحَانَهَا

قَاَل  .لِتَُكوَن َكفَنِي ؛إِاََّما َسأَْلتُهُ  ،إِاِّي َوهللا َما َسأَْلتُهُ أِلَْلبََاهُ  :قَالَ  َسائاِلً. أَاَّهُ اَل يَُربُّ َوَعلِْمَت 

. رواه  البخاريفََكااَْت َكفَنَهُ  :َسْهلٌ 
2
. 

 من حسن خلقه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه ال يعيب الطعام أبًدا

 ،اْشتَهَاهُ أََكلَهُ  إِنِ  ،طََعاًما قَطُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َعاَب النَّبِيُّ : َعْنهُ قَالَ  هللاُ َرِضَي  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

. متفق عليهَوإاِلَّ تََرَكهُ 
6
. 

 ثمرات حسن الخلق

 حسن الخلق من أسباب دخوذ الجنة

أَنَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  الباهلي رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2221

 ؛َوبِبَْيٍت فِي َوَسِط الَجنَّةِ  ،لَِمْن تََرَك اْلِمَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحق اا ؛بِبَْيٍت فِي َربَِض الَجنَّةِ َزِعيم  

ا َن ُخلُقَهُ  ؛َوبِبَْيٍت فِي أَْعلَى الَجنَّةِ  ،لَِمْن تََرَك اْلَكِذَب َوإِْن َكاَن َماِزحا رواه أبو «. لَِمْن َحسَّ

باوب
3
. 

 بة هللاحسن الخلق من أسباب مح

 على كأن ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي عند كنا: رضي هللا عنه قال شريك بن أسامة عن (2260

 هللا، رسول يا: فقالوا األعراب، من ااس جاءه إذ كلم،مت منا يتكلم ما ، الرخم رءوسنا

«خلقا أحسنهم هللا إلى الناس أحب»: قال هللا؟ رسول يا هللا، إلى أحب الناس أي
3

. رواه 
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 ابن حبان. 

 ُم صاحبه على  النارحسن الخلق ُيَحرِّ 

أَََل أُْخبُِرُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (2262

رواه الترمذي«. أَْو بَِمْن تَْحُرُم َعلَْيِه النَّاُر َعلَى ُكلِّ قَِريٍب َهيٍِّن َسْهلٍ  ،بَِمْن يَْحُرُم َعلَى النَّارِ 
2
. 

 ميزان العبد ذُ قِّ ثَ حسن الخلق يُ 

َما ِمْن َشْيٍء أَْثقَُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  (2266

رواه أبو باوب«. فِي اْلِميَزاِن ِمْن ُحْسِن الُخلُقِ 
6
. 

 يدرث المرء بحسن خلقه درجة الصائم القائم

إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل هللا: قَالَتْ  رضي هللا عنهاَعْن َعائَِشةَ  (2263

ائِِم اْلقَائِمِ  ؛الُمْؤِمَن لَيُْدِركُ  رواه أبو باوب«. بُِحْسِن ُخلُقِِه َدَرَجةَ الصَّ
3
. 

 إلى صديق وَّ دُ العَ  ذُ وِّ حَ حسن الخلق يُ 

يِّئَةُ اْبفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَاُن فَإَِذا الَّ قال هللا تعالى: ﴿ ِذي بَْينََك َوال تَْاتَِوي اْلَحَانَةُ َوال الاَّ

﴾ َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ *َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَاَّهُ َولِيٌّ َحِميٌم 

 .[31-33]فصلت: 

 حسن الخلق يجعذ العبد من خيار النا 

 ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا لَْم يَُكْن رَ  :قَالَ  عن عبد هللا بن عمرو رضي  هللا عنهما (2263

ًشا ،فَاِحًشا متفق عليه«. إِنَّ ِخيَاَرُكْم أََحاِسنُُكْم أَْخًَلقاا» :َوإِاَّهُ َكاَن يَقُولُ  ،َواَل ُمتَفَحِّ
3
. 

 حسن الخلق من أسباب عمران الديار والزيادة في األعمار

 َحظَّهُ  ْعِطيَ أُ  َمنْ  إِنَّهُ » :لَهَا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنها،  َعائَِشةَ  َعنْ  (2261

ْفقِ  ِمنَ  ْنيَا َخْيرِ  ِمنْ  َحظَّهُ  أُْعِطيَ  فَقَدْ  الرِّ ِحمِ  َوِصلَةُ  ،َواْْلِخَرةِ  الد   ،الُخلُقِ  َوُحْسنُ  ،الرَّ
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يَارَ  يَْعُمَرانِ  اْلِجَوارِ  َوُحْسنُ  رواه أحمد«. اْْلَْعَمارِ  فِي َويَِزيَدانِ  ،الدِّ
2
. 

 حسن الخلق سبب لعفو هللا وغفرانه

 ،هللا َمااًل  آتَاهُ  ِعبَاِبهِ  ِمنْ  هللا بَِعْبدٍ  أُتِيَ » :قَالَ  رضي  هللا عنه َذْيفَةَ حُ  َعنْ  (2262

ْايَا فِي َعِمْلتَ  َماَذا :لَهُ  فَقَالَ   ،َمالَكَ  آتَْيتَنِي ،َربِّ  يَا :قَالَ  هللا َحِديثًا يَْكتُُمونَ  َواَل  :قَالَ  ؟الدُّ

 ،المْعِارَ  َوأُْاِظرُ  ،الموِسرِ  َعلَى أَتَيَاَّرُ  فَُكْنتُ  ،اْلَجَوازُ  قِيُخلُ  ِمنْ  َوَكانَ  ،النَّاسَ  أُبَايِعُ  فَُكْنتُ 

 .َعْبِدي َعنْ  تََجاَوُزوا ِمْنكَ  بَِذا أََحقُّ  أَاَا :هللا فَقَالَ 

 لِ َرُسو فِي ِمنْ  َسِمْعنَاهُ  هََكَذا :اأْلَْاَصاِريُّ  َمْاُعوبٍ  َوأَبُو ،اْلُجهَنِيُّ  َعاِمرٍ  ْبنُ  ُعْقبَةُ  فَقَالَ 

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلصهللا 
6
. 

 الترغيب في الحياء

 تعريف الحياء لغة واصطالًحا

 الحياء لغة: ضد الوقاحة.

واصطالًحا: قال النووي: قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، 

 .«رياض الصالحين»ويمنع من التقصير في حق ذي الحق اهـ من 

 الحياء من خصاذ اإليمان وشعبه

يَماُن بِْضع  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَ  (2260 اإْلِ

يَمانِ  َوالَحيَاُء ُشْعبَة  ِمنَ  ،َوِست وَن ُشْعبَةا  . متفق عليه«اإْلِ
3
. 

َعلَى َرُجٍل  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ النَّبِيُّ قال:  َعْنهَُما هللاُ َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي و (2265

فَقَاَل  .قَْد أََضرَّ بِكَ  :إِاََّك لَتَْاتَْحيِي َحتَّى َكأَاَّهُ يَقُولُ  :تُِب أََخاهُ فِي اْلَحيَاِء يَقُولُ َوهَُو يَُعا

يَمانِ  ؛َدْعهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  متفق عليه«. فَإِنَّ الَحيَاَء ِمن اإْلِ
3
. 

 يَاُء ِمنَ اْلحَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2261

                                                 

 «الصااحيح الماااند»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 2/211حااديث صااحيح، رواه أحمااد ) 2

(2261). 
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يَمانِ   يَماُن فِي الَجنَّةِ  ،اإْلِ رواه الترمذي«. َواْلَجفَاُء فِي النَّارِ  ،اْلَجفَاءِ  َواْلبََذاُء ِمنَ  ،َواإْلِ
2
. 

 ،الحياء: »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما، قال: قال النبي و (2230

رواه الحاكم «واإليمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع اْلخر
6
. 

 اصنع ما شئتإذا لم تستح ف

ا أَْدَرَك » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ عن أبي ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2232 إِنَّ ِممَّ

ِة اْْلُولَى رواه البخاري« فَاْصنَْع َما ِشْئتَ  ؛إَِذا لَْم تَْستَحِ  :النَّاُس ِمْن َكًَلِم الن بُوَّ
3
. 

 األمر والوصية بالحياء من هللا

 في ذكر الموت[ أما األمر فقد تقدم بليله في ]الترغيب

 وأما الوصية:

فعن سعيد بن يزيد األاصاري رضي هللا عنه أن رجاًل قال: يا رسول  (2236

أوصيك أن تستحي من هللا عز وجل كما تستحي رجًل من صالحي »هللا أوصني قال: 

«الزهد»رواه أحمد بن حنبل في «. قومك
3
. 

 هللا أحق أن يستحيا منه

يَا َرُسوَل  :قُْلتُ : قَالَ  ه رضي هللا عنهدِّ َعْن جَ  هأَِبي عنَحِكيٍم عن بهز بن  (2233

أَْو َما َملََكْت  ،اْحفَْظ َعْوَرتََك إَِلَّ ِمْن َزْوَجتِكَ » :قَالَ  ؟َوَما اََذرُ  ،َعْوَراتُنَا َما اَأِْتي ِمْنهَا هللا،

ُجلِ  :فَقَالَ  «يَِمينُكَ  ُجُل يَُكوُن َمَع الرَّ  :قُْلتُ  «يََراَها أََحد  فَاْفَعلْ إِْن اْستَطَْعَت أَْن ََل » :قَالَ  ؟الرَّ

ُجُل يَُكوُن َخالِيًا قَالَ  رواه الترمذي«. أََحق  أَْن يُْستَْحيَا ِمْنهُ  هللفَا» :َوالرَّ
1
. 

 الحياء ال يأتي إال بخير

اْلحيَاُء ََل » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  عن عمران بن حصين رضي هللا عنه، قال قال (2233
                                                 

 (.1/622) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6001رواه الترمذي ) 2

غلاظ »قال فاي النهاياة: « الجفاء»، أي: الفحش في الكالم قاله الترمذي. و«البذاء»قوله: 

 .«الطبع

 (.016) «الصحيح الماند»(بإسناب صحيح، وهو في 2/66رواه الحاكم ) 6

 (.2260البخاري ) 3

 «الصااحيحة»(، وهاو فااي 32)ص «الزهااد»حاديث صااحيح رواه أحماد باان حنباال فاي  3

(032.) 

 (.603) «صحيح الجامع»( بإسناب حان، وهو في 6021رواه الترمذي ) 1
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َوِمْنهُ  ،أَنَّ ِمْنهُ َوقَاًرا ،إِاَّهُ َمْكتُوٌب فِي اْلِحْكَمةِ  :َشْيُر ْبُن َكْعبٍ فَقَاَل بُ ، «يَأْتِي إَِلَّ بَِخْيرٍ 

ثَُك َعْن َرُسوِل هللا :فَقَاَل ِعْمَرانُ  .َسِكينَةً  ثُنِي َعْن ُصُحفِكَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص أَُحدِّ . متفق عليه.َوتَُحدِّ
2
 

 «.ل هُ َخْير  اْلحيَاُء كُ » :أَْو قَالَ ، «اْلحيَاُء َخْير  ُكل هُ »وفيه رواية: 

 الحياء خلق اإلسالم

إِنَّ لُِكلِّ ِديٍن ُخلُقاا » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  (2231

ْسًَلِم اْلحيَاءُ  رواه ابن ماجة«. َوُخلُُق اإْلِ
6
. 

 الحياء من الخصاذ التي يحبها هللا

إِنَّ فِيَك » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي َرُسوُل هللا عن أشج بن عصر رضي هللا عنه قال:  (2232

أَقَِديًما َكاَن  :قُْلتُ  «َواْلحيَاءُ  ،اْلِحْلمُ » :قَالَ  ؟َما هَُما :قُْلتُ  «َعزَّ َوَجلَّ  هللاُ ُخلَّتَْيِن يُِحب ُهَما 

ا» :قَالَ  ؟أَْم َحِديثًا ،فِيَّ  واه . رالَِّذي َجبَلَنِي َعلَى ُخلَّتَْيِن يُِحبُّهَُما اْلَحْمُد هلل :قُْلتُ  «بَْل قَِديما

أحمد.
3

 

 الحياء من صفات هللا عزوجذ

َرأَى َرُجاًل يَْغتَِاُل  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل هللاَ بن أمية رضي هللا عنه  َعْن يَْعلَى (2230

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل  ،َوأَْثنَى َعلَْيهِ  ،فََحِمَد هللاَ  ،فََصَعَد اْلِمْنبَرَ  ،بِاْلبََراِز باَِل إَِزارٍ 

رواه أبو باوب«. فَإَِذا اْغتََسَل أََحُدُكْم فَْليَْستَتِرْ  ،ْترَ ير  يُِحب  اْلحيَاَء َوالسِّ َحيِي  ِستِّ 
3
. 

 الحياء من صفات األنبياء عليهم السالم

 هللاُ يَْجَمُع » ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ قَاَل َرُسوُل  :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2235

وَن لَِذلِكَ فَيَْهتَ  ،النَّاَس يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  لَْو اْستَْشفَْعنَا  :فَيَقُولُونَ  ،فَيُْلَهُموَن لَِذلِكَ  -وفي رواية- م 

أَْنَت آَدُم أَبُو  :فَيَقُولُونَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَيَأْتُوَن آَدَم  :قَالَ  .َعلَى َربِّنَا َحتَّى يُِريَحنَا ِمْن َمَكانِنَا َهَذا

اْشفَْع لَنَا ِعْنَد  ؛َوأََمَر الَمًَلئَِكةَ فََسَجُدوا لَكَ  ،ُروِحهِ  َونَفََخ فِيَك ِمنْ  ،بِيَِدهِ  هللاُ الَخْلِق َخلَقََك 

 ؛لَْسُت ُهنَاُكْم فَيَْذُكُر َخِطيئَتَهُ الَّتِي أََصابَ  :فَيَقُولُ  ،َربَِّك َحتَّى يُِريَحنَا ِمْن َمَكانِنَا َهَذا

َل َرسُ  ،فَيَْستَْحيِي َربَّهُ ِمْنَها ا أَوَّ ا  :قَالَ  هللاُ وٍل بََعثَهُ َولَِكْن اْئتُوا نُوحا  :فَيَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَيَأْتُوَن نُوحا

                                                 

 (.30(، ومالم )2220البخاري ) 2

 (.130) «الصحيحة»( وغيره، وهو في 3252اجة )حديث صحيح لغيره رواه ابن م 6

عن ابن عباس رضي  «الصحيحين»( بإسناب صحيح، وأصله في 3/602رواه أحمد ) 3

 ، أي: خصلتين.«خلتين»هللا عنهما. قوله: 

. قولااه: «صااحيح ساانن أبااي باوب»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3026رواه أبااو باوب )  3

 هو اسم للفضاء الواسع. «البراز»
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 ملسو هيلع هللا ىلصَولَِكْن اْئتُوا إِْبَراِهيَم  ،فَيَْستَْحيِي َربَّهُ ِمْنَها ،لَْسُت ُهنَاُكْم فَيَْذُكُر َخِطيئَتَهُ الَّتِي أََصابَ  

َويَْذُكُر َخِطيئَتَهُ الَّتِي  ،ُت ُهنَاُكمْ لَسْ  :فَيَقُولُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَيَأْتُوَن إِْبَراِهيَم  ،َخلِيًلا  هللاُ الَِّذي اتََّخَذهُ 

 .َوأَْعطَاهُ التَّْوَراةَ  هللاُ،الَِّذي َكلََّمهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَِكْن اْئتُوا ُموَسى  ،فَيَْستَْحيِي َربَّهُ ِمْنَها ،أََصابَ 

فَيَْستَْحيِي  ،بَ َويَْذُكُر َخِطيئَتَهُ الَّتِي أََصا ،لَْسُت ُهنَاُكمْ  :فَيَقُولُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَيَأْتُوَن ُموَسى  :قَالَ 

 ،َوَكلَِمتَهُ  هللاَ،فَيَأْتُوَن ِعيَسى ُروَح  ،َوَكلَِمتَهُ  هللاَ،َولَِكْن اْئتُوا ِعيَسى ُروَح  ،َربَّهُ ِمْنَها

ا  ،لَْسُت ُهنَاُكمْ  :فَيَقُولُ  دا َم ِمْن َذْنبِِه َوَما تَأَخَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَِكْن اْئتُوا ُمَحمَّ ا قَْد ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ  .رَ َعْبدا

فَإَِذا أَنَا َرأَْيتُهُ َوقَْعُت  ،فَيُْؤَذُن لِي ،فَأَْستَأِْذُن َعلَى َربِّي ،فَيَأْتُونِي :ملسو هيلع هللا ىلص هللاَ قَاَل َرُسوُل  :قَالَ 

ا دُ  :فَيُقَالُ  هللاُ،فَيََدُعنِي َما َشاَء  ،َساِجدا اْشفَْع  ،َسْل تُْعطَهْ  ،قُْل تُْسَمعْ  ،اْرفَْع َرْأَسكَ  ،يَا ُمَحمَّ

 ،فَيَُحد  لِي َحد اا ،ثُمَّ أَْشفَعُ  ،فَأَْحَمُد َربِّي بِتَْحِميٍد يَُعلُِّمنِيِه َربِّي ،فَأَْرفَُع َرْأِسي .عْ تَُشفَّ 

ا ،ثُمَّ أَُعودُ  ،َوأُْدِخلُُهْم الَجنَّةَ  ،فَأُْخِرُجُهْم ِمَن النَّارِ  أَْن  هللاُ فَيََدُعنِي َما َشاَء  ،فَأَقَُع َساِجدا

دُ  :قَالُ ثُمَّ يُ  ،يََدَعنِي فَأَْرفَُع  .اْشفَْع تَُشفَّعْ  ،َسْل تُْعطَهْ  ،قُْل تُْسَمعْ  ،اْرفَْع َرْأَسَك يَا ُمَحمَّ

 ،فَأُْخِرَجُهْم ِمَن النَّارِ  ،فَيَُحد  لِي َحد اا ،ثُمَّ أَْشفَعُ  ،فَأَْحَمُد َربِّي بِتَْحِميٍد يَُعلُِّمنِيهِ  ،َرْأِسي

ابَِعِة قَالَ  ،فاََل أَْبِري فِي الثَّالِثَةِ  :قَالَ  .«الَجنَّةَ  َوأُْدِخلُُهمُ  يَا َربِّ َما بَقَِي  :فَأَقُولُ » :أَْو فِي الرَّ

متفق عليه«. َوَجَب َعلَْيِه اْلخلُودُ  :أَيْ  ،فِي النَّاِر إَِلَّ َمْن َحبََسهُ اْلقُْرآنُ 
2
. 

 الحياء من صفات رسوذ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِيِّ إاِلَّ أَن يُْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعاٍم قال هللا تعالى: 

إِنَّ  َغْيَر اَاِظِريَن إِاَاهُ َولَِكْن إَِذا ُبِعيتُْم فَاْبُخلُوا فَإَِذا طَِعْمتُْم فَااتَِشُروا َوال ُمْاتَأْاِِايَن لَِحِديثٍ 

﴾َذلُِكْم َكاَن يُؤْ   .[13]األحزاب:  ِذي النَّبِيَّ فَيَْاتَْحيِي ِمنُكْم َوهللاُ ال يَْاتَْحيِي ِمَن الَحقِّ

أََشدَّ َحيَاًء  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و (2231

. متفق عليهفِي َوْجِههِ فَإَِذا َرأَى َشْيئًا يَْكَرهُهُ َعَرْفنَاهُ  ،اْلَعْذَراِء فِي ِخْدِرهَا ِمنَ 
6
. 

ُمْضطَِجًعا فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ وعن عائشة رضي هللا عنها  (2230

 ،فَأَِذَن لَهُ َوهَُو َعلَى تِْلَك اْلَحالِ  ،فَاْستَأَْذَن أَبُو بَْكرٍ  ،أَْو َساقَْيهِ  ،بَْيتِي َكاِشفًا َعْن فَِخَذْيهِ 

فََجلََس َرُسوُل  ،ثُمَّ اْستَأَْذَن ُعْثَمانُ  ،فَتََحدَّثَ  ،َوهَُو َكَذلِكَ  ،فَأَِذَن لَهُ ثُمَّ اْستَأَْذَن ُعَمُر  ،فَتََحدَّثَ 

ى ثِيَابَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ا َخَرَج قَالَْت َعائَِشةُ  ،فََدَخلَ  ،َوَسوَّ  ،َبَخَل أَبُو بَْكٍر فَلَْم تَْهتَشَّ لَهُ  :فَتََحدََّث فَلَمَّ

ْيَت  ،ثُمَّ َبَخَل ُعْثَمانُ  ،َولَْم تُبَالِهِ  ،فَلَْم تَْهتَشَّ لَهُ  ،ثُمَّ َبَخَل ُعَمرُ  ،َولَْم تُبَالِهِ  فََجلَْاَت َوَسوَّ

رواه مالم«. أَََل أَْستَِحي ِمْن َرُجٍل تَْستَِحي ِمْنهُ الَمًَلئَِكةُ » :فَقَالَ  ؟ثِيَابَكَ 
3

. وهو بليل على 

                                                 

 (.213(، ومالم )3302بخاري )ال 2

البكاار ألن عااذرتها باقيااة، وهااي «: العااذراء»(. و6360(، ومااالم )2206البخاااري ) 6

 جلدة البكارة، والخدر: ستر يجعل للبكر في جنب البيت قاله النووي.

 =قااال النااووي : قااال أهاال اللغااة: الهشاشااة،  «فلاام تهااتش لااه»(. قولهااا: 6302مااالم ) 3
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 ، والمالئكة عليهم الاالم.ملسو هيلع هللا ىلصأن الحياء صفة من صفات رسول هللا 

بَِزْينََب بِْنِت َجْحشٍ  ملسو هيلع هللا ىلصبُنَِي َعلَى النَّبِيِّ : َعْنهُ قَالَ  هللاُ َعْن أَاٍَس َرِضَي و (2232

ثُمَّ يَِجيُء  ،َويَْخُرُجونَ  ،فَيَأُْكلُونَ  ،فَيَِجيُء قَْومٌ  ،فَأُْرِسْلُت َعلَى الطََّعاِم َباِعيًا ،بُِخْبٍز َولَْحمٍ 

َما أَِجُد  ،يَا اَبِيَّ هللا :فَقُْلتُ  ،ْوُت َحتَّى َما أَِجُد أََحًدا أَْبُعوفََدعَ  ،َويَْخُرُجونَ  ،فَيَأُْكلُونَ  ،قَْومٌ 

ثُوَن فِي اْلبَْيتِ  «اْرفَُعوا طََعاَمُكمْ » :قَالَ  .أََحًدا أَْبُعوهُ  فََخَرَج النَّبِيُّ  ،َوبَقَِي ثاََلثَةُ َرْهٍط يَتََحدَّ

 :فَقَالَتْ  ،«َوَرْحَمةُ هللا ،السًََّلُم َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيتِ » :فَقَالَ  ،فَاْاطَلََق إِلَى ُحْجَرِة َعائَِشةَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ى ُحَجَر اَِاائِِه ُكلِِّهنَّ  ،لَكَ  هللاَكْيَف َوَجْدَت أَْهلََك بَاَرَك  ،َوَعلَْيَك الاَّاَلُم َوَرْحَمةُ هللا فَتَقَرَّ

فَإَِذا ثاََلثَةٌ ِمْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َرَجَع النَّبِيُّ  ،قَالَْت َعائَِشةُ  َويَقُْلَن لَهُ َكَما ،لَهُنَّ َكَما يَقُوُل لَِعائَِشةَ  :يَقُولُ 

 ،فََخَرَج ُمْنطَلِقًا اَْحَو ُحْجَرِة َعائَِشةَ  ،َشِديَد اْلَحيَاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ  ،َرْهٍط فِي اْلبَْيِت يَتََحدَّثُونَ 

فََرَجَع َحتَّى إَِذا َوَضَع ِرْجلَهُ فِي أُْسُكفَّةِ  ،ُجواأَْو أُْخبَِر أَنَّ اْلقَْوَم َخرَ  ،فََما أَْبِري آْخبَْرتُهُ 

ْتَر بَْينِي َوبَْينَهُ  ،اْلبَاِب َباِخلَةً  . متفق َوأُْاِزلَْت آيَةُ اْلِحَجابِ  ،َوأُْخَرى َخاِرَجةً أَْرَخى الاِّ

عليه.
2
 

َكيَْف  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيِّ أَنَّ اْمَرأَةً ِمَن اأْلَْاَصاِر قَالَْت لِ رضي هللا عنها  َعْن َعائَِشةَ وَ  (2236

ئِي ثًََلثاا» :قَالَ  ؟أَْغتَِاُل ِمن الَمِحيضِ   ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ  ،«ُخِذي فِْرَصةا ُمَمسََّكةا فَتََوضَّ

ئِي بَِها» :أَْو قَالَ  ،فَأَْعَرَض بَِوْجِههِ  ،اْستَْحيَا  فَأَْخبَْرتُهَا بَِما يُِريدُ  ،فََجَذْبتُهَا ،فَأََخْذتُهَا ،«تََوضَّ

. متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 
6
. 

 حياء موسى عليه الصالة والسالم

إِنَّ ُموَسى » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللا: َعْنهُ قَالَ  هللاُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي  (2233

ا ََل يَُرى ِمْن ِجْلِدِه َشْيء  اْستِْحيَاءا ِمْنهُ  ي فَآَذاهُ َمْن آَذاهُ ِمْن بَنِ  ،َكاَن َرُجًلا َحيِي اا ِستِّيرا

ا بََرص   :فَقَالُوا، إِْسَرائِيلَ  ا أُْدَرة   ،َما يَْستَتُِر َهَذا التََّست َر إَِلَّ ِمْن َعْيٍب بِِجْلِدِه إِمَّ ا  ،َوإِمَّ َوإِمَّ

ا قَالُوا لُِموَسى .آفَة   ئَهُ ِممَّ ا َوْحَدهُ  ،َوإِنَّ هللا أََراَد أَْن يُبَرِّ فََوَضَع ثِيَابَهُ َعلَى  ،فََخًَل يَْوما

ا فََرَغ أَْقبََل إِلَى ثِيَابِِه لِيَأُْخَذَها ،ثُمَّ اْغتََسلَ  ،الَحَجرِ  فَأََخَذ  ،َوإِنَّ الَحَجَر َعَدا بِثَْوبِهِ  ،فَلَمَّ

َحتَّى اْنتََهى إِلَى  ،ثَْوبِي َحَجرُ  ،ثَْوبِي َحَجرُ  :فََجَعَل يَقُولُ  ،َوطَلََب الَحَجرَ  ،ُموَسى َعَصاهُ 

ا يَقُولُونَ  هللاُ،فََرأَْوهُ ُعْريَاناا أَْحَسَن َما َخلََق  ،َرائِيلَ َمَلٍ ِمْن بَنِي إِسْ  َوقَاَم  ،َوأَْبَرأَهُ ِممَّ

إِنَّ بِالَحَجِر لَنََدباا ِمْن أَثَِر  فََوهللا ،َوطَفَِق بِالَحَجِر َضْرباا بَِعَصاهُ  ،فَلَبَِسهُ  ،الَحَجُر فَأََخَذ ثَْوبَهُ 

=

                                                                                                                                   

تحتفال ولام تكتارث باه  :«لم تباله»الوجه، وحان اللقاء، ومعنى والبشاشة بمعنى طالقة 

 لدخوله اهـ

 هي: عتبة الباب الافلى. «أسكفة»(. قوله: 2365(، ومالم )3013البخاري ) 2

، أي: قطعاة مان قطان، أو «فرصاة ممااكة»(. قولاه: 336(، ومالم )321البخاري ) 6

 صوف تطيب بالماك.
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ا فََذلَِك قَْولُهُ  ،عااأَْو أَْربَ  ،َضْربِِه ثًََلثاا  يَا أَي َها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا : ﴿أَْو َخْمسا

ا قَالُوا َوَكاَن ِعْنَد هللا َوِجيهاا﴾ أَهُ هللا ِممَّ متفق عليه«. ُموَسى فَبَرَّ
2
. 

 الحياء من صفات الصحابة رضي هللا عنهم

ا َكاَن يَْوُم أُُحٍد أَْقبَلَتِ  اَّهُ أَ عن الزبير بن العوام رضي هللا عنه  (2233 اْمَرأَةٌ  لَمَّ

 :فَقَالَ  ،أَْن تََراهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفََكِرهَ النَّبِيُّ  :تَْاَعى َحتَّى إَِذا َكاَبْت أَْن تُْشِرَف َعلَى اْلقَْتلَى قَالَ 

بَْيُر َرِضَي  «الَمْرأَةَ الَمْرأَةَ » ي َصفِيَّةُ قَالَ فَتََوسَّْمُت أَاَّهَا أُ  :َعْنهُ  هللاُ قَاَل الزُّ فََخَرْجُت  :مِّ

اْمَرأَةً  َوَكااَتِ - ،فِي َصْدِري نيفَلََدَمت :فَأَْبَرْكتُهَا قَْبَل أَْن تَْنتَِهَي إِلَى اْلقَْتلَى قَالَ  ،أَْسَعى إِلَْيهَا

 ،فََوقَفَتْ  :ِك قَالَ َعَزَم َعلَيْ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  :فَقُْلتُ  :إِلَْيَك اَل أَْرَض لََك قَالَ  :قَالَتْ  -َجْلَدةً 

 ،فَقَْد بَلََغنِي َمْقتَلُهُ  ؛هََذاِن ثَْوبَاِن ِجْئُت بِِهَما أِلَِخي َحْمَزةَ  :فَقَالَتْ  ،َوأَْخَرَجْت ثَْوبَْيِن َمَعهَا

َرُجٌل ِمَن اأْلَْاَصاِر فَإَِذا إِلَى َجْنبِِه  ،فَِجْئنَا بِالثَّْوبَْيِن لِنَُكفَِّن فِيِهَما َحْمَزةَ  :فََكفِّنُوهُ فِيِهَما قَالَ 

َوَحيَاًء أَْن اَُكفَِّن َحْمَزةَ فِي ثَْوبَْيِن  ،فََوَجْداَا َغَضاَضةً  :قَتِيٌل قَْد فُِعَل بِِه َكَما فُِعَل بَِحْمَزةَ قَالَ 

هَُما فََكاَن أََحُدهَُما فَقََدْراَا ،َولأِْلَْاَصاِريِّ ثَْوبٌ  ،لَِحْمَزةَ ثَْوبٌ  :فَقُْلنَا ،َواأْلَْاَصاِريُّ اَل َكفََن لَهُ 

. رواه فََكفَّنَّا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما فِي الثَّْوِب الَِّذي َصاَر لَهُ  ،فَأَْقَرْعنَا بَْينَهَُما ،اآْلَخرِ  أَْكبََر ِمنَ 

أحمد
6
. 

 الحياء من صفات عثمان رضي هللا عنه

أَنَّ أَبَا بَْكٍر اْستَأَْذَن َعلَى  رضي هللا عنهما:َوُعْثَماَن  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعائَِشةَ َزْوجِ َعْن 

 ،فَأَِذَن أِلَبِي بَْكٍر َوهَُو َكَذلِكَ  ،َوهَُو ُمْضطَِجٌع َعلَى فَِراِشِه اَلبٌِس ِمْرطَ َعائَِشةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

فَقََضى  ،َك اْلَحالِ فَأَِذَن لَهُ َوهَُو َعلَى تِلْ  ،ثُمَّ اْستَأَْذَن ُعَمرُ  ،ثُمَّ اْاَصَرفَ  ،فَقََضى إِلَْيِه َحاَجتَهُ 

اْجَمِعي » :َوقَاَل لَِعائَِشةَ  ،ثُمَّ اْستَأَْذْاُت َعلَْيِه فََجلَسَ  :ثُمَّ اْاَصَرَف قَاَل ُعْثَمانُ  ،إِلَْيِه َحاَجتَهُ 

ي لَْم َمالِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَْت َعائَِشةُ  ،ثُمَّ اْاَصَرْفتُ  ،فَقََضْيُت إِلَْيِه َحاَجتِي «َعلَْيِك ثِيَابَكِ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ؟َعْنهَُما َكَما فَِزْعَت لُِعْثَمانَ  هللاُ َوُعَمَر َرِضَي  ،أََرَك فَِزْعَت أِلَبِي بَْكرٍ 

َوإِنِّي َخِشيُت إِْن أَِذْنُت لَهُ َعلَى تِْلَك اْلَحاِل أَْن ََل يَْبلَُغ إِلَيَّ فِي  ؛إِنَّ ُعْثَماَن َرُجل  َحيِي  »

واه مالمر«. َحاَجتِهِ 
3
. 

                                                 

وإمااا »، أي: شااديد الحياااء. قولااه: «حييًااا»ولااه: (. ق331(، ومااالم )3303البخاااري ) 2

وقاااام »، أي: مضاااى ماااارًعا. «عااادا بثوباااه»األبرة: عظااام الخصااايتين قولاااه:  «أبرة

 أي: وقف.«الحجر

، أي: ضاربتني، وبفعتناي قولاه: «فلادمتني»( بإسناب حاان. قولاه 2/221رواه أحمد ) 6

 مثل قولهم: ال أم لك. «ال أرض لك»، أي: قوية صبورة. «جلدة»

 (.6306مالم ) 3
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 الحياء من صفات النساء الصالحات

قَالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجِزيََك  ﴿فََجاءْتهُ إِْحَداهَُما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاءٍ قال هللا تعالى: 

ا َجاءهُ َوقَصَّ َعلَْيِه اْلقََصَص قَاَل ال تََخْف اََجْوَت ِمَن اْلقَ   ْوِم الظَّالِِميَن﴾أَْجَر َما َسقَْيَت لَنَا فَلَمَّ

 .[61]القصص: 

َجنِي: قَالَتْ  رضي هللاُ عنهما بَْكرٍ  أَبِي بِْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ و (2231 بَْيرُ  تََزوَّ  َوَما ،الزُّ

 ،فََرَسهُ  أَْعلِفُ  فَُكْنتُ  :قَالَتْ  فََرِسهِ  َغْيرَ  َشْيءٍ  َواَل  ،َمْملُوكٍ  َواَل  ،َمالٍ  ِمنْ  اأْلَْرضِ  فِي لَهُ 

 ،َغْربَهُ  َوأَْخُرزُ  ،الَماءَ  َوأَْستَقِي ،َوأَْعلِفُهُ  ،لِنَاِضِحهِ  النََّوى َوأَُبقُّ  ،َوأَُسوُسهُ  ،واَتَهُ َمئُ  َوأَْكفِيهِ 

 ِصْدقٍ  اِْاَوةَ  َوُكنَّ  ،ِمَن اأْلَْاَصارِ  َجاَراتٌ  لِي يَْخبِزُ  َوَكانَ  ،أَْخبِزُ  أُْحِانُ  أَُكنْ  َولَمْ  ،َوأَْعِجنُ 

بَْيرِ  أَْرضِ  ِمنْ  النََّوى أَْاقُلُ  َوُكْنتُ  :قَالَتْ   َوِهيَ  ،َرْأِسي َعلَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  أَْقطََعهُ  الَّتِي الزُّ

 اَفَرٌ  َوَمَعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  فَلَقِيتُ  ،َرْأِسي َعلَى َوالنََّوى يَْوًما فَِجْئتُ  :قَالَتْ  فَْرَسخٍ  ثُلُثَيْ  َعلَى

 َوَعَرْفتُ  ،فَاْستَْحيَْيتُ  :قَالَتْ  َخْلفَهُ  لِيَْحِملَنِي «إِخْ  ،إِخْ » :قَالَ  ثُمَّ  ،فََدَعااِي أَْصَحابِهِ  ِمنْ 

 أَْرَسلَ  َحتَّى :قَالَتْ  .َمَعهُ  ُرُكوبِكِ  ِمنْ  أََشدُّ  َرْأِسكِ  َعلَى النََّوى َوهللا لََحْملُكِ  :فَقَالَ  ،َغْيَرتَكَ 

أَْعتَقَْتنِي فََكأَاََّما ،فََرسِ الْ  ِسيَاَسةَ  فََكفَْتنِي ،بَِخاِبمٍ  َذلِكَ  بَْعدَ  بَْكرٍ  أَبُو إِلَيَّ 
2
 .متفق عليه .

 الحياء في العلم

 .َواَل ُمْاتَْكبِرٌ  ،اَل يَتََعلَُّم اْلِعْلَم ُمْاتَْحيٍ  :قَاَل ُمَجاِهدٌ قال اإلمام البخاري رحمه هللا: 

ينِ اِْعَم النَِّااُء اَِااُء اأْلَْاَصاِر لَْم يَْمنَْعهُنَّ اْلَحيَا :َوقَالَْت َعائَِشةُ   .ُء أَْن يَتَفَقَّْهَن فِي الدِّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت أُمُّ ُسلَْيٍم إِلَى َرُسوِل هللا : قَالَتْ  سلمة رضي هللا عنهاَعْن أُمِّ و (2232

فَهَْل َعلَى الَمْرأَِة ِمْن ُغْاٍل إَِذا  ؛الَحقِّ  إِنَّ هللا اَل يَْاتَْحيِي ِمنَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ 

يَا  :َوقَالَتْ  ،َوْجهَهَا -تَْعنِي–فََغطَّْت أُمُّ َسلََمةَ  «الَماءَ  إَِذا َرأَتِ » :ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ قَاَل النَّ  ؟اْحتَلََمتْ 

متفق عليه«. فَبَِم يُْشبُِهَها َولَُدَها ،نََعْم تَِربَْت يَِمينُكِ » :قَالَ  ؟أََوتَْحتَلُِم الَمْرأَةُ  ،َرُسوَل هللا
6
. 

 الترغيب في إفشاء السالم وبيان فضله

 شاء السالم اصطالًحاتعريف إف

فشاء الاالم المراب اشره سًرا،  أو جهًرا.قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: أ
3
 

                                                 

حقوق الزوج على ](. وقد سبق شرحه في 6256(، ومالم )1663البخاري ) 2

  .[المرأة

 (.323(، ومالم )230البخاري ) 6

 (.2/203) «فتح الباري» 3
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 السالم تحية أهذ الجنة 

الَِحاِت يَْهِديِهْم َربُّهُْم بِإِيَمااِِهْم تَْجِري ِمن قال تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

َبْعَواهُْم فِيهَا ُسْبَحااََك اللهُمَّ َوتَِحيَّتُهُْم فِيهَا َسالٌَم َوآِخُر  *نَّاِت النَِّعيِم تَْحتِِهُم األَْاهَاُر فِي جَ 

 .[20-1]يواس:  َربِّ اْلَعالَِميَن﴾ َبْعَواهُْم أَِن اْلَحْمُد هلل

 .[33ألحزاب:]ا ﴿تَِحيَّتُهُْم يَْوَم يَْلقَْواَهُ َسالٌم َوأََعدَّ لَهُْم أَْجراً َكِريماً﴾وقال تعالى: 

 األمر بإفشاء السالم

 :بَِاْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا َرُسوُل هللا : َعْنهَُما قَالَ  هللاَعن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي  (2230

َواَْصِر  ،َوإِْبَراِر اْلقََاِم أَْو الُمْقِامِ  ،َوتَْشِميِت اْلَعاِطسِ  ة،َواتِّبَاِع اْلَجنَازَ  ،بِِعيَاَبِة الَمِريضِ 

. متفق عليهَوإِْفَشاِء الاَّاَلمِ  ،َوإَِجابَِة الدَّاِعي ،الَمْظلُومِ 
2
. 

 فضذ البادئ بالسالم

إِنَّ أَْولَى النَّاِس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2235

رواه أبو باوب.«. َمْن بََدأَُهْم بِالسًََّلمِ  :بِاهلل
6

 

 وفإفشاء السالم على المعروف وغير المعر

ْساَلِم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل َسأََل النَّبِيَّ  َعْنهَُما هللاَعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي  (2231 أَيُّ اإْلِ

متفق عليه«. َوَمْن لَْم تَْعِرفْ  ،َوتَْقَرأُ السًََّلَم َعلَى َمْن َعَرْفتَ  ،تُْطِعُم الطََّعامَ » :قَالَ  ؟َخْيرٌ 
3
. 

 ف فقطمن أشراط الساعة السالم على المعرو

إِنَّ ِمْن أَْشَراِط » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعِن اْبِن َمْاُعوبٍ  (2210

ُجلِ  ُجُل َعلَى الرَّ رواه أحمد«. ََل يَُسلُِّم َعلَْيِه إَِلَّ لِْلَمْعِرفَةِ  ،السَّاَعِة أَْن يَُسلَِّم الرَّ
3
. 

تهاي إلاى وبركاتاه ولام كلما زادت كلمات السالم زادت حسناته وبيان أن الساالم ين
 تثبت زيادة

                                                 

 (.6022(، ومالم )2631البخاري ) 2

( 1/625) «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 1210رواه أباااو باوب ) 6

 ة الوابعي رحمه هللا تعالى.لشيخنا العالم

 (.31(، ومالم )65البخاري ) 3

(للعالمة 235) «الصحيحة»( وهو في 302 -2/301حديث حان لغيره رواه أحمد ) 3

 األلبااي رحمه هللا.
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 ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ  (2212

ثُمَّ َجاَء آَخُر  «َعْشر  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،ثُمَّ َجلَسَ  ،فََربَّ َعلَْيِه الاَّاَلمَ  .الاَّاَلُم َعلَْيُكمْ  :فَقَالَ 

 :فَقَالَ  ،ثُمَّ َجاَء آَخرُ  ،«ِعْشُرونَ » :فَقَالَ  ،فََربَّ َعلَْيِه فََجلَسَ  .ُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاالاَّاَل  :فَقَالَ 

رواه أبو باوب«. ثًََلثُونَ » :فَقَالَ  ،فََربَّ َعلَْيِه فََجلَسَ  .َوبََرَكاتُهُ  الاَّاَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللا
2
. 

ِد ْبِن َعْمِرو و (2216 ُكْنُت َجالًِاا ِعْنَد َعْبِد هللا ْبِن  :ْبِن َعطَاٍء أَاَّهُ قَالَ َعْن ُمَحمَّ

ثُمَّ َزاَب  ،الاَّاَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللا َوبََرَكاتُهُ  :فَقَالَ  ،فََدَخَل َعلَْيِه َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْليََمنِ ، َعبَّاسٍ 

هََذا  :قَالُوا ؟َمْن هََذا :يَْوَمئٍِذ قَْد َذهََب بََصُرهُ َشْيئًا َمَع َذلَِك أَْيًضا قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َوهَُو 

فُوهُ إِيَّاهُ قَالَ  ،اْليََمااِي الَِّذي يَْغَشاكَ  . إِنَّ الاَّاَلَم اْاتَهَى إِلَى اْلبََرَكةِ  :فَقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  :فََعرَّ

«الموطأ»رواه مالك في 
6
. 

 إلقاء السالم ورده من حق المسلم على أخيه

َحق  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : َعْنهُ قَالَ  هللاَرِضَي أبي هريرة عن  (2213

َوإَِجابَةُ  ،َواتِّبَاُع الَجنَائِزِ  ،َوِعيَاَدةُ الَمِريضِ  ،َرد  السًََّلمِ  :الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم َخْمس  

. متفق  عليه«َوتَْشِميُت اْلَعاِطسِ  ،الدَّْعَوةِ 
3
. 

يَا  ؟َما هُنَّ  :قِيلَ  «َحق  الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم ِست  : »وفي رواية لمالم (2213

فَاْنَصْح  ؛َوإَِذا اْستَْنَصَحكَ  ،فَأَِجْبهُ  ؛َوإَِذا َدَعاكَ  ،فََسلِّْم َعلَْيهِ  ؛إَِذا لَقِيتَهُ » :قَالَ  ،َرُسوَل هللا

ْتهُ شَ فَ  ؛َوإَِذا َعطََس فََحِمَد هللا ،لَهُ   «.فَاتَّبِْعهُ  ؛َوإَِذا َماتَ  ،ْدهُ فَعُ  ؛َوإَِذا َمِرضَ  ،مِّ

 فضذ السالم

اْليَُهوُد  َما َحَسَدْتُكمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ  (2211

رواه ابن ماجة«. َوالتَّأِْمينِ  ،َعلَى َشْيٍء َما َحَسَدْتُكْم َعلَى السًََّلمِ 
3
. 

 السالم عند اللقاء وإن تكرر

إَِذا لَقَِي أََحُدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا :قَالَ  رضي هللا عنه َرةَ َعْن أَبِي هَُريْ  (2212

فَْليَُسلِّْم  ،ثُمَّ لَقِيَهُ  ،أَْو َحَجر   ،أَْو ِجَدار   ،فَإِْن َحالَْت بَْينَُهَما َشَجَرة   ،فَْليَُسلِّْم َعلَْيهِ  ،أََخاهُ 

. رواه أبو باوب«َعلَْيهِ 
1
. 

                                                 

 (.621-1/625) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1211رواه أبو باوب ) 2

 يح.( بإسناب صح2160) «الموطأ»رواه مالك في  6

 (.6226(، ومالم )2630البخاري ) 3

 (.1/660) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 512رواه ابن ماجة ) 3

 (.1/660) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1600روه أبو باوب ) 1
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 ن تكررحرص الصحابة على السالم عند اللقاء وإ 

كااوا يكواون  ملسو هيلع هللا ىلص، أن أصحاب النبي رضي هللا عنه عن أاس بن مالك (2210

وطائفة عن شمالها، فإذا  ،فتاتقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها ،مجتمعين

«األبب المفرب». رواه البخاري في التقوا سلم بعضهم على بعض
2
. 

من ألقي عليه السالم فواجب عليه أن يرد
6
 

وهَا﴾ى: قال هللا تعال  .[52]النااء:  ﴿َوإَِذا ُحيِّْيتُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوْا بِأَْحَاَن ِمْنهَا أَْو ُربُّ

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن هشام بن عامر رضي هللا عنه قال:  (2215

ا فَْوَق ثًََلِث لَيَالٍ » فَإِنَُّهَما  ،ا فَْوَق ثًََلثٍ فَإِْن َكاَن تََصاَرمَ  ،ََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر ُمْسلِما

لُُهَما فَْيئاا فََسْبقُهُ بِاْلفَْيِء َكفَّاَرتُهُ  ،الَحقِّ َما َداَما َعلَى ُصَراِمِهَما نَاِكبَاِن َعنِ  فَإِْن َسلََّم  ،َوأَوَّ

 ،دَّ َعلَى اْْلَخِر الشَّْيطَانُ َورَ  ،َعلَْيِه فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِه َوَردَّ َعلَْيِه َسًَلَمهُ َردَّْت َعلَْيِه الَمًلئَِكةُ 

ا رواه أحمد«. فَإِْن َماتَا َعلَى ُصَراِمِهَما لَْم يَْجتَِمَعا فِي الَجنَِّة أَبَدا
3
. 

 عليه فلم يرد مَ لِّ إثم من سُ 

ََل يَُكوُن لُِمْسلٍِم أَْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْنهَا هللاَعْن َعائَِشةَ َرِضَي  (2211

فَقَْد بَاَء  ،فَإَِذا لَقِيَهُ َسلََّم َعلَْيِه ثًََلَث ِمَراٍر ُكل  َذلَِك ََل يَُرد  َعلَْيهِ  ،ا فَْوَق ثًََلثَةٍ يَْهُجَر ُمْسلِما 

رواه أبو باوب«. بِإِْثِمهِ 
3
. 

ت عليه المالئكة  من لم ُيَردَّ عليه السالم َردَّ

إن »أاه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي بن ماعوب رضي هللا عنه عن عبد هللا (2220

بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر  هسًلم اسم من أسماء هللا وضعه في اْلرض، فأفشوال

بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السًلم، فإن لم 

. رواه البزار«يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب
1
. 

                                                 

 .(252)«الصحيحة»(، وهو في 2022) «األبب المفرب»البخاري في  2

 (.1/662) «الجامع الصحيح» في هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا 6

( قولااه: 1/662) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3/60رواه أحمااد ) 3

، أي: رجوًعاا إلاى «فيئًاا»، أي: مقاطعتهماا. «على صارامهما»، أي: عابالن. «ااكبان»

 المالقاة، والتكلم، وترك الهجر.

 (.1/660) «الصحيحالجامع »( بإسناب حان، وهو في 3123رواه أبو باوب ) 3

 (.2513) «الصحيحة»(، وهوفي 2111حديث حان لغيره رواه البزار ) 1



 الترغيب في إفشاء السالم وبيان فضله                                                            

 

353 

 السالم عند دخوذ البيت

ْن ِعنِد هللا ُمبَاَرَكةً طَيِّبَةً﴾ ﴿فَإَِذاقال هللا تعالى:   َبَخْلتُم بُيُوتاً فََالُِّموا َعلَى أَافُِاُكْم تَِحيَّةً مِّ

 .[22]النور:

ثًََلثَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ  (2222

َغاِزياا فِي َسبِيِل هللا فَُهَو َضاِمن  َعلَى هللا  َرُجل  َخَرجَ  :ُكل ُهْم َضاِمن  َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ 

َوَرُجل  َراَح إِلَى الَمْسِجِد  ،أَْو يَُردَّهُ بَِما نَاَل ِمْن أَْجٍر َوَغنِيَمةٍ  ،فَيُْدِخلَهُ الَجنَّةَ  ؛َحتَّى يَتََوفَّاهُ 

 ،يَُردَّهُ بَِما نَاَل ِمْن أَْجٍر َوَغنِيَمةٍ  أَوْ  ،فَيُْدِخلَهُ الَجنَّةَ  ؛فَُهَو َضاِمن  َعلَى هللا َحتَّى يَتََوفَّاهُ 

رواه أبو باوب«. َوَرُجل  َدَخَل بَْيتَهُ بَِسًَلٍم فَهَُو َضاِمن  َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ 
2
. 

 إفشاء النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم السالم

 ،اللَّْيلِ  نَ مِ  -ملسو هيلع هللا ىلصأي: النبي  -فَيَِجيءُ رضي هللا عنه قَاَل ...   اْلِمْقَدابِ  َعنِ  (2226

. رواه مالم في حديث طويلَويُْاِمُع اْليَْقظَانَ  ،فَيَُالُِّم تَْالِيًما اَل يُوقِظُ اَائًِما
6
. 

بَِمْجلٍِس فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  َمرَّ وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال:  (2223

. متفق ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  فََالََّم َعلَْيِهمُ  ،وبِ َواْليَهُ  ،َوالُمْشِرِكيَن َعبََدِة اأْلَْوثَانِ  ،الُمْالِِمينَ  أَْخاَلطٌ ِمنَ 

عليه
3
. 

بزينب بنت  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس بن مالك رضي هللا عنه في قصة زواج النبي  (2223

السًََّلُم َعلَْيُكْم أَْهَل » :فَقَالَ  ،فَاْاطَلََق إِلَى ُحْجَرِة َعائَِشةَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََخَرَج النَّبِيُّ جحش قال: 

 ،لَكَ  هللاَكْيَف َوَجْدَت أَْهلََك بَاَرَك  ،َوَعلَْيَك الاَّاَلُم َوَرْحَمةُ هللا :تْ فَقَالَ  ،«َوَرْحَمةُ هللا ،اْلبَْيتِ 

ى ُحَجَر اَِاائِِه ُكلِِّهنَّ يَقُوُل لَهُنَّ َكَما يَقُوُل لَِعائَِشةَ  ثُمَّ َرَجَع  ،َويَقُْلَن لَهُ َكَما قَالَْت َعائَِشةُ  ،فَتَقَرَّ

فََخَرَج  ،َشِديَد اْلَحيَاءِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ  ،ْن َرْهٍط فِي اْلبَْيِت يَتََحدَّثُونَ فَإَِذا ثاََلثَةٌ مِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

فََرَجَع َحتَّى إَِذا  ،أَْو أُْخبَِر أَنَّ اْلقَْوَم َخَرُجوا ،فََما أَْبِري آْخبَْرتُهُ  ،ُمْنطَلِقًا اَْحَو ُحْجَرِة َعائَِشةَ 

ْتَر بَْينِي َوبَْينَهُ  ،اِب َباِخلَةً َوَضَع ِرْجلَهُ فِي أُْسُكفَِّة اْلبَ  َوأُْاِزلَْت  ،َوأُْخَرى َخاِرَجةً أَْرَخى الاِّ

. متفق عليه.آيَةُ اْلِحَجابِ 
3

 

 ،فََالََّم َعلَْيِهمْ  ،أَاَّهُ َمرَّ َعلَى ِصْبيَانٍ  َعْنهُ  هللاُ َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي و  (2221

متفق عليه. يَْفَعلُهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ  :َوقَالَ 
1
. 
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مر بي النبي  رضي هللا عنها قالت: عن أسماء ابنة يزيد األاصاريةو (2222 

«األبب المفرب». رواه البخاري في وأاا في جوار أتراب لي، فالم علينا ملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

 سالم نبينا آدم عليه السالم على المالئكة وردهم عليه

َعزَّ  هللاُ  َخلَقَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: َ (2220

ا َخلَقَهُ قَالَ   ،اْذهَْب فََالِّْم َعلَى أُولَئَِك النَّفَرِ  :َوَجلَّ آَبَم َعلَى ُصوَرتِِه طُولُهُ ِستُّوَن ِذَراًعا فَلَمَّ

يَّتِ  ،فَإِاَّهَا تَِحيَّتُكَ  ؛فَاْستَِمْع َما يُِجيبُواَكَ  ،الَماَلئَِكِة ُجلُوسٌ  َوهُْم اَفٌَر ِمنَ   :قَالَ  .كَ َوتَِحيَّةُ ُذرِّ

. َوَرْحَمةُ هللا :فََزاُبوهُ  :قَالَ  .الاَّاَلُم َعلَْيَك َوَرْحَمةُ هللا :فَقَالُوا .الاَّاَلُم َعلَْيُكمْ  :فَقَالَ  ،فََذهَبَ 

متفق عليه
6
. 

 سالم موسى على الخضر عليهما السالم

عن أبي بن كعب رضي هللا عنه في قصة رحلة موسى عليه الاالم،  (2225

ى بِثَْوبٍ »قال:  وفتاه إلى الخضر ْخَرِة إِْذ ُهَما بَِرُجٍل ُمَسج ا ا اْنتََهيَا إِلَى الصَّ فََسلََّم  ،فَلَمَّ

متفق عليه«. أَنَا ُموَسى :فَقَالَ  ؟َوأَنَّى بِأَْرِضَك السًََّلمُ  :َعلَْيِه ُموَسى قَالَ 
3
. 

 ورده عليهم سالم المالئكة على إبراهيم عليه السالم

ْد َجاءْت ُرُسلُنَا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُوْا َسالَماً قَاَل َسالٌَم فََما لَبَِث أَن ﴿َولَقَ قال هللا تعالى: 

 .[21]هوب:  بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾ َجاءَ 

 تسليم المالئكة على أهذ الجنة

ن ُكلِّ بَاٍب قال هللا تعالى:  ا َصبَْرتُْم َسالٌَم َعلَْيُكم بِمَ  *﴿َوالَمالَئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهم مِّ

 .[63 -63]الرعد:  فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر﴾

﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَّهُْم إِلَى الَجنَِّة ُزَمراً َحتَّى إَِذا َجاُؤوهَا َوفُتَِحْت وقال تعالى: 

 .[03]الزمر:  ﴾أَْبَوابُهَا َوقَاَل لَهُْم َخَزاَتُهَا َسالٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْبُخلُوهَا َخالِِدينَ 

 يقرأ على عائشة رضي هللا عنها السالم جبريذ عليه السالم

                                                 

(، وهااااو فااااي 2035) «األبب المفاااارب»حااااديث حااااان لغيااااره رواه البخاااااري فااااي  2

، أي: فاي ساني، وفاي هاذا بليال علاى جاواز «أتاراب لاي»(. قولها: 563) «الصحيحة»

الاالم على النااء، ولكان عناد أمان الفتناة، كماا ذكار ذلاك اإلماام الناووي رحماه هللا فاي 

  أعلم.، وهللا«رياض الصالحين»
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َهَذا  ،يَا َعائَِشةُ » :قَاَل لَهَا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْنهَا هللاَعْن َعائَِشةَ َرِضَي  (2221

تََرى َما اَل  ،بََرَكاتُهُ َوَعلَْيِه الاَّاَلُم َوَرْحَمةُ هللا وَ قلُت:  :فَقَالَتْ  ،«ِجْبِريُل يَْقَرأُ َعلَْيِك السًََّلمَ 

. متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصتُِريُد النَّبِيَّ  .أََرى
2
. 

رد جبريذ السالم على حارثة بن النعمان
6
 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَمَرْرُت َعلَى َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َحاِرثَةَ ْبِن النُّْعَمانِ  (2200

ا َرَجْعُت  ،ثُمَّ أََجْزتُ  ،َالَّْمُت َعلَْيهِ فَ  ،َوَمَعهُ ِجْبِريُل َعلَْيِه الاَّاَلم َجالٌِس فِي الَمقَاِعدِ  فَلَمَّ

 ،فَإِنَّهُ ِجْبِريلُ » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  ؟«َهْل َرأَْيَت الَِّذي َكاَن َمِعي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْاَصَرَف النَّبِيُّ 

رواه أحمد«. َوقَْد َردَّ َعلَْيَك السًََّلمَ 
3
. 

من سلمت عليه المالئكة
3
 

فََما  ؛فَاْكتََوْينَا ،اْلَكيِّ  نِ عَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه ُحَصْينٍ  َعْن ِعْمَراَن ْبنِ 

 . َواَل أَْاَجْحنَ  ،أَْفلَْحنَ 

ا اْكتََوى اْاقَطََع َعْنهُ  ،َوَكاَن يَْاَمُع تَْالِيَم الَماَلئَِكةِ  :قَاَل أَبُو َباُوب ا تََرَك َرَجَع  ،فَلَمَّ فَلَمَّ

و باوب. رواه أبإِلَْيهِ 
1
. 

 مبادرة أبي بكر بالسالم على من مر عليه

، أََغرِّ ُمَزْينَةَ  (2202 أََمَر لِي  ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللا رضي هللا عنه َعِن األََغرِّ

، فَقَاَل: اْغُد َمَعهُ ملسو هيلع هللا ىلصفََمطَلَنِي بِِه، فََكلَّْمُت َرُسوَل هللا  ،بُِجْزٍء ِمْن تَْمٍر ِعْنَد َرُجٍل ِمَن األَْاَصارِ 

ْبَح،  هللاُ فَُخْذ لَهُ تَْمَرهُ، فََوَعَداِي أَبُو بَْكٍر َرِضَي  ،يَا أَبَا بَْكرٍ  َعْنهُ الَمْاِجَد إَِذا َصلَّْينَا الصُّ

بُو فََوَجْدتُهُ َحْيُث َوَعَداِي، فَاْاطَلَْقنَا، فَُكلََّما َرأَى أَبَا بَْكٍر َرُجٌل ِمْن بَِعيٍد َسلََّم َعلَْيِه، فَقَاَل أَ 

ٍر: أََما تََرى َما يُِصيُب اْلقَْوُم َعلَْيَك ِمَن اْلفَْضِل، ال يَْابِْقَك إِلَى الاَّالِم أََحٌد، فَُكنَّا إَِذا طَلََع بَكْ 
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ُجُل بَاَبْراَاهُ بِالاَّالِم قَْبَل أَْن يَُالَِّم َعلَْينَا.  «المعجم الكبير»رواه الطبرااي في  الرَّ
2
. 

 مبادرة ابن عمر غيره بالسالم

. ابن عمر بالاالم -أو يبدر  -ن بشير بن ياار قال: ما كان أحد يبدأ ع (2206

.«األبب المفرب»رواه البخاري في 
6

 

 خروج ابن عمر إلى السوق من أجذ  السالم

أَاَّهُ َكاَن يَأْتِي َعْبَد هللا ْبَن ُعَمَر فَيَْغُدو َمَعهُ إِلَى عن الطفيل بن  كعب  (2203

وِق قَالَ  وِق لَْم يَُمرَّ َعْبُد هللا ْبُن ُعَمَر َعلَى َسقَّ  فَإَِذا َغَدْواَا :الاُّ َواَل َصاِحِب  ،اطإِلَى الاُّ

 ،فَِجْئُت َعْبَد هللا ْبَن ُعَمَر يَْوًما :َواَل أََحٍد إاِلَّ َسلََّم َعلَْيِه قَاَل الطُّفَْيلُ  ،َواَل ِمْاِكينٍ  ،بِيَعةٍ 

وقِ  وقِ وَ  :فَقُْلُت لَهُ  ،فَاْستَْتبََعنِي إِلَى الاُّ َوأَْاَت اَل تَقُِف َعلَى اْلبَيِِّع َواَل  ،َما تَْصنَُع فِي الاُّ

لَعِ  تَْاأَُل َعنِ  وقِ  ،َواَل تَُاوُم بِهَا ،الاِّ َوأَقُوُل اْجلِْس بِنَا  :قَالَ  ؟َواَل تَْجلُِس فِي َمَجالِِس الاُّ

إِاََّما اَْغُدو  ؛بَا بَْطٍن َوَكاَن الطُّفَْيُل َذا بَْطنٍ يَا أَ  :قَاَل فَقَاَل لِي َعْبُد هللا ْبُن ُعَمرَ  .هَاهُنَا اَتََحدَّثُ 

«الموطأ». رواه مالك في ِمْن أَْجِل الاَّاَلِم اَُالُِّم َعلَى َمْن لَقِيَنَا
3

 

 أبو الدرداء يهدي سالمه إلى أخيه سلمان الفارسي رضي هللا عنهما

، قَاَل: َجاَء األَْشَعُث بن قَ  (2203 ْيٍس، َوَجِريُر بن َعْبِد هللا َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ

هُ، ثُمَّ اْلبََجلِيُّ إِلَى َسْلَماَن فََدَخال َعلَْيِه فِي ُخصٍّ فِي اَاِحيَِة الَمَدائِِن، فَأَتَيَاهُ فََالََّما َعلَْيِه وَحيَّيَا

؟ قَاَل: اََعْم، قَاال: أَْاَت َصاِحُب َرُسوِل هللا  ؟ قَاَل: ال أَْبِري، ملسو هيلع هللا ىلصقَاال: أَْاَت َسْلَماُن اْلفَاِرِسيُّ

فَاْرتَابَا، َوقَاال: لََعلَّهُ لَْيَس الَِّذي اُِريُد، قَاَل لَهَُما: أَاَا َصاِحبُُكَما الَِّذي تُِريَداِن، قَْد َرأَْيُت 

نَاَك ِمْن َوَجالَْاتُهُ، َوإِاََّما َصاِحبُهُ َمْن َبَخَل َمَعهُ الَجنَّةَ فََما َحاَجتُُكَما؟ قَاال: ِجئْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 

اِم، قَاَل: َمْن هَُو؟ قَاال: أَبُو الدَّْرَباِء، قَاَل: فَأَْيَن هَِديَّتُهُ الَّتِي أَْرَسَل بِهَا  ِعْنِد أٍَخ لََك بِالشَّ

يَا األََمااَةَ، َما َجاَء أََحٌد ِمْن عِ  َمَعُكَما؟ قَاال: َما أَْرَسَل َمَعنَا ْنِدِه إاِل بِهَِديٍَّة، قَاَل: اتَّقِيَا هللا وأَبِّ

َجاَء َمَعهُ بِهَِديٍَّة، قَاال: ال تَْرفَْع َعلَْينَا هََذا، إِنَّ لَنَا أَْمَواال فاْحتَِكْم فِيهَا، قَاَل: َما أُِريُد 

إاِل أَاَّهُ أْمَوالَُكَما، َولَِكنِّي أُِريُد اْلهَِديَّةَ الَّتِي بََعَث بِهَا َمَعُكَما، قَاال: َوهللا َما بََعَث َمَعنَا بَِشْيٍء 

                                                 

صحيح الترغيب »، وهو في (550« )المعجم الكبير»حديث حان رواه الطبرااي في  2

 (.6006) «والترهيب

( 013) «صااحيح األبب المفاارب»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 156) «األبب المفاارب» 6

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

( للعالمة 000) «صحيح األبب المفرب»( بإسناب صحيح، وهو في 2132) «الموطأ» 3

: طلب مني أن «فاستتبعني»، أي: بائع ربيء المتاع. «سقاط»األلبااي رحمه هللا. قوله: 

 : جمع سلعة، وهي البضاعة.«الالع»أتبعه. 
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َغْيَرهُ، فَإَِذا أَتَْيتَُماهُ فَأَْقِرآهُ  اإَِذا َخال بِِه لَْم يَْبغِ أََحدً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  قَاَل: إِنَّ فِيُكْم َرُجالً 

ِم؟ تَِحيَّةً ِمنِّي الاَّالَم، قَاَل: هَِديَّةً ُكْنُت أُِريُد ِمْنُكَما َغْيَر هَِذِه، َوأَيُّ هَِديٍَّة أَْفَضُل ِمَن الاَّال

رواه الطبرااي ِمْن ِعْنِد هللا ُمبَاَرَكةً طَْيبَةً.
2
. 

أبو ذر الغفاري رضي هللا عنه أوذ من حياا رساوذ هللا صالى هللا علياه وعلاى آلاه 
 وسلم بتحية اإلسالم

َوَجاَء َرُسوُل هللا  عن أبي ذر رضي هللا عنه في قصة إسالمه، وفيه... (2201

ا قََضى َصاَلتَهُ قَاَل أَبُو  ،َوطَاَف بِاْلبَْيِت هَُو َوَصاِحبُهُ  ،َحتَّى اْستَلََم اْلَحَجرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ َصلَّى فَلَمَّ

ْساَلِم قَالَ  :َذرٍّ  َل َمْن َحيَّاهُ بِتَِحيَِّة اإْلِ  :فَقَالَ  ،الاَّاَلُم َعلَْيَك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  :فَُكْنُت أَاَا أَوَّ

حديث. متفق عليهال«...َوَعلَْيَك َوَرْحَمةُ هللا»
6
. 

 رد السالم من حق الطريق

إِيَّاُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْنهُ  هللاُ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي  (2202

 إِذْ » :فَقَالَ  .َما لَنَا ِمْن َمَجالِِانَا بُدٌّ اَتََحدَُّث فِيهَا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالُوا «َوالُجلُوَس بِالط ُرقَاتِ 

 :قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا ؟َوَما َحقُّ الطَِّريقِ  :قَالُوا «فَأَْعطُوا الطَِّريَق َحقَّهُ  ،أَبَْيتُْم إَِلَّ الَمْجلِسَ 

. «الُمْنَكرِ  َوالنَّْهُي َعنِ  ،َواْْلَْمُر بِالَمْعُروفِ  ،َوَرد  السًََّلمِ  ،َوَكف  اْْلََذى ،َغض  اْلبََصرِ »

متفق عليه
3
. 

 االنتهاء إلى المجل  والقيام منهالسالم عند 

إذا جاء أحدكم »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2200

المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما اْلولى بأحق من 

«األبب المفرب». رواه  البخاري في «اْلخرة
3
. 

 أبخذ النا  من بخذ بالسالم

أعجز الناس : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ي هللا عنهرض عن أبي هريرة (2205

«األوسط». رواه الطبرااي في «من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسًلم
1
. 

                                                 

بيت يعمل من « والخص»( بإسناب حان. 2015)«المعجم الكبير»رواه الطبرااي في  2

 «.النهاية»والقصب كما في  الخشب،

 (.6303(، ومالم )3522البخاري ) 6

 (.6262(، ومالم )2661البخاري ) 3

 (.1/630) «يحالجامع الصح»( بإسناب صحيح، وهو في 336)ص «األبب المفرب» 3

 = «الصاحيحة»، وهاو فاي (1110« )األوساط»حديث صحيح لغيره رواه الطبرااي في 1
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 ثمرات إفشاء السالم 

 إفشاء السالم من أسباب دخوذ الجنة

أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َساَلمٍ  (2201

«. تَْدُخلُوا الَجنَّةَ بَِسًَلمٍ  ؛َوَصل وا َوالنَّاُس نِيَام   ،َوأَْطِعُموا الطََّعامَ  ،أَْفُشوا السًََّلمَ  ،اسُ النَّ 

رواه الترمذي.
2
 

 لفة بين المسلمينواأل فشاء السالم من أسباب المحبةإ

 ونَ تَْدُخلُ  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللا عنه  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2250

 ،تََحابَْبتُمْ  فََعْلتُُموهُ  إَِذا َشْيءٍ  َعلَى أَُدل ُكمْ  أََوََل  ،تََحاب وا َحتَّى تُْؤِمنُوا َوََل  ،تُْؤِمنُوا َحتَّى الَجنَّةَ 

«بَْينَُكمْ  السًََّلمَ  أَْفُشوا
6

 . رواه مالم.

 إفشاء السالم من أسباب السالمة

أفشوا : »ملسو هيلع هللا ىلصول هللا قال: قال رس رضي هللا عنهما عن البراء بن عازب (2252

«األبب المفرب». رواه البخاري في «السًلم تسلموا، واْلشرة شر
3
. 

 قال أبو معاوية: واألشر: العبث.قال البخاري: 

 إفشاء السالم من موجبات المغفرة

قُْلُت: يَا َرُسوَل هللا، ُبلَّنِي َعلَى عن هاائ بن يزيد رضي هللا عنه قال:  (2256

رواه   .«إِنَّ ِمْن ُموِجبَاِت الَمْغفَِرِة بَْذُل السًَّلِم، َوُحْسُن اْلَكًلمِ »، قَاَل:َعِمٍل يُْدِخلُنِي الَجنَّةَ 

«الكبير»الطبرااي في 
3
. 

 إفشاء السالم من أسباب الرفعة

أفشوا السًلم » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن أبي الدرباء رضي هللا عنه قال (2253

=

                                                                                                                                   

(202.) 

 (.121) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 6351رواه  الترمذي ) 2

 (.13مالم ) 6

 (.233) «الصحيح الماند»(بإسناب حان، وهو في 050) «األبب المفرب» 3

( بإساااااناب صاااااحيح، وهاااااوفي 66/321) «يااااارالمعجااااام الكب» رواه الطبراااااااي فاااااي 3

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2031) «الصحيحة»
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رواه الطبرااي«. كي تعلوا
2
. 

 ن أسباب الكفاية لمن عاش ودخوذ الجنة لمن ماتالسالم عند دخوذ البيت م

ثًلثة كلهم ضامن : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  رضي هللا عنه أمامةعن أبي  (2253

على هللا، إن عاش كفي، وإن مات دخل الجنة: من دخل بيته بسًلم فهو ضامن على 

هللا عز وجل، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على هللا، ومن خرج في سبيل هللا 

«األبب المفرب». رواه البخاري في «ن على هللافهو ضام
6
. 

 الترغيب في عيادة المريض

 تعريف عيادة المريض

 عيابة المريض هي: زيارته، وتفقده.

 األمر بعيادة المريض

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  (2251

وا اْلَعانِيَ  ،يضَ َوُعوُدوا الَمرِ  ،أَْطِعُموا الَجائِعَ » رواه البخاري«. َوفُك 
3
 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا َرُسوُل هللا : َعْنهَُما قَالَ  هللاَعن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي و (2252

 ،َوإِْبَراِر اْلقََاِم أَْو الُمْقِامِ  ،َوتَْشِميِت اْلَعاِطسِ  ة،َواتِّبَاِع اْلَجنَازَ  ،بِِعيَاَبِة الَمِريضِ  :بَِاْبعٍ 

. متفق عليهَوإِْفَشاِء الاَّاَلمِ  ،َوإَِجابَِة الدَّاِعي ،الَمْظلُومِ  َواَْصرِ 
3
. 

 ة المريض من حق المسلم على المسلمدعيا

َحق  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : َعْنهُ قَالَ  هللاَرِضَي عن أبي هريرة  (2250

                                                 

 (.6002« )ح الترغيب والترهيبيصح»رواه الطبرااي، وحانه العالمة األلبااي في  2

قال العالمة المناوي رحمه هللا: أي: يرتفاع شاأاكم فاإاكم إذا أفشايتموه  «كي تعلوا»قوله: 

 كم فقهرتم عدوكم، وعلوتم عليه، وأراب الرفعة عند هللا.تحاببتم؛ فاجتمعت كلمت

الجاااامع »(، وهاااو فاااي 2013) «األبب المفااارب»حاااديث صاااحيح رواه البخااااري فاااي  6

( 536) «وصااحيح األبب المفاارب»( للعالمااة الااوابعي رحمااه هللا، 1/630) «الصااحيح

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

 اب: وجوب عيابة المريض[.(، وبوب عليه في صحيحه ]ب1231البخاري ) 3

 ، أي: األسير.«العااي»قوله: 

 (.6022(، ومالم )2631البخاري ) 3
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َوإَِجابَةُ  ،َواتِّبَاُع الَجنَائِزِ  ،لَمِريضِ َوِعيَاَدةُ ا ،َرد  السًََّلمِ  :الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم َخْمس   

. متفق  عليه«َوتَْشِميُت اْلَعاِطسِ  ،الدَّْعَوةِ 
2
. 

 فضذ عيادة المريض

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَِبي هَُرْيَرةَ  (2255

َوأَْنَت َرب   ،َكْيَف أَُعوُدكَ  ،يَا َربِّ  :قَالَ  .ُت فَلَْم تَعُْدنِيَمِرضْ  ،يَا اْبَن آَدمَ  :يَقُوُل يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

أََما َعلِْمَت أَنََّك لَْو ُعْدتَهُ  ،أََما َعلِْمَت أَنَّ َعْبِدي فًَُلناا َمِرَض فَلَْم تَعُْدهُ  :قَالَ  ؟اْلَعالَِمينَ 

َوَكْيَف أُْطِعُمَك َوأَْنَت َرب   ،يَا َربِّ  :قَالَ  .تُْطِعْمنِي اْستَْطَعْمتَُك فَلَمْ  ،يَا اْبَن آَدمَ  .لََوَجْدتَنِي ِعْنَدهُ 

أََما َعلِْمَت أَنََّك لَْو أَْطَعْمتَهُ  ،أََما َعلِْمَت أَنَّهُ اْستَْطَعَمَك َعْبِدي فًَُلن  فَلَْم تُْطِعْمهُ  :قَالَ  .اْلَعالَِمينَ 

َوأَْنَت َرب   ،يَا َربِّ َكْيَف أَْسقِيكَ  :قَالَ  .تَُك فَلَْم تَْسقِنِياْستَْسقَيْ  ،لََوَجْدَت َذلَِك ِعْنِدي يَا اْبَن آَدمَ 

«. أََما إِنََّك لَْو َسقَْيتَهُ َوَجْدَت َذلَِك ِعْنِدي ،اْستَْسقَاَك َعْبِدي فًَُلن  فَلَْم تَْسقِهِ  :قَالَ  ؟اْلَعالَِمينَ 

رواه مالم
6
. 

بينه هللا  «متك، واستاقيتكمرضت، واستطع»قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: 

أما علمت أن عبدي فالاًا مرض، وأاه استطعمك عبدي فالن، »تعالى حيث قال: 

، وهو صريح في أن المراب به مرض عبد من عباب هللا، «واستاقاك عبدي فالن

واستطعام عبد من عباب هللا، واستاقاء عبد من عباب هللا، والذي فاره بذلك هو هللا 

أعلم بمرابهالمتكلم به وهو 
3
. 

 عيادة النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم المرضى

 وهذا كثير ولكن اذكر طرفًا منه، وهو كما يلي:

 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه
 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءاَا َرُسوُل هللا عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال:   (2251

ِة اْلَوَباعِ يَُعوُباِي ِمْن َوَجٍع اشْ  ... الحديث. متفق عليهتَدَّ بِي َزَمَن َحجَّ
3
. 

 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم سعد بن عبادة رضي اهلل عنه
َرِكَب َعلَى ِحَماٍر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْنهَُما َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللاُ  (2210

                                                 

 (.6226(، ومالم )2630البخاري ) 2

 (.6121مالم ) 6

 (.3/333) «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» 3

 (.2265(، ومالم )1225البخاري ) 3
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يَُعوُب َسْعَد ْبَن ُعبَاَبةَ قَْبَل َوْقَعِة ؛ َوأَْرَبَف أَُساَمةَ َوَراَءهُ  ة،فََدِكيَّ  َعلَى إَِكاٍف َعلَْيِه قَِطيفَةٌ 

... الحديث متفق عليهبَْدرٍ 
2
. 

ُكنَّا ُجلُوًسا َمَع َرُسوِل وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أاه قال:  (2212

 :ملسو هيلع هللا ىلصْببََر اأْلَْاَصاِريُّ فَقَاَل َرُسوُل هللا ثُمَّ أَ  ،إِْذ َجاَءهُ َرُجٌل ِمَن اأْلَْاَصاِر فََالََّم َعلَْيهِ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َصالِحٌ  :فَقَالَ  ؟«َكْيَف أَِخي َسْعُد ْبُن ُعبَاَدةَ  ،يَا أََخا اْْلَْنَصارِ »

 ،َواَل قاََلاِسُ  ،ِخفَافٌ  َواَل  ،فَقَاَم َوقُْمنَا َمَعهُ َواَْحُن بِْضَعةَ َعَشَر َما َعلَْينَا اَِعالٌ  «يَُعوُدهُ ِمْنُكمْ 

بَاخِ  َحتَّى ِجْئنَاهُ فَاْستَأَْخَر قَْوُمهُ ِمْن َحْولِِه َحتَّى َباَا َرُسوُل هللا  ،َواَل قُُمٌص اَْمِشي فِي تِْلَك الاِّ

. رواه مالم.َوأَْصَحابُهُ الَِّذيَن َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلص
6

 

 عنهما عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم جابر بن عبداهلل رضي اهلل
فَأَتَااِي  ،َمِرْضُت َمَرًضاعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (2216

أَ النَّبِيُّ  ،فََوَجَدااِي أُْغِمَي َعلَيَّ  ،َوأَبُو بَْكٍر َوهَُما َماِشيَانِ  ،يَُعوُباِي ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَتََوضَّ

 ،َكْيَف أَْصنَُع فِي َمالِي ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَإَِذا النَّبِيُّ  ،فَأَفَْقتُ  ،َصبَّ َوُضوَءهُ َعلَيَّ 

. متفق عليهفَلَْم يُِجْبنِي بَِشْيٍء َحتَّى اََزلَْت آيَةُ اْلِميَراثِ  ،َكْيَف أَْقِضي فِي َمالِي
3
. 

 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم زيد بن أرقم رضي اهلل عنه من أجل وجع يف عينه
ِمْن َوَجعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَعاَباِي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْرقَمَ َعْن َزْيِد ْبِن أَ  (2213

. رواه أبو باوبَكاَن بَِعْينِي
3
. 

 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم سعد بن معاذ رضي اهلل عنه وتكراره ذلك
 ،أُِصيَب َسْعٌد يَْوَم اْلَخْنَدِق فِي اأْلَْكَحلِ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2213

. متفق عليهلِيَُعوَبهُ ِمْن قَِريبٍ  ؛َخْيَمةً فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََضَرَب النَّبِيُّ 
1
. 

                                                 

 ه.(. وقد تقدم شرح2015(، ومالم )1223البخاري ) 2

 (.161مالم ) 6

 (.2222(، ومالم )1212البخاري ) 3

 (.2231رقم ) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 3206رواه أبو باوب ) 3

 (.2021(، ومالم )323البخاري ) 1

قال الحافظ: قال الخليل: هو عارق الحيااة، وقاال أباو حااتم: هاو فاي  «األكحل»قولها في 

 بة.اليد، وقيل: في كل عضو منه شع
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 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أعرابيًا 
َبَخَل َعلَى أَْعَرابِيٍّ يَُعوُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْنهَُما هللااْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  َعنِ  (2211

فَقَاَل  «ََل بَأَْس طَُهور  إِْن َشاَء هللا» :َذا َبَخَل َعلَى َمِريٍض يَُعوُبهُ قَالَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ  :قَالَ 

أَْو تَثُوُر  ،َكالَّ بَْل ِهَي ُحمَّى تَفُورُ  .طَهُورٌ  :قُْلتُ  :قَالَ  «ََل بَأَْس طَُهور  إِْن َشاَء هللا» :لَهُ 

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ فَقَاَل النَّ  .َعلَى َشْيٍخ َكبِيٍر تُِزيُرهُ اْلقُبُورَ  رواه البخاري«. فَنََعْم إِذا
2
. 

 عيادته صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يهوديًا كان خيدمه ودعوته إياه إىل اإلسالم
، فََمِرضَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  يَْخُدمُ  يَهُوِبيٌّ  ُغاَلمٌ  َكانَ : قَالَ  َعْنهُ  رضي هللاُ  أَاَسٍ  َعنْ  (2212

 :لَهُ  فَقَالَ  ِعْنَدهُ  َوهُوَ  أَبِيهِ  إِلَى فَنَظَرَ  «أَْسلِمْ » :لَهُ  فَقَالَ  َرْأِسهِ  ِعْندَ  فَقََعدَ  ،يَُعوُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فَأَتَاهُ 

«. ِمَن النَّارِ  أَْنقََذهُ  الَِّذي هلل الَحْمدُ » :يَقُولُ  َوهُوَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  فََخَرجَ  فَأَْسلَمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اْلقَاِسمِ  أَبَا أَِطعْ 

رواه البخاري
6
. 

 عنهما ابن عامر ملا مرض عيادة ابن عمر رضي اهلل
َعلَى  رضي هللا عنهما َبَخَل َعْبُد هللا ْبُن ُعَمرَ : َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد قَالَ  (2210

إِاِّي َسِمْعُت  :قَالَ  .أاََل تَْدُعو هللا لِي يَا اْبَن ُعَمرَ  :فَقَالَ  ،اْبِن َعاِمٍر يَُعوُبهُ َوهَُو َمِريضٌ 

َوُكْنَت َعلَى  «َوََل َصَدقَة  ِمْن ُغلُولٍ  ،ُل َصًَلة  بَِغْيِر طُُهورٍ ََل تُْقبَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 

 . اْلبَْصَرةِ 

رواه مالم.
3
 

 عيادة جربيلُ النبيَّ صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ملا مرض
يَا  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ ِجْبِريَل أَتَى النَّبِيَّ الخدري رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيدٍ  (2215

دُ  بِاْسِم هللا أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْيٍء يُْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ  :قَالَ  «نََعمْ » :فَقَالَ  ؟اْشتََكْيتَ  ،ُمَحمَّ

. رواه مالمبِاْسِم هللا أَْرقِيكَ  ،يَْشفِيكَ  أَْو َعْيِن َحاِسٍد هللا ،اَْفسٍ 
3
 . 

                                                 

 (.3222البخاري ) 2

 (.2312البخاري ) 6

معنااه: أااك لاات بااالم مان الغلاول فقاد  «وكنت على البصرة»(، وقوله: 663مالم ) 3

 كنت واليًا على البصرة.

 (.6252مالم ) 3
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 جواز عيادة الكافر ودعوته إلى اإلسالم

 قبل حديثين. ومما يدل على هذا حديث أاس الاابق

 المبتدع ال يعاد حتى يدع بدعته زجًرا له

اْلقََدِريَّةُ َمُجوُس » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما  َعْن اْبِن ُعَمرَ  (2211

ِة إِْن َمِرُضوا فًََل تَعُوُدوُهمْ  رواه أبو باوب«. َوإِْن َماتُوا فًََل تَْشَهُدوُهمْ  ،َهِذِه اْْلُمَّ
2
. 

 قذ خيًرامن عاد مريًضا فلي

 إَِذا َحَضْرتُمُ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَتْ  سلمة رضي هللا عنهاَعْن أُمِّ  (2600

ا ،أَْو الَميِّتَ  ،الَمِريضَ  نُوَن َعلَى َما تَقُولُونَ  ؛فَقُولُوا َخْيرا ا  :قَالَتْ  «فَإِنَّ الَمًَلئَِكةَ يَُؤمِّ فَلَمَّ

قُولِي » :إِنَّ أَبَا َسلََمةَ قَْد َماَت قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :ْلتُ فَقُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَماَت أَبُو َسلََمةَ أَتَْيُت النَّبِيَّ 

َمْن هَُو َخيٌْر  هللافَأَْعقَبَنِي  ،فَقُْلتُ  :قَالَتْ  «َوأَْعقِْبنِي ِمْنهُ ُعْقبَى َحَسنَةا  ،اللهمَّ اْغفِْر لِي َولَهُ 

ًدا  . رواه مالمملسو هيلع هللا ىلصلِي ِمْنهُ ُمَحمَّ
6
. 

 ما يقاذ عند عيادة المريض

أَْو  ،َكاَن إَِذا أَتَى َمِريًضا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْنهَاهللا ْن َعائَِشةَ َرِضَي عَ  (2602

ِشفَاءا ََل  ،اْلبَاَس َربَّ النَّاِس اْشِف َوأَْنَت الشَّافِي ََل ِشفَاَء إَِلَّ ِشفَاُؤكَ  أَْذِهبِ » :أُتَِي بِِه قَالَ 

ا متفق عليه«. يَُغاِدُر َسقَما
3
. 

ا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما  اسٍ اْبِن َعبَّ  َعنِ و (2606 َمْن َعاَد َمِريضا

 ،أَْسأَُل هللا اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم أَْن يَْشفِيَكَ  :فَقَاَل ِعْنَدهُ َسْبَع ِمَرارٍ  ،لَْم يَْحُضْر أََجلُهُ 

رواه أبو باوب«. ِمْن َذلَِك الَمَرضِ  هللاإَِلَّ َعافَاهُ 
3
. 

 :َبَخَل يَُعوُبهُ فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه وعن  (2603

ا» ا ،اللهمَّ اْشِف َسْعدا . رواه مالم«اللهمَّ اْشِف َسْعدا
1
. 

. وحديث أبي سعيد: «ََل بَأَْس طَُهور  إِْن َشاَء هللا »وفي الباب حديث ابن عباس: 
                                                 

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3212رواه أبااو باوب ) حااديث حااان لغيااره 2

 (.6035) «حةالصحي»(، وااظر 200) «المشكاة»

 (.121مالم ) 6

، أي: «سااقًما»، أي: يتاارك. «ال يغااابر»(. قولااه: 6212(، ومااالم )1201البخاااري ) 3

 مرًضا.

 .«صحيح أبي باوب»( بإسناب حان وهو في 3202رواه أبو باوب  ) 3

 (.2265مالم ) 1
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 قدم.... الخ وكالهما قد تبِاْسِم هللا أَْرقِيكَ  

 أين يقعد العائد

إذا عاب المريض  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبي  رضي هللا عنهما عن ابن عباس (2603

« أسأل هللا العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك»جلس عند رأسه، ثم قال سبع مرار: 

«األبب المفرب». رواه  البخاري في فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه
2
. 

ذهبت مع الحان إلى قتابة اعوبه، فقعد وعن الربيع بن عبد هللا قال:   (2601

. رواه البخاري في ثم بعا له قال: اللهم اشف قلبه ، واشف سقمه ،عند رأسه، فاأله

«األبب المفرب»
6
 

 بعض األشعار في عيادة المريض

 مرض الحبيب فعدته= فمرضت من حذري عليه

فأتى الحبيب يعوباي= فشفيت من اظري إليه
3
 

 وقال بعضهم:

 ياًل في مااءلة= إن العيابة يوم بين يومينال تضجرن عل

 بل سله عن حاله وابع اإلله له= واجلس بقدر فواق بين حلبين

من زار غبًا أًخا بامت موبته= وكان ذاك صالًحا للخليلين
3
 

 ثمرات عيادة المريض

 عيادة المريض من أسباب دخوذ الجنة

إِنَّ الُمْسلَِم إَِذا َعاَد أََخاهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن ثَْوبَانَ  (2602

 :قَالَ  ؟َوَما ُخْرفَةُ الَجنَّةِ  هللا،يَا َرُسوَل  :قِيلَ « الُمْسلَِم لَْم يََزْل فِي ُخْرفَِة الَجنَِّة َحتَّى يَْرِجعَ 

                                                 

 (. 2113رقم ) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 132) «األبب المفرب» 2

( 320) «صااحيح األبب المفاارب»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 130) «بب المفاارباأل» 6

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

 (.6/620البن مفلح ) «اآلباب الشرعية» 3

 (.6/20) «عذب األلباب لشرح منظومة اآلباب للافاريني» 3
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رواه مالم«. َجنَاَها»
2
. 

أَْصبََح  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ وَ  (2600

ا فََمْن تَبَِع ِمْنُكْم اْليَْوَم » :قَالَ  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟ِمْنُكْم اْليَْوَم َصائِما

قَاَل  «؟فََمْن أَْطَعَم ِمْنُكْم اْليَْوَم ِمْسِكيناا» :قَالَ  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟َجنَاَزةا 

ا» :قَالَ  .أَاَا :ٍر َرِضَي هللا َعْنهُ أَبُو بَكْ  قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي  «؟فََمْن َعاَد ِمْنُكْم اْليَْوَم َمِريضا

رواه مالم«. َما اْجتََمْعَن فِي اْمِرٍئ إَِلَّ َدَخَل الَجنَّةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .أَاَا :هللا َعْنهُ 
6
. 

خمس »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال  (2605

من عملهن في يوم كتبه هللا من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام 

. رواه ابن حبان«يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة
3
. 

 عيادة المريض من أسباب رحمة هللا للعبد

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا  (2601

ْحَمِة َحتَّى يَْجلِسَ  ا لَْم يََزْل يَُخوُض فِي الرَّ رواه « فَإَِذا َجلََس اْغتََمَس فِيَها ،َعاَد َمِريضا

أحمد
3
. 

 عيادة المريض من أسباب استغفار المالئكة للعائد

أََما إِاَّهُ َما ِمْن ُمْالٍِم يَُعوُب عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال:  (2620

 ، َخَرَج َمَعهُ َسْبُعوَن أَْلَف َملٍَك ُكلُّهُْم يَْاتَْغفُِر لَهُ إِْن َكاَن ُمْصبًِحا َحتَّى يُْمِايَ َمِريًضا إاِلَّ 

َوإِْن َكاَن ُمْمِايًا َخَرَج َمَعهُ َسْبُعوَن أَْلَف َملٍَك ُكلُّهُْم يَْاتَْغفُِر لَهُ  ،َوَكاَن لَهُ َخِريٌف فِي الَجنَّةِ 

. رواه أحمدلَهُ َخِريٌف فِي الَجنَّةِ  َوَكانَ  ،َحتَّى يُْصبِحَ 
1
. 

 عيادة المريض من أسباب تذكر اآلخرة

                                                 

من اسم ما يقطع من الثمار حين يدرك، والجني: ما يقطع « الخرفة»(. و6125مالم ) 2

 (.2/251) «ازهة المتقين»الثمار ما بام غًضا. ااظر: 

 (.2065مالم ) 6

 (.2063) «الصحيحة»(، وهو في 023حديث صحيح لغيره، رواه ابن حبان ) 3

( للعالماة 2161) «الصاحيحة»( وهاو فاي 3/303حديث صاحيح لغياره رواه أحماد ) 3

 األلبااي رحمه هللا.

 (.2/262صحيح موقوفًا. رواه أحمد ) 1

  «العلال»تنبيه: هذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه، ورجح الدارقطني رحماه هللا فاي 

 ( وقفه ، ولكن له حكم الرفع؛ ألن مثله ال يقال بالرأي، وهللا أعلم .3/620)
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عودوا المريض، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  رضي هللا عنه عن أبي سعيد  (2622 

«األبب المفرب». رواه البخاري في «واتبعوا الجنائز، تذكركم اْلخرة
2
. 

 الترغيب في تالوة القرآن

 األمر بتالوة القرآن

َل لَِكلَِماتِِه َولَن تَِجَد ِمن : قال هللا تعالى ﴿َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكتَاِب َربَِّك ال ُمبَدِّ

 .[60]الكهف:  ُبواِِه ُمْلتََحداً﴾

الةَ﴾وقال تعالى:   .[31]العنكبوت:  ﴿اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

﴿َواْذُكْرَن َما يُْتلَى فِي  عليه وعلى آله وسلم: وقال تعالى آمًرا اااء ابيه صلى هللا

 .[33]األحزاب:  بُيُوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت هللا َواْلِحْكَمِة إِنَّ هللا َكاَن لَِطيفاً َخبِيراً﴾

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ األشعري رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي ُموَسىوَ  (2626

ٍد بِيَِدهِ تََعاَهُدوا َهَذا اْلقُْرآَن فََوالَِّذي نَ » بِِل فِي ُعقُلَِها لَُهَو أََشد  تَفَل تاا ِمنَ  ؛ْفُس ُمَحمَّ «. اإْلِ

متفق عليه
6
. 

الَمْاِجَد فَإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا و (2623

ْبتَُغوا بِِه هللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي َوا ،اْقَرُءوا اْلقُْرآنَ » :فِيِه قَْوٌم يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن قَالَ 

لُونَهُ  لُونَهُ  ،قَْوم  يُقِيُمونَهُ إِقَاَمةَ اْلقِْدِح يَتََعجَّ رواه أحمد«. َوََل يَتَأَجَّ
3
. 

 الحث على تعلم القرآن

تََعلَُّموا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال:  (2623

الَمَخاِض فِي  لَُهَو أََشد  تَفَل تاا ِمنَ  ؛فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ  ،َوتََغن وا بِهِ  ،َوتََعاَهُدوهُ  ،ِكتَاَب هللا

رواه أحمد«. اْلُعقُلِ 
3
. 

 وصية النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بكتاب هللا

                                                 

 (.2152) «الصحيحة»( بإسناب حان وهو في 125) «األبب المفرب» 2

 (.012(، ومالم )1033البخاري ) 6

فاي »تخلًصاا.  «تفلتًا»، أي: واظبوا، وحافظوا على تالوته. «هذا القرآنتعاهدوا »قوله: 

 جمع عقال، وهو حبل يشد به البعير في وسط الذراع. «عقلها

 الاهم. «القدح»(، و611) «الصحيحة»( وهو في 3/310حديث صحيح رواه أحمد ) 3

 (.1/323) «الجامع الصحيح»(، وهو في 3/213حديث صحيح لغيره، رواه أحمد ) 3
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 َسأَْلُت َعْبَد هللا ْبَن أَبِي أَْوفَى َرِضَي هللا :قَالَ عن طلحة بن مصرف  (2621

أُِمُروا  ،َكْيَف ُكتَِب َعلَى النَّاِس اْلَوِصيَّةُ  :فَقُْلتُ  .اَل  :فَقَالَ  ؟أَْوَصى ملسو هيلع هللا ىلصهَْل َكاَن النَّبِيُّ  َعْنهَُما

. متفق عليهأَْوَصى بِِكتَاِب هللا :قَالَ  .بِهَا َولَْم يُوصِ 
2
. 

َمُر ْبُن ُمْالٍِم َوعُ  ،ااْطَلَْقُت أَاَا َوُحَصْيُن ْبُن َسْبَرةَ  :قَالَ  وعن يزيد بن حيان (2622

ا َجلَْانَا إِلَْيِه قَاَل لَهُ ُحَصْينٌ  ،إِلَى َزْيِد ْبِن أَْرقَمَ  َرأَْيَت  َخْيًرا َكثِيًرا ،لَقَْد لَقِيَت يَا َزْيدُ  :فَلَمَّ

ْيًرا خَ  ،َوَصلَّْيَت َخْلفَهُ لَقَْد لَقِيَت يَا َزْيدُ  ،َوَغَزْوَت َمَعهُ  ،َوَسِمْعَت َحِديثَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 

ْثنَا يَا َزْيدُ   ،َوهللا لَقَْد َكبَِرْت ِسنِّي ،يَا اْبَن أَِخي :قَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلصَما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل هللا  ،َكثِيًرا َحدِّ

ْثتُُكْم فَاْقبَلُوا ملسو هيلع هللا ىلصَواَِايُت بَْعَض الَِّذي ُكْنُت أَِعي ِمْن َرُسوِل هللا  ،َوقَُدَم َعْهِدي َوَما اَل  ،فََما َحدَّ

ا بَْيَن َمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم َرُسوُل هللا  :ثُمَّ قَالَ  ،لِّفُواِيهِ فاََل تُكَ   ،يَْوًما فِينَا َخِطيبًا بَِماٍء يُْدَعى ُخم ً

ا بَْعدُ » :ثُمَّ قَالَ  ،َوَوَعظَ َوَذكَّرَ  ،َوالَمِدينَِة فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيهِ  فَإِنََّما أَنَا  ،أَََل أَي َها النَّاسُ  :أَمَّ

لُُهَما ِكتَاُب هللا فِيهِ  ،يُوِشُك أَْن يَأْتَِي َرُسوُل َربِّي فَأُِجيبَ  بََشر   َوأَنَا تَاِرك  فِيُكْم ثَقَلَْيِن أَوَّ

َب فِيهِ  ،«َواْستَْمِسُكوا بِهِ  ،فَُخُذوا بِِكتَاِب هللا ؛الُهَدى َوالن ورُ  ثُمَّ  ،فََحثَّ َعلَى ِكتَاِب هللا َوَرغَّ

ُرُكمُ َوأَْهُل بَْيتِ » :قَالَ  ُرُكمُ  ،هللا فِي أَْهِل بَْيتِي ي أَُذكِّ ُرُكْم هللا فِي  ،هللا فِي أَْهِل بَْيتِي أَُذكِّ أَُذكِّ

 :قَالَ  ؟أَلَْيَس اَِااُؤهُ ِمْن أَْهِل بَْيتِهِ  ؟َوَمْن أَْهُل بَْيتِِه يَا َزْيدُ  :فَقَاَل لَهُ ُحَصْينٌ  ،«أَْهِل بَْيتِي

َدقَةَ بَْعَدهُ  ،اَِااُؤهُ ِمْن أَْهِل بَْيتِهِ  هُْم آُل  :قَالَ  ؟َوَمْن هُمْ  :قَالَ  .َولَِكْن أَْهُل بَْيتِِه َمْن ُحِرَم الصَّ

َدقَةَ  :قَالَ  .َوآُل َعبَّاسٍ  ،َوآُل َجْعفَرٍ  ،َوآُل َعقِيلٍ  ،َعلِيٍّ  . رواه اََعمْ  :قَالَ  ؟ُكلُّ هَُؤاَلِء ُحِرَم الصَّ

مالم
6
. 

 غبطة صاحب القرآن

ََل َحَسَد إَِلَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عمر رضي هللا عنهما، عن عبد هللا بن  (2620

َوَرُجل  آتَاهُ هللا  ،فِي اْثنَتَْيِن َرُجل  آتَاهُ هللا اْلقُْرآَن فَُهَو يَقُوُم بِِه آنَاَء اللَّْيِل َوآنَاَء النََّهارِ 

ق عليهمتف«. َماَلا فَُهَو يُْنفِقُهُ آنَاَء اللَّْيِل َوآنَاَء النََّهارِ 
3
. 

 فضذ المؤمن الذي يقرأ القرآن

َمثَُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  (2625

ِة ِريُحَها طَيِّب  َوطَْعُمَها طَيِّب   َوَمثَُل الُمْؤِمِن الَِّذي  ،الُمْؤِمِن الَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َكَمثَِل اْْلُْتُرجَّ

َوَمثَُل الُمنَافِِق الَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن  ،َرأُ اْلقُْرآَن َكَمثَِل التَّْمَرِة ََل ِريَح لََها َوطَْعُمَها ُحْلو  ََل يَقْ 

ْيَحانَِة ِريُحَها طَيِّب  َوطَْعُمَها ُمر   َوَمثَُل الُمنَافِِق الَِّذي ََل يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َكَمثَِل  ،َمثَُل الرَّ

                                                 

 (.2233(، ومالم )1066البخاري ) 2

 (.635مالم ) 6

(. والمااراب بالحاااد هنااا الغبطااة، وهااو أن يتمنااى أن 521(، ومااالم )1061البخااري ) 3

 : الااعات.«واآلااء»يكون مثله. 
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. متفق عليهلَْيَس لََها ِريح  َوطَْعُمَها ُمر    الَحْنظَلَة 
2
. 

 0أهذ القرآن هم أهذ هللا وخاصته

إِنَّ هلل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2621

 ،ْهُل هللاأَ  ،ُهْم أَْهُل اْلقُْرآنِ » :قَالَ  ؟َمْن هُمْ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «أَْهلِيَن ِمَن النَّاسِ 

تُهُ  رواه ابن ماجة«. َوَخاصَّ
6
. 

 فضذ الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه

الَماِهُر بِاْلقُْرآِن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2660

«. ُهَو َعلَْيِه َشاق  لَهُ أَْجَرانِ َوالَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويَتَتَْعتَُع فِيِه وَ  ،َمَع السَّفََرِة اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ 

متفق عليه
3
. 

 خيركم من تعلم القرآن وعلمه

َخْيُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن ُعْثَماَن َرِضَي هللا َعْنهُ  (2662

أخرجه البخاري«. َوَعلََّمهُ 
3
. 

«ْرآَن َوَعلََّمهُ إِنَّ أَْفَضلَُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُ »وفي رواية: 
1
. 

                                                 

 (. 010(، ومالم )1060البخاري ) 2

 ثمر جامع لطيب الطعم، والرائحة، وحان اللون يشبه البطيخ. «األترجة»و

( 3535) «الجاااامع الصاااحيح»(، وهاااو فاااي 621ديث صاااحيح، رواه ابااان ماجاااة )حااا 6

 ، أي: أولياءه المختصون به.«خاصته»ومعنى 

 (.015(، ومالم )3130البخاري ) 3

، أي: الحاااذق الكاماال الحفااظ الااذي ال يتوقااف، وال يشااق عليااه القااراءة «الماااهر»قولااه: 

، أي: المطيعاون مان البار، «ررةالبا»، أي: الرسال. «مع الاافرة»لجوبة حفظه، وإتقااه.

وهو الطاعة، والمقصوب بهم المالئكة. قال القاضي عيااض رحماه هللا: يحتمال أن يكاون 

معنى كواه مع المالئكة أن له في اآلخرة منازل يكاون فيهاا رفيقًاا للمالئكاة، ويحتمال أن 

لضاعف ، أي: يتاربب فاي تالوتاه  «يتتعتاع فياه»يراب أاه عامل بعملهم، وساالك ماالكهم. 

 حفظه، فله أجران، أجر القراءة، وأجر المشقة.

 (.1060البخاري ) 3

 (.1065البخاري ) 1
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 امتنان هللا تعالى على رسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بإنزاذ القرآن عليه

﴿َوأَاَزَل هللاُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل قال هللا تعالى: 

 لحكمة: الانة.. وا[223]النااء:  هللا َعلَْيَك َعِظيماً﴾

 الرسوذ صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يشكو الذي يهجر القرآن إلى ربه عزوجذ

ُسوُل يَا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا هََذا اْلقُْرآَن َمْهُجوراً﴾قال هللا تعالى:   ﴿َوقَاَل الرَّ

 .[30]الفرقان: 

يُصُغون للقرآن وال  وذلك أن المشركين كااوا القال الحافظ ابن كثير رحمه هللا: 

َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا ال تَْاَمُعوا لِهََذا اْلقُْرآِن َواْلَغْوا فِيِه لََعلَُّكْم ﴿يامعواه، كما قال تعالى:

والكالم في غيره، حتى  ،كااوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغطف ،[62] فصلت : ﴾ تَْغلِبُونَ 

اإليمان به  وحفظه أيضا من هجرااه، وترك ،لمهال يامعوه. فهذا من هجرااه، وترك ع

وتصديقه من هجرااه، وترك تدبره وتفهمه من هجرااه، وترك العمل به وامتثال أوامره 

أو  ،واجتناب زواجره من هجرااه، والعدوُل عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء

مه هللا من تفايره ااتهى كالمه رح. أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرااه ،لهو أو كالم

 .لهذه اآلية

إجااالذ النبااي صاالى هللا عليااه وعلااى آلااه وساالم حامااذ القاارآن وتقديمااه علااى غيااره 
 والدعاء له

 بَْينَ  يَْجَمعُ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : هللا  رضي هللاُ َعْنهَُما قَالَ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (2666

ُجلَْينِ  ا أَْكثَرُ  أَي ُهمْ » :يَقُولُ  ثُمَّ  ،َواِحدٍ  ثَْوبٍ  فِي أُُحدٍ  قَْتلَى ِمنْ  الرَّ  لَهُ  أُِشيرَ  فَإَِذا ،«لِْلقُْرآنِ  أَْخذا

َمهُ  أََحِدِهَما إِلَى في اللحد. رواه البخاري قَدَّ
2
. 

َرُجاًل يَْقَرأُ فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (2663

هللا لَقَْد أَْذَكَرنِي َكَذا َوَكَذا آيَةا ُكْنُت أُْنِسيتَُها ِمْن ُسوَرِة َكَذا يَْرَحُمهُ » :فَقَالَ  ؛ُسوَرٍة بِاللَّْيلِ 

متفق عليه«. َوَكَذا
6
. 
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 إجالذ عمر رضي هللا عنه للقراء وتقريبهم منه ومشاورتهم 

قَِدَم ُعيَْينَةُ ْبُن ِحْصِن ْبِن عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال:  (2663

َوَكاَن  ،النَّفَِر الَِّذيَن يُْداِيِهْم ُعَمرُ  َوَكاَن ِمنَ  ،لَى اْبِن أَِخيِه اْلُحرِّ ْبِن قَْيسٍ فَنََزَل عَ  ،ُحَذْيفَةَ 

اُء أَْصَحاَب  ...الحديث رواه البخاريَوُمَشاَوَرتِِه ُكهُواًل َكااُوا أَْو ُشبَّااًا ،ُعَمرَ  َمْجلسِ اْلقُرَّ
2
. 

 أقرأ القوم أحقهم باإلمامة

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ٍب اأْلَْاَصاِريِّ َعْن أَبِي َمْاُعو (2661

نَّةِ  ،فَإِْن َكانُوا فِي اْلقَِراَءِة َسَواءا  ،يَُؤم  اْلقَْوَم أَْقَرُؤُهْم لِِكتَاِب هللا» فَإِْن  ،فَأَْعلَُمُهْم بِالس 

نَِّة َسَواءا  ا ،ا فِي اْلِهْجَرِة َسَواءا فَإِْن َكانُو ،فَأَْقَدُمُهْم ِهْجَرةا  ،َكانُوا فِي الس   ،فَأَْقَدُمُهْم ِسْلما

ُجَل فِي ُسْلطَانِهِ  ُجُل الرَّ رواه «. َوََل يَْقُعْد فِي بَْيتِِه َعلَى تَْكِرَمتِِه إَِلَّ بِإِْذنِهِ  ،َوََل يَُؤمَّنَّ الرَّ

مالم
6
. 

 :ي أَبُو قاَِلبَةَ قَاَل لِ : َعْن َعْمِرو ْبِن َسلََمةَ قَالَ  ،َعْن أَبِي قاَِلبَةَ أيوب عن و (2662

ْكبَانُ  ،ُكنَّا بَِماٍء َمَمرَّ النَّاسِ  :فَقَالَ  ،فََاأَْلتُهُ  ،فَلَقِيتُهُ  :قَالَ  .أاََل تَْلقَاهُ فَتَْاأَلَهُ   ،َوَكاَن يَُمرُّ بِنَا الرُّ

ُجلُ  ؟َما لِلنَّاسِ  ،فَنَْاأَلُهُْم َما لِلنَّاسِ   ،أَْوَحى إِلَْيهِ  ،هللا أَْرَسلَهُ  يَْزُعُم أَنَّ  :فَيَقُولُونَ  ؟َما هََذا الرَّ

ُم  َوَكااَتِ  ،َوَكأَاََّما يُقَرُّ فِي َصْدِري ،فَُكْنُت أَْحفَظُ َذلَِك اْلَكاَلمَ  ،أَْو أَْوَحى هللا بَِكَذا اْلَعَرُب تَلَوَّ

ا  ،ِهمْ فَإِاَّهُ إِْن ظَهََر َعلَيْ  ،اْتُرُكوهُ َوقَْوَمهُ  :فَيَقُولُونَ  ،بِإِْساَلِمِهْم اْلفَْتحَ  فَهَُو اَبِيٌّ َصاِبٌق فَلَمَّ

ا قَِدَم قَالَ  ،َوبََدَر أَبِي قَْوِمي بِإِْساَلِمِهمْ  ،َوْقَعةُ أَْهِل اْلفَْتِح بَاَبَر ُكلُّ قَْوٍم بِإِْساَلِمِهمْ  ،َكااَتْ   :فَلَمَّ

َوَصل وا َصًَلةَ  ،فِي ِحيِن َكَذا َصل وا َصًَلةَ َكَذا» :فَقَالَ  ،َحق ًا ملسو هيلع هللا ىلصِجْئتُُكْم َوهللا ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ 

ًَلةُ  فَإَِذا َحَضَرتِ  ،َكَذا فِي ِحيِن َكَذا ْن أََحُدُكمْ  ،الصَّ ُكْم أَْكثَُرُكْم قُْرآناا ،فَْليَُؤذِّ فَنَظَُروا  ،«َوْليَُؤمَّ

ْكبَانِ  فَلَْم يَُكْن أََحٌد أَْكثََر قُْرآاًا ِمنِّي لَِما ُكْنُت أَتَلَقَّى ِمنَ  َوأَاَا اْبُن  ،قَدَُّمواِي بَْيَن أَْيِديِهمْ فَ  ،الرُّ

 اْمَرأَةٌ ِمنَ  فَقَالَتِ  ،َوَكااَْت َعلَيَّ بُْرَبةٌ ُكْنُت إَِذا َسَجْدُت تَقَلََّصْت َعنِّي ،أَْو َسْبِع ِسنِينَ  ،ِستٍّ 

فََما فَِرْحُت بَِشْيٍء فََرِحي  فَقَطَُعوا لِي قَِميًصا ،ْوارَ فَاْشت ،أاََل تَُغطُّوا َعنَّا اْسَت قَاِرئُِكمْ  :اْلَحيِّ 

. رواه البخاريبَِذلَِك اْلقَِميصِ 
3
. 

 تزويج النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم رجالً بامرأة بما معه من القرآن

إِاَّهَا  :فَقَالَتْ  ،اْمَرأَةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  أَتَتِ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  (2660

 :فَقَاَل َرُجلٌ  ،«َما لِي فِي النَِّساِء ِمْن َحاَجةٍ » :فَقَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلصا هلل َولَِرُسولِِه قَْد َوهَبَْت اَْفَاهَ 

ْجنِيهَا ا ِمْن َحِديدٍ » :قَالَ  .اَل أَِجدُ  :قَالَ  «أَْعِطَها ثَْوباا» :قَالَ  .َزوِّ فَاْعتَلَّ  «أَْعِطَها َولَْو َخاتَما

                                                 

 (.3236البخاري) 2

 (.203مالم )  6

، «وبادر»: تنتظار. ، أي«تلاوم»ماأخوذ مان القارار.  «يقر»(. قوله: 3306البخاري ) 3

 ، أي: اجتمعت، وارتفعت«تقلصت»أي: سبق. 



 الترغيب في تالوة القرآن                                                            

 

106 

ْجتَُكَها بَِما َمَعَك ِمنَ فَقَْد » :قَالَ  .َوَكَذا ،َكَذا :لَ قَا «؟اْلقُْرآنِ  َما َمَعَك ِمنَ » :فَقَالَ  .لَهُ   َزوَّ

. متفق عليه«اْلقُْرآنِ 
2

 ، وهذا لفظ البخاري.

 نزوذ السكينة والمالئكة عند قراءة القرآن

َكاَن َرُجٌل يَْقَرأُ ُسوَرةَ : قَالَ  رضي هللا عنهما اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ  َعنِ  (2665

َوتَْداُو َوَجَعَل فََرُسهُ  ،فََجَعلَْت تَُدورُ  ،فَتََغشَّْتهُ َسَحابَةٌ  ،َرٌس َمْربُوطٌ بَِشطَنَْينِ َوِعْنَدهُ فَ  ،اْلَكْهفِ 

ا أَْصبََح أَتَى النَّبِيَّ  ،يَْنفُِر ِمْنهَا لَْت لِْلقُْرآنِ » :فَقَالَ  ،فََذَكَر َذلَِك لَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ ِكينَةُ تَنَزَّ «. تِْلَك السَّ

متفق عليه
6
. 

أَنَّ أَُسْيَد ْبَن ُحَضْيٍر بَْينََما هَُو سعيد الخدري رضي هللا عنه وعن أبي  (2661

ثُمَّ َجالَْت أَْيًضا قَاَل  ،فَقََرأَ  ،ثُمَّ َجالَْت أُْخَرى ،فَقََرأَ  ،لَْيلَةً يَْقَرأُ فِي ِمْربَِدِه إِْذ َجالَْت فََرُسهُ 

َ يَْحيَى :أَُسْيدٌ  ُرجِ فَقُْمُت إِلَْيهَا  ،فََخِشيُت أَْن تَطَأ فَإَِذا ِمْثُل الظُّلَِّة فَْوَق َرْأِسي فِيهَا أَْمثَاُل الاُّ

 ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََغَدْوُت َعلَى َرُسوِل هللا  :َعَرَجْت فِي اْلَجوِّ َحتَّى َما أََراهَا قَالَ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َجالَْت فََرِسي إِذْ  ؛بَْينََما أَاَا اْلبَاِرَحةَ ِمْن َجْوِف اللَّْيِل أَْقَرأُ فِي ِمْربَِدي

 «اْقَرْأ اْبَن ُحَضْيرٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ثُمَّ َجالَْت أَْيًضا ،فَقََرْأتُ  :قَالَ  «اْقَرْأ اْبَن ُحَضْيرٍ »

 ،فَاْاَصَرْفتُ  :قَالَ  «اْقَرْأ اْبَن ُحَضْيرٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ثُمَّ َجالَْت أَْيًضا ،فَقََرْأتُ  :قَالَ 

ُرِج َعَرَجْت فِي  ،َوَكاَن يَْحيَى قَِريبًا ِمْنهَا َخِشيُت أَْن تَطَأَهُ  فََرأَْيُت ِمْثَل الظُّلَِّة فِيهَا أَْمثَاُل الاُّ

 َولَْو قََرْأتَ  ،تِْلَك الَمًلئَِكةُ َكانَْت تَْستَِمُع لَكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َحتَّى َما أََراهَا ،اْلَجوِّ 

متفق عليه«. َْلَْصبََحْت يََراَها النَّاُس َما تَْستَتُِر ِمْنُهمْ 
3
. 

َوَما اْجتََمَع : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2630

 إَِلَّ نََزلَْت َعلَْيِهمُ  ؛َويَتََداَرُسونَهُ بَْينَُهمْ  ،قَْوم  فِي بَْيٍت ِمْن بُيُوِت هللا يَْتلُوَن ِكتَاَب هللا

ِكينَةُ ا ْحَمةُ  ،لسَّ رواه مالم«. هللا فِيَمْن ِعْنَدهُ  َوَذَكَرُهمُ  ،الَمًلئَِكةُ  َوَحفَّْتُهمُ  ،َوَغِشيَْتُهْم الرَّ
3
. 

 تعلم القرآن خير من نيذ متاع الدنيا

 فِي َواَْحنُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  َخَرجَ : قَالَ رضي هللا عنه  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ  (2632
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فَّةِ    ِمْنهُ  فَيَأْتِيَ  ،اْلَعقِيقِ  إِلَى أَوْ  ،بُْطَحانَ  إِلَى يَْومٍ  ُكلَّ  يَْغُدوَ  أَنْ  يُِحب   أَي ُكمْ » :فَقَالَ  ،الصُّ

 :قَالَ  .َذلِكَ  هللا اُِحبُّ  َرُسولَ  يَا :فَقُْلنَا ،«َرِحمٍ  قَْطعِ  َوََل  ،إِْثمٍ  َغْيرِ  فِي ،َكْوَماَوْينِ  بِنَاقَتَْينِ 

 ِمنْ  لَهُ  َخْير   َوَجلَّ  هللا َعزَّ  ِكتَابِ  ِمنْ  آيَتَْينِ  يَْقَرأُ  أَوْ  ،فَيَْعلَمُ  ،الَمْسِجدِ  لَىإِ  أََحُدُكمْ  يَْغُدو أَفًََل »

بِلِ  ِمنَ  أَْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ  ،أَْربَعٍ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   َوأَْربَع   ،ثًََلثٍ  ِمنْ  لَهُ  َخْير   ،َوثًََلث   ،نَاقَتَْينِ  «. اإْلِ

رواه مالم
2
. 

أَيُِحب  أََحُدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْيَرةَ َعْن أَِبي هُرَ و (2636

فَثًََلُث آيَاٍت يَْقَرأُ » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلنَا «إَِذا َرَجَع إِلَى أَْهلِِه أَْن يَِجَد فِيِه ثًََلَث َخِلفَاٍت ِعَظاٍم ِسَمانٍ 

رواه مالم«. ِث َخلِفَاٍت ِعَظاٍم ِسَمانٍ بِِهنَّ أََحُدُكْم فِي َصًَلتِِه َخْير  لَهُ ِمْن ثًََل 
6
. 

 إكرام هللا تعالى صاحب القرآن ووالديه يوم القيامة

 ،من قرأ القرآن: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا عن بريدة رضي هللا عنه  (2633

ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى  ؛وعمل به ،وتعلمه

. «؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآنهذا كسينا يا فيقوَلن: بمَ والديه حلتان َل يقوم بهما الدن

رواه الحاكم
3

 

 قراءة النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم القرآن

يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َوَرْأُسهُ فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2633

. متفق عليهَحْجِري َوأَاَا َحائِضٌ 
3
. 

 مالك بن جعشم رضي هللا عنه في قصة طلبه رسولَ  وعن سراقة بن (2631

فََرِكْبُت فََرِسي َوَعَصيُْت وأبا بكر رضي هللا عنه... لما هاجرا. قال سراقة...  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ُب بِي َحتَّى إَِذا َسِمْعُت قَِراَءةَ َرُسوِل هللا  َوهَُو اَل يَْلتَفُِت َوأَبُو بَْكٍر يُْكثُِر  ملسو هيلع هللا ىلصاأْلَْزاَلَم تُقَرِّ

... الحديث رواه البخاريتِفَاتَ ااِللْ 
1
. 

َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللاوعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2632

َعابِ  ؛لَْيلٍَة فَفَقَْداَاهُ  فَبِْتنَا بَِشرِّ لَْيلٍَة  :أَْو اْغتِيَل قَالَ  ،فَقُْلنَا اْستُِطيرَ  ،فَاْلتََمْانَاهُ فِي اأْلَْوِبيَِة َوالشِّ

                                                 

، أي: «كوماااوين»هااو موضاع بقاارب المدينااة. قولااه:  «بطحااان»(. قولااه: 503ماالم ) 2

 عظيمتا الانام.

:  الحوامل من اإلبال إلاى أن يمضاي عليهاا اصاف أمادها، «تالخلفا»(. و506مالم ) 6

 ثم هي عشار قاله النووي.

 (.6561) «الصحيحة»(، وهو في 2/125حديث حان لغيره رواه الحاكم ) 3

 (.302(، ومالم )0131البخاري ) 3

 (.3102البخاري ) 1
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ا أَْصبَْحنَا إَِذا هَُو َجاٍء ِمْن قِبََل ِحَراٍء قَالَ  ،بِهَا قَْومٌ بَاَت  فَقَْداَاَك  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا :فَلَمَّ

 ،فََذَهْبُت َمَعهُ  ،أَتَانِي َداِعي اْلِجنِّ » :فَقَالَ  .فَبِْتنَا بَِشرِّ لَْيلٍَة بَاَت بِهَا قَْومٌ  ،فَطَلَْبنَاَك فَلَْم اَِجْدكَ 

رواه مالم«. اْلقُْرآنَ  َرْأُت َعلَْيِهمُ فَقَ 
2
. 

 حرص الصحابة رضوان هللا عليهم على قراءة القرآن 

إِنِّي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ األشعري رضي هللا عنه قال:  َعْن أَبِي ُموَسى (2630

أَْعِرُف َمنَاِزلَهُْم ِمْن وَ  ،َْلَْعِرُف أَْصَواَت ُرْفقَِة اْْلَْشَعِريِّيَن بِاْلقُْرآِن ِحيَن يَْدُخلُوَن بِاللَّْيلِ 

َوِمْنُهْم َحِكيم  إَِذا  ،َوإِْن ُكْنُت لَْم أََر َمنَاِزلَُهْم ِحيَن نََزلُوا بِالنََّهارِ  ،أَْصَواتِِهْم بِاْلقُْرآِن بِاللَّْيلِ 

. متفق عليه«ظُُروُهمْ إِنَّ أَْصَحابِي يَأُْمُرونَُكْم أَْن تَنْ  :اْلَعُدوَّ قَاَل لَُهمْ  :لَقَِي اْلَخْيَل أَْو قَالَ 
6
. 

ا قدم إلى اليمن سأل أبا موسى وعن أبي بربة أن معاذ بن جبل لم (2635

قًا :قَالَ  ؟يَا َعْبَد هللا َكْيَف تَْقَرأُ اْلقُْرآنَ  :قَالَ شعري فَ األ قُهُ تَفَوُّ فََكْيَف تَْقَرأُ أَْاَت يَا  :قَالَ  .أَتَفَوَّ

َل اللَّْيلِ  :قَالَ  ،ُمَعاذُ   ،فَأَْقَرأُ َما َكتََب هللا لِي ،النَّْومِ  فَأَقُوُم َوقَْد قََضْيُت ُجْزئِي ِمنَ  ،أَاَاُم أَوَّ

. رواه  البخاريفَأَْحتَِاُب اَْوَمتِي َكَما أَْحتَِاُب قَْوَمتِي
3
. 

                                                 

 (.310مالم ) 2

 نتظروهم.، أي: ت«تنظروهم»(. ومعنى: 6311(، ومالم )3636البخاري ) 6

(: 5/00) «الفاتح»قاال الحاافظ فاي  «أتفوقه تفوقًا»(. قوله: 3336، 3332البخاري ) 3

أي: أاُلزم قراءته لياًل واهاًرا شيئًا بعاد شايء وحينًاا بعاد حاين؛ ماأخوذ مان فاواق الناقاة، 

فاحتااب ااومتي »وهو أن تُحلب، ثم تُترك ساعة، حتى تدر، ثم تحلب هكذا بائًما. قولاه: 

، أي: أطلب الثواب في الراحاة، كماا أطلباه فاي التعاب؛ ألن الراحاة «ب قومتيكما أحتا

 إذا قصد بها اإلعااة على  العبابة حصل الثواب.
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 ثمرات قراءة القرآن

 تالوة القرآن من أسباب توفية األجور وازدياد الفضذ

اً ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَتْ قال هللا تعالى:  ا َرَزْقنَاهُْم ِسر  الةَ َوأَافَقُوا ِممَّ لُوَن ِكتَاَب هللا َوأَقَاُموا الصَّ

ن فَْضلِِه إِاَّهُ َغفُوٌر  *َوَعالاِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُوَر  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُم مِّ

 .[30 -61]فاطر:  َشُكوٌر﴾

 زلته في الجنةبحسب قراءة العبد للقرآن تكون من

يُقَاُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (2631

ْنيَا ،َواْرتَقِ  ،اْقَرأْ  :لَِصاِحِب اْلقُْرآنِ  فَإِنَّ َمْنِزلَتََك ِعْنَد آِخِر آيَةٍ  ؛َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت تَُرتُِّل فِي الد 

والترمذي.رواه أبو باوب، « تَْقَرأُ بَِها
2

 

 القرآن يشفع ألصحابه

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ عن  أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه   (2630

رواه مالم«. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة َشفِيعاا ِْلَْصَحابِهِ  ؛اْقَرُءوا اْلقُْرآنَ » :يَقُولُ 
6
. 

، مشفع فعاالقرآن ش»، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنه عن جابرو  (2632

قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى  هُ امَ مَ أَ وما حل مصدق، من جعله 

. رواه ابن حبان«النار
3
. 

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (2636

يَامُ » يَامُ  َواْلقُْرآُن يَْشفََعاِن لِْلَعْبِد يَْوَم اْلقِيَاَمِة يَقُولُ  ،الصِّ  ،َمنَْعتُهُ الطََّعامَ  ،أَْي َربِّ  :الصِّ

َهَواِت بِالنََّهارِ   :فََشفِّْعنِي فِيِه قَالَ  ؛َمنَْعتُهُ النَّْوَم بِاللَّْيلِ  :َويَقُوُل اْلقُْرآنُ  ،فََشفِّْعنِي فِيهِ  ؛َوالشَّ

رواه أحمد، والحاكم«. فَيَُشفََّعانِ 
3
. 

إِنَّ اْلقُْرآَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصي سمعت النب قَالَ وعن بريدة رضي هللا عنه  (2633

                                                 

 «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6123(، والترمااذي )2323أبااو باوب ) 2

(016.) 

 (.503مالم ) 6

(. قولاااه: 6021) «الصاااحيحة»( وهاااو فاااي 2013حاااديث حاااان رواه ابااان حباااان ) 3

 ، أي: ساع، وقيل: مجابل.«ماحل»

 «صاحيح الجاامع»(، وهاو فاي 2/113(، والحااكم )6/203حديث حاان روه أحماد ) 3

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.3556)
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ُجِل الشَّاِحبِ  َهْل  :فَيَقُوُل لَهُ  ،يَْلقَى َصاِحبَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِحيَن يَْنَشق  َعْنهُ قَْبُرهُ َكالرَّ

نَا أَ  :فَيَقُولُ  .َما أَْعِرفُكَ  :فَيَقُولُ  ؟َهْل تَْعِرفُنِي :فَيَقُوُل لَهُ  .َما أَْعِرفُكَ  :فَيَقُولُ  ؟تَْعِرفُنِي

َوإِنَّ ُكلَّ تَاِجٍر ِمْن َوَراِء  ،َوأَْسَهْرُت لَْيلَكَ  ،َصاِحبَُك اْلقُْرآُن الَِّذي أَْظَمأْتَُك فِي الَهَواِجرِ 

 ،َوالُخْلَد بِِشَمالِهِ  ،فَيُْعطَى الُمْلَك بِيَِمينِهِ  ،َوإِنََّك اْليَْوَم ِمْن َوَراِء ُكلِّ تَِجاَرةٍ  ،تَِجاَرتِهِ 

ْنيَا ،َرْأِسِه تَاُج اْلَوقَارِ  َويُوَضُع َعلَى ُم لَُهَما أَْهُل الد   ،َويُْكَسى َوالَِداهُ ُحلَّتَْيِن ََل يُقَوَّ

َواْصَعْد فِي  ،اْقَرأْ  :ثُمَّ يُقَاُل لَهُ  ،بِأَْخِذ َولَِدُكَما اْلقُْرآنَ  :فَيُقَالُ  ؟بَِم ُكِسينَا َهِذهِ  :فَيَقُوََلنِ 

رواه أحمد«. أَْو تَْرتِيًلا  ،فَُهَو فِي ُصُعوٍد َما َداَم يَْقَرأُ َهذ اا َكانَ  َوُغَرفَِها ،َدَرَجِة الَجنَّةِ 
2
. 

 قراءة القرآن سبب لحصوذ التقوى والتذكر

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن أَْو قال هللا تعالى:  ﴿َوَكَذلَِك أَاَزْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً َوَصرَّ

فَتََعالَى هللاُ الَملُِك اْلَحقُّ َوال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن يُْقَضى إِلَْيَك  *هُْم ِذْكراً يُْحِدُث لَ 

بِّ ِزْباِي ِعْلماً﴾  .[223 -223]طه: َوْحيُهُ َوقُل رَّ

 قراءة القرآن من أسباب تكثير الحسنات

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللاعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2633

 ،الم َحْرف   :ََل أَقُولُ  ،َوالَحَسنَةُ بَِعْشِر أَْمثَالَِها ،قََرأَ َحْرفاا ِمْن ِكتَاِب هللا فَلَهُ بِِه َحَسنَة  

رواه الترمذي«. َوِميم  َحْرف   ،َوََلم  َحْرف   ،َولَِكْن أَلِف  َحْرف  
6
. 

التمسث بالقرآن أمان من الضالذ
3
 

قال: خرج علينا رسول هللا   عنهرضي هللا عن أبي شريح الخزاعي (2631

قالوا:  «أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن َل إله إَل هللا وأني رسول هللا؟»فقال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

فإنكم لن  ؛فتمسكوا به ،وطرفه بأيديكم ،فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد هللا»اعم، قال: 

رواه ابن أبي شيبة«. ولن تهلكوا بعده أبدا ،تضلوا
3
. 

 
 والعمذ به من أسباب الرفعة في الدنيا واآلخرةقراءة القرآن 

                                                 

(. قولااااه: 6561) «الصااااحيحة»( بإسااااناب حااااان، وهااااو فااااي 1/335رواه أحمااااد )  2

 أو احوهما.، أي: المتغير اللون لعارض من مرض، أو سفر «الشاحب»

 (.2321)«صحيح الجامع»( وهو في 6120حديث صحيح رواه الترمذي ) 6

 (.1/306) «الجامع  الصحيح»هذا من تبويب شيخنا الوابعي رحمه هللا في  3

( 1/306) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان، وهو في 20/352رواه ابن أبي شيبة ) 3

 لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.
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 .[20]األابياء:  ﴿لَقَْد أَاَزْلنَا إِلَْيُكْم ِكتَاباً فِيِه ِذْكُرُكْم أَفاَل تَْعقِلُوَن﴾قال هللا تعالى:  

 فيه ذكركم قال ابن عباس رضي هللا عنهما: أي: شرفكم.

َوَكاَن  ،اْلَحاِرِث لَقَِي ُعَمَر بُِعْافَانَ  َعْن َعاِمِر ْبِن َواثِلَةَ أَنَّ اَافَِع ْبَن َعْبدِ و (2632

 :اْبَن أَْبَزى قَالَ  :فَقَالَ  ؟اْستَْعَمْلَت َعلَى أَْهِل اْلَواِبي َمنِ  :فَقَالَ  ،ُعَمُر يَْاتَْعِملُهُ َعلَى َمكَّةَ 

إِاَّهُ قَاِرٌئ  :قَالَ  ؟ْولًىفَاْستَْخلَْفَت َعلَْيِهْم مَ  :قَالَ  .َمْولًى ِمْن َمَوالِينَا :قَالَ  ؟أَْبَزى اْبنِ  َوَمنِ 

إِنَّ هللا » :قَْد قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََما إِنَّ اَبِيَُّكْم  :قَاَل ُعَمرُ . َوإِاَّهُ َعالٌِم بِاْلفََرائِضِ  .لِِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ 

ا رواه مالم«. َويََضُع بِِه آَخِرينَ  ،يَْرفَُع بَِهَذا اْلِكتَاِب أَْقَواما
2
. 

 ب انشراح الصدرقراءة القرآن من أسبا

َما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنهَعْن َعْبِد هللا  (2630

ا قَط  َهم   َواْبُن أََمتَِك نَاِصيَتِي  ،َواْبُن َعْبِدكَ  ،اللهمَّ إِنِّي َعْبُدكَ  :فَقَالَ  ؛َوََل َحَزن   ،أََصاَب أََحدا

ْيَت بِِه نَْفَسكَ ، َضاُؤكَ بِيَِدَك َماٍض فِيَّ ُحْكُمَك َعْدل  فِيَّ قَ  أَْو  ،أَْسأَلَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ

ا ِمْن َخْلقِكَ  أَْو اْستَأْثَْرَت بِِه فِي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك أَْن  ،أَْو أَْنَزْلتَهُ فِي ِكتَابِكَ  ،َعلَّْمتَهُ أََحدا

هُ وَ  ،َونُوَر َصْدِري ،تَْجَعَل اْلقُْرآَن َربِيَع قَْلبِي ي إَِلَّ أَْذَهَب هللا َهمَّ  ،ِجًَلَء ُحْزنِي َوَذَهاَب َهمِّ

بَلَى يَْنبَِغي » :فَقَالَ  ؟أاََل اَتََعلَُّمهَا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقِيلَ  :قَالَ  «اا حهُ َوأَْبَدلَهُ َمَكانَهُ فَرَ َوُحْزنَ 

رواه أحمد«. لَِمْن َسِمَعَها أَْن يَتََعلََّمَها
6
. 

 عليث القرآن حجة لث أو

َواْلقُْرآُن  »... ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ   (2635

ة  لََك أَْو َعلَْيَك ُكل  النَّاِس يَْغُدو رواه مالم«. أَْو ُموبِقَُها ،فَُمْعتِقَُها ،فَبَايِع  نَْفَسهُ  ،ُحجَّ
3
. 

 ماالكتاب والسنة فيهما الكفاية لمن اكتفى به

﴿أََولَْم يَْكفِِهْم أَاَّا أَاَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَْيِهْم إِنَّ فِي َذلَِك لََرْحَمةً قال هللا تعالى: 

 .[12]العنكبوت:  َوِذْكَرى لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾

 قراءة القرآن والعمذ به من أسباب الثبات

                                                 

 (.520مالم ) 2

مااٍض فايَّ »( قوله: 211) «الصحيحة»(، وهو في 3026حديث صحيح رواه أحمد ) 6

، أي: اخترتااه، واصااطفيته فااي علمااك «أواسااتأثرت بااه»حكمااك.  ، أي: اافااذ فاايَّ «حكمااك

 ، أي: إزالة ُحزاي.«جالء»، أي: منتزهه. «ربيع قلبي»مخزواًا عندك. 

فمعنااه ظااهر،  «جاة لاك أو علياكوالقارآن ح»(. قال النووي: وأماا قولاه: 663مالم ) 3

 أي: تنتفع به إن تلوته، وعملت به، وإال فهو حجة عليك.
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َل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْملَةً َواِحَدةً َكَذلَِك لِنُثَبَِّت بِهِ ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا قال هللا تعالى:  لَْوال اُزِّ

 .[36]الفرقان:  فَُؤاَبَك َوَرتَّْلنَاهُ تَْرتِيالً﴾

 قراءة القرآن من أسباب الوقاية من الشيطان

 يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة ِحَجاباً ﴿َوإَِذا قََرْأَت اْلقُرآَن َجَعْلنَا بَْينََك َوبَْيَن الَِّذيَن الَ قال هللا تعالى: 

ْاتُوراً   .[ 31]اإلسراء: ﴾ مَّ

ََل تَْجَعلُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2631

واه مالمر«. اْلبَْيِت الَِّذي تُْقَرأُ فِيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ  بُيُوتَُكْم َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيطَاَن يَْنفُِر ِمنَ 
2
. 

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه في قصته مع األسير الذي كان يأخذ  (2610

لِهَا َحتَّى تَْختَِم من الصدقة، وأاه قال له:  إَِذا أََوْيَت إِلَى فَِراِشَك فَاْقَرْأ آيَةَ اْلُكْرِسيِّ ِمْن أَوَّ

َواَل يَْقَربََك  ،هللا َحافِظٌ  لَْن يََزاَل َعلَْيَك ِمنَ  :يَوقَاَل لِ  هللا اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم﴾﴿ اآْليَةَ 

أََما إِنَّهُ قَْد » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،َوَكااُوا أَْحَرَص َشْيٍء َعلَى اْلَخْيرِ  ،َشْيطَاٌن َحتَّى تُْصبِحَ 

َذاَك » :اَل قَالَ  :قَالَ  «َرْيَرةَ تَْعلَُم َمْن تَُخاِطُب ُمْنُذ ثًََلِث لَيَاٍل يَا أَبَا هُ  ،َصَدقََك َوُهَو َكُذوب  

. رواه البخاري معلقًا«َشْيطَان  
6
. 

 الترغيب في سور وآيات مخصوصة

 سورة الفاتحة

رسول هللا  قَاَل لِي: قَالَ  هرضي هللا عن ْبِن الُمَعلَّى رافع َعْن أَبِي َسِعيدِ  (2612

َوِر فِي اْلقُْرآ» :ملسو هيلع هللا ىلص ثُمَّ أََخَذ  ،«الَمْسِجدِ  ِن قَْبَل أَْن تَْخُرَج ِمنَ َْلَُعلَِّمنََّك ُسوَرةا ِهَي أَْعظَُم الس 

ا أََراَب أَْن يَْخُرَج قُْلُت لَهُ   .أَلَْم تَقُْل أَلَُعلَِّمنََّك ُسوَرةً ِهَي أَْعظَُم ُسوَرٍة فِي اْلقُْرآنِ  :بِيَِدي فَلَمَّ

ْبُع الَمثَانِي َوالْ » :قَالَ  رواه «. قُْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيتُهُ الَحْمُد هلل َربِّ اْلَعالَِميَن ِهَي السَّ

البخاري
3
. 

في ماير له فنزل وازل  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس رضي هللا عنه قال: كان النبي  (2616

﴿الحمد هلل قال: فتال عليه «ل القرآنفضأَل أخبرك بأ»رجل إلى جاابه، فالتفت إليه  فقال: 

«عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في «. رب العالمين
3
. 

                                                 

 (.050مالم ) 2

 ( معلقًا.6322البخاري ) 6

 (.3303البخاري ) 3

 «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 331)ص «عمااال الياااوم والليلاااة»  3

(3512.) 
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أَتُِحب  أَْن » ألُبي: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن و (2613 

ْنِجيلِ  ،أَُعلَِّمَك ُسوَرةا لَْم يَْنِزْل فِي التَّْوَراةِ  بُورِ  ،َوََل فِي اإْلِ َوََل فِي اْلفُْرقَاِن  ،َوََل فِي الزَّ

ًَلةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ  ،اََعْم يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «ِمْثلَُها فَقََرأَ  :قَالَ  «؟َكْيَف تَْقَرأُ فِي الصَّ

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه َما أُْنِزلَْت فِي التَّْوَراِة َوََل فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،أُمَّ اْلقُْرآنِ 

ْنِجيلِ  بُورِ  ،اإْلِ الَمثَانِي َواْلقُْرآُن اْلَعِظيُم  ع  ِمنَ َوإِنََّها َسبْ  ،َوََل فِي اْلفُْرقَاِن ِمْثلَُها ،َوََل فِي الزَّ

رواه الترمذي«. الَِّذي أُْعِطيتُهُ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاْاطَلََق اَفٌَر ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ : َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2613

تََضافُوهُْم فَأَبَْوا أَْن فَاسْ  ،فِي َسْفَرٍة َسافَُروهَا َحتَّى اََزلُوا َعلَى َحيٍّ ِمْن أَْحيَاِء اْلَعَربِ 

لَْو  :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ،فََاَعْوا لَهُ بُِكلِّ َشْيٍء اَل يَْنفَُعهُ َشْيءٌ  ،فَلُِدَغ َسيُِّد َذلَِك اْلَحيِّ  ،يَُضيِّفُوهُمْ 

ْهطَ الَِّذيَن اََزلُوا لََعلَّهُ أَْن يَُكوَن ِعْنَد بَْعِضِهْم َشْيءٌ  يَا أَيُّهَا  :فَقَالُوا ،أَتَْوهُمْ فَ  .أَتَْيتُْم هَُؤاَلِء الرَّ

ْهطُ إِنَّ َسيَِّداَا لُِدغَ  فَقَاَل  ؟فَهَْل ِعْنَد أََحٍد ِمْنُكْم ِمْن َشْيءٍ  ،َوَسَعْينَا لَهُ بُِكلِّ َشْيٍء اَل يَْنفَُعهُ  ،الرَّ

فََما أَاَا بَِراٍق لَُكْم  ،لَْم تَُضيِّفُواَاَولَِكْن َوهللا لَقَْد اْستََضْفنَاُكْم فَ  ،اََعْم َوهللا إِاِّي أَلَْرقِي :بَْعُضهُمْ 

فَاْاطَلََق يَْتفُِل َعلَْيِه َويَْقَرأُ اْلَحْمُد  ،اْلَغنَمِ  فََصالَُحوهُْم َعلَى قَِطيٍع ِمنَ  ،َحتَّى تَْجَعلُوا لَنَا ُجْعاًل 

فَأَْوفَْوهُْم ُجْعلَهُْم  :َوَما بِِه قَلَبَةٌ قَالَ فَاْاطَلََق يَْمِشي  ،فََكأَاََّما اُِشطَ ِمْن ِعقَالٍ  ،هلل َربِّ اْلَعالَِمينَ 

اَل تَْفَعلُوا َحتَّى اَأْتَِي النَّبِيَّ  :فَقَاَل الَِّذي َرقَى ،اْقِاُموا :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ،الَِّذي َصالَُحوهُْم َعلَْيهِ 

 :فَقَالَ  ،فََذَكُروا لَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصى َرُسوِل هللا فَقَِدُموا َعلَ  ،فَنَْذُكَر لَهُ الَِّذي َكاَن فَنَْنظَُر َما يَأُْمُراَا ،ملسو هيلع هللا ىلص

ا ،قَْد أََصْبتُْم اْقِسُموا» :ثُمَّ قَالَ  «؟َوَما يُْدِريَك أَنََّها ُرْقيَة  »  «َواْضِربُوا لِي َمَعُكْم َسْهما

.متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصفََضِحَك َرُسوُل هللا 
6
. 

 آية الكرسي

يَا أَبَا الُمْنِذِر » :ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا قَاَل رَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ  (2611

يَا أَبَا » :قَالَ  .هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :قُْلتُ  :قَالَ  «؟أَتَْدِري أَي  آيٍَة ِمْن ِكتَاِب هللا َمَعَك أَْعظَمُ 

                                                 

 (.3510) «امع الصحيحالج»( بإسناب حان، وهو في 6501رواه الترمذي ) 2

، أي: «فاستضاافوهم»( وهذا لفاظ البخااري قولاه: 6602(، ومالم )6602البخاري ) 6

: اللدغ هو اللاع، وزاًاا ومعناى، وهاو ضارب ذات الحماة «فلدغ»طلبوا منهم  الضيافة. 

هاام مااا بون «: الاارهط»ماان حيااة أو عقاارب وغيرهااا، وأكثاار مااا ياااتعمل فااي العقاارب 

 «جعاااًل »: هااو أبااو سااعيد الخاادري كمااا فااي بعااض الروايااات. «فقااال بعضااهم»العشاارة. 

، «علاى قطياع مان الغانم»، أي: وافقوهم. «فصالحوهم»الجعل هو: ما يعطى على عمل 

التفال: « فاااطلق يتفال»أي: طائفة من الغنم، وجاء في بعض الروايات أاها ثالثاين شااة. 

ال هاو: الحبال الاذي يشاد العق« من عقال»، أي: حل. «فكأاما اشط»افخ معه قليل بزاق. 

 ، أي: علة.«وما به قلبة»به ذراع البهيمة. 
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الَّ هَُو اْلَحيُّ هللا اَل إِلَهَ إِ : ﴿قُْلتُ  :قَالَ  «الُمْنِذِر أَتَْدِري أَي  آيٍَة ِمْن ِكتَاِب هللا َمَعَك أَْعظَمُ 

رواه مالم«. َوهللا لِيَْهنَِك اْلِعْلُم أَبَا الُمْنِذرِ » :َوقَالَ  ،فََضَرَب فِي َصْدِري :قَالَ ﴾ اْلقَيُّومُ 
2

 

من قرأ آية »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2612

رواه . «الكرسي في دبر كل صًلة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إَل أن يموت

«عمل اليوم والليلة»الناائي في 
6
. 

 سورة البقرة

اْقَرُءوا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2610

-: قَاَل ُمَعاِويَةُ  «َوََل تَْستَِطيُعَها اْلبَطَلَةُ  ،َوتَْرَكَها َحْسَرة   ،فَإِنَّ أَْخَذَها بََرَكة   ؛ُسوَرةَ اْلبَقََرةِ 

 . رواه مالم.لََغنِي أَنَّ اْلبَطَلَةَ الاََّحَرةُ بَ  -أحد الرواة

ََل تَْجَعلُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2615

رواه مالم«. اْلبَْيِت الَِّذي تُْقَرأُ فِيِه ُسوَرةُ اْلبَقََرةِ  بُيُوتَُكْم َمقَابَِر إِنَّ الشَّْيطَاَن يَْنفُِر ِمنَ 
3
. 

 البقرة وآذ عمران سورة

اْقَرُءوا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2611

ْهَراَوْيِن اْلبَقََرةَ َوُسوَرةَ آِل ِعْمَرانَ  أَْو  ،فَإِنَّهَُما تَأْتِيَاِن يَْوَم اْلقِيَاَمِة َكأَنَّهَُما َغَماَمتَانِ  ،الزَّ

اِن َعْن أَْصَحابِِهَماأَْو َكأَنَّهُ  ،َكأَنَّهَُما َغيَايَتَانِ  رواه مالم«. َما فِْرقَاِن ِمْن طَْيٍر َصَوافَّ تَُحاجَّ
3
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ وعن النواس بن سمعان رضي هللا عنه قال:  (2620

اْلبَقََرِة َوآُل  يُْؤتَى بِاْلقُْرآِن يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوأَْهلِِه الَِّذيَن َكانُوا يَْعَملُوَن بِِه تَْقُدُمهُ ُسوَرةُ »

اِن َعْن َصاِحبِِهَما رواه مالم«. ِعْمَراَن تَُحاجَّ
1
. 

                                                 

 (.520مالم ) 2

 «الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 256)ص  «عمااال الياااوم والليلاااة» 6

(. وفي الباب حديث أبي هريرة في قصته مع األسير، وقاد تقادم فاي آخار البااب 3515)

 قبل هذا.

 (.050مالم ) 3

قااال النااووي: قااالوا سااميتا الزهااراوين لنورهمااا،  «الزهااراوين»ه: (. قولاا503مااالم ) 3

قال النووي:  قال أهل اللغة:  «غمامتان، أو غيايتان»وهدايتهما، وعظيم أجرهما. قوله: 

الغمامة، والغياية كل شايء أظال اإلاااان فاوق رأساه مان ساحابة وَغبَاَرٍة وغيرهماا قاال 

 ، أي: قطيعان، وجماعتان.«فرقان». قوله: العلماء: المراب أن ثوابهما يأتى كغمامتين

 (.501مالم ) 1
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 اآليتين األخيرتين من سورة البقرة 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمْاُعوٍب اأْلَْاَصاِريِّ  (2622

متفق عليه«. لَْيلٍَة َكفَتَاهُ  َمْن قََرأَ َهاتَْيِن اْْليَتَْيِن ِمْن آِخِر ُسوَرِة اْلبَقََرِة فِي»
2
. 

بَْينََما ِجْبِريُل قَاِعد  ِعْنَد النَّبِيِّ : »قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن اْبِن َعبَّاسٍ و (2626

ا ِمْن فَْوقِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َماِء فُتَِح اْليَْوَم لَْم يُْفتَْح  َهَذا بَاب  ِمنَ  :فَقَالَ  ،فََرفََع َرْأَسهُ  ؛َسِمَع نَقِيضا السَّ

 ،َهَذا َملَك  نََزَل إِلَى اْْلَْرِض لَْم يَْنِزْل قَط  إَِلَّ اْليَْومَ  :فَقَالَ  ،فَنََزَل ِمْنهُ َملَك   ،اْليَْومَ  قَط  إَِلَّ 

َوَخَواتِيُم ُسوَرةِ  ،أَْبِشْر بِنُوَرْيِن أُوتِيتَُهَما لَْم يُْؤتَهَُما نَبِي  قَْبلََك فَاتَِحةُ اْلِكتَابِ  :فََسلََّم َوقَالَ 

رواه مالم«. َرِة لَْن تَْقَرأَ بَِحْرٍف ِمْنُهَما إَِلَّ أُْعِطيتَهُ اْلبَقَ 
6
. 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما أن رسول هللا   (2623

. رواه ا «اْليتان ختم بهما سورة البقرة َل تقرآن في دار ثًلث ليال فيقربها شيطان»

بن حبان
3
. 

 قذ هو هللا أحد

فَإِنِّي  ؛اْحُشُدوا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ي هللا عنهرض َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2623

 ،فَقََرأَ قُْل هَُو هللا أََحدٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َخَرَج اَبِيُّ هللا  ،فََحَشَد َمْن َحَشدَ  ،«َسأَْقَرأُ َعلَْيُكْم ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

ثُمَّ  ،فََذاَك الَِّذي أَْبَخلَهُ  ؛الاََّماءِ  اَءهُ ِمنَ إِاِّي أَُرى هََذا َخبٌَر جَ  :فَقَاَل بَْعُضنَا لِبَْعضٍ  ،ثُمَّ َبَخلَ 

أَََل إِنََّها تَْعِدُل ثُلَُث  ،َسأَْقَرأُ َعلَْيُكْم ثُلَُث اْلقُْرآنِ  :إِنِّي قُْلُت لَُكمْ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج اَبِيُّ هللا 

رواه مالم«. اْلقُْرآنِ 
3
. 

ُجاًل َسِمَع َرُجاًل يَْقَرأُ قُْل هَُو أَنَّ رَ الخدري رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيدٍ و (2621

ا أَْصبََح َجاَء إِلَى َرُسوِل هللا  ُبهَا فَلَمَّ ُجَل يَتَقَالُّهَا ؛فََذَكَر َذلَِك لَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا أََحٌد يَُربِّ فَقَاَل  ،َوَكأَنَّ الرَّ

رواه البخاري«. نِ َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه إِنََّها لَتَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآ» :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 
1
. 

أَيَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ و (2622

قُْل هَُو هللا أََحد  تَْعِدُل » :قَالَ  ؟َوَكْيَف يَْقَرْأ ثُلَُث اْلقُْرآنِ  :قَالُوا «يَْقَرأَ فِي لَْيلٍَة ثُلَُث اْلقُْرآنِ 

                                                 

قال النووي: قيال معنااه: كفتااه مان  «كفتاه»(. قوله: 505(، ومالم )1001البخاري ) 2

 قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من اآلفات، ويحتمل من الجميع،

 (.502مالم ) 6

 «يح الترغياب والترهيابصاح»( وهاو فاي 056حديث حان لغياره رواه ابان حباان ) 3

(2320.) 

 ، أي: اجتمعوا.«احشدوا»(. قوله: 526مالم ) 3

 (.1023البخاري ) 1
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. رواه مالم«ثُلَُث اْلقُْرآنِ 
2
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمْاُعوٍب اأْلَْاَصاِريِّ و (2620

َمُد تَْعِدُل ثُلَُث اْلقُْرآنِ » رواه ابن ماجة«. هللا أََحد  اْلَواِحُد الصَّ
6
. 

 ،بََعَث َرُجاًل َعلَى َسِريَّةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن عائشة رضي هللا عنها  (2625

ا َرَجُعوا ُذِكَر َذلَِك لَِرُسوِل  ،فَيَْختُِم بِقُْل هَُو هللا أََحدٌ  ،يَْقَرأُ أِلَْصَحابِِه فِي َصاَلتِِهمْ  َوَكانَ  فَلَمَّ

ْحَمنِ  :فَقَالَ  ،فََاأَلُوهُ  ،«َسلُوهُ ِْلَيِّ َشْيٍء يَْصنَُع َذلِكَ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فَأَاَا  ؛أِلَاَّهَا ِصفَةُ الرَّ

متفق عليه«. أَْخبُِروهُ أَنَّ هللا يُِحب هُ » ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َرأَ بِهَاأُِحبُّ أَْن أَقْ 
3
. 

هُْم : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2621 َكاَن َرُجٌل ِمَن اأْلَْاَصاِر يَُؤمُّ

اَل  ،فِي َمْاِجِد قُبَاءَ  فَقََرأَ بِهَا اْفتَتََح بِقُْل هَُو هللا  ،ةِ فََكاَن ُكلََّما اْفتَتََح ُسوَرةً يَْقَرأُ لَهُْم فِي الصَّ

 ،َوَكاَن يَْصنَُع َذلَِك فِي ُكلِّ َرْكَعةٍ  ،ثُمَّ يَْقَرأُ بُِاوَرٍة أُْخَرى َمَعهَا ،َحتَّى يَْفُرَغ ِمْنهَا ،أََحدٌ 

وَرةِ  :فَقَالُوا ،فََكلََّمهُ أَْصَحابُهُ  َحتَّى تَْقَرأَ بُِاوَرٍة  ،أَاَّهَا تُْجِزئُكَ  ثُمَّ اَل تََرى ،إِاََّك تَْقَرأُ بِهَِذِه الاُّ

ا أَْن تَْقَرأَ بِهَا ،أُْخَرى ا أَْن تََدَعهَا ،فَإِمَّ َما أَاَا بِتَاِرِكهَا إِْن  :َوتَْقَرأَ بُِاوَرٍة أُْخَرى قَالَ  ،َوإِمَّ

ُكْم بِهَا فََعْلتُ  َوَكِرهُوا أَْن  ،َكااُوا يََرْواَهُ أَْفَضلَهُمْ وَ  ،َوإِْن َكِرْهتُْم تََرْكتُُكمْ  ،أَْحبَْبتُْم أَْن أَُؤمَّ

ا أَتَاهُمُ  ،يَُؤمَّهُْم َغْيُرهُ  ا يَأُْمُر بِهِ  ،يَا فًَُلنُ » :فَقَالَ  ،أَْخبَُروهُ اْلَخبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  فَلَمَّ َما يَْمنَُعَك ِممَّ

وَرةَ فِي ُكلِّ  ،أَْصَحابُكَ  هللا إِاِّي  ،يَا َرُسولَ  :فَقَالَ  «؟َرْكَعةٍ  َوَما يَْحِملَُك أَْن تَْقَرأَ َهِذِه الس 

رواه الترمذي«. إِنَّ ُحبََّها أَْدَخلََك الَجنَّةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .أُِحبُّهَا
3
. 

قُْل ﴿َسِمَع َرُجاًل يَْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2600

 «الَجنَّةُ » :قَالَ  ؟َما َوَجبَتْ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ  «َوَجبَتْ » :فَقَالَ  ؛اَحتَّى َختََمهَ  ﴾هَُو هللا أََحدٌ 

َرهُ  ،فَأََرْبُت أَْن آتِيَهُ  :قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ  َوفَِرْقُت أَْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَآثَْرُت اْلَغَداَء َمَع َرُسوِل هللا  ؛فَأُبَشِّ

ُجلِ ثُمَّ َرجَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصيَفُوتَنِي اْلَغَداُء َمَع َرُسوِل هللا  . رواه أحمدفََوَجْدتُهُ قَْد َذهَبَ  ،ْعُت إِلَى الرَّ
1
. 

                                                 

 (.522مالم ) 2

(. قولاه: 3522) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان، وهو في 3051رواه ابن ماجة ) 6

قال النووي: قال القاضي: قال المازري: قيل: معناه أن القرآن على  «تعدل ثلث القرآن»

ثالثة أاحاء: قصص، وأحكام، وصفات هلل تعالى، و)قل هو هللا أحد( متمحضة للصفات، 

فهي ثلث، وجزء من ثالثة أجزاء. وقيل: معناه: أن ثاواب قراءتهاا يضااعف بقادر ثاواب 

 قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف.

 (.523(، ومالم )0301البخاري ) 3

( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6102( تعليقًااا، ووصااله الترمااذي )003رواه البخاااري ) 3

 (.3520) «الجامع الصحيح»

 (.3511) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6/131رواه أحمد ) 1
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َمْن قََرأَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ وعن معاذ بن أاس الجهني رضي هللا عنه،  (2602 

اتٍ  ا فِي الَجنَّةِ  ؛قُْل هَُو هللا أََحد  َحتَّى يَْختَِمهَا َعْشَر َمرَّ فَقَاَل ُعَمُر ْبُن  ،«بَنَى هللا لَهُ قَْصرا

رواه أحمد«. هللا أَْكثَُر َوأَْطيَبُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،يَا َرُسوَل هللا إَِذْن أَْستَْكثِرُ  :َخطَّابِ الْ 
2
. 

 المعوذتين

أَلَْم تََر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ  (2606

«. ﴾قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ ﴿وَ  ﴾،قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَقِ ﴿ :قَط  آيَاٍت أُْنِزلَْت اللَّْيلَةَ لَْم يَُر ِمْثلُُهنَّ 

رواه مالم
6
. 

تََعلَّْقُت بِقََدِم َرُسوِل هللا رضي هللا عنه قَاَل:  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر اْلُجهَنِيِّ و (2603

 :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لِي َرُسوُل هللا  .فَ َوُسوَرةَ يُوسُ  ،أَْقِرْئنِي ُسوَرةَ هُوبٍ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

َوََل أَْبلََغ ِعْنَدهُ ِمْن ﴿قُْل  ،إِنََّك لَْم تَْقَرْأ ُسوَرةا أََحبَّ إِلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،يَا ُعْقبَةُ ْبَن َعاِمرٍ »

رواه أحمد«. ﴾أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَقِ 
3
. 

وفي رواية البن حبان
3
 .«فافعلفإن استطعت أن َل تفوتك في صًلة، »: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا و (2603

قُْل أَُعوُذ ﴿اْقَرْأ » :قَالَ  ؟َوَماَذا أَْقَرأُ بِأَبِي أَْاَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «اْقَرْأ يَا َجابِرُ »

اْقَرْأ بِِهَما َولَْن تَْقَرأَ » :فَقَالَ  ،فَقََرْأتُهَُما ،«﴾اسِ قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّ ﴿َو  ﴾بَِربِّ اْلفَلَقِ 

رواه الناائي«. بِِمْثلِِهَما
1
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصبَْينَا أَاَا أَِسيُر َمَع َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ و (2601

ُذ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجَعَل َرُسوُل هللا  ،َشِديَدةٌ  َوظُْلَمةٌ  ،إِْذ َغِشيَْتنَا ِريحٌ  ؛بَْيَن اْلُجْحفَِة َواأْلَْبَواءِ  -يَتََعوَّ

ذ   ،يَا ُعْقبَةُ » :َويَقُولُ  ﴾،أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ ﴿وَ  ،أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق﴾﴿ َذ ُمتََعوِّ ْذ بِِهَما فََما تََعوَّ تََعوَّ

اَلةِ  :قَالَ  «بِِمْثلِِهَما نَا بِِهَما فِي الصَّ أبو باوب . رواهَوَسِمْعتُهُ يَُؤمُّ
2
. 

يرِ و (2602  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َرُجٍل ِمْن قَْوِمهِ  ،َعْن يَِزيَد ْبِن َعْبِد هللا ْبِن الشِّخِّ

                                                 

 (.151) «الصحيحة»(، وهو في 3/330حديث حان لغيره رواه أحمد ) 2

 (.523مالم ) 6

 (.3526) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/211رواه أحمد ) 3

 (.2531حبان )ابن  3

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 1332رواه النااااائي ) 1

(2352.) 

 «صحيح أبي باوب»(، وهو في 2323حديث حان لغيره رواه أبو باوب ) 2
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َذتَْينِ » :فَقَالَ  ،َمرَّ بِهِ  رواه أحمد«. اْقَرْأ بِِهَما فِي َصًَلتَِك بِالُمَعوِّ
2
. 

أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصاِي َرُسوُل هللا أََمرَ : قَالَ  أَاَّهُ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ و (2600

َذاِت فِي ُببُِر ُكلِّ َصاَلةٍ  . رواه أحمد، وأبو باوب أَْقَرأَ بِالُمَعوِّ
6
. 

َكاَن إَِذا اْشتََكى يَْقَرأُ َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو (2605

َذاتِ  ا اْشتَدَّ َوَجعُ  ،اَْفِاِه بِاْلُمَعوِّ . َوأَْمَاُح بِيَِدِه َرَجاَء بََرَكتِهَا ،هُ ُكْنُت أَْقَرأُ َعلَْيهِ َويَْنفُُث فَلَمَّ

متفق عليه
3
. 

َكاَن إَِذا أََوى إِلَى فَِراِشِه ُكلَّ لَْيلَةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ها رضي هللا عنها َعنْ و (2601

قُْل ﴿َو  ﴾َو ﴿قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَقِ  ﴾قُْل هَُو هللا أََحدٌ ﴿ :فَقََرأَ فِيِهَما ،ثُمَّ اَفََث فِيِهَما ،َجَمَع َكفَّْيهِ 

 ،ثُمَّ يَْمَاُح بِِهَما َما اْستَطَاَع ِمْن َجَاِدِه يَْبَدأُ بِِهَما َعلَى َرْأِسِه َوَوْجِههِ  ﴾،أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

اتٍ  . رواه  البخاريَوَما أَْقبََل ِمْن َجَاِدِه يَْفَعُل َذلَِك ثاََلَث َمرَّ
3
. 

 ا الكافرونقذ يا أيه

قل يا أيها ﴿»: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2650

. رواه الحاكم«تعد ل ربع القرآن ﴾الكافرون
1
. 

 السبع األوذ من القرآن

ْبَع اْْلَُوَل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنها  َعْن َعائَِشةَ  (2652 َمْن أََخَذ السَّ

رواه أحمد«. فَُهَو َحْبر  
2
. 

                                                 

 (.2102) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 1/05رواه أحمد ) 2

(، وهاااااو فاااااي 2163) (، وأباااااو باوب3/211حاااااديث صاااااحيح لغياااااره روه أحماااااد ) 6

 (.2123) «الصحيحة»

 (.6216(، ومالم )1022البخاري ) 3

 (.1020البخاري ) 3

 (.152) «الصحيحة»(، وهو في 2/122حديث حان لغيره رواه الحاكم ) 1

(. وقولااه: 6301) «الصااحيحه»(، وهااو فااي 2/03حااديث حااان لغيااره رواه أحمااد ) 2

تحات هاذا الحاديث: «الصاحيحة» فاي ، أي: عالم قال العالماة األلباااي رحماه هللا«حبر»

فائدة: المقصوب مان الاابع األول الااور الاابع الطاوال مان أول القارآن، وهاي ماع عادب 

 آياتها: 

 = -1( 260المائاااادة ) -3( 202النااااااء ) -3( 600آل عمااااران ) -6( 652البقاااارة ) -2
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 ة الملثسور 

اْلقُْرآِن  إِنَّ ُسوَرةا ِمنَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2656

رواه «. َوِهَي ُسوَرةُ تَبَاَرَك الَِّذي بِيَِدِه الُمْلكُ  ،ثًََلثُوَن آيَةا َشفََعْت لَِرُجٍل َحتَّى ُغفَِر لَهُ 

الترمذي
2
. 

: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا هبن ماعوب رضي هللا عن عن عبد هللاو (2653

طبقات ». رواه أبو الشيخ األاصاري في «هي المانعة من عذاب القبر :سورة تبارك»

«صبهانالمحدثين بأ
6
. 

 سورة الفتح

َكاَن يَِايُر فِي بَْعِض  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  َعْن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِيِه أَنَّ  (2653

فََاأَلَهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َعْن َشْيٍء فَلَْم يُِجْبهُ  ،ِايُر َمَعهُ لَْياًل َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب يَ  ،أَْسفَاِرهِ 

َك يَا  :َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ  ،ثُمَّ َسأَلَهُ فَلَْم يُِجْبهُ  ،ثُمَّ َسأَلَهُ فَلَْم يُِجْبهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ثَِكلَْتَك أُمُّ

اٍت ُكلُّ َذلَِك اَل يُِجيبَُك قَاَل ُعَمرُ ثاََل  ملسو هيلع هللا ىلصاََزْرَت َرُسوَل هللا  ،ُعَمرُ  ْكُت بَِعيِري :َث َمرَّ  ،فََحرَّ

فََما اَِشْبُت أَْن َسِمْعُت َصاِرًخا  ،َوَخِشيُت أَْن يَْنِزَل فِيَّ قُْرآنٌ  ،ثُمَّ تَقَدَّْمُت أََماَم الُمْالِِمينَ 

فََالَّْمُت  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوِجْئُت َرُسوَل هللا  ،َل فِيَّ قُْرآنٌ فَقُْلُت لَقَْد َخِشيُت أَْن يَُكوَن اَزَ  :يَْصُرُخ بِي قَالَ 

ا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمسُ » :فَقَالَ  ،َعلَْيهِ  ثُمَّ  ،لَقَْد أُْنِزلَْت َعلَيَّ اللَّْيلَةَ ُسوَرة  لَِهَي أََحب  إِلَيَّ ِممَّ

ا ُمبِيناا﴿: قََرأَ  رواه البخاري«. ﴾إِنَّا فَتَْحنَا لََك فَْتحا
3
. 

 ر اآليات من أوذ سورة الكهفالعش

َمْن َحفِظَ َعْشَر آيَاتٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  (2651

ِل ُسوَرِة اْلَكْهف ُعِصَم ِمنَ  الِ  ِمْن أَوَّ رواه مالم«. الدَّجَّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

 (.261ا لتوبة ) -0( 602األعراف ) -2( 221األاعام )

 (.2621) «صحيح أبي باوب»(، وهو في 6512الترمذي ) حديث حان لغيره رواه 2

 «طبقااات المحاادثين بأصاابهان»حااديث حااان لغيااره رواه أبااو الشاايخ األاصاااري فااي  6

 (.2230) «الصحيحة»(، وهو في 056)

، أي: الححاات عليااه الحاًحااا أببااك «ملسو هيلع هللا ىلصااازرت رسااول هللا »(. قولااه: 3200البخاااري ) 3

، أي: لام يماض علاي وقات «فماا اشابت»قولاه: . «النهاياة»باكوته عن جوابك. كما فاي 

 طويل.

 (.501مالم ) 3
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 أوصاف القرآن الكريم

واحترمه فمن ذلك  إن هللا عزوجل وصف القرآن بأوصاف عظيمة، وذلك لنعظمه،

 ما يلي:

 وصف القرآن بأنه هدى

 .[6]البقرة:  ﴿َذلَِك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب فِيِه هًُدى لِّْلُمتَّقِيَن﴾قال هللا تعالى: 

. قال عبد الرحمن بن [1]اإلسراء:  ﴿إِنَّ هََذا اْلقُْرآَن يِْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم﴾وقال تعالى: 

وم﴾ قال: للتي هي أصوب، هو الصواب، وهو الحق، للتي هي أق﴿أسلم  بن زيد

والمخالف هو الباطل. رواه ابن جرير
2
. 

َن اْلهَُدى وقال تعالى:  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُاِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ

 .[251]البقرة:  َواْلفُْرقَاِن﴾

َن اْلِجنِّ فَقَالُوا إِاَّا َسِمْعنَا قُْرآااً َعَجباً ﴿قُْل أُوِحَي إِلَيَّ أَ وقال تعالى:   *اَّهُ اْستََمَع اَفٌَر مِّ

ْشِد فَآَمنَّا بِِه َولَن اُّْشِرَك بَِربِّنَا أََحدا﴾ قال ابن  ﴾يهدي إلى الرشد﴿. [6-2] الجن: يَْهِدي إِلَى الرُّ

 كثير رحمه هللا: أي: إلى  الاداب، والنجاح.

 روصف القرآن بأنه نو

بِيناً﴾قال هللا تعالى:  بُِّكْم َوأَاَزْلنَا إِلَْيُكْم اُوراً مُّ ن رَّ  ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاءُكم بُْرهَاٌن مِّ

وأازلنا إليكم اوًرا ﴿، أي: بينة من ربكم ﴾برهان من ربكم﴿. قال قتابة قوله: [203]النااء: 

، وهو هذا القرآن. رواه ابن جرير﴾مبينًا
6
 . 

ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن عالى: وقال ت مَّ ﴿يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيراً مِّ

بِيٌن  َن هللا اُوٌر َوِكتَاٌب مُّ يَْهِدي بِِه هللاُ َمِن اتَّبََع  *اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مِّ

ِن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذاِِه َويَْهِديِهْم إِلَى ِصَراٍط  ِرْضَوااَهُ ُسبَُل الاَّالَمِ  َويُْخِرُجهُم مِّ

ْاتَقِيٍم﴾  .[22 -21]المائدة  مُّ

 تَاِرك   َوأَنَا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  : قَالَ قَالَ  رضي هللاُ عنه أَْرقَمَ  ْبنِ  َزْيدِ وعن  (2652

لُُهَما :ثَقَلَْينِ  فِيُكمْ   ،«بِهِ  هللا َواْستَْمِسُكوا بِِكتَابِ  فَُخُذوا ،َوالن ورُ  الُهَدى هللا فِيهِ  ِكتَابُ  أَوَّ

فِيهِ  هللا َوَرغَّبَ  ِكتَابِ  َعلَى فََحثَّ 
3

 . رواه مالم.

                                                 

 ( باند صحيح.1/30ابن جرير ) 2

 ( باند صحيح.1/365ابن جرير ) 6

 (.6305مالم ) 3
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 وصف القرآن بأنه موعظة 

بُِّكْم َوِشفَاءٌ ي﴿قال هللا تعالى:  ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدورِ  أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاءْتُكم مَّ  لَِّما فِي الصُّ

ا * َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِيَن  َوهُدىً  مَّ قُْل بِفَْضِل هللا َوبَِرْحَمتِِه فَبَِذلَِك فَْليَْفَرُحوْا هَُو َخْيٌر مِّ

 .[15 -10]يواس:  يَْجَمُعوَن﴾

َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمةِ  تَ ﴿َواْذُكُروْا اِْعمَ وقال تعالى:  يَِعظُُكم  هللا َعلَْيُكْم َوَما أَاَزَل َعلَْيُكْم مِّ

. والحكمة: قال ابن كثير: هي [632]البقرة:  بِِه َواتَّقُوْا هللا َواْعلَُموْا أَنَّ هللا بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴾

 الانة.

. وموعظة [235]ال عمران:  َوَمْوِعظَةٌ لِّْلُمتَّقِيَن﴾ ﴿هََذا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوهُدىً وقال تعالى: 

 زاجر عن المحارم والمآثم. للمتقين. قال ابن كثير: أي:

 وصف القرآن بالبيان

بِيٍن﴾قال هللا تعالى:   .[2]الحجر:  ﴿ الََر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوقُْرآٍن مُّ

 .[2]يوسف: ﴾ ﴿الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب الُمبِينِ وقال تعالى: 

 .[6 -2]الشعراء:  تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب الُمبِيِن﴾* ﴿ طام وقال تعالى: 

بِيٍن وقال تعالى:  ]النمل:  هًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن﴾ *﴿طس تِْلَك آيَاُت اْلقُْرآِن َوِكتَاٍب مُّ

2- 6]. 

 .[6 -2]الدخان:  َواْلِكتَاِب الُمبِيِن﴾ *﴿ حم وقال تعالى: 

 .[31]العنكبوت:  ﴾﴿بَْل هَُو آيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلمَ وقال تعالى: 

 وصف القرآن بأنه تبيان لكذ شيء

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَاااً لُِّكلِّ َشْيٍء َوهُدىً قال تعالى:   َوَرْحَمةً َوبُْشَرى لِْلُمْالِِميَن﴾ ﴿َواَزَّ

 .[51]النحل: 

اس : يقول: ازل عليك يا محمد، هذا القرآن بيااًا لكل ما بالنقال ابن جرير رحمه الله

 «تفايره»إليه الحاجة من معرفة الحالل، والحرام، والثواب، والعقاب. اهـ من 

(20/605.) 

وقد يقول قائل: القرآن لم يبين لنا بعض األمور، كأوقات الصلوات، وبيان عدب 

ركعاتها وغير ذلك، فيقال: هذه أمور بينتها الانة، والقرآن فيه األمر باتباع الانة فهو 

ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري، ومالم عن ابن ماعوب رضي من بيان القرآن، 

َصاِت َوالُمتَفَلَِّجاِت لِْلُحْاِن  ،ِشَماتِ وتَ اَوالمُ  ،لََعَن هللا اْلَواِشَماتِ هللا عنه قال:  َواْلُمتَنَمِّ

إِاَّهُ  :فَقَالَتْ  ،فََجاَءتْ  ،مُّ يَْعقُوبَ أُ  :فَبَلََغ َذلَِك اْمَرأَةً ِمْن بَنِي أََسٍد يُقَاُل لَهَا .الُمَغيَِّراِت َخْلَق هللا

َوَمْن  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْلَعُن َمْن لََعَن َرُسوُل هللا  ال َوَما لِي :فَقَالَ  ،َوَكْيتَ  ،بَلََغنِي َعْنَك أَاََّك لََعْنَت َكْيتَ 
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لَئِْن  :قَالَ  .ِه َما تَقُولُ لَقَْد قََرْأُت َما بَْيَن اللَّْوَحْيِن فََما َوَجْدُت فِي :فَقَالَتْ  ،هَُو فِي ِكتَاِب هللا

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما اَهَاُكْم َعْنهُ فَاْاتَهُوا﴾ َوَما آتَاُكمُ ﴿  أََما قََرْأتِ  ،ُكْنِت قََرْأتِيِه لَقَْد َوَجْدتِيهِ  الرَّ
2
. 

 وصف القرآن بأنه مبارث

ُق الَِّذيقال هللا تعالى:  َصدِّ بَْيَن يََدْيِه َولِتُنِذَر أُمَّ اْلقَُرى  ﴿َوهََذا ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك مُّ

 .[16]األاعام:  َوَمْن َحْولَهَا َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوهُْم َعلَى َصالَتِِهْم يَُحافِظُوَن﴾

 .[211]األاعام:  تُْرَحُموَن﴾ ﴿َوهََذا ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبُِعوهُ َواتَّقُوْا لََعلَُّكمْ وقال تعالى: 

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُْولُوا األَْلبَاِب﴾وقال تعالى:   .[61]ص: ﴿ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

 وصف القرآن بأنه محكم

 .[2]يواس:  ﴿ الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم﴾قال هللا تعالى: 

 .[6 -2]لقمان:  تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم ﴾ *﴿ الم : وقال تعالى

. قال ابن جرير: الحكيم بمعنى [6 -2]يس:  َواْلقُْرآِن اْلَحِكيِم ﴾ *﴿ يس وقال تعالى: 

المحكم
6

 ، وكذا قال ابن كثير.

لَْت ِمن لَُّدْن َحِكيمٍ وقال تعالى:   .[2]هوب:  َخبِيٍر﴾ ﴿الَر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

لَتْ  ﴿قوله تعالى:  قال قتابة: أي: أحكمها هللا من الباطل، ثم  ﴾أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّ

فصلها بعلمه، فبين حالله، وحرامه، وطاعته، ومعصيته
3
. 

لَتْ ﴿وقال مجاهد:  ، أي: فارت﴾فُصِّ
3
. 

 وصف القرآن بأنه كريم

فِي  *إِاَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم  *َوإِاَّهُ لَقََاٌم لَّْو تَْعلَُموَن َعِظيٌم  *اقِِع النُُّجوِم ﴿فاَل أُْقِاُم بَِموَ قال هللا تعالى: 

ْكنُوٍن  هُ إِالَّ اْلُمَطهَُّروَن  *ِكتَاٍب مَّ بِّ اْلَعالَِميَن﴾ *الَّ يََماُّ ن رَّ  .[01 -01]الواقعه:  تَنِزيٌل مِّ

ْكنُوٍن﴾قوله:  هُ إاِلَّ ، محفوظ موقر. قوله: قال ابن كثير: أي: معظم ﴿مَّ ﴿الَّ يََماُّ

 ( بإسناب صحيح.63/212قال مجاهد: أي: المالئكة، رواه ابن جرير ) اْلُمطَهَُّروَن﴾

 وصف القرآن بأنه عظيم

                                                 

 (.6261(، ومالم )3552البخاري ) 2

 (.21/26تفاير ابن جرير ) 6

 ( بإسناب صحيح.21/662رواه ابن جرير ) 3

 صحيح أيًضا. (، وهو21/660رواه ابن جرير ) 3
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َن الَمثَااِي َواْلقُْرآَن اْلَعِظيَم﴾قال هللا تعالى:    .[50]الحجر:  ﴿ َولَقَْد آتَْينَاَك َسْبعاً مِّ

 .[25 -20]ص: أَاتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن﴾* قُْل هَُو اَبَأٌ َعِظيٌم  ﴿وقال تعالى: 

هو القرآن ﴿قُْل هَُو اَبَأٌ َعِظيٌم﴾قال مجاهد: قوله:  
2
. 

 وصف القرآن بأنه أحسن الحديث كتاًبا متشابها

ثَااَِي تَقْ قال هللا تعالى:  تََشابِهاً مَّ َل أَْحَاَن اْلَحِديِث ِكتَاباً مُّ َشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُب الَِّذيَن ﴿هللاُ اَزَّ

َوَمن  يَْخَشْوَن َربَّهُْم ثُمَّ تَلِيُن ُجلُوُبهُْم َوقُلُوبُهُْم إِلَى ِذْكِر هللا َذلَِك هَُدى هللا يَْهِدي بِِه َمْن يََشاءُ 

 .[63]الزمر:  هللاُ فََما لَهُ ِمْن هَاٍب﴾ يُْضلِلِ 

تََشابِهاً﴾ومعنى  به اآلية، والحرف يشبه الحرفقال قتابة:  اآلية تش ﴿مُّ
6
. 

ثَااَِي﴾ومعنى قوله:  قال ابن زيد: أي: مربب، ربب موسى في القرآن، وصالح،  ﴿مَّ

وهوب، واألابياء في أمكنة كثيرة
3
. 

 وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة للمؤمنين

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاءٌ قال هللا تعالى:  ِمنِيَن َوالَ يَِزيُد الظَّالِِميَن َوَرْحَمةٌ لِّْلُمؤْ  ﴿ َواُنَزِّ

.  ومن هنا للجنس ال للتبعيض؛ فالقرآن كله شفاء ال بعضه، وهللا [56]اإلسراء:  إاَلَّ َخَااراً﴾

 أعلم.

لَْت آيَاتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَربِيٌّ قُْل وقال تعالى:  ﴿َولَْو َجَعْلنَاهُ قُْرآااً أَْعَجِمي اً لَّقَالُوا لَْوال فُصِّ

 .[33]فصلت:  ﴾هَُو لِلَِّذيَن آَمنُوا هًُدى َوِشفَاءٌ 

 وصف القرآن بأنه معجزة

﴿قُل لَّئِِن اْجتََمَعِت اإِلاُس َواْلِجنُّ َعلَى أَن يَأْتُوْا بِِمْثِل هََذا اْلقُْرآِن الَ يَأْتُوَن قال هللا تعالى: 

 .، أي: معينًا﴿َظِهيراً﴾. [55ء: ]اإلسرا بِِمْثِلِه َولَْو َكاَن بَْعُضهُْم ِلبَْعٍض َظِهيراً﴾

 وصف القرآن بأنه مجيد

 .[2]ق: ﴿ق َواْلقُْرآِن الَمِجيِد﴾قال هللا تعالى: 

ِجيٌد وقال تعالى:  ْحفُوٍظ﴾ *﴿بَْل هَُو قُْرآٌن مَّ  .[66 -62]البروج:  فِي لَْوٍح مَّ

 والمجيد قال ابن كثير: أي: الكريم، العظيم.

                                                 

 ( بإسناب صحيح.60/230رواه  ابن جرير) 2

 ( باند صحيح.6/206) «تفايره»رواه عبد الرزاق في  6

 ( بإسناب صحيح.60/216رواه ابن جرير ) 3
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 وصف القرآن بأنه بصائر للنا 

 .[60]الجاثية:  َوَرْحَمةٌ لِّقَْوِم يُوقِنُوَن﴾ ﴿هََذا بََصائُِر لِلنَّاِس َوهُدىً قال هللا تعالى: 

قال ابن جرير رحمه هللا:، أي: يبصرون به الحق من الباطل،  ﴿بََصائُِر لِلنَّاِس﴾

ويعرفون به سبيل الرشاب، والبصائر جمع بصيرة.
2
 

 ذوصف القرآن بأنه مفصَّ 

الً َوالَِّذيَن آتَْينَاهُُم لى: قال هللا تعا ﴿أَفََغْيَر هللا أَْبتَِغي َحَكماً َوهَُو الَِّذي أَاََزَل إِلَْيُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ

بَِّك بِالَحقِّ فاَلَ تَُكواَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِريَن﴾ ن رَّ ٌل مِّ  .[223]األاعام:  اْلِكتَاَب يَْعلَُموَن أَاَّهُ ُمنَزَّ

 ثير: أي: مبينًا.مفصاًل قال ابن ك

ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم هًُدى َوَرْحَمةً لِّقَْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾وقال تعالى:   ﴿َولَقَْد ِجْئنَاهُم بِِكتَاٍب فَصَّ

 .[16]األعراف: 

﴿َوَما َكاَن هََذا اْلقُْرآُن أَن يُْفتََرى ِمن ُبوِن هللا َولَِكن تَْصِديَق الَِّذي بَيَْن وقال تعالى: 

بِّ اْلَعالَِميَن﴾يََدْيِه وَ   .[30] يواس:  تَْفِصيَل اْلِكتَاِب الَ َرْيَب فِيِه ِمن رَّ

قال ابن كثير رحمه  هللا: أي: وبيان األحكام، والحالل والحرام  ﴿َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب﴾

 بيااًا شافيًا كافيًا حقًا ال مرية فيه من هللا رب العالمين.

َن ال *﴿حم وقال تعالى:  ِحيِم تَنِزيٌل مِّ ْحَمِن الرَّ لَْت آيَاتُهُ قُْرآااً َعَربِي اً  *رَّ ِكتَاٌب فُصِّ

لَْت آيَاتُهُ﴾. ومعنى: [3 -2]فصلت:  لِّقَْوٍم يَْعلَُموَن﴾  ، أي: بينت.﴿فُصِّ

 وصف القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة

قاً قال هللا تعالى:  لَِّما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمناً  ﴿َوأَاَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِالَحقِّ ُمَصدِّ

: أي: مصدقًا للكتب قبله، وشهيًدا علىها ﴿َوُمهَْيِمناً َعلَْيِه﴾. قال ابن جرير [35]المائدة:  َعلَْيِه﴾

أاها حق من عند هللا أمينًا عليها حافظًا لها
6
. 

 وصف القرآن بأنه حق

قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه إِنَّ هللا ﴿َوالَِّذي أَْوَحْينَ قال هللا تعالى:  ا إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب هَُو اْلَحقُّ ُمَصدِّ

 .[32]فاطر:  بِِعبَاِبِه لََخبِيٌر بَِصيٌر﴾

 وصف  القرآن بأنه عزيز

ا َجاءهُْم َوإِاَّهُ لَِكتَاٌب َعِزيٌز قال هللا تعالى:  ْكِر لَمَّ أْتِيهِ ال يَ  *﴿إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِالذِّ

                                                 

 (.62/50تفاير ابن جرير ) 2

 (.5/352تفاير ابن جرير ) 6
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ْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾   .[36 -32]فصلت:  اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يََدْيِه َوال ِمْن َخْلفِِه تَنِزيٌل مِّ

قال مجاهد: أعزه هللا؛ ألاه كالمه، وحفظه من الباطل. ﴿َعِزيٌز﴾
2
وقال ابن كثير  

 ، أي: منيع الجناب ال يرام أن يأتي أحد بمثله.﴿َعِزيٌز﴾رحمه هللا: 

 آن بأنه ذكر يتذكر بهوصف القر

ْكِر﴾قال هللا تعالى:   .[2]ص: ﴿ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ

ْكِر﴾ قال ابن جرير: أي: ذي التذكير ذكركم هللا به ﴿ِذي الذِّ
6
. 

 .[3 -2]طه:  إاِلَّ تَْذِكَرةً لَِّمن يَْخَشى﴾ *َما أَاَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن لِتَْشقَى  * ﴿طهقال تعالى: و

ْر بِاْلقُْرآِن َمن يََخاُف ى: وقال تعال ﴿اَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما أَاَت َعلَْيِهم بَِجبَّاٍر فََذكِّ

 .[31]ق:  َوِعيِد﴾

 وصف القرآن بأنه ميسر للذكر

دَِّكٍر﴾قال هللا تعالى:  ْكِر فَهَْل ِمن مُّ  .[20]القمر:  ﴿َولَقَْد يَاَّْراَا اْلقُْرآَن لِلذِّ

ْكِر﴾﴿َولَقَْد يَ  قال ابن كثير : أي: سهلنا لفظه، وياراا معناه لمن أرابه  اَّْراَا اْلقُْرآَن لِلذِّ

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُْولُوا ليتذكر الناس، كما قال تعالى:  ﴿ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

دَِّكٍر﴾. األَْلبَاِب﴾ متذكر بهذا القرآن الذي قد يار هللا حفظه،  ، أي: فهل من﴿فَهَْل ِمن مُّ

 ومعناه.

 وصف  القرآن بأنه ُمَطهَّر

َمٍة  *َذَكَرهُ  فََمن َشاءَ  *﴿َكالَّ إِاَّهَا تَْذِكَرةٌ قال هللا تعالى:  َكرَّ َطهََّرٍة  *فِي ُصُحٍف مُّ ْرفُوَعٍة مُّ مَّ

 لافرة: هم المالئكة.. وا[22 -22]عبس:  ِكَراٍم بََرَرٍة ﴾ *بِأَْيِدي َسفََرٍة  *

 وصف القرآن بأنه محفوظ

ْكَر َوإِاَّا لَهُ لََحافِظُوَن﴾قال هللا تعالى:  ْلنَا الذِّ  .[1]الحجر:  ﴿إِاَّا اَْحُن اَزَّ

 وصف القرآن بأنه فرقان

َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه لِيَُكوَن لِْلَعالَِميَن اَذِ قال هللا تعالى:   .[2]الفرقان:  يراً﴾﴿تَبَاَرَك الَِّذي اَزَّ

: سماه هللا فرقااًا؛ ألاه يفرق بين الحق والباطل، والهدى، والضالل، قال ابن كثير

 والغي والرشاب، والحالل، والحرام اهـ

                                                 

 ( بإسناب صحيح.60/333رواه ابن جرير ) 2

 (60/1تفاير ابن جرير ) 6
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 وصف القرآن بأنه منزذ من عند هللا

وُح األَِمينُ  *﴿َوإِاَّهُ لَتَنِزيُل َربِّ اْلَعالَِميَن قال هللا تعالى:   .[213 -216]الشعراء:  ﴾اََزَل بِِه الرُّ

 واآليات في هذا كثيرة.

 وصف القرآن بأنه روح من أمر هللا

ْن أَْمِراَا َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َوال قال هللا تعالى:  ﴿َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروحاً مِّ

ْاتَقِيٍم﴾مِ  اإِليَماُن َولَِكن َجَعْلنَاهُ اُوراً اَّْهِدي بِِه َمْن اََّشاءُ   ْن ِعبَاِباَا َوإِاََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 .[16]الشورى: 

ْن أَْمِراَا﴾ قال الحان البصري رحمه هللا: أي: رحمة من أمراا ﴿ُروحاً مِّ
2
. 

 وصف القرآن بأنه علي

َوإِاَّهُ فِي أُمِّ  *َعلَُّكْم تَْعقِلُوَن إِاَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً لَّ  *َواْلِكتَاِب الُمبِيِن  *﴿حم قال هللا تعالى: 

 .[3 -2]الزخرف:  اْلِكتَاِب لََدْينَا لََعلِيٌّ َحِكيٌم﴾

قال قتابة ﴿لََدْينَا﴾
6

﴾: أي: عنداا.   ،أي: ذو منزلة، وفضل، وشرف.﴿لََعلِيٌّ

 وصف القرآن بأنه لو أنزذ على جبذ لرئي خاشًعا متصدًعا من حشية هللا

ْن َخْشيَِة هللا ﴿قال هللا تعالى:  عاً مِّ تََصدِّ لَْو أَاَزْلنَا هََذا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَْيتَهُ َخاِشعاً مُّ

 .[62]الحشر:  ﴾َوتِْلَك األَْمثَاُل اَْضِربُهَا لِلنَّاِس لََعلَّهُْم يَتَفَكَُّرونَ 

 وصف القرآن بأنه عربي

لَْت آيَاتُهُ قُرْ ﴿قال هللا تعالى:   .[3] فصلت:  ﴾آااً َعَربِي اً لِّقَْوٍم يَْعلَُمونَ ِكتَاٌب فُصِّ

 تَْعِقلُوَن﴾إِاَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً لََّعلَُّكْم  *َواْلِكتَاِب الُمبِيِن  *﴿حم وقال تعالى: 

 .[3 -2]الزخرف: 

 .[6يوسف: ] ﴾إِاَّا أَاَزْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ ﴿وقال تعالى: 

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن أَْو ﴿وقال تعالى:  َوَكَذلَِك أَاَزْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً َوَصرَّ

 .[223] طه:  ﴾يُْحِدُث لَهُْم ِذْكراً 

قُرآااً َعَربِي اً  *ْم يَتََذكَُّروَن ﴿َولَقَْد َضَرْبنَا لِلنَّاِس فِي هََذا اْلقُْرآِن ِمن ُكلِّ َمثٍَل لََّعلَّهُ وقال تعالى: 

 .[65 -60]الزمر: ﴾ َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََّعلَّهُْم يَتَّقُونَ 

                                                 

 ( بإسناب صحيح.60/136اه ابن جرير )رو 2

 ( بإسناب صحيح.60/130رواه ابن جرير ) 6
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 وصف  القرآن بأنه بالغ للنا  إنسهم وجنهم 

كََّر أُْولُواْ هََذا باَلٌَغ لِّلنَّاِس َولِيُنَذُروْا بِِه َولِيَْعلَُموْا أَاََّما هَُو إِلَهٌ َواِحٌد َولِيَذَّ ﴿قال هللا تعالى: 

 .[16]إبراهيم:  ﴾األَْلبَابِ 

 آداب حملة القرآن

 إخالص النية

يَن قال هللا تعالى:  يُن * ﴿إِاَّا أَاَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِالَحقِّ فَاْعبُِد هللا ُمْخِلصاً لَّهُ الدِّ أاَل هلل الدِّ

 .[3 -6] الزمر:  اْلَخاِلُص﴾

يَن﴾﴿َوَما أُِمُروا إِ وقال تعالى:   .[1]البينة:  الَّ لِيَْعبُُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

يَن﴾وقال تعالى:   .[23]غافر: ﴿فَاْبُعوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

الَمْاِجَد فَإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهماَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا و (2650

َواْبتَُغوا بِِه هللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتَِي  ،اْقَرُءوا اْلقُْرآنَ » :قَالَ  فِيِه قَْوٌم يَْقَرُءوَن اْلقُْرآنَ 

لُواَهُ  لُواَهُ  ،قَْوٌم يُقِيُمواَهُ إِقَاَمةَ اْلقِْدِح يَتََعجَّ رواه أحمد«. َواَل يَتَأَجَّ
2
. 

إِنَّ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: َسمعُت رسول هللا   (2655

فَهُ اَِعَمهُ  ،َل النَّاِس يُْقَضى يَْوَم اْلِقيَاَمِة َعلَْيِه َرُجٌل اْستُْشِهدَ أَوَّ  فََما  :فََعَرفَهَا قَالَ  ،فَأُِتَي بِِه فََعرَّ

 ،َولَِكنََّك قَاتَْلَت أِلَْن يُقَاَل َجِريءٌ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  .قَاتَْلُت ِفيَك َحتَّى اْستُْشِهْدتُ  :قَالَ  ؟َعِمْلَت ِفيهَا

َوقََرأَ  ،َوَعلََّمهُ  ،َوَرُجٌل تََعلََّم اْلِعْلمَ  ،فَُاِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي ِفي النَّارِ  ،ثُمَّ أُِمَر بِهِ  ،فَقَْد قِيلَ 

فَهُ اَِعَمهُ  ،اْلقُْرآنَ   ،َم َوَعلَّْمتُهُ تََعلَّْمُت اْلِعلْ  :قَالَ  ؟فََما َعِمْلَت فِيهَا :فََعَرفَهَا قَالَ  ،فَأُِتَي ِبِه فََعرَّ

هَُو  :َوقََرْأَت اْلقُْرآَن ِليُقَالَ  ،َعالِمٌ  :َولَِكنََّك تََعلَّْمَت اْلِعْلَم ِليُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :َوقََرْأُت فِيَك اْلقُْرآَن قَالَ 

 ،ٌل َوسََّع هللا َعلَْيهِ َوَرجُ  ،ثُمَّ أُِمَر ِبِه فَُاِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ  ،فَقَْد ِقيلَ  ؛قَاِرئٌ 

فَهُ ِاَعَمهُ  َما  :قَالَ  ؟فََما َعِمْلَت فِيهَا :فََعَرفَهَا قَالَ  ،َوأَْعطَاهُ ِمْن أَْصنَاِف الَماِل ُكلِِّه فَأُِتَي ِبِه فََعرَّ

هَُو  :َولَِكنََّك فََعْلَت لِيُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :تََرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُِحبُّ أَْن يُْنفََق ِفيهَا إِالَّ أَْافَْقُت فِيهَا لََك قَالَ 

. روه مالمثُمَّ أُْلِقَي ِفي النَّارِ  ،فَُاِحَب َعلَى َوْجِههِ  ،ثُمَّ أُِمَر بِهِ  ،فَقَْد ِقيلَ  ؛َجَوابٌ 
6
. 

 تعظيم القرآن

 .[36]الحج:  ﴿َوَمن يَُعظِّْم َشَعائَِر هللا فَإِاَّهَا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوِب﴾قال هللا تعالى: 

                                                 

: «القااادح»(، و611) «الصاااحيحة»( وهاااو فاااي 3/310حاااديث صاااحيح رواه أحماااد ) 2

 الاهم.

 (.2101مالم ) 6
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النووي رحمه هللا: أجمع المالمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على قال 

اإلطالق، وتنزيهه، وصيااته
2
 اهـ 

 معاهدته واستذ كاره

تََعاَهُدوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ األشعري رضي هللا عنه،  َعْن أَِبي ُموَسى (2651

ٍد بِيَِدهِ  بِِل فِي ُعقُلَِها أََشد  تَفَل تاا ِمنَ لَهَُو  ؛َهَذا اْلقُْرآَن فََوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ متفق عليه«. اإْلِ
6
. 

إِنََّما َمثَُل َصاِحِب » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ و (2610

بِِل الُمعَقَّلَِة إِْن َعاَهَد َعلَْيهَا أَْمَسَكَها . متفق عليه«قَهَا َذَهبَتْ َوإِْن أَْطلَ  ،اْلقُْرآِن َكَمثَِل َصاِحِب اإْلِ
3
. 

اْستَْذِكُروا »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن ماعوب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2612

َجاِل ِمنَ فَإِنَّهُ أََشد  تَفَصِّ  ؛اْلقُْرآنَ  متفق عليه«. النََّعمِ  ياا ِمْن ُصُدوِر الرِّ
3
. 

 التذكر واإلتعاظ بالقرآن

دَِّكٍر﴾﴿َولَقَْد يَاَّْراَا اْلقُرْ قال هللا تعالى:  ْكِر فَهَْل ِمن مُّ  .[20]القمر:  آَن لِلذِّ

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد لََعلَّهُْم يَتَّقُوَن أَْو وقال تعالى:  ﴿َوَكَذلَِك أَاَزْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً َوَصرَّ

 .[223]طه: يُْحِدُث لَهُْم ِذْكراً﴾

َن اْلِكتَاِب َواْلِحْكَمِة يَِعظُُكم  هللا َعلَْيُكمْ  تَ ﴿َواْذُكُروْا اِْعمَ وقال تعالى:  َوَما أَاَزَل َعلَْيُكْم مِّ

 .[632]البقرة:  بِِه ﴾

 العمذ بالقرآن واتباعه

 .[211]األاعام:  ﴿َوهََذا ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌك فَاتَّبُِعوهُ َواتَّقُوْا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾قال هللا تعالى: 

 ،من قرأ القرآن: »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قالقال:  وعن بريدة رضي هللا عنه (2616

ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى  ؛وعمل به ،وتعلمه

. «؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآنهذا كسينا والديه حلتان َل يقوم بهما الدنيا فيقوَلن: بمَ 

رواه الحاكم
1
. 

َواْلقُْرآُن  »... ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  هرضي هللا عن َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ و (2613

                                                 

 (.232) «التبيان» 2

 (.012(، ومالم )1033البخاري ) 6

 (.051(، ومالم )1032البخاري ) 3

 ، أي: تفلتًا.«تفصيًا»(. 010ومالم ) (،1036البخاري ) 3

 (.6561) «الصحيحة»(، وهو في 2/125حديث حان لغيره رواه الحاكم ) 1
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ة  لََك أَْو َعلَْيَك ُكل  النَّاِس يَْغُدو  رواه مالم«. أَْو ُموبِقَُها ،فَُمْعتِقَُها ،فَبَايِع  نَْفَسهُ  ،ُحجَّ
2
. 

                                                 

. فمعنااه «والقرآن حجاة لاك أو علياك»(. قال النووي رحمه هللا: أما قوله: 663مالم ) 2

 ظاهر: أي: تنتفع به إن تلوته، وعملت به، وإال فهو حجة عليك.
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 التمسث بالقرآن

 َخِطيبًا ينَافِ  يَْوًما ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  قَامَ  :قَالَ  رضي هللاُ عنه أَْرقَمَ  ْبنِ  َزْيدِ عن  (2613

ا يُْدَعى بَِماءٍ  ا» :قَالَ  ثُمَّ  ،َوَذكَّرَ  َوَوَعظَ  ،َعلَْيهِ  هللا َوأَْثنَى فََحِمدَ  ،َوالَمِدينَةِ  َمكَّةَ  بَْينَ  :ُخم ً  أَمَّ

 فِيُكمْ  تَاِرك   َوأَنَا ،فَأُِجيبَ  َربِّي َرُسولُ  يَأْتِيَ  أَنْ  يُوِشكُ  بََشر   أَنَا فَإِنََّما ،النَّاسُ  أَي َها أَََل  :بَْعدُ 

لُُهَما :ثَقَلَْينِ   فََحثَّ  ،«بِهِ  هللا َواْستَْمِسُكوا بِِكتَابِ  فَُخُذوا ،َوالن ورُ  الُهَدى هللا فِيهِ  ِكتَابُ  أَوَّ

ُرُكمُ  بَْيتِي َوأَْهلُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،فِيهِ  هللا َوَرغَّبَ  ِكتَابِ  َعلَى ُرُكمُ  ،بَْيتِي أَْهلِ  هللا فِي أَُذكِّ  هللا أَُذكِّ

ُرُكمُ  ،بَْيتِي أَْهلِ  فِي رواه مالم«. بَْيتِي أَْهلِ  هللا فِي أَُذكِّ
2
. 

قال: خرج علينا رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي شريح الخزاعي (2611

قالوا:  «أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن َل إله إَل هللا وأني رسول هللا؟»فقال:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

فإنكم لن  ؛فتمسكوا به ،وطرفه بأيديكم ،فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد هللا»اعم، قال: 

رواه ابن أبي شيبة«. ولن تهلكوا بعده أبدا ،تضلوا
6
. 

 ،قَِدَم ُعيَْينَةُ ْبُن ِحْصِن ْبِن ُحَذْيفَةَ وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  (2612

اُء  ،اِيِهْم ُعَمرُ النَّفَِر الَِّذيَن يُدْ  َوَكاَن ِمنَ  ،فَنََزَل َعلَى اْبِن أَِخيِه اْلُحرِّ ْبِن قَْيسٍ  َوَكاَن اْلقُرَّ

يَا اْبَن  :فَقَاَل ُعيَْينَةُ اِلْبِن أَِخيهِ  ،أَْو ُشبَّااًا ،َوُمَشاَوَرتِِه ُكهُواًل َكااُوا ،أَْصَحاَب َمَجالِِس ُعَمرَ 

َك َعلَْيِه قَاَل اْبُن َسأَْستَأِْذُن لَ  :قَالَ  .فَاْستَأِْذْن لِي َعلَْيهِ  ،لََك َوْجهٌ ِعْنَد هََذا اأْلَِميرِ  ،أَِخي

ا َبَخَل َعلَْيِه قَالَ  ،فَأَِذَن لَهُ ُعَمرُ  ،فَاْستَأَْذَن اْلُحرُّ لُِعيَْينَةَ  :َعبَّاسٍ   ،ِهْي يَا اْبَن اْلَخطَّابِ  :فَلَمَّ

فَقَاَل لَهُ  ،ْن يُوقَِع بِهِ فََغِضَب ُعَمُر َحتَّى هَمَّ أَ  ،نَا بِاْلَعْدلِ يْ فِ َواَل تَْحُكُم  ،فََوهللا َما تُْعِطينَا اْلَجْزلَ 

اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض  ُخذِ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ هللا تََعالَى قَاَل لِنَبِيِِّه  ،يَا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ  :اْلُحرُّ 

َوَكاَن  ،لَْيهِ َوهللا َما َجاَوَزهَا ُعَمُر ِحيَن تاََلهَا عَ  ،اْلَجاِهلِينَ  َوإِنَّ هََذا ِمنَ ﴾، اْلَجاِهلِينَ  َعنِ 

. رواه البخاريَوقَّافًا ِعْنَد ِكتَاِب هللا
3
. 

 أخذ الكتاب بقوة

ٍة َوآتَْينَاهُ اْلُحْكَم َصبِي اً قال هللا تعالى:   .[26]مريم: ﴾ ﴿يَا يَْحيَى ُخِذ اْلِكتَاَب بِقُوَّ

                                                 

 (.6305مالم ) 2

( 3510) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان، وهاو فاي 20/352ه ابن أبي شيبة )روا 6

 لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.

(، أي: ماا 23/325) «الفتح»قال الحافظ في  «ما جاوزها»(. قوله: 3236البخاري ) 3

، أي: «وقافًاا عناد كتااب هللا»عمل بغيار ماا بلات علياه بال عمال بمقتضااها ولاذلك قاال: 

 بما فيه، وال يتجاوزه  اهـ.يعمل 
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ٍة﴾  قال مجاهد، وقتابة: أي: بجد. ﴿بِقُوَّ
2
 

 بقوة، أي: بجد، وحرص، واجتهاب. وقال الحافظ ابن كثير: أي: تعلم الكتاب

 النصيحة لكتاب هللا تعالى

يُن النَِّصيَحةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن تَِميٍم الدَّاِريِّ  (2610  «الدِّ

ِة الُمْسلِِمينَ  ،َولِِكتَابِهِ  ،هلل» :قَالَ  ؟لَِمنْ  :قُْلنَا تِِهمْ  ،َولَِرُسولِِه َوِْلَئِمَّ المرواه م«. َوَعامَّ
6
. 

 قراءته ما ائتلفت عليه القلوب، وترث اإلختالف فيه

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُجْنَدِب ْبِن َعْبِد هللا اْلبََجِليِّ  (2615

متفق عليه«. َعْنهُ  فَإَِذا اْختَلَْفتُْم فِيِه فَقُوُموا ،اْقَرُءوا اْلقُْرآَن َما اْئتَلَفَْت َعلَْيِه قُلُوبُُكمْ »
3
. 

ْرُت إِلَى : قَالَ وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  (2611 هَجَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفََخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل هللا  ،فََاِمَع أَْصَواَت َرُجلَْيِن اْختَلَفَا فِي آيَةٍ  :يَْوًما قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

رواه « قَْبلَُكْم بِاْختًَِلفِِهْم فِي اْلِكتَابِ  إِنََّما َهلََك َمْن َكانَ » :فَقَالَ  ،يُْعَرُف فِي َوْجِهِه اْلَغَضبُ 

مالم
3
. 

 َسِمْعُت َرُجاًل قََرأَ آيَةً َسِمْعُت ِمنَ : َعْن اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2300

ََل  ِكًَلُكَما ُمْحِسن  » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْيُت بِِه َرُسوَل هللا  ،فَأََخْذُت بِيَِدهِ  ،ِخاَلفَهَا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

                                                 

 ( بإسناب صحيح.303 -21/303رواهما ابن جرير ) 2

( قاال 230) «ب حملاة القارآناالتبياان فاي آب»قاال الناووي رحماه هللا فاي (. 11مالم ) 6

هللا: النصيحة لكتاب هللا تعالى هي  اإليمان بأاه كالم هللا تعالى، وتنزيله ال  مالعلماء رحمه

الخلق، وال يقدر على مثله الخلق بأسرهم، ثام تعظيماه، وتالوتاه حاق يشبه شيء من كالم 

، وتحاااينها، والخشااوع عناادها، وإقامااة حروفااه فااي الااتالوة، والااذب عنااه لتأوياال هتالوتاا

المحرفين، وتعرض الطاغين، والتصديق بما فياه، والوقاوف ماع أحكاماه، وتفهام علوماه، 

، والعمال بمحكماه، والتااليم لمتشاابهه، وأمثاله، واإلعتناء بمواعظه، والتفكر فاي عجائباه

والبحث عن عمومه، وخصوصه، وااسخه، ومناوخه، واشر علومه، والدعاء إليه، وإلى 

 اهـما ذكراا من اصيحته 

مااا »( قولااه: 1/260) «الفااتح»( قااال الحااافظ فااي 6220(، ومااالم )120البخاااري ) 3

، أي: تفرقاوا «فقوموا عناه».، أي: في فهم معاايه«فإذا اختلفتم»، أي: اجتمعت. «ائتلفت

 لئال يتمابى بكم اإلختالف إلى الشر اهـ

 ، أي: بكَّرت.«هجرت»(. قوله: 6222مالم ) 3



 آداب حملة القرآن                                                            

 

165 

.رواه البخاري«فََهلَُكوا ؛فَإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكْم اْختَلَفُوا ؛تَْختَلِفُوا
2
. 

 سماعه عند انشراح الصدر

﴿َوإَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آيَاتُنَا بَيِّنَاٍت تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا الُمنَكَر قال هللا تعالى: 

ن َذلُِكُم النَّاُر َوَعَدهَا هللاُ الَِّذيَن يََكاُبوَن يَْاطُوَن بِالَّذِ  يَن يَْتلُوَن َعلَْيِهْم آيَاتِنَا قُْل أَفَأُاَبِّئُُكم بَِشرٍّ مِّ

 .[06]الحج:  َكفَُروا َوبِْئَس الَمِصيُر﴾

«تفايره»قال ابن جرير في  ﴿تَْعِرُف فِي ُوُجوِه الَِّذيَن َكفَُروا الُمنَكَر﴾قوله تعالى: 
6
 :

جوههم ما ينكره أهل اإليمان باهلل من تغيرها لاماعهم القرآن، وقوله: تتبين في و

رواه ابن جرير «يبطشون»قال مجاهد رحمه هللا: أي:  «ياطون»
3
. 

 زيادة اإليمان به عند قراءته، أو سماعه

َذا تُلِيَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ ﴿إِاََّما الُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم َوإِ قال هللا تعالى: 

 .[6]األافال:  َزاَبْتهُْم إِيَماااً َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾

َواَْحُن  ،ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنهَعْن ُجْنُدِب ْبِن َعْبِد هللا و (2302

يَماَن قَْبَل أَْن اَتَعَ  . فَاْزَبْباَا بِِه إِيَمااًا ؛ثُمَّ تََعلَّْمنَا اْلقُْرآنَ  ،لََّم اْلقُْرآنَ فِْتيَاٌن َحَزاِوَرةٌ فَتََعلَّْمنَا اإْلِ

رواه ابن ماجة
3
. 

 تلقي القرآن ممن يحسنه ويتقنه

ِعْنَد َعْبِد هللا  رضي هللا عنه ُذِكَر َعْبُد هللا ْبُن َمْاُعوبٍ : َعْن َمْاُروٍق قَالَ  (2306

ُخُذوا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصُجٌل اَل أََزاُل أُِحبُّهُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َذاَك رَ  :فَقَالَ  رضي هللا عنه، ْبِن َعْمٍرو

َوُمَعاِذ ْبِن  ،َوَسالٍِم َمْولَى أَبِي ُحَذْيفَةَ  ،فَبََدأَ بِهِ  ،ِمْن َعْبِد هللا ْبِن َمْسُعودٍ  :اْلقُْرآَن ِمْن أَْربََعةٍ 

متفق عليه«. َوأُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ  ،َجبَلٍ 
1
. 

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ضي هللا عنه قال: وعن عمر بن الخطاب ر (2303

                                                 

 (.6320البخاري ) 2

6  (22/236.) 

 ( بإسناب صحيح.22/233) 3

 (.603) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 22رواه ابن ماجة ) 3

 الم إذا اشتد وقوي، وحزم.جمع حزور، وهو الغ «حزاورة»قوله: 

 (.6323(، ومالم )3505البخاري ) 1
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هُ أَْن يَْقَرأَ اْلقُْرآَن َرْطباا َكَما أُْنِزلَ   رواه أحمد«. فَْليَْقَرْأهُ َعلَى قَِراَءِة اْبِن أُمِّ َعْبدٍ  ،َسرَّ
2
. 

 طلب القراءة من َحَسِن الصوت

اْقَرأْ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ قَاَل لِي : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (2303

فَقََرْأُت ُسوَرةَ النَِّااِء َحتَّى  «نََعمْ » :قَالَ  !آْقَرأُ َعلَْيَك َوَعلَْيَك أُْاِزلَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «َعلَيَّ 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَى هَ ﴿ أَتَْيُت إِلَى هَِذِه اآْليَةِ  ]النااء: ﴾ ُؤاَلِء َشِهيًدافََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

. متفق عليهفَاْلتَفَتُّ إِلَْيِه فَإَِذا َعْينَاهُ تَْذِرفَانِ  «َحْسبَُك اْْلنَ » :قَالَ . [32
6
. 

قال النووي رحمه هللا: اعلم أن جماعات من الالف كااوا يطلبون من أصحاب 

عابة  القراءة الحانة أن يقرؤوا، وهم ياتمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو

ملسو هيلع هللا ىلصاألخيار، والمتعبدين، وعباب هللا الصالحين، وهو سنة ثابتة عن رسول هللا 
3
 اهـ 

 اإلستماع واإلنصات عند سماعه

 .[603] األعراف:  ﴿َوإَِذا قُِرىَء اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوْا لَهُ َوأَاِصتُوْا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾قال هللا تعالى: 

ا َحَضُروهُ قَالُوا ﴿َوإِْذ َصَرْفنَ وقال تعالى:  َن اْلِجنِّ يَْاتَِمُعوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ ا إِلَْيَك اَفَراً مِّ

نِذِريَن﴾ ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمِهم مُّ  .[61]األحقاف:  أَاِصتُوا فَلَمَّ

ْك بِِه لَِاااََك لِتَْعَجَل بِِه وقال تعالى:  فَإَِذا قََرْأاَاهُ  *آاَهُ إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُرْ  *﴿ال تَُحرِّ

 .[21 -22]القيامة:  ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا بَيَااَهُ﴾ *فَاتَّبِْع قُْرآاَهُ 

قال ابن عباس رضي هللا عنهما: أي استمع له،  ﴿فَإَِذا قََرْأاَاهُ فَاتَّبِْع قُْرآاَهُ﴾قوله تعالى: 

وااصت رواه البخاري
3
. 

 عدم كتمانه

َّنَّاهُ  الَِّذينَ ﴿ إِنَّ قال هللا تعالى:  يَْكتُُموَن َما أَاَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدى ِمن بَْعِد َما بَي

إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوأَْصلَُحوْا َوبَيَّنُواْ  *لِلنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُْولَئَِك يَلَعنُهُُم هللاُ َويَْلَعنُهُُم الالَِّعنُوَن 

ِحيُم﴾فَأُْولَئَِك أَتُوُب َعلَ  اُب الرَّ  .[220-211]البقرة:  ْيِهْم َوأَاَا التَّوَّ

﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَاَزَل هللاُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمناً قَلِيالً أُْولَئَِك وقال تعالى: 

                                                 

( للعالمااة 1/322« )الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 201رواه أحمااد ) 2

 هو: عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه. «وابن أم عبد»الوابعي رحمه هللا، 

 (.500(، ومالم )1010البخاري ) 6

 .(10ص« )نالتبيان في آباب حملة القرآ» 3

 (.1البخاري ) 3
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يِهْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾َما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم إاِلَّ النَّاَر َوالَ يَُكلُِّمهُُم هللاُ يَ   ْوَم اْلقِيَاَمِة َوالَ يَُزكِّ

 .[203]البقرة: 

﴿َوإَِذ أََخَذ هللاُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاِس َوالَ تَْكتُُمواَهُ فَنَبَُذوهُ وقال تعالى: 

 .[250]آل عمران:  قَلِيالً فَبِْئَس َما يَْشتَُروَن﴾ ظُهُوِرِهْم َواْشتََرْوْا بِِه ثََمناً  َوَراءَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنهما عن عبد هللا بن عمرو بن العاصو (2301

رواه الحاكم«. من كتم علما ألجمه هللا يوم القيامة بلجام من نار»قال: 
2
. 
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 السابق وقد سبقت األدلة على هذا في أوذ الباب اإلخالص هلل عزوجذ

 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم قبذ القراءة

ِجيِم قال هللا تعالى:  إِاَّهُ لَْيَس لَهُ  *﴿فَإَِذا قََرْأَت اْلقُْرآَن فَاْستَِعْذ بِاهلل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ

 .[11 -15]النحل:  ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن﴾

اهر هذا اآلية أن االستعاذة تكون بعد القراءة، وقد ذهب إلى هذا الظاهر بعض أهل ظ

العلم، وذهب الجمهور إلى أن االستعاذة تكون قبل القراءة، وأن معنى اآلية إذا أربت 

وهذا القول هو ا لذي رجحه  ملسو هيلع هللا ىلصالقراءة فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم بَيََّن ذلك فعل النبي 

 .ير رحمه هللا في أوائل تفايره، وغيره من أهل العلمالحافظ ابن كث

 التدبر

 .[63]محمد:  ﴿ أَفاَل يَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُهَا﴾قال هللا تعالى: 

بَُّروا آيَاتِِه َولِيَتََذكََّر أُْولُوا وقال تعالى:   .[61]ص: األَْلبَاِب﴾﴿ِكتَاٌب أَاَزْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرٌك لِّيَدَّ

لِيَن﴾وقال تعالى:  ا لَْم يَأِْت آبَاءهُُم األَوَّ بَُّروا اْلقَْوَل أَْم َجاءهُم مَّ  .[25]المؤمنون:  ﴿أَفَلَْم يَدَّ

 الترتيذ وعدم اإلفراط في اإلسراع

 .[3]المزمل:  ﴿َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً﴾قال هللا تعالى: 

يُقَاُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  ْمٍروَعْن َعْبِد هللا ْبِن عَ و (2302

ْنيَا ،َواْرتَقِ  ،اْقَرأْ  :لَِصاِحِب اْلقُْرآنِ  فَإِنَّ َمْنِزلَتََك ِعْنَد آِخِر آيَةٍ  ؛َوَرتِّْل َكَما ُكْنَت تَُرتُِّل فِي الد 

                                                 

( 051« )الصااحيح الماااند»(، وهااو فااي 2/206حااديث صااحيح لغيااره رواه الحاااكم ) 2

 للعالمة الوابعي رحمه هللا.
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رواه أبو باوب، والترمذي.« اهتَْقَرأُ  
2

 

َصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَما َرأَْيُت َرُسوَل هللا  :اَّهَا قَالَتْ أَ رضي هللا عنها  َعْن َحْفَصةَ و (2300

َوَكاَن يَْقَرأُ  ،فََكاَن يَُصلِّي فِي ُسْبَحتِِه قَاِعًدا ،فِي ُسْبَحتِِه قَاِعًدا َحتَّى َكاَن قَْبَل َوفَاتِِه بَِعامٍ 

وَرةِ  لم. رواه مافَيَُرتِّلُهَا َحتَّى تَُكوَن أَْطَوَل ِمْن أَْطَوَل ِمْنهَا ،بِالاُّ
6
. 

فَاْفتَتََح  ،َذاَت لَْيلَةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ و (2305

 :فَقُْلتُ  ،فََمَضى ،يَُصلِّي بِهَا فِي َرْكَعةٍ  :فَقُْلتُ  ،ثُمَّ َمَضى ،يَْرَكُع ِعْنَد اْلِمائَةِ  :فَقُْلتُ  ،اْلبَقََرةَ 

اًل إَِذا َمرَّ بِآيَةٍ  ،ثُمَّ اْفتَتََح آَل ِعْمَرانَ  ،فَقََرأَهَا ،َااءَ ثُمَّ اْفتَتََح النِّ  ،يَْرَكُع بِهَا  ُمتََرسِّ
فَقََرأَهَا يَْقَرأُ

ذَ  ،فِيهَا تَْابِيٌح َسبَّحَ  ٍذ تََعوَّ  :فََجَعَل يَقُولُ  ،ثُمَّ َرَكعَ  ،َوإَِذا َمرَّ بُِاَؤاٍل َسأََل َوإَِذا َمرَّ بِتََعوُّ

 ،«َسِمَع هللا لَِمْن َحِمَدهُ » :ثُمَّ قَالَ  ،فََكاَن ُرُكوُعهُ اَْحًوا ِمْن قِيَاِمهِ  ،«ِظيمِ ُسْبَحاَن َربَِّي اْلعَ »

ا َرَكعَ  فََكاَن ُسُجوُبهُ قَِريبًا  ،«ُسْبَحاَن َربَِّي اْْلَْعلَى» :فَقَالَ  ،ثُمَّ َسَجدَ  ،ثُمَّ قَاَم طَِوياًل قَِريبًا ِممَّ

. رواه مالمِمْن قِيَاِمهِ 
3
. 

بن َجاَء َرُجٌل يُقَاُل لَهُ اَِهيُك ْبُن ِسنَاٍن إِلَى َعْبِد هللا  :بِي َوائٍِل قَالَ َعْن أَ و (2301

َل فِي َرْكَعةٍ  :فَقَالَ  َمْاُعوب، ْعرِ  :فَقَاَل َعْبُد هللا ،إِاِّي أَلَْقَرأُ الُمفَصَّ ا َكهَذِّ الشِّ إِنَّ أَْقَواًما  ،هَذ ً

إِنَّ أَْفَضَل ، فََرَسَخ فِيِه اَفَعَ  ،َولَِكْن إَِذا َوقََع فِي اْلقَْلبِ  ،اقِيَهُمْ يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن اَل يَُجاِوُز تَرَ 

ُكوعُ  اَلِة الرُّ ُجوبُ  ،الصَّ . متفق عليهَوالاُّ
31

. 

                                                 

 «الصااحيح الماااند»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6123(، والترمااذي )2323أبااو باوب ) 2

(016.) 

تصاير الااورة ، أي: حتاى «حتى تكون أطول مان أطاول منهاا»(. قولها: 033مالم ) 6

 )األعراف(.-ك)األافال( مثالً بابب الترتيل أطول من طويلة خلت عنه  -كالقصيرة 

(: وقاد اتفاق العلمااء رضاي هللا عانهم علاى 00)ص« التبيان»قال النووي رحمه هللا في 

 استحباب الترتيل.

 ، أي: مرتاًل مبينًا الحروف مع إعطاء كال حارف«يقرأ مترساًل »(. قوله: 006مالم ) 3

 حقه.

 (، وهذا لفظ مالم.566(، ومالم )001البخاري ) 3

اختلف العلماء أيهما أفضل: الترتيل وقلاة القاراءة، أو الاارعة ماع كثارة القاراءة علاى  1

قااولين: فااذهب إلااى األول اباان ماااعوب، واباان عباااس، واختاااره اباان ساايرين وذهااب إلااى 

ب هللا فله به حانة، والحانة من قرأ حرفًا من كتا»: ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر: الشافعية، واحتجوا بقوله 

 الحديث.«بعشر أمثالها...

 =(، وتبعاه الحاافظ فاي 2/261« )زاب المعااب»وجمع بين القولين ابان القايم رحماه هللا فاي 
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 مد القراءة

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف َكااَْت قَِراَءةُ النَّبِيِّ رضي هللا عنه  ُسئَِل أَاَسٌ  :َعْن قَتَاَبةَ قَالَ  (2320

ِحيمِ : ﴿ثُمَّ قََرأَ  ،افَقَاَل َكااَْت َمد ً  ْحَمِن الرَّ ْحَمنِ  ،يَُمدُّ بِبِْاِم هللا﴾ بِْاِم هللا الرَّ َويَُمدُّ  ،َويَُمدُّ بِالرَّ

ِحيمِ  . رواه البخاريبِالرَّ
2
. 

 القراءة آية آية

 :فَقَالَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَاُسئِلَْت َعْن قَِراَءِة َرُسوِل هللا  رضي هللا عنها َعْن أُمِّ َسلََمةَ  (2322

يُقَطُِّع قَِراَءتَهُ آيَةً آيَةً َكاَن 
6
ِحيمِ ﴿  ْحَمِن الرَّ ْحَمِن ﴾ ﴿اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعالَِمينَ ﴾ ﴿بِْاِم هللا الرَّ الرَّ

ِحيمِ  يِن﴾. رواه ﴾ ﴿الرَّ أحمدَمالِِك يَْوِم الدِّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

: والتحقيق: أن لكل من اإلسراع، والترتيال جهاة -واللفظ للحافظ -( فقاال1/03) «الفتح»

، والحركااات، والاااكون فضاال بشاارط أن يكااون المااارع ال يخاال  بشاايء ماان الحااروف

الواجباات فااال يمتنااع أن يَْفُضااَل أحاادهما اآلخاار، وأن ياااتويا، فااإن ماان رتاال وتأماال كماان 

تصدق بجوهرة واحادة مثمناة، ومان أسارع كمان تصادق بعادة جاواهر لكان قيمتهاا قيماة 

الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة األخريات، وقد يكون بالعكس. اهـ المراب 

 (.6/126للعالمة األلبااي) ملسو هيلع هللا ىلصية أصل صفة صالة النبي من حاش

 (.1032البخاري ) 2

قال العالمة األلبااي رحمه هللا: وكذلك كاات قراءته كلها يقف علاى رؤوس اآلي، وال  6

يصلها بما بعدها بدليل قول راوية الحديث: كان يقطع قراءته آية آياة، وهاذا مطلاق غيار 

« الازاب»لى سبيل المثال ال علاى طرياق التحدياد قاال فاي )الفاتحة( وإاما تلتها ع-مقيد ب

(: وهااذا هااو  األفضاال: الوقااوف علااى رؤوس اآليااات، وإن تعلقاات بمااا بعاادها، 2/261)

وذهب بعض القراء إلى تتبع األغراض، والمقاصد، والوقوف عند ااتهائها، واتباع هدي 

وغياره، ورجاح  «شاعب اإليماان»، وسنته أولاى. وممان ذكار ذلاك البيهقاي فاي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

الوقوف على رؤوس اآلي وإن تعلقت بما بعدها. وقال الشيخ على القاري: أجماع القاراء 

أصال »على أن الوقوف على الفواصل وقف حان، ولو تعلقت بما بعدها. اهـ من حاشية

 (.610-2/612« )ملسو هيلع هللا ىلصصفة صالة النبي 

ه هللا فاي ( وصاححه العالماة األلباااي رحما2/306حديث صاحيح لغياره رواه أحماد ) 3

 (.333) «اإلرواء»
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 البكاء عند قراءته أو سماعه 

ْن َحَمْلنَا َمَع ﴿أُْولَئَِك الَِّذيَن أَْاَعَم هللاُ َعلَ قال هللا تعالى:  يَِّة آَبَم َوِممَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ْيِهم مِّ

حْ  ْن هََدْينَا َواْجتَبَْينَا إَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّ يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ  َمنِ اُوٍح َوِمن ُذرِّ

داً َوبُِكي اً﴾ وا ُسجَّ  .[15]مريم:  َخرُّ

وَن ﴿وقال تعالى:  قُْل آِمنُوْا بِِه أَْو الَ تُْؤِمنُوْا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُْتلَى َعلَْيِهْم يَِخرُّ

داً  وَن لِألَْذقَاِن يَْبُكونَ  *َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً  *لأِلَْذقَاِن ُسجَّ  َويَِخرُّ

 .[201 -200]اإلسراء:  َويَِزيُدهُْم ُخُشوعاً﴾

فقالت لعبيد  ،عن عطاء ، قال : بخلت أاا وعبيد بن عمير على عائشةو (2326

كما قال األول: زر غبا تزبب حبا،  ،بن عمير: قد آن لك أن تزوراا، فقال: أقول يا أمه

أيته من قال: فقالت: بعواا من رطااتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء ر

ذريني   ،يا عائشة»ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال:  ،، قال: فاكتتملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

قلت: وهللا إاي ألحب قربك، وأحب ما سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم « أتعبد الليلة لربي

قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل 

ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل األرض، فجاء بالل يؤذاه بالصالة، فلما رآه  لحيته، قالت:

أفًل أكون »يبكي، قال: يا رسول هللا، لم تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم وما تأخر؟  قال: 

إن في خلق ﴿عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها  

. رواه ابن حبانهااآلية كل «﴾السموات واْلرض
2
. 

لَْم أَْعقِْل أَبََويَّ إِالَّ رضي هللا عنها قالت: و ملسو هيلع هللا ىلص زوج النبي وعن عائشة (2323

ينَ  طََرفَْي النَّهَاِر بُْكَرةً  ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُمرَّ َعلَْينَا يَْوٌم إاِلَّ يَأْتِينَا ِفيِه َرُسوُل هللا  ،َوهَُما يَِدينَاِن الدِّ

فَيَقُِف َعلَْيِه  ؛بَْكٍر فَاْبتَنَى َمْاِجًدا ِبِفنَاِء َباِرِه فََكاَن يَُصلِّي ِفيِه َويَْقَرأُ اْلقُْرآنَ ثُمَّ بََدا أِلَِبي  ،َوَعِشيَّةً 

اًء اَل يَْمِلُك  ،َوأَْبنَاُؤهُْم يَْعَجبُوَن ِمْنهُ َويَْنظُُروَن إِلَْيهِ  ،اَِااُء الُمْشِرِكينَ  َوَكاَن أَبُو بَْكٍر َرُجاًل بَكَّ

. رواه البخاريالُمْشِرِكينَ  فَأَْفَزَع َذلَِك أَْشَراَف قَُرْيٍش ِمنَ  ،َذا قََرأَ اْلقُْرآنَ َعْينَْيِه إِ 
6
. 

 «اْقَرأْ َعلَيَّ »»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن ماعوب رضي هللا عنه أن رسول هللا  (2323

ةَ النَِّااِء َحتَّى أَتَْيُت فَقََرْأُت ُسورَ  «نََعمْ » :قَالَ  !آْقَرأُ َعلَْيَك َوَعلَْيَك أُْاِزلَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ 

ٍة بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعلَى هَُؤاَلِء َشِهيًدا﴿ إِلَى هَِذِه اآْليَةِ   :قَالَ ﴾ فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

. متفق عليهفَاْلتَفَتُّ إِلَْيِه فَإَِذا َعْينَاهُ تَْذِرفَانِ  «َحْسبَُك اْْلنَ »
3
. 

 تحسين الصوت به

                                                 

 (.2260) «الصحيح الماند»( بإسناب حان، وهو في 260رواه ابن حبان ) 2

 (.302البخاري ) 6

 (.500(، ومالم )1010البخاري ) 3



 آداب قراءة القرآن                                                            

 

133 

َما أَِذَن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوَل هللا  أَاَّهُ  رضي هللا عنه أَبِي هَُرْيَرةَ  َعنْ  (2321

ْوِت يَتََغنَّى بِاْلقُْرآِن يَْجَهُر بِهِ  متفق عليه« هللا لَِشْيٍء َما أَِذَن لِنَبِي  َحَسِن الصَّ
2
. 

لَْو » :َسىأِلَِبي ُمو ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسىو (2322

ا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداُودَ  ،َرأَْيتَنِي َوأَنَا أَْستَِمُع ِلقَِراَءتَِك اْلبَاِرَحةَ  متفق «. لَقَْد أُوتِيَت ِمْزَمارا

عليه
6
. 

َزيِّنُوا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ  َعنِ و (2320

أبو باوبرواه «. اْلقُْرآَن بِأَْصَواتُِكمْ 
3
. 

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ و (2325

رواه أحمد«. لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم يَتََغنَّ بِاْلقُْرآنِ »
3
. 

يَْقَرأُ َوالتِّيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ وعن البراء بن عازب رضي هللا عنه قال:  (2321

ْيتُوِن فِي اْلِعَشاءِ  . متفق عليهَوَما َسِمْعُت أََحًدا أَْحَاَن َصْوتًا ِمْنهُ  ،َوالزَّ
1
. 

تََعلَُّموا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال:  (2360

الَمَخاِض فِي  لَُهَو أََشد  تَفَل تاا ِمنَ  ؛فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ  ،َوتََغن وا بِهِ  ،َوتََعاَهُدوهُ  ،ِكتَاَب هللا

رواه أحمد«. ُعقُلِ الْ 
2
. 

إِنَّ ِمْن أَْحَسِن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِرٍ و (2362

رواه ابن ماجة«. النَّاِس َصْوتاا بِاْلقُْرآِن الَِّذي إَِذا َسِمْعتُُموهُ يَْقَرأُ َحِسْبتُُموهُ يَْخَشى هللا
0
. 

لَْيلَةً  ملسو هيلع هللا ىلصأَْبطَأُْت َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللا : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشةَ َزْوِج النَّبِيِّ و (2366

ُكْنُت أَْستَِمُع قَِراَءةَ َرُجٍل ِمْن أَْصَحابَِك لَْم  :قُْلتُ  «؟أَْيَن ُكْنتِ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ ِجْئتُ  ،بَْعَد اْلِعَشاءِ 

ثُمَّ اْلتَفََت  ،َعهُ َحتَّى اْستََمَع لَهُ َوقُْمُت مَ  ،فَقَامَ  :قَالَتْ  .َوَصْوتِِه ِمْن أََحدٍ  ،أَْسَمْع ِمْثَل قَِراَءتِهِ 

                                                 

 ، أي: ما استمع.«ما أذن هللا لشيء»(. ومعنى: 016(، ومالم )1063البخاري ) 2

 (.013(، ومالم )1035البخاري ) 6

(، ورواه 3531) «الجامع الصاحيح»( بإسناب صحيح وهو في 2325وب )رواه أبو با 3

الجااامع »( بإسااناب حااان عاان أبااي هرياارة رضااي هللا عنااه، وهااو فااي 010اباان حبااان )

 (.3532أيًضا ) «الصحيح

 (.3530) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2131رواه أحمد ) 3

 (.323(، ومالم )021البخاري ) 1

 (.3530) «الجامع الصحيح»(، وهو في 3/213يره، رواه أحمد )حديث صحيح لغ 2

(، وقد حكم عليه العالمة األلبااي رحمه هللا 2331حديث حان لغيره رواه ابن ماجة ) 0

 ( بأاه صحيح،  أو حان لغيره.100 -6/101) « ملسو هيلع هللا ىلصأصل صفة صالة النبي »في 
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تِي ِمْثَل َهَذا ،َهَذا َسالِم  َمْولَى أَبِي ُحَذْيفَةَ » :فَقَالَ  ،إِلَيَّ   رواه «. اْلَحْمُد هلل الَِّذي َجَعَل فِي أُمَّ

ابن ماجة
2
. 

 من آدابه أنه إذا استعجم على قارئه فلم يدر ما يقوذ فليضطجع

 إَِذا قَاَم أََحُدُكْم ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عنه قال: عن أبي هريرة رضي هللا  (2363

رواه مالم«. فَْليَْضطَِجعْ  ،فَلَْم يَْدِر َما يَقُولُ  ،فَاْستَْعَجَم اْلقُْرآُن َعلَى لَِسانِهِ  ،اللَّْيلِ 
6
. 

 سجود ا لتالوة

داً﴾﴿إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُ قال هللا تعالى:  وَن لأِلَْذقَاِن ُسجَّ  ْتلَى َعلَْيِهْم يَِخرُّ

 .[200]اإلسراء: 

ْن َحَمْلنَا َمَع وقال تعالى:  يَِّة آَبَم َوِممَّ َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ﴿أُْولَئَِك الَِّذيَن أَْاَعَم هللاُ َعلَْيِهم مِّ

ْن هَدَ  يَِّة إِْبَراِهيَم َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ ْحَمِن اُوٍح َوِمن ُذرِّ ْينَا َواْجتَبَْينَا إَِذا تُْتلَى َعلَْيِهْم آيَاُت الرَّ

داً َوبُِكي اً﴾ وا ُسجَّ  .[15]مريم:  َخرُّ

 -60]اإلاشقاق: َوإَِذا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآُن ال يَْاُجُدوَن﴾*  ﴿فََما لَهُْم ال يُْؤِمنُونَ وقال تعالى: 

62]. 

داً َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّهْم ﴿إِاََّما يُْؤِمُن بِآوقال تعالى:  وا ُسجَّ ُروا بِهَا َخرُّ يَاتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ

 .[21]الاجدة:  َوهُْم ال يَْاتَْكبُِروَن﴾

وَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعنِ و (2363 يَْقَرأُ َعلَْينَا الاُّ

ْجَدةُ  . متفق عليهَجْبهَتِهِ  ا لِمَكانِ َحتَّى َما يَِجُد أََحُداَا َمْوِضعً  معه َواَْاُجدُ  فَيَْاُجدُ  ،فِيهَا الاَّ
3
. 

 ،النَّْجَم بَِمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصقََرأَ النَّبِيُّ وعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2361

 ،فََرفََعهُ إِلَى َجْبهَتِهِ  ،ابٍ أَْو تُرَ  ،َوَسَجَد َمْن َمَعهُ َغْيَر َشْيٍخ أََخَذ َكف ًا ِمْن َحًصى ،فََاَجَد فِيهَا

. متفق  عليهفََرأَْيتُهُ بَْعَد َذلَِك قُتَِل َكافًِرا .يَْكفِينِي هََذا :َوقَالَ 
3
. 

َوَسَجَد َمَعهُ  ،َسَجَد بِالنَّْجمِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ و (2362

                                                 

 .«ةصحيح ابن ماج»( بإسناب صحيح، وهو في 2335رواه ابن ماجة ) 2

، أي: استغلق ولم ينطلاق باه لااااه «فاستعجم القرآن على لاااه»(. قوله: 050مالم ) 6

 لغلبة النعاس. قاله النووي.

 

 (.101(، ومالم )2001البخاري ) 3

 (.102(،و مالم )2020البخاري ) 3
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ْاسُ  ،َواْلِجنُّ  ،َوالُمْشِرُكونَ  ،الُمْالُِمونَ  . رواه البخاريَواإْلِ
2
. 

ُجوبِ   تْ لَْياَ ( ص: )قَالَ  عنهُ َرِضَي هللا  هَعنو (2360 َرأَْيُت قد وَ  ،ِمْن َعَزائِِم الاُّ

. رواه البخارييَْاُجُد فِيهَا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ 
6
. 

إَِذا )فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَسَجْداَا َمَع النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2365

َماُء ا (. رواه مالماْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ )وَ  (،ْاَشقَّتْ الاَّ
3
. 

إَِذا قََرأَ اْبُن آَدَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2361

ْجَدةَ  ْيطَاُن يَْبِكي يَقُولُ  ،السَّ اْبُن آَدَم يَا َوْيلِي أُِمَر  -َوفِي ِرَوايَةِ  -يَا َوْيلَهُ  :فََسَجَد اْعتََزَل الشَّ

ُجودِ  ُجودِ  ،فَلَهُ الَجنَّةُ  ؛فََسَجدَ  ،بِالس  رواه مالم«. فَلِي النَّارُ  ؛فَأَبَْيتُ  ،َوأُِمْرُت بِالس 
3
. 

 اإلجتماع على قراءته

َوَما اْجتََمَع : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2330

 إَِلَّ نََزلَْت َعلَْيِهمُ  ؛َويَتََداَرُسونَهُ بَْينَُهمْ  ،َب هللاقَْوم  فِي بَْيٍت ِمْن بُيُوِت هللا يَْتلُوَن ِكتَا

ِكينَةُ  ْحَمةُ  َوَغِشيَْتُهمُ  ،السَّ رواه مالم«. هللا فِيَمْن ِعْنَدهُ  َوَذَكَرُهمُ  ،الَمًلئَِكةُ  َوَحفَّْتُهمُ  ،الرَّ
1
. 

 للمراجعة انشيطً  اتخاذ زمياًل 

أَنَّ ِجْبِريَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول هللا  اِيأَْخبَرَ : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصعن فاطمة بنت رسول هللا  (2332

تَْينِ  ةً أَْو َمرَّ تَْينِ  ،َكاَن يَُعاِرُضهُ اْلقُْرآَن فِي ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ َوإِنِّي ََل » ،َوإِاَّهُ َعاَرَضهُ اآْلَن َمرَّ

. متفق عليه.«نَا لَكِ فَإِنَّهُ نِْعَم السَّلَُف أَ  ؛فَاتَّقِي هللا َواْصبِِري ،أَُرى اْْلََجَل إَِلَّ قَْد اْقتََربَ 
2

 

 ،أَْجَوَب النَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ و (2336

 ،َوَكاَن يَْلقَاهُ فِي ُكلِّ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ  ،َوَكاَن أَْجَوُب َما يَُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريلُ 

يِح الُمْرَسلَةِ  أَْجَوُب بِاْلَخْيِر ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصلََرُسوُل هللا فَ  ؛فَيَُداِرُسهُ اْلقُْرآنَ  . متفق عليهالرِّ
0
. 

 الجهر بالقراءة لمن لم يخف الرياء واإلسرار لمن خافه

                                                 

 (.2002البخاري ) 2

 (.2021البخاري ) 6

 (.105مالم ) 3

 (.52مالم )  3

 (.6211مالم ) 1

 (.6310(، ومالم )3263خاري )الب 2

قااال الحااافظ اباان حجاار رحمااه هللا: هااو  «الجااوب»(. و6305(، ومااالم )2البخاااري ) 0

 إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي.
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َما أَِذَن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوَل هللا  أَاَّهُ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2333 

ْوِت يَتََغنَّى بِاْلقُْرآِن يَْجَهُر بِهِ  هللا لَِشْيٍء َما أَِذَن لِنَبِي  َحَسنِ  متفق عليه« الصَّ
2
. 

لَْو » :أِلَِبي ُموَسى ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسىو (2333

ا ِمْن َمَزاِميِر آِل َداوُ  ،َرأَْيتَنِي َوأَنَا أَْستَِمُع ِلقَِراَءتَِك اْلبَاِرَحةَ  متفق «. دَ لَقَْد أُوتِيَت ِمْزَمارا

عليه
6
. 

إِنِّي َْلَْعِرُف أَْصَواَت ُرْفقَةِ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ وعنه رضي هللا عنه قال:  (2331

 ،َوأَْعِرُف َمنَاِزلَهُْم ِمْن أَْصَواتِِهْم بِاْلقُْرآِن بِاللَّْيلِ  ،اْْلَْشَعِريِّيَن بِاْلقُْرآِن ِحيَن يَْدُخلُوَن بِاللَّْيلِ 

أَْو قَاَل اْلَعُدوَّ  ،َوِمْنُهْم َحِكيم  إَِذا لَقَِي الَخْيلَ  ،اِزلَُهْم ِحيَن نََزلُوا بِالنََّهارِ َوإِْن ُكْنُت لَْم أََر َمنَ 

متفق عليه«.  قَاَل لَُهْم إِنَّ أَْصَحابِي يَأُْمُرونَُكْم أَْن تَْنظُُروُهمْ 
3
. 

ما من وال احوه ،اوال إعجابً  ،وهذا كله فيمن ال يخاف رياءً قال النووي رحمه هللا: 

. فالجهر في حقه ها عليهمطُ ويخلِّ  ،س عليهم صالتهموال يؤذي جماعة يلبِّ  ،القبائح

أفضل
3
. 

الَجاِهُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ و (2332

َدقَةِ  ،بِاْلقُْرآنِ  رواه أحمد، «. َدقَةِ َكالُمِسرِّ بِالصَّ  ،َوالُمِسر  بِاْلقُْرآنِ  ،َكالَجاِهِر بِالصَّ

والناائي
1
. 

إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤاذ سأذ، وإذا مار بتعاوذ تعاوذ، وهاذا إذا 
 كان في صالة الليذ

 فَاْفتَتَحَ  لَْيلَةٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َصلَّْيتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ  َعنْ و (2330

 يَْرَكعُ  :فَقُْلتُ  فََمَضى ،َرْكَعةٍ  فِي بِهَا يَُصلِّي :فَقُْلتُ  َمَضى ثُمَّ  ،اْلِمائَةِ  دَ ِعنْ  يَْرَكعُ  :فَقُْلتُ  اْلبَقََرةَ 

اًل  يَْقَرأُ  ،فَقََرأَهَا ِعْمَرانَ  آلَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ  ،فَقََرأَهَا النَِّااءَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ  ،بِهَا  فِيهَا بِآيَةٍ  َمرَّ  إَِذا ُمتََرسِّ
                                                 

 ، أي: ما استمع.«ما أذن هللا لشيء»(. ومعنى: 016(، ومالم )1063البخاري ) 2

 (.013(، ومالم )1035البخاري ) 6

 (.6311(، ومالم )3636البخاري ) 3

 (.52-56)ص «التبيان في آباب حملة القرآن» 3

 «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 6122(، والناااائي )3/212أحمااد ) 1

(،وهاو محماول علااى مان خااف علااى افااه ريااء، أو إعجابًااا، أو احاو ذلاك ممااا 3531)

ذه تقدم؛ فإن من كان كذلك فاإلسرار في حقه أفضال، و بهاذا جماع اإلماام الناووي باين ها

 «التبيااان فااي آباب حملااة القاارآن»األحابيااث، واقلااه عاان جماعااة ماان أهاال العلاام ااظاار

 (.50-56)ص
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ذٍ  َمرَّ  َوإَِذا ،َسأَلَ  بُِاَؤالٍ  َمرَّ  اَوإِذَ  ،َسبَّحَ  تَْابِيحٌ  ذَ  بِتََعوُّ  ُسْبَحانَ » :يَقُولُ  فََجَعلَ  َرَكعَ  ثُمَّ  ،تََعوَّ

 طَِوياًل  قَامَ  ثُمَّ  ،«َحِمَدهُ  هللا لَِمنْ  َسِمعَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،قِيَاِمهِ  ِمنْ  اَْحًوا ُرُكوُعهُ  فََكانَ  «اْلَعِظيمِ  َربِّيَ 

ا قَِريبًا . قِيَاِمهِ  ِمنْ  قَِريبًا ُسُجوُبهُ  فََكانَ  «اْْلَْعلَى َربِّيَ  ُسْبَحانَ » :فَقَالَ  َسَجدَ  ثُمَّ  ،َرَكعَ  ِممَّ

رواه مالم
2
. 

أن يكون القارئ على طهارة
6
 

 ،َوهَُو يَبُولُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى النَّبِيَّ  أَاَّهُ  رضي هللا عنه، الُمهَاِجِر ْبِن قُْنفُذٍ  َعنِ  (2335

أَ  فَلَْم يَُربَّ  ،فََالََّم َعلَْيهِ  إِنِّي َكِرْهُت أَْن أَْذُكَر هللا َعزَّ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ اْعتََذَر إِلَْيهِ  ،َعلَْيِه َحتَّى تََوضَّ

رواه أبو باوب«. َعلَى طََهاَرةٍ » :أَْو قَالَ  ،«َوَجلَّ إَِلَّ َعلَى طُْهرٍ 
3
. 

 فصذ في أمور يتجنبها قارئ القرآن

قراءته باألعجمية
3
 

لَْت آيَاتُهُ قُْرآااً َعَربِي اً لِّقَْوٍم يَْعلَُموَن﴾﴿ ِكتَ قال هللا تعالى:   [.3]فصلت:  اٌب فُصِّ

 .[3]الزخرف:  ﴾إِاَّا َجَعْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ ﴿وقال تعالى: 

 .[6]يوسف: ﴾ ﴿إِاَّا أَاَزْلنَاهُ قُْرآااً َعَربِي اً لََّعلَُّكْم تَْعقِلُونَ وقال تعالى: 

إلى غير ذلك من اآليات الدالة على أن هذا القرآن أازله هللا عربيًا، فقراءته بغير 

 ر له عما أازل عليه.يالعربية تغي

 قراءته في الركوع والسجود

تَاَرةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَشَف َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (2331 الاِّ

                                                 

 (.006مالم ) 2

( عن عائشة رضاي هللا عنهاا 303) «صحيح مالم»هذا ماتحب وليس بواجب، ففي  6

 يذكر هللا على كل أحيااه. ملسو هيلع هللا ىلصقالت: كان رسول هللا 

 (.3120) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 20رواه أبو باوب ) 3

ال تجوز قراءة القارآن بالعجمياة ساواء (: 01)ص «التبيان»قال النووي رحمه هللا في  3

فااإن قارأ بهااا فااي  ؛سااواء كاان فااي الصااالة أم فاي غيرهااا ،أو لام يحااانها ،أحاان العربيااة

بكاار باان  يوأباا ،وباوب ،وأحمااد ،ومااذهب مالااك ،هااذا مااذهبنا ،الصااالة لاام تصااح صااالته

 .المنذر
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ِة إَِلَّ » :قَالَ فَ  ،َوالنَّاُس ُصفُوٌف َخْلَف أَبِي بَْكرٍ   َراِت الن بُوَّ أَي َها النَّاُس إِنَّهُ لَْم يَْبَق ِمْن ُمبَشِّ

الَِحةُ يََراَها الُمْسلِمُ  ْؤيَا الصَّ أَْو  ،أَََل َوإِنِّي نُِهيُت أَْن أَْقَرأَ اْلقُْرآَن َراِكعاا ،أَْو تَُرى لَهُ  ،الر 

ا ُكوُع فََعظُِّموا فِيهِ  ،َساِجدا ا الر  بَّ َعزَّ َوَجلَّ  فَأَمَّ ُجودُ  ،الرَّ ا الس  َعاءِ  ،َوأَمَّ  ؛فَاْجتَِهُدوا فِي الد 

رواه مالم« فَقَِمن  أَْن يُْستََجاَب لَُكمْ 
2
. 

قراءته في أقذ من ثالث
6
 

ِفي َكْم  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (2330

 :قَالَ  .إِاِّي أَْقَوى َعلَى أَْكثََر ِمْن َذِلكَ  :قُْلتُ  :قَالَ  «اْقَرْأهُ ِفي ُكلِّ َشْهرٍ » :الَ قَ  ؟أَْقَرأُ اْلقُْرآنَ 

اْقَرْأهُ فِي » :قَالَ  .إِاِّي أَْقَوى َعلَى أَْكثََر ِمْن َذِلكَ  :قُْلتُ  «اْقَرْأهُ فِي َخْمٍس َوِعْشِرينَ »

 :قَالَ  «اْقَرْأهُ فِي َخْمَس َعْشَرةَ » :قَالَ  .ْكثََر ِمْن َذِلكَ إِاِّي أَْقَوى َعلَى أَ  :قُْلتُ  :قَالَ  «ِعْشِرينَ 

إِاِّي أَْقَوى َعلَى أَْكثََر  :قُْلتُ  :قَالَ  «اْقَرْأهُ ِفي َسْبعٍ » :قَالَ  .إِاِّي أَْقَوى َعلَى أَْكثََر ِمْن َذِلكَ  :قُْلتُ 

رواه أحمد«. ِمْن ثًََلثٍ ََل يَْفقَهُهُ َمْن يَْقَرُؤهُ فِي أَقَلَّ » :قَالَ  .ِمْن َذِلكَ 
3
. 

 قوذ اإلنسان نسيت آية كيت وكيت

بِْئَسَما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ عن ابن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2332

ُجِل أَْن يَقُوَل نَِسيُت ُسوَرةَ َكْيَت َوَكْيتَ  يَ  ،أَْو آيَةَ َكْيَت َوَكْيتَ  ،لِلرَّ متفق عليه«. بَْل هَُو نُسِّ
3
. 

«بَْل هَُو نُسِّيَ ،ََل يَقُْل أََحُدُكْم نَِسيُت آيَةَ َكْيَت َوَكْيتَ »: وفي رواية (2336
1
. 

 السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه بأيديهم

أَاَّهُ َكاَن يَْنهَى  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2333

َمَخافَةَ أَْن يَنَالَهُ اْلَعُدوُّ  ؛َعُدوِّ أَْن يَُاافََر بِاْلقُْرآِن إِلَى أَْرِض الْ 
2

. متفق عليه
2
. 

                                                 

 (.301مالم ) 2

(، وقد كره غيار واحاد 221)ص «فضائل القرآن»قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا في  6

ماان الااالف قااراءة القاارآن فااي أقاال ماان ثااالث كمااا هااو مااذهب أبااي عبيااد، وإسااحاق باان 

 راهويه، وغيرهما من الخلف أيًضا اهـ

 (.2123) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 6/221رواه أحمد ) 3

 (.010(، ومالم )1036خاري )الب 3

 ، أي: آية كذا، وكذا.«آية كيت، وكيت»قوله:  1

( فيااه النهااي عاان الماااافرة 20 -0/22) «شاارح مااالم»قااال النااووي رحمااه هللا فااي  2

 =بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي: خوف أن ينالوه فينتهكوا 
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 قراءته في األماكن المستقذرة أو في مجمع ال ينصت فيه لقراءته

 .[36]الحج:  ﴿َوَمن يَُعظِّْم َشَعائَِر هللا فَإِاَّهَا ِمن تَْقَوى اْلقُلُوِب﴾قال هللا تعالى: 

 أو مذاكرة حوذ بعض آياته الكالم أثناء القراءة إال كالًما يضطر إليه،

إَِذا قََرأَ اْلقُْرآَن لَْم يَتََكلَّْم  َكاَن اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما :َعْن اَافِعٍ قَالَ  (2333

تَْدِري  :فَقََرأَ ُسوَرةَ اْلبَقََرِة َحتَّى اْاتَهَى إِلَى َمَكاٍن قَالَ  ،فَأََخْذُت َعلَْيِه يَْوًما ،َحتَّى يَْفُرَغ ِمْنهُ 

. رواه البخاريثُمَّ َمَضى ،َوَكَذا ،أُْاِزلَْت فِي َكَذا :قَالَ  .اَل  :قُْلتُ  ؟يَم أُْاِزلَتْ فِ 
6
. 

الكالم أثناء سماع القرآن إال كالًما يضطر إليه
3
. 

 .[603] األعراف:  ﴿َوإَِذا قُِرىَء اْلقُْرآُن فَاْستَِمُعوْا لَهُ َوأَاِصتُوْا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾قال هللا تعالى: 

 رفع الصوت بقراءته إذا كان ذلث يؤذي من حوله

 ،فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْعتََكَف َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيدٍ  (2331

ْترَ  ؛فََاِمَعهُْم يَْجهَُروَن بِاْلقَِراَءةِ   فًََل يُْؤِذيَنَّ  ،أَََل إِنَّ ُكلَُّكْم ُمنَاٍج َربَّهُ » :َوقَالَ  ،فََكَشَف الاِّ

ا ًَلةِ » :أَْو قَالَ  «َوََل يَْرفَْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض فِي اْلقَِراَءةِ  ،بَْعُضُكْم بَْعضا رواه «. فِي الصَّ

أبو باوب
3
. 

ومن األمور التي يتجنبها قارئ القرآن اليأ  من حفظه أو تعلماه إذا كاان ضاعيف 
 الحفظ أو كبيًرا في السن

=

                                                                                                                                   

دم العلة هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة، حرمته، فإن أمنت هذه العلة فال كراهة؛ لع

 والبخاري وآخرون.

 (.2521(، ومالم )6110البخاري ) 2

 (.3162البخاري ) 6

ومما يعتنى به ويتأكاد األمار : فصل(: 03 -06) «التبيان»قال  النووي رحمه هللا في  3

 :فمان ذلاك ،ينبه احترام القرآن من أمور قد يتااهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعا

وليمتثال  ،والحاديث فاي خاالل القاراءة إال كالماا يضاطر إلياه ،واللغاط ،اجتناب الضاحك

﴾ ]األعااراف: وإذا قاارئ القاارآن فاسااتمعوا لااه وأاصااتوا لعلكاام ترحمااون﴿ :قااول هللا تعااالى

603.] 

( 3251« )الجاااامع الصاااحيح»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 2336رواه أباااو باوب )  3

 مه هللا.للعالمة الوابعي رح
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 َعلََّم اإِلاَااَن َما لَْم يَْعلَْم﴾ * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ  *ألَْكَرُم ﴿اْقَرْأ َوَربَُّك اقال هللا تعالى:  

 .[1 - 3]العلق: 

بليل على أن من قرأ أكرمه هللا بالعلم ﴿اْقَرْأ َوَربَُّك األَْكَرُم﴾فقوله تعالى: 
2
. 

 الترغيب في الوضوء و إسباغه

 الوضوء أحد شروط الصالة

الِة فاْغِالُوْا ُوُجوهَُكْم َوأَْيِديَُكْم ﴿يَا أَيُّهَ قال هللا تعالى:  ا الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

 .[2]المائدة:  إِلَى الَمَرافِِق َواْمَاُحوْا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَيِن﴾

الِة﴾  ، أي: إذا أربتم القيام إلى  الصالة.﴿إَِذا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

ََل تُْقبَُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: وع (2332

أَ  ،َصًَلةُ أََحِدُكْم إَِذا أَْحَدثَ  متفق عليه« َحتَّى يَتََوضَّ
6
. 

ََل تُْقبَُل : »ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2330

مالم.رواه  «َوََل َصَدقَة  ِمْن ُغلُولٍ  ،َصًَلة  بَِغْيِر طُُهورٍ 
3

 

 مفتاح الصالة الطهور

ًَلِة الط ُهورُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َعلِيٍّ  (2335  ،ِمْفتَاُح الصَّ

رواه الترمذي، وابن ماجة«. َوتَْحلِيلَُها التَّْسلِيمُ  ،َوتَْحِريُمَها التَّْكبِيرُ 
3
. 

 األمر بإسباغ الوضوء

أَْخبِْراِي  ،يَا َرُسوَل هللا :تُ قُلْ عن لقيط بن صبرة رضي هللا عنه قال:  (2331

َوبَالِْغ فِي اَِلْستِْنَشاِق إَِلَّ أَْن  ،َوَخلِّْل بَْيَن اْْلََصابِعِ  ،اْلُوُضوءَ  أَْسبِغِ » :قَالَ  ؟اْلُوُضوءِ  َعنِ 

                                                 

وهااذه الفائاادة اسااتفدااها ماان بروس شاايخنا يحيااى حفظااه هللا الماتعااة المليئااة بالفوائااد  2

 العظيمة التي تشد لها الرحال.

 (.661(، ومالم )231البخاري ) 6

 : الارقة من مال الغنيمة قبل أن تقام.«الغلول»( و663مالم ) 3

(، وااظار تخريجاه بتوساع 601(، وابن ماجة )3حديث صحيح لغيره رواه الترمذي ) 3

 للعالمة األلبااي. «ملسو هيلع هللا ىلصأصل صفة صالة النبي »في 
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ا رواه أبو باوب«. تَُكوَن َصائِما
2
. 

 فضذ إسباغ الوضوء على المكاره

 َعلَى أَُدل ُكمْ  أَََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  نَّ أَ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2310

 إِْسبَاغُ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا بَلَى :قَالُوا «؟الدََّرَجاتِ  بِهِ  َويَْرفَعُ  ،الَخطَايَا هللا بِهِ  يَْمُحو َما

ًَل  َواْنتِظَارُ  ،الَمَساِجدِ  إِلَى الُخطَا َوَكْثَرةُ  ،الَمَكاِرهِ  َعلَى اْلُوُضوءِ  ًَلةِ  بَْعدَ  ةِ الصَّ  فََذلُِكمُ  ،الصَّ

بَاطُ  رواه مالم«. الرِّ
2
. 

 الطهور شطر اإليمان

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (2312

يَمانِ » رواه مالم« الط ُهوُر َشْطُر اإْلِ
3
. 

 احملافظة على الوضوء من عالمات كمال اإلميان

 َولَنْ  ،اْستَقِيُموا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :قَالَ : قَالَ  ضي هللاُ عنهر ثَْوبَانَ  َعنْ  (2316

ًَلةُ  أَْعَمالُِكمْ  َخْيرَ  أَنَّ  َواْعلَُموا ،تُْحُصوا رواه «. َوََل يَُحافِظُ َعلَى اْلُوُضوِء إَِلَّ ُمْؤِمن  ، الصَّ

أحمد، وابن ماجة
3
. 

                                                 

 (.2/121) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان وهو في 236رواه أبو باوب ) 2

 (.612مالم ) 6

 (.663مالم ) 3

فقيل معناه:  «الطهور شطر اإليمان»: ملسو هيلع هللا ىلصقال النووي رحمه هللا: واُختِلَف في معنى قوله 

هي تضعيفه إلى اصف أجر اإليماان، وقيال معنااه: أن اإليماان يجاب ماا أن األجر فيه ينت

قبله من الخطاياا وكاذلك الوضاوء، ألن الوضاوء ال يصاح إال ماع اإليماان فصاار لتوقفاه 

َوَماا ﴿على اإليمان في معنى الشطر، وقيل:  المراب باإليمان هنا الصالة كما قاال تعاالى: 

الطهاارة شارط فااي صاحة الصاالة فصااارت كالشاطر، ولاايس و ﴾لِيُِضايَع إِيَمااااَُكمْ  هللاُ َكااَن 

يلزم في الشاطر أن يكاون اصافًا حقيقيًاا، وهاذا القاول أقارب األقاوال، ويحتمال أن يكاون 

معناااه أن اإليمااان تصااديق بالقلااب، وااقياااٌب بالظاااهر، وهمااا شااطران لْليمااان، والطهااارة 

 متضمنة الصالة؛ فهي ااقياب في الظاهر وهللا أعلم.

(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 1/600حيح رواه أحماااد )حاااديث صااا 3

 (.326«)اإلرواء»
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 كان وضوءهوسلم على الوضوء وكيف  صلى هللا عليه وعلى آلهمحافظة النبي  

أُ ِعْنَد ُكلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2313 يَتََوضَّ

َصاَلةٍ 
2
رواه  يُْجِزُئ أََحَداَا اْلُوُضوُء َما لَْم يُْحِدثْ  :قَالَ  ؟َكْيَف ُكْنتُْم تَْصنَُعونَ  قيل: .

البخاري
6
. 

أُ بِالُمدِّ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ وعنه رضي هللا عنه قال:  (2313 اعِ ،تََوضَّ َويَْغتَِاُل بِالصَّ

. متفق عليهإِلَى َخْمَاِة أَْمَدابٍ 
3

 

 فضذ من توضأ ثم ذهب إلى المسجد

ُجِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2311 َصًَلةُ الرَّ

َوَذلَِك  ؛ِه فِي ُسوقِِه بِْضعاا َوِعْشِريَن َدَرَجةا َوَصًَلتِ  ،فِي َجَماَعٍة تَِزيُد َعلَى َصًَلتِِه فِي بَْيتِهِ 

أَ فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ  ًَلةُ ََل يُِريُد إَِلَّ  ،أَنَّ أََحَدُهْم إَِذا تََوضَّ ثُمَّ أَتَى الَمْسِجَد ََل يَْنَهُزهُ إَِلَّ الصَّ

ًَلةَ  َحتَّى يَْدُخَل  ،ُحطَّ َعْنهُ بَِها َخِطيئَة  وَ  ،فَلَْم يَْخطُ َخْطَوةا إَِلَّ ُرفَِع لَهُ بَِها َدَرَجة   ،الصَّ

ًَلةُ ِهَي تَْحبُِسهُ  ،الَمْسِجدَ  ًَلِة َما َكانَْت الصَّ َوالَمًلئَِكةُ  ،فَإَِذا َدَخَل الَمْسِجَد َكاَن فِي الصَّ

اْرَحْمهُ اللهمَّ اللهمَّ : يَقُولُونَ  ،يَُصل وَن َعلَى أََحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيهِ 

متفق عليه« َما لَْم يُْؤِذ فِيِه َما لَْم يُْحِدْث فِيهِ  ،تُْب َعلَْيهِ  ،اْغفِْر لَهُ اللهمَّ 
3
. 

ثُمَّ  ،َمْن تَطَهََّر فِي بَْيتِهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  وعنه رضي هللا عنه (2312

ْن فََرائِِض هللا َكانَْت َخْطَوتَاهُ إِْحَداُهَما َمَشى إِلَى بَْيٍت ِمْن بُيُوِت هللا لِيَْقِضَي فَِريَضةا مِ 

رواه مالم«. تَُحط  َخِطيئَةا َواْْلُْخَرى تَْرفَُع َدَرَجةا 
1
. 

أَ » ، قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلص، أَن  َرُسوَل هللا  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن ُعَمرَ و (2310 إَِذا تََوضَّ

ًلةُ، لَْم تََزْل ِرْجلُهُ أََحُدُكْم فَأَْحَسَن ُوُضوَءهُ، ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَمْسجِ  ِد َل يَْنِزُعهُ إَِل الصَّ

                                                 

يفعلااه علااى ساابيل االسااتحباب ال  ملسو هيلع هللا ىلصالوضااوء لكاال صااالة ماان غياار حاادث كااان النبااي  2

( مان حاديث بريادة رضاي هللا  عناه أن 600) «صاحيحه»الوجوب، فقد روى مالم في 

اح علاى خفياه، فقاال لاه عمار: لقاد صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد وم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

يادل  ملسو هيلع هللا ىلصفهاذا الفعال مناه  «عمًدا صنعته يا عمر»صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. قال: 

 (.2/323)« الفتح»على جواز ترك ذلك وهللا أعلم. وااظر 

 (.623لبخاري ) 6

 (.361(، ومالم )602البخاري ) 3

 فعه.، أي: ال يد«ال ينهزه»( 231(، ومالم )300البخاري ) 3

 (.222مالم ) 1
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رواه الطبرااي .«اْليُْسَرى تَْمُحو َسيِّئَةا، َوتَْكتُُب اْلُْخَرى َحَسنَةا َحتَّى يَْدُخَل الَمْسِجدَ 
2
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ و (2315

أَ » ًَلةِ  َمْن تََوضَّ ًَلِة الَمْكتُوبَةِ  ،فَأَْسبََغ اْلُوُضوءَ  ،لِلصَّ َها َمَع  ،ثُمَّ َمَشى إِلَى الصَّ فََصًلَّ

رواه مالم«. أَْو فِي الَمْسِجِد َغفََر هللا لَهُ ُذنُوبَهُ  ،أَْو َمَع الَجَماَعةِ  ،النَّاسِ 
6
. 

أَ فَأَْحاَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت َرُسوَل هللا  :قَالَ وفي رواية عنه  (2311 ثُمَّ  ،َن اْلُوُضوءَ تََوضَّ

أَ َهَكَذا» :قَالَ  ًَلةُ ُغفَِر لَهُ َما َخًَل ِمْن  ،َمْن تََوضَّ ثُمَّ َخَرَج إِلَى الَمْسِجِد ََل يَْنَهُزهُ إَِلَّ الصَّ

 «.َذْنبِهِ 

 الوضوء من أسباب تكفير السيئات

عن عمرو بن عباة رضي هللا عنه في حديثه الطويل في قصة  (2320

ْثنِي َعْنهُ  ،فَاْلُوُضوءَ  ،يَا اَبِيَّ هللا :فَقُْلتُ  :قَالَ إسالمه، وفيه  ُب » :قَالَ  ؟َحدِّ َما ِمْنُكْم َرُجل  يُقَرِّ

ْت َخطَايَا َوْجِههِ  ،َويَْستَْنِشقُ  ،فَيَتََمْضَمضُ  ،َوُضوَءهُ  ثُمَّ  ،َوَخيَاِشيِمهِ  ،َوفِيهِ  ،فَيَْنتَثُِر إَِلَّ َخرَّ

ْت َخطَايَا َوْجِهِه ِمْن أَْطَراِف لِْحيَتِِه َمَع الَماءِ  إَِذا َغَسَل َوْجَههُ َكَما أََمَرهُ  ثُمَّ  ،هللا إَِلَّ َخرَّ

ْت َخطَايَا يََدْيِه ِمْن أَنَاِملِِه َمَع الَماءِ  ثُمَّ يَْمَسُح َرْأَسهُ إَِلَّ  ،يَْغِسُل يََدْيِه إِلَى اْلِمْرفَقَْيِن إَِلَّ َخرَّ

ْت َخطَايَا َرْأِسِه ِمْن أَْطرَ  ْت  ،اِف َشْعِرِه َمَع الَماءِ َخرَّ ثُمَّ يَْغِسُل قََدَمْيِه إِلَى اْلَكْعبَْيِن إَِلَّ َخرَّ

َدهُ  ،َخطَايَا ِرْجلَْيِه ِمْن أَنَاِملِِه َمَع الَماءِ  فَإِْن ُهَو قَاَم فََصلَّى فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيِه َوَمجَّ

َغ قَْلبَهُ  هُ  ؛هلل بِالَِّذي ُهَو لَهُ أَْهل  َوفَرَّ  «إَِلَّ اْنَصَرَف ِمْن َخِطيئَتِِه َكَهْيئَتِِه يَْوَم َولََدْتهُ أُم 

 :فَقَاَل لَهُ أَبُو أَُماَمةَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََحدََّث َعْمُرو ْبُن َعبََاةَ بِهََذا اْلَحِديِث أَبَا أَُماَمةَ َصاِحَب َرُسوِل هللا 

ُجلُ اْاظُْر َما تَقُوُل فِي َمقَ  ،يَا َعْمَرو ْبَن َعبََاةَ  يَا أَبَا  :فَقَاَل َعْمٌرو ،اٍم َواِحٍد يُْعطَى هََذا الرَّ

 ،َوَما بِي َحاَجةٌ أَْن أَْكِذَب َعلَى هللا ،َواْقتََرَب أََجلِي ،َوَرقَّ َعْظِمي ،لَقَْد َكبَِرْت ِسنِّي ،أَُماَمةَ 

ةً إاِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلَْو لَْم أَْسَمْعهُ ِمْن َرُسوِل هللا  ،َواَل َعلَى َرُسوِل هللا تَْينِ  ،َمرَّ َحتَّى  ،أَْو ثاََلثًا ،أَْو َمرَّ

ْثُت بِِه أَبًَدا اٍت َما َحدَّ . رواه مالم.َولَِكنِّي َسِمْعتُهُ أَْكثََر ِمْن َذلِكَ  ،َعدَّ َسْبَع َمرَّ
3

 

أَ اْلَعْبُد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2322 إَِذا تََوضَّ

فََغَسَل َوْجَههُ َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكل  َخِطيئٍَة نَظََر إِلَْيَها بَِعْينَْيِه َمَع  -أَْو الُمْؤِمنُ  -الُمْسلِمُ 

أَْو َمَع آِخِر قَْطِر الَماِء فَإَِذا َغَسَل يََدْيِه َخَرَج ِمْن يََدْيِه ُكل  َخِطيئٍَة َكاَن بَطََشْتَها  ،الَماءِ 

فَإَِذا َغَسَل ِرْجلَْيِه َخَرَجْت ُكل  َخِطيئٍَة َمَشْتَها  ،َع آِخِر قَْطِر الَماءِ أَْو مَ  ،يََداهُ َمَع الَماءِ 

نُوبِ  أَْو َمَع آِخِر قَْطِر الَماِء َحتَّى يَْخُرَج نَقِي اا ِمنَ  ،ِرْجًَلهُ َمَع الَماءِ  . رواه مالم«الذ 
3
. 

                                                 

(، 2/620(، والحاااكم )26/23365) «المعجاام الكبياار»حااديث حااان رواه الطبرااااي  2

 .(2612) «الصحيحة»وهو  في 

 (.636مالم ) 6

 (.536مالم ) 3

 (.633مالم ) 3
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َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا قَاَل َرسُ  :قَالَ رضي هللا عنه  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ و (2326 

أَ فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ  رواه «. َخَرَجْت َخطَايَاهُ ِمْن َجَسِدِه َحتَّى تَْخُرَج ِمْن تَْحِت أَْظفَاِرهِ  ؛تََوضَّ

مالم
2
. 

َما ِمْن اْمِرٍئ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعنه رضي هللا عنه قال  (2323

َوُرُكوَعَها إَِلَّ َكانَْت َكفَّاَرةا  ،َوُخُشوَعَها ،يُْحِسُن ُوُضوَءَهافَ  ،ُمْسلٍِم تَْحُضُرهُ َصًَلة  َمْكتُوبَة  

نُوِب َما لَْم يُْؤِت َكبِيَرةا  لَِما قَْبلََها ِمنَ  ْهَر ُكلَّهُ  ،الذ  رواه مالم« َوَذلَِك الدَّ
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه قال:  (2323

ُهنَّ لَِوْقتِِهنَّ  ،ُوُضوَءُهنَّ  ،َواٍت اْفتََرَضُهنَّ هللا تََعالَى َمْن أَْحَسنَ َخْمُس َصلَ » :يَقُولُ   ،َوَصًلَّ

َوَمْن لَْم يَْفَعْل فَلَْيَس لَهُ  ،َوُخُشوَعهُنَّ َكاَن لَهُ َعلَى هللا َعْهد  أَْن يَْغفَِر لَهُ  ،َوأَتَمَّ ُرُكوَعُهنَّ 

بَ  ،َعلَى هللا َعْهد  إِْن َشاَء َغفََر لَهُ  رواه أبو باوب«. هَوإِْن َشاَء َعذَّ
3
. 

َما ِمْن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي أمامة رضي هللا عنه أاه سمع رسول هللا  (2321

ِل قَْطَرٍة تُِصيُب َكفَّهُ ِمْن  ؛َعْبٍد ُمْسلٍِم يَْسَمُع أََذاَن َصًَلةٍ  فَقَاَم إِلَى َوُضوئِِه إَِلَّ ُغفَِر لَهُ بِأَوَّ

 ،َذلَِك اْلقَْطِر َحتَّى يَْفُرَغ ِمْن ُوُضوئِِه إَِلَّ ُغفَِر لَهُ َما َسلََف ِمْن ُذنُوبِهِ  فَبَِعَددِ  ،َذلَِك الَماءِ 

رواه أحمد« َوقَاَم إِلَى َصًَلتِِه َوِهَي نَافِلَة  
3
. 

وعن أبي أيوب، وعقبة بن عامر رضي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا  (2322

أَ َكَما أُِمرَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َم ِمْن َعَملٍ  ؛َما أُِمرَ َوَصلَّى كَ  ،َمْن تََوضَّ . رواه أحمد«ُغفَِر لَهُ َما قَدَّ
1
. 

أمة محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم تدعى يوم القيامة غًرا محجلاين مان آثاار 
 الوضوء

تِي »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2320 إِنَّ أُمَّ

لِينَ  ا ُمَحجَّ تَهُ  ،ِمْن آثَاِر اْلُوُضوءِ  يُْدَعْوَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُغر ا  ،فََمْن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن يُِطيَل ُغرَّ

متفق عليه.«فَْليَْفَعلْ 
2

 

                                                 

 (.631مالم ) 2

 (665مالم ) 6

 (.020) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 361رواه أبو باوب ) 3

(. ومعنااى 021) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب حااان وهااو فااي 1/613أحمااد )رواه  3

، أي: أجر، وفضيلة كماا فااره باذلك راوي الحاديث أباو أماماة، وهاي عناد «وهو اافلة»

 (.1/611أحمد )

 (.2206) «صحيح الجامع»( وهو في 1/363صحيح لغيره رواه أحمد ) 1

 =. «منكم أن يطيل غرته فليفعلفمن استطاع »(و زيابة 632(، ومالم )232البخاري ) 2
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اختصااص هاذه األمااة باالغرة والتحجيااذ ومعرفاة النبااي صالى هللا عليااه وعلاى آلااه 
 وسلم أمته بها

ي َْلَْبعَُد إِنَّ َحْوضِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ  (2325

بَِل  ،ِمْن أَْيلَةَ ِمْن َعَدنٍ  ُجُل اإْلِ َجاَل َكَما يَُذوُد الرَّ َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه إِنِّي َْلَُذوُد َعْنهُ الرِّ

ا » :قَالَ  ؟َوتَْعِرفُنَا ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «اْلَغِريبَةَ َعْن َحْوِضهِ  نََعْم تَِرُدوَن َعلَيَّ ُغر ا

لِي رواه مالم«. َن ِمْن آثَاِر اْلُوُضوِء لَْيَسْت ِْلََحٍد َغْيِرُكمْ ُمَحجَّ
2
. 

 :فَقَالَ  ،الَمْقبَُرةَ  أَتَى ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (2321

 َرأَْينَا قَدْ  أَنَّا َوِدْدتُ  ،ََلِحقُونَ  هللا بُِكمْ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ،ُمْؤِمنِينَ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَْيُكمْ  السًََّلمُ »

 لَمْ  الَِّذينَ  َوإِْخَوانُنَا ،أَْصَحابِي أَْنتُمْ » :قَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا إِْخَوااَكَ  أََولَْانَا :قَالُوا «إِْخَوانَنَا

تِكَ  ِمنْ  بَْعدُ  يَأْتِ  لَمْ  َمنْ  تَْعِرفُ  َكْيفَ  :فَقَالُوا ،«بَْعدُ  يَأْتُوا  لَوْ  أََرأَْيتَ » :فَقَالَ  ؟هللا َرُسولَ  يَا أُمَّ

لَة   ُغر   َخْيل   لَهُ  َرُجًلا  أَنَّ   يَا بَلَى :قَالُوا ؟«َخْيلَهُ  يَْعِرفُ  أَََل  بُْهمٍ  ُدْهمٍ  َخْيلٍ  ظَْهَريْ  بَْينَ  ُمَحجَّ

ا يَأْتُونَ  فَإِنَُّهمْ » :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  لِينَ  ُغر ا  ،ْوضِ الحَ  َعلَى فََرطُُهمْ  َوأَنَا ،اْلُوُضوءِ  ِمنَ  ؛ُمَحجَّ

ال   اْلبَِعيرُ  يَُذادُ  َكَما َحْوِضي َعنْ  ِرَجال   لَيَُذاَدنَّ  أَََل   قَدْ  إِنَُّهمْ  :فَيُقَالُ  ،َهلُمَّ  أَََل  أُنَاِديِهمْ  ،الضَّ

رواه مالم.«. ُسْحقاا ،ُسْحقاا :فَأَقُولُ  ؛بَْعَدكَ  بَدَّلُوا
 6

 

َكْيَف تَْعِرُف  :قِيَل لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعِن اْبِن َمْاُعوبٍ و (2300

=

                                                                                                                                   

( وجازم باه 2/322)«الفاتح»مدرجة كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجار رحماه هللا فاي 

حاابي األرواح إلاى باالب »شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا، وتلمياذه ابان القايم كماا فاي 

( واقلاه 2/16)«الترغياب والترهياب»(، وكذلك الحافظ المناذري فاي 2/322)«األفراح

غير واحد من الحفاظ، وكاذلك ممان جازم باه بعادهم العالماة األلباااي رحماه هللا فاي  عن

 (.201 -3/202) «الضعيفة»

 ( بنحوه عن أبي هريرة رضي هللا عنه.630( ورواه أيًضا )635مالم ) 2

 ، أي: أطرب.«أذوب»قوله: 

 (.631مالم ) 6

أيًضا، وقيل: البهم الذي ال ، أي جمع أبهم، وهو األسوب. والبهم قيل: الاوب «بهم»قوله: 

يخالط لواه لواًا سواه سواًء كان أسوب، أو أبيض، أو أحمر، بل يكاون لوااه خالًصاا. كاذا 

قال النووي: قال أهل اللغة:  «غًرا محجلين»( قوله: 6/236للنووي ) «شرح مالم»في 

سامي  الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها، ورجليها. قال العلمااء:

 النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجياًل تشبيهًا بغرة الفرس.



  الترغيب في الوضوء و إسباغه

 

130 

 

تِكَ   لُوَن بُْلق  ِمْن آثَاِر اْلُوُضوءِ » :فَقَالَ  ؟َمْن لَْم يََرَك ِمْن أُمَّ رواه أحمد« إِنَُّهْم ُغر  ُمَحجَّ
2
. 

 تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء

تَْبلُُغ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َخلِيلِي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2302

رواه مالم« الُمْؤِمِن َحْيُث يَْبلُُغ اْلَوُضوءُ  ْليَةُ ِمنَ اْلحِ 
6
. 

 الطهارة من أسباب محبة هللا عزوجذ للعبد

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن﴾قال هللا تعالى:   .[666]البقرة:  ﴿ إِنَّ هللا يُِحبُّ التَّوَّ

َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ وقال تعالى:  ِل يَْوٍم أََحقُّ أَن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل ﴿لََّمْاِجٌد أُسِّ

 .[205]التوبة:  يُِحبُّوَن أَن يَتَطَهَُّروْا َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن﴾

أَنَّ هَِذِه اآْليَةَ وعن أبي أيوب، وجابر، وأاس بن مالك رضي هللا عنهم  (2306

يَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ﴾ هللا يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّرينَ فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتَطَهَُّروا وَ ﴿اََزلَتْ 

أُ  :قَالُوا «؟فََما طُهُوُرُكمْ  ،َمْعَشَر اْْلَْنَصاِر إِنَّ هللا قَْد أَْثنَى َعلَْيُكْم فِي الط ُهورِ  اَتََوضَّ

اَلةِ  رواه ابن « فََعلَْيُكُموهُ  ،َذاكَ  فَُهوَ » :قَالَ  .َواَْاتَْنِجي بِالَماءِ  ،اْلَجنَابَةِ  َواَْغتَِاُل ِمنَ  ،لِلصَّ

ماجة
3
. 

الوضوء من أسباب اإلنفكاث من ُعَقِد الشيطان في الليذ ومن أسباب النشاط وطيب 
 النف 

يَْعقُِد الشَّْيطَاُن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2303

ُعْقَدٍة َعلَْيَك لَْيل   َمَكان ُكلَّ على  يَْضِربُ  ،نَاَم ثًََلَث ُعقَدٍ  َعلَى قَافِيَِة َرْأِس أََحِدُكْم إَِذا ُهوَ 

أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،فََذَكَر هللا اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،اْستَْيقَظَ  فَإِنِ  ،طَِويل  فَاْرقُدْ  فَإِْن َصلَّى  ،فَإِْن تََوضَّ

متفق «. َوإَِلَّ أَْصبََح َخبِيَث النَّْفِس َكْسًَلنَ  ،سِ فَأَْصبََح نَِشيطاا طَيَِّب النَّفْ  ،اْنَحلَّْت ُعْقَدة  

عليه
3
. 

                                                 

 (.025« )الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3560رواه أحمد ) 2

الترغيااب »سااواب وبياااض وبياااض كااذا فااي حاشااية  «البلااق»جمااع أبلااق و «بلااق»قولااه: 

 .( للعالمة األلبااي رحمه هللا2/250) «والترهب

قال الحافظ المنذري رحمه هللا: ما يحلاى باه أهال  الجناة  «الحلية»( قوله: 610مالم ) 6

 من األساور واحوها.

 (.33) «صحيح أبي باوب»( وهو في 311صحيح لغيره رواه ابن ماجة ) 3

 ، أي: آخره.«قافية الرأس»(. قوله: 002(، ومالم )2236البخاري ) 3
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فضذ من بات على الوضوء
2
 

إَِذا أَتَْيَت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهما اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ  َعنِ  (2303

ًَلةِ  أْ ُوُضوَءَك لِلصَّ اللهمَّ أَْسلَْمُت  :ثُمَّ قُلْ  ،ْيَمنِ ثُمَّ اْضطَِجْع َعلَى ِشقَِّك اْْلَ  ،َمْضَجَعَك فَتََوضَّ

ْضُت أَْمِري إِلَْيكَ  ،َوْجِهي إِلَْيكَ   ،ََل َمْلَجأَ  ،َوأَْلَجأُْت ظَْهِري إِلَْيَك َرْغبَةا َوَرْهبَةا إِلَْيكَ  ،َوفَوَّ

فَإِْن ُمتَّ  ؛يَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ َوبِنَبِ  ،اللهمَّ آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْنَزْلتَ  ،ِمْنَك إَِلَّ إِلَْيكَ  ،َوََل َمْنَجا

ْبتُهَا َعلَى النَّبِيِّ  :قَالَ  «َواْجَعْلُهنَّ آِخَر َما تَتََكلَُّم بِهِ  ،فَأَْنَت َعلَى اْلفِْطَرةِ  ؛ِمْن لَْيلَتِكَ   ملسو هيلع هللا ىلصفََربَّ

ا بَلَْغُت اللهمَّ آَمْنُت بِِكتَابَِك الَِّذي أَْاَزْلَت قُْلتُ  «. ََل َونَبِيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ » :لَ َوَرُسولَِك قَا :فَلَمَّ

متفق عليه
6
. 

َما ِمْن ُمْسلٍِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ و (2301

ا ا ِمْن أَْمِر ا ،اللَّْيلِ  فَيَتََعارَّ ِمنَ  ،يَبِيُت َعلَى ِذْكِر هللا طَاِهرا ْنيَافَيَْسأَُل هللا َعزَّ َوَجلَّ َخْيرا  ،لد 

رواه أحمد«. َواْْلِخَرِة إَِلَّ أَْعطَاهُ إِيَّاهُ 
3

 

ا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن النبي  (2302 من بات طاهرا

بات في شعاره ملك فًل يستيقظ من الليل إَل قال الملك: اللهم اغفر لعبدك كما بات 

ا «كشف األستار»رواه البزار كما في « طاهرا
3
. 

 ب الوضوء من أسباب دخوذ الجنةصالة ركعتين عق

قَاَل لِباَِلٍل ِعْنَد َصاَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2300

ْسًَلمِ  ،يَا بًَِللُ » :اْلفَْجرِ  ْثنِي بِأَْرَجى َعَمٍل َعِمْلتَهُ فِي اإْلِ فَإِنِّي َسِمْعُت َدفَّ نَْعلَْيَك بَْيَن  ؛َحدِّ

 ،َما َعِمْلُت َعَماًل أَْرَجى ِعْنِدي أَاِّي لَْم أَتَطَهَّْر طَهُوًرا فِي َساَعِة لَْيلٍ  :قَالَ  ؟«الَجنَّةِ  يََديَّ فِي

. متفق عليهأَْو اَهَاٍر إاِلَّ َصلَّْيُت بَِذلَِك الطُّهُوِر َما ُكتَِب لِي أَْن أَُصلِّيَ 
1
. 

 :فَقَالَ  ،َدَعا باَِلاًل فَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْصبََح َرُسوُل هللا وعن بريدة رضي هللا عنه قال:  (2305

إِنِّي  ،َما َدَخْلُت الَجنَّةَ قَط  إَِلَّ َسِمْعُت َخْشَخَشتََك أََماِمي ،بَِم َسبَْقتَنِي إِلَى الَجنَّةِ  ،يَا بًَِللُ »
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 ،ْشِرفٍ فَأَتَْيُت َعلَى قَْصٍر ِمْن َذَهٍب ُمْرتَفٍِع مُ  ،فََسِمْعُت َخْشَخَشتَكَ  ،َدَخْلُت اْلبَاِرَحةَ الَجنَّةَ  

 ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  .أَنَا َعَربِي   :قُْلتُ  .اْلَعَربِ  لَِرُجٍل ِمنَ  :قَالُوا ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  :فَقُْلتُ 

دٍ  لَِرُجٍل ِمنَ  :قَالُوا ِة ُمَحمَّ د   :قُْلتُ  .الُمْسلِِميَن ِمْن أُمَّ  :قَالُوا ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  .فَأَنَا ُمَحمَّ

يَا  :فَقَالَ  .«لََدَخْلُت اْلقَْصرَ  ،لَْوََل َغْيَرتَُك يَا ُعَمرُ » :ملسو هيلع هللا ىلص فَقَاَل َرُسوُل هللا «ِن الَخطَّابِ لُِعَمَر بْ 

َما  :قَالَ  «؟بَِم َسبَْقتَنِي إِلَى الَجنَّةِ » :َوقَاَل لِباَِللٍ  :قَالَ  .َما ُكْنُت أِلََغاَر َعلَْيكَ  ،َرُسوَل هللا

أْتُ  رواه أحمد«. بَِهَذا» ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوَصلَّْيُت َرْكَعتَْينِ  ،أَْحَدْثُت إاِلَّ تََوضَّ
2
. 

قَائًِما  ملسو هيلع هللا ىلصأَْبَرْكُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ و (2301

ُث النَّاَس فَأَْبَرْكُت ِمْن قَْولِهِ  أُ » :يَُحدِّ ثُمَّ يَقُوُم  ،فَيُْحِسُن ُوُضوَءهُ  ،َما ِمْن ُمْسلٍِم يَتََوضَّ

رواه مالم« َوَوْجِهِه إَِلَّ َوَجبَْت لَهُ الَجنَّةُ  ،فَيَُصلِّي َرْكَعتَْيِن ُمْقبِل  َعلَْيِهَما بِقَْلبِهِ 
6
. 

 صالة ركعتين عقب الوضوء من أسباب مغفرة الذنوب

َبَعا  َمْولَى ُعْثَماَن أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َرِضَي هللا َعْنهُ عن حمران  (2350

أَ بِ  اتٍ  ،َوُضوٍء فَتََوضَّ ثُمَّ َغَاَل َوْجهَهُ ثاََلَث  ،َواْستَْنثَرَ  ،ثُمَّ َمْضَمضَ  ،فََغَاَل َكفَّْيِه ثاََلَث َمرَّ

اتٍ  اتٍ  ،َمرَّ ثُمَّ  ،ثُمَّ َغَاَل يََدهُ اْليُْاَرى ِمْثَل َذلِكَ  ،ثُمَّ َغَاَل يََدهُ اْليُْمنَى إِلَى اْلِمْرفَِق ثاََلَث َمرَّ

اتٍ  ،ْأَسهُ َمَاَح رَ   ،ثُمَّ َغَاَل اْليُْاَرى ِمْثَل َذلِكَ  ،ثُمَّ َغَاَل ِرْجلَهُ اْليُْمنَى إِلَى اْلَكْعبَْيِن ثاََلَث َمرَّ

أَ اَْحَو ُوُضوئِي هََذا ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت َرُسوَل هللا  :ثُمَّ قَالَ  أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللا  ،تََوضَّ َمْن تََوضَّ

ُث فِيِهَما نَْفَسهُ  ،نَْحَو ُوُضوئِي َهَذا َم ِمْن  ؛ثُمَّ قَاَم فََرَكَع َرْكَعتَْيِن ََل يَُحدِّ ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ

متفق عليه«. َذْنبِهِ 
3
. 

َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ و (2352

أَ  َم ِمْن َذْنبِهِ  ؛تَْيِن ََل يَْسُهو فِيِهَماثُمَّ َصلَّى َرْكعَ  ،فَأَْحَسَن ُوُضوَءهُ  ،تََوضَّ « ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ

رواه أبو باوب
3
. 

 في المسجد ءفضذ صالة ركعتين عقب الوضو

بِطَهُوٍر َوهَُو رضي هللا عنه  أَتَْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفَّانَ  :قَالَ عن ابن أبان  (2356

أَ  ،َجالٌِس َعلَى الَمقَاِعدِ  أَ َوهَُو فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت النَّبِيَّ  :ثُمَّ قَالَ  ،اْلُوُضوءَ  فَأَْحَانَ  ،فَتََوضَّ تََوضَّ

أَ ِمْثَل َهَذا اْلُوُضوءِ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَأَْحَاَن اْلُوُضوءَ  ،هََذا الَمْجلِسِ   ،ثُمَّ أَتَى الَمْسِجدَ  ،َمْن تََوضَّ
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َم ِمْن  ؛ثُمَّ َجلَسَ  ،فََرَكَع َرْكَعتَْينِ  وا» :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل النَّبِيُّ  :قَالَ  «َذْنبِهِ ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ «. ََل تَْغتَر 

رواه البخاري
2
. 

 الوضوء في الليذ من أسباب إجابة الدعاء

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: (2353

تِي يَقُوُم أََحُدُهَما ِمنَ »  ،َوَعلَْيِه ُعقَد   ،هُ إِلَى الطَُّهورِ فَيَُعالُِج نَْفسَ  ،اللَّْيلِ  َرُجًَلِن ِمْن أُمَّ

أُ  أَ يََدْيِه اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،فَيَتََوضَّ أَ َوْجَههُ  ،َوإَِذا َمَسَح َرْأَسهُ اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،فَإَِذا َوضَّ َوإَِذا َوضَّ

أَ رِ  ،َوإَِذا َمَسَح َرْأَسهُ اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،اْنَحلَّْت ُعْقَدة   فَيَقُوُل  ،ْجلَْيِه اْنَحلَّْت ُعْقَدة  َوإَِذا َوضَّ

ب  َعزَّ َوَجلَّ لِلَِّذيَن َوَراَء اْلِحَجابِ  َما َسأَلَنِي  ؛اْنظُُروا إِلَى َعْبِدي َهَذا يَُعالُِج نَْفَسهُ  :الرَّ

روه أحمد«. َعْبِدي َهَذا فَُهَو لَهُ 
6
. 

 الوضوء وقوذ الذكر المشروع بعده من أسباب دخوذ الجنة

َما ِمْنُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصن الخطاب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن عمر ب (2353

أُ  َوأَنَّ  ،أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :ثُمَّ يَقُولُ  ،أَْو فَيُْسبُِغ اْلَوُضوءَ  ،فَيُْبلِغُ  ،ِمْن أََحٍد يَتََوضَّ

ا َعْبدُ  دا رواه «. الثََّمانِيَةُ يَْدُخُل ِمْن أَيَِّها َشاءَ  إَِلَّ فُتَِحْت لَهُ أَْبَواُب الَجنَّةِ  ؛َوَرُسولُهُ  ه ُمَحمَّ

مالم
3
. 
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 باب الترغيب في المحافظة على الصالة

 تعريف الصالة لغة وشرًعا.

 ، أي: أبع لهم.[203]التوبة:  ﴿َوَصلِّ َعلَْيِهْم﴾الصالة في اللغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: 

ومختتمة بالتاليموشرًعا: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، 
2
. 

 وجوب الصلوات الخم 

ْن َخْيٍر تَِجُدوهُ قال هللا تعالى:  ُموْا ألَافُِاُكم مِّ َكاةَ َوَما تُقَدِّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ ﴿َوأَقِيُموْا الصَّ

 .[220]البقرة:  ِعنَد هللا إِنَّ هللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر﴾

لَوَ وقال تعالى:  الَِة اْلُوْسَطى َوقُوُموْا هلل قَااِِتيَن ﴿َحاِفظُوْا َعلَى الصَّ فَإْن ِخْفتُْم *اِت والصَّ

ا لَْم تَُكواُوْا تَْعلَُموَن﴾ . [631 -635]البقرة:  فَِرَجاالً أَْو ُرْكبَاااً فَإَِذا أَِمنتُْم فَاْذُكُروْا هللا َكَما َعلََّمُكم مَّ

ابن أبي طالب في والصالة الوسطى هي صالة العصر كما بل على ذلك حديث علي 

ًَلِة اْلُوْسطَى َشَغلُونَا َعنِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  «الصحيحين» َمََلَ هللا  ؛َصًَلِة اْلَعْصرِ  :الصَّ

ا ،بُيُوتَُهمْ   .«َوقُبُوَرُهْم نَارا

ا َرَزْقنَاهُْم سِ وقال تعالى:  الَةَ َويُنفِقُوْا ِممَّ اً ﴿قُل لِِّعبَاِبَي الَِّذيَن آَمنُوْا يُقِيُموْا الصَّ ر 

ن قَْبِل أَن يَأْتَِي يَْوٌم الَّ بَْيٌع فِيِه َوالَ ِخالٌَل﴾  .[32]إبراهيم:  َوَعالاِيَةً مِّ

الةَ َوال تَُكواُوا ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾وقال تعالى  ]الروم:  ﴿ُمنِيبِيَن إِلَْيِه َواتَّقُوهُ َوأَقِيُموا الصَّ

32]. 

يَن ُحنَفَاءَ ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُ وقال تعالى:  الةَ  ُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ َويُقِيُموا الصَّ

َكاةَ َوَذلَِك ِبيُن اْلقَيَِّمِة﴾  .[1]البينة:  َويُْؤتُوا الزَّ

ْمِس إِلَى َغَاِق اللَّْيِل َوقُْرآَن : ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى آمًرا ابيه محمًدا  الَةَ لُِدلُوِك الشَّ ﴿أَقِِم الصَّ

 .[05]اإلسراء:  آَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشهُوباً﴾اْلفَْجِر إِنَّ قُرْ 

﴿ قال ابن كثير: قيل: لغروبها، وقيل لزوالها، واختاره ابن جرير. ﴿ لُِدلُوِك الشَّْمِس﴾

﴿ يعني صالة الفجر.  ﴿ َوقُْرآَن اْلفَْجِر﴾هو ظالمه، وقيل غروب الشمس.  إِلَى َغَاِق اللَّْيِل﴾

 الليل، ومالئكة النهار. إي تشهده مالئكةَكاَن َمْشهُوباً﴾

 إِنَّ َشااِئََك هَُو األَْبتَُر ﴾ *فََصلِّ لَِربَِّك َواْاَحْر  *﴿إِاَّا أَْعطَْينَاَك اْلَكْوثََر وقال تعالى: 

 .[3 -2]الكوثر: 

َكاةَ﴾: ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى آمًرا اااء ابيه  الةَ َوآتِيَن الزَّ  .[33]األحزاب:  ﴿َوأَقِْمَن الصَّ
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َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا هللا رضي هللا عنه قال:  وعن طلحة بن عبيد (2351

ْأِس يُْاَمُع َبِويُّ َصْوتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َباَا فَإَِذا هَُو يَْاأَُل  ،َواَل يُْفقَهُ َما يَقُولُ  ،ِمْن أَْهِل اَْجٍد ثَائَِر الرَّ

ْساَلمِ  َعنِ  هَْل َعلَيَّ  :فَقَالَ  ،«َواللَّْيلَةِ  ،مِ َخْمُس َصلََواٍت فِي اْليَوْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟اإْلِ

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهَا هَْل َعلَيَّ  :قَالَ  «َوِصيَاُم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهُ  َكاةَ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر لَهُ َرُسوُل هللا  :قَالَ  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ  ؟َعلَيَّ َغْيُرهَا هَلْ  :الزَّ

عَ » :قَالَ  ُجُل َوهَُو يَقُولُ  :قَالَ  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ  .َوهللا اَل أَِزيُد َعلَى هََذا َواَل أَْاقُصُ  :فَأَْببََر الرَّ

متفق عليه«. أَْفلََح إِْن َصَدقَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا 
2
. 

قل أن وعن أبي سفيان رضي هللا عنه في حديثه الطويل في قصة هر (2352

 ،هللا َوْحَدهُ  اْعبُُدوا» :يَقُولُ  :قُْلتُ  - ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  يَْعنِي - هرقل قال ألبي سفيان: ماذا يأمركم

ًَلةِ  َويَأُْمُرنَا ،آبَاُؤُكمْ  يَقُولُ  َما َواْتُرُكوا ،َشْيئاا بِهِ  تُْشِرُكوا َوََل  َكاةِ  ،بِالصَّ ْدقِ  َوالزَّ  ،َوالصِّ

لَةِ  ،َواْلَعفَافِ  متفق عليه. «َوالصِّ
6
. 

 البيعة على إقامة الصالة

َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصبَايَْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهَجِريِر ْبِن َعْبِد هللا  َعنِ  (2350

اَلةِ  َكاةِ  ،إِقَاِم الصَّ . متفق عليهَوالنُّْصِح لُِكلِّ ُمْالِمٍ  ،َوإِيتَاِء الزَّ
3
. 

 إقامة الصالة الركن الثاني من أركان اإلسالم

ْسًَلُم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُمااْبِن  َعنِ  (2355 بُنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َعلَى َخْمسٍ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َوإِيتَاِء  ،َوإِقَاِم الصَّ

َكاةِ  متفق عليه« َوالَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،الزَّ
3
. 

 قدر الصالةعظم 

﴿يِاأَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َشهَاَبةُ بَْينُِكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم الَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن قال هللا تعالى: 

ِصيبَةُ  نُكْم أَْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم إِْن أَاتُْم َضَرْبتُْم فِي األَْرِض فَأََصابَْتُكم مُّ الَمْوِت َذَوا َعْدٍل مِّ

الَِة فَيُْقِاَماِن بِاهلل إِِن اْرتَْبتُْم الَ اَْشتَِري بِِه ثََمناً َولَْو َكاَن َذا قُرْ  بَى َوالَ اَْكتُُم تَْحبُِاواَهَُما ِمن بَْعِد الصَّ

 .[202]المائدة:  َشهَاَبةَ هللا إِاَّا إِذاً لَِّمَن اآلثِِميَن﴾

قَاَل َرُسوُل سراء قال: وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه في حديث اإل (2351

تِي َخْمِسيَن َصًَلةا » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا   ،فََرَجْعُت بَِذلَِك َحتَّى أَُمرَّ بُِموَسى» :قَالَ  «فَفََرَض هللا َعلَى أُمَّ

                                                 

 ، أي: منتفش الشعر.«ثائر الرأس» (.22(، ومالم )32رواه  البخاري ) 2

 (.2003(، ومالم )0البخاري ) 6

 (.12(، ومالم )163البخاري ) 3

 (.22(، ومالم )5البخاري ) 3
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تِكَ  :فَقَاَل ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم  فََرَض َعلَْيهِْم  :قُْلتُ » :قَالَ «؟َماَذا فََرَض َرب َك َعلَى أُمَّ

تََك ََل تُِطيُق َذلِكَ  ؛فََراِجْع َربَّكَ  :قَاَل لِي ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم .ةا َخْمِسيَن َصًَل   :قَالَ  «فَإِنَّ أُمَّ

 :فَأَْخبَْرتُهُ قَالَ  ،فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم» :قَالَ  «فََوَضَع َشْطَرَها ؛فََراَجْعُت َربِّي»

تَكَ  ؛َراِجْع َربَّكَ  َوِهَي  ،فَقَاَل ِهَي َخْمس   ،فََراَجْعُت َربِّي» :قَالَ  «ََل تُِطيُق َذلِكَ  فَإِنَّ أُمَّ

فَقُْلُت قَْد  ،فَقَاَل َراِجْع َربَّكَ  ،فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى» :قَالَ  «َخْمُسوَن ََل يُبَدَُّل اْلقَْوُل لََديَّ 

فََغِشيََها  ،َحتَّى نَأْتَِي ِسْدَرةَ الُمْنتََهى ثُمَّ اْنطَلََق بِي ِجْبِريلُ » :قَالَ  «اْستَْحيَْيُت ِمْن َربِّي

َوإَِذا تَُرابَُها  ،ثُمَّ أُْدِخْلُت الَجنَّةَ فَإَِذا فِيَها َجنَابُِذ الل ْؤلُؤَ » :قَالَ  «أَْلَوان  ََل أَْدِري َما ِهيَ 

متفق عليه« اْلِمْسكُ 
2
. 

ََل » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ و (2310

يكَ  ًَلةِ  ؛تَُسب وا الدِّ رواه أحمد«. فَإِنَّهُ يَْدُعو إِلَى الصَّ
6
. 

 الصالة شريعة قديمة

يَّتِي قال هللا تعالى عن إبراهيم عليه  الاالم:  الَِة َوِمن ُذرِّ ﴿ َربِّ اْجَعْلنِي ُمقِيَم الصَّ

 .[30]إبراهيم:  ﴾َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُبَعاءِ 

ةً يَْهُدوَن بِأَْمِراَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم وقال عنه، وعن ابنه إسحاق، ويعقوب:  ﴿َوَجَعْلنَاهُْم أَئِمَّ

الِة َوإِيتَاءَ  َكاِة َوَكااُوا لَنَا َعابِِديَن﴾ فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم الصَّ  .[03]األابياء:  الزَّ

آ ﴿وَ وقال تعالى آمًرا موسى، وهارون، وقومهما:  أَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَن تَبَوَّ

ِر الُمْؤِمنِيَن﴾ الَةَ َوبَشِّ  .[50]يواس:  لِقَْوِمُكَما بِِمْصَر بُيُوتاً َواْجَعلُوْا بُيُوتَُكْم قِْبلَةً َوأَقِيُموْا الصَّ

﴿َوإِْذ وأخبر سبحااه وتعالى أاه أخذ ميثاق بني إسرائيل على إقامة الصالة، فقال: 

َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى  هللاَخْذاَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ أَ 

َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَلِيالً  الَةَ َوآتُوْا الزَّ نكُ َواْلَمَااِكيِن َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْاناً َوأَقِيُموْا الصَّ ْم َوأَاتُم مِّ

ْعِرُضوَن﴾  .[53]البقرة:  مِّ

وأخبر سبحااه وتعالى أن إسماعيل عليه الاالم كان يأمر أهله بالصالة، فقال: 

َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضي اً﴾ الِة َوالزَّ  .[11]مريم:  ﴿َوَكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

 *ْبُد هللا آتَااَِي اْلِكتَاَب َوَجَعلَنِي اَبِي اً ﴿ إِاِّي عَ وأخبر عن عياى عليه الاالم أاه قال: 

َكاِة َما ُبْمُت َحي اً﴾ الِة َوالزَّ  .[32 -30]مريم:  َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت َوأَْوَصااِي بِالصَّ

                                                 

(. والشااهد مان هاذا الحاديث أن الصاالة فرضات فااي 223(، وماالم )331البخااري ) 2

 الاماء وهذا يدل على عظم شأاها عند هللا عزوجل.

( لْلمااام 500) «الجااامع الصااحيح»ناب صااحيح وهااو فااي ( بإساا1/216رواه أحمااد ) 6

 الوابعي رحمه ا هلل.
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 ِمْحَراِب﴾﴿فَنَاَبْتهُ الَمالئَِكةُ َوهَُو قَائٌِم يَُصلِّي فِي الْ وقال تعالى عن زكريا عليه الاالم: 

 .[31]آل عمران: 

الةَ وأخبر عن لقمان أاه أوصى ابنه بالصالة فقال سبحااه عنه:  ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

 َوْأُمْر بِالَمْعُروِف َواْاهَ َعِن الُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُموِر﴾

 .[20]لقمان: 

إِنَّ هللا أََمَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه وعن الحارث األشعري  (2312

فََجَمَع  ،َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِها ،يَْحيَى ْبَن َزَكِريَّا بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن يَْعَمَل بَِها

َرفِ ا َعلَى وَعدُ قَ فَاْمتَََلَ الَمْسِجُد وَ  ،النَّاَس فِي بَْيِت الَمْقِدسِ  إِنَّ هللا أََمَرنِي  :فَقَالَ  ،الش 

َوإِنَّ » -فذكر الحديث ومنها- ...َوآُمَرُكْم أَْن تَْعَملُوا بِِهنَّ  ،بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن أَْعَمَل بِِهنَّ 

ًَلِة فَإَِذا َصلَّْيتُْم فًََل تَْلتَفِتُوا ِه َعْبِدِه فِي َصًَلتِهِ فَإِنَّ هللا يَْنِصُب َوْجَههُ لَِوجْ  ؛هللا أََمَرُكْم بِالصَّ

رواه الترمذي«. َما لَْم يَْلتَفِتْ 
2
. 

 إقامة الصالة من البر

﴿لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوهَُكْم قِبََل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن قال هللا تعالى: 

تَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآَت الَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َوالَمآلئَِكِة َواْلكِ 

َكاةَ  الةَ َوآَت الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ بِيِل َوالاَّآئِلِيَن َوفِي الرِّ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيَن َواْبَن الاَّ

ابِِريَن فِي اْلبَأْسَ  اءِ  اءِ َوالُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوْا َوالصَّ رَّ َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن  والضَّ

 .[200]البقرة:  َصَدقُوا َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن﴾

الصالة من اإليمان
6
 

 .[233]البقرة:  ﴿ َوَما َكاَن هللاُ لِيُِضيَع إِيَمااَُكْم﴾قال هللا تعالى:  

 د البيت.يعني: صالتكم عن «صحيحه»قال البخاري رحمه هللا في 

أمر وفد عبد القيس ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي  (2316

يَماِن بِاهلل َوْحَدهُ  :َواَهَاهُْم َعْن أَْربٍَع أََمَرهُمْ  ،بِأَْربَعٍ  يَماُن بِاهلل » :قَالَ  ،بِاإْلِ أَتَْدُروَن َما اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َشَهاَدةُ أَنْ » :هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَُم قَالَ  :قَالُوا «؟َوْحَدهُ  دا  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ

ًَلةِ  َكاةِ  ،َوإِقَاُم الصَّ متفق «. الَمْغنَِم الُخُمسَ  َوأَْن تُْعطُوا ِمنَ  ،َوِصيَاُم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاُء الزَّ

عليه
3
. 

 وجوب أمر األهذ واألوالد بالصالة
                                                 

 (.651) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 6523رواه الترمذي ) 2

 هذا من تبويب اإلمام البخاري رحمه هللا 6

 (.20(، ومالم )13البخاري ) 3
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القال هللا تعالى:   ِة َواْصطَبِْر َعلَْيهَا ال اَْاأَلَُك ِرْزقاً اَّْحُن اَْرُزقَُك ﴿َوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ

 .[236]طه:  َواْلَعاقِبَةُ لِلتَّْقَوى﴾

هِ  ،َعْن أَبِيهِ  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ و (2313 قَاَل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجدِّ

ًَلةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  َواْضِربُوُهْم َعلَْيَها َوهُْم  ،َسْبِع ِسنِينَ َوُهْم أَْبنَاُء  ،ُمُروا أَْوََلَدُكْم بِالصَّ

قُوا بَْينَُهْم فِي الَمَضاِجعِ  ،أَْبنَاُء َعْشرٍ  رواه أبو باوب« َوفَرِّ
2
. 

 الصالة تعصم الدم

َعْن ُعبَْيِد هللا ْبِن َعِديِّ ْبِن اْلِخيَاِر أَنَّ َرُجاًل ِمَن اأْلَْاَصارِ  (2313
6
ثَهُ   أَتَى  أَاَّه َحدَّ

هُ يَْاتَأِْذاُهُ فِي قَْتِل َرُجٍل ِمنَ  ،َوهَُو فِي َمْجلِسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  فََجهََر َرُسوُل  ،الُمنَافِقِينَ  فََاارَّ

َواَل  ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا :قَاَل اأْلَْاَصاِريُّ  «أَلَْيَس يَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا» :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ا َرُسوُل هللا» :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللا .َشهَاَبةَ لَهُ  دا بَلَى يَا َرُسوَل  :قَالَ  «أَلَْيَس يَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

فَقَاَل َرُسوُل هللا  .َواَل َصاَلةَ لَهُ  ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «أَلَْيَس يَُصلِّي» ،َواَل َشهَاَبةَ لَهُ  ،هللا

مدرواه أح«. أُولَئَِك الَِّذيَن نََهانِي هللا َعْنُهمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص
3
. 

 الصالة على وقتها أحب األعماذ إلى هللا

أَيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلُت َرُسوَل هللا : قَالَ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه  (2311

ًَلةُ َعلَى َوْقتَِها» :قَالَ  ؟اأْلَْعَماِل أََحبُّ إِلَى هللا  «ثُمَّ بِر  اْلَوالَِدْينِ » :قَالَ  ؟ثُمَّ أَيٌّ  :قُْلتُ  «الصَّ

. َولَْو اْستََزْبتُهُ لََزاَباِي ،َحدَّثَنِي بِِهنَّ  :قَالَ  «ثُمَّ اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ؟يٌّ ثُمَّ أَ  :قُْلتُ 

متفق عليه
3
. 

 الصالة من أفضذ األعماذ

ما عمل ابن آدم » :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  رضي هللا عنه، بى هريرةأعن  (2312

البخاري في رواه  .«وخلق حسن ،وصًلح ذات البين ،فضل من الصًلةأشيئا 

«التاريخ»
1
. 

 َولَنْ  ،اْستَقِيُموا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولُ  :قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه ثَْوبَانَ  َعنْ و (2310

ًَلةُ  أَْعَمالُِكمْ  َخْيرَ  أَنَّ  َواْعلَُموا ،تُْحُصوا رواه «. َوََل يَُحافِظُ َعلَى اْلُوُضوِء إَِلَّ ُمْؤِمن   ،الصَّ

                                                 

 (.101) «صحيح أبي باوب»( بإسناب حان، وهو في 311رواه أبو باوب ) 2

 بعد هذا الحديث. «الماند»هو عبد هللا بن عدي سماه بذلك معمر كما في  6

 (.102) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1/336رواه أحمد ) 3

 (.51(، ومالم )160البخاري ) 3

 (.2335) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 2/23) «التاريخ الكبير» 1
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ابن ماجة
2
. 

 واآلخرة الصالة خير عون في الدنيا

الَِة َوإِاَّهَا لََكبِيَرةٌ إاِلَّ قال هللا تعالى آمًرا باالستعااة بها:  ْبِر َوالصَّ ﴿َواْستَِعينُوْا بِالصَّ

 .[31]البقرة:  َعلَى اْلَخاِشِعيَن﴾

الَِة إِنَّ هللا َمَع الصَّ وقال تعالى:  ْبِر َوالصَّ  ابِِريَن﴾﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اْستَِعينُوْا بِالصَّ

 .[213]البقرة:

 إقامة الصالة من أوصاف المحسنين

الَِّذيَن  *هًُدى َوَرْحَمةً لِّْلُمْحِانِيَن  *تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم  *﴿الم قال هللا تعالى: 

َكاةَ َوهُم بِاآلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن  الةَ َويُْؤتُوَن الزَّ بِِّهْم أُْولَئَِك عَ  *يُقِيُموَن الصَّ ن رَّ لَى هًُدى مِّ

 .[1-2]لقمان:  َوأُْولَئَِك هُُم الُمْفلُِحوَن﴾

 إقامة الصالة من أوصاف المؤمنين

 ﴿َوالَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن بِِه َوهُْم َعلَى َصالَتِِهْم يَُحافِظُوَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[16]األاعام: 

ِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم َوإَِذا تُلِيَْت َعلَْيِهْم آيَاتُهُ ﴿إِاََّما الُمؤْ وقال تعالى: 

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُوَن  *َزاَبْتهُْم إِيَماااً َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن  الَةَ َوِممَّ  *الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

 .[3 -6]األافال:  لَّهُْم َبَرَجاٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم﴾ أُْولَئَِك هُُم الُمْؤِمنُوَن َحق اً 

بِيٍن وقال تعالى:  الَِّذيَن  *هًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن  *﴿طس تِْلَك آيَاُت اْلقُْرآِن َوِكتَاٍب مُّ

َكاةَ َوهُم بِاآلِخَرِة هُمْ  الةَ َويُْؤتُوَن الزَّ  .[3-2]النمل:  يُوقِنُوَن﴾ يُقِيُموَن الصَّ

 إقامة الصالة من أوصاف المخبتين

ِر الُمْخبِتِيَن قال هللا تعالى:  ابِِريَن َعلَى  *﴿ َوبَشِّ الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم َوالصَّ

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُونَ  الِة َوِممَّ  .[31 -33]الحج: ﴾  َما أََصابَهُْم َوالُمقِيِمي الصَّ

والمخبتين قال مجاهد: المطمئنين
6

. وقال ابن كثير: أحان ما يفار بما بعده، وهو 

 ، أي: خافت منه قلوبهم.﴿الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُهُْم﴾قوله: 

 إقامة الصالة من أوصاف المهتدين

                                                 

(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 600)ه ابااان ماجاااةحاااديث صاااحيح روا 2

 (.326«)اإلرواء»

 ( باند صحيح.22/112رواه ابن جرير ) 6
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الَةَ َوآتَى ﴿إِاََّما يَْعُمُر َمَااِجَد هللا َمْن آَمَن قال هللا تعالى:   بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش إاِلَّ هللا فََعَاى الزَّ
2
 .[25]التوبة:  أُْولَئَِك أَن يَُكواُوْا ِمَن الُمْهتَِديَن﴾ 

 إقامة الصالة من أوصاف المصلحين

الَةَ إِاَّا الَ اُِضيُع أَْجَر ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَامُ ﴿َوالَِّذيَن يَُماِّ قال هللا تعالى:  وْا الصَّ

 .[20]األعراف:  الُمْصلِِحيَن﴾

 الصالة راحة رسوذ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

ِد اْبِن اْلَحنَفِيَِّة قَالَ  (2315 اْاطَلَْقُت أَاَا َوأَبِي إِلَى ِصْهٍر لَنَا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُمَحمَّ

اَلةُ  َحَضَرتِ فَ  ،ِمَن اأْلَْاَصاِر اَُعوُبهُ  اْئتُواِي بَِوُضوٍء  ،يَا َجاِريَةُ  :فَقَاَل لِبَْعِض أَْهلِهِ  ،الصَّ

قُْم يَا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  ،فَأَْاَكْراَا َذلَِك َعلَْيهِ  :فَأَْستَِريَح قَالَ  ؛لََعلِّي أَُصلِّي

ًَلةِ  ،بًَِللُ  رواه أبو باوب«. فَأَِرْحنَا بِالصَّ
6
. 

 الصالة نور

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (2311

يَمانِ » َوالَحْمُد هلل تَْمَْلَِن أَْو  ،َوُسْبَحاَن هللا ،َوالَحْمُد هلل تَْمََلُ اْلِميَزانَ  ،الط ُهوُر َشْطُر اإْلِ

َماَواِت َواْْلَْرضِ  ًَلةُ نُور  وَ  ،تَْمََلُ َما بَْيَن السَّ الصَّ
3
َدقَةُ بُْرَهان   ، ْبُر ِضيَاء   ،َوالصَّ  ،َوالصَّ

ة  لََك أَْو َعلَْيكَ  رواه «. أَْو ُموبِقَُها ،فَُمْعتِقَُها ،فَبَايِع  نَْفَسهُ  ،ُكل  النَّاِس يَْغُدو ،َواْلقُْرآُن ُحجَّ

                                                 

جااااء عااان ابااان عبااااس أااااه قاااال: كااال عااااى فاااي القااارآن فهاااي واجباااة. رواه ابااان  2

( من طريق عبدهللا بن صالح كاتب الليث، 2/2022(، وابن أبي حاتم )22/302جرير)

 ثر صحيح.وهو ضعيف لكن معنى هذا األ

(. وفااي 100) «الجااامع الصااحيح»، وهااو فااي ( بإسااناب صااحيح3152)رواه أبااو باوب 6

: قَاالَ وفي البااب حاديث أااس رضاي هللا عناه  «يا بالل أقم الصالة أرحنا بها»رواية له: 

ْايَا النَِّااءُ  ُحبَِّب إِلَيَّ ِمنَ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ةُ َعيْ  ،َوالطِّيبُ  ،الدُّ ااَلةِ َوُجِعَل قُرَّ « نِاي فِاي الصَّ

(، ولكان أعلاه الادار قطناي 200) «الصاحيح المااند»(، وهو فاي 3130رواه الناائي )

 ( باإلرسال.6351) «العلل»في كتاب 

قال النووي رحمه هللا: قيل: معنااه: أاهاا تكاون ااوًرا ظااهًرا علاى وجهاه ياوم القياماة،  3

يصال اهاـ وقاد ذكار أقاوااًل أخارى ويكون في الدايا أيًضا على وجهه البها بخالف من لم 

 هذا أقربها، وهللا أعلم.
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مالم
2
. 

 دعوة النا  إلى الصالة بعد توحيد هللا

بََعثَنِي : قَالَ  رضي هللا عنه أَنَّ ُمَعاًذا هللا عنهما رضي اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (2300

ا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،إِنََّك تَأْتِي قَْوما

نَّ هللا اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس فَأَْعلِْمُهْم أَ  ،فَإِْن ُهْم أَطَاُعوا لَِذلِكَ  ؛َوأَنِّي َرُسوُل هللا ،هللا

فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللا اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةا  ،فَإِْن ُهْم أَطَاُعوا لَِذلِكَ  ،َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلَةٍ 

 ،فَإِيَّاَك َوَكَرائَِم أَْمَوالِِهمْ  ؛فَإِْن ُهْم أَطَاُعوا لَِذلِكَ  ؛تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فَتَُرد  فِي فُقََرائِِهمْ 

متفق عليه«. فَإِنَّهُ لَْيَس بَْينََها َوبَْيَن هللا ِحَجاب   ؛َواتَِّق َدْعَوةَ اْلَمْظلُومِ 
6
. 

إذا أسلم  ملسو هيلع هللا ىلصوعن طارق بن أشيم رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا  (2302

رالرجل كان أول ما يعلمنا الصالة، أو قال: علمه الصالة. رواه البزا
3
. 

 االستكثار من الصالة

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، وأبي الدرباء رضي هللاُ عنهما أن رسول هللا  (2306

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  َعلَْيكَ »  َعْنكَ  َوَحطَّ  ،َدَرَجةا  هللا بَِها َرفََعكَ  إَِلَّ  َسْجَدةا  هلل تَْسُجدُ  ََل  فَإِنَّكَ  ؛هلل الس 

َخِطيئَةا  بَِها
4
 . رواه مالم.«

 ،َبَخْلُت بَْيَت اْلَمْقِدسِ : قَالَ  رضي هللا عنه ْبِن قَْيسٍ َعِن اأْلَْحنَِف و (2303

ُجوبَ  ا اْاَصَرَف قُْلتُ  ،فََوَجْدُت فِي اَْفِاي ِمْن َذلِكَ  ،فََوَجْدُت فِيِه َرُجاًل يُْكثُِر الاُّ أَتَْدِري  :فَلَمَّ

ِ  :قَالَ  ،َعلَى َشْفٍع اْاَصَرْفَت أَْم َعلَى ِوْترٍ   :ثُمَّ قَالَ  ،نَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ يَْدِريإِْن أَُك اَل أَْبِري فَإ

ثُمَّ  ،ثُمَّ بََكى ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْخبََراِي ِحبِّي أَبُو اْلقَاِسِم  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ بََكى ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْخبََراِي ِحبِّي أَبُو اْلقَاِسِم 

هلل َسْجَدةا إَِلَّ َرفََعهُ هللا بَِها َما ِمْن َعْبٍد يَْسُجُد » :أَاَّهُ قَالَ  :ملسو هيلع هللا ىلصأَْخبََراِي ِحبِّي أَبُو اْلقَاِسِم  :قَالَ 

أَْخبِْراِي َمْن أَْاَت يَْرَحُمَك  :قُْلتُ  :قَالَ  «َوَكتََب لَهُ بَِها َحَسنَةا  ،َوَحطَّ َعْنهُ بَِها َخِطيئَةا  ،َدَرَجةا 

د. رواه أحمفَتَقَاَصَرْت إِلَيَّ اَْفِاي .ملسو هيلع هللا ىلصأَاَا أَبُو َذرٍّ َصاِحُب َرُسوِل هللا  :قَالَ  ؟هللا
1

 

 َمعَ  أَبِيتُ  ُكْنتُ ن ربيعة بن كعب األسلمي رضي هللا عنه قال: وع (2303

 فِي ُمَرافَقَتَكَ  أَْسأَلُكَ  :فَقُْلتُ  «َسلْ » :لِي فَقَالَ  َوَحاَجتِهِ  ،بَِوُضوئِهِ  فَأَتَْيتُهُ ، ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ 

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  نَْفِسكَ  َعلَى فَأَِعنِّي» :قَالَ  .َذاكَ  هُوَ  :قُْلتُ  ؟«َذلِكَ  َغْيرَ  وَ أ» :قَالَ  .الَجنَّةِ  « الس 

                                                 

 (.663مالم ) 2

 (.21(، ومالم )2311البخاري ) 6

 (.513) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح ، وهو في 6021رواه البزار ) 3

 (.355مالم ) 3

 (.602) «الصحيح الماند»( بإسناب صحيح، وهو في 1/223رواه أحمد ) 1
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رواه مالم 
1

 

 الصالة آخر وصية من وصايا رسوذ هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عند موته

ًَلةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن آِخُر َكاَلِم َرُسوِل هللا : َعْن َعلِيٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2301  ،الصَّ

ًَلةَ  رواه أحمد«. َمانُُكمْ اتَّقُوا هللا فِيَما َملََكْت أَيْ  ،الصَّ
6
. 

 النهي عن ضرب أهذ الصالة

أَْقبََل ِمْن َخْيبََر َوَمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2302

فَإِنِّي قَْد نََهْيُت َعْن  ؛ََل تَْضِرْبهُ » :َوقَالَ  ،َوهََب أََحَدهَُما لَِعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ  ،ُغاَلَمانِ 

ًَلةِ  َضْربِ  رواه أحمد «َوقَْد َرأَْيتُهُ يَُصلِّي ،أَْهِل الصَّ
3
. 

 حب أهذ القبور للصالة

من »مر بقبر، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا رضي هللا عنه عن أبي هريرة (2300

. رواه «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم»فقالوا: فالن. فقال: « ؟ صاحب هذا القبر

الطبرااي
3
. 

 ثمرات إقامة الصالة

 ة  الصالة من أسباب دخوذ الجنةإقام

ا  ﴿َوالَِّذيَن َصبَُروْا اْبتَِغاءَ قال هللا تعالى:  الَةَ َوأَافَقُوْا ِممَّ َوْجِه َربِِّهْم َوأَقَاُموْا الصَّ

يِّئَةَ أُْولَئَِك لَهُْم ُعْقبَى الدَّاِر  اً َوَعالَاِيَةً َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَانَِة الاَّ نَّاُت َعْدٍن جَ  *َرَزْقنَاهُْم ِسر 

ن ُكلِّ  يَّاتِِهْم َوالَمالَئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهم مِّ  بَاٍب يَْدُخلُواَهَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

 .[63 -62]الرعد:  َسالٌَم َعلَْيُكم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر﴾ *

                                                 

 (.351مالم ) 2

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 151ديث صااحيح لغيااره، رواه أحمااد )حاا 6

 هو مفعول به لفعل محذوف تقديره الزموا. «الصالة»(. قوله: 6205) «اإلرواء»

( بإسناب حان، وهو في 25)ص«األبب المفرب»(، والبخاري في 1/615رواه أحمد ) 3

 (.512) «الجامع الصحيح»

 «الصااااحيحة»( وهاااو فاااي 160) «األوساااط»راااااي فااااي حاااديث صاااحيح رواه الطب 3

(2355.) 
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ُبلَّنِي  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَْعَرابِي ًا أَتَى النَّبِيَّ  َي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرضِ وَ  (2305

ًَلةَ  ،تَْعبُُد هللا ََل تُْشِرُك بِِه َشْيئاا» :قَالَ  ؟َعلَى َعَمٍل إَِذا َعِمْلتُهُ َبَخْلُت الَجنَّةَ  َوتُقِيُم الصَّ

َكاةَ اْلَمْفُروَضةَ  ،اْلَمْكتُوبَةَ  َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدِه اَل أَِزيُد  :قَالَ  «َرَمَضانَ  َوتَُصومُ  ،َوتَُؤدِّي الزَّ

ا َولَّى قَاَل النَّبِيُّ  .َعلَى هََذا هُ أَْن يَْنظَُر إِلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ فَْليَْنظُْر  ،َمْن َسرَّ

متفق عليه«. إِلَى َهَذا
2
. 

أََرأَْيَت  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوَل هللا أَنَّ َرُجاًل َسأَ رضي هللا عنه  َعْن َجابِرٍ و (2301

لََواِت اْلَمْكتُوبَاتِ  ْمُت الَحَرامَ  ،َوأَْحلَْلُت الَحاَللَ  ،َوُصْمُت َرَمَضانَ  ،إَِذا َصلَّْيُت الصَّ  ،َوَحرَّ

. رواه ى َذلَِك َشْيئًاَوهللا اَل أَِزيُد َعلَ  :قَالَ  «نََعمْ » :قَالَ  ؟أَأَْبُخُل الَجنَّةَ  ،َولَْم أَِزْب َعلَى َذلَِك َشْيئًا

مالم
6
. 

 ،َمْن آَمَن بِاهلل» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي  هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2320

ًَلةَ  ،َوَرُسولِهِ  َوَصاَم َرَمَضاَن َكاَن َحق اا َعلَى هللا أَْن يُْدِخلَهُ الَجنَّةَ َهاَجَر فِي  ،َوأَقَاَم الصَّ

أَفاََل اُنَبُِّئ النَّاَس بَِذلَِك  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «ي أَْرِضِه الَّتِي ُولَِد فِيَهاأَْو َجلََس فِ  ،َسبِيِل هللا

إِنَّ فِي الَجنَِّة ِمائَةَ َدَرَجٍة أََعدََّها هللا لِْلُمَجاِهِديَن فِي َسبِيلِِه ُكل  َدَرَجتَْيِن َما بَْينَُهَما » :قَالَ 

َماِء َواْْلَرْ  َوأَْعلَى  ،فَإِنَّهُ أَْوَسطُ الَجنَّةِ  ؛فَإَِذا َسأَْلتُُم هللا فََسلُوهُ اْلفِْرَدْوسَ  ،ضِ َكَما بَْيَن السَّ

ْحَمنِ  ،الَجنَّةِ  ُر أَْنَهاُر الَجنَّةِ  ،َوفَْوقَهُ َعْرُش الرَّ رواه البخاري« َوِمْنهُ تَفَجَّ
3
. 

يَْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال:  (2322

ِة اْلَوَباِع قَالَ  وا  ،َوُصوُموا َشْهَرُكمْ  ،َوَصل وا َخْمَسُكمْ  ،اْعبُُدوا َربَُّكمْ » :النَّاَس فِي َحجَّ َوأَد 

رواه أحمد«. تَْدُخلُوا َجنَّةَ َربُِّكمْ  ؛َوأَِطيُعوا َذا أَْمِرُكمْ  ،َزَكاةَ أَْمَوالُِكمْ 
3
. 

يَا َرُسوَل  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصلَى النَّبِيِّ َجاَء َرُجٌل إِ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ و (2326

اَلةِ  أَْخبِْراِي بَِما اْفتََرَض هللا َعلَيَّ ِمنَ  ،هللا اْفتََرَض هللا َعلَى ِعبَاِدِه َصلََواٍت » :فَقَالَ  ؟الصَّ

ا ااْفتََرَض هللا َعلَى ِعبَاِدِه َصلََواٍت » :قَالَ  ؟أَْو بَْعَدهُنَّ  ،هَْل قَْبلَهُنَّ  :قَالَ  «َخْمسا قَالَهَا  «َخْمسا

فَقَاَل النَّبِيُّ  :قَالَ  .َواَل أُْاقُِص ِمْنهُنَّ َشْيئًا ،َوالَِّذي بََعثََك بِالَحقِّ اَل أَِزيُد فِيِهنَّ َشْيئًا :ثاََلثًا قَالَ 

«َدَخَل الَجنَّةَ إِْن َصَدقَ » ملسو هيلع هللا ىلص
1
. 

                                                 

(، وجاء احوه فيهما عن أبي أيوب األاصاري رضاي 23(، ومالم )2310البخاري ) 2

 هللا عنه.

 (.21مالم ) 6

 (.0363البخاري ) 3

 «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان، وهو في 2/351(، والحاكم )1/612رواه أحمد ) 3

(510.) 

 (.106) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/620رواه أحمد ) 1
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 إقامة الصالة من أسباب الفالح ووراثة الفردو  

َوالَِّذيَن هُْم  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *ْفلََح الُمْؤِمنُوَن ﴿قَْد أَ قال هللا تعالى: 

َكاِة فَاِعلُوَن  *َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  إاِلَّ  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم  فََمِن اْبتََغى َوَراءَ  *فَإِاَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُْم 

 *َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  *اْلَعاُبوَن 

 .[22 -2]المؤمنون:   اْلفِْرَبْوَس هُْم فِيهَا َخالُِدوَن ﴾الَِّذيَن يَِرثُوَن  *أُْولَئَِك هُُم اْلَواِرثُوَن 

 .[21 -23]األعلى َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ﴾*﴿ قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى وقال تعالى: 

 إقامة الصالة من أسباب تكفير السيئات

الَةَ طََرفَِي النَّهَاِر َوُزلَفاً مِّ قال هللا تعالى: ﴿ َن اللَّْيِل إِنَّ اْلَحَانَاِت يُْذِهْبَن َوأَقِِم الصَّ

يِّئَاِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّاِكِرينَ   .[223]هوب: ﴾ الاَّ

أََرأَْيتُْم » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2323

ا بِبَاِب أََحِدُكْم يَْغتَِسُل ِمْنهُ ُكلَّ يَوْ  اتٍ لَْو أَنَّ نَْهرا  «؟َهْل يَْبقَى ِمْن َدَرنِِه َشْيء   ،ٍم َخْمَس َمرَّ

لََواِت الَخْمِس يَْمُحو هللا بِِهنَّ » :قَالَ  .اَل يَْبقَى ِمْن َبَراِِه َشْيءٌ  :قَالُوا فََذلَِك َمثَُل الصَّ

متفق عليه«. اْلَخطَايَا
2
. 

َمثَُل » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللا بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: َعْن َجابِرِ و (2323

لََواِت اْلَخْمسِ  َكَمثَِل نَْهٍر َجاٍر َغْمٍر َعلَى بَاِب أََحِدُكْم يَْغتَِسُل ِمْنهُ ُكلَّ يَْوٍم َخْمَس  ،الصَّ

اتٍ  رواه مالم«. َمرَّ
6
. 

 :َكاَن يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2321

لََواُت الَخْمسُ » َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن ُمَكفَِّرات  َما بَْينَهُنَّ إَِذا  ،إِلَى الُجْمَعةِ  َوالُجْمَعةُ ، الصَّ

رواه مالم«.اْجتَنََب اْلَكبَائِرَ 
3
. 

فََجاَءهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2322

اإِاِّي أََصبْ  ،يَا َرُسوَل هللا :َرُجٌل فَقَالَ   :َولَْم يَْاأَْلهُ َعْنهُ قَالَ  :قَالَ  .فَأَقِْمهُ َعلَيَّ  ،ُت َحد ً

اَلةُ  َوَحَضَرتِ  ا قََضى النَّبِيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََصلَّى َمَع النَّبِيِّ  ،الصَّ ُجلُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ اَلةَ قَاَم إِلَْيِه الرَّ  ،الصَّ

ا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ   «أَلَْيَس قَْد َصلَّْيَت َمَعنَا» :قَالَ  .اَب هللافَأَقِْم فِيَّ ِكتَ  ،إِاِّي أََصْبُت َحد ً

متفق عليه«. أَْو قَاَل َحدَّكَ  ،فَإِنَّ هللا قَْد َغفََر لََك َذْنبَكَ » :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَ 
3
. 

فَأَتَى  ،اْمَرأٍَة قُْبلَةً  أَنَّ َرُجاًل أََصاَب ِمنَ رضي هللا عنه  َعْن اْبِن َمْاُعوبٍ و (2320
                                                 

 (. والدرن: الوسخ.220(، ومالم )165البخاري ) 2

 الكثير.«: الغمر»(. و225مالم ) 6

 (.633مالم ) 3

 (.6023(، ومالم )2063البخاري ) 3
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اَلةَ طََرفَيِ  أَقِمِ ﴿ فَأَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،بََرهُ فَأَخْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  اللَّْيِل إِنَّ  النَّهَاِر َوُزلَفًا ِمنَ  الصَّ

يِّئَاتِ  ُجلُ ﴾، اْلَحَانَاِت يُْذِهْبَن الاَّ تِي » :قَالَ  ؟أَلِي هََذا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل الرَّ لَِجِميِع أُمَّ

متفق عليه«. ُكلِِّهمْ 
2
. 

 َما ِمنِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا مان رضي هللا عنه قال وعن عث (2325

َوُرُكوَعَها إَِلَّ َكانَْت  ،َوُخُشوَعَها ،فَيُْحِسُن ُوُضوَءَها ،اْمِرٍئ ُمْسلٍِم تَْحُضُرهُ َصًَلة  َمْكتُوبَة  

نُوِب َما لَْم يُْؤِت َكبِيَرةا  َكفَّاَرةا لَِما قَْبلََها ِمنَ  ْهَر ُكلَّهُ  َوَذلِكَ  ،الذ  رواه مالم« الدَّ
6
. 

أُ َرُجل  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  (2321 ََل يَتََوضَّ

ًَلِة الَّتِي  ،فَيُْحِسُن اْلُوُضوءَ  ،ُمْسلِم   فَيَُصلِّي َصًَلةا إَِلَّ َغفََر هللا لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن الصَّ

متفق عليه«. تَلِيَها
3
. 

روايةوفي  (2360
3

 ،فَيُتِم  الط ُهوَر الَِّذي َكتََب هللا َعلَْيهِ  ،َما ِمْن ُمْسلٍِم يَتَطَهَّرُ : »

لََواِت الَخْمسَ   «.إَِلَّ َكانَْت َكفَّاَراٍت لَِما بَْينََها ؛فَيَُصلِّي َهِذِه الصَّ

ْنهُ رضي هللاُ عَ   ُعَمرَ  ِعْندَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ وعن  (2362

 َعلَْيهَا أَوْ  َعلَْيهِ  إِاَّكَ  :قَالَ  ،قَالَهُ  َكَما أَاَا :قُْلتُ  ؟اْلفِْتنَةِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َرُسولِ  قَْولَ  يَْحفَظُ  أَيُُّكمْ  :فَقَالَ 

ُجلِ  فِْتنَةُ  :قُْلتُ  ،لََجِريءٌ  اَلةُ  تَُكفُِّرهَا َوَجاِرهِ  ،َوَولَِدهِ  ،َوَمالِهِ  ،أَْهلِهِ  فِي الرَّ  ْومُ َوالصَّ  الصَّ

َدقَةُ  َوالنَّْهيُ  َواأْلَْمرُ  َوالصَّ
1
. 

 الصالة من أسباب رفع الدرجات

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، وأبي الدرباء رضي هللاُ عنهما أن رسول هللا  (2366

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  َعلَْيكَ »  َعْنكَ  َوَحطَّ  ،َدَرَجةا  هللا بَِها َرفََعكَ  إَِلَّ  َسْجَدةا  هلل تَْسُجدُ  ََل  فَإِنَّكَ  ؛هلل الس 

َخِطيئَةا  بَِها
6
 . رواه مالم.«

 المصلي إذا دخذ النار بسبب ذنوبه فإنها ال تأ كذ أثر سجوده

عن أبي هريرة رضي هللا عنه في حديث الشفاعة الطويل، وفيه قال  (2363

َم هللا َعلَى النَّاِر أَْن تَأُْكلَ »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ُجوِد َحرَّ أَثََر  تَأُْكُل النَّاُر اْبَن آَدَم إَِلَّ أَثََر الس 

                                                 

 (.6023(، ومالم )162البخاري ) 2

 (665مالم ) 6

 (.660(، ومالم )220البخاري ) 3

 .(632لمالم ) 3

 (.233(، ومالم )161البخاري ) 1

 (.355مالم ) 2
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ُجودِ   . متفق عليه«الس 
2
. 

 إقامة الصالة من أسباب النصر

نَّاهُْم فِي  *﴿َولَيَنُصَرنَّ هللاُ َمن يَنُصُرهُ إِنَّ هللا لَقَِويٌّ َعِزيٌز قال هللا تعالى:  كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

َكاةَ َوأََمُروا بِالَمْعُروِف َواَ  الةَ َوآتَُوا الزَّ هَْوا َعِن الُمنَكِر َوهلل َعاقِبَةُ األَْرِض أَقَاُموا الصَّ

 .[32 -30]الحج:  األُُموِر﴾

 إقامة الصالة من أسباب معية هللا لعبده المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد

اَل ﴿َولَقَْد أََخَذ هللاُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَرآئِيَل َوبََعْثنَا ِمنهُُم اْثنَْي َعَشَر اَقِيباً َوقَ قال هللا تعالى: 

ْرتُُموهُْم َوأَْقَرْضتُ  َكاةَ َوآَمنتُم بُِرُسلِي َوَعزَّ الَةَ َوآتَْيتُُم الزَّ ُم هللا هللاُ إِاِّي َمَعُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ

ن َكفََر قَْرضاً َحَاناً ألَُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َوألُْبِخلَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر فَمَ 

بِيِل﴾ بَْعَد َذلَِك ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواءَ   .[26]المائدة:  الاَّ

 الصالة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر

الةَ تَْنهَى َعِن قال هللا تعالى:  الةَ إِنَّ الصَّ ﴿اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

 .[31]العنكبوت:  ْكُر هللا أَْكبَُر َوهللاُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعوَن﴾َوالُمنَكِر َولَذِ  اْلفَْحَشاءِ 

إِنَّ  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2363

رواه أحمد« إِنَّهُ َسيَْنَهاهُ َما يَقُولُ » :قَالَ  .فَإَِذا أَْصبََح َسَرقَ  ،فاَُلاًا يَُصلِّي بِاللَّْيلِ 
6
. 

 إقامة الصالة أمان من الخوف والحزن

َكاةَ لَهُْم  إِنَّ قال هللا تعالى: ﴿ الَةَ َوآتَُوْا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموْا الصَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[600]البقرة: ﴾ أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُونَ 

 إقامة الصالة من أسباب الحصوذ على األجور العظيمة

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم ِمْنهُْم َوالُمْؤِمنُوَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُاِزَل إِلَيَك َوَما قال هللا تعالى:  ﴿لَِّكِن الرَّ

                                                 

 (.256(، ومالم )0330البخاري ) 2

فقيال: هاي  «أثار الااجوب»قال الحافظ: واختلف فاي الماراب بقولاه: « أثر الاجوب»قوله: 

األعضاء الابعة اآلتي ذكرها في حديث ابن عباس قريبًا، وهذا هو الظاهر. قلت: ولفاظ 

 ،أُِماْرُت أَْن أَْساُجَد َعلَاى َساْبَعِة أَْعظُاٍم َعلَاى اْلَجْبهَاةِ  »ه هاو: حديث ابن عبااس المشاار إليا

ْكبَتَْينِ  ،َوأََشاَر بِيَِدِه َعلَى أَْافِهِ  (، 526.  رواه البخااري )«َوأَْطاَراِف اْلقَاَدَمْينِ  ،َواْليََدْيِن َوالرُّ

(.310ومالم )  

 (.102)«يحالجامع الصح»( بإسناب صحيح، وهو في 6/330رواه أحمد ) 6
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َكاةَ َوالُمْؤِمنُوَن  الَةَ َوالُمْؤتُوَن الزَّ بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر أُْولَئَِك أُاِزَل ِمن قَْبلَِك َوالُمقِيِميَن الصَّ

 .[226]النااء:  َسنُْؤتِيِهْم أَْجراً َعِظيماً﴾

ماان حااافظ علااى الصاالوات الخماا  مااع بقيااة أركااان اإلسااالم كااان مااع الشااهداء 
 والصديقين

 ملسو هيلع هللا ىلصوكان من أصحاب النبي  ،عن عمرو بن مرة الجهني رضي هللا عنه (2361

ال إل: يا رسول هللا، إن شهدت أن ال إله فقا ،من قضاعة رجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  جاء رسولَ  :قال

وآتيت  ،وقمت الشهر ،وصمت رمضان ،وصليت الصلوات ،وأاك رسول هللا ،هللا

. رواه ابن «والصديقين ،من فعل ذلك كان مع الشهداء: »ملسو هيلع هللا ىلصالزكاة؟ فقال رسول هللا 

أبي عاصم
2
. 

 إقامة الصالة من أسباب توفية األجور وازدياد الفضذ من هللا تعالى

اً ال هللا تعالى: ق ا َرَزْقنَاهُْم ِسر  الةَ َوأَافَقُوا ِممَّ ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْتلُوَن ِكتَاَب هللا َوأَقَاُموا الصَّ

ن فَْضلِِه إِاَّهُ َغفُوٌر  *َوَعالاِيَةً يَْرُجوَن تَِجاَرةً لَّن تَبُوَر  لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُم مِّ

 .[30 -61]فاطر:  َشُكوٌر﴾

 إقامة الصالة من أسباب الرحمة

بَْعٍض يَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف  ﴿َوالُمْؤِمنُوَن َوالُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاءُ قال هللا تعالى: 

َكاةَ َويُِطيُعوَن هللا َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُقِيُموَن الصَّ

 .[02]التوبة:  َسيَْرَحُمهُُم هللاُ إِنَّ هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾

ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾وقال تعالى:  َكاةَ َوأَِطيُعوا الرَّ الةَ َوآتُوا الزَّ ]النور:  ﴿ َوأَقِيُموا الصَّ

12]. 

                                                 

( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 6115) «اآلحاااب والمثااااي»رواه اباان أبااي عاصاام فااي  2
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 باب الترهيب من ترث الصالة عمًدا

 كفر تارث الصالة

يِن﴾﴿فَإِن تَابُ قال هللا تعالى:  َكاةَ فَإِْخَوااُُكْم فِي الدِّ الَةَ َوآتَُوْا الزَّ ]التوبة:  وْا َوأَقَاُموْا الصَّ

22]. 

قال ابن القيم رحمه هللا: فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصالة، فإذا لم يفعلوها لم 

]الحجرات:  ﴾﴿إِاََّما الُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ يكواوا إخوة للمؤمنين فال يكواون مؤمنين؛ لقوله تعالى: 

20]
2
. 

الةَ َوال تَُكواُوا ِمَن الُمْشِرِكيَن﴾وقال تعالى:   .[32]الروم: ﴿َوأَقِيُموا الصَّ

قال اإلمام محمد بن اصر المروزي رحمه هللا: فبين أن عالمة أن يكواوا من  

المشركين ترك الصالة
6
. 

 بَْينَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2362

ُجلِ  ْركِ  ،الرَّ ًَلةِ  ،َوبَْيَن الشِّ رواه مالم« َواْلُكْفِر تَْرُك الصَّ
3
. 

 ،اْلَعْهُد الَِّذي بَْينَنَا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ وعن بريدة رضي هللا عنه  (2360

ًَلةُ  َوبَْينَُهمُ  رواه الترمذي، وابن ماجة« فَقَْد َكفَرَ  ؛فََمْن تََرَكَها ،الصَّ
3
. 

ٍد :  ْبِن َشقِيٍق اْلُعقَْيلِيِّ قَالَ َعْن َعْبِد هللاو (2365 اَل يََرْوَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن أَْصَحاُب ُمَحمَّ

اَلةِ  َشْيئًا ِمنَ  . رواه الترمذياأْلَْعَماِل تَْرُكهُ ُكْفٌر َغْيَر الصَّ
1
. 

 يجب على ولي األمر قتاذ تاركي الصالة

ْم َوُخُذوهُْم َواْحُصُروهُْم َواْقُعُدوْا ﴿فَاْقتُلُوْا الُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموهُ قال هللا تعالى: 

َكاةَ فََخلُّوْا َسبِيلَهُْم إِنَّ هللا َغفُوٌر رَّ  الَةَ َوآتَُوْا الزَّ  ِحيٌم﴾لَهُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا الصَّ

                                                 

 (.61البن القيم رحمه هللا )ص «الصالة» 2

 (.2002 -6/2001)«تعظيم قدر الصالة» 6

 (.56مالم ) 3

الجااااامع »( بإسااااناب صااااحيح، وهااااو فااااي 2001(، واباااان ماجااااة )6262الترمااااذي ) 3

 (.105)«يحالصح

للعالمة األلباااي  «صحيح الترمذي»( بإسناب صحيح، وهو في 6266رواه الترمذي ) 1

 رحمه هللا.
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 .[1]التوبة: 

الصالة،و قال ابن القيم رحمه هللا: فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم، ويقيموا 

يؤتوا الزكاة
2
. 

أُِمْرُت أَْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2361

داا َرُسوُل هللا ،أُقَاتَِل النَّاَس َحتَّى يَْشَهُدوا أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ًَلةَ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ  ،َويُقِيُموا الصَّ

َكاةَ  ْسًَلمِ  ،َعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهمْ فَإَِذا فَ  ،َويُْؤتُوا الزَّ  ،َوأَْمَوالَُهْم إَِلَّ بَِحقِّ اإْلِ

متفق عليه«. َوِحَسابُُهْم َعلَى هللا
6
. 

َكاَن إَِذا َغَزا بِنَا قَْوًما لَْم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2330

َوإِْن لَْم يَْاَمْع أََذااًا أََغاَر  ،َويَْنظَُر فَإِْن َسِمَع أََذااًا َكفَّ َعْنهُمْ  ،حَ يَُكْن يَْغُزو بِنَا َحتَّى يُْصبِ 

. متفق عليهَعلَْيِهمْ 
3
. 

 ترث الصالة إجرام ومن أسباب دخوذ النار

فِي َجنَّاٍت  *إاِلَّ أَْصَحاَب اْليَِميِن  *﴿ ُكلُّ اَْفٍس بَِما َكَابَْت َرِهينَةٌ قال هللا تعالى: 

َولَْم اَُك  *قَالُوا لَْم اَُك ِمَن اْلُمَصلِّيَن  *َما َسلََكُكْم فِي َسقََر  *َعِن اْلُمْجِرِميَن  *يَتََااءلُوَن 

يِن  *َوُكنَّا اَُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن  *اُْطِعُم اْلِمْاِكيَن  ُب بِيَْوِم الدِّ َحتَّى أَتَااَا  *َوُكنَّا اَُكذِّ

 .[30 -35]المدثر:  اْليَقِيُن﴾

 التوعد بالويذ لمن سهى عن صالته فكيف بمن تركها

 -3]الماعون:  الَِّذيَن هُْم َعن َصالتِِهْم َساهُوَن﴾ *﴿فََوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن قال هللا تعالى: 

.ومعنى سهوهم عنها تأخيرها عن وقتها ثبت ذلك عن سعد بن أبي وقاص رواه ابن [1

جرير
3
. 

قال: الهون. وعن قتابة:  تِِهْم َساهُوَن﴾َصال ﴿َعنوعن مجاهد قوله: 

غافلون
1

.والويل: قال ابن كثير: الهالك، والدمار
2
. 

ا فقد برئت منه ذمة هللا ًً  من ترث الصالة متعمًد

                                                 

 (.2البن القيم )ص «الصالة» 2

 (.66(، ومالم )61البخاري ) 6

 (.356(، ومالم )220البخاري ) 3

 ( بإسناب حان، ورواه أيًضا عن ماروق بإسناب صحيح.63/220رواه ابن جرير ) 3

 ( بإسناب صحيح.63/226اهما ابن جرير )رو 1

 من البقرة. 01تفاير ابن كثير تفاير آية  2
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بَِعْشِر  ملسو هيلع هللا ىلصأَْوَصااِي َرُسوُل هللا : قَالَ  بن جبل رضي هللا عنه َعْن ُمَعاذِ  (2332 

ا َوََل تَْتُرَكنَّ َصًَلةا » فذكره ومنه:َكلَِماٍت  دا فَإِنَّ َمْن تََرَك َصًَلةا َمْكتُوبَةا  ؛َمْكتُوبَةا ُمتََعمِّ

ا دا رواه أحمد«. فَقَْد بَِرئَْت ِمْنهُ ِذمَّةُ هللا ،ُمتََعمِّ
2
. 

 حرص الشيطان على صد النا  عن الصالة

اُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إِاََّما اْلَخْمُر َوالَمْيِاُر َواألَاصَ قال هللا تعالى: 

ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن  ْيطَاُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعَداَوةَ  *مِّ إِاََّما يُِريُد الشَّ

الَِة فَهَْل أَ  َواْلبَْغَضاءَ  نتَهُوَن﴾فِي اْلَخْمِر َوالَمْيِاِر َويَُصدَُّكْم َعن ِذْكِر هللا َوَعِن الصَّ  اتُم مُّ

 .[12 -10]المائدة: 

ثم من فاتته العصرإ
6
 

الَِّذي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2336

متفق عليه«. َوَمالَهُ  ،َكأَنََّما ُوتَِر أَْهلَهُ  ،تَفُوتُهُ َصًَلةُ اْلَعْصرِ 
3
. 

 ترث صالة العصر من أسباب حبوط العمذ

 :فَقَالَ  ،ُكنَّا َمَع بَُرْيَدةَ فِي َغْزَوٍة فِي يَْوٍم ِذي َغْيمٍ : ْن أَبِي الَملِيِح قَالَ عَ  (2333

ُروا بَِصاَلِة اْلَعْصرِ  فَقَْد َحبِطَ َعَملُهُ  ،َمْن تََرَك َصًَلةَ اْلَعْصرِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ النَّبِيَّ  ،بَكِّ
4

 .»

رواه البخاري
1
. 

                                                 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/635حااديث حااان لغيااره رواه أحمااد )2

قاال الااندي: أي: صاار كالكاافر الاذي  «برئت منه ذمة هللا»( قوله: 6062) «اإلرواء»

تعمًدا من خصالهم وقال الطيبي: كناية عن الكفر تغليظًا  ال ذمة له فعاًل فإنَّ ترك الصالة

 (.2/50« )فضل هللا الصمد شرح األبب المفرب»له. ااظر: 

 هذا من تبويب اإلمام البخاري رحمه هللا. 6

 ، أي: فقد.«وتر»(. 262(، ومالم )116البخاري ) 3

ف فااي معنااى ( بعااد ذكاار الخااال13)ص «الصااالة»قااال اباان القاايم رحمااه هللا فااي كتابااه  3

إن الترك اوعان: ترك كلي -وهللا أعلم بمراب رسوله -الحديث، والذي يظهر في الحديث 

ال يصليها أبًدا فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمال ذلاك 

اليوم فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقاباة التارك المعاين اهاـ 

 رحمه هللا. كالمه

 (.113البخاري ) 1
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 بة في قبرهعقوبة من نام عن الصالة المكتو

 :يَقُولَ  يُْكثُر أن مما ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا عن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال: 

َوإِاَّهُ  :فَيَقُصُّ َعلَْيِه َمْن َشاَء هللا أَْن يَقُصَّ قَالَ  :قَالَ  ؟«َهْل َرأَى أََحد  ِمْنُكْم ُرْؤيَا» :أِلَْصَحابِهِ 

 ،اْنطَلِقْ  :َوإِنَّهَُما قَاََل لِي ،نِي اللَّْيلَةَ آتِيَاِن َوإِنَّهَُما اْبتََعثَانِيإِنَّهُ أَتَا» :قَاَل لَنَا َذاَت َغَداةٍ 

َوإَِذا آَخُر قَائِم  َعلَْيِه بَِصْخَرٍة َوإَِذا  ،َوإِنِّي اْنطَلَْقُت َمَعُهَما َوإِنَّا أَتَْينَا َعلَى َرُجٍل ُمْضطَِجعٍ 

ْخَرِة لَِرأْ  فَيَتََدْهَدهُ الَحَجُر َهاُهنَا فَيَْتبَُع الَحَجَر  ،ِسِه فَيَْثلَُغ بَِها َرْأَسهُ ُهَو يَْهِوي َعلَْيِه بِالصَّ

ثُمَّ يَعُوُد َعلَْيِه فَيَْفَعُل بِِه ِمْثَل َما فََعَل  ،يَأُْخُذهُ فََما يَْرِجُع إِلَْيِه َحتَّى يَِصحَّ َرْأُسهُ َكَما َكانَ 

ةَ اْْلُولَى قَالَ  فَاْنطَلَْقُت  ،اْنطَلِقْ  ،اْنطَلِقْ  :قَاََل لِي :قَالَ  ؟َما َهَذانِ  ،َن هللاُسْبَحا :قُْلتُ  :الَمرَّ

 ؟فَإِنِّي َرأَْيُت ُمْنُذ اللَّْيلَِة َعَجباا فََما َهَذا الَِّذي َرأَْيتُ  :قَالَ » الحديث، وفي آخره ...َمَعُهَما

ُجُل اْْلَ  :قَاََل لِي :قَالَ  ا الرَّ ُل الَِّذي أَتَْيَت َعلَْيِه يُْثلَُغ َرْأُسهُ بِالَحَجرِ أََما إِنَّا َسنُْخبُِرَك أَمَّ  ؛وَّ

لََواِت الَمْكتُوبَةِ  َويَنَاُم َعنِ  ،فَإِنَّهُ َرُجل  يَأُْخُذ اْلقُْرآَن فَيَْرفُُضهُ  . رواه البخاري«الصَّ
2
.
 
 

 أوذ ما يحاسب عليه العبد من حقوق هللا الصالة

إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  َسِمْعتُ عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  (2333

َل َما يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبُد يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن َعَملِِه َصًَلتُهُ   ،َوأَْنَجحَ  ،فَقَْد أَْفلَحَ  ،فَإِْن َصلَُحتْ  ،أَوَّ

ب   ،َوَخِسرَ  ،فَقَْد َخابَ  ،َوإِْن فََسَدتْ   :َعزَّ َوَجلَّ  فَإِْن اْنتَقََص ِمْن فَِريَضتِِه َشْيء  قَاَل الرَّ

عٍ  َل بَِها َما اْنتَقََص ِمنَ  ،اْنظُُروا َهْل لَِعْبِدي ِمْن تَطَو  ثُمَّ يَُكوُن َسائُِر َعَملِِه  ،اْلفَِريَضةِ  فَيَُكمَّ

رواه الترمذي«. َعلَى َذلِكَ 
6
. 

 إضاعة الصالة من أسباب حصوذ الشر

الةَ َواتَّبَُعوا الشَّهََواِت فََاْوَف ﴿فََخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوقال هللا تعالى: ا الصَّ

يَْلقَْوَن َغي اً﴾
3
 .[11]مريم:  

 التكاسذ عن الصالة من صفات المنافقين

الَِة قَاُموْا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن يَُخاِبُعوَن هللا َوهَُو َخاِبُعهُْم َوإَِذا قَاُموْا إِلَى الصَّ

 .[236]النااء:  اَس َوالَ يَْذُكُروَن هللا إاِلَّ قَلِيالً﴾ُكَاالَى يَُرآُؤوَن النَّ 

﴿َوَما َمنََعهُْم أَن تُْقبََل ِمْنهُْم اَفَقَاتُهُْم إاِلَّ أَاَّهُْم َكفَُروْا بِاهلل وقال تعالى عن المنافقين: 

الَةَ إاِلَّ َوهُْم ُكَاالَى َوالَ يُنفِقُوَن إِ   .[13]التوبة:  الَّ َوهُْم َكاِرهُوَن﴾َوبَِرُسولِِه َوالَ يَأْتُوَن الصَّ

                                                 

 ، أي: يتدحرج.«فيتدهده»، أي: يشدخ «فيثلغ»(. قوله:0030البخاري) 2

 (.520) «صحيح أبي باوب»( وهو في 323حديث صحيح لغيره رواه الترمذي ) 6

( 103 -103قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الغاي: الشار. رواه ابان جريار ) ﴾غيا﴿ 3

 بإسناب صحيح.
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يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  (2331 

فَنَقََرَها  ،تِْلَك َصًَلةُ ْاُمنَافِِق يَْجلُِس يَْرقُُب الشَّْمَس َحتَّى إَِذا َكانَْت بَْيَن قَْرنَْي الشَّْيطَاِن قَامَ »

رواه مالم«. إَِلَّ قَلِيًلا أَْربَعاا ََل يَْذُكُر هللا فِيَها 
2
. 

 الصالة آخر ما يتركه المسلمون من دينهم

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ  (2332

ْسًَلِم ُعْرَوةا ُعْرَوةا »  ،ي تَلِيَهاتََشبََّث النَّاُس بِالَّتِ  ،فَُكلََّما اْنتَقََضْت ُعْرَوة   ،لَيُْنقََضنَّ ُعَرى اإْلِ

ا الُحْكمُ  لُُهنَّ نَْقضا ًَلةُ  ،َوأَوَّ رواه أحمد« َوآِخُرُهنَّ الصَّ
6
. 

                                                 

 (.266مالم ) 2

( بإساناب حاان، وهاو 2/321) «الصالة»(، ومحمد بن اصر في 1/612رواه أحمد ) 6

 (.516) «الجامع الصحيح»في 
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 الترغيب في صالة الجماعة والترهيب من التخلف عنها

 وجوب صالة الجماعة

اِكِعيَن﴾قال هللا تعالى:  َكاةَ َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ . قال [33]البقرة:  ﴿َوأَقِيُموْا الصَّ

 ابن كثير رحمه هللا: وقد استدل كثير من العلماء بهذه اآلية على وجوب الجماعة اهـ.

َعَك َوْليَأُْخُذواْ وقال تعالى:  ْنهُم مَّ الَةَ فَْلتَقُْم طَآئِفَةٌ مِّ ﴿َوإَِذا ُكنَت فِيِهْم فَأَقَْمَت لَهُُم الصَّ

َرآئُِكْم َوْلتَأِْت طَآئِفَةٌ أُْخَرى لَْم يَُصلُّوْا فَْليَُصلُّوْا َمَعَك أَْسلَِحتَهُْم فَإَِذا َسَجُدوْا فَْليَُكواُوْا ِمن وَ 

يَِميلُوَن َوْليَأُْخُذوْا ِحْذَرهُْم َوأَْسلَِحتَهُْم َوبَّ الَِّذيَن َكفَُروْا لَْو تَْغفُلُوَن َعْن أَْسلَِحتُِكْم َوأَْمتَِعتُِكْم فَ 

ْيلَةً َواِحَدةً َوالَ ُجنَا ن مَّطٍَر أَْو ُكنتُم مَّْرَضى أَن تََضُعوْا َعلَْيُكم مَّ َح َعلَْيُكْم إِن َكاَن بُِكْم أًَذى مِّ

ِهيناً﴾ أَْسلَِحتَُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِنَّ هللا أََعدَّ لِْلَكافِِريَن َعَذاباً مُّ
2
 .[206]النااء:  

الة قال العالمة العثيمين رحمه هللا بعد أن استدل بهذه اآلية على وجوب ص

الجماعة: فأمر هللا بالصالة مع الجماعة في حال القتال، والخوف ففي حال الطمأاينة، 

 .«مجالس شهر رمضان»واألمن أولى اهـ من 

«صحيحه»وقال اإلمام  البخاري رحمه هللا في 
6
: 

 ]باب وجوب صالة الجماعة[

 وقال الحان: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.

ثَ  (2330 اَابِ  ،أَْخبََراَا َمالِكٌ  :نَا َعْبُد هللا ْبُن يُوُسَف قَالَ َحدَّ  َعنِ  ،َعْن أَبِي الزِّ

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَقَْد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  ،اأْلَْعَرجِ 

 ،ثُمَّ آُمَر َرُجًلا فَيَُؤمَّ النَّاسَ  ،فَيَُؤذََّن لََها ،ًَلةِ ثُمَّ آُمَر بِالصَّ  ،فَيُْحطَبَ  ،َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحطَبٍ 

َق َعلَْيِهْم بُيُوتَُهمْ  ،ثُمَّ أَُخالَِف إِلَى ِرَجالٍ  َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو يَْعلَُم أََحُدُهْم أَنَّهُ يَِجُد  ،فَأَُحرِّ

 «ِهَد اْلِعَشاءَ أَْو ِمْرَماتَْيِن َحَسنَتَْيِن لَشَ  ،َعْرقاا َسِميناا

 :فَقَالَ  ،َرُجٌل أَْعَمى ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا  عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2335

َص لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََاأََل َرُسوَل هللا  ،إِاَّهُ لَْيَس لِي قَائٌِد يَقُوُباِي إِلَى الَمْاِجدِ  ،يَا َرُسوَل هللا  ،أَْن يَُرخِّ

ا َولَّى َبَعاهُ  ،َص لَهُ فََرخَّ  ،فَيَُصلَِّي فِي بَْيتِهِ  ًَلةِ » :فَقَالَ  ،فَلَمَّ  :قَالَ  «؟َهْل تَْسَمُع النَِّداَء بِالصَّ

رواه مالم« فَأَِجبْ » :قَالَ  .اََعمْ 
3
. 

                                                 

 ، أي: أتموا صالتهم.﴾فَإَِذا َسَجُدواْ ﴿قوله:  2

6 (233.) 

 (.213مالم ) 3



  الترغيب في صالة الجماعة والترهيب من التخلف عنها

 

102 

 

 فضذ صالة الجماعة 

َصًَلةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2331

متفق عليه«. اْلفَذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجةا  الَجَماَعِة تَْفُضُل َصًَلةَ 
2
. 

ُجِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2330 َصًَلةُ الرَّ

َوَذلَِك  ؛فِي َجَماَعٍة تَِزيُد َعلَى َصًَلتِِه فِي بَْيتِِه َوَصًَلتِِه فِي ُسوقِِه بِْضعاا َوِعْشِريَن َدَرَجةا 

أَ  أَنَّ  ًَلةُ  ،فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ  ،أََحَدُهْم إَِذا تََوضَّ ََل يُِريُد إَِلَّ  ،ثُمَّ أَتَى الَمْسِجَد ََل يَْنَهُزهُ إَِلَّ الصَّ

ًَلةَ  َحتَّى يَْدُخَل  ،َوُحطَّ َعْنهُ بَِها َخِطيئَة   ،فَلَْم يَْخطُ َخْطَوةا إَِلَّ ُرفَِع لَهُ بَِها َدَرَجة   ،الصَّ

ًَلةِ  ،دَ الَمْسجِ  ًَلةُ ِهَي تَْحبُِسهُ  َما َكانَتِ  ،فَإَِذا َدَخَل الَمْسِجَد َكاَن فِي الصَّ َوالَمًَلئَِكةُ  ،الصَّ

 ،اللهمَّ اْرَحْمهُ اللهمَّ  :يَُصل وَن َعلَى أََحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيِه يَقُولُونَ 

متفق عليه«. َما لَْم يُْحِدْث فِيهِ  ،َما لَْم يُْؤِذ فِيهِ  تُْب َعلَْيهِ  ،اللهمَّ  ،اْغفِْر لَهُ 
6
. 

 كلما كثر الجمع في صالة الجماعة كان أحب إلى هللا عزوجذ

َوَصًَلةُ  »: ملسو هيلع هللا ىلص : قال رسول هللاأَاَّهُ قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ  (2332

جُ  ُجِل َمَع الرَّ ُجلَْيِن أَْزَكى ِمْن َصًَلتِهِ َوصَ  وحده، أَْزَكى ِمْن َصًَلتِهِ ل الرَّ ُجِل َمَع الرَّ ًَلةُ الرَّ

رواه أحمد«. فَهَُو أََحب  إِلَى هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى ،َوَما َكاَن أَْكثَرَ  ،َمَع َرُجلٍ 
3
. 

 المالئكة تشهد لمن يصلي في الجماعة ال سيما صالة الفجر والعصر

يَتََعاقَبُوَن فِيُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل هللا أَنَّ رَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2336

ثُمَّ يَْعُرُج  ،َوَصًَلِة اْلَعْصرِ  ،َويَْجتَِمُعوَن فِي َصًَلِة اْلفَْجرِ  ،َوَمًَلئَِكة  بِالنََّهارِ  ،َمًَلئَِكة  بِاللَّْيلِ 

تََرْكنَاُهْم َوُهْم  :فَيَقُولُونَ  ؟ِعبَاِدي َكْيَف تََرْكتُمْ  ،فَيَْسأَلُُهْم َوُهَو أَْعلَُم بِِهمْ  ،الَِّذيَن بَاتُوا فِيُكمْ 

متفق عليه« َوأَتَْينَاُهْم َوُهْم يَُصل ونَ  ،يَُصل ونَ 
3
. 

 فضذ إدراث التكبيرة األولى مع اإلمام

َمْن َصلَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2333

ا فِي َجَماعَ  هلل  ،النَّارِ  بََراَءة  ِمنَ  :ُكتِبَْت لَهُ بََراَءتَانِ  ؛ٍة يُْدِرُك التَّْكبِيَرةَ اْْلُولَىأَْربَِعيَن يَْوما
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رواه الترمذي«. النِّفَاقِ  َوبََراَءة  ِمنَ 
2
. 

 فضذ صالة العشاء والفجر في جماعة

َمْن َصلَّى » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن عثمان رضي هللا عنه قال:  (2333

ْبَح فِي َجَماَعةٍ  ،َجَماَعٍة فََكأَنََّما قَاَم نِْصَف اللَّْيلِ اْلِعَشاَء فِي  فََكأَنََّما َصلَّى  ،َوَمْن َصلَّى الص 

رواه مالم«. اللَّْيَل ُكلَّهُ 
6
. 

 أثقذ صالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر

أَْثقََل َصًَلٍة  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2331

َولَْو يَْعلَُموَن َما فِيِهَما َْلَتَْوُهَما َولَْو  ،َوَصًَلةُ اْلفَْجرِ  ،َصًَلةُ اْلِعَشاءِ  :َعلَى الُمنَافِقِينَ 

ا متفق عليه«. َحْبوا
3
. 

َعِن ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُعُموَمٍة لَهُ ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ  ،َعْن أَبِي ُعَمْيِر ْبِن أَاَسٍ و (2332

ْبحِ  :يَْعنِي «ََل يَْشَهُدهَُما ُمنَافِق  » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ   .َواْلِعَشاءِ  ،َصاَلةَ الصُّ

. رواه أحمديَْعنِي اَل يَُواِظُب َعلَْيِهَما أحد رواة الحديث : قَاَل أَبُو بِْشرٍ 
3
. 

كنا إذا فقداا اإلااان في  رضي هللا عنهما قال: عبد هللا بن عمروعن  (2330

. رواه ابن خزيمةوالصبح أسأاا به الظن ،صالة العشاء اآلخرة
1
. 

 فضذ الجلو  في المسجد بعد صالة الصبح حتى تطلع الشم 

َمْن َصلَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2335

َصلَّى َرْكَعتَْيِن َكانَْت لَهُ َكأَْجِر  ثُمَّ  ،ثُمَّ قََعَد يَْذُكُر هللا َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  ،اْلَغَداةَ فِي َجَماَعةٍ 

ٍة َوُعْمَرةٍ  ةٍ  َحجَّ ةٍ  ،تَامَّ ةٍ  ،تَامَّ رواه الترمذي«. تَامَّ
2
. 

 كلما بعدت المسافة بين الرجذ والمسجد كان األجر أعظم
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أَْعظَُم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  األشعري رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى (2331 

ا فِي  ًَلِة أَْبَعُدُهمْ النَّاِس أَْجرا ًَلةَ  ،فَأَْبَعُدُهْم َمْمشاى ،الصَّ َحتَّى يَُصلِّيََها  ،َوالَِّذي يَْنتَِظُر الصَّ

ا ِمنَ  َماِم أَْعظَُم أَْجرا متفق عليه«. ثُمَّ يَنَامُ  ،الَِّذي يَُصلِّي َمَع اإْلِ
2
. 

 أَْبَعدَ  َرُجاًل  مُ أَْعلَ  اَل  َرُجلٌ  َكانَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه َكْعبٍ  ْبنِ  أُبَيِّ  َعنْ و (2310

 ِحَماًرا اْشتََرْيتَ  لَوْ  :لَهُ  قُْلتُ  أَوْ  ،لَهُ  فَقِيلَ  :قَالَ  َصاَلةٌ  تُْخِطئُهُ  اَل  َوَكانَ  ،ِمْنهُ  الَمْاِجدِ  ِمنَ 

ْمَضاءِ  َوفِي ،الظَّْلَماءِ  فِي تَْرَكبُهُ  اِي َما :قَالَ  .الرَّ  يإِاِّ  ،الَمْاِجدِ  َجْنبِ  إِلَى َمْنِزلِي أَنَّ  يَُارُّ

 هللا َرُسولُ  فَقَالَ  ،أَْهلِي إِلَى َرَجْعتُ  إَِذا َوُرُجوِعي ،الَمْاِجدِ  إِلَى َمْمَشايَ  لِي يُْكتَبَ  أَنْ  أُِريدُ 

ُكلَّهُ  َذلِكَ  لَكَ  هللا َجَمعَ  قَدْ »: ملسو هيلع هللا ىلص
6

 رواه مالم.«.

 المشي إلى المسجد لقضاء الفرائض يرفع الدرجات ويكفر السيئات

َمْن تَطَهََّر فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  هللا عنه رضي َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2312

لِيَْقِضَي فَِريَضةا ِمْن فََرائِِض هللا َكانَْت َخْطَوتَاهُ  ؛ثُمَّ َمَشى إِلَى بَْيٍت ِمْن بُيُوِت هللا ،بَْيتِهِ 

رواه مالم« َواْْلُْخَرى تَْرفَُع َدَرَجةا  ،إِْحَداُهَما تَُحط  َخِطيئَةا 
3
. 

أَََل أَُدل ُكْم َعلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاأَنَّ َرُسوَل رضي هللا عنه  بِي هَُرْيَرةَ َعْن أَ  (2316

إِْسبَاُغ » :قَالَ  هللا،بَلَى يَا َرُسوَل  :قَالُوا «َويَْرفَُع بِِه الدََّرَجاتِ  ،بِِه الَخطَايَا َما يَْمُحو هللا

ًَلةِ  ،َساِجدِ َوَكْثَرةُ الُخطَا إِلَى المَ  ،اْلُوُضوِء َعلَى الَمَكاِرهِ  ًَلِة بَْعَد الصَّ فََذلُِكْم  ،َواْنتِظَاُر الصَّ

بَاطُ  رواه مالم« الرِّ
3
. 

 المشي إلى المسجد من أسباب دخوذ الجنة

َمْن َغَدا إِلَى » قال: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2313

متفق عليه«. نُُزَلا ُكلََّما َغَدا أَْو َراحَ أَْو َراَح أََعدَّ هللا لَهُ فِي الَجنَِّة  ،الَمْسِجدِ 
1
. 

ثًََلثَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ اْلبَاِهلِيِّ و (2313

َرُجل  َخَرَج َغاِزياا فِي َسبِيِل هللا فَُهَو َضاِمن  َعلَى هللا  :ُكل ُهْم َضاِمن  َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ 

َوَرُجل  َراَح إِلَى الَمْسِجِد  ،أَْو يَُردَّهُ بَِما نَاَل ِمْن أَْجٍر َوَغنِيَمةٍ  ،فَيُْدِخلَهُ الَجنَّةَ  ؛َوفَّاهُ َحتَّى يَتَ 

                                                 

 (.226(، ومالم )212البخاري ) 2

 (.223مالم ) 6

، «الرمضاء»ي الماجد. ، أي: ال تفوته صالة مع الجماعة ف«ال تخطئه صالة»قوله: 

 أي: األرض التي أصابها الحر الشديد.

 (.222مالم ) 3

 (.612مالم ) 3

 (.221(، ومالم )226البخاري ) 1
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 ،أَْو يَُردَّهُ بَِما نَاَل ِمْن أَْجٍر َوَغنِيَمةٍ  ،فَيُْدِخلَهُ الَجنَّةَ  ؛فَُهَو َضاِمن  َعلَى هللا َحتَّى يَتََوفَّاهُ 

رواه أبو باوب«. بَْيتَهُ بَِسًَلٍم فَهَُو َضاِمن  َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ  َوَرُجل  َدَخلَ 
2
. 

 مكتوبة أجر من خرج من بيته متطهًرا إلى صالة  

َمْن َخَرَج ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2311

ا إِلَى َصًَلٍة َمْكتُوبَةٍ  َوَمْن َخَرَج إِلَى تَْسبِيحِ  ،ْجُرهُ َكأَْجِر الَحاجِّ الُمْحِرمِ فَأَ  ،بَْيتِِه ُمتَطَهِّرا

َحى ََل يَْنِصبُهُ إَِلَّ إِيَّاهُ  ثَِر َصًَلٍة ََل لَْغَو بَْينَُهَما إَوَصًَلة  َعلَى  ،فَأَْجُرهُ َكأَْجِر الُمْعتَِمرِ  ،الض 

رواه أبو باوب« ِكتَاب  فِي ِعلِّيِّينَ 
6

 

 ي الظلم من أسباب حصوذ النور التام يوم القيامةالمشي إلى  المساجد ف

رِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن بَُرْيَدةَ  (2312 الَمشَّائِيَن فِي الظ لَِم  بَشِّ

رواه أبو باوب« إِلَى الَمَساِجِد بِالن وِر التَّامِّ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

 فضذ انتظار الصالة بعد الصالة

ََل يََزاُل أََحُدُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َرْيَرةَ َعْن أَبِي هُ  (2310

ًَلةُ تَْحبُِسهُ  فِي َصًَلٍة َما َداَمتِ  ًَلةُ  ،الصَّ متفق « ََل يَْمنَُعهُ أَْن يَْنقَلَِب إِلَى أَْهلِِه إَِلَّ الصَّ

عليه
3
. 

َر لَْيلَةً صَ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس بن مالك رضي هللا عنه أن النبي  (2315 اَلةَ اْلِعَشاِء أَخَّ

َولَْم  ،َوَرقَُدوا ،َصلَّى النَّاسُ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِهِه بَْعَد َما َصلَّى ،إِلَى َشْطِر اللَّْيلِ 

رواه البخاري«.تََزالُوا فِي َصًَلٍة ُمْنُذ اْنتَظَْرتُُموَها
1
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصا َمَع َرُسوِل هللا َصلَّْينَ وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال:  (2311

َوقَْد َكاَب يَْحِاُر ثِيَابَهُ َعْن  ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فََجاءَ  ،َوَرَجَع َمْن َرَجعَ  ،َمْغِرَب فََعقََّب َمْن َعقَّبَ ال

َهَذا َرب ُكْم قَْد فَتََح بَاباا ِمْن أَْبَواِب السََّماِء  ،أَْبِشُروا َمْعَشَر الُمْسلِمينَ » :فَقَالَ  ،ُرْكبَتَْيهِ 

رواه «. َوُهْم يَْنتَِظُروَن أُْخَرى ،َهُؤََلِء ِعبَاِدي قََضْوا فَِريَضةا  :الَمًَلئَِكةَ يَقُولُ  يُبَاِهي بُِكمُ 

                                                 

 (.503) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6313رواه أبو باوب) 2

 (.120) «صحيح أبي باوب»( بإسناب حان، وهو في 115أبو باوب ) 6

، «على إثر صالة»، أي: يدفعه، ويتعبه. قوله: « إياهال ينصبه إال»قوله: 

 أي: بعدها.

 (.100) «صحيح أبي باوب»(، وهو في 122حديث صحيح لغيره رواه أبو باوب ) 3

 .(231ومالم )(، 211البخاري ) 3

 (.222البخاري ) 1
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أحمد 
2
. 

ماان أتااى المسااجد للصااالة فوجااد الناااا  قااد صاالوا أعطاااه هللا أجاار ماان صاااالها 
 وحضرها

أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2320  ،َمْن تََوضَّ

فََوَجَد النَّاَس قَْد َصلَّْوا أَْعَطاهُ هللا َجلَّ َوَعزَّ ِمْثَل أَْجِر َمْن  ،ثُمَّ َراحَ  ،فَأَْحَسَن ُوُضوَءهُ 

َها رواه أبو باوب«. َوَحَضَرَها ََل يَْنقُُص َذلَِك ِمْن أَْجِرِهْم َشْيئاا ،َصًلَّ
6
. 

 صالة الجماعة من سنن الهدى

هُ أَْن يَْلقَى هللا َغًدا  :قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا (2322 َمْن َسرَّ

لََواِت َحْيُث يُنَاَبى بِِهنَّ  ،ُمْالًِما ُسنََن  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ هللا َشَرَع لِنَبِيُِّكْم ؛ فَْليَُحافِْظ َعلَى هَُؤاَلِء الصَّ

ْيتُْم فِي بُيُوتُِكْم َكَما يَُصلِّي هََذا اْلُمتََخلُِّف فِي َولَْو أَاَُّكْم َصلَّ  ،َوإِاَّهُنَّ ِمْن ُسنَِن اْلهَُدى ،اْلهَُدى

َوَما ِمْن َرُجٍل يَتَطَهَُّر فَيُْحِاُن  ،َولَْو تََرْكتُْم ُسنَّةَ اَبِيُِّكْم لََضلَْلتُمْ  ،بَْيتِِه لَتََرْكتُْم ُسنَّةَ اَبِيُِّكمْ 

 ،لَمَااِجِد إاِلَّ َكتََب هللا لَهُ بُِكلِّ َخْطَوٍة يَْخطُوهَا َحَانَةً ثُمَّ يَْعِمُد إِلَى َمْاِجٍد ِمْن هَِذِه ا ،الطُّهُورَ 

َولَقَْد َرأَْيتُنَا َوَما يَتََخلَُّف َعْنهَا إاِلَّ ُمنَافٌِق َمْعلُوُم  ،َويَُحطُّ َعْنهُ بِهَا َسيِّئَةً  ،َويَْرفَُعهُ بِهَا َبَرَجةً 

ُجُل يُْؤتَى بِ  ،النِّفَاقِ  فِّ َولَقَْد َكاَن الرَّ ُجلَْيِن َحتَّى يُقَاَم فِي الصَّ . رواه مالمِه يُهَاَبى بَْيَن الرَّ
3
. 

 أجر من قلبه معلق في المساجد لصالة الجماعة وغيرها

 هللا يُِظل ُهمُ  َسْبَعة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2326

َمامُ  :ِظل هُ  إَِلَّ  ِظلَّ  ََل  يَْومَ  ،ِظلِّهِ  فِي  قَْلبُهُ  َوَرُجل   ،َربِّهِ  ِعبَاَدةِ  فِي نََشأَ  َوَشاب   ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ

قَا ،َعلَْيهِ  اْجتََمَعا هللا فِي تََحابَّا َوَرُجًَلنِ  ،الَمَساِجدِ  فِي ُمَعلَّق    طَلَبَْتهُ  َوَرُجل   ،َعلَْيهِ  َوتَفَرَّ

 َحتَّى ؛فَأَْخفَاَها ،بَِصَدقَةٍ  تََصدَّقَ  َوَرُجل   ،هللا أََخافُ  إِنِّي :فَقَالَ  ،َوَجَمالٍ  َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَة  

متفق عليه«. َعْينَاهُ  فَفَاَضتْ  َخالِياا هللا َذَكرَ  َوَرُجل   ،يَِمينُهُ  تُْنفِقُ  َما ِشَمالُهُ  تَْعلَمَ  ََل 
3
. 

 صالة الجماعة من أسباب مغفرة الذنوب

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :الَ قَ رضي هللا عنه  َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ  (2323

ًَلةِ » أَ لِلصَّ ًَلِة الَمْكتُوبَةِ  ،فَأَْسبََغ اْلُوُضوءَ  ،َمْن تََوضَّ َها َمَع  ،ثُمَّ َمَشى إِلَى الصَّ فََصًلَّ

                                                 

 (.525) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2010رواه أحمد ) 2

 (.103) «صحيح أبي باوب»(، وهو في 123رواه أبو باوب )حديث حان لغيره  6

 (.213مالم ) 3

 (. 2032(، ومالم )220البخاري ) 3

 ، أي: قدر، ورفعة.«ذات منصب»قوله: 
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رواه مالم«. أَْو فِي الَمْسِجِد َغفََر هللا لَهُ ُذنُوبَهُ  ،أَْو َمَع الَجَماَعِة  ،النَّاسِ 
2
. 

 ُحضور صالة الجماعة  حتى في أعراسهم على حرص السلف

َج اْلَحاِرُث بن َحاَّاَن، َوَكااَْت لَهُ ُصْحبَةٌ،  (2323 َعْن ِسَماِك بن َحْرٍب، قَاَل: تََزوَّ

َج تََخدََّر أَيَّاًما، فاَل يَْخُرُج لَِصالِة اْلَغَداِة، فَقِيَل لَهُ: أتَْخُرُج  ُجُل إِْذ َذاَك إَِذا تََزوَّ َوَكاَن الرَّ

عٍ إِاََّما بنْيَت بِأَْهلَِك فِي هَِذِه اللَّْيلَِة؟ قَاَل: َوهللا إِنَّ اْمَرأَةً تَْمنَُعنِي ِمْن َصالِة اْلَغَداِة فِي َجِميوَ 

رواه ا لطبرااي الْمَرأَةُ َسْوٍء.
6
. 

                                                 

 (.636مالم ) 2

 ( بإسناب حان.3363) «الكبير»رواه الطبرااي في  6
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 الترغيب في صالة النوافذ

 التقرب إلى هللا عزوجذ بالنوافذ من أسباب محبة هللا للعبد

 َمنْ  :قَالَ  هللا إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي نْ عَ  (2321

بَ  َوَما ،بِاْلَحْربِ  آَذْاتُهُ  فَقَدْ  َولِي ًا لِي َعاَبى ا إِلَيَّ  أََحبَّ  بَِشْيءٍ  َعْبِدي إِلَيَّ  تَقَرَّ  اْفتََرْضتُ  ِممَّ

بُ  َعْبِدي يََزالُ  َوَما ،َعلَْيهِ   يَْاَمعُ  الَِّذي َسْمَعهُ  ُكْنتُ  أَْحبَْبتُهُ  فَإَِذا ؛أُِحبَّهُ  َحتَّى النََّوافِلِ بِ  إِلَيَّ  يَتَقَرَّ

 َسأَلَنِي َوإِنْ  ،بِهَا يَْمِشي الَّتِي َوِرْجلَهُ  ،بِهَا يَْبِطشُ  الَّتِي َويََدهُ  ،بِهِ  يُْبِصرُ  الَِّذي َوبََصَرهُ  ،بِهِ 

ِبي فَاِعلُهُ  أَاَا َشْيءٍ  َعنْ  تََربَّْبتُ  َوَما ،َذاَّهُ أَلُِعي اْستََعاَذاِي َولَئِنْ  ،أَلُْعِطيَنَّهُ   اَْفسِ  َعنْ  تََربُّ

. رواه البخاريَمَااَءتَهُ  أَْكَرهُ  َوأَاَا الَمْوتَ  يَْكَرهُ  المْؤِمنِ 
2. 

 في الجنة ملسو هيلع هللا ىلصاإلكثار من نوافذ الصالة من أسباب مرافقة النبي 

 َرُسولِ  َمعَ  أَبِيتُ  ُكْنتُ ن ربيعة بن كعب األسلمي رضي هللا عنه قال: ع (2322

 :قَالَ  .الَجنَّةِ  فِي ُمَرافَقَتَكَ  أَْسأَلُكَ  :فَقُْلتُ  «َسلْ » :لِي فَقَالَ  َوَحاَجتِهِ  ،بَِوُضوئِهِ  فَأَتَْيتُهُ ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  نَْفِسكَ  َعلَى فَأَِعنِّي» :قَالَ  .َذاكَ  هُوَ  :قُْلتُ  ؟«َذلِكَ  َغْيرَ  وَ أ» رواه مالم« الس 
2
 . 

 

 اإلكثار من نوافذ الصالة من أسباب رفع الدرجات وتكفير السيئات

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ثوبان، وأبي الدرباء رضي هللاُ عنهما أن رسول هللا  (2320

ُجودِ  بَِكْثَرةِ  َعلَْيكَ »  َعْنكَ  َوَحطَّ  ،َدَرَجةا  بَِها هللا َرفََعكَ  إَِلَّ  َسْجَدةا  هلل تَْسُجدُ  ََل  فَإِنَّكَ  ؛هلل الس 

ئَةا َخِطي بَِها
3
 . رواه مالم.«

ُذ النقص الحاصذ في الفرائض  النوافذ تكمِّ

ُل َما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ  (2325 أَوَّ

ةا  ،َصًَلتُهُ  يَوَم القِيَامةِ  يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبدُ  َها ُكتِبَْت لَهُ تَامَّ َها َوإِْن لَْم يَ  ،فَإِْن َكاَن أَتَمَّ ُكْن أَتَمَّ

عٍ  :قَالَ  َكاةُ  ،فَتُْكِملُوا بَِها فَِريَضتَهُ  ،هللا َعزَّ َوَجلَّ اْنظُُروا َهْل تَِجُدوَن لَِعْبِدي ِمْن تَطَو  ثُمَّ الزَّ

                                                 

 (.2106البخاري ) 2

 ، أي: أعلمته.«آذاته»قوله: 

 (.351مالم ) 6

 (.355م )مال 3
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رواه أحمد«. ثُمَّ تُْؤَخُذ اْْلَْعَماُل َعلَى َحَسِب َذلِكَ  ،َكَذلِكَ 
2
. 

 له في الجنة بيتِ  المحافظة على السنن الرواتب يسبب للعبد بناء

َما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : أَاَّهَا قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أُمِّ َحبِيبَةَ َزْوِج النَّبِيِّ  (2321

ا َغْيَر فَِريَضٍة إَِلَّ بَنَى هللا لَهُ  هللِمْن َعْبٍد ُمْسلٍِم يَُصلِّي  عا ُكلَّ يَْوٍم ثِْنتَْي َعْشَرةَ َرْكَعةا تَطَو 

رواه مالم« أَْو إَِلَّ بُنَِي لَهُ بَْيت  فِي الَجنَّةِ  ،نَّةِ بَْيتاا فِي الجَ 
6
. 

 ما هي السنن الرواتب

 :َعْشَر َرَكَعاتٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َحفِْظُت ِمنَ : اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعنِ  (2300

َوَرْكَعتَْيِن بَْعَد  ،الَمْغِرِب فِي بَْيتِهِ َوَرْكَعتَْيِن بَْعَد  ،َوَرْكَعتَْيِن بَْعَدهَا ،َرْكَعتَْيِن قَْبَل الظُّْهرِ 

ْبحِ  ،اْلِعَشاِء فِي بَْيتِهِ  . فِيهَا ملسو هيلع هللا ىلصَوَكااَْت َساَعةً اَل يُْدَخُل َعلَى النَّبِيِّ  ،َوَرْكَعتَْيِن قَْبَل َصاَلِة الصُّ

متفق عليه
3
. 

 ،ْربًَعا قَْبَل الظُّْهرِ َكاَن اَل يََدُع أَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو (2302

. رواه البخاريَوَرْكَعتَْيِن قَْبَل اْلَغَداةِ 
3
. 

 فضذ ركعتي الفجر

 َرْكَعتَا اْلفَْجِر َخْيٌر ِمنَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ  (2306

ْايَا َوَما فِيهَا رواه مالم«. الدُّ
1
. 

النََّوافِِل  لَْم يَُكْن َعلَى َشْيٍء ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيَّ أَنَّ الرضي هللا عنها  َعْن َعائَِشةَ و (2303

ْبحِ  . متفق عليهأََشدَّ ُمَعاهََدةً ِمْنهُ َعلَى َرْكَعتَْيِن قَْبَل الصُّ
2
. 

 استحباب تخفيفهما

يَُصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : أَاَّهَا َكااَْت تَقُولُ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2303

                                                 

 (.2013) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1/06رواه أحمد ) 2

 (.065مالم ) 6

وركعتاين بعاد »( واللفظ للبخاري، وفي روية لهماا: 061(، ومالم )2250البخاري ) 3

 .«الجمعة

 (.2256البخاري ) 3

 (.061مالم ) 1
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. متفق عليههَْل قََرأَ فِيِهَما بِأُمِّ اْلقُْرآنِ  :يَُخفُِّف َحتَّى إِاِّي أَقُولُ فَ  ،َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ  
2
. 

 ما يقرأ فيهما

 :قََرأَ فِي َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2301

مالم﴾. رواه ﴿َوقُْل هَُو هللا أََحدٌ  ﴾،قُْل يَا أَيُّهَا اْلَكافُِرونَ ﴿
6
. 

َكاَن يَْقَرأُ فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن ابن عباس رضي هللا عنهما  (2302

َوفِي  ،اآْليَةَ الَّتِي فِي اْلبَقََرةِ ﴾قُولُوا آَمنَّا بِاهلل َوَما أُْاِزَل إِلَْينَا:﴿َرْكَعتَْي اْلفَْجِر فِي اأْلُولَى ِمْنهَُما

﴾. رواه مالمبِأَاَّا ُمْالُِمونَ  آَمنَّا بِاهلل َواْشهَدْ : ﴿اآْلِخَرِة ِمْنهَُما
3
. 

قُولُوا آَمنَّا ﴿ يَْقَرأُ فِي َرْكَعتَْي اْلفَْجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا وفي رواية له:  (2300

 ﴾.تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكمْ : ﴿َوالَّتِي فِي آِل ِعْمَرانَ ﴾، بِاهلل َوَما أُْاِزَل إِلَْينَا

 لَقْبليَّة والَبْعِديَّةسنة الظهر ا

يَُصلِّي فِي بَْيتِي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  َكانَ عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (2305

. رواه مالمفَيَُصلِّي َرْكَعتَْينِ  ،ثُمَّ يَْدُخلُ  ،فَيَُصلِّي بِالنَّاسِ  ،ثُمَّ يَْخُرجُ  ،قَْبَل الظُّْهِر أَْربًَعا
3
. 

 ،َن اَل يََدُع أَْربًَعا قَْبَل الظُّْهرِ َكا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعنها رضي  هللا عنها  (2301

. رواه البخاريَوَرْكَعتَْيِن قَْبَل اْلَغَداةِ 
1
. 

َكاَن يَُصلِّي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َعْبِد هللا ْبِن الاَّائِبِ و (2350

َماءِ إِنََّها َساعَ » :َوقَالَ  ،أَْربًَعا بَْعَد أَْن تَُزوَل الشَّْمُس قَْبَل الظُّْهرِ   ،ة  تُْفتَُح فِيَها أَْبَواُب السَّ

. رواه الترمذي«َوأُِحب  أَْن يَْصَعَد لِي فِيَها َعَمل  َصالِح  
2
. 

َمْن َصلَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن أم حبيبة رضي هللا عنها قالت:  (2352

َم هللا لْحَمهُ َعلَى النَّ  ،أَْربَعاا قَْبَل الظ ْهرِ  رواه أحمد«. ارِ َوأَْربَعاا بَْعَدَها َحرَّ
0
. 

 َكاَن إَِذا لَْم يَُصلِّ أَْربًَعا قَْبلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنها  َعْن َعائَِشةَ و (2356

                                                 

 (.062(، ومالم )2202البخاري) 2

 (.726مالم ) 6

 (.060مالم ) 3

 (.030مالم ) 3

 (.2256البخاري ) 1

 (.2013) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 305الترمذي ) 2

 (.2216) «صحيح أبي باوب»( بإسناب حان، وهو في 2/361رواه أحمد ) 0
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هُنَّ بَْعَدهَ  ا. رواه الترمذيالظُّْهِر َصالَّ
2
. 

 فضذ األربع قبذ العصر

أا َرِحَم هللا اْمرَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  (2353

. رواه أبو باوب، والترمذي«َصلَّى قَْبَل اْلَعْصِر أَْربَعاا
6
. 

يَُصلِّي قَْبَل اْلَعْصِر أَْربََع  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعلِيٍّ و (2353

بِينَ   ،الُمْالِِمينَ  نَ َوَمْن تَبَِعهُْم مِ  ،َرَكَعاٍت يَْفِصُل بَْينَهُنَّ بِالتَّْالِيِم َعلَى الَماَلئَِكِة الُمقَرَّ

.رواه الترمذي، وابن ماجةَوالُمْؤِمنِينَ 
3
. 

 سنة المغرب بعدها وقبلها

َصل وا قَْبَل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن عبد هللا بن مغفل رضي هللا عنه،  (2351

. رواه ُسنَّةً  َكَراِهيَةَ أَْن يَتَِّخَذهَا النَّاسُ  ؛«لَِمْن َشاءَ » :قَاَل فِي الثَّالِثَةِ  «َصًَلِة الَمْغِربِ 

البخاري
3
. 

أاََل أُْعِجبَُك : فَقُْلتُ  ،أَتَْيُت ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمٍر اْلُجهَنِيَّ  :قَالَ وعن مرثد اليزاي  (2352

إِاَّا ُكنَّا اَْفَعلُهُ َعلَى َعْهِد َرُسوِل  :فَقَاَل ُعْقبَةُ  .ِمْن أَبِي تَِميٍم يَْرَكُع َرْكَعتَْيِن قَْبَل َصاَلِة الَمْغِربِ 

ْغلُ  :قَالَ  ؟فََما يَْمنَُعَك اآْلنَ  :قُْلتُ  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا . رواه البخاريالشُّ
1
. 

لَقَْد َرأَْيُت ِكبَاَر أَْصَحاِب النَّبِيِّ : قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2350

. رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى يَْخُرَج النَّبِيُّ ، يَْبتَِدُروَن الاََّواِرَي ِعْنَد اْلَمْغِربِ  ملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

ِع بَْعَد اْلَعْصرِ  َسأَْلُت أَاََس ْبَن َمالٍِك َعنِ  :َعْن ُمْختَاِر ْبِن فُْلفٍُل قَالَ و (2355  ،التَّطَوُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَوُكنَّا اَُصلِّي َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ ، َكاَن ُعَمُر يَْضِرُب اأْلَْيِدي َعلَى َصاَلٍة بَْعَد اْلَعْصرِ  :فَقَالَ 

هَُما ملسو هيلع هللا ىلصأََكاَن َرُسوُل هللا  :فَقُْلُت لَهُ  .قَْبَل َصاَلِة الَمْغِربِ  َرْكَعتَْيِن بَْعَد ُغُروِب الشَّْمسِ   ؟َصالَّ

                                                 

 للعالماة «ماذيصاحيح التر»(، وهاو فاي 362حديث صاحيح لغياره، رواه الترماذي ) 2

 األلبااي رحمه هللا.

الجااااامع »وهااااو فااااي  ( بإسااااناب حااااان،330(، والترمااااذي )2602)رواه أبااااو باوب  6

 .(2016(« الصحيح
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. رواه مالمَولَْم يَْنهَنَا ،َكاَن يََرااَا اَُصلِّيِهَما فَلَْم يَأُْمْراَا :قَالَ  
2
. 

ُن لَِصاَلِة الَمغْ : قَالَ وعنه رضي هللا عنه  (2351 َن الُمَؤذِّ ِرِب ُكنَّا بِالَمِدينَِة فَإَِذا أَذَّ

َواِريَ  ُجَل اْلَغِريَب لَيَْدُخُل الَمْاِجدَ  ،فَيَْرَكُعوَن َرْكَعتَْيِن َرْكَعتَْينِ  ،اْبتََدُروا الاَّ  ،َحتَّى إِنَّ الرَّ

اَلةَ قَْد ُصلِّيَتْ  .رواه مالمِمْن َكْثَرِة َمْن يَُصلِّيِهَما ؛فَيَْحِاُب أَنَّ الصَّ
6
. 

 ،يَُصلِّي بِالنَّاِس الَمْغِربَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَ َكا :قَالَتْ رضي هللا عنها،  َعائَِشةَ و (2310

. رواه مالمفَيَُصلِّي َرْكَعتَْينِ  ،ثُمَّ يَْدُخلُ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َحفِْظُت ِمنَ وتقدم حديث ابن عمر رضي هللا عنهما أاه قال:  (2312

 .َوَرْكَعتَْيِن بَْعَد الَمْغِرِب فِي بَْيتِهِ  ومنها: ،َعْشَر َرَكَعاتٍ 

 قبلهاسنة العشاء بعدها و

 ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َحفِْظُت ِمنَ فيه حديث ابن عمر رضي هللا عنهما الاابق:  (2316

 ، ومنها: وركعتين بعد العشاء في بيته.َعْشَر َرَكَعاتٍ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُمَغفٍَّل الُمَزاِيِّ و (2313

متفق عليه«. لَِمْن َشاءَ » :ثاََلثًا قَاَل فِي الثَّالِثَةِ  :قَالَهَا «بَْيَن ُكلِّ أََذانَْيِن َصًَلة  »
3
 . 

 سنة الجمعة

بعد الجمعة ركعتين.  ملسو هيلع هللا ىلصفيه حديث ابن عمر الاابق أاه صلى مع النبي  (2313

 متفق عليه.

إَِذا َصلَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2311

روه مالم«. َصلِّ بَْعَدَها أَْربَعاافَْليُ  ،أََحُدُكْم الُجُمَعةَ 
1
. 

َذا َصلَّْيتُْم بَْعَد الُجُمَعةِ إ»وفي رواية:  (2312 فَإِْن َعِجَل بَِك  ،فََصل وا أَْربَعاا ،ِِ

 «.َوَرْكَعتَْيِن إَِذا َرَجْعتَ  ،َشْيء  فََصلِّ َرْكَعتَْيِن فِي الَمْسِجدِ 

َع َصاَلِة َرُسوِل  أَاَّهُ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ و (2310 َوَصَف تَطَوُّ

فَيَُصلِّي َرْكَعتَْيِن فِي بَْيتِهِ  ،فََكاَن اَل يَُصلِّي بَْعَد اْلُجُمَعِة َحتَّى يَْنَصِرفَ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
2

. متفق 

                                                 

 (.532مالم ) 2

 (.530مالم ) 6

 ، أي: بيتها.«ثم يدخل»(. قولها: 030مالم ) 3
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قال العالماة ابان القايم رحماه هللا: وكاان صالى هللا علياه وسالم إذا صالى الجمعاة بخال  2
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عليه
2
. 

 الوتر

 ،اْلِوْتُر لَْيَس بَِحْتٍم َكَصاَلتُِكْم الَمْكتُوبَةِ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعلِيٍّ  (2315

رواه «. فَأَْوتُِروا يَا أَْهَل اْلقُْرآنِ  ،إِنَّ هللا ِوْتر  يُِحب  اْلِوْترَ » :َوقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِكْن َسنَّ َرُسوُل هللا َولَ 

أبو باوب، والترمذي
6
. 

َكاَن يَُصلِّي َصاَلتَهُ بِاللَّيِْل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنها  َعْن َعائَِشةَ و (2311

. رواه مالمفَأَْوتََرتْ  ،فَإَِذا بَقَِي اْلِوْتُر أَْيقَظَهَا ،ْيهِ َوِهَي ُمْعتَِرَضةٌ بَْيَن يَدَ 
3
. 

 صالة الضحى

بِِصيَاِم  :بِثاََلثٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْوَصااِي َخلِيلِي : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2100

َحى ،ثاََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  . متفق عليهْرقُدَ َوأَْن أُوتَِر قَْبَل أَْن أَ  ،َوَرْكَعتَْي الضُّ
3
. 

وفي رواية للبخاري
1
 .أَْوَصااِي َخلِيلِي بِثاََلٍث اَل أََبُعهُنَّ َحتَّى أَُموتَ : 

 ُكلِّ  َعلَى يُْصبِحُ » :قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ وعن أبي ذر رضي هللاُ عنه،   (2102

 ،َصَدقَة   تَْهلِيلَةٍ  َوُكل   ،َصَدقَة   تَْحِميَدةٍ  َوُكل   ،َصَدقَة   تَْسبِيَحةٍ  فَُكل   ،َصَدقَة   أََحِدُكمْ  ِمنْ  ُسًَلَمى

 َذلِكَ  ِمنْ  َويُْجِزئُ  ،َصَدقَة   المْنَكرِ  َعنِ  َونَْهي   ،َصَدقَة   بِالَمْعُروفِ  َوأَْمر   ،َصَدقَة   تَْكبِيَرةٍ  َوُكل  

=

                                                                                                                                   

ن صلى في الماجد صلى أربًعا، وإن صلى في بيته صالى ركعتاين. العباس ابن تيمية: إ

قال ابن القيم: قلت: وعلى هذا تدل األحابيث، وقد ذكر أباو باوب عان ابان عمار أااه كاان 

 إذا صلى في الماجد صلى أربًعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين اهـ

حان رواه أبو باوب برقم قلت: الحديث الذي استدل به العالمة ابن القيم رحمه هللا حديث 

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2031)«صحيح أبي باوب»(، وهو في 2230)

 (.556(، ومالم )130البخاري ) 2

الجااااامع »( بإسااااناب حااااان، وهااااو فااااي 313(، والترمااااذي )2322رواه أبااااو باوب ) 6

 (.2012) «الصحيح

 (.033مالم ) 3

 (،062(، ومالم )2152البخاري ) 3

 (.2205البخاري ) 1
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َحى ِمنَ  يَْرَكُعهَُما َرْكَعتَانِ   رواه مالم«. الض 
2
. 

َحى  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  ارضي هللا عنه َعْن َعائَِشةَ و (2106 يَُصلِّي الضُّ

. رواه مالمَويَِزيُد َما َشاَء هللا ،أَْربًَعا
6
. 

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَالَ و (2103  ملسو هيلع هللا ىلصَما أَْخبََراِي أََحٌد أَاَّهُ َرأَى النَّبِيَّ : َعْن َعْبِد الرَّ

َحى إاِلَّ أُمَّ هَااِئٍ  ثَ  ،يَُصلِّي الضُّ  ،َبَخَل بَْيتَهَا يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصْت أَنَّ َرُسوَل هللا فَإِاَّهَا َحدَّ

فَاْغتََاَل فََابََّح ثََماَن َرَكَعاٍت َما َرأَْيتُهُ َصلَّى َصاَلةً قَطُّ أََخفَّ ِمْنهَا َغْيَر أَاَّهُ َكاَن يُتِمُّ 

ُجوبَ  ُكوَع َوالاُّ . متفق عليهالرُّ
3
. 

قَْصَعةٌ يُقَاُل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لِلنَّبِيِّ قال: وعن عبد هللا بن بار رضي هللا عنه  (2103

اُء يَْحِملُهَا أَْربََعةُ ِرَجالٍ  :لَهَا ا أَْضَحْوا ،اْلَغرَّ َحى ،فَلَمَّ أُتَِي بِتِْلَك اْلقَْصَعِة  ،َوَسَجُدوا الضُّ

... الحديث. رواه أبو باوبفَاْلتَفُّوا َعلَْيهَا ،َوقَْد ثُِرَب فِيهَا ،يَْعنِي
3
. 

فِي » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا هللا عنه قال:  وعن بريدة رضي (2101

ْنَساِن ِست وَن َوثًََلُث ِمائَِة َمْفِصلٍ   «فََعلَْيِه أَْن يَتََصدََّق َعْن ُكلِّ َمْفِصٍل ِمْنَها َصَدقَةا  ،اإْلِ

ْيُء  ،ِجِد تَْدفِنَُهاالن َخاَعةُ فِي الَمسْ » :قَالَ  ،الَِّذي يُِطيُق َذلَِك يَا َرُسوَل هللا فََمنِ  :قَالُوا أَْو الشَّ

يِه َعنِ  َحى تُْجِزُئ َعْنكَ  ،فَإِْن لَْم تَْقِدرْ  ،الطَِّريقِ  تُنَحِّ رواه أحمد«. فََرْكَعتَا الض 
1
. 

بعثا فأعظموا  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بعث رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرةو (2102

ا قط أسرع كرة، وال الغنيمة، وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول هللا، ما رأينا بعث

أَل أخبركم بأسرع كرة منه، وأعظم غنيمة؟ »أعظم منه غنيمة من هذا البعث، فقال: 

فصلى فيه الغداة، ثم  ،فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد ،رجل توضأ في بيته

. رواه أبو يعلى، وابن حبان«، فقد أسرع الكرة، وأعظم الغنيمةىعقب بصًلة الضح
2
 . 

 َعنِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنهما  أَبِي َذرٍّ و  ،دَّْرَباءِ َعْن أَبِي الو (2100

ِل النََّهاِر أَْربََع َرَكَعاٍت أَْكفَِك آِخَرهُ » :هللا َعزَّ َوَجلَّ أَاَّهُ قَالَ  رواه  «. اْبَن آَدَم اْرَكْع لِي ِمْن أَوَّ

الترمذي
0
. 

                                                 

 المفصل. «الاالمى»(.و060مالم ) 2

 (.021مالم ) 6

 (.332(، ومالم )2202البخاري ) 3

 (.2032) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3003رواه أبو باوب ) 3

 (.2030) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 1/313رواه أحمد ) 1

 «الصااحيحة»اب حااان، وهااو فااي ( بإساان6131(، واباان حبااان )3/2130أبااو يعلااى ) 2

(6132.) 
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َمْن َخَرَج ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ َرُسوَل هللارضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ و (2105

ا إِلَى َصًَلٍة َمْكتُوبَةٍ  َوَمْن َخَرَج إِلَى تَْسبِيحِ  ،فَأَْجُرهُ َكأَْجِر الَحاجِّ الُمْحِرمِ  ،بَْيتِِه ُمتَطَهِّرا

َحى ََل يَْنِصبُهُ إَِلَّ إِيَّاهُ  ََل لَْغَو بَْينَُهَما ِر َصًَلٍة ثْ إَوَصًَلة  َعلَى  ،فَأَْجُرهُ َكأَْجِر اْلُمْعتَِمرِ  ،الض 

رواه أبو باوب« ِكتَاب  فِي ِعلِّيِّينَ 
2

 

 وقتها المختار

ْيبَااِيِّ  َعنِ  (2101 َحى أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْرقََم َرأَى قَْوًما يَُصلُّوَن ِمنَ  اْلقَاِسِم الشَّ  ،الضُّ

اَعِة أَفْ  :فَقَالَ  اَلةَ فِي َغْيِر هَِذِه الاَّ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  ؛َضلُ أََما لَقَْد َعلُِموا أَنَّ الصَّ

ابِيَن ِحيَن تَْرَمُض اْلفَِصالُ » رواه مالم«. َصًَلةُ اْْلَوَّ
6
. 

 فضذ الركعتين بعد الوضوء

قَاَل لِباَِلٍل ِعْنَد َصاَلِة  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2120

ْثنِي بِأَرْ  ،يَا بًَِللُ » :اْلفَْجرِ  ْسًَلمِ َحدِّ فَإِنِّي َسِمْعُت َدفَّ نَْعلَْيَك بَْيَن  ؛َجى َعَمٍل َعِمْلتَهُ فِي اإْلِ

 ،َما َعِمْلُت َعَماًل أَْرَجى ِعْنِدي أَاِّي لَْم أَتَطَهَّْر طَهُوًرا فِي َساَعِة لَْيلٍ  :قَالَ  ؟«يََديَّ فِي الَجنَّةِ 

.ا ُكتَِب لِي أَْن أَُصلِّيَ أَْو اَهَاٍر إاِلَّ َصلَّْيُت بَِذلَِك الطُّهُوِر مَ 
3
 متفق عليه. 

 :فَقَالَ  ،فََدَعا باَِلاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأَْصبََح َرُسوُل هللا وعن بريدة رضي هللا عنه قال:  (2122

إِنِّي  ،َما َدَخْلُت الَجنَّةَ قَط  إَِلَّ َسِمْعُت َخْشَخَشتََك أََماِمي ،بَِم َسبَْقتَنِي إِلَى الَجنَّةِ  ،يَا بًَِللُ »

 ،فَأَتَْيُت َعلَى قَْصٍر ِمْن َذَهٍب ُمْرتَفٍِع ُمْشِرفٍ  ،فََسِمْعُت َخْشَخَشتَكَ  ،اِرَحةَ الَجنَّةَ َدَخْلُت اْلبَ 

 ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  .أَنَا َعَربِي   :قُْلتُ  .اْلَعَربِ  لَِرُجٍل ِمنَ  :قَالُوا ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  :فَقُْلتُ 

دٍ لَِرُجٍل ِمَن الُمْسلِِميَن  :قَالُوا ِة ُمَحمَّ د   :قُْلتُ  .ِمْن أُمَّ  :قَالُوا ؟لَِمْن َهَذا اْلقَْصرُ  .فَأَنَا ُمَحمَّ

يَا  :فَقَالَ  .«لََدَخْلُت اْلقَْصرَ  ،لَْوََل َغْيَرتَُك يَا ُعَمرُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .لُِعَمَر ْبِن الَخطَّابِ 

َما  :قَالَ  «؟بَِم َسبَْقتَنِي إِلَى الَجنَّةِ » :قَاَل لِباَِللٍ وَ  :قَالَ  .َما ُكْنُت أِلََغاَر َعلَْيكَ  ،َرُسوَل هللا

=

                                                                                                                                   

 (.321) «اإلرواء»

 (.120) «صحيح أبي باوب»( بإسناب حان، وهو في 115أبو باوب ) 2

، «على إثر صالة»، أي: يدفعه، ويتعبه. قوله: «ال ينصبه إال إياه»قوله: 

 دها.أي: بع

جمع أواب وهو كثير الرجوع إلى هللا سبحااه وتعاالى  «األوابين»( قوله: 035مالم ) 6

 بالتوبة.

 (.6315(، ومالم )2231البخاري ) 3

 قال الحافظ: أي: صوت مشيتك فيهما. «بف اعليك»قوله: 
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أْتُ   رواه أحمد«. بَِهَذا» ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوَصلَّْيُت َرْكَعتَْينِ  ،أَْحَدْثُت إاِلَّ تََوضَّ
2
. 

 فضذ الصالة بين مغرب وعشاء

اللَّْيِل َما  قَلِياًل ِمنَ َكااُوا  : ﴿فِي قَْولِِه َعزَّ َوَجلَّ رضي هللا عنه  َعْن أَاَسٍ  (2126

. رواه أبو باوبَواْلِعَشاءِ  ،َكااُوا يَُصلُّوَن فِيَما بَْيَن الَمْغِربِ  :قَالَ ﴾ يَْهَجُعونَ 
6
. 

وفي رواية له (2123
3

: فِي هَِذِه اآْليَةِ رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ : 

ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ  الَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَّهُمْ  تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعنِ ﴿  :قَالَ ﴾ َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ

 .َكااُوا يَتَيَقَّظُوَن َما بَْيَن الَمْغِرِب َواْلِعَشاِء يَُصلُّونَ 

 ،فََصلَّْيُت َمَعهُ الَمْغِربَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل أَتَْيُت النَّبِيَّ وعن حذيفة رضي هللا عنه  (2123

«الكبرى»رواه أحمد، والناائي في . إِلَى اْلِعَشاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََصلَّى النَّبِيُّ 
3
. 

 استحباب جعذ النوافذ في البيت

َصل وا أَي َها » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي  هللا عنه  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابِتٍ  (2121

ًَلِة َصًَلةُ الَمْرِء فِي بَْيتِِه إَِلَّ الَمْكتُوبَةَ  ،فِي بُيُوتُِكمْ  ،النَّاسُ  متفق عليه«. فَإِنَّ أَْفَضَل الصَّ
1
. 

اْجَعلُوا ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، مارضي هللا عنه اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2122

ا ،َصًَلتُِكْم فِي بُيُوتُِكمْ  متفق عليه«. َوََل تَتَِّخُذوَها قُبُورا
2
. 

إَِذا قََضى أََحُدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ و (2120

ًَلةَ فِي مَ  فَإِنَّ هللا َجاِعل  فِي بَْيتِِه ِمْن َصًَلتِهِ  ؛فَْليَْجَعْل لِبَْيتِِه نَِصيباا ِمْن َصًَلتِهِ  ،ْسِجِدهِ الصَّ

ا رواه مالم«. َخْيرا
0
. 

ِه َعْبِد هللا ْبِن َسْعٍد قَالَ  ،َعْن َحَراِم ْبِن ُمَعاِويَةَ و (2125 َسأَْلُت َرُسوَل هللا : َعْن َعمِّ

اَل  ملسو هيلع هللا ىلص اَلةُ فِي الَمْاِجدِ  ،ةُ فِي بَْيتِيأَيَُّما أَْفَضُل الصَّ أَََل تََرى إِلَى بَْيتِي َما » :قَالَ  ؟أَْو الصَّ

                                                 

الجامع الصاحيح  »( بإسناب صحيح وهو في 3251(، والترمذي )1/313روه أحمد ) 2

» (511.) 

 ( بإسناب صحيح.2366رواه أبو باوب ) 6

3 (2362.) 

( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 352« )الكبااارى»، والنااااائي فاااي (1/312)رواه أحماااد 3

 (.6/361« )الصحيحه»

 (.052(، ومالم )032البخاري ) 1

 (.000(، ومالم )336البخاري ) 2

 (.005مالم ) 0
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إَِلَّ أَْن  ،فَََلَْن أَُصلَِّي فِي بَْيتِي أََحب  إِلَيَّ ِمْن أَْن أَُصلَِّي فِي الَمْسِجدِ  ،الَمْسِجدِ  أَْقَربَهُ ِمنَ 

رواه ابن ماجة«. تَُكوَن َصًَلةا َمْكتُوبَةا 
2
. 

فََصلَّى بِنَا الَمْغِرَب فِي  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَتَااَا َرُسوُل هللا :َعْن َمْحُموِب ْبِن لَبِيٍد قَالَ و (2121

ا َسلََّم ِمْنهَا قَالَ  ،َمْاِجِداَا ْبَحةِ » :فَلَمَّ ْكَعتَْيِن فِي بُيُوتُِكْم لِلس  «بَعد المغرب اْرَكُعوا َهاتَْيِن الرَّ
6

 

 فضذ الجمعة وبيان شيء من أحكامها وآدابها

 لجمعة أفضذ أيام األسبوعا

َخْيُر يَْوٍم طَلََعْت َعلَْيِه » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2160

َوََل تَقُوُم  ،َوفِيِه أُْخِرَج ِمْنَها ،َوفِيِه أُْدِخَل الَجنَّةَ  ،فِيِه ُخلَِق آَدمُ  ،يَْوُم الُجُمَعةِ  :الشَّْمسُ 

رواه مالم«. ي يَْوِم الُجُمَعةِ السَّاَعةُ إَِلَّ فِ 
3
. 

َما تَْطلُُع » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2162

َوَما ِمْن َدابٍَّة إَِلَّ تَْفَزُع لِيَْوِم  ،أَْو أَْعظََم ِمْن يَْوِم الُجُمَعةِ  ،َوََل تَْغُرُب بِأَْفَضلَ  ،الشَّْمُس بِيَْومٍ 

ْنسِ  ِة إَِلَّ َهَذاِن الثَّقًََلِن ِمنَ الُجُمعَ  لَ  ،اْلِجنِّ َواإْلِ َل فَاْْلَوَّ  ،َوَعلَى ُكلِّ بَاٍب َملََكاِن يَْكتُبَاِن اْْلَوَّ

َم بََدنَةا  َم َشاةا  ،َوَكَرُجٍل قَدََّم بَقََرةا  ،َكَرُجٍل قَدَّ ا ،َوَكَرُجٍل قَدَّ َوَكَرُجٍل قَدََّم  ،َوَكَرُجٍل قَدََّم طَْيرا

ُحفُ  ،ْيَضةا بَ  َماُم طُِويَْت الص  رواه أحمد«. فَإَِذا قََعَد اإْلِ
3
. 

 الجمعة من خصائص هذه األمة

نَْحُن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا  عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2166

فََهَذا اْليَْوُم  ،نَاهُ ِمْن بَْعِدِهمْ َوأُوتِي ،أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلِنَا ،اْْلِخُروَن السَّابِقُوَن يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

ا لِْليَُهودِ  ،الَِّذي اْختَلَفُوا فِيهِ  َحق  » :ثُمَّ قَالَ  ،فََاَكتَ  «َوبَْعَد َغٍد لِلنََّصاَرى ،فََهَدانَا هللا فََغدا

ا متفق «. َوَجَسَدهُ  ،َسهُ يَْغِسُل فِيِه َرأْ  ،َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَْغتَِسَل فِي ُكلِّ َسْبَعِة أَيَّاٍم يَْوما

عليه
1
. 

 من فضائذ الجمعة أنها من أسباب تكفير الخطايا

                                                 

 (.523) «حيحالجامع الص»( بإسناب حان، وهو في 2305رواه ابن ماجة ) 2

 (.521) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 1/360رواه أحمد ) 6

 (.513مالم ) 3

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 6/310رواه أحماااد ) 3

(211.) 

 (.511(، ومالم )502البخاري ) 1
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لََواُت » :َكاَن يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2163  الصَّ

إَِذا اْجتَنََب  َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن ُمَكفَِّرات  َما بَْينَُهنَّ  ،َوالُجْمَعةُ إِلَى الُجْمَعةِ ، الَخْمسُ 

رواه مالم«.اْلَكبَائِرَ 
2
. 

 ،ثُمَّ أَتَى الُجُمَعةَ  ،اْغتََسلَ  َمنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَعنْ و (2163

َر لَهُ  ْيَن ثُمَّ يَُصلِّي َمَعهُ ُغفَِر لَهُ َما بَْينَهُ َوبَ  ،ثُمَّ أَْنَصَت َحتَّى يَْفُرَغ ِمْن ُخْطبَتِهِ  ،فََصلَّى َما قُدِّ

رواه مالم«. َوفَْضُل ثًََلثَِة أَيَّامٍ  ،الُجُمَعِة اْْلُْخَرى
6
. 

 من فضائلها أن فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء

 ،َذَكَر يَْوَم اْلُجُمَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2161

هَُو قَائِم  يَُصلِّي يَْسأَُل هللا تََعالَى َشْيئاا إَِلَّ وَ  ،فِيِه َساَعة  ََل يَُوافِقَُها َعْبد  ُمْسلِم  » :فَقَالَ 

. متفق عليهَوأََشاَر بِيَِدِه يُقَلِّلُهَا «أَْعطَاهُ إِيَّاهُ 
3
. 

 :َجالِسٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقُْلُت َوَرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا  عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َساَلمٍ و (2162

ْلُجُمَعِة َساَعةً اَل يَُوافِقُهَا َعْبٌد ُمْؤِمٌن يَُصلِّي يَْاأَُل هللا فِيهَا إِاَّا لَنَِجُد فِي ِكتَاِب هللا فِي يَْوِم ا

 «أَْو بَْعُض َساَعةٍ » ملسو هيلع هللا ىلصفَأََشاَر إِلَيَّ َرُسوُل هللا  :قَاَل َعْبُد هللا .َشْيئًا إاِلَّ قََضى لَهُ َحاَجتَهُ 

 «ِهَي آِخُر َساَعاِت النََّهارِ » :قَالَ  ؟ِهيَ أَيُّ َساَعٍة  :قُْلتُ  .أَْو بَْعُض َساَعةٍ  ،َصَدْقتَ  :فَقُْلتُ 

ثُمَّ َجلََس ََل يَْحبُِسهُ  ،بَلَى إِنَّ اْلَعْبَد الُمْؤِمَن إَِذا َصلَّى» :قَالَ  .إِاَّهَا لَْيَاْت َساَعةَ َصاَلةٍ  :قُْلتُ 

ًَلةُ  ًَلةِ  ،إَِلَّ الصَّ رواه ابن ماجة«. فَُهَو فِي الصَّ
3
. 

يَْوُم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، مارضي هللا  عنه هللا َعْن َجابِِر ْبِن َعْبدِ و (2160

 ،الُجُمَعِة اْثنَتَا َعْشَرةَ َساَعةا ََل يُوَجُد فِيَها َعْبد  ُمْسلِم  يَْسأَُل هللا َشْيئاا إَِلَّ آتَاهُ إِيَّاهُ 

رواه أبو باوب، والناائي«. فَاْلتَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بَْعَد اْلَعْصرِ 
1
. 

 ضائذ الجمعة ما جاء عن أو  بن أو  الثقفي رضي هللا عنهومن ف

َل يَْوَم الُجُمَعةِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا قال:  (2165 ثُمَّ  ،َواْغتََسلَ  ،َمْن َغسَّ

َر َواْبتََكرَ  َمامِ  َوَدنَا ِمنَ  ،َوَمَشى َولَْم يَْرَكبْ  ،بَكَّ لِّ ُخْطَوٍة َولَْم يَْلُغ َكاَن لَهُ بِكُ  ،فَاْستََمعَ  ،اإْلِ

                                                 

 (.633مالم ) 2

 (.510مالم ) 6

 (.516(، ومالم )131البخاري ) 3

 (.2010) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 2231ن ماجة )رواه اب 3

صحيح الترغيب »( بإسناب حان، وهو في 2351(، والناائي )2035رواه أبو باوب ) 1

 (.003) «الترغيب والترهيب
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رواه أبو باوب«. َوقِيَاِمَها ،َعَمُل َسنٍَة أَْجُر ِصيَاِمَها
2
. 

 وجوب صالة الجمعة على كذ ذكر حر بالغ مقيم غير معذور

الِة ِمن يَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر قال هللا تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا اُوِبي لِلصَّ

 .[1]الجمعة:  ُروا اْلبَْيَع َذلُِكْم َخْيٌر لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن﴾هللا َوذَ 

َعلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعْن َحْفَصةَ  ،اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2161

واه أبو باوب، ر« َوَعلَى ُكلِّ َمْن َراَح إِلَى الُجُمَعِة اْلُغْسلُ  ،ُكلِّ ُمْحتَلٍِم َرَواح  إِلَى الُجُمَعةِ 

والناائي
6
. 

الُجُمَعةُ َحق  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن طَاِرِق ْبِن ِشهَابٍ و (2130

أَْو  ،أَْو َصبِي   ،أَْو اْمَرأَة   ،َعْبد  َمْملُوك   :إَِلَّ أَْربََعةا  ،َواِجب  َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم فِي َجَماَعةٍ 

رواه أبو باوب«. َمِريض  
3
. 

 يظ في ترث الجمعة لغير عذرالتغل

 ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَُما َسِمَعا َرُسوَل هللا عن ابن عمر، وأبي هريرة رضي هللا عنهما  (2132

أَْو لَيَْختَِمنَّ هللا َعلَى  ،الُجُمَعاتِ  لَيَْنتَِهيَنَّ أَْقَوام  َعْن َوْدِعِهمُ » :يَقُوُل َعلَى أَْعَواِب ِمْنبَِرهِ 

رواه مالم«. اْلَغافِلِينَ  ثُمَّ لَيَُكونُنَّ ِمنَ  ،قُلُوبِِهمْ 
3
. 

قَاَل لِقَْوٍم يَتََخلَّفُوَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ بن ماعوب رضي هللا عنه  َعْن َعْبِد هللاو (2136

َق َعلَى ِرَجاٍل يَتََخلَّفُوَن  ،لَقَْد َهَمْمُت أَْن آُمَر َرُجًلا يَُصلِّي بِالنَّاسِ » :اْلُجُمَعةِ  َعنِ  ثُمَّ أَُحرِّ

رواه مالم« يُوتَُهمْ الُجُمَعِة بُ  َعنِ 
1
. 

ْمِريِّ َوَكااَْت لَهُ ُصْحبَةٌ و (2133 َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي اْلَجْعِد الضَّ

رواه أبو باوب، والترمذي«. تََهاُوناا بَِها طَبََع هللا َعلَى قَْلبِهِ  ؛تََرَك ثًََلَث ُجَمعٍ 
2
 . 

                                                 

( للعالمااةاأللبااي 303، 303) «الصااحيحة»(، وهااو فااي 331،332رواه أبااو باوب ) 2

 رحمه هللا.

 «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 2302(،والناااائي )336أبااو باوب ) 6

(2013.) 

 (.2200« )الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2020رواه أبو باوب ) 3

 (.521مالم ) 3

 (.216مالم ) 1

 «صااحيح الجااامع»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 100(، والترمااذي )2016أبااو باوب ) 2

(221.) 
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 من أحكام الجمعة وجوب الغسذ لمن أتى إليها 

ُغْسُل يَْوِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َعنْ  (2133

متفق عليه«. الُجُمَعِة َواِجب  َعلَى ُكلِّ ُمْحتَلِمٍ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  بن عمر رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللاو (2131

متفق عليه«. فَْليَْغتَِسلْ  ،َي الُجُمَعةَ إَِذا أََراَد أََحُدُكْم أَْن يَأْتِ » :يَقُولُ 
6
. 

َحق  َعلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2132

ا يَْغِسُل فِيِه َرْأَسهُ  متفق عليه«. َوَجَسَدهُ  ،ُكلِّ ُمْسلٍِم أَْن يَْغتَِسَل فِي ُكلِّ َسْبَعِة أَيَّاٍم يَْوما
3
. 

اْغتَِسلُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َذَكُروا :قُْلُت اِلْبِن َعبَّاسٍ  :لَ قَا طَاُوسٌ وعن  (2130

قَاَل اْبُن  «الطِّيبِ  َوأَِصيبُوا ِمنَ  ،َواْغِسلُوا ُرُءوَسُكْم َوإِْن لَْم تَُكونُوا ُجنُباا ،يَْوَم الُجُمَعةِ 

ا اْلُغْاُل فَنََعمْ  :َعبَّاسٍ  ا الطِّيُب فاََل أَْبرِ  ،أَمَّ . رواه البخارييَوأَمَّ
3
. 

من أحكام الجمعة وآدابها التجمذ لها بأحسن ما يجد من اللبا  الشرعي
1
 

أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرأَى ُحلَّةً رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2135

 ؛فَلَبِْاتَهَا يَْوَم اْلُجُمَعةِ  ؛هِ لَْو اْشتََرْيَت هَذِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ،ِسيََراَء ِعْنَد بَاِب الَمْاِجدِ 

إِنََّما يَْلبَُس َهِذِه َمْن ََل َخًَلَق لَهُ فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َولِْلَوْفِد إَِذا قَِدُموا َعلَْيكَ 

ْنهُ فَأَْعطَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا عَ  ،ِمْنهَا ُحلَلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َجاَءْت َرُسوَل هللا  «اْْلِخَرةِ 

قَاَل  .َكَاْوتَنِيهَا َوقَْد قُْلَت فِي ُحلَِّة ُعطَاِرٍب َما قُْلتَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل ُعَمرُ  ،ِمْنهَا ُحلَّةً 

فََكَااهَا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ أًَخا  ،«إِنِّي لَْم أَْكُسَكَها لِتَْلبََسَها» :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

ا. متفق عليهُمْشِركً  لَهُ بَِمكَّةَ 
2
. 

قَاَل : قَااَل  رضي هللا عنهما َوأَبِي هَُرْيَرةَ  ،َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و (2131

َوَمسَّ ِمْن ِطيٍب إِْن  ،َولَبَِس ِمْن أَْحَسِن ثِيَابِهِ  ،اْغتََسَل يَْوَم الُجُمَعةِ  َمنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

                                                 

 (.532(، ومالم )510البخاري ) 2

 (.533(، ومالم )513ري )البخا 6

 (.531(، ومالم )510البخاري ) 3

 (.553البخاري ) 3

هذا القيد يخارج ماكاان لباًساا غيار شارعي كالبنطاال، والكرفتاه وغيار ذلاك مان لبااس  1

وغير ذلك من األبلة  «ومن تشبه بقوم فهو منهم»: ملسو هيلع هللا ىلصالكفار، فال يجوز التجمل به لقوله 

إظهار األبلة في حكم التشابه »استوعبتها بحمد هللا في  في النهي عن التشبه بالكفار، وقد

 . «بالكفار األذلة

 (.6025(، ومالم )552البخاري ) 2
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ثُمَّ أَْنَصَت  ،ثُمَّ َصلَّى َما َكتََب هللا لَهُ  ،لَْم يَتََخطَّ أَْعنَاَق النَّاسِ ثُمَّ أَتَى الُجُمَعةَ فَ  ،َكاَن ِعْنَدهُ 

إَِذا َخَرَج إَِماُمهُ َحتَّى يَْفُرَغ ِمْن َصًَلتِِه َكانَْت َكفَّاَرةا لَِما بَْينََها َوبَْيَن ُجُمَعتِِه الَّتِي 

رواه أبو باوب«.قَْبلََها
2
. 

 التطيب لها واإلدهان من آدابها وأحكامها استحباب

ََل يَْغتَِسُل َرُجل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ  (2130

 ،أَْو يََمس  ِمْن ِطيِب بَْيتِهِ  ،َويَدَِّهُن ِمْن ُدْهنِهِ  ،َويَتَطَهَُّر َما اْستَطَاَع ِمْن طُْهرٍ  ،يَْوَم الُجُمَعةِ 

ُق بَْيَن اْثنَْينِ ثُمَّ يَْخُرُج فًََل  َمامُ  ،ثُمَّ يَُصلِّي َما ُكتَِب لَهُ  ،يُفَرِّ إَِلَّ ُغفَِر  ؛ثُمَّ يُْنِصُت إَِذا تََكلََّم اإْلِ

رواه البخاري«. لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن الُجُمَعِة اْْلُْخَرى
6
. 

 رضي هللا عنه قَاَل أَْشهَُد َعلَى أَبِي َسِعيدٍ وعن عمر بن سليم األاصاري  (2132

َوأَْن  ،اْلُغْسُل يَْوَم الُجُمَعِة َواِجب  َعلَى ُكلِّ ُمْحتَلِمٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْشهَُد َعلَى َرُسوِل هللا : قَالَ 

متفق عليه«. َوأَْن يََمسَّ ِطيباا إِْن َوَجدَ  ،يَْستَنَّ 
3
. 

 من آداب الجمعة التبكير لها

 اْغتََسلَ  َمنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ ، َعْنهُ  رضي هللاُ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2136

بَ  فََكأَنََّما َراحَ  ثُمَّ  ،الَجنَابَةِ  ُغْسلَ  الُجُمَعةِ  يَْومَ   الثَّانِيَةِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،بََدنَةا  قَرَّ

بَ  فََكأَنََّما بَ  فََكأَنََّما الثَّالِثَةِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،بَقََرةا  قَرَّ ا قَرَّ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،أَْقَرنَ  َكْبشا

ابَِعةِ  السَّاَعةِ  بَ  فََكأَنََّما الرَّ بَ  فََكأَنََّما الَخاِمَسةِ  السَّاَعةِ  فِي َراحَ  َوَمنْ  ،َدَجاَجةا  قَرَّ  بَْيَضةا  قَرَّ

َمامُ  َخَرجَ  فَإَِذا ْكرَ  الَمًَلئَِكةُ يَْستَِمُعونَ  َحَضَرتِ  اإْلِ متفق عليه«. الذِّ
4
. 

الَمًَلئَِكةُ َعلَى بَاِب الَمْسِجِد يَْكتُبُوَن  اَن يَْوُم الُجُمَعِة َوقَفَتِ إَِذا كَ »وفي روية لهما: 

لَ  َل فَاْْلَوَّ ِر َكَمثَِل الَِّذي يُْهِدي بََدنَةا  ،اْْلَوَّ ثُمَّ َكْبشاا ثُمَّ  ،ثُمَّ َكالَِّذي يُْهِدي بَقََرةا  ،َوَمثَُل الُمَهجِّ

َماُم طََوْوا ُصُحفَُهمْ  ثُمَّ بَْيَضةا فَإَِذا َخَرجَ  ،َدَجاَجةا  ْكرَ  ،اإْلِ  .«َويَْستَِمُعوَن الذِّ

تَْقعُُد الَمًَلئَِكةُ َعلَى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي أمامة رضي هللا عنه، عن النبي  (2133

لَ  ،أَْبَواِب الَمَساِجِد يَْوَم الُجُمَعةِ  َماَوالثَّالَِث َحتَّى  ،َوالثَّانِيَ  ،فَيَْكتُبُوَن اْْلَوَّ ُم إَِذا َخَرَج اإْلِ

                                                 

( للعالماة 302) «الصاحيحة»(، وهاو فاي 333حديث صحيح لغيره، رواه أبو باوب ) 2

 األلبااي رحمه هللا.

 (.553البخاري ) 6

 (.532(،ومالم )550البخاري ) 3

 (.510ومالم )(، 552البخاري )  3
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ُحفُ  ُرفَِعتِ   رواه أحمد«. الص 
2
. 

 من أحكام الجمعة ترث تخطي الرقاب

اِهِريَِّة قَالَ  (2133 يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع َعْبِد هللا ْبِن بُْاٍر َصاِحِب النَّبِيِّ : َعْن أَبِي الزَّ

اَء َرُجٌل يَتََخطَّى ِرقَاَب جَ  :فَقَاَل َعْبُد هللا ْبُن بُْارٍ  ؛اْلُجُمَعِة فََجاَء َرُجٌل يَتََخطَّى ِرقَاَب النَّاسِ 

روه أبو «. اْجلِْس فَقَْد آَذْيتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  ؛يَْخطُبُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ  ،النَّاِس يَْوَم اْلُجُمَعةِ 

باوب
6
. 

 من آداب الجمعة ترث التفريق بين اثنين

 .«فلم يفرق بين اثنين»تقدم في هذا الباب حديث سلمان، وفيه: 

 الجمعة وجوب اإلنصات للخطيب فيها من أحكام

إَِذا قُْلَت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه  (2131

َماُم يَْخطُبُ  :لَِصاِحبَِك يَْوَم الُجُمَعةِ  متفق عليه«. فَقَْد لََغْوتَ  ،أَْنِصْت َواإْلِ
3
. 

 فضذ اإلنصات للخطبة

أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل هللا قَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2132 َمْن تََوضَّ

ُغفَِر لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن الُجُمَعةِ  ؛فَاْستََمَع َوأَْنَصتَ  ،ثُمَّ أَتَى الُجُمَعةَ  ،فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ 

رواه مالم«. فَقَْد لََغا ؛َوَمْن َمسَّ الَحَصى ،َوِزيَاَدةُ ثًََلثَِة أَيَّامٍ 
3
. 
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 الترغيب في قيام الليذ

 بقيام الليذ ملسو هيلع هللا ىلصأَْمُر هللا نبيَّه محمًدا 

ْحُموباً﴾قال هللا تعالى:  ْد بِِه اَافِلَةً لََّك َعَاى أَن يَْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّ ﴿َوِمَن اللَّْيِل فَتَهَجَّ
2
 

 .[01]اإلسراء: 

ُل وقال تعالى:  مِّ أَْو *  هُ أَِو ااقُْص ِمْنهُ قَلِيالً اِْصفَ  *قُِم اللَّْيَل إاِلَّ قَلِيالً  *﴿يَا أَيُّهَا اْلُمزَّ

 .[3ـ 2]المزمل:  ِزْب َعلَْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيالً﴾

 اهتمام النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بقيام الليذ وامتثاله أمر هللا له في ذلث

 َحتَّى اللَّْيلِ  ِمنَ  يَقُومُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا اَبِيَّ  أَنَّ ، َعْنهَا رضي هللاُ  َعائَِشةَ  َعنْ  (2130

 َذْابِكَ  ِمنْ  تَقَدَّمَ  َما لَكَ  هللا َغفَرَ  َوقَدْ  ،هللا َرُسولَ  يَا هََذا تَْصنَعُ  لِمَ  :َعائَِشةُ  فَقَالَتْ  قََدَماهُ  تَتَفَطَّرَ 

رَ  َوَما ا أَُكونَ  أَنْ  أُِحب   أَفًََل » :قَالَ  ؟تَأَخَّ ا َعْبدا متفق عليه«. َشُكورا
6
. 

 يُْفِطُر ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  عنه قال: وعن أاس بن مالك رضي هللا (2135

ْهِر َحتَّى اَظُنَّ أَْن اَل يَُصوَم ِمْنهُ  َوَكاَن اَل  ،َويَُصوُم َحتَّى اَظُنَّ أَْن اَل يُْفِطَر ِمْنهُ َشْيئًا ،الشَّ

. رواه البخاريَرأَْيتَهُ  َواَل اَائًِما إاِلَّ  ،اللَّْيِل ُمَصلِّيًا إاِلَّ َرأَْيتَهُ  تََشاُء أَْن تََراهُ ِمنَ 
3
. 

اَل تََدْع : قَالَْت َعائَِشةُ َرِضَي هللا َعْنهَاوعن عبد هللا بن أبي قيس قال:  (2131

. رواه أَْو َكِاَل َصلَّى قَاِعًدا ،َوَكاَن إَِذا َمِرضَ  ،َكاَن اَل يََدُعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ َرُسوَل هللا ؛ قِيَاَم اللَّْيلِ 

أبو باوب
3
. 

ُكْنُت أَْسَمُع قَِراَءةَ : قَالَتْ  رضي هللا عنها بِْنِت أَبِي طَالِبٍ َعْن أُمِّ هَااٍِئ و (2110
                                                 

ْد بِهِ  ﴿قوله:  2 ، «اَافِلَاةً لَّاكَ »عاد ااوم. أي: بالقرآن. قال ابن كثير: والتهجد ما كاان ب ﴾فَتَهَجَّ

ْحُموباً »أي: زيابة في ثوابك، ورفع برجاتك.  أي: يحمدك  «َعَاى أَن يَْبَعثََك َربَُّك َمقَاماً مَّ

فيه الخالئق كلهام. قاال ابان جريار: قاال أكثار أهال التأويال: ذلاك هاو المقاام الاذي يقوماه 

ا هام فياه مان شادة ذلاك يوم القيامة للشفاعة للنااس لياريحهم ربهام مان عظايم ما ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 اليوم اهـ

( من 6521(، ومالم )3532(، ورواه البخاري)6560(، ومالم )3530البخاري ) 6

 حديث  المغيرة بن شعبة رضي هللاُ عنه.

 ، أي: تتشقق.«تتفطر»ومعنى 

 (.2232البخاري ) 3

 (.2001«)الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2300رواه أبو باوب ) 3
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. رواه ابن ماجةَوأَاَا َعلَى َعِريِشي ،بِاللَّْيلِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  
2
. 

 إطالة النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم صالته في الليذ

 فَلَمْ  لَْيلَةً  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َصلَّْيتُ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللاُ عنه قال:  (2112

 النَّبِيَّ  َوأََذرَ  أَْقُعدَ  أَنْ  هََمْمتُ  :قَالَ  ؟هََمْمتَ  َوَما :قُْلنَا َسْوءٍ  بِأَْمرِ  هََمْمتُ  َحتَّى قَائًِما يََزلْ 

متفق عليه.ملسو هيلع هللا ىلص
6
. 

 فَاْفتَتَحَ  لَْيلَةٍ  َذاتَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َصلَّْيتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ  َعنْ و (2116

 يَْرَكعُ  :فَقُْلتُ  فََمَضى ،َرْكَعةٍ  فِي بِهَا يَُصلِّي :فَقُْلتُ  َمَضى ثُمَّ  ،اْلِمائَةِ  ِعْندَ  يَْرَكعُ  :فَقُْلتُ  َرةَ اْلبَقَ 

اًل  يَْقَرأُ  ،فَقََرأَهَا ِعْمَرانَ  آلَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ  ،فَقََرأَهَا النَِّااءَ  اْفتَتَحَ  ثُمَّ  ،بِهَا  هَافِي بِآيَةٍ  َمرَّ  إَِذا ُمتََرسِّ

ذٍ  َمرَّ  َوإَِذا ،َسأَلَ  بُِاَؤالٍ  َمرَّ  َوإَِذا ،َسبَّحَ  تَْابِيحٌ  ذَ  بِتََعوُّ  ُسْبَحانَ » :يَقُولُ  فََجَعلَ  َرَكعَ  ثُمَّ  ،تََعوَّ

 ياًل طَوِ  قَامَ  ثُمَّ  ،«َحِمَدهُ  لَِمنْ  هللا َسِمعَ » :قَالَ  ثُمَّ  ،قِيَاِمهِ  ِمنْ  اَْحًوا ُرُكوُعهُ  فََكانَ  «اْلَعِظيمِ  َربِّيَ 

ا قَِريبًا . قِيَاِمهِ  ِمنْ  قَِريبًا ُسُجوُبهُ  فََكانَ  «اْْلَْعلَى َربِّيَ  ُسْبَحانَ » :فَقَالَ  َسَجدَ  ثُمَّ  ،َرَكعَ  ِممَّ

رواه مالم
3
. 

 استحباب إطالة القيام في صالة الليذ

اَلِة أَْفَضلُ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ  (2113  ؟أَيُّ الصَّ

رواه مالم«. طُوُل اْلقُنُوتِ » :الَ قَ 
3
. 

 بكاءه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم في صالة الليذ وخشوعه فيها

فقالت لعبيد  ،عن عطاء ، قال : بخلت أاا وعبيد بن عمير على عائشة (2113

كما قال األول: زر غبا تزبب حبا،  ،همَّ بن عمير: قد آن لك أن تزوراا، فقال: أقول يا أُ 

واا من رطااتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من قال: فقالت: بع

ذريني   ،يا عائشة»ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال:  ،، قال: فاكتتملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

قلت: وهللا إاي ألحب قربك، وأحب ما سرك، قالت: فقام فتطهر، ثم « أتعبد الليلة لربي

ل حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى ب

لحيته، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل األرض، فجاء بالل يؤذاه بالصالة، فلما رآه 

أفًل أكون »يبكي، قال: يا رسول هللا، لم تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم وما تأخر؟  قال: 

إن في خلق ﴿ولم يتفكر فيها   عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها

                                                 

 (.2003« )الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح،وهو في 2331ماجة ) رواه ابن 2

 (.003(، ومالم )2231البخاري ) 6

 ، أي: مرتاًل مبينًا الحروف مع إعطاء كل حرف حقه. «مترسالً »(. قوله: 006مالم ) 3

 (، والمراب بالقنوت: القيام.012مالم ) 3
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. رواه ابن حباناآلية كلها «﴾السموات واْلرض
2
. 

 اإلخالص في قيام الليذ

ُربَّ َصائٍِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2111

رواه أحمد«. السََّهرُ  َوُربَّ قَائٍِم َحظ هُ ِمْن قِيَاِمهِ  ،َحظ هُ ِمْن ِصيَاِمِه الُجوُع َواْلَعطَشُ 
6
. 

 قيام الليذ من صفات المتقين المحسنين

آِخِذيَن َما آتَاهُْم َربُّهُْم إِاَّهُْم َكااُوا قَْبَل  *﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُوٍن قال هللا تعالى: 

َن اللَّْيِل َما يَْهَجُعونَ  *َذلَِك ُمْحِانِيَن  ﴾َكااُوا قَلِيالً مِّ
3
 .[20ـ 21ريات: ]الذا 

 قيام الليذ من صفات األبرار

إذا اجتهد ألحد في الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبي  رضي هللا عنه عن أاس (2112

جعل هللا عليكم صًلة قوم أبرار، يقومون الليل، ويصومون النهار، ليسوا بأثمة »قال: 

«المنتخب». رواه عبد بن حميد في «وَل فجار
3
. 

 بلنا ومكفر للذنوب وقربٌة إلى عالم الغيوبق نْ قيام الليذ دأب الصالحين مِ 

عليكم »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول هللا رضي هللا عنه عن أبي أمامة الباهلي (2110

 فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، ومكفر للسيئات، ؛بقيام الليل

. رواه الحاكم«ومنهاة عن اإلثم
1
. 

 قيام الليذ من مراتب الكماذ

ُجُل َعْبُد »: ملسو هيلع هللا ىلص عنهما قال: قال رسول هللا عن ابن عمر رضي هللا لَْو َكاَن  هللانِْعَم الرَّ

                                                 

 (.2056) «حيحالجامع الص»( بإسناب حان، وهو في 260رواه ابن حبان ) 2

 (.2052) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان،وهو في 6/303رواه أحمد ) 6

ااَن اللَّْيااِل َمااا يَْهَجُعاونَ ﴿قولاه تعااالى:  3 قااال عبااد الاارحمن بان زيااد باان أساالم  ﴾َكااااُوا قَلِايالً مِّ

( 62/101وغيره من أئمة التفاير: كااوا قلايالً ماا يناامون مان الليال. رواه ابان جريار )

 يح.باند صح

 (.2001) «الجامع الصحيح»( باند صحيح، وهو في 2315) «المنتخب» 3

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2/305حااديث حااان لغيااره رواه  الحاااكم ) 1

 (.316) «اإلرواء»
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. متفق عليهاللَّْيِل إاِلَّ قَلِياًل  فََكاَن بَْعُد اَل يَنَاُم ِمنَ  ؛«اللَّْيلِ  يَُصلِّي ِمنَ  
2
. 

 أحب الصالة إلى هللا صالة داود عليه السالم

 إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هَُماَعنْ  هللا َرِضيَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللا َعْبدِ  َعنْ  (2115

يَامِ  أََحبَّ  ًَلةِ  َوأََحبَّ  ،َداُودَ  ِصيَامُ  هللا إِلَى الصِّ  َكانَ  ،السًََّلم َعلَْيهِ  َداُودَ  َصًَلةُ  هللا إِلَى الصَّ

ا يَُصومُ  َوَكانَ  ،ُسُدَسهُ  َويَنَامُ  ،ثُلُثَهُ  َويَقُومُ  ،اللَّْيلِ  نِْصفَ  يَنَامُ  ا يُْفِطرُ وَ  ،يَْوما متفق «. يَْوما

عليه
6
. 

 شرف المؤمن قيامه بالليذ

أتاني »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه عن سهل بن سعد (2111

فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك  ،جبريل عليه السًلم

ليل، به، ثم قال: يا محمد شرف المؤمن قيامه بال يمفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجز

رواه أبو اعيم، والحاكم«. وعزه استغناؤه عن الناس
3
. 

 إيقاظ النبي صلى هللا عليه وسلم ابنته فاطمة وزوجها للصالة في الليذ

 :قَالَ ف ليلةً  َوفَاِطَمةَ  ،طََرقَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َعلِيٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2120

متفق عليه«.أَََل تَُصلِّيَانِ »
3
. 

ى هللا عليه وعلى آله وسلم بالرحمة لمن قام يصلي في الليذ و أيقظ دعاء النبي صل
 امرأته

َرِحَم هللا َرُجًلا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2122

ِحَم هللا اْمَرأَةا رَ  ،فَإِْن أَبَْت نََضَح فِي َوْجِهَها الَماءَ  ،َوأَْيقَظَ اْمَرأَتَهُ  ،اللَّْيِل فََصلَّى قَاَم ِمنَ 

                                                 

 (.6301(، ومالم )2262البخاري ) 2

 (.2211(، ومالم )2232البخاري ) 6

( واللفاااظ لاااه، والحااااكم 3/613) «الحلياااة»رواه أباااو اعااايم فاااي  حاااديث حاااان لغياااره 3

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.532) «الصحيحة»(، وهو في 361 -3/363)

 (. ومعنى طرقه: أي أتاه ليالً.001(، ومالم )2260البخاري ) 3

 ،من عظم فضل الصالة في الليل ما كان يازعج ابنتاه ملسو هيلع هللا ىلصقال الطبري: لوال ما علم النبي 

هللا لخلقاه سااكنا، لكناه اختاار لهماا إحاراز تلاك الفضايلة علااى  وابان عماه فاي وقات جعلاه

 «فااتح الباااري»﴾ اهااـ ماان وأماار أهلااك بالصااالة﴿ :الدعااة والاااكون امتثاااال لقولااه تعااالى

(3/22.) 
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رواه أبو «. فَإِْن أَبَى نََضَحْت فِي َوْجِهِه الَماءَ  ،َوأَْيقَظَْت َزْوَجَها ،فََصلَّتْ  ،اللَّْيلِ  قَاَمْت ِمنَ 

باوب
2
. 

 استحباب المواظبة على قيام الليذ وكراهة تركه لمن كان يفعله

َرُسوُل  قَاَل لِيعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال:  (2126

متفق عليه«. فَتََرَك قِيَاَم اللَّْيلِ  ،ََل تَُكْن ِمْثَل فًَُلٍن َكاَن يَقُوُم اللَّْيلَ  ،يَا َعْبَد هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
6
. 

 صالة الليذ أفضذ نوافذ الصالة 

يَاِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2123 أَْفَضُل الصِّ

مُ بَْعَد رَ  ًَلِة بَْعَد اْلفَِريَضِة َصًَلةُ اللَّْيلِ  ،َمَضاَن َشْهُر هللا الُمَحرَّ رواه مالم«. َوأَْفَضُل الصَّ
3
. 

 فضذ من تعار من الليذ فصلى

َمْن تََعارَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه،  (2123

ْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا وَ  :فَقَالَ  ؛اللَّْيلِ  ِمنَ 

ةَ إَِلَّ بِاهلل ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َوُسْبَحاَن هللا ،هللالَحْمُد  ،قَِدير   ثُمَّ  ،َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

أَ َوَصلَّى قُبِلَْت َصًَلتُهُ  ،تُِجيَب لَهُ أَْو َدَعا اسْ  ،اْغفِْر لِي ،اللهمَّ  :قَالَ  رواه «. فَإِْن تََوضَّ

البخاري
3
. 

 بوذ الشيطان في أذني الذي ال يقوم الليذ

َرُجٌل اَاَم  ملسو هيلع هللا ىلصُذِكَر ِعْنَد النَّبِيِّ : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  بن ماعوب َعْن َعْبِد هللا (2121

متفق «. فِي أُُذنِهِ  :أَْو قَالَ  ،اَل الشَّْيطَاُن فِي أُُذنَْيهِ َذاَك َرُجل  بَ » :قَالَ  .لَْيلَهُ َحتَّى أَْصبَحَ 

                                                 

الجاااامع »( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 3/601(، والنااااائي )2613رواه أباااو باوب ) 2

 ( لْلمام الوابعي رحمه هللا.2050) «الصحيح

 (.2211(، ومالم )2216ي )البخار 6

 (2223مالم ) 3

التعار: اليقظة مع صاوت فهاذا الفضال لمان صاوت  «تعار»(. قوله: 2213البخاري ) 3

بما ذكر من ذكر هللا تعالى، هذا هاو الاار فاي اختياار هاذا اللفاظ بون اساتيقظ، أو ااتباه، 

َب الذكر، واستأاس به، وغلب علياه حتاى صاار حاديث افااه فاي  وإاما يتفق ذلك لمن تََعوَّ

اومه، ويقظته، فَأَْكَرَم من اتصف باذلك بإجاباة بعوتاه، وقباول صاالته. قالاه الحاافظ فاي 

 (.3/30) «الفتح»
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عليه 
2
. 

 حرص الشيطان على تثبيط العبد عن قيام الليذ

يَْعقُِد الشَّْيطَاُن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2122

 ،يَْضِرُب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعلَْيَك لَْيل  طَِويل  فَاْرقُدْ  ،ثًََلَث ُعقَدٍ  َعلَى قَافِيَِة َرْأِس أََحِدُكْم إَِذا ُهَو نَامَ 

أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،اْستَْيقَظَ فََذَكَر هللا اْنَحلَّْت ُعْقَدة   فَإِنِ   ،فَإِْن َصلَّى اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،فَإِْن تََوضَّ

متفق عليه«. َح َخبِيَث النَّْفِس َكْسًَلنَ َوإَِلَّ أَْصبَ  ،فَأَْصبََح نَِشيطاا طَيَِّب النَّْفسِ 
6
. 

 السنة في صالة الليذ االقتصار على إحدى عشرة ركعة

يَِزيُد فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسوُل هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (2120

ْن ُحْانِِهنَّ يَُصلِّي أَْربًَعا فاََل تََاْل عَ  ،َرَمَضاَن َواَل فِي َغْيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعةً 

 :قَالَْت َعائَِشةُ  .ثُمَّ يَُصلِّي ثاََلثًا ،فاََل تََاْل َعْن ُحْانِِهنَّ َوطُولِِهنَّ  ،ثُمَّ يَُصلِّي أَْربًَعا ،َوطُولِِهنَّ 

ََل يَنَاُم وَ  ،إِنَّ َعْينَيَّ تَنَاَمانِ  ،يَا َعائَِشةُ » :فَقَالَ  ؟أَتَنَاُم قَْبَل أَْن تُوتِرَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ 

متفق عليه«. قَْلبِي
3
. 

 استحباب قضاء صالة الليذ إذا فاتت بسبب نوم أو مرض أو نحو ذلث

اَلةُ ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ا، رضي هللا عنه َعْن َعائَِشةَ  (2125  َكاَن إَِذا فَاتَْتهُ الصَّ

. رواه مالمَرةَ َرْكَعةً النَّهَاِر ثِْنتَْي َعشْ  ِمْن َوَجٍع أَْو َغْيِرِه َصلَّى ِمنَ  ؛اللَّْيلِ 
3
. 

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال:  (2121

ُكتَِب لَهُ  ؛أَْو َعْن َشْيٍء ِمْنهُ فَقََرأَهُ فِيَما بَْيَن َصًَلِة اْلفَْجِر َوَصًَلِة الظ ْهرِ  ،نَاَم َعْن ِحْزبِهِ 

المرواه م«. اللَّْيلِ  َكأَنََّما قََرأَهُ ِمنَ 
1
. 

 استحباب قيام رمضان وهو التراويح
                                                 

 (.003(، ومالم )2233البخاري ) 2

قال الحافظ: واختلف في باول الشايطان، فقيال: هاو علاى  «بال الشيطان في أذايه»قوله: 

لك إذ ال إحالة فيه؛ ألاه ثبت أن الشيطان يأكل حقيقته قال القرطبي وغيره: ال مااع من ذ

ويشرب، وينكح فال مااع من أن يبول، ثم ذكر رحمه هللا أقوااًل أخرى هذا أرجحها، وهللا 

 (.3/65) «الفتح»أعلم. ااظر 

 ، أي: آخره.«قافية رأس أحدكم»(. قوله: 002(، ومالم )2236البخاري ) 6

 (.035(، ومالم )2230البخاري ) 3

 (.032م )مال 3

 ، أي: عما اعتابه من صالة، أو قراءة، وغير ذلك.«عن حزبه»(. قوله: 030مالم ) 1
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َمْن قَاَم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2100

َم ِمْن َذْنبِهِ  متفق عليه« َرَمَضاَن إِيَماناا َواْحتَِساباا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ
2
. 

 فضذ قيام ليلة القدر

لَْيلَةُ اْلقَْدِر  *َوَما أَْبَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر  *هُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر ﴿ إِاَّا أَاَزْلنَاقال هللا تعالى: 

ْن أَْلِف َشْهٍر  ن ُكلِّ أَْمٍر  *َخْيٌر مِّ وُح فِيهَا بِإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ َسالٌم ِهَي  *تَنَزَّ

 .[1ـ 2]القدر َحتَّى َمْطلَِع اْلفَْجِر﴾

بَاَرَكٍة إِاَّا ُكنَّا ُمنِذِريَن﴾الى: وقال تع  .[3]الدخان:  ﴿إِاَّا أَاَزْلنَاهُ فِي لَْيلٍَة مُّ

َمْن يَقُْم لَْيلَةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2102

َم ِمْن َذْنبِهِ  فق عليهمت«. اْلقَْدِر إِيَماناا َواْحتَِساباا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ
6
. 

 أن أرجى ليالي القدر هي ليالي الوتر من العشر األواخر من رمضان بيان

ْوا لَْيلَةَ اْلقَْدِر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (2106 تََحرَّ

رواه البخاري«. اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ  فِي اْلِوْتِر ِمنَ 
3
. 

 لوترأرجى ليالي ا

إِنَّ َعْبَد هللا ْبَن َمْاُعوٍب  :َسِمْعُت أُبَيَّ ْبَن َكْعٍب يَقُوُل َوقِيَل لَهُ  :َعْن ِزرٍّ قَالَ  (2103

َوهللا الَِّذي اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو إِاَّهَا لَفِي  :فَقَاَل أُبَيٌّ  ،َمْن قَاَم الاَّنَةَ أََصاَب لَْيلَةَ اْلقَْدرِ  :يَقُولُ 

ِهَي اللَّْيلَةُ الَّتِي أََمَراَا بِهَا  َو َوهللا إِاِّي أَلَْعلَُم أَيُّ لَْيلٍَة ِهيَ  -َما يَْاتَْثنِييَْحلُِف - .َرَمَضانَ 

بِقِيَاِمهَا ِهَي لَْيلَةُ َصبِيَحِة َسْبٍع َوِعْشِريَن َوأََماَرتُهَا أَْن تَْطلَُع الشَّْمُس فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

. رواه مالمَعاَع لَهَاَصبِيَحِة يَْوِمهَا بَْيَضاَء اَل شُ 
3
. 

                                                 

، أي: للثواب مان «احتاابًا»، أي: بشريعته. «إيمااًا»(. 011(، ومالم )30البخاري ) 2

 هللا تعالى.

 (.011(، ومالم )31البخاري ) 6

وتر من العشر األواخر. ثام وبوب عليه باب تحري ليلة القدر في ال (6020البخاري ) 3

قااال الحااافظ اباان حجاار رحمااه هللا شااارحاً لهااذه الترجمااة: فااي هااذه الترجمااة إشااارة إلااى 

رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان، ثم في العشر األخير مناه، ثام فاي أوتااره 

 ال في ليلة منه بعينها، وهذا هو الذي يدل عليه مجموع األخبار الواربة فيها.

 (.026مالم ) 3
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 ثمرات قيام الليذ

 من أسباب دخوذ الجنة

ا قال هللا تعالى:  ﴿تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن الَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَّهُْم َخْوفاً َوطََمعاً َوِممَّ

ِة أَْعيُنٍ  *َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُوَن  ن قُرَّ ا أُْخفَِي لَهُم مِّ  بَِما َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ َجَزاءً  فاَل تَْعلَُم اَْفٌس مَّ

 .[20ـ 22]الاجدة: 

أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َساَلمٍ و (2103

«. تَْدُخلُوا الَجنَّةَ بَِسًَلمٍ  ؛َوَصل وا َوالنَّاُس نِيَام   ،َوأَْطِعُموا الطََّعامَ  ،أَْفُشوا السًََّلمَ  ،النَّاسُ 

الترمذي.وه أحمد، روا
2
 

إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (2101

فَقَاَل أَبُو ُموَسى  «َوبَاِطنَُها ِمْن ظَاِهِرَها ،فِي الَجنَِّة ُغْرفَةا يَُرى ظَاِهُرَها ِمْن بَاِطنَِها

ا  هللَوبَاَت  ،َوأَْطَعَم الطََّعامَ  ،لَِمْن أَََلَن اْلَكًَلمَ » :الَ قَ  ،لَِمْن ِهَي يَا َرُسوَل هللا :اأْلَْشَعِريُّ  قَائِما

رواه أحمد.« َوالنَّاُس نِيَام  
6
 *** 

 من أسباب محبة هللا

يِر قَاَل: بَلََغنِي َعْن أَبِي َذرٍّ رضي هللا  (2102 خِّ ِف ْبِن َعْبِد هللا ْبِن الشِّ َعْن ُمطَرِّ

،ٍ بَلََغنِي َعْنَك َحِديٌث؛ فَُكْنُت عنه َحِديٌث؛ فَُكْنُت أُِحبُّ أَ  ْن أَْلقَاهُ، فَلَقِيتُهُ، فَقُْلُت لَهُ: يَا أَبَا َذر 

ْعُت أُِحبُّ أَْن أَْلقَاَك؛ فَأَْسأَلََك َعْنهُ. فَقَاَل: قَْد لَقِيَت، فَاْسأَْل. قَاَل: قُْلُت: بَلََغنِي أَاََّك تَقُوُل: َسمِ 

، َوثاََلثَةٌ يُْبِغُضهُمُ  ةٌ يُِحبُّهُمُ ثاََلثَ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  قَاَل: اََعْم « هللا َعزَّ َوَجلَّ  هللا َعزَّ َوَجلَّ

هللا َعزَّ  الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُِحبُّهُمُ  . ثاََلثًا يَقُولُهَا قَاَل: قُْلُت: َمنِ ملسو هيلع هللا ىلصَخلِيلِي  َعلَىفََما أََخالُنِي أَْكِذُب 

؟ قَاَل:  ي َسبِيِل هللا فَلَقَِي اْلَعُدوَّ ُمَجاِهًدا ُمْحتَِابًا، فَقَاتََل َحتَّى قُتَِل، َوأَْاتُْم َرُجٌل َغَزا فِ »َوَجلَّ

هللا َعزَّ َوَجل ﴿إِنَّ هللا يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف ًا﴾ َوَرُجٌل لَهُ َجاٌر  بِ تَِجُدوَن فِي ِكتَا

يَْحتَِابُهُ َحتَّى يَْكفِيَهُ هللا إِيَّاهُ بَِمْوٍت أَْو َحيَاٍة، َوَرُجٌل يَُكوُن َمَع يُْؤِذيِه فَيَْصبُِر َعلَى أََذاهُ، وَ 

اْلَكَرى، أَْو النَُّعاُس؛ فَيَْنِزلُوَن فِي آِخِر اللَّْيِل، فَيَقُوُم إِلَى  ، َحتَّى يَُشقَّ َعلَْيِهمُ ُرونَ قَْوٍم فَيَِاي

هللا؟ قَاَل: اْلفَُخوُر الُمْختَاُل َوأَْاتُْم  الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُْبِغُضهُمُ  نِ َوَصاَلتِِه قَاَل: قُْلُت: مَ  ُوُضوئِِه،

هللا َعزَّ َوَجلَّ ﴿إِنَّ هللا اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر﴾ َواْلبَِخيُل الَمنَّاُن،  تَابِ تَِجُدوَن فِي كِ 

                                                 

 «الصااحيحة»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 6351(، والترمااذي )1/312رواه أحمااد ) 2

(121.) 

 «صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وهااو فااي 2221حااديث حااان لغيااره رواه أحمااد ) 6

(236.) 
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ُف. رواه أحمد َوالتَّاِجُر، َواْلبَيَّاُع اْلَحالَّ
2
. 

 األجور ويبعد عن الغفلة رُ ثِّ كَ يُ 

قَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  (2100

 ،اْلقَانِتِينَ  َوَمْن قَاَم بِِمائَِة آيٍَة ُكتَِب ِمنَ  ،اْلَغافِلِينَ  َمْن قَاَم بَِعْشِر آيَاٍت لَْم يُْكتَْب ِمنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص

رواه أبو باوب، وابن حبان«. الُمقَْنِطِرينَ  ِف آيٍَة ُكتَِب ِمنَ َوَمْن قَاَم بِأَلْ 
6
. 

 الترغيب في أداء الزكاة

 تعريف الزكاة لغة وشرعًا

 الزكاة لغة: الزيابة والنماء.

 «الحاوي»وشرعاً: قال النووي رحمه هللا: وأما الزكاة في الشرع: فقال صاحب 

على أوصاف مخصوصة وآخرون: هو اسم ألخذ شيء مخصوص من مال مخصوص 

لطائفة مخصوصة
3
 . 

 وجوب الزكاة 

اِكِعيَن﴾قال هللا تعالى:  َكاةَ َواْرَكُعوْا َمَع الرَّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ  .[33]البقرة:  ﴿َوأَقِيُموْا الصَّ

ْن َخْيرٍ وقال تعالى:  ُموْا ألَافُِاُكم مِّ َكاةَ َوَما تُقَدِّ الَةَ َوآتُوْا الزَّ تَِجُدوهُ ِعنَد  ﴿ َوأَقِيُموْا الصَّ

 .[200]البقرة:  هللا إِنَّ هللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر ﴾

يِن ِمْن وقال تعالى: ﴿ َوَجاِهُدوا فِي هللا َحقَّ ِجهَاِبِه هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

اُكُم الُمْالِميَن مِ  لَّةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم هَُو َسمَّ ُسوُل َشِهيداً َحَرٍج مِّ ن قَْبُل َوفِي هََذا لِيَُكوَن الرَّ

َكاةَ َواْعتَِصُموا بِاهلل هَُو  َعلَْيُكْم َوتَُكواُوا ُشهََداءَ  الةَ َوآتُوا الزَّ َعلَى النَّاِس فَأَقِيُموا الصَّ

                                                 

 (.2010« )الجامع الصحيح»(. بإسناب صحيح وهو في 1/202رواه أحمد ) 2

« الصااحيحة»(، وهااو فااي 226بااان )باان حا(، و2315حااديث حااان رواه أبااو باوب ) 6

(236.) 

أي: ممن كتب له قنطاار مان األجار ومان ساورة )تباارك الاذي «، من المقنطرين»قوله: 

صاحيح »بيده الملك( إلى آخر القرآن ألف آياة. وهللا أعلام قالاه الحاافظ المناذري كماا فاي 

 (.2/300« )الترغيب والترهيب

 (.1/602) «المجموع شرح المهذب».  3
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 .[05]الحج: ﴾َمْوالُكْم فَنِْعَم الَمْولَى َواِْعَم النَِّصيرُ  

ُموا بَْيَن يََدْي اَْجَواُكْم َصَدقَاٍت فَإِْذ لَْم تَْفَعلُوا َوتَاَب هللاُ ﴿ أَأَْشفَْقتُْم وقال تعالى: أَن تُقَدِّ

َكاةَ َوأَِطيُعوا هللا َوَرُسولَهُ َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن ﴾ الةَ َوآتُوا الزَّ ]المجابلة:  َعلَْيُكْم فَأَقِيُموا الصَّ

23]. 

الةَ وقال تعالى: ُموا ﴿َوأَقِيُموا الصَّ َكاةَ َوأَْقِرُضوا هللا قَْرضاً َحَاناً َوَما تُقَدِّ َوآتُوا الزَّ

ْن َخْيٍر تَِجُدوهُ ِعنَد هللا هَُو َخْيراً َوأَْعظََم أَْجراً َواْستَْغفُِروا هللا إِنَّ هللا َغفُوٌر  ألَافُِاُكم مِّ

ِحيمٌ   .[60]المزمل: ﴾ رَّ

يَن ُحنَفَاءَ ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُ وقال تعالى:  الةَ  ُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ َويُقِيُموا الصَّ

َكاةَ َوَذلَِك ِبيُن اْلقَيَِّمِة﴾  .[1]البينة: َويُْؤتُوا الزَّ

َحدَّثَنِي أَبُو ُسْفيَاَن َرِضَي هللا َعْنهُ  قال َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما اْبنِ  وعن (2105

يَأُْمُراَا فقال له: بما يأمركم؟ فقال: أبو سفيان:  -رومه مع هرقل عظيم الَذَكَر َحِديثَ وَ -

اَلةِ  َكاةِ  ،بِالصَّ لَةِ  ،َوالزَّ متفق عليه. َواْلَعفَافِ  ،َوالصِّ
2
. 

يَا  :قَِدَم َوْفُد َعْبِد اْلقَْيِس فَقَالُوا:قَالَ َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما  اْبنِ وعن  (2101

فَلَْانَا اَِصُل إِلَْيَك إاِلَّ فِي  ،َربِيَعةَ بَْينَنَا َوبَْينََك ُكفَّاُر ُمَضرَ إِاَّا هََذا اْلَحيَّ ِمْن  ،َرُسوَل هللا

ْهِر اْلَحَرامِ  َوأَْنَهاُكْم  ،آُمُرُكْم بِأَْربَعٍ »:قَالَ  .َواَْدُعو إِلَْيِه َمْن َوَراَءاَا ،فَُمْراَا بِأَْمٍر اَأُْخُذ بِهِ  ،الشَّ

يَماِن بِاهلل ،َعْن أَْربَعٍ  ًَلِة َوإِيتَاِء  -َوَعقََد بِيَِدهِ - َهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاشَ  :اإْلِ َوإِقَاِم الصَّ

َكاةِ  وا  ،َوِصيَاِم َرَمَضانَ  ،الزَّ بَّاءِ  ،ُخُمَس َما َغنِْمتُمْ  هللَوأَْن تَُؤد  ، َوالنَّقِيرِ ، َوأَْنَهاُكْم َعْن الد 

. متفق  عليه«َوالُمَزفَّتِ  ،َوالَحْنتَمِ 
6
. 

 يتاء الزكاة أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظامإ

ْسًَلُم » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (2150 بُنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َعلَى َخْمسٍ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َوإِيتَاِء  ،َوإِقَاِم الصَّ

متفق عليه«. َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،َوالَحجِّ  ،َكاةِ الزَّ 
3
. 

                                                 

 (.2003( ومالم )2ري )البخا 2

 والصلة: أي:صلة الرحم

 .(20( ومالم )2315البخاري ) 6

: جارار خضار يجلاب فيهاا «الحنتم». و: هو القرع اليابس أي: الوعاء منه«الدباء» هقول

 .تف: المطلي بالز«المزفت»و . : جذع ينقر وسطه«النقير». والخمر

 .(22( ومالم )5)البخاري 3
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 ؤتوا الزكاةأخذ امليثاق على بين إسرائيل على أن ُي

﴿َوإِْذ أََخْذاَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَااااً قال هللا تعالى:

َكاةَ ثُمَّ َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َوال الَةَ َوآتُوْا الزَّ َمَااِكيِن َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْاناً َوأَقِيُموْا الصَّ

ْعِرُضوَن ﴾ نُكْم َوأَاتُم مِّ   [.53]البقرة: تََولَّْيتُْم إاِلَّ قَلِيالً مِّ

ْي َعَشَر اَقِيباً َوقَاَل هللاُ ﴿ َولَقَْد أََخَذ هللاُ ِميثَاَق بَنِي إِْسَرآئِيَل َوبََعْثنَا ِمنهُُم اْثنَ وقال تعالى: 

ْرتُُموهُْم َوأَْقَرْضتُُم هللا َكاةَ َوآَمنتُم بُِرُسلِي َوَعزَّ الَةَ َوآتَْيتُُم الزَّ  إِاِّي َمَعُكْم لَئِْن أَقَْمتُُم الصَّ

تِهَا األَْاهَاُر فََمن َكفََر قَْرضاً َحَاناً ألَُكفَِّرنَّ َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َوألُْبِخلَنَُّكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَحْ 

بِيِل ﴾ بَْعَد َذلَِك ِمنُكْم فَقَْد َضلَّ َسَواءَ   [.26]المائدة:  الاَّ

 الثناء على املؤتني الزكاة

﴿فِي بُيُوٍت أَِذَن هللاُ أَن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيهَا اْسُمهُ يَُابُِّح لَهُ فِيهَا بِاْلُغُدوِّ قال هللا تعالى: 

الِة َوإِيتَاءِ  *َواآلَصاِل  َكاِة  ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوال بَْيٌع َعن ِذْكِر هللا َوإِقَاِم الصَّ الزَّ

 .[30ـ 32]النور: ﴾يََخافُوَن يَْوماً تَتَقَلَُّب فِيِه اْلقُلُوُب َواألَْبَصارُ 

 الزكاة شريعة قدمية

ةً يَْهُدونَ قال هللا تعالى:  بِأَْمِراَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم فِْعَل اْلَخْيَراِت َوإِقَاَم  ﴿َوَجَعْلنَاهُْم أَئِمَّ

الِة َوإِيتَاءَ  َكاِة َوَكااُوا لَنَا َعابِِديَن﴾ الصَّ  .[03]األابياء: الزَّ

 *﴿ َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِاَّهُ َكاَن َصاِبَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوالً اَّبِي اً قال تعالى: 

َكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِِّه َمْرِضي اً ﴾ الِة َوالزَّ  .[ 11ـ13]مريم:  َوَكاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما  *﴿قَاَل إِاِّي َعْبُد هللا آتَااَِي اْلِكتَاَب َوَجَعلَنِي اَبِي اً وقال تعالى: 

كَ  الِة َوالزَّ اً بَِوالَِدتِي َولَْم يَْجَعْلنِي َجبَّاراً َشقِي اً﴾ *اِة َما ُبْمُت َحي اً ُكنُت َوأَْوَصااِي بِالصَّ  َوبَر 

 .[36ـ30]مريم:

 إيتاء الزكاة من أوصا  الصادقني املتقني ومن أعمال الرب العظيمة

لَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن ﴿ لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوْا ُوُجوهَُكْم قِبََل الَمْشِرِق َوالَمْغِرِب وَ قال هللا تعالى: 

آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َوالَمآلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى الَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلقُْربَى 

الةَ َوآتَى ال قَاِب َوأَقَاَم الصَّ بِيِل َوالاَّآئِلِيَن َوفِي الرِّ َكاةَ َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيَن َواْبَن الاَّ زَّ

ابِِريَن فِي اْلبَأَْساءِ  اءِ  َوالُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوْا َوالصَّ رَّ َوِحيَن اْلبَأِْس أُْولَئَِك الَِّذيَن  والضَّ

 .[200]البقرة:  َصَدقُوا َوأُْولَئَِك هُُم الُمتَّقُوَن ﴾

 إيتاء الزكاة من أوصا  املؤمنني
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الَةَ َويُْؤتُوَن ﴿ إِاََّما َولِ قال هللا تعالى:   يُُّكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُوْا الَِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ

َكاةَ َوهُْم َراِكُعوَن ﴾  .[11]المائدة:  الزَّ

بِيٍن وقال تعالى:  الَِّذيَن * هًُدى َوبُْشَرى لِْلُمْؤِمنِيَن  *﴿ تِْلَك آيَاُت اْلقُْرآِن َوِكتَاٍب مُّ

َكاةَ َوهُم بِاآلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن﴾يُقِيُموَن الصَّ   .[3ـ2]النمل:  الةَ َويُْؤتُوَن الزَّ

 إيتاء الزكاة من أوصا  املهتدين

الَةَ َوآتَى قال هللا تعالى:  ﴿إِاََّما يَْعُمُر َمَااِجَد هللا َمْن آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

َكاةَ َولَْم يَْخَش إاِلَّ   .[25]التوبة:  هللا فََعَاى أُْولَئَِك أَن يَُكواُوْا ِمَن الُمْهتَِديَن ﴾ الزَّ

 إيتاء الزكاة من أوصا  احملسنني

الَِّذيَن  *هًُدى َوَرْحَمةً لِّْلُمْحِانِيَن  *تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم  *﴿الم قال هللا تعالى: 

َكاةَ  الةَ َويُْؤتُوَن الزَّ بِِّهْم  *َوهُم بِاآلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن  يُقِيُموَن الصَّ ن رَّ أُْولَئَِك َعلَى هًُدى مِّ

 .[1ـ2]لقمان: ﴾ َوأُْولَئَِك هُُم الُمْفلُِحونَ 

 من تاب من أهل الشرك من شركه وأقام الصالة وآت الزكاة فهو أخونا يف الدين

الَةَ َوآتَوُ قال هللا تعالى: ُل ﴿ فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا الصَّ يِن َواُفَصِّ َكاةَ فَإِْخَوااُُكْم فِي الدِّ ْا الزَّ

 .[22]التوبة:  اآليَاِت لِقَْوٍم يَْعلَُموَن ﴾

 قتال مانعي الزكاة

﴿ فَإَِذا ااَالََخ األَْشهُُر اْلُحُرُم فَاْقتُلُوْا الُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموهُْم قال هللا تعالى: 

َكاةَ َوُخُذوهُْم َواْحُصُروهُْم َوا الَةَ َوآتَُوْا الزَّ ْقُعُدوْا لَهُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَإِن تَابُوْا َوأَقَاُموْا الصَّ

ِحيٌم ﴾  .[1]التوبة:  فََخلُّوْا َسبِيلَهُْم إِنَّ هللا َغفُوٌر رَّ

أُِمْرُت أَْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2152

ا َرُسوُل هللا ،ُتَّى يَْشَهُدوا أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاحَ  ،أُقَاتَِل النَّاسَ  دا ًَلةَ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ  ،َويُقِيُموا الصَّ

َكاةَ  ْسًَلمِ  ،َويُْؤتُوا الزَّ  ،فَإَِذا فََعلُوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءهُْم َوأَْمَوالَُهْم إَِلَّ بَِحقِّ اإْلِ

عليه.متفق «. َوِحَسابُُهْم َعلَى هللا
2
  

ا تُُوفَِّي َرُسوُل هللا  :قَالَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (2156 َوَكاَن أَبُو  ،ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

َكْيَف تُقَاتُِل  :فَقَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ  ،اْلَعَربِ  َوَكفََر َمْن َكفََر ِمنَ  ،بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ 

فََمْن  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َحتَّى يَقُولُوا ،ْن أُقَاتَِل النَّاسَ أُِمْرُت أَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد قَاَل َرُسوُل هللا  ،النَّاسَ 

َوهللا أَلُقَاتِلَنَّ َمْن  :فَقَالَ  «َوِحَسابُهُ َعلَى هللا ،َونَْفَسهُ إَِلَّ بَِحقِّهِ  ،فَقَْد َعَصَم ِمنِّي َمالَهُ  ؛قَالََها
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اَلةِ  َق بَْيَن الصَّ َكاةِ  ،فَرَّ كَ  ؛َوالزَّ واَهَا ِعقَااًل َوهللا لَْو َمنَُعواِي  ،اةَ َحقُّ الَمالِ فَإِنَّ الزَّ َكااُوا يَُؤبُّ

 .لَقَاتَْلتُهُْم َعلَى َمْنِعهَا ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى َرُسوِل هللا 

فََوهللا َما هَُو إاِلَّ أَْن قَْد َشَرَح هللا َصْدَر أَبِي بَْكٍر َرِضَي هللا  :قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ 

. متفق عليهُت أَاَّهُ اْلَحقُّ فََعَرفْ  ؛َعْنهُ 
2
. 

 البيعة على إيتاء الزكاة

 ملسو هيلع هللا ىلصبَايَْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  البجلي رضي هللا عنه َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللا (2153

اَلةِ  َكاةِ  ،َعلَى إِقَاِم الصَّ . متفق عليهَوالنُّْصِح لُِكلِّ ُمْالِمٍ ،َوإِيتَاِء الزَّ
6
. 

  ليدعوا الناس إىل الزكاة بعد توحيد اهلل والصالةيبعث الدعاة إىل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

بََعَث ُمَعاًذا َرِضَي هللا َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (2153

ُهْم أََطاُعوا  فَإِنْ  ،َوأَنِّي َرُسوُل هللا ،اْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاُ » :فَقَالَ  ،إِلَى اْليََمنِ 

فَإِْن هُْم  ،فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللا قَْد اْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْوٍم َولَْيلَةٍ  ،لَِذلِكَ 

ِهْم فَأَْعلِْمُهْم أَنَّ هللا اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةا فِي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِ  ،أَطَاُعوا لَِذلِكَ 

متفق عليه«. َوتَُرد  َعلَى فُقََرائِِهمْ 
3
. 

 فضل من مات على إيتاء الزكاة وبقية أركان اإلسالم

قال: جاء رجل إلى النبي  رضي هللا عنه عمرو بن مرة الجهني،عن  (2151

، فقال: يا رسول هللا، أرأيت إن شهدت أن ال إله إال هللا، وأاك رسول هللا، وصليت ملسو هيلع هللا ىلص

من »الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن أاا؟، قال : الصلوات الخمس، وأبيت 

. رواه البزار، وابن حبان«الصديقين والشهداء
3
. 

 ثمرات إيتاء الزكاة
                                                 

 (.60مالم )( 0651-0653) البخاري 2

زكاة عام وذهب كثيار مان المحققاين إلاى أن الماراب بالعقاال: الحبال  :قيل «عقاالً » :قوله

 (.215-2/210) «شرح النووي على مالم» :الذي يعقل به البعير وهو الصحيح ااظر

 (.12ومالم ) ،(2302البخاري ) 6

 (.21ومالم ) ،(2311البخاري ) 3

( بإسااناب صااحيح 3335(، واباان حبااان )61« )كشااف األسااتار»الباازار كمااا فااي رواه  3

 .(2020) «الصحيح الماند»وهو في 
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 من أسباب دخول اجلنة 

َوالَِّذيَن هُْم  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *﴿قَْد أَْفلََح الُمْؤِمنُوَن قال هللا تعالى: 

َكاِة فَاِعلُوَن  *ْعِرُضوَن َعِن اللَّْغِو مُ  إاِلَّ  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم  فََمِن اْبتََغى َوَراءَ  *َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُْم فَإِاَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن 

 *َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُوَن  *ِذيَن هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن َوالَّ  *اْلَعاُبوَن 

 .[22ـ 2]المؤمنون:  ﴾الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلفِْرَبْوَس هُْم فِيهَا َخالُِدونَ  *أُْولَئَِك هُُم اْلَواِرثُوَن 

ُبلَّنِي  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَْعَرابِي ًا أَتَى النَّبِيَّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2152

ًَلةَ  ،تَْعبُُد هللا ََل تُْشِرُك بِِه َشْيئاا» :قَالَ  ،َعلَى َعَمٍل إَِذا َعِمْلتُهُ َبَخْلُت الَجنَّةَ  َوتُقِيُم الصَّ

َكاةَ الَمْفُروَضةَ  ،الَمْكتُوبَةَ  َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدِه اَل أَِزيُد  :قَالَ  .«َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ،َوتَُؤدِّي الزَّ

ا َولَّى قَالَ  .َعلَى هََذا هُ أَْن يَْنظَُر إِلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا فَلَمَّ  ؛َمْن َسرَّ

متفق عليه«. فَْليَْنظُْر إِلَى َهَذا
2
. 

طُُب فِي يَخْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعَت َرُسوَل هللا قال:  رضي هللا عنه أَُماَمةَ وعن أبي  (2150

ِة اْلَوَباعِ  وا َزَكاةَ  ،َوُصوُموا َشْهَرُكمْ  ،َوَصل وا َخْمَسُكمْ  ،اتَّقُوا هللا َربَُّكمْ » :فَقَالَ  ،َحجَّ َوأَد 

 ُمْنُذ َكْم َسِمْعتَ  :فَقُْلُت أِلَبِي أَُماَمةَ  :قَالَ «. تَْدُخلُوا َجنَّةَ َربُِّكمْ  ؛َوأَِطيُعوا َذا أَْمِرُكمْ  ،أَْمَوالُِكمْ 

. رواه أحمد، َسِمْعتُهُ َوأَاَا اْبُن ثاََلثِيَن َسنَةً  :قَالَ  ؟هََذا اْلَحِديثِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َرُسوِل هللا 

والترمذي
6
. 

 من أسباب الرمحة

ْايَا َحَانَةً َوفِي اآلِخَرِة إِاَّا هُْداَا إِلَْيَك قَاَل َعَذابِي قال هللا تعالى:  ﴿َواْكتُْب لَنَا فِي هَِذِه الدُّ

َكاةَ  بِِه َمْن أََشاءُ أُِصيُب  َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء فََاأَْكتُبُهَا لِلَِّذيَن يَتَّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ

 .[212]األعراف:  َوالَِّذيَن هُم بِآيَاتِنَا يُْؤِمنُوَن ﴾

بِالَمْعُروِف  ﴿ َوالُمْؤِمنُوَن َوالُمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُرونَ وقال تعالى:

َكاةَ َويُِطيُعوَن هللا َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك  الَةَ َويُْؤتُوَن الزَّ َويَْنهَْوَن َعِن الُمنَكِر َويُقِيُموَن الصَّ

 .[02]التوبة:  َسيَْرَحُمهُُم هللاُ إِنَّ هللا َعِزيٌز َحِكيٌم﴾

َكاةَ َوأَِطيوقال تعالى:  الةَ َوآتُوا الزَّ ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن﴾﴿َوأَقِيُموا الصَّ ]النور:  ُعوا الرَّ

12]. 

                                                 

 (.23(، ومالم )2310البخاري ) 2

« الجاامع الصاحيح»( بإساناب حاان وهاو فاي 222(، والترمذي )1/612رواه أحمد ) 6

(2301.) 
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 أمان من اخلو  واحلزن

َكاةَ لَهُْم قال هللا تعالى:  الَةَ َوآتَُوْا الزَّ الَِحاِت َوأَقَاُموْا الصَّ ﴿ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ

 .[600]البقرة:  يَْحَزاُوَن ﴾ أَْجُرهُْم ِعنَد َربِِّهْم َوالَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُمْ 

 من أسباب مضاعفة األجور إذا كان لوجه اهلل تعاىل

باً لِّيَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فاَل يَْربُو ِعنَد هللا َوَما آتَْيتُم قال هللا تعالى:  ن رِّ ﴿ َوَما آتَْيتُم مِّ

ن َزَكاٍة تُِريُدوَن َوْجهَ هللا فَأُْولَئَِك هُُم اْلمُ  ْضِعفُوَن﴾مِّ
1
 .[31]الروم:  

 من أسباب النصر

﴿َولَيَنُصَرنَّ هللاُ َمن يَنُصُرهُ قال هللا تعالى: 
6
نَّاهُْم  *إِنَّ هللا لَقَِويٌّ َعِزيٌز   كَّ الَِّذيَن إِن مَّ

َكاةَ َوأََمُروا بِالَمْعُروِف َواَهَْوا َعِن الُمنَكِر  الةَ َوآتَُوا الزَّ َعاقِبَةُ  هللوَ فِي األَْرِض أَقَاُموا الصَّ

 .[31ـ30]الحج:  األُُموِر﴾

 من أسباب الفالح

الَِّذيَن  *هًُدى َوَرْحَمةً لِّْلُمْحِانِيَن  *تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيِم  *﴿الم قال هللا تعالى: 

َكاةَ َوهُم بِاآلِخَرِة هُْم يُوقِنُوَن  الةَ َويُْؤتُوَن الزَّ بِِّهْم أُْولَئَِك  *يُقِيُموَن الصَّ ن رَّ َعلَى هًُدى مِّ

 .[1ـ2]لقمان:  َوأُْولَئَِك هُُم الُمْفلُِحوَن﴾

 .[21-23]األعلى:  َوَذَكَر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ﴾ *﴿ قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى وقال تعالى: 

قال قتابة رحمه هللا في هذه اآلية: تزكى رجل من ماله،  ﴿ قَْد أَْفلََح َمن تََزكَّى﴾قوله:

                                                 

 ،:أي: الااذين يضاااعف هللا لهاام الثااوابقااال اباان كثياار ﴾فَأُْولَئِااَك هُااُم الُمْضااِعفُونَ ﴿ :قولااه 2

وماا تصادق أحاد بعادل تمارة مان كااب طياب، إال »«، الصحيح»والجزاء، كما جاء في 

فيربيها لصاحبها كما يربي أحادكم فلاوه، أو فصايله، حتاى تصاير  ،أخذها الرحمن بيمينه

 .«التمرة أعظم من أحد

 ،وأوليااءه بيناه، مان ينصار ،قال العالمة الشوكااي رحمه هللا: والمراب بمن ينصار هللا 6

نَّاهُْم فِي األَْرِض﴾ في موضاع اصاب صافة  كَّ فاي «لمان»والموصول في قوله:﴿الَِّذيَن إِن مَّ

ثام  ،«تفايره»هللا في  هالعالمة الاعدي رحمقال  و اهـقاله الزجاج  ﴾ينصره﴿من : قوله 

بيناه و لام  وينصار ،أااه ينصار هللا ىو بها يعارف أن مان ابعا ﴾من ينصره﴿ذكر عالمة 

نَّاهُْم فِي األَْرِض﴾. فقال: ،يتصف بهذا الوصف فهو كاذب كَّ  ﴿الَِّذيَن إِن مَّ
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وأرضى خالقه. 
2
 رواه ابن جرير. 

َوالَِّذيَن هُْم َعِن  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *﴿قَْد أَْفلََح الُمْؤِمنُوَن قال تعالى: و

َكاِة فَاِعلُوَن ﴾ *اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن   .[3ـ2]المؤمنون:  َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا هللا عنه، قال: رضي  ُعبَْيِد هللا طَْلَحةَ ْبنِ وعن  (2155

ْأِس يُْاَمُع َبِويُّ َصْوتِهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فَإَِذا هَُو  ،َحتَّى َباَا ،َواَل يُْفقَهُ َما يَقُولُ  ،ِمْن أَْهِل اَْجٍد ثَائَِر الرَّ

ْساَلمِ  يَْاأَُل َعنِ  هَْل  :فَقَالَ  ،«للَّْيلَةِ َخْمُس َصلََواٍت فِي اْليَْوِم َوا» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،اإْلِ

عَ  ،ََل » :قَالَ  ؟َعلَيَّ َغْيُرهَا هَْل  :قَالَ  ،«َوِصيَاُم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  «،إَِلَّ أَْن تَطَوَّ

عَ  ،ََل » :قَالَ  ؟َعلَيَّ َغْيُرهُ  َكاةَ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر لَهُ َرُسوُل هللا  :قَالَ  «إَِلَّ أَْن تَطَوَّ يَّ هَْل َعلَ  :الزَّ

عَ  ،ََل » :قَالَ  ؟َغْيُرهَا ُجُل َوهَُو يَقُولُ  :قَالَ  ،«إَِلَّ أَْن تََطوَّ  ،َوهللا اَل أَِزيُد َعلَى هََذا :فَأَْببََر الرَّ

متفق عليه«. أَْفلََح إِْن َصَدقَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  .َواَل أَْاقُصُ 
6
. 

 من أسباب الوقاية من النار إذا أريد بها وجه اهلل

 *الَِّذي َكذََّب َوتََولَّى  *ال يَْصالهَا إاِلَّ األَْشقَى  *﴿فَأَاَذْرتُُكْم اَاراً تَلَظَّى  تعالى: قال هللا

إاِلَّ  *َوَما ألََحٍد ِعنَدهُ ِمن اِّْعَمٍة تُْجَزى  *الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى  *َوَسيَُجنَّبُهَا األَْتقَى 

 .[60ـ23]الليل:  َولََاْوَف يَْرَضى﴾ *ْعلَى َوْجِه َربِِّه األَ  اْبتَِغاءَ 

 من أسباب الطهارة من أوساخ الذنوب وتزكية النفوس ونقائها

يِهم بِهَا َوَصلِّ َعلَْيِهْم إِنَّ قال هللا تعالى: ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتَُزكِّ

﴾ َصالَتََك َسَكٌن لَّهُْم َوهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ 
3
 .[203]التوبة:  

 من مكفرات الذنوب

 ،ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ : قَالَ  رضي هللا عنه ُحَذْيفَةَ عن  (2151

                                                 

 ( بإسناب صحيح.63/360رواه ابن جرير ) 2

 (.22(، و مالم )32البخاري ) 6

 : أي: منتشر شعر الرأس.«ثائر الرأس» :قوله

ياا  ،ملسو هيلع هللا ىلصه لنبياه محماد قال ابن جرير رحمه هللا في تفاير هاذه اآلياة: يقاول تعاالى: ذكار 3

محمد، خذ من أموال هاؤالء الاذين اعترفاوا باذابهم، فتاابوا منهاا، ﴿َصاَدقَةً تُطَهِّاُرهُْم﴾ مان 

يِهم بِهَا ﴾ يقول: وتنميهم، وترفعهم عن  ايس منازل أهل النفاق بها خباس ذاوبهم. ﴿َوتَُزكِّ

 (.211 /22«)تفايره»من  اهـأهل اإلخالص  نازلإلى م
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أَْو  ،إِاََّك َعلَْيهِ  :قَالَ  :أَاَا َكَما قَالَهُ  :قُْلتُ  ،فِي اْلفِْتنَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَيُُّكْم يَْحفَظُ قَْوَل َرُسوِل هللا  :فَقَالَ 

ُجلِ  :قُْلتُ  .لََجِريءٌ  ،َعلَْيهَا اَلةُ  ،َوَجاِرهِ  ،َوَولَِدهِ  ،َوَمالِهِ  ،فِي أَْهلِهِ  ،فِْتنَةُ الرَّ  ،تَُكفُِّرهَا الصَّ

ْومُ  َدقَةُ  ،َوالصَّ الَّتِي تَُموُج َكَما  ،َولَِكْن اْلفِْتنَةُ  ،لَْيَس هََذا أُِريدُ  :قَالَ  .َوالنَّْهيُ  ،َواأْلَْمرُ  ،َوالصَّ

 :قَالَ  .إِنَّ بَْينََك َوبَْينَهَا بَابًا ُمْغلَقًا ،لَْيَس َعلَْيَك ِمْنهَا بَأٌْس يَا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ  :قَالَ  .يَُموُج اْلبَْحرُ 

اََعْم  :قَالَ  ؟أََكاَن ُعَمُر يَْعلَُم اْلبَابَ  :قُْلنَا .إًِذا اَل يُْغلََق أَبًَدا :قَالَ  .يُْكَارُ  :قَالَ  ؟أَيُْكَاُر أَْم يُْفتَحُ 

ْثتُهُ بَِحِديٍث لَْيَس بِاأْلََغالِيطِ  ،َما أَنَّ ُبوَن اْلَغِد اللَّْيلَةَ كَ  فَأََمْراَا  ،فَِهْبنَا أَْن اَْاأََل ُحَذْيفَةَ  .إِاِّي َحدَّ

. متفق عليهفَقَاَل اْلبَاُب ُعَمرُ  ،فََاأَلَهُ  ،َمْاُروقًا
2
. 

َمْن أَقَاَم » :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللا قَاَل َرُسو: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ و (2110

ًَلةَ  َكاةَ  ،الصَّ َكاَن َحق اا َعلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ أَْن يَْغفَِر  ؛َوَماَت ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا ،َوآتَى الزَّ

ا  ،لَهُ  رواه الناائي«. َماَت فِي َمْولِِدهِ أو َهاِجرا
6
. 

 طيبة بها نفسه ذاق طعم اإلميان ماله زكاة ىمن أد

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ رضي هللا عنه، ِد هللا ْبِن ُمَعاِويَةَ اْلَغاِضِريِّ َعْن َعبْ  (2112

يَمانِ  ،ثًََلث  َمْن فََعلَُهنَّ » َوأَنَّهُ ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوأَْعطَى  ،َمْن َعبََد هللا َوْحَدهُ  ،فَقَْد طَِعَم طَْعَم اإْلِ

ِرنَةَ  ،َوََل يُْعِطي الَهِرَمةَ  ،افَِدةا َعلَْيِه ُكلَّ َعامٍ رَ  ،طَيِّبَةا بَِها نَْفُسهُ  ،َزَكاةَ َمالِهِ  َوََل  ،َوََل الدَّ

َولَْم  ،فَإِنَّ هللا لَْم يَْسأَْلُكْم َخْيَرهُ  ،َولَِكْن ِمْن َوَسِط أَْمَوالُِكمْ  ،َوََل الشََّرطَ اللَّئِيَمةَ  ،الَمِريَضةَ 

هِ  والبيهقي، رواه أبو باوب. يَأُْمْرُكْم بَِشرِّ
3
. 

 من أسباب مناء املال وبركته

َما نَقََصْت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2116

ا ،َصَدقَة  ِمْن َمالٍ  ا بَِعْفٍو إَِلَّ ِعز ا رواه «. إَِلَّ َرفََعهُ هللا هللَوَما تََواَضَع أََحد   ،َوَما َزاَد هللا َعْبدا

                                                 

 (.233، ومالم )(161البخاري ) 2

هاادي »ظاار ااغلوطااة، وهااو مااا يغلااط فيااه، ويخطااأ، أ: جمااع «لاايس باألغاااليط» :قولااه

 «.الااري

 (.2305« )الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3236الناائي )رواه  6

(، و 221)ص« الصاغير»( باند منقطع ووصله الطبرااي في 2156رواه أبو باوب ) 3

 (.2032« )الصحيحة»إسناب صحيح وهو في ( ب3/11« )الانن»البيهقي في 

، أي: «درااااةالوال »، أي: تعيناااه افااااه علاااى أباء الزكااااة. قولاااه: «رافااادة علياااه»قولاااه: 

ار الماال، وشاراره. غعبياد: هاي صا باوأقال « شرطال وال»الجرباء قاله الخطابي. قوله: 

 بن.أي: البخيلة بالل« اللئيمة»وقال الخطابي: والشرط: رذالة المال. قوله: 
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مالم 
2
. 

 صدق إميان فاعلهاالزكاة برهان على 

 ...ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه، َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (2113

َدقَةُ بُْرَهان  » رواه مالم «.َوالصَّ
6
. 

 الترهيب من منع الزكاة

 عقوبة مانع الزكاة يوم القيامة

اِحِب َما ِمْن صَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا قال:  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ عن أبي  (2113

ٍة ََل يَُؤدِّي ِمْنَها َحقََّها ُصفَِّحْت لَهُ َصفَائُِح ِمْن  ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمةِ  ،َذَهٍب َوََل فِضَّ

ُكلََّما بََرَدْت  ،َوظَْهُرهُ  ،َوَجبِينُهُ  ،فَيُْكَوى بَِها َجْنبُهُ  ،فَأُْحِمَي َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنَّمَ  ،نَارٍ 

فَيََرى َسبِيلَهُ  ،َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَادِ  ،لَهُ فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  أُِعيَدتْ 

ا إِلَى الَجنَّةِ  ا إِلَى النَّارِ  ،إِمَّ بِلُ  :قِيلَ  .«َوإِمَّ َوََل َصاِحُب إِبٍِل ََل » :قَالَ  ؟ِيَا َرُسوَل هللا فَاإْلِ

بُِطَح لََها بِقَاٍع  ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمةِ  ،َوِمْن َحقَِّها َحلَبَُها يَْوَم ِوْرِدَها ،ايَُؤدِّي ِمْنَها َحقَّهَ 

ا تَطَُؤهُ بِأَْخفَافَِها ،قَْرقٍَر أَْوفََر َما َكانَتْ  هُ بِأَْفَواِهَها ،ََل يَْفقُِد ِمْنَها فَِصيًلا َواِحدا ُكلََّما  ،َوتََعض 

َحتَّى يُْقَضى  ،فِي يَْوٍم َكاَن ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  ،أُوََلَها ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَهاَمرَّ َعلَْيِه 

                                                 

 (.6155مالم )2

-22/310« )شرح مالم»قال النووي رحمه هللا في « ما اقصت صدقة من مال»قوله: 

(: ذكروا فيه وجهين، أحدهما: معناه أاه يبارك فيه، ويدفع عنه المضرات؛ فينجبار 315

اقص الصورة بالبركة الخفياة، وهاذا مادرك باالحس، والعاابة. والثاااي: أااه وإن اقصات 

 لثواب المرتب عليه جبر لنقصه، وزيابة إلى أضعاف كثيرة. صورته كان في ا

قلت: ال مااع من تفايره بالوجهين معاً لمن كان مخلصاً في ذلك هلل عز وجل، أما من لم 

يكن مخلصاً في عمله هذا، فيحمل في حقه على الوجه األول بون الثااي؛ ألن الثاواب ال 

 علم.أيترتب إال على اإلخالص. وهللا 

المناافق  نَّ إعلاى إيماان فاعلهاا، فا ةومعنى هذا الحديث، أن الصدقة حجا(. 663)مالم  6

 علم.أبصدقته على صدق إيمااه. وهللا  لَّ دِ فمن تصدق استُ  نع منها لكواه ال يعتقدها،تيم

 (.3/10« )شرح النووي على مالم»ااظر 
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ا إِلَى الَجنَّةِ  ،بَْيَن اْلِعبَادِ  ا إِلَى النَّارِ  ،فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ  ،فَاْلبَقَرُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ  «.َوإِمَّ

 ،إَِلَّ إَِذا َكاَن يَْوُم اْلقِيَاَمةِ  ،َوََل َغنٍَم ََل يَُؤدِّي ِمْنَها َحقََّها ، َصاِحُب بَقَرٍ َوََل » :قَالَ  ؟َواْلَغنَمُ 

 ،َوََل َعْضبَاءُ  ،َوََل َجْلَحاءُ  ،لَْيَس فِيَها َعْقَصاءُ  ،بُِطَح لََها بِقَاٍع قَْرقٍَر ََل يَْفقُِد ِمْنَها َشْيئاا

فِي يَْوٍم َكاَن  ،ُردَّ َعلَْيِه أُْخَراَها ،ُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه أُوََلَها ،بِأَْظًَلفَِها َوتَطَُؤهُ  ،تَْنطَُحهُ بِقُُرونَِها

ا إِلَى  ،َحتَّى يُْقَضى بَْيَن اْلِعبَادِ  ،ِمْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَْلَف َسنَةٍ  ا إِلَى الَجنَِّة َوإِمَّ فَيََرى َسبِيلَهُ إِمَّ

رواه مالم.«. النَّارِ 
2
 

فَلَْم  ،َمْن آتَاهُ هللا َماَلا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : هللا َعْنهُ قَالَ  َرِضيَ وعنه  (2111

ا أَْقَرعَ  ،ُمثَِّل لَهُ َمالُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،يَُؤدِّ َزَكاتَهُ  قُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،ُشَجاعا ثُمَّ  ،لَهُ َزبِيبَتَاِن يُطَوَّ

اَل يَْحِابَنَّ الَِّذيَن ﴿ ثُمَّ تاََل  «أَنَا َكْنُزكَ  ،أَنَا َمالُكَ  :ثُمَّ يَقُولُ  ،قَْيهِ بِِشدْ  -يَْعنِي- ،يَأُْخُذ بِلِْهِزَمتَْيهِ 

. رواه البخارياآْليَةَ ﴾ يَْبَخلُوَن 
6
. 

يَُكوُن َكْنُز » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2112

ا أَْقَرَع يَفِر  ِمْنهُ َصاِحبُهُ أََحِدُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة ُشَجا  :قَالَ  «.أَنَا َكْنُزكَ  :َويَقُولُ  ،فَيَْطلُبُهُ  ،عا

إَِذا َما َرب  » :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل هللا . «فَيُْلقَِمَها فَاهُ  ،َحتَّى يَْبُسطَ يََدهُ  ،،َُوهللا لَْن يََزاَل يَْطلُبُه»

. رواه البخاري«فَتَْخبِطُ َوْجَههُ بِأَْخفَافَِها ،ِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ تَُسلَّطُ َعلَيْ  ،النََّعِم لَْم يُْعِط َحقََّها
3
. 

                                                 

 (.150مالم ) 2

 لوه ماء الاماء، فيماكه.الماتوي الواسع من األرض يع :القاع :«بقاع قرقر»قوله: 

قال جماعة: معناه «. حَ طِ بُ »رض الواسع. قوله: األهو أيضاً الماتوي من « قرقر»قوله: 

، أي: ال قارن «جلحااء»، أي: ملتوياة القاراين. قولاه: «عقصاء»ألقي على وجهه. قوله: 

 الظلاف :«وتطاؤه بأظالفهاا»هي التي ااكار قراها الاداخل. قولاه: « عضباء»لها. قوله: 

للبقر، والغنم، والظباء وهو المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم لآلبمي، والحاافر 

 (.25-0/20للنووي ) «شرح مالم»للفرس، والبغل، والحمار. ااظر 

 (.2303البخاري ) 6

 هو الحية الذكر. وقيل: كل حية شجاع. «أقرع اشجاعً » :قوله

ي جاابي شدقي الحية من الاام. وقيال: الزبيباة الزبدتان اللتان ف :هما« له زبيبتان» :قوله

 النكتة الاوباء فوق عينها. ويقال: بجااب فيها.

هاو ماا ياوبع فاي األرض مان األماوال. والماراب باه هناا: ماا  :الكناز «هذا كنازك» ه:قول

 وال يؤبى الحق منه. ،يدخر

 (.2110) البخاري 3
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 مانع الصدقة ملعون 

بَا ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعلِيِّ عن  (2110  ،َوُموِكلَهُ  ،آِكَل الرِّ

َدقَةِ  ،َوالُمَحلََّل لَهُ  ،لِّلَ َوالُمحَ  ،َوالُمْاتَْوِشَمةَ  ،َواْلَواِشَمةَ  ،َوَكاتِبَهُ  ،َوَشاِهَدْيهِ  َوَكاَن  ،َوَمااَِع الصَّ

النَّْوحِ  يَْنهَى َعنِ 
2

 . رواه أحمد، والترمذي.

 منع الزكاة من أسباب منع القطر من السماء

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْقبََل َعلَْينَا َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2115

 لَْم تَْظَهرِ  :َخْمس  إَِذا اْبتُلِيتُْم بِِهنَّ َوأَُعوُذ بِاهلل أَْن تُْدِرُكوُهنَّ  ،َهاِجِرينَ يَا َمْعَشَر المُ » :فَقَالَ 

َواْْلَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن  ،الطَّاُعونُ  إَِلَّ فََشا فِيِهمُ  ،َحتَّى يُْعلِنُوا بَِها ،اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَط  

نِينَ  ،َواْلِميَزانَ  ،َولَْم يَْنقُُصوا اْلِمْكيَالَ  ،َن َمَضْواَمَضْت فِي أَْسًَلفِِهْم الَِّذي  ،إَِلَّ أُِخُذوا بِالسِّ

ِة الَمئُونَةِ  ْلطَاِن َعلَْيِهمْ  ،َوِشدَّ  َولَْم يَْمنَُعوا َزَكاةَ أَْمَوالِِهْم إَِلَّ ُمنُِعوا اْلقَْطَر ِمنَ  ،َوَجْوِر الس 

َماءِ  َولَْم يَْنقُُضوا َعْهَد هللا َوَعْهَد َرُسولِِه إَِلَّ َسلَّطَ هللا  ،يُْمطَُروا َولَْوََل اْلبََهائُِم لَمْ  ،السَّ

ا ِمْن َغْيِرِهمْ  تُُهْم بِِكتَاِب هللا  ،فَأََخُذوا بَْعَض َما فِي أَْيِديِهمْ  ،َعلَْيِهْم َعُدو ا َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ

ا أَْنَزَل هللا إَِلَّ َجَعلَ  ،و الحاكماه ابن ماجه.رو«هللا بَأَْسُهْم بَْينَُهمْ  َويَتََخيَُّروا ِممَّ
6
. 

 الترغيب في صدقة التطوع

 لغة واصطالحًا ةتعريف الصد ق

 الصدقة لغة: القوة.

واصطالحاً قال الجرجااي: هي العطية يبتغى بها المثوبة من هللا تعالى
3
. 

                                                 

صااحيح »فااي ( وهااو 2221الترمااذي )و(، 2/200حااديث حااان لغيااره. رواه أحمااد ) 2

 (.015« )الترغيب والترهيب

« الصااحيحة»( وهااو فااي 3/130(، و الحاااكم )3021) ةحااديث حااان رواه اباان ماجاا 6

(202.) 

 جمع سنة أي: جدب وقحط. «الانين»قوله:

أي: يطلباوا الخيار. أي: وماا لام يطلباوا الخيار،  «يتخياروا»أي: المطار. « القطر»قوله: 

 والاعابة مما أازل هللا. 
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كن الصدقة وقال الراغب: ما يخرجه اإلااان من ماله على وجه القربة كالزكاة، ل

في األصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب
2
. 

 الصدقة ىعل ملسو هيلع هللا ىلصحث النيب 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا رضي هللا عنه قال:  َوْهبٍ  َحاِرثَةَ ْبنِ عن  (2111

ُجُل يَْمِشي بَِصَدقَتِهِ  ؛تََصدَّقُوا» ا بِاْْلَْمِس لَْو ِجْئتَنَا بِهَ  :فَيَقُوُل الَِّذي أُْعِطيََها ،فَيُوِشُك الرَّ

ا اْْلَن فًََل َحاَجةَ لِي بَِها ،قَبِْلتَُها . متفق عليه«فًََل يَِجُد َمْن يَْقبَلَُها ،فَأَمَّ
6
. 

فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل هللا قال:  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2200

َدقَةِ  ،النَّاسَ  ،ظَ ثُمَّ اْاَصَرَف فََوعَ  ،أَْضًحى أَْو فِْطٍر إِلَى الُمَصلَّى أَي َها » :فَقَالَ  ،َوأََمَرهُْم بِالصَّ

فَإِنِّي َرأَْيتُُكنَّ أَْكثََر  ،يَا َمْعَشَر النَِّساِء تََصدَّْقنَ » :فَقَالَ  ،فََمرَّ َعلَى النَِّااءِ  «تََصدَّقُوا ،النَّاسُ 

َما  ،َوتَْكفُْرَن اْلَعِشيرَ  ،تُْكثِْرَن اللَّْعنَ » :قَالَ  ؟َوبَِم َذلَِك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَ  ؛«أَْهِل النَّارِ 

ُجِل الَحاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ  ،َوِدينٍ  ،َرأَْيُت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقلٍ  يَا َمْعَشَر  ،أَْذَهَب لِلُبِّ الرَّ

ا َصاَر إِلَى َمْنِزلِهِ  ،ثُمَّ اْاَصَرفَ  .«النَِّساءِ  ِن َمْاُعوٍب تَْاتَأِْذُن َجاَءْت َزْينَُب اْمَرأَةُ ابْ  ،فَلَمَّ

يَانِبِ » :فَقَالَ  .يَا َرُسوَل هللا هَِذِه َزْينَبُ  :فَقِيلَ  ،َعلَْيهِ   .اْمَرأَةُ اْبِن َمْاُعوبٍ  :فَقِيلَ  «؟أَي  الزَّ

دَ  :قَالَتْ  .فَأُِذَن لَهَا .«نََعْم اْئَذنُوا لََها» :قَالَ  َوَكاَن  ،قَةِ يَا اَبِيَّ هللا إِاََّك أََمْرَت اْليَْوَم بِالصَّ

فََزَعَم اْبُن َمْاُعوٍب أَاَّهُ َوَولََدهُ أََحقُّ َمْن تََصدَّْقُت بِِه  ،فَأََرْبُت أَْن أَتََصدََّق بِهِ  ،ِعْنِدي ُحلِيٌّ لِي

ْقِت بِهِ  ،َزْوُجكِ  ،َصَدَق اْبُن َمْسُعودٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،َعلَْيِهمْ   َوَولَُدِك أََحق  َمْن تََصدَّ

. رواه البخاري«ليِهمعَ 
3
. 

ُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِيهِ  ،الُمْنِذِر ْبِن َجِريرٍ  َعنِ و (2202

أَْو اْلَعبَاِء ُمتَقَلِِّدي  ،فََجاَءهُ قَْوٌم ُحفَاةٌ ُعَراةٌ ُمْجتَابِي النَِّمارِ  :قَالَ  ،فِي َصْدِر النَّهَارِ  ملسو هيلع هللا ىلص

يُوفِ  تُهُْم  ،الاُّ َر َوْجهُ َرُسوِل هللا  ؛بَْل ُكلُّهُْم ِمْن ُمَضرَ  ،ِمْن ُمَضرَ َعامَّ لَِما َرأَى  ؛ملسو هيلع هللا ىلصفَتََمعَّ

يَا : ﴿فَقَالَ  ،ثُمَّ َخطَبَ  ،فََصلَّى ،َوأَقَامَ  ،فَأَذَّنَ  ،فَأََمَر باَِلاًل  ،ثُمَّ َخَرجَ  ،فََدَخلَ  ،اْلفَاقَةِ  بِِهْم ِمنَ 

ِذي َخلَقَُكْم ِمْن اَْفٍس َواِحَدٍة إِلَى آِخِر اآْليَِة إِنَّ هللا َكاَن َعلَْيُكْم أَيُّهَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكْم الَّ 

تََصدََّق ﴾ اتَّقُوا هللا َوْلتَْنظُْر اَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُوا هللا﴿ َواآْليَةَ الَّتِي فِي اْلَحْشرِ ﴾. َرقِيبًا

هِ  ،ْن ثَْوبِهِ مِ  ،ِمْن ِبْرهَِمهِ  ،َرُجٌل ِمْن ِبينَاِرهِ  َولَْو  :َحتَّى قَالَ  ،ِمْن َصاِع تَْمِرهِ  ،ِمْن َصاِع بُرِّ

ٍة َكاَبْت َكفُّهُ تَْعِجُز َعْنهَا فََجاَء َرُجٌل ِمنَ  :قَالَ  .بِِشقِّ تَْمَرةٍ   ،بَْل قَْد َعَجَزتْ  ،اأْلَْاَصاِر بُِصرَّ

َحتَّى َرأَْيُت َوْجهَ َرُسوِل هللا  ،َوثِيَابٍ  ،ِمْن طََعامٍ  َحتَّى َرأَْيُت َكْوَمْينِ  ،ثُمَّ تَتَابََع النَّاسُ  :قَالَ 

ْسًَلِم ُسنَّةا َحَسنَةا فَلَهُ أَْجُرَها» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا ؛يَتَهَلَُّل َكأَاَّهُ ُمْذهَبَةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص  ،َمْن َسنَّ فِي اإْلِ

ْسًَلِم  ،وِرِهْم َشْيء  ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أُجُ  ،َوأَْجُر َمْن َعِمَل بَِها بَْعَدهُ  َوَمْن َسنَّ فِي اإْلِ
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ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن  ،ُسنَّةا َسيِّئَةا َكاَن َعلَْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمْن بَْعِدهِ  

رواه مالم«.أَْوَزاِرِهْم َشْيء  
2
. 

اَُامَّى  ملسو هيلع هللا ىلصفِي َعْهِد َرُسوِل هللا  ُكنَّا: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َغَرَزةَ و

ااَا بِاْسٍم هَُو أَْحَاُن ِمْنهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََمرَّ بِنَا َرُسوُل هللا  ،الاََّماِسَرةَ  ارِ » :فَقَالَ  ،فََامَّ إِنَّ  ،يَا َمْعَشَر الت جَّ

َدقَةِ  ،فُ لِ حَ َوال ،اْلبَْيَع يَْحُضُرهُ اللَّْغوُ  مذيوالتر ب. رواه أبو باو«فَُشوبُوهُ بِالصَّ
6
. 

 احلث على التصدق عند خسو  الشمس والقمر

الشَّْمُس فِي َعْهِد َرُسوِل هللا  َخَافَتِ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2206

 ،َوََل لَِحيَاتِهِ  ،َواْلقََمَر آيَتَاِن ِمْن آيَاِت هللا ََل يَْخِسفَاِن لَِمْوِت أََحدٍ  ،إِنَّ الشَّْمسَ » :قَالَ ف ؛ملسو هيلع هللا ىلص

متفق عليه« َوتََصدَّقُوا ،َوَصل وا ،َوَكبُِّروا ،فَاْدُعوا هللا ؛ْيتُم َذلِكَ فَإَِذا َرأَ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصتصدق رسول اهلل

اْبنَةَ  رضي هللا عنهاأَنَّ فَاِطَمةَ  ،َعائَِشةَ أُمَّ الُمْؤِمنِيَن َرِضَي هللا َعْنهَاعن  (2203

يَق بَْعَد َوفَاِة َرسُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  دِّ ا  ملسو هيلع هللا ىلصوِل هللا َسأَلَْت أَبَا بَْكٍر الصِّ أَْن يَْقِاَم لَهَا ِميَراثَهَا ِممَّ

ا أَفَاَء هللا َعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصتََرَك َرُسوُل هللا  ََل نُوَرُث » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  :فَقَاَل لَهَا أَبُو بَْكرٍ  ؛ِممَّ

ا بَْكٍر فَلَْم تََزْل ُمهَاِجَرتَهُ فَهََجَرْت أَبَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََغِضبَْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسوِل هللا  .«َما تََرْكنَا َصَدقَة  

َوَكااَْت فَاِطَمةُ تَْاأَُل أَبَا بَْكٍر  :قَالَتْ  ،ِستَّةَ أَْشهُرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعاَشْت بَْعَد َرُسوِل هللا  ،َحتَّى تُُوفِّيَتْ 

ا تََرَك َرُسوُل هللا  ى أَبُو بَْكٍر َعلَْيهَا فَأَبَ  ،َوَصَدقَتَهُ بِالَمِدينَةِ  ،َوفََدكٍ  ،ِمْن َخْيبَرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَِصيبَهَا ِممَّ
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فَإِاِّي أَْخَشى إِْن  ؛يَْعَمُل بِِه إاِلَّ َعِمْلُت بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصلَْاُت تَاِرًكا َشْيئًا َكاَن َرُسوُل هللا  :َوقَالَ  ،َذلِكَ 

ا َصَدقَتُهُ بِالَمِدينَةِ  ،تََرْكُت َشْيئًا ِمْن أَْمِرِه أَْن أَِزيغَ   ،َوَعبَّاسٍ  ،فََدفََعهَا ُعَمُر إِلَى َعلِيٍّ  ،فَأَمَّ

ا َخْيبَرُ  َكااَتَا لُِحقُوقِِه الَّتِي  ملسو هيلع هللا ىلصهَُما َصَدقَةُ َرُسوِل هللا  :َوقَالَ  ،فَأَْمَاَكهَا ُعَمرُ  ،َوفََدكٌ  ،َوأَمَّ

. رواه فَهَُما َعلَى َذلَِك إِلَى اْليَْومِ  :َوأَْمُرهَُما إِلَى َمْن َولَِي اأْلَْمَر قَالَ  ،َواََوائِبِهِ  ،تَْعُروهُ 

خاريالب
2
.
 
 

 تصدق أبي بكر رضي اهلل عنه

يَْوًما أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا َرُسوُل هللا قال: اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ  ُعَمَر ْبنِ عن  (2203

فَِجْئُت بِنِْصِف  ،اْليَْوَم أَْسبُِق أَبَا بَْكٍر إِْن َسبَْقتُهُ يَْوًما :فَقُْلتُ  ،فََوافََق َذلَِك َمااًل ِعْنِدي ،اَتََصدَّقَ 

َوأَتَى أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا  :ِمْثلَهُ قَالَ  :قُْلتُ  «؟َما أَْبقَْيَت ِْلَْهلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،الِيمَ 

أَْبقَْيُت لَهُْم هللا  :قَالَ  ،«؟َما أَْبقَْيَت ِْلَْهلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ،َعْنهُ بُِكلِّ َما ِعْنَدهُ 

. رواه أبو باوب، والترمذي أَُسابِقَُك إِلَى َشْيٍء أَبًَدااَل  :قُْلتُ  .َوَرُسولَهُ 
6
. 

 تصدق عمر رضي اهلل عنه

رضي هللا عنه  أَْن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما (2201

إِاِّي أََصْبُت أَْرًضا  ،وَل هللايَا َرسُ  :فَقَالَ  ،يَْاتَأِْمُرهُ فِيهَا ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَى النَّبِيَّ  ،أََصاَب أَْرًضا بَِخْيبَرَ 

 ،إِْن ِشْئَت َحبَْسَت أَْصلََها» :قَالَ  ؟فََما تَأُْمُر بِهِ  ،بَِخْيبََر لَْم أُِصْب َمااًل قَطُّ أَْافََس ِعْنِدي ِمْنهُ 

َوتََصدََّق بِهَا  ،ثُ َواَل يُورَ  ،َواَل يُوهَبُ  ،فَتََصدََّق بِهَا ُعَمُر أَاَّهُ اَل يُبَاعُ  :قَالَ  ،«َوتََصدَّْقَت بَِها

قَابِ  ،َوفِي اْلقُْربَى ،فِي اْلفُقََراءِ  ْيِف اَل ُجنَاَح  ،َواْبِن الاَّبِيلِ  ،َوفِي َسبِيِل هللا ،َوفِي الرِّ َوالضَّ

لٍ  ،َعلَى َمْن َولِيَهَا أَْن يَأُْكَل ِمْنهَا بِالَمْعُروفِ  ْثُت بِِه ابْ  :قَالَ  َويُْطِعَم َغْيَر ُمتََموِّ َن ِسيِريَن فََحدَّ

. متفق عليهَغْيَر ُمتَأَثٍِّل َمااًل  :فَقَالَ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصتصدق زينب بنح جحش زوج رسول اهلل 

أَيُّنَا  :ملسو هيلع هللا ىلصقُْلَن لِلنَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ بَْعَض أَْزَواِج النَّبِيِّ  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (2202

                                                 

 أي: تغشاه. «التي تعروه»(. قوله: 3016البخاري )2

 . «هدي الااري»أي: حوائجه، ولوازمه التي تحدث له. ااظر « واوائبه»قوله: 

الجاااامع »( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 3201لترماااذي )(، وا6205رواه أباااو باوب ) 6

 (. 2605) «الصحيح

 (.2236(، ومالم )6030البخاري ) 3

 أي: غير جامع ماالً. «غير متأثل ماالً »و قوله:
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ا» :أَْسَرُع بَِك لُُحوقًا قَالَ   فََكااَْت َسْوَبةُ أَْطَولَهُنَّ  ،يَْذَرُعواَهَا ،وا قََصبَةً فَأََخذُ  ؛«أَْطَولُُكنَّ يَدا

َدقَةُ  ،يًَدا َوَكااَْت تُِحبُّ  ،َوَكااَْت أَْسَرَعنَا لُُحوقًا بِهِ  ،فََعلِْمنَا بَْعُد أَاََّما َكااَْت طُوَل يَِدهَا الصَّ

َدقَةَ  . رواه البخاريالصَّ
2
. 

 تصدق أثرياء الصحابة رضي اهلل عنهم

قَالُوا لِلنَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اَاًسا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ رضي هللا عنه  بِي َذرٍّ َعْن أَ  (2200

ثُوِر بِاأْلُُجورِ  ،يَا َرُسوَل هللا :ملسو هيلع هللا ىلص َويَُصوُموَن َكَما  ،يَُصلُّوَن َكَما اَُصلِّي ،َذهََب أَْهُل الدُّ

دَّقُونَ أََو لَ » :قَالَ  .َويَتََصدَّقُوَن بِفُُضوِل أَْمَوالِِهمْ  ،اَُصومُ  إِنَّ  ،ْيَس قَْد َجَعَل هللا لَُكْم َما تَصَّ

َوأَْمر   ،َوُكلِّ تَْهلِيلٍَة َصَدقَةا  ،َوُكلِّ تَْحِميَدٍة َصَدقَةا  ،َوُكلِّ تَْكبِيَرٍة َصَدقَةا  ،بُِكلِّ تَْسبِيَحٍة َصَدقَةا 

يَا َرُسوَل  :قَالُوا «َحِدُكْم َصَدقَة  َوفِي بُْضِع أَ  ،َونَْهي  َعْن ُمْنَكٍر َصَدقَة   ،بِالَمْعُروِف َصَدقَة  

أََرأَْيتُْم لَْو َوَضَعَها فِي َحَراٍم أََكاَن » :َقَال ؟أَيَأتِي أََحُداَا َشْهَوتَهُ َويَُكوُن لَهُ فِيهَا أَْجرٌ  ،،ِهللا

ا ؛فََكَذلَِك إَِذا َوَضَعَها فِي الَحًَللِ  ،َعلَْيِه فِيَها ِوْزر   مالم. رواه «َكاَن لَهُ أَْجرا
6
. 

 تصدق سائر الصحابة رضوان اهلل عليهم

َدقَةِ : َعْن أَبِي َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2205 ا اََزلَْت آيَةُ الصَّ  ،ُكنَّا اَُحاِملُ  ،لَمَّ

إِنَّ  :فَقَالُوا ؛فَتََصدََّق بَِصاعٍ  ،َوَجاَء َرُجلٌ  ،ُمَرائِي :فَقَالُوا ؛فََجاَء َرُجٌل فَتََصدََّق بَِشْيٍء َكثِيرٍ 

ِعيَن ِمنَ ﴿ فَنََزلَتْ  ؛هللا لََغنِيٌّ َعْن َصاِع هََذا َدقَاِت  الَِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمطَّوِّ الُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ

. متفق عليهاآْليَةَ ﴾ َوالَِّذيَن اَل يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدهُمْ 
3
. 

 نعم الشيء الصيام، والصدقة

نعم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصل هللا عن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسو (2201

                                                 

 (.2360البخاري ) 2

  

 (.2002مالم ) 6

 أي: أصحاب األموال.« أهل الدثور»قوله: 

 هنا: الجماع.  البضع: هو فرج المرأة، والمقصوب به «وفي بضع»قوله:

 (.2025(، ومالم )2321البخاري ) 3

 أي: يحمل أحداا على ظهره باألجرة، و يتصدق بها. «احامل»قوله: 
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.رواه الحاكم«والصدقة ،الشيء الصيام
2
. 

 فضل الصدقة على القريب

ُكْنُت : قَالَتْ  بن ماعوب رضي هللا عنهما اْمَرأَِة َعْبِد هللا الثقفية َعْن َزْينَبَ  (2220

ْقَن َولَْو ِمْن ُحلِيُِّكنَّ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفِي الَمْاِجِد فََرأَْيُت النَّبِيَّ  ْت َزْينَُب تُْنفُِق َعلَى َوَكااَ  .«تََصدَّ

أَيَْجِزي َعنِّي أَْن أُْافَِق  ملسو هيلع هللا ىلصَسْل َرُسوَل هللا  :فَقَالَْت لَِعْبِد هللا :قَالَ  .َوأَْيتَاٍم فِي َحْجِرهَا ،َعْبِد هللا

َدقَةِ  َوَعلَى أَْيتَاٍم فِي َحْجِري ِمنَ  ،َعلَْيكَ  إِلَى  ،تُ فَاْاطَلَقْ  .ملسو هيلع هللا ىلصَسلِي أَْاِت َرُسوَل هللا :فَقَالَ  .الصَّ

 ،فََمرَّ َعلَْينَا باَِللٌ  ،اأْلَْاَصاِر َعلَى اْلبَاِب َحاَجتُهَا ِمْثُل َحاَجتِي فََوَجْدُت اْمَرأَةً ِمنَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

اَل  :َوقُْلنَا ،َوأَْيتَاٍم لِي فِي َحْجِري ،أَيَْجِزي َعنِّي أَْن أُْافَِق َعلَى َزْوِجي ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  َسلِ  :فَقُْلنَا

يَانِبِ » :قَالَ  .َزْينَبُ  :قَالَ  «َمْن ُهَما» :فَقَالَ  ،فََاأَلَهُ  ،فََدَخلَ  .بِْر بِنَاتُخْ  اْمَرأَةُ  :قَالَ  «؟أَي  الزَّ

َدقَةِ  ،أَْجُر اْلقََرابَةِ  ،نََعْم لََها أَْجَرانِ » :قَالَ  .َعْبِد هللا . متفق عليه«َوأَْجُر الصَّ
6
. 

أَْكثََر اأْلَْاَصاِر  ،َكاَن أَبُو طَْلَحةَ قال:  َعْنهُ  َمالٍِك َرِضَي هللا ْبنِ  أَاَسِ وعن  (2222

َوَكاَن  ،َوَكااَْت ُمْاتَْقبِلَةَ الَمْاِجدِ  ،َوَكاَن أََحبُّ أَْمَوالِِه إِلَْيِه بَْيُرَحاءَ  ،بِالَمِدينَِة َمااًل ِمْن اَْخلٍ 

ا أُْاِزلَْت هَِذِه اآْليَةُ  :أَاَسٌ  قَالَ  ،يَْدُخلُهَا َويَْشَرُب ِمْن َماٍء فِيهَا طَيِّبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  لَْن  ﴿فَلَمَّ

ا تُِحبُّونَ   ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقَاَم أَبُو طَْلَحةَ إِلَى َرُسوِل هللا ﴾ تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

ا تُِحبُّوَن لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِ : ﴿إِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى يَقُولُ  َوإِنَّ أََحبَّ أَْمَوالِي ﴾ قُوا ِممَّ

هَا ،هللَوإِاَّهَا َصَدقَةٌ  ،إِلَيَّ بَْيُرَحاءَ  َحْيُث  ،َوُذْخَرهَا ِعْنَد هللا فََضْعهَا يَا َرُسوَل هللا ،أَْرُجو بِرَّ

َوقَْد َسِمْعُت َما  ،َمال  َرابِح  َذلَِك  ،بٍَخ َذلَِك َمال  َرابِح  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  .ُأََراَك هللا

فَقََاَمهَا  ،،ِأَْفَعُل يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل أَبُو طَْلَحةَ  .«َوإِنِّي أََرى أَْن تَْجَعلََها فِي اْْلَْقَربِينَ  ،قُْلتَ 

هِ  . متفق عليهأَبُو طَْلَحةَ فِي أَقَاِربِِه َوبَنِي َعمِّ
3
. 

 أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح

يَا  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  بيعن أ (2226

َدقَِة أَْعظَُم أَْجًرا ،َرُسوَل هللا تَْخَشى  ،َوأَْنَت َصِحيح  َشِحيح   ،أَْن تََصدَّقَ »: قَالَ  ؟أَيُّ الصَّ

 ،َولِفًَُلٍن َكَذا ،لِفًَُلٍن َكَذا :قُْلتَ  ،الُحْلقُومَ  لََغتِ َحتَّى إَِذا بَ  ،َوََل تُْمِهلُ  ،َوتَأُْمُل اْلِغنَى ،اْلفَْقرَ 

متفق عليه«. َوقَْد َكاَن لِفًَُلنٍ 
3
. 

                                                 

 (. 2623) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/652رواه الحاكم ) 2

 (2000(، ومالم )2322البخاري ) 6

 (.115(، ومالم )2322البخاري ) 3

 = (.2036الم )(، وم2321البخاري ) 3
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 خري الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

اْليَُد اْلُعْليَا َخْير  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي هللا َعْنهُ  (2223

ْفلَى ِمنَ  َدقَِة َعْن ظَْهِر ِغناى ،بَِمْن تَُعولُ  أدَ َوابْ  ،اْليَِد الس  َوَمْن يَْستَْعفِْف يُِعفَّهُ  ،َوَخْيُر الصَّ

. متفق عليه«َوَمْن يَْستَْغِن يُْغنِِه هللا ،هللا
2
. 

 ما جاء يف جهد املقل

َدقَِة  أَيُّ  ،يَا َرُسوَل هللا: أَاَّهُ قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2223 الصَّ

. رواه أبو باوب«ُجْهُد الُمقِلِّ َواْبَدْأ بَِمْن تَُعولُ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ 
6
 . 

 التصدق من اجليد وترك الردي

ا تُِحبُّوَن َوَما تُنفِقُوْا ِمن َشْيٍء فَإِنَّ هللا بِهِ ﴿ قال هللا تعالى: لَن تَنَالُوْا اْلبِرَّ َحتَّى تُنفِقُوْا ِممَّ

=

                                                                                                                                   

قال الخطابي: الشح أعام مان البخال، وكاأن الشاح جانس، والبخال ااوع، وأكثار ماا يقاال: 

البخل فاي أفاراب األماور، والشاح عاام كالوصاف الاالزم، وماا هاو مان قبال الطباع، قاال: 

فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة؛ فإذا سمح فيها وتصادق كاان أصادق فاي 

مان أشارف علاى الماوت وآياس مان الحيااة، ورأى مصاير  ايته، وأعظم ألجره، بخاالف

المال لغيره، فإن صدقته حينئٍذ ااقصة، بالنابة إلاى حالاة الصاحة، والشاح رجااء البقااء، 

 وخوف الفقر.

أي: بلغاات الااروح، والمااراب « بلغاات الحلقااوم»أي: تطمااع بااه. ومعنااى  «وتأماال الغنااى» 

صايته، وال صادقته، وال شايء مان قاربت بلاوغ الحلقاوم، إذ لاو بلغتاه حقيقاة لام تصاح و

 ( للنووي رحمه هللا. 0/263) «شرح مالم »تصرفاته، باتفاق الفقهاء. ااظر 

 (، وهذا لفظ البخاري.2033(، ومالم )2360البخاري ) 2

( لشايخنا 2602)«الجاامع الصاحيح»( بإسناب حاان، وهاو فاي 2200رواه أبو باوب ) 6

حاديث والاذي قبلاه: ماا قالاه البيهقاي، ولفظاه، رحمه هللا تعاالى. ووجاه الجماع باين هاذا ال

أفضال الصادقة »، وقولاه: «خير الصدقة ما كان عان ظهار غناى»: ملسو هيلع هللا ىلصوالجمع بين قوله 

أاه يختلف باختالف أحوال الناس فاي الصابر علاى الفاقاة والشادة واإلكتفااء  «جهد المقل

ْلمااام ( ل6/650« )ساابل الاااالم»بأقاال الكفايااة، وساااق أحابيااث تاادل علااى ذلااك. ااظاار 

 الصنعااي رحمه هللا تعالى. 
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 .[16آل عمران: ]﴾  َعلِيمٌ 

َن لى: وقال تعا ا أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَافِقُوْا ِمن طَيِّبَاِت َما َكَاْبتُْم َوِممَّ

ُموْا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنفِقُوَن َولَْاتُم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَن تُْغِمُضوْا فِيِه َواْعلَُموْا أَنَّ  هللا  األَْرِض َوالَ تَيَمَّ

 .[602]البقرة:  ﴾َغنِيٌّ َحِميدٌ 

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ بِن عازب رضي هللا عنهما ﴿ اْلبََراءِ  َعنِ و (2221 َواَل تَيَمَّ

ُجُل يَأْتِي ِمْن اَْخلِِه  ،ُكنَّا أَْصَحاَب اَْخلٍ  ،اََزلَْت فِينَا َمْعَشَر اأْلَْاَصارِ  :قَالَ ﴾ تُْنفِقُونَ  فََكاَن الرَّ

ُجُل يَأْتِي بِاْلقِْنوِ  ،َوقِلَّتِهِ  ،َعلَى قَْدِر َكْثَرتِهِ  َوَكاَن  ،فَيَُعلِّقُهُ فِي الَمْاِجدِ  ،َواْلقِْنَوْينِ  ،َوَكاَن الرَّ

فَّة لَْيَس لَهُْم طََعامٌ   فََكاَن أََحُدهُْم إَِذا َجاَع أَتَى اْلقِْنَو فََضَربَهُ بَِعَصاهُ فَيَْاقُطُ ِمنَ  ،أَْهُل الصُّ

ُجلُ وَ  ،اْلبُْاِر َوالتَّْمِر فَيَأُْكلُ  ْن اَل يَْرَغُب فِي اْلَخْيِر يَأْتِي الرَّ بِاْلقِْنِو فِيِه  ،َكاَن اَاٌس ِممَّ

يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ﴿ فَأَْاَزَل هللا تَبَاَرَك تََعالَى ،فَيَُعلِّقُهُ  ،َوبِاْلقِْنِو قَْد اْاَكَارَ  ،َواْلَحَشفُ  ،الشِّيصُ 

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمنَ أَْافِقُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َكَابْ  ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنفِقُوَن  تُْم َوِممَّ اأْلَْرِض َواَل تَيَمَّ

لَْم يَأُْخْذهُ  ،لَْو أَنَّ أََحَدُكْم أُْهِدَي إِلَْيِه ِمْثُل َما أَْعطَاهُ  :قَالَ ﴾ َولَْاتُْم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيهِ 

. رواه فَُكنَّا بَْعَد َذلَِك يَأْتِي أََحُداَا بَِصالِِح َما ِعْنَدهُ  :أَْو َحيَاٍء قَالَ  ،إاِلَّ َعلَى إِْغَماضٍ 

الترمذي
2
. 

بََعَث َساِعيًا فَأَتَى َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن َوائِِل ْبِن ُحْجرٍ و (2222

َق هللا َوَرُسولِهِ بََعْثنَا مُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،فَآتَاهُ فَِصياًل َمْخلُواًل  َوإِنَّ فًَُلناا أَْعطَاهُ  ،َصدِّ

ُجلَ  .َِ «َوََل فِي إِبِلِه ،اللهمَّ ََل تُبَاِرْك فِيهِ  ،فَِصيًلا َمْخلُوَلا  فََجاَء بِنَاقٍَة  ،فَبَلََغ َذلَِك الرَّ

 ،اللهمَّ بَاِرْك فِيهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ فَقَاَل النَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصَوإِلَى اَبِيِّهِ  ،أَتُوُب إِلَى هللا َعزَّ َوَجلَّ  :فَقَالَ  ،َحْانَاءَ 

. رواه الناائي«َوفِي إِبِلِهِ 
6
. 

                                                 

 (.2653) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3006رواه الترمذي ) 2

 : هو العذق بما فيه من الرطب.«القنو»قوله:

أول مااا باادأ ماان  «الصااراح»هومرتبااة ماان مراتااب ثماار النخاال. قااال:في « البااار»قولااه: 

 ثم رطب، ثم تمر.النخل طلع، ثم خالل، ثم بلح بالتحريك، ثم بار، 

الشاايص: هااو التماار الااذي ال يشااتد اااواه، ويقااوى، وقااد ال « فيااه شاايص والحشااف»قولااه: 

: هااو أربأ التمار، أو الضااعيف الااذي ال «والحشاف». «النهايااة»يكاون لااه أصاالً كااذا فاي 

 اوى له، أو اليابس الفاسد.

 (. 332-5/330) «تحفة األحوذي»أي: مااهلة وماامحة. ااظر « إغماض»قوله: 

 (.2653) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان وهو في 6315رواه الناائي ) 6

 =أي: مهازوالً، وهاو الاذي جعال فاي أافاه خاالل لائال يرضاع أماه  «فصايالً مخلاوالً »قوله:
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 من فضائل الصدقة أن العبد املقصر فيها إذا جاءه املوت طلب تأخري أجله حتى يتمكن من فعلها 

ن قَْبِل أَن يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَمْوُت فَيَقُوَل قال هللا تعالى: ا َرَزْقنَاُكم مِّ َربِّ ﴿َوأَافِقُوا ِمن مَّ

الِِحيَن  َن الصَّ دََّق َوأَُكن مِّ ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ َر هللاُ اَْفااً إَِذا َجاَء  *لَْوال أَخَّ َولَن يَُؤخِّ

 .[22ـ20]المنافقون: أََجلُهَا َوهللاُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن﴾

 مما يصل أجره إىل امليح التصدق عنه

إَِذا َماَت »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا هللا عنه رضي  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2220

ْنَساُن اْنقَطََع َعْنهُ َعَملُهُ  أَْو َولٍَد  ،أَْو ِعْلٍم يُْنتَفَُع بِهِ  ،إَِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِريَةٍ :إَِلَّ ِمْن ثًََلثَة ،اإْلِ

رواه مالم«. َصالٍِح يَْدُعو لَهُ 
2
. 

 الصدقة عن امليح يصل أجرها إليه

َي اْفتُلِتَْت  :ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل قَاَل لِلنَّبِيِّ رضي هللا عنها  ائَِشةَ َعْن عَ  (2225 إِنَّ أُمِّ

متفق «. نََعمْ  »:قَالَ  ؟فَلِي أَْجٌر أَْن أَتََصدََّق َعْنهَا ،َوإِاِّي أَظُنُّهَا لَْو تََكلََّمْت تََصدَّقَتْ  ،اَْفُاهَا

عليه
6
. 

 فضل صدقة السر

ا ِهَي َوإِن تُْخفُوهَا َوتُْؤتُوهَا اْلفُقََراَء فَهَُو ﴿ إِن تُْبُدوقال هللا تعالى:  َدقَاِت فَنِِعمَّ ْا الصَّ

ن َسيِّئَاتُِكْم َوهللاُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر ﴾  .[602]البقرة:  َخْيٌر لُُّكْم َويَُكفُِّر َعنُكم مِّ

هللا  ْبَعة  يُِظل ُهمُ سَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2221

َوَرُجل  قَْلبُهُ  ،َوَشاب  نََشأَ فِي ِعبَاَدِة هللا ،إَِمام  َعْدل  : تََعالَى فِي ِظلِِّه يَْوَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظل هُ 

قَا َعلَْيهِ  ،ُمَعلَّق  فِي الَمَساِجدِ  ل  َدَعْتهُ َوَرجُ  ،َوَرُجًَلِن تََحابَّا فِي هللا اْجتََمَعا َعلَْيِه َوتَفَرَّ

َحتَّى ََل  ؛َوَرُجل  تََصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها ،إِنِّي أََخاُف هللا :اْمَرأَة  َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فَقَالَ 

متفق عليه«. فَفَاَضْت َعْينَاهُ  ؛َوَرُجل  َذَكَر هللا َخالِياا ،تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنفُِق يَِمينُهُ 
3
 

=

                                                                                                                                   

 (.1/30) «سنن الناائي بشرح الايوطي»فتهزل. ااظر 

 (. 2232مالم ) 2

 (.2003(، ومالم )2355البخاري ) 6

 ي: ماتت فجأة. والمراب بالنفس الروح.أ «افتلتت افاها»قوله:

 (.2032(، ومالم )2363البخاري ) 3



 ثمرات الصدقة                                                            

 

260 

الَجاِهُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  ِن َعاِمرٍ َعْن ُعْقبَةَ بْ و (2260

َدقَةِ  ،بِاْلقُْرآنِ  َدقَةِ  ،َوالُمِسر  بِاْلقُْرآنِ  ،َكالَجاِهِر بِالصَّ رواه أحمد والناائي«.َكالُمِسرِّ بِالصَّ
2
. 

 ثمرات الصدقة

 التصدق من أسباب دخول اجلنة

َمْن أَْنفََق » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  هُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعنْ  (2262

فََمْن َكاَن ِمْن أَْهِل  ،َهَذا َخْير   ،يَا َعْبَد هللا ،َزْوَجْيِن فِي َسبِيِل هللا نُوِدَي ِمْن أَْبَواِب الَجنَّةِ 

ًَلةِ  ًَلِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَّ َوَمْن  ،ِب اْلِجَهادِ َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن بَا ،الصَّ

يَّانِ  يَاِم ُدِعَي ِمْن بَاِب الرَّ َدقَِة ُدِعَي ِمْن بَاِب  ،َكاَن ِمْن أَْهِل الصِّ َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ

َدقَةِ  ي يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  .«الصَّ َما َعلَى َمْن ُبِعَي  ،بِأَبِي أَْاَت َوأُمِّ

نََعْم َوأَْرُجو » :قَالَ  ؟فَهَْل يُْدَعى أََحٌد ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب ُكلِّهَا ،ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب ِمْن َضُروَرةٍ 

. متفق عليه«أَْن تَُكوَن ِمْنهُمْ 
6
. 

                                                 

« الجاامع الصاحيح»( بإسناب حان وهاو فاي 6122(، والناائي )3/212رواه أحمد ) 2

(2601.) 

قال ابن العربي: وليس في تفضيل صدقة العالاياة علاى الاار، وال تفضايل صادقة الاار 

فااالقرآن ورب  ،اع الثاباات، فأمااا صاادقة النفاالجمااولكنااه اإل ،علااى العالايااة حااديث صااحيح

بأاها في الار أفضل منها في الجهر، بيد أن علماءاا قالوا: إن هذا علاى الغالاب  مصرحا

 ،والمعطاى إياهاا ،لهاا يمخرجه، والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعط

 ب القدوة.فله فيها فائدة إظهار الانة وثوا يأما المعط والناس الشاهدين.

وأمن على افاه الريااء، وأماا مان ضاعف عان  ،وحانت ايته ،قلت: هذا لمن قويت حاله

 هذه المرتبة فالار له أفضل.

أو ااابته إلاى أااه أخاذها ماع ، فإن الار له أسلم من احتقار الناس لاه ،وأما المعطى إياها

ية لهم، من جهة الغنى عنها وترك التعفف، وأما حال الناس فالار عنهم أفضل من العالا

لها بالرياء وعلى اآلخذ لها باالستغناء، ولهم فيها تحرياك  يأاهم ربما طعنوا على المعط

( 3/322) «الجاامع ألحكاام القارآن»اهاـ مان  القلوب إلاى الصادقة، لكان هاذا الياوم قليال

 للقرطبي رحمه هللا تعالى.

 (.2060(، ومالم )2510البخاري ) 6
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َمْن أَْصبََح »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2266 

ااْليَْوَم  ِمْنُكمُ  اْليَْوَم  فََمْن تَبَِع ِمْنُكمُ » :قَالَ  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟َصائِما

قَاَل  «؟اْليَْوَم ِمْسِكيناا فََمْن أَْطَعَم ِمْنُكمُ » :قَالَ  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟َجنَاَزةا 

ا فََمْن َعاَد ِمْنُكمُ » :قَالَ  .أَاَا :أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي  «؟اْليَْوَم َمِريضا

رواه مالم «.َما اْجتََمْعَن فِي اْمِرٍئ إَِلَّ َدَخَل الَجنَّةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .أَاَا :هللا َعْنهُ 
2
. 

قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَل هللا أَنَّ َرُسورضي هللا عنه  َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر الُمَجاِشِعيِّ و (2263

 ،ُمتََصدِّق   ،ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسط   ،َوأَْهُل الَجنَِّة ثًََلثَة  » الحديث وفيه: ...َذاَت يَْوٍم فِي ُخْطبَتِهِ 

 «.َوَعفِيف  ُمتََعفِّف  ُذو ِعيَالٍ  ،َوَرُجل  َرِحيم  َرقِيُق اْلقَْلِب لُِكلِّ ِذي قُْربَى َوُمْسلِمٍ  ،ُمَوفَّق  

رواه مالم
6
. 

 تصدق ولو بالقليل من أسباب الوقاية من النارال

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتِمٍ  (2263

متفق عليه. «فَْليَْفَعلْ  ،النَّاِر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرةٍ  اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن يَْستَتَِر ِمنَ 
3

. وهذا لفظ 

 مالم.

 ،اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشقِّ تَْمَرٍة فََمْن لَْم يَِجدْ »بخاري، ومالم أيضاً وفي رواية لل 

 «.فَبَِكلَِمٍة طَيِّبَةٍ 

 التصدق من أسباب املغفرة

إِنَّ الُمْالِميَن َوالُمْالَِماِت َوالُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَااِت َواْلقَاااِتِيَن َواْلقَااِتَااِت ﴿ قال هللا تعالى:

اابِ  قِيَن َوالصَّ اابَِراِت َواْلَخاِشاِعيَن َواْلَخاِشاَعاِت َوالُمتََصاادِّ اابِِريَن َوالصَّ ااِبقَاِت َوالصَّ قِيَن َوالصَّ

ااائَِماِت َواْلَحااافِِظيَن فُااُروَجهُْم َواْلَحافِظَاااِت َوالااذَّاِكِريَن هللا  ااائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُمتََصاادِّ

اِكَراِت أََعدَّ هللاُ  ْغفَِرةً َوأَْجراً َعِظيماً َكثِيراً َوالذَّ  .[31]األحزاب: ﴾  لَهُم مَّ

َمْن يَْحفَظُ  :قَاَل ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ و (2261

ُجِل فِي أَ » :أَاَا َسِمْعتُهُ يَقُولُ  :قَاَل ُحَذْيفَةُ  ؟فِي اْلفِْتنَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحِديثًا َعِن النَّبِيِّ   ،ْهلِهِ فِْتنَةُ الرَّ

ًَلةُ  ،َوَمالِهِ  يَامُ  ،َوَجاِرِه تَُكفُِّرَها الصَّ َدقَةُ  ،َوالصِّ ...الحديث. متفق عليهَوالصَّ
3
. 

قَاَل لَِكْعِب ْبِن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنهما  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (2262

                                                 

 (.2065مالم ) 2

 (.6521مالم ) 6

 (.2022(، ومالم )2063البخاري ) 3

 (.233(، ومالم )2511البخاري ) 3
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فََهاءِ » :ُعْجَرةَ  فَهَاءِ َومَ  :قَالَ  .«أََعاَذَك هللا ِمْن إَِماَرِة الس  أَُمَراُء يَُكونُوَن » :قَالَ  ؟ا إَِماَرةُ الاُّ

قَُهْم بَِكِذبِِهمْ  ،َوََل يَْستَن وَن بُِسنَّتِي ،بَْعِدي ََل يَْقتَُدوَن بَِهْديِي َوأََعانَُهْم َعلَى  ،فََمْن َصدَّ

ْقهُْم  ،َحْوِضي َوََل يَِرُدوا َعلَيَّ  ،َولَْسُت ِمْنُهمْ  ،فَأُولَئَِك لَْيُسوا ِمنِّي ،ظُْلِمِهمْ  َوَمْن لَْم يَُصدِّ

يَا  ،َوَسيَِرُدوا َعلَيَّ َحْوِضي ،َوأَنَا ِمْنُهمْ  ،فَأُولَئَِك ِمنِّي ،َولَْم يُِعْنُهْم َعلَى ظُْلِمِهمْ  ،بَِكِذبِِهمْ 

ْوُم ُجنَّة   ،َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ  َدقَةُ تُْطفُِئ الَخِطيئَةَ  ،الصَّ ًَلةُ قُْربَان   ،َوالصَّ  :أَْو قَالَ  «َوالصَّ

يَا  ،النَّاُر أَْولَى بِهِ  ،إِنَّهُ ََل يَْدُخُل الَجنَّةَ لْحم  نَبََت ِمْن ُسْحتٍ  ،يَا َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ  بُْرَهان  »

. رواه «َوبَائِع  نَْفَسهُ فَُموبِقَُها ،فَُمْعتِقَُها ،النَّاُس َغاِديَاِن فَُمْبتَاع  نَْفَسهُ  ،َكْعُب ْبَن ُعْجَرةَ 

مد، والبزارأح
2
. 

 التصدق من الكسب الطيب من أسباب مضاعفة األجور

َدقَاِت َوهللاُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم ﴾قال هللا تعالى: بَا َويُْربِي الصَّ ]البقرة:  ﴿ يَْمَحُق هللاُ اْلرِّ

602]. 

َدقَاِت﴾قوله:  أي -ربها قال ابن جرير رحمه هللا: أي: يضاعف أجرها ل ﴿َويُْربِي الصَّ

ثَُل الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل هللا َكَمثَِل َحبٍَّة أَابَتَْت َسْبَع َسنَابَِل كما قال:  -صاحبها ﴿مَّ

ئَةُ َحبٍَّة﴾ ﴿مَّن َذا الَِّذي يُْقِرُض هللا قَْرضاً َحَاناً فَيَُضاِعفَهُ لَهُ وكما قال:  فِي ُكلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

 .َكثِيَرةً﴾أَْضَعافاً 

َما تََصدََّق » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا قال:  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ وعن أبي  (2260

ْحَمُن بِيَِمينِهِ  ،َوََل يَْقبَُل هللا إَِلَّ الطَّيِّبَ  ،أََحد  بَِصَدقٍَة ِمْن طَيِّبٍ  َوإِْن َكانَْت  ،إَِلَّ أََخَذَها الرَّ

ْحَمنِ  هُ أَْو  ،الَجبَلِ  َحتَّى تَُكوَن أَْعظََم ِمنَ  ،تَْمَرةا فَتَْربُو فِي َكفِّ الرَّ َكَما يَُربِّي أََحُدُكْم فَلُوَّ

متفق عليه«. فَِصيلَهُ 
6
. 

 صاحب الصدقة يف ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بني الناس

                                                 

( بإسااناب حااان، 6/632) «كشااف األسااتار»(، والباازار كمااا فااي 3/362رواه أحمااد ) 2

 (.2611) «الجامع الصحيح»وهو في 

 : مهلكها.أي ،«فموبقها»حرام. قوله:  أي:، «سحت»أي: وقاية. قوله:  «جنة»قوله:

 (.2023(، ومالم )2320البخاري ) 6

سمي بذلك ألاه فُلي عان أماه  -وهو ولد الفرس–قال أهل اللغة: الفلو المهر  «فلوه»قوله:

 أي: فُِصَل وُعِزَل. 

 «شارح ماالم»الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن إرضااع أماه. ااظار  «أو فصيله»قوله: 

 (. 0/200للنووي )
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 :يَقُولُ : ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا قال:  رضي هللا عنه ُعْقبَةَ ْبَن َعاِمرٍ عن  (2265 

قَاَل  «.يُْحَكَم بَْيَن النَّاسِ »:أَْو قَالَ  «َحتَّى يُْفَصَل بَْيَن النَّاسِ  ،لِّ َصَدقَتِهِ ُكل  اْمِرٍئ فِي ظِ »

. أَْو بََصلَةً أَْو َكَذا ،َولَْو َكْعَكةً  ،َوَكاَن أَبُو اْلَخْيِر اَل يُْخِطئُهُ يَْوٌم إاِلَّ تََصدََّق فِيِه بَِشْيءٍ  :يَِزيدُ 

رواه أحمد، والحاكم
2
. 

 وع تكمِّل النقص يف صدقة الفريضةصدقة التط

ُل َما »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ  (2261 أَوَّ

ةا  ،يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبُد َصًَلتُهُ  َها ُكتِبَْت لَهُ تَامَّ َها قَاَل هللا َعزَّ  ،فَإِْن َكاَن أَتَمَّ َوإِْن لَْم يَُكْن أَتَمَّ

عٍ انْ  :َوَجلَّ  َكاةُ َكَذلِكَ  ،فَتُْكِملُوا بَِها فَِريَضتَهُ  ،ظُُروا َهْل تَِجُدوَن لَِعْبِدي ِمْن تَطَو  ثُمَّ  ،ثُمَّ الزَّ

رواه أحمد«. تُْؤَخُذ اْْلَْعَماُل َعلَى َحَسِب َذلِكَ 
6
. 

 الصدقة تفدي صاحبها

إِنَّ هللا أََمَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  اأْلَْشَعِريِّ  اْلَحاِرثِ عن  (2230

َوإِنَّهُ  ،َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِها ،يَْحيَى ْبَن َزَكِريَّا بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن يَْعَمَل بَِها

بَنِي  َوتَأُْمرَ  ،إِنَّ هللا أََمَرَك بَِخْمِس َكلَِماٍت لِتَْعَمَل بَِها :فَقَاَل ِعيَسى ،َكاَد أَْن يُْبِطَئ بَِها

ا أَْن تَأُْمَرُهمْ  ،إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِها ا أَْن آُمَرُهمْ  ،فَإِمَّ أَْخَشى إِْن  :فَقَاَل يَْحيَى ،َوإِمَّ

 وَ  ،فََجَمَع النَّاَس فِي بَْيِت الَمْقِدِس فَاْمتَََلَ الَمْسِجدُ  ،أَْو أَُعذَّبَ  ،َسبَْقتَنِي بَِها أَْن يُْخَسَف بِي

َرفِ عَ قََعُدوا  إِنَّ هللا أََمَرنِي بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن أَْعَمَل بِِهنَّ َوآُمَرُكْم أَْن  :فَقَالَ  ،لَى الش 

لُُهنَّ  ،تَْعَملُوا بِِهنَّ  َدقَةِ  نها:م: فذكرهن وأَوَّ َكَمثَِل َرُجٍل أََسَرهُ  ،فَإِنَّ َمثََل َذلِكَ  ؛َوآُمُرُكْم بِالصَّ

 ،أَنَا أَْفِديِه ِمْنُكْم بِاْلقَلِيلِ  :فَقَالَ  ،َوقَدَُّموهُ لِيَْضِربُوا ُعنُقَهُ  ،هُ إِلَى ُعنُقِهِ فَأَْوثَقُوا يَدَ  ،اْلَعُدو  

. رواه الترمذي«فَفََدى نَْفَسهُ ِمْنُهمْ  ،َواْلَكثِيرِ 
3
. 

 الصدقة من أسباب مناء املال وبركته

 نَقََصتْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  َعنْ رضي هللاُ عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2232

ا إَِلَّ  بَِعْفوٍ  َعْبداا هللا َزادَ  َوَما ،َمالٍ  ِمنْ  َصَدقَة   . رواه «هللا َرفََعهُ  إَِلَّ  هلل أََحد   تََواَضعَ  َوَما ،ِعز ا

                                                 

الجااااامع »حيح، وهااااو فااااي ( بإسااااناب صاااا2/322(، والحاااااكم )3/230رواه أحمااااد ) 2

 ( لشيخنا اإلمام الوابعي رحمه هللا.2620) «الصحيح

 (.2622) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/21رواه أحمد ) 6

( لشايخنا 651) «الصاحيح المااند»( بإساناب صاحيح وهاو فاي 6523رواه الترمذي ) 3

 اإلمام الوابعي رحمه هللا.
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مالم
1
. 

2236) . 

 ثمرات الجهاد في سبيذ هللا

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب دخول اجلنة

الُمْؤِمنِيَن أَافَُاهُْم َوأَْمَوالَهُم بِأَنَّ لَهُُم الَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن  ﴿إِنَّ هللا اْشتََرى ِمنَ قال هللا تعالى: 

ى فِي َسبِيِل هللا فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعداً َعلَْيِه َحق اً فِي التَّْوَراِة َواإِلاِجيِل َواْلقُْرآِن َوَمْن أَْوفَ 

 .[222]التوبة:  ُم الَِّذي بَايَْعتُم بِِه َوَذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾بَِعْهِدِه ِمَن هللا فَاْستَْبِشُروْا بِبَْيِعكُ 

تََكفََّل هللا لَِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2233

أَْو  ،لَِماتِِه بِأَْن يُْدِخلَهُ الَجنَّةَ َوتَْصِديُق كَ  ،ََل يُْخِرُجهُ إَِلَّ اْلِجَهاُد فِي َسبِيلِهِ  ،َجاَهَد فِي َسبِيلِهِ 

متفق عليه«. أَْو َغنِيَمةٍ  ،يَْرِجَعهُ إِلَى َمْسَكنِِه الَِّذي َخَرَج ِمْنهُ َمَع َما نَاَل ِمْن أَْجرٍ 
6
. 

َمْن أَْنفََق » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2233

فََمْن َكاَن ِمْن أَْهِل  ،َهَذا َخْير   ،يَا َعْبَد هللا ،ِل هللا نُوِدَي ِمْن أَْبَواِب الَجنَّةِ َزْوَجْيِن فِي َسبِي

ًَلةِ  ًَلِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَّ َوَمْن  ،َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن بَاِب اْلِجَهادِ  ،الصَّ

يَاِم ُدِعَي ِمْن بَا يَّانِ َكاَن ِمْن أَْهِل الصِّ َدقَِة ُدِعَي ِمْن بَاِب  ،ِب الرَّ َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ

َدقَةِ  ي يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  .«الصَّ َما َعلَى َمْن ُبِعَي  ،بِأَبِي أَْاَت َوأُمِّ

نََعْم َوأَْرُجو » :قَالَ  ؟تِْلَك اأْلَْبَواِب ُكلِّهَا فَهَْل يُْدَعى أََحٌد ِمنْ  ،ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب ِمْن َضُروَرةٍ 

. متفق عليه«أَْن تَُكوَن ِمْنهُمْ 
3
. 

َرأَْيُت اللَّْيلَةَ َرُجلَْيِن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ رضي هللا عنه قال:  َعْن َسُمَرةَ و (2231

ا ِهَي أَْحَسُن َوأَ   :قَاََل  ،ْفَضُل لَْم أََر قَط  أَْحَسَن ِمْنَهاأَتَيَانِي فََصِعَدا بِي الشََّجَرةَ فَأَْدَخًَلنِي َدارا

َهَداءِ  ا َهِذِه الدَّاُر فََداُر الش  رواه البخاري«. أَمَّ
3
. 

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ وعن  (2232

رواه «.َوَجبَْت لَهُ الَجنَّةُ  ،َواَق نَاقَةٍ فَ  ،ِمْن َرُجٍل ُمْسلِمٍ  ،قَاتََل فِي َسبِيِل هللا َعزَّ َوَجلَّ 
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الناائي 
2
. 

 يَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَّبِيِّ  َرُجلٌ  قَالَ : قَالَ  َعْنهَُما رضي هللاُ  هللا َعْبدِ  ْبنِ وعن جابِر  (2230

. قُتِلَ  َحتَّى تَلَ قَا ثُمَّ  ،يَِدهِ  فِي تََمَراتٍ  فَأَْلقَى «الَجنَّةِ  فِي» :قَالَ  ؟أَاَا فَأَْينَ  قُتِْلتُ  إِنْ  أََرأَْيتَ  :أُُحدٍ 

متفق عليه
6
. 

أَنَا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه قال:  (2235

ِعيُم الَحِميلُ -َزِعيم   َوبِبَْيٍت فِي  ،َوَهاَجَر بِبَْيٍت فِي َربَِض الَجنَّةِ  ،لَِمْن آَمَن بِي َوأَْسلَمَ  -َوالزَّ

َوأَْسلََم َوَجاَهَد فِي َسبِيِل هللا بِبَْيٍت فِي َربَِض  ،يم  لَِمْن آَمَن بِيَوأَنَا َزعِ  ،َوَسِط الَجنَّةِ 

َوبِبَْيٍت فِي أَْعلَى ُغَرِف الَجنَِّة َمْن فََعَل َذلَِك فَلَْم يََدْع  ،َوبِبَْيٍت فِي َوَسِط الَجنَّةِ  ،الَجنَّةِ 

رواه الناائي«. َحْيُث َشاَء أَْن يَُموتَ  َوََل ِمْن الشَّرِّ َمْهَرباا يَُموتُ  ،لِْلَخْيِر َمْطلَباا
3
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاْاطَلََق َرُسوُل هللا وعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال:  (2231

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوَجاَء الُمْشِرُكونَ  ،َوأَْصَحابُهُ َحتَّى َسبَقُوا الُمْشِرِكيَن إِلَى بَْدرٍ 

َمنَّ أََحد  ِمْنُكْم إِلَى َشْيءٍ   :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،فََداَا الُمْشِرُكونَ  ،«َحتَّى أَُكوَن أَنَا ُدونَهُ  ،يُقَدِّ

َمَواُت َواْْلَْرضُ »  :يَقُوُل ُعَمْيُر ْبُن اْلُحَماِم اأْلَْاَصاِريُّ  :قَالَ  «قُوُموا إِلَى َجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

َمَواُت َواأْلَْرضُ  ،يَا َرُسوَل هللا بٍَخ فَقَاَل َرُسوُل  ،بَخٍ  :قَالَ  «نََعمْ » :قَالَ  ؟َجنَّةٌ َعْرُضهَا الاَّ

إاِلَّ َرَجاَءةَ أَْن  ،اَل َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «؟بَخٍ ، بٍَخ  :َما يَْحِملَُك َعلَى قَْولِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ثُمَّ  ،فََجَعَل يَأُْكُل ِمْنهُنَّ  ،فَأَْخَرَج تََمَراٍت ِمْن قََراِهِ  ،«فَإِنََّك ِمْن أَْهلَِها» :قَالَ  .أَُكوَن ِمْن أَْهلِهَا

 فََرَمى بَِما َكاَن َمَعهُ ِمنَ  :قَالَ  .لَئِْن أَاَا َحيِيُت َحتَّى آُكَل تََمَراتِي هَِذِه إِاَّهَا لََحيَاةٌ طَِويلَةٌ  :قَالَ 

. رواه مالمقُتِلَ  ثُمَّ قَاتَلَهُْم َحتَّى ،التَّْمرِ 
3
. 

                                                 

وقااد ( 2132« )الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3232رواه الناااائي ) 2

 .سبق بطوله

 الفواق: مابين الحلبتين. «فواق ااقة»قوله: 

 (.2511(، ومالم )3032البخاري ) 6

 (.2131) «الجامع الصحيح»ي ( بإسناب صحيح، وهو ف3233الناائي ) 3

 هو: الكفيل. «النهاية»الزعيم: قال في « زعيم»قوله: 

 قلت: فيكون هو معنى الحميل في الحديث.

هو ما حولها خارًجاا عنهاا تشابيهًا باألبنياة التاي  «النهاية»قال في  «ربض الجنة»قوله: 

 تكون حول المدن، وتحت القالع.
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 القرن: هو جعبة النشاب. «قراه»قوله: 
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 وبالشهادة يف سبيل اهلل من مكفرات الذن

ن َذَكٍر أَْو أُاثَى  ﴿قال هللا تعالى:  نُكم مِّ فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَاِّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

ن بَْعٍض فَالَِّذيَن هَاَجُروْا َوأُْخِرُجوْا ِمن ِبيَاِرِهْم َوأُوُذوْا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوْا َوقُتِلُواْ  بَْعُضُكم مِّ

ن ِعنِد هللا َوهللاُ  ألَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهمْ  َوألُْبِخلَنَّهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر ثََواباً مِّ

 .[211]آل عمران:  ﴾ِعنَدهُ ُحْاُن الثََّوابِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ و (2230

ِهيِد ُكل  » :قَالَ  رواه مالم«. َذْنٍب إَِلَّ الدَّْينَ  يُْغفَُر لِلشَّ
2
. 

أَاَّهُ قَاَم فِيِهْم فََذَكَر لَهُْم  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه، َعْن أَبِي قَتَاَبةَ و (2232

يَماَن بِاهلل أَْفَضُل اأْلَْعَمالِ  ،أَنَّ اْلِجهَاَب فِي َسبِيِل هللا  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَم َرُجٌل فَقَالَ  ،َواإْلِ

نََعْم إِْن قُتِْلَت » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ؟َرأَْيَت إِْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا تَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ أَ 

َكْيَف » :ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللا  «َوأَْنَت َصابِر  ُمْحتَِسب  ُمْقبِل  َغْيُر ُمْدبِرٍ  ،فِي َسبِيِل هللا

 :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟ْن قُتِْلُت فِي َسبِيِل هللا أَتَُكفَُّر َعنِّي َخطَايَايَ أََرأَْيَت إِ  :قَالَ  «؟قُْلتَ 

فَإِنَّ ِجْبِريَل َعلَْيِه السًََّلم قَاَل لِي  ؛َوأَْنَت َصابِر  ُمْحتَِسب  ُمْقبِل  َغْيُر ُمْدبٍِر إَِلَّ الدَّْينَ  ،نََعمْ »

رواه مالم«. َذلِكَ 
6
. 

 أسباب النجاة من عذاب اهللاجلهاد يف سبيل اهلل من 

ْن َعَذاٍب أَلِيٍم قال هللا تعالى:   *﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا هَْل أَُبلُُّكْم َعلَى تَِجاَرٍة تُنِجيُكم مِّ

ْم إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهلل َوَرُسولِِه َوتَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللا بِأَْمَوالُِكْم َوأَافُِاُكْم َذلُِكْم َخْيٌر لَّكُ 

يَْغفِْر لَُكْم ُذاُوبَُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َوَمَااِكَن طَيِّبَةً فِي  *تَْعلَُموَن 

َن هللا َوفَْتٌح قَِريٌب َوبَشِِّر  *َجنَّاِت َعْدٍن َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم  َوأُْخَرى تُِحبُّواَهَا اَْصٌر مِّ

 .[23ـ 20] الصف:  المْؤِمنِيَن﴾

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب الفوز ورفع الدرجات عند اهلل تعاىل

﴿أََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ المْاِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم قال هللا تعالى: 

الَِّذيَن آَمنُواْ  *وَن ِعنَد هللا َوهللاُ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن اآلِخِر َوَجاهََد فِي َسبِيِل هللا الَ يَْاتَوُ 

َوهَاَجُروْا َوَجاهَُدوْا فِي َسبِيِل هللا بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاِهْم أَْعظَُم َبَرَجةً ِعنَد هللا َوأُْولَئَِك هُُم 

 .[60ـ 21]التوبة:  اْلفَائُِزوَن﴾

َرِر َوالمَجاِهُدوَن فِي ﴿الَّ يَْاتَ وقال تعالى:  ِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن المْؤِمنِيَن َغْيُر أُْولِي الضَّ

                                                 

 (.2552مالم ) 2

 (.2551مالم ) 6
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َل هللاُ المَجاِهِديَن بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاِهْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َبرَ   َجةً َسبِيِل هللا بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاِهْم فَضَّ

َل هللاُ  ْنهُ  * المَجاِهِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيماً َوُكال ً َوَعَد هللاُ اْلُحْانَى َوفَضَّ َبَرَجاٍت مِّ

ِحيماً﴾  .[12ـ11]النااء:  َوَمْغفَِرةً َوَرْحَمةً َوَكاَن هللاُ َغفُوراً رَّ

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب حمبة اهلل عزوجل

 ي َسبِيلِِه َصف اً َكأَاَّهُم بُنيَاٌن مَّْرُصوٌص﴾﴿إِنَّ هللا يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِ قال هللا تعالى: 

 .[3]الصف: 

يِر قَاَل: بَلََغنِي َعْن أَبِي َذرٍّ رضي هللا و (2236 خِّ ِف ْبِن َعْبِد هللا ْبِن الشِّ َعْن ُمطَرِّ

،ٍ بَلََغنِي َعْنَك َحِديٌث؛ فَُكْنُت  عنه َحِديٌث؛ فَُكْنُت أُِحبُّ أَْن أَْلقَاهُ، فَلَقِيتُهُ، فَقُْلُت لَهُ: يَا أَبَا َذر 

ْعُت أُِحبُّ أَْن أَْلقَاَك؛ فَأَْسأَلََك َعْنهُ. فَقَاَل: قَْد لَقِيَت، فَاْسأَْل. قَاَل: قُْلُت: بَلََغنِي أَاََّك تَقُوُل: َسمِ 

، َوثاََلثَةٌ يُْبِغُضهُمُ  ثاََلثَةٌ يُِحبُّهُمُ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  قَاَل: اََعْم « َوَجلَّ  هللا َعزَّ  هللا َعزَّ َوَجلَّ

هللا َعزَّ  ثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُِحبُّهُمُ ال . ثاََلثًا يَقُولُهَا قَاَل: قُْلُت: َمنِ ملسو هيلع هللا ىلصَخلِيلِي  َعلَىفََما أََخالُنِي أَْكِذُب 

؟ قَاَل:  َحتَّى قُتَِل، َوأَْاتُْم  َرُجٌل َغَزا فِي َسبِيِل هللا فَلَقَِي اْلَعُدوَّ ُمَجاِهًدا ُمْحتَِابًا، فَقَاتَلَ »َوَجلَّ

هللا َعزَّ َوَجل ﴿إِنَّ هللا يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف ًا﴾ َوَرُجٌل لَهُ َجاٌر  بِ تَِجُدوَن فِي ِكتَا

َوَرُجٌل يَُكوُن َمَع  يُْؤِذيِه فَيَْصبُِر َعلَى أََذاهُ، َويَْحتَِابُهُ َحتَّى يَْكفِيَهُ هللا إِيَّاهُ بَِمْوٍت أَْو َحيَاٍة،

اْلَكَرى، أَْو النَُّعاُس؛ فَيَْنِزلُوَن فِي آِخِر اللَّْيِل، فَيَقُوُم إِلَى  ، َحتَّى يَُشقَّ َعلَْيِهمُ ُرونَ قَْوٍم فَيَِاي

تَاُل َوأَْاتُْم هللا؟ قَاَل: اْلفَُخوُر اْلمخْ  الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُْبِغُضهُمُ  ُوُضوئِِه، َوَصاَلتِِه قَاَل: قُْلُت: َمنِ 

هللا َعزَّ َوَجلَّ ﴿إِنَّ هللا اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر﴾ َواْلبَِخيُل اْلمنَّاُن،  تَابِ تَِجُدوَن فِي كِ 

ُف. رواه أحمد َوالتَّاِجُر، َواْلبَيَّاُع اْلَحالَّ
2
. 

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب حصول اخلري  للعبد وفالحه

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعهُ َجاهَُدوْا بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاِهْم َوأُْولَئَِك لَهُُم قال هللا تعالى:  ﴿لَِكِن الرَّ

أََعدَّ هللاُ لَهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا  *اْلَخْيَراُت َوأُْولَئَِك هُُم المْفلُِحوَن 

 .[51ـ 52]التوبة:  َعِظيُم﴾َذلَِك اْلفَْوُز الْ 

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّقُوْا هللا َواْبتَُغوْا إِلَيِه اْلَوِسيلَةَ َوَجاِهُدوْا فِي َسبِيلِهِ وقال تعالى: 

 .[31]المائدة:  لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾

الخْيُل َمْعقُود  » :لَ قَاملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  َعْن ُعْرَوةَ اْلبَاِرقِيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2233

متفق عليه«. فِي نََواِصيَها الَخْيُر إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة اْْلَْجُر َوالَمْغنَُم 
6
. 

                                                 

 (.2133« )الجامع الصحيح»(. بإسناب صحيح وهو في 1/202رواه أحمد ) 2

 (.2503(، ومالم )6516البخاري ) 6



 ت الجهاد في سبيذ هللاثمرا                                                            

 

265 

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب احلصول على األجور العظيمة

ْايَ قال هللا تعالى:  ا بِاآلِخَرِة َوَمن يُقَاتِْل ﴿ فَْليُقَاتِْل فِي َسبِيِل هللا الَِّذيَن يَْشُروَن اْلَحيَاةَ الدُّ

 .[03]النااء:  فِي َسبِيِل هللا فَيُْقتَْل أَو يَْغلِْب فََاْوَف اُْؤتِيِه أَْجراً َعِظيماً ﴾

َرُجٌل ُمقَنٌَّع بِاْلَحِديِد فَقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى النَّبِيَّ قَاَل:  َرِضَي هللا َعْنهُ  اْلبََراءِ وعن  (2233

فَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ثُمَّ قَاتََل فَقُتِلَ  ،فَأَْسلَمَ  ،أَْسلِْم ثُمَّ قَاتِلْ » :قَالَ  ؟ْسلِمُ أَْو أُ  ،أُقَاتِلُ  :يَا َرُسوَل هللا

ا :ملسو هيلع هللا ىلص رواه البخاري «.َعِمَل قَلِيًلا َوأُِجَر َكثِيرا
2
. 

َما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (2231

لُوا ثُلُثَْي أُُجوِرِهمْ  ،فَتَْغنَمُ  ،يٍَّة تَْغُزوأَْو َسرِ  ،ِمْن َغاِزيَةٍ  َوَما ِمْن  ،َوتَْسلَُم إَِلَّ َكانُوا قَْد تََعجَّ

رواه مالم«. َوتَُصاُب إَِلَّ تَمَّ أُُجوُرُهمْ  ،أَْو َسِريٍَّة تُْخفِقُ  ،َغاِزيَةٍ 
6
. 

 هللا في الجنة مائة درجة معدة للمجاهدين في سبيذ

إِنَّ فِي الَجنَِّة » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : َعْنهُ قَالَ  هللاُ َرِضَي  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2232

َها  َماِء  هللالِْلُمَجاِهِديَن فِي َسبِيِل  هللاُ ِمائَةَ َدَرَجٍة أََعدَّ َرَجتَْيِن َكَما بَْيَن السَّ َما بَْيَن الدَّ

َوأَْعلَى الَجنَِّة أَُراهُ فَْوقَهُ  ،فَإِنَّهُ أَْوَسطُ الَجنَّةِ  ؛فَاْسأَلُوهُ اْلفِْرَدْوسَ  هللافَإَِذا َسأَْلتُُم  ؛َواْْلَْرضِ 

ْحَمنِ  ُر أَْنَهاُر الَجنَّةِ  ،َعْرُش الرَّ رواه البخاري«. َوِمْنهُ تَفَجَّ
3
. 

يَا أَبَا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و (2230

ْسًَلِم ِديناا ،َرب ااَمْن َرِضَي بِاهلل  ،َسِعيدٍ  ٍد نَبِي اا ،َوبِاإْلِ فََعِجَب لَهَا  «َوَجبَْت لَهُ الَجنَّةُ  ،َوبُِمَحمَّ

َوأُْخَرى يُْرفَُع بَِها اْلَعْبُد ِمائَةَ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَفََعلَ  ،أَِعْدهَا َعلَيَّ يَا َرُسوَل هللا :أَبُو َسِعيٍد فَقَالَ 

َماِء َواْْلَْرضِ  َدَرَجٍة فِي الَجنَِّة َما بَْينَ  َوَما ِهَي يَا َرُسوَل  :قَالَ  «ُكلِّ َدَرَجتَْيِن َكَما بَْيَن السَّ

. رواه مالم«اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ،هللا
3
. 

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أسباب الوقاية من النار

 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا عنه أن عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي هللا  (2235
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ْت قََدَما َعْبٍد فِي َسبِيِل هللا فَتََمسَّهُ النَّارُ » :قَالَ   رواه البخاري« َما اْغبَرَّ
2
. 

 الشهيد تظله املالئكة حتى يرفع

ا قُتَِل أَبِي َجَعْلُت أَْكِشُف عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (2231 لَمَّ

تِي فَاِطَمةُ تَْبِكي ،اَل يَْنهَااِي ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ  ،يَْنهَْواِي َعْنهُ وَ  ،الثَّْوَب َعْن َوْجِهِه أَْبِكي  ،فََجَعلَْت َعمَّ

«. الَمًَلئَِكةُ تُِظل هُ بِأَْجنَِحتَِها َحتَّى َرفَْعتُُموهُ  أَْو ََل تَْبِكيَن َما َزالَتِ  ،تَْبِكينَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ 

متفق عليه
6
. 

 سباب املغفرة والرمحةالشهادة يف سبيل اهلل من أ

مَّا ﴿قال هللا تعالى:  َن هللا َوَرْحَمةٌ َخْيٌر مِّ َولَئِن قُتِْلتُْم فِي َسبِيِل هللا أَْو ُمتُّْم لََمْغفَِرةٌ مِّ

تُّْم أَْو قُتِْلتُْم إِللَى هللا تُْحَشُرونَ  *يَْجَمُعوَن   .[215ـ 210]آل عمران:  ﴾َولَئِن مُّ

فِيَما يَْحِكيِه َعْن َربِِّه َعزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  عنهما، رضي هللا اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (2210

ا فِي َسبِيِل هللا اْبتَِغاَء َمْرَضاتِي َضِمْنُت لَهُ » :َوَجلَّ قَالَ  أَي َما َعْبٍد ِمْن ِعبَاِدي َخَرَج ُمَجاِهدا

 ،َوإِْن قَبَْضتُهُ َغفَْرُت لَهُ  ،أَْو َغنِيَمةٍ  ،أَْن أَْرِجَعهُ إِْن أَْرَجْعتُهُ بَِما أََصاَب ِمْن أَْجرٍ 

رواه الناائي«. َوَرِحْمتُهُ 
3
. 
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 الترغيب في صوم رمضان

 .تعريف الصوم لغة واصطالًحا

 الصوم والصيام في اللغة: اإلمااك.

وفي الشرع: إمااك مخصوص في زمن مخصوص عن شيٍء مخصوص بشرائط 

مخصوصة
2
. 

 وجوب صوم رمضان

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم  ا الَِّذيَن آَمنُواْ ﴿يَا أَيُّهَ قال هللا تعالى:  ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ

ْن أَيَّاٍم أَُخَر  *لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن  ةٌ مِّ ِريضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ ْعُدوَباٍت فََمن َكاَن ِمنُكم مَّ أَيَّاماً مَّ

َع َخْيراً فَهَُو َخْيٌر لَّهُ َوأَن تَُصوُموْا َخيٌْر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُواَهُ فِدْ  يَةٌ طََعاُم ِمْاِكيٍن فََمن تَطَوَّ

َن  *لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُاِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ

ْهَر فَْليَُصْمهُ﴾ اْلهَُدى َواْلفُْرقَاِن فََمن َشِهَد ِمنُكمُ   .[253ـ 253]البقرة:  الشَّ

ْسًَلُم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ و (2212 بُنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َعلَى َخْمسٍ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َوإِيتَاِء  ،َوإِقَاِم الصَّ

َكاةِ  متفق عليه« َوالَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،الزَّ
6
. 

َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا وعن طلحة بن عبيد هللا رضي هللا عنه قال:  (2216

ْأِس يُْاَمُع َبِويُّ َصْوتِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َباَا فَإَِذا هَُو يَْاأَُل  ،َواَل يُْفقَهُ َما يَقُولُ  ،ِمْن أَْهِل اَْجٍد ثَائَِر الرَّ

ْساَلمِ  نِ عَ  هَْل َعلَيَّ  :فَقَالَ  ،«َواللَّْيلَةِ  ،َخْمُس َصلََواٍت فِي اْليَْومِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟اإْلِ

عَ » :قَالَ  ؟َغْيُرهَا هَْل َعلَيَّ  :قَالَ  «َوِصيَاُم َرَمَضانَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ

عَ  ََل إَِلَّ أَنْ » :قَالَ  ؟َغْيُرهُ  َكاةَ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَذَكَر لَهُ َرُسوُل هللا  :قَالَ  «تَطَوَّ  ؟هَْل َعلَيَّ َغْيُرهَا :الزَّ

عَ » :قَالَ  ُجُل َوهَُو يَقُولُ  :قَالَ  «ََل إَِلَّ أَْن تَطَوَّ  .َوهللا اَل أَِزيُد َعلَى هََذا َواَل أَْاقُصُ  :فَأَْببََر الرَّ

متفق عليه«. قَ أَْفلََح إِْن َصدَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا 
3
. 

 فضل شهر رمضان
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َن اْلهَُدى قال هللا تعالى:   ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُاِزَل فِيِه اْلقُْرآُن هًُدى لِّلنَّاِس َوبَيِّنَاٍت مِّ

 .[251]البقرة:  َواْلفُْرقَاِن﴾

َء إَِذا َجا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2213

يَاِطينُ  َوُصفَِّدتِ  ،َوُغلِّقَْت أَْبَواُب النَّارِ  ،فُتَِّحْت أَْبَواُب الَجنَّةِ  ،َرَمَضانُ  متفق عليه«. الشَّ
2
. 

 صيام رمضان من أسباب دخول اجلنة

ُبلَّنِي  :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أَْعَرابِي ًا أَتَى النَّبِيَّ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2213

ًَلةَ  ،تَْعبُُد هللا ََل تُْشِرُك بِِه َشْيئاا» :قَالَ  ؟ٍل إَِذا َعِمْلتُهُ َبَخْلُت الَجنَّةَ َعلَى َعمَ  َوتُقِيُم الصَّ

َكاةَ الَمْفُروَضةَ  ،الَمْكتُوبَةَ  َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدِه اَل أَِزيُد  :قَالَ  «َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ،َوتَُؤدِّي الزَّ

ا َولَّ  .َعلَى هََذا هُ أَْن يَْنظَُر إِلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصى قَاَل النَّبِيُّ فَلَمَّ فَْليَْنظُْر  ،َمْن َسرَّ

متفق عليه«. إِلَى َهَذا
6
. 

َمْن آَمَن بِاهلل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2211

ًَلةَ  ،َوَرُسولِهِ  اَن َكاَن َحق اا َعلَى هللا أَْن يُْدِخلَهُ الَجنَّةَ َهاَجَر فِي َوَصاَم َرَمضَ  ،َوأَقَاَم الصَّ

أَفاََل اُنَبُِّئ النَّاَس  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «أَْو َجلََس فِي أَْرِضِه الَّتِي ُولَِد فِيَها ،َسبِيِل هللا

ُمَجاِهِديَن فِي َسبِيلِِه ُكل  َدَرَجتَْيِن َما إِنَّ فِي الَجنَِّة ِمائَةَ َدَرَجٍة أََعدََّها هللا لِلْ » :قَالَ  ؟بَِذلِكَ 

َماِء َواْْلَْرضِ   ،فَإِنَّهُ أَْوَسطُ الَجنَّةِ  ؛فَإَِذا َسأَْلتُُم هللا فََسلُوهُ اْلفِْرَدْوسَ  ،بَْينَهَُما َكَما بَْيَن السَّ

ْحَمنِ  ،َوأَْعلَى الَجنَّةِ  ُر أَْنهَ  ،َوفَْوقَهُ َعْرُش الرَّ رواه البخاري«. اُر الَجنَّةِ َوِمْنهُ تَفَجَّ
3
. 

يَْخطُُب فِي  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  َسِمْعتُ قال:  رضي هللا عنه أَُماَمةَ وعن أبي  (2212

ِة اْلَوَباعِ  وا َزَكاةَ  ،َوُصوُموا َشْهَرُكمْ  ،َوَصلُّوا َخْمَاُكمْ  ،اتَّقُوا هللا َربَُّكمْ » :فَقَالَ  ،َحجَّ َوأَبُّ

ُمْنُذ َكْم َسِمْعَت  :فَقُْلُت أِلَبِي أَُماَمةَ  :قَالَ «. تَْدُخلُوا َجنَّةَ َربُِّكمْ  ؛ِرُكمْ َوأَِطيُعوا َذا أَمْ  ،أَْمَوالُِكمْ 

. رواه أحمد، َسِمْعتُهُ َوأَاَا اْبُن ثاََلثِيَن َسنَةً  :قَالَ  ؟هََذا اْلَحِديثِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َرُسوِل هللا 

والترمذي
3
. 

                                                 

فاب، وهي ، أي: شدت باألص«صفدت»(، ومعنى: 2001(، ومالم )2515البخاري ) 2

 األغالل، وهو بمعنى سلالت.

(، وجاء احوه فيهما عن أبي أيوب األاصاري رضاي 23(، ومالم )2310البخاري ) 6

 هللا عنه.

 (.0363البخاري ) 3

« الجاامع الصاحيح»( بإساناب حاان وهاو فاي 222(، والترمذي )1/626رواه أحمد ) 3

(2333.) 
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 صيام رمضان إمياًنا واحتساًبا من أسباب املغفرة

َمْن َصاَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْن أَبِي هَُرْيَرةَ عَ  (2210

َم ِمْن َذْنبِهِ  ؛َرَمَضاَن إِيَماناا َواْحتَِساباا متفق عليه«. ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ
2
. 

 :َكاَن يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2215

لََواُت الَخْمسُ » َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن ُمَكفَِّرات  َما بَْينَهُنَّ إَِذا  ،َوالُجْمَعةُ إِلَى الُجْمَعةِ ، الصَّ

رواه مالم«.اْجتَنََب اْلَكبَائِرَ 
6
. 

 من حافظ على صيام رمضان مع بقية أركان اإلسالم كان مع الشهداء والصديقني

 ملسو هيلع هللا ىلصبي وكان من أصحاب الن ،عن عمرو بن مرة الجهني رضي هللا عنه (2211

ال إفقال: يا رسول هللا، إن شهدت أن ال إله  ،من قضاعة رجلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  جاء رسولَ  :قال

وآتيت  ،وقمت الشهر ،وصمت رمضان ،وصليت الصلوات ،وأاك رسول هللا ،هللا

. رواه ابن «والصديقين ،من فعل ذلك كان مع الشهداء: »ملسو هيلع هللا ىلصالزكاة؟ فقال رسول هللا 

أبي عاصم
3
. 

                                                 

، أي: إيمااًاااا بوجوباااه، «واحتااااابًا إيمااًاااا،»(. قولاااه: 020(، وماااالم )35البخااااري ) 2

 واحتاابًا للثواب من هللا عزوجل وحده.

 (.633مالم ) 6

( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 6115) «اآلحاااب والمثااااي»رواه اباان أبااي عاصاام فااي  3

 (.103) «الجامع الصحيح»
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 طلًقاالترغيب في الصوم م

 ثواب الصيام ال يتقيد بعدد معني بل يعطى الصائم أجره بغري حساب

ُكل   :قَاَل هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2220

يَامَ  يَاُم ُجنَّة   ،َوأَنَا أَْجِزي بِهِ  ،فَإِنَّهُ لِي ؛َعَمِل اْبِن آَدَم لَهُ إَِلَّ الصِّ متفق عليه«. َوالصِّ
2
. 

 صائم فرحتانلل

ائِِم »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا  (2222 لِلصَّ

متفق عليه«. فَِرَح بَِصْوِمهِ  ،َوإَِذا لَقَِي َربَّهُ  ،فَْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما إَِذا أَْفطََر فَِرحَ 
6
. 

 فضل خلو  فم ا لصائم

اَْفُس َوالَِّذي »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2226

ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن ِريِح اْلِمْاكِ  ٍد بِيَِدِه لَُخلُوُف فَِم الصَّ . متفق عليه«ُمَحمَّ
3
. 

إِنَّ هللا أََمَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِيَّ وعن الحارث األشعري رضي هللا عنه أ (2223

فذكر - ...َمَل بَِها َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِهايَْحيَى ْبَن َزَكِريَّا بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن يَعْ 

يَامِ  :-الحديث وفيه ة  فِيهَا  ؛َوآُمُرُكْم بِالصِّ فَإِنَّ َمثََل َذلَِك َكَمثَِل َرُجٍل فِي ِعَصابٍَة َمَعهُ ُصرَّ

ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد هللا ِمْن ِريحِ َوإِنَّ ِريَح ا ،أَْو يُْعِجبُهُ ِريُحَها ،ِمْسك  فَُكل ُهْم يَْعَجبُ  لصَّ

رواه أحمد، والترمذي«. اْلِمْسكِ 
3
. 

 الصيام من أفضل األعمال

                                                 

 (.2212(، ومالم )2103البخاري ) 2

 (.2212(، ومالم )2103البخاري ) 6

 تعالى: قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه  فبما يراه من جزائاه، قال النووي رحمه هللا

وتذكر اعمة هللا تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره فاببها تمام عبابتاه، وساالمتها 

 (.5/603للنووي ) «شرح مالم »من المفادات، وما يرجوه من ثوابها. ااظر: 

 تغير رائحة الفم.« خلوفال»(. و2212(، ومالم )2103البخاري ) 3

الصاااحيح »( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 6523(، و الترماااذي )3/606رواه أحماااد ) 3

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.651) «الماند
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 ؟أَيُّ اْلَعَمِل أَْفَضلُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسأََل َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2223

ْومِ » :قَالَ  اائيرواه  الن«. فَإِنَّهُ ََل ِعْدَل لَهُ  ؛َعلَْيَك بِالصَّ
2
. 

اإلخالص يف الصوم
6

 

ُربَّ َصائٍِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2221

. رواه أحمد، «َوُربَّ قَائٍِم َحظ هُ ِمْن قِيَاِمِه السََّهرُ  ،َواْلَعطَشُ  ،َحظ هُ ِمْن ِصيَاِمِه الُجوعُ 

وأبو يعلى
3
. 

 لى الصيامحث العازب الذي ال يستطيع الزواج ع

َشبَابًا اَل  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2222

جْ  ،اْستَطَاَع اْلبَاَءةَ  َمنِ  ،يَا َمْعَشَر الشَّبَابِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَنَا َرُسوُل هللا  ،اَِجُد َشْيئًا  ؛فَْليَتََزوَّ

ْومِ  ،َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ  ،فَإِنَّهُ أََغض  لِْلبََصرِ  «. فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء   ؛َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ

متفق عليه
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصصيام رسول اهلل 

 ،فَأَتَْتهُ بِتَْمرٍ  ،َعلَى أُمِّ ُسلَْيمٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخَل النَّبِيُّ قال:  َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ  (2220

رواه «. فَإِنِّي َصائِم   ؛تَْمَرُكْم فِي ِوَعائِهِ وَ  ،أَِعيُدوا َسْمنَُكْم فِي ِسقَائِهِ » :َوَسْمٍن قَالَ 

البخاري
1
. 

يَُصوُم َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (2225

. متفق عليهَويُْفِطُر َحتَّى اَقُوَل اَل يَُصومُ  ،اَل يُْفِطرُ  :اَقُولَ 
2
. 

                                                 

(، وفاي 2310) «الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهو فاي 6666رواه الناائي ) 2

 األول.، وهي مفارة للفظ «ال مثل له»رواية للناائي، وأحمد 

 (.6/356) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  6

الجاااامع »( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 22/361(، وأباااو يعلاااى )6/303رواه أحماااد ) 3

 (.2301) «الصحيح

مااؤن النكاااح، وقياال: التاازوج.  «الباااءة»(. قولااه: 2300(،  ومااالم )1022البخاااري ) 3

 ين، والمراب أن الصيام يخفف من حدة الشهوة.الوجاء هو: رض الخصيت «وجاء»قوله: 

 (.2156البخاري ) 1

 =عن ابن عباس،  «الصحيحين»(، وجاء بنحوه في 2212(، ومالم )2121البخاري ) 2
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 الصيام من أسباب دخول اجلنة 

إِنَّ فِي الَجنَِّة بَاباا يُقَاُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ِضَي هللا َعْنهُ َعْن َسْهٍل رَ  (2221

ائُِموَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة ََل يَْدُخُل ِمْنهُ أََحد  َغْيُرُهْم يُقَالُ  :لَهُ  يَّاُن يَْدُخُل ِمْنهُ الصَّ أَْيَن  :الرَّ

ائُِمونَ  «. فَلَْم يَْدُخْل ِمْنهُ أََحد   ،فَإَِذا َدَخلُوا أُْغلِقَ  ،َغْيُرُهمْ فَيَقُوُموَن ََل يَْدُخُل ِمْنهُ أََحد   ،الصَّ

متفق عليه
2
. 

َمْن أَْنفََق » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2200

فََمْن َكاَن ِمْن أَْهِل  ،ر  َهَذا َخيْ  ،َزْوَجْيِن فِي َسبِيِل هللا نُوِدَي ِمْن أَْبَواِب الَجنَِّة يَا َعْبَد هللا

ًَلةِ  ًَلِة ُدِعَي ِمْن بَاِب الصَّ َوَمْن  ،َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلِجَهاِد ُدِعَي ِمْن بَاِب اْلِجَهادِ  ،الصَّ

يَّانِ  يَاِم ُدِعَي ِمْن بَاِب الرَّ َدقَِة ُدِعَي ِمْن بَابِ  ،َكاَن ِمْن أَْهِل الصِّ  َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ

َدقَةِ  َما َعلَى َمْن ُبِعَي  ،بِأَبِي أَْاَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  ،«الصَّ

َوأَْرُجو  ،نََعمْ » :قَالَ  ؟فَهَْل يُْدَعى أََحٌد ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب ُكلِّهَا ،ِمْن تِْلَك اأْلَْبَواِب ِمْن َضُروَرةٍ 

متفق عليه«. ِمْنُهمْ  أَْن تَُكونَ 
6
. 

اْليَْوَم  َمْن أَْصبََح ِمْنُكمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  وعنه رضي هللا عنه (2202

ا قَاَل أَبُو  «؟اْليَْوَم َجنَاَزةا  فََمْن تَبَِع ِمْنُكمُ » :قَالَ  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟َصائِما

قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا  «؟اْليَْوَم ِمْسِكيناا فََمْن أَْطَعَم ِمْنُكمُ » :قَالَ  .اَاأَ  :بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ 

ا» :قَالَ  .أَاَا :َعْنهُ  فَقَاَل  .أَاَا :قَاَل أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  «؟فََمْن َعاَد ِمْنُكْم اْليَْوَم َمِريضا

رواه مالم«. إَِلَّ َدَخَل الَجنَّةَ  َما اْجتََمْعَن فِي اْمِرئٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 
3
. 

 الصيام من أسباب املغفرة واألجر العظيم

 ﴿إِنَّ الُمْالِميَن َوالُمْالَِماِت َوالُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت َواْلقَااِتِيَن َواْلقَااِتَاتِ قال هللا تعالى: 

ابَِراتِ  ابِِريَن َوالصَّ اِبقَاِت َوالصَّ اِبقِيَن َوالصَّ قِيَن  َوالصَّ َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َوالُمتََصدِّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللا  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُمتََصدِّ

ْغفَِرةً َوأَْجراً َعِظيماً﴾ اِكَراِت أََعدَّ هللاُ لَهُم مَّ  .[31 ]األحزاب:  َكثِيراً َوالذَّ

=

                                                                                                                                   

(، وعن أسامة بن زيد عند 2/266وأاس رضي هللا عنهما، وجاء عن عائشة عند أحمد )

لشااايخنا اإلماااام  (2352، 2351) «الجاااامع الصاااحيح»( وهماااا فاااي 3/602النااااائي )

 الوابعي رحمه هللا تعالى.

 (.2216(، ومالم )2512البخاري ) 2

 ، أي: من ضرر.«من ضرورة»(. قوله: 2060(، ومالم )2510البخاري ) 6

 (.2065مالم ) 3
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رضي هللاُ َعْنهُ   ُعَمرَ  ِعْندَ  ُجلُوًسا ُكنَّا: قَالَ رضي هللاُ عنه  ُحَذْيفَةَ وعن  (2206

 َعلَْيهَا أَوْ  َعلَْيهِ  إِاَّكَ  :قَالَ  ،قَالَهُ  َكَما أَاَا :قُْلتُ  ؟اْلفِْتنَةِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولِ  قَْولَ  يَْحفَظُ  أَيُُّكمْ  :فَقَالَ 

اَلةُ  تَُكفُِّرهَا َوَجاِرهِ  ،َوَولَِدهِ  ،َوَمالِهِ  ،أَْهلِهِ  فِي ُجلِ الرَّ  فِْتنَةُ  :قُْلتُ  ،لََجِريءٌ  ْومُ  الصَّ  َوالصَّ

َدقَةُ  متفق عليه. .َوالنَّْهيُ  َواأْلَْمرُ  َوالصَّ
 2

 

 دعوة الصائم مستجابة

 تَُرد   ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2203

َمامُ  :تُُهمْ َدْعوَ  ائِمُ  ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ  اْلَغَمامِ  ُدونَ  هللا يَْرفَُعَها الَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  ،يُْفِطرَ  َحتَّى َوالصَّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لََها َوتُْفتَحُ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تِي :َويَقُولُ  ،السَّ رواه « ِحينٍ  بَْعدَ  َولَوْ  ،َْلَْنُصَرنَّكِ  بِِعزَّ

جةأحمد، وابن ما
6
. 

إذا اجتهد ألحد في الدعاء  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان النبي  رضي هللا عنه عن أاسو (2203

جعل هللا عليكم صًلة قوم أبرار، يقومون الليل، ويصومون النهار، ليسوا بأثمة »قال: 

. رواه عبد بن حميد«وَل فجار
3
. 

 الصيام من أسباب الوقاية من النار

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : ْنهُ قَالَ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا عَ  (2201

ا فِي َسبِيِل هللا بَعََّد هللا َوْجَههُ َعنِ » متفق عليه«. النَّاِر َسْبِعيَن َخِريفاا َمْن َصاَم يَْوما
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  رضي هللا عنه قال:أَبِي اْلَعاِص  ُعْثَماَن ْبنِ وعن  (2202

يَاُم ُجنَّة  مِ » :يَقُولُ  رواه أحمد«. النَّاِر َكُجنَِّة أََحِدُكْم ِمَن اْلقِتَالِ  نَ الصِّ
1
. 

َعزَّ َوَجلَّ هللا إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ و (2200

                                                 

 (.233(، ومالم )2511البخاري )2

(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2016(، وابن ماجة )301 -6/303رواه أحمد ) 6

 (.2315) «الماندالصحيح »

 ، أي: الاحاب.«الغمام»قوله: 

 .(1447) «الجامع الصحيح»( باند صحيح، وهو في 2315) «المنتخب» 3

 ، أي: بعاء«صالة»ومعنى 

 (.2213(، ومالم )6530البخاري ) 3

 (.2332) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/66رواه أحمد ) 1
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رواه أحمد«. ِعْنَد ُكلِّ فِْطٍر ُعتَقَاءَ  
2
. 

                                                 

 (.2322« )الجامع الصحيح»هو في ( بإسناب حان، و1/612) رواه أحمد 2
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 ما يشرع صومه من األيام

 صوم يوم وإفطار يوم

 قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبن العاص رضي هللا عنهما أن  النبي  عن عبد هللا بن عمرو (2205

ا» :له ا ،ُصْم يَْوما يَامِ  ،َوَذلَِك ِصيَاُم َداُوَد َعلَْيِه السًََّلم ،َوأَْفِطْر يَْوما  :قَالَ  «َوُهَو أَْعَدُل الصِّ

متفق عليه«. ََل أَْفَضَل ِمْن َذلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  .فَإِاِّي أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذلِكَ  :قُْلتُ 
2
. 

يَامِ  أََحبَّ  إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ وعنه رضي هللا عنه  (2201  هللا إِلَى الصِّ

ًَلةِ  َوأََحبَّ  ،َداُودَ  ِصيَامُ   ،اللَّْيلِ  نِْصفَ  يَنَامُ  َكانَ  ،السًََّلم َعلَْيهِ  َداُودَ  َصًَلةُ  هللا إِلَى الصَّ

ا يَُصومُ  َوَكانَ  ،ُسُدَسهُ  َويَنَامُ  ،ثُلُثَهُ  َويَقُومُ  ا َويُْفِطرُ  ،يَْوما متفق عليه«. يَْوما
6
. 

 صوم  اإلثنني واخلميس

َعْن َصْوِم يَْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ُسئِلَ  :قَالَ عن أبي قتابة رضي هللا عنه  (2250

المرواه م«. أَْو أُْنِزَل َعلَيَّ فِيهِ  ،َويَْوم  بُِعْثتُ  ،َذاَك يَْوم  ُولِْدُت فِيهِ » :قَالَ  ؟ااِلْثنَْينِ 
3
. 

إِاََّك  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال:  (2252

َوتُْفِطُر َحتَّى اَل تََكاَب أَْن تَُصوَم إاِلَّ يَْوَمْيِن إِْن َبَخاَل فِي  ،تَُصوُم َحتَّى اَل تََكاَب تُْفِطرُ 

 :قَالَ  .َويَْوَم اْلَخِميسِ  ،يَْوَم ااِلْثنَْينِ  :قُْلتُ  «؟أَي  يَْوَمْينِ » :َوإاِلَّ ُصْمتَهَُما قَالَ  ،ِصيَاِمكَ 

َوأَنَا  ،فَأُِحب  أَْن يُْعَرَض َعَملِي ،َذانَِك يَْوَماِن تُْعَرُض فِيِهَما اْْلَْعَماُل َعلَى َربِّ اْلَعالَِمينَ »

رواه الناائي«. َصائِم  
3
. 

ى َصْوَم ااِلْثنَْينِ يَتَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (2256  ،َحرَّ

. رواه الترمذي، وابن ماجةَواْلَخِميسِ 
1
. 

 صوم ثالثة أيام من كل شهر

                                                 

 (.2211(، ومالم )2102البخاري ) 2

 (.2211(، ومالم )2232البخاري ) 6

 (.2226مالم ) 3

 (.2106) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6315رواه الناائي ) 3

الجاااامع  »( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 2031(، وابااان ماجاااة )031رواه الترماااذي ) 1

 .(2102) «الصحيح
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َصْوُم ثًََلثٍَة ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ عن أبي قتابة رضي هللا عنه قال:  (2253 

رواه مالم«. َوَرَمَضاَن إِلَى َرَمَضاَن َصْوُم الدَّْهرِ  ،ُكلِّ َشْهرٍ 
2
. 

قال  ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن النبي وعن عبد هللا بن  (2253

ُصْم ِمنَ »له:  ْهِر ثًََلثَةَ أَيَّامٍ  َِ . «َوَذلَِك ِمْثُل ِصيَاِم الدَّْهرِ  ،فَإِنَّ الَحَسنَةَ بَِعْشِر أَْمثَالَِها ؛الشَّ

متفق عليه
6
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2251

ْبرِ َصْوُم َشهْ » رواه أحمد«. َوَصْوُم ثًََلثَِة أَيَّاٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َصْوُم الدَّْهرِ  ،ِر الصَّ
3
. 

بِِصيَاِم ثاََلثَِة أَيَّاٍم  :بِثاََلثٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْوَصااِي َخلِيلِي وعنه رضي هللا عنه قال:  (2252

َحى ،ِمْن ُكلِّ َشْهرٍ  متفق عليه. َوأَْن أُوتَِر قَْبَل أَْن أَْرقُدَ  ،َوَرْكَعتَْي الضُّ
3
. 

أََكاَن َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَا َسأَلَْت َعائَِشةَ َزْوَج النَّبِيِّ وعن معاذة العدوية  (2250

ْهِر َكاَن يَُصومُ  :فَقُْلُت لَهَا .اََعمْ  :قَالَتْ  ؟يَُصوُم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ثاََلثَةَ أَيَّامٍ  ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ِمْن أَيِّ أَيَّاِم الشَّ

. رواه مالمْن أَيِّ أَيَّاِم الشَّْهِر يَُصومُ لَْم يَُكْن يُبَالِي مِ  :قَالَتْ 
1
. 

يَُصوُم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللاو (2255

ِة ُكلِّ َشْهٍر ثاََلثَةَ أَيَّامٍ  ،. روه أبو باوب، والترمذيِمْن ُغرَّ
2
. 

 أَْن اَُصوَم ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلص أََمَراَا َرُسوُل هللا: قَالَ  ضي هللا عنه َعْن أَبِي َذرٍّ و (2251

ْهِر ثاََلثَةَ أَيَّاٍم اْلبِيضَ  . رواه أحمد، َوَخْمَس َعْشَرةَ  ،َوأَْربََع َعْشَرةَ  ،ثاََلَث َعْشَرةَ  :الشَّ

والناائي
0
. 

يرِ  (2210  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعهُ ِكتَاُب النَّبِيِّ : َعْن َرُجٍل َمْن بَنِي أُقَْيٍش قَالَ  ،َعِن اْبِن الشِّخِّ

                                                 

 (.2226مالم ) 2

 (.2211(، ومالم )2102البخاري ) 6

 (.2311) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في  0120رواه أحمد ) 3

 (،062(، ومالم )2152البخاري ) 3

 (.2220مالم ) 1

الجااااامع »( بإسااااناب حااااان، وهااااو فااااي 036، والترمااااذي )(6310)رواه أبااااو باوب  2

هنا البيض الليالي بالقمر، وهي ثالث عشر، وراباع (. والمراب بالغرة 2315) «الصحيح

البن األثير رحمه هللا، وقد يطلق الغر وياراب باه  «النهاية»عشر، وخامس عشر كما في 

 .«اللاان»أول الشيء كما في 

(، وهااااو فااااي 6366( والناااااائي )1/216،200حااااديث حااااان لغيااااره رواه أحمااااد ) 0

 (.2120) «الصحيحة»
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ْهِر يُْذِهبُ  أَيَّاٍم ِمنَ  ِصيَاُم ثًََلثَةِ » ْدرِ  ،الشَّ رواه أحمد «.َوَحَر الصَّ
2

 

 صوم يوم عرفه

ُسئَِل َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي قَتَاَبةَ اأْلَْاَصاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2212

نَةَ الَماِضيَةَ » :فَقَالَ  ،َصْوِم يَْوِم َعَرفَةَ  مالم رواه«. َواْلبَاقِيَةَ  ،يَُكفُِّر السَّ
6
. 

 صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء

ذٍ  َعنِ  (2216 بَيِِّع بِْنِت ُمَعوِّ َغَداةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْرَسَل النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها الرُّ

 ،َوَمْن أَْصبََح َصائًِما ،فَْليُتِمَّ بَقِيَّةَ يَْوِمهِ  ،َعاُشوَراَء إِلَى قَُرى اأْلَْاَصاِر َمْن أَْصبََح ُمْفِطًرا

ُم ِصْبيَااَنَا ،فَُكنَّا اَُصوُمهُ بَْعدُ  :تْ فَليَُصْم قَالَ  فَإَِذا بََكى  ،اللُّْعبَةَ ِمَن اْلِعْهنِ  َواَْجَعُل لَهُمُ  ،َواَُصوِّ

ْفطَارِ  ،أََحُدهُْم َعلَى الطََّعاِم أَْعطَْينَاهُ َذاكَ  . متفق عليهَحتَّى يَُكوَن ِعْنَد اإْلِ
3
. 

فََرأَى  ،الَمِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم النَّبِيُّ : قَالَ  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ و (2213

ى هللا  :قَالُوا «؟َما َهَذا» :فَقَالَ  ،اْليَهُوَب تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراءَ  هََذا يَْوٌم َصالٌِح هََذا يَْوٌم اَجَّ

ِهمْ  َوأََمَر  ،فََصاَمهُ  ،ُكمْ فَأَنَا أََحق  بُِموَسى ِمنْ » :قَالَ  .فََصاَمهُ ُموَسى ،بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِّ

متفق عليه«. بِِصيَاِمهِ 
3
. 

أَنَّ قَُرْيًشا َكااَْت تَُصوُم يَْوَم َعاُشوَراَء فِي  َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو (2213

 :ملسو هيلع هللا ىلصَوقَاَل َرُسوُل هللا  ،َحتَّى فُِرَض َرَمَضانُ  ،بِِصيَاِمهِ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أََمَر َرُسوُل هللا  ،اْلَجاِهلِيَّةِ 

متفق عليه«. َوَمْن َشاَء أَْفطَرَ  ،َشاَء فَْليَُصْمهُ  َمنْ »
1
. 

 و (2211

ِد ْبِن َصْيفِيٍّ و (2212 يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُمَحمَّ

 :قَالَ  .َوِمنَّا َمْن لَْم يَُصمْ  ،ِمنَّا َمْن َصامَ  :فَقَالُوا «؟أَِمْنُكْم أََحد  أََكَل اْليَْومَ » :َعاُشوَراءَ 

وا بَقِيَّةَ يَْوِمُكمْ فَ » وا بَقِيَّةَ يَْوِمِهمْ  ،َواْبَعثُوا إِلَى أَْهِل اْلَعُروضِ  ،أَتِم  رواه الناائي، «. فَْليُتِم 

وابن ماجة
2
. 

                                                 

 (.2100) «الجامع الصحيح»ب صحيح، وهو في ( بإسنا1/00رواه أحمد ) 2

 (.2226مالم ) 6
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 :قَاَل لَهُْم يَْوًما ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  أَنَّ أَبَاهُ أَْخبََرهُ  وعن بعجة بن عبد هللا  (2210 

إِاِّي  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل َرُجٌل ِمْن بَنِى َعْمِرو ْبِن َعْوفٍ  «وافَُصومُ  ،َهَذا يَْوُم َعاُشوَراءَ »

فََمْن َكاَن ِمْنهُْم  ،اْذَهْب إِلَْيِهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  .َوِمْنهُْم ُمْفِطرٌ  ،تََرْكُت قَْوِمي ِمْنهُْم َصائِمٌ 

ا رواه أحمد، والبزار«. فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ  ،ُمْفِطرا
2
. 

 .ُسئَِل َعْن ِصيَاِم يَْوِم َعاُشوَراءَ أاه َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما  اْبنِ وعن  (2215

َواَل  ،َصاَم يَْوًما يَْطلُُب فَْضلَهُ َعلَى اأْلَيَّاِم إاِلَّ هََذا اْليَْومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َعلِْمُت أَنَّ َرُسوَل هللا  :فَقَالَ 

متفق عليه .َرَمَضانَ  -يَْعنِي– .َشْهًرا إاِلَّ هََذا الشَّْهرَ 
6
. 

ُسئَِل َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي قَتَاَبةَ اأْلَْاَصاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2211

نَةَ الَماِضيَةَ » :فَقَالَ  َعاُشوراء،َصْوِم يَْوِم  رواه مالم«. يَُكفُِّر السَّ
3
. 

يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصِحيَن َصاَم َرُسوُل هللا قال:  َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما ْبنِ وعن ا (2000

فَقَاَل  ،َوالنََّصاَرى ،إِاَّهُ يَْوٌم تَُعظُِّمهُ اْليَهُوبُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا ؛َوأََمَر بِِصيَاِمهِ  ،َعاُشوَراءَ 

فَلَْم يَأِْت  :قَالَ  «فَإَِذا َكاَن اْلَعاُم اْلُمْقبُِل إِْن َشاَء هللا ُصْمنَا اْليَْوَم التَّاِسعَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

.  رواه مالمملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى تُُوفَِّي َرُسوُل هللا  ،اُم اْلُمْقبِلُ اْلعَ 
3
. 

 .«لَئِْن بَقِيُت إِلَى قَابٍِل َْلَُصوَمنَّ التَّاِسعَ »وفي رواية له: 

 الصيام يف شهر حمرم

يَاِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2002 أَْفَضُل الصِّ

مُ بَْعَد َرَمضَ  ًَلِة بَْعَد اْلفَِريَضِة َصًَلةُ اللَّْيلِ  ،اَن َشْهُر هللا الُمَحرَّ رواه مالم«. َوأَْفَضُل الصَّ
1
. 

 الصيام يف شعبان

َعْن ِصيَاِم َرُسوِل هللا  َعْن أَبِي َسلََمةَ قَاَل َسأَْلُت َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (2006

َولَْم أََرهُ َصائًِما  ،قَْد أَْفطَرَ  :َويُْفِطُر َحتَّى اَقُولَ  ،ْد َصامَ قَ  :َكاَن يَُصوُم َحتَّى اَقُولَ  :فَقَالَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ِمْن َشْهٍر قَطُّ أَْكثََر ِمْن ِصيَاِمِه ِمْن َشْعبَاَن َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن ُكلَّهُ َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن إاِلَّ 

                                                 

( بإساناب صاحيح، 2/312) «كشاف األساتار»(، والبزار كماا فاي 2/322رواه أحمد ) 2

 (.2322) «الجامع الصحيح»وهو في 

 (.2236(، ومالم )6002البخاري ) 6

 (.2226مالم ) 3

 (.2233مالم ) 3
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. متفق عليهقَلِياًل 
2
. 

هُوِر إِلَى َرُسوِل هللا َكاَن أَ وعن عائشة رضي هللا  عنها قالت:  (2003 َحبُّ الشُّ

. رواه أحمد، وأبو باوب، والناائيثُمَّ يَِصلَهُ بَِرَمَضانَ  ،أَْن يَُصوَمهُ َشْعبَانَ  ملسو هيلع هللا ىلص
6
. 

لَْم أََرَك  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ وعن أسامة بن زيد رضي هللا عنهما قال:  (2003

هُوِر َما تَُصوُم ِمْن َشْعبَا تَُصوُم َشْهًرا ِمنَ  َذلَِك َشْهر  يَْغفُُل النَّاُس َعْنهُ بَْيَن » :قَالَ  .نَ الشُّ

فَأُِحب  أَْن يُْرفََع  ،َوُهَو َشْهر  تُْرفَُع فِيِه اْْلَْعَماُل إِلَى َربِّ اْلَعالَِمينَ  ،َوَرَمَضانَ  ،َرَجبٍ 

رواه الناائي«. َوأَنَا َصائِم   ،َعَملِي
3
. 

 صيام السح من شوال

َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، ْاَصاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي أَيُّوَب اأْلَ  (2001

اٍل َكاَن َكِصيَاِم الدَّْهرِ  رواه مالم«. َصاَم َرَمَضاَن ثُمَّ أَْتبََعهُ ِست اا ِمْن َشوَّ
3
. 

 آداب الصيام

 حفظ اللسان واجلوارح عن  املخالفات

َذا َكاَن يَْوُم إِ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2002

«. فَْليَقُْل إِنِّي اْمُرؤ  َصائِم   ،أَْو قَاتَلَهُ  ،فَإِْن َسابَّهُ أََحد   ،َوََل يَْصَخبْ  ،َصْوِم أََحِدُكْم فًََل يَْرفُثْ 

متفق عليه
1
. 

ورِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  (2000  ،َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الز 

                                                 

 (.2212(، ومالم )2121البخاري ) 2

( بإسناب حان، وهو في 6310(، والناائي )6332(، وأبو باوب )2/255رواه أحمد ) 6

 (.6202« )صحيح أبي باوب»

 «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 6310رواه النااااائي ) 3

(2066.) 

 (.2223مالم ) 3

هاو:  «الصاخب»الكالم الفااحش. و«: الرفث»(. و2212(، ومالم )2103البخاري ) 1
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رواه البخاري«. َوَشَرابَهُ  ،َحاَجة  فِي أَْن يََدَع طََعاَمهُ  هلللَْيَس فَ  ،َواْلَعَمَل بِهِ  
2
. 

6قال ابن القيم رحمه الله
: الصائم هو الذي صامت جوارحه عن اآلثام، ولاااه عن 

الكذب، والفحش، وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن 

 ل لم يفعل ما يفاد صومه.تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فع

 كثرة القراءة والذكر والدعاء والصالة والصدقة

 ،أَْجَوَب النَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (2005

 ،ِمْن َرَمَضانَ  َوَكاَن يَْلقَاهُ فِي ُكلِّ لَْيلَةٍ  ،َوَكاَن أَْجَوُب َما يَُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريلُ 

يِح الُمْرَسلَةِ  أَْجَوُب بِاْلَخْيِر ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلََرُسوُل هللا  ؛فَيَُداِرُسهُ اْلقُْرآنَ  . متفق عليهالرِّ
3
. 

يجمع  ملسو هيلع هللا ىلص: وكان جوبه «مجالس رمضان»قال العالمة العثيمين رحمه  هللا في 

نه، وهداية أاواع الجوب كله من بذل العلم، والنفس، والمال هلل عزوجل في إظهار بي

عبابه، وإيصال النفع إليهم بكل طريق: من تعليم جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وإطعام 

جائعهم، وكان جوبه يتضاعف في رمضان لشرف وقته، ومضاعفة أجره، وإعااة 

العابدين فيه على عبابتهم، والجمع بين الصيام وإطعام الطعام، وهما  من أسباب بخول 

 الجنة. اهـ

ثًََلثَة  ََل تَُرد  »: ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال: قال رسول هللا وعن أبي هريرة  (2001

ائُِم َحتَّى يُْفِطرَ » -منهم- َدْعَوتُُهمْ  . رواه أحمدالصَّ
3
. 

 السحور ال سيما بالتمر

ُروا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2020 فَإِنَّ فِي  ؛تََسحَّ

ُحوِر بََرَكةا  يهمتفق عل«. الس 
1
. 

فَْصُل َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ و (2022
                                                 

 ، أي: الكذب، والباطل.«الزور»، أي: يترك. قوله: «يدع»(. قوله: 2103البخاري ) 2

 (.32)ص  «الوابل الصيب» 6

قااال الحااافظ اباان حجاار رحمااه هللا فااي  «الجااوب»(. و6305(، ومااالم )2البخاااري ) 3

(: هااو إعطاااء مااا ينبغااي لماان ينبغااي، وهااو أعاام ماان الصاادقة. قولااه: 2/36) «الفااتح»

 ، أي: يقرأ معه.«آنيدارسه القر»
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رواه مالم.«. بَْيَن ِصيَاِمنَا َوِصيَاِم أَْهِل اْلِكتَاِب أَْكلَةُ السََّحرِ 
2

 

اَانِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِرُسوِل هللا : اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعنِ و (2026  :ُمَؤذِّ

ُن بِلَْيلٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َواْبُن أُمِّ َمْكتُوٍم اأْلَْعَمى ،باَِللٌ   ،فَُكلُوا ،إِنَّ بًَِلَلا يَُؤذِّ

َن اْبُن أُمِّ َمْكتُومٍ  . َويَْرقَى هََذا ،َولَْم يَُكْن بَْينَهَُما إاِلَّ أَْن يَْنِزَل هََذا :قَالَ  «َواْشَربُوا َحتَّى يَُؤذِّ

متفق عليه
6
. 

َوهَُو  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخْلُت َعلَى النَّبِيِّ : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ  َعنْ و (2023

رُ  رواه ا لناائي«. فًََل تََدُعوهُ  ،هللا إِيَّاَها إِنََّها بََرَكة  أَْعطَاُكمُ » :فَقَالَ  ،يَتََاحَّ
3
. 

إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي  هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و (2023

ِرينَ  ،هللا َعزَّ َوَجلَّ  رواه أحمد«. َوَمًَلئَِكتَهُ يَُصل وَن َعلَى الُمتََسحِّ
3
. 

وعن عبد هللا بن عمرو بن ا لعاص رضي هللا عنهما قال: قال رسول   (2021

. رواه ابن حبان«تسحروا ولو بجرعة من ماء»: ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
1
. 

ر نعم سحو» :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  رضي هللا عنه، بي هريرةأعن و (2022

رواه ابن حبان، والبيهقي«. المؤمن التمر
2
. 

 تأخري السحور

ُر فِي أَْهلِي: َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2020 ثُمَّ تَُكوُن  ،ُكْنُت أَتََاحَّ

ُجوَب َمَع َرُسوِل هللا  . رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلصُسْرَعتِي أَْن أُْبِرَك الاُّ
0
. 

ْراَا َمَع النَّبِيِّ : هللا َعْنهُ قَالَ َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت َرِضَي و (2025 ثُمَّ قَاَم إِلَى  ،ملسو هيلع هللا ىلصتََاحَّ

اَلةِ  . متفق عليه.قَْدُر َخْمِايَن آيَةً  :َوالاَُّحوِر قَالَ  ،َكْم َكاَن بَْيَن اأْلََذانِ  :قُْلتُ  .الصَّ
5
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 تعجيل الفطر 

يََزاُل  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  (2021

لُوا اْلفِْطرَ  ؛النَّاُس بَِخْيرٍ  متفق عليه«. َما َعجَّ
2
. 

يُن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2060 ََل يََزاُل الدِّ

َل النَّاُس اْلفِْطرَ  ا َما َعجَّ ُرونَ  ،ِْلَنَّ اْليَُهودَ  ؛ظَاِهرا رواه  أبو باوب«. َوالنََّصاَرى يَُؤخِّ
6
. 

وفي رواية البن ماجة (2062
3

لُوا اْلفِْطرَ »:  فَإِنَّ  ؛ََل يََزاُل النَّاُس بَِخْيٍر َما َعجَّ

ُرونَ   .«اْليَُهوَد يَُؤخِّ

يَا أُمَّ  :فَقُْلنَا ،َبَخْلُت أَاَا َوَمْاُروٌق َعلَى َعائَِشةَ : َعْن أَبِي َعِطيَّةَ قَالَ و (2066

دٍ  ،الُمْؤِمنِينَ  ْفطَارَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُجاَلِن ِمْن أَْصَحاِب ُمَحمَّ ُل اإْلِ اَلةَ  ،أََحُدهَُما يَُعجِّ ُل الصَّ  ،َويَُعجِّ

ْفطَارَ  ُر اإْلِ اَلةَ  ،َواآْلَخُر يَُؤخِّ ُر الصَّ ْفطَارَ  :قَالَتْ  .َويَُؤخِّ ُل اإْلِ ُل  ،أَيُّهَُما الَِّذي يَُعجِّ َويَُعجِّ

اَلةَ  . ملسو هيلع هللا ىلصَكَذلَِك َكاَن يَْصنَُع َرُسوُل هللا  :تْ قَالَ  -يَْعنِي اْبَن َمْاُعوبٍ -َعْبُد هللا  :قُْلنَا :قَالَ  ؟الصَّ

روه مالم
3
. 

إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ وعن عمر بن الخطاب  (2063

ائِمُ  ،الشَّْمسُ  َوَغَربَتِ  ،َوأَْدبََر النََّهاُر ِمْن َها ُهنَا ،أَْقبََل اللَّْيُل ِمْن َها هُنَا «. فَقَْد أَْفطََر الصَّ

ق عليهمتف
1
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع َرُسوِل هللا : قَالَ  ماَعْن َعْبِد هللا ْبِن أَبِي أَْوفَى َرِضَي هللا َعْنهُ  (2063

ا َغَربَتِ  ،فِي َسفٍَر َوهَُو َصائِمٌ   ،«قُْم فَاْجَدْح لَنَا ،يَا فًَُلنُ » :الشَّْمُس قَاَل لِبَْعِض اْلقَْومِ  فَلَمَّ

 .فَلَْو أَْمَاْيتَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا» :قَالَ  .ْيتَ لَْو أَْماَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ 

 ،فَنََزَل فََجَدَح لَهُمْ  ،«اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا» :قَالَ  .إِنَّ َعلَْيَك اَهَاًرا :قَالَ  «اْنِزْل فَاْجَدْح لَنَا» :قَالَ 

ائِمُ  ،تُْم اللَّْيَل قَْد أَْقبََل ِمْن َها ُهنَاإَِذا َرأَيْ » :ثُمَّ قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََشِرَب النَّبِيُّ  متفق «. فَقَْد أَْفطََر الصَّ

عليه
2
. 

=

                                                                                                                                   

: أي: ااتهاء الاحور، وابتداء الصالة؛ ألن الماراب تقادير الزماان «الفتح»قال الحافظ في 

 الذي ترك فيه األكل، والمراب بفعل الصالة، أول الشروع فيها. قاله الزين ابن المنير اهـ

 (.2015) (، ومالم2110البخاري ) 2

 ( بإسناب حان.6313رواه أبو باوب ) 6

 (.2326) «الجامع الصحيح»(، والحديث في 2215رواه ابن ماجة ) 3

 (.2011مالم ) 3

 (.2200(، ومالم )2113البخاري ) 1

 ، أي: حرك الاويق بالماء.«فاجدح لنا»(. قوله: 2202(، ومالم )2111البخاري ) 2
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َل تزال : »ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه عن سهل بن سعدو (2061

إذا كان صائما أمر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكان النبي «  أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم

. رواه ابن حبانأفطر ؛غابت الشمسفأوفى على شيء، فإذا قال:  رجالً 
2
. 

قط صلى صالة  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال: ما رأيت النبي  عن أاسو (2062

. رواه ابن حبان، ولو على شربة ماءالمغرب حتى يفطر
6
. 

 عدم املبالغة يف االستنشاق

أَْخبِْراِي  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ عن لقيط بن صبرة رضي هللا عنه قال:  (2060

َوبَالِْغ فِي اَِلْستِْنَشاِق إَِلَّ أَْن  ،َوَخلِّْل بَْيَن اْْلََصابِعِ  ،اْلُوُضوءَ  أَْسبِغِ » :الَ قَ  ؟اْلُوُضوءِ  َعنِ 

ا رواه أبو باوب«. تَُكوَن َصائِما
3
. 

 ترك الوصال

 ،اْلِوَصالِ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (2065

أَي ُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،تَُواِصلُ  ،فَإِاََّك يَا َرُسوَل هللا ،فَقَاَل لَهُ ِرَجاٌل ِمَن الُمْالِِمينَ 

ا أَبَْوا أَْن يَْنتَهُوا َعنِ  «َويَْسقِينِ  ،ِمْثلِي إِنِّي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َربِّي َواَصَل بِِهْم  ،اْلِوَصالِ  فَلَمَّ

َر لَِزْدتُُكمْ لَ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ َرأَْوا اْلِهاَللَ  ،ثُمَّ يَْوًما ،يَْوًما ِل بِِهمْ «ْو تَأَخَّ . متفق ِحيَن أَبَْوا؛ َكالُمنَكِّ

عليه
3
. 

 «إِيَّاُكْم َواْلِوَصالَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (2061

تَْينِ  فُوا ِمَن اْلَعَمِل َما فَاْكلَ  ،إِنِّي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َربِّي َويَْسقِينِ » :قَالَ  .إِاََّك تَُواِصلُ  :قِيلَ  .َمرَّ

متفق عليه«. تُِطيقُونَ 
1
. 

                                                 

 «الصاحيحة»(  بإسناب صحيح، وهاو فاي 2/333)، والحاكم (3102)رواه ابن حبان  2

(6052.) 

 (.6220) «الصحيحة»( بإسناب صحيح، وهو في 3311رواه ابن حبان ) 6

 «الجاامع الصاحيح»( بإسناب حاان وهاو فاي 055(، والترمذي )236رواه أبو باوب ) 3

(2325.) 

 (.2203(، ومالم )2512البخاري ) 3

وصال هو  صاوم الليال، والنهاار بون فطار (.. وال2203(، ومالم )2122البخاري ) 1

، أي: يجعال فايَّ قاوة َماْن أكال وشارب قالاه «يطعمناي رباي ويااقيني»في الليل، وقوله: 

 النووي رحمه هللا وغيره.
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 الترغيب في الحج 

 تعريف احلج لغة وشرًعا

 الحج لغة: القصد.

وشرًعا: قصٌد لبيت هللا تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط 

مخصوصة
2
. 

 وجوب الحج على الماتطيع في العمر مرة واحدة

ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا ﴿َوهلل َعلَى النَّاِس قال هللا تعالى: 

 .[10]آل عمران:  َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن﴾

أَي هَا » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخطَبَنَا َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2030

وافَ  ،اْلحجَّ  قَْد فََرَض هللا َعلَْيُكمُ  ،النَّاسُ   ،فََاَكتَ  ،يَا َرُسوَل هللا ؟َرُجٌل أَُكلَّ َعامٍ  :فَقَالَ  «ُحج 

 :ثُمَّ قَالَ  ،«َولََما اْستَطَْعتُمْ  ،نََعْم لََوَجبَتْ  :لَْو قُْلتُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َحتَّى قَالَهَا ثاََلثًا

 ،َواْختًَِلفِِهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهمْ  ،بَِكْثَرِة ُسَؤالِِهمْ  ؛فَإِنََّما َهلََك َمْن َكاَن قَْبلَُكمْ  ،َذُرونِي َما تََرْكتُُكمْ »

رواه «. َوإَِذا نََهْيتُُكْم َعْن َشْيٍء فََدُعوهُ  ،فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستَطَْعتُمْ  ،فَإَِذا أََمْرتُُكْم بَِشْيءٍ 

مالم
6
. 

 احلج أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام

ْسًَلُم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  َعْنهَُما اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعنِ  (2032 بُنَِي اإْلِ

ا َرُسوُل هللا ،َشَهاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َعلَى َخْمسٍ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ َوإِيتَاِء  ،َوإِقَاِم الصَّ

َكاةِ  متفق عليه« َواْلحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  ،الزَّ
3
. 

 لمستطيعوجوب التعجيل يف احلج ل

َمْن أََراَد » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (2036

                                                 

 (.56للجرجااي )ص «التعريفات» 2

 (.2330مالم ) 6

 (.22(، ومالم )5البخاري ) 3
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لْ  ،اْلحجَّ  رواه أحمد، وأبو باوب«. فَْليَتََعجَّ
2
. 

 احلج املربور من أفضل األعمال

 ؟َضلُ أَيُّ اأْلَْعَماِل أَفْ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2033

 ؟ثُمَّ َماَذا :قِيلَ  «ِجَهاد  فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ؟ثُمَّ َماَذا :قِيلَ  «إِيَمان  بِاهلل َوَرُسولِهِ » :قَالَ 

متفق عليه«. َحج  َمْبُرور  » :قَالَ 
6
. 

                                                 

(، وحاااانه العالماااة 2036(، وأباااو باوب )2/661حاااديث حاااان لغياااره. رواه أحماااد ) 2

 (.110) «اإلرواء»األلبااي رحمه هللا في 

(، والحاج المبارور: هاو الاذي ال يرتكاب صااحبه فياه 53(، ومالم )2121البخاري ) 6

 معصية.
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 احلاج واملعتمر من وفد اهلل 

 :ثَة  َوْفُد هللا ثًََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قَاًل:  (2033

رواه الناائي«. َواْلمْعتَِمرُ  ،َواْلحاج   ،اْلَغاِزي
2
. 

 األجر يف احلج والعمرة على قدر التعب والنفقة

 ،يَْصُدُر النَّاُس بِنُُاَكْينِ  ،يَا َرُسوَل هللاقالت:  َرِضَي هللا َعْنهَاعن عائشة  (2031

ثُمَّ اْئتِينَا  ،فَأَِهلِّي ،فَاْخُرِجي إِلَى التَّْنِعيمِ  ،اْنتَِظِري فَإَِذا طَُهْرتِ » :فَقِيَل لَهَا ؟َوأَْصُدُر بِنُُاكٍ 

متفق عليه«. أَْو نََصبِكِ  ،َولَِكنََّها َعلَى قَْدِر نَفَقَتِكِ  ،بَِمَكاِن َكَذا
6
. 

 احلاج إذا مات يف حجه يبعث يوم القيامة ملبيا

اقٌِف بَِعَرفَةَ إِْذ َوقََع بَْينََما َرُجٌل وَ : قَالَ  ااْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهُمْ  َعنِ  (2032

َوَكفِّنُوهُ  ،اْغِسلُوهُ بَِماٍء َوِسْدرٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْوقََصْتهُ قَاَل النَّبِيُّ  :أَْو قَالَ  ،فََوقََصْتهُ  ،َعْن َراِحلَتِهِ 

ُروا َرْأَسهُ  ،َوََل تَُحنِّطُوهُ  ،فِي ثَْوبَْينِ  متفق عليه«. لَبِّياافَإِنَّهُ يُْبَعُث يَْوَم اْلقِيَاَمِة مُ  ؛َوََل تَُخمِّ
3
. 

 احلج املربور أحسن اجلهاد وأمجله

أاََل  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : َعْن َعائَِشةَ أُمِّ اْلمْؤِمنِيَن َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (2030

فَقَالَْت  «َوأَْجَملَهُ اْلحج  َحج  َمْبُرور   ،لَِكنَّ أَْحَسَن اْلِجَهادِ » :فَقَالَ  ؟اَْغُزو َواَُجاِهُد َمَعُكمْ 

. رواه  البخاريملسو هيلع هللا ىلصفاََل أََبُع اْلَحجَّ بَْعَد إِْذ َسِمْعُت هََذا ِمْن َرُسوِل هللا  :َعائَِشةُ 
3
. 

 ،اََرى اْلِجهَاَب أَْفَضَل اْلَعَملِ  ،يَا َرُسوَل هللاوفي رواية له:  أاها قالت:  (2035

 «.َمْبُرور   َحج   :لَِكنَّ أَْفَضَل اْلِجَهادِ  :ََل » :قَالَ  ؟أَفاََل اَُجاِهدُ 

                                                 

 (.0226) «صحيح الجامع»( بإسناب حان، وهو في 6261رواه الناائي ) 2

ي: يرجعاون. قولاه: ، أ«يصادر النااس»(. وقولهاا 2622(، ومالم )2050البخاري ) 6

، وإما شك مان ملسو هيلع هللا ىلصقال الكرمااي: أو للتنويع في كالم النبي  «على قدر افقتك، أو اصبك»

الراوي، والمعنى أن الثواب في العبابة يكثر بكثارة النصاب، أو النفقاة. والماراب النصاب 

 (.3/222) «فتح الباري »الذي ال يذمه الشرع، وكذا النفقة قاله النووي.  ااظر

، أي: رمتااه ااقتااه فكااارت «وقصااته »(. قولااه: 2602(، ومااالم )2621ي )البخااار 3

 الحنوط: هو ما يطيَّب به الميت. «وال تحنطوه»عنقه. قوله: 

 (.2522البخاري ) 3
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ِجَهاُد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2031

ِغيرِ  ،اْلَكبِيرِ  ِعيفِ  ،َوالصَّ رواه الناائي«. َواْلُعْمَرةُ  ،اْلحج   :َواْلمْرأَةِ  ،َوالضَّ
2
. 

                                                 

 (.2330) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6262رواه الناائي ) 2
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 ثمرات الحج

 من أسباب دخول اجلنة

اْلُعْمَرةُ إِلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  أَنَّ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2030

متفق عليه«. َواْلحج  اْلمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاء  إَِلَّ اْلجنَّةُ  ،اْلُعْمَرِة َكفَّاَرة  لَِما بَْينَهَُما
2
. 

 من أسباب العتق من النار

َر ِمْن َما ِمْن يَْوٍم أَْكثَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل هللا عن عائشة رضي هللا عنها أَ  (2032

ا ِمنَ   ،الَمًَلئَِكةَ  ثُمَّ يُبَاِهي بِِهمُ  ،َوإِنَّهُ لَيَْدنُو ،النَّاِر ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ  أَْن يُْعتَِق هللا فِيِه َعْبدا

رواه مالم«. َما أََراَد َهُؤََلءِ  :فَيَقُولُ 
6
. 

 احلج يهدم ما كان قبله

َما َعلِْمَت أَ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمرو بن العاص رضي هللا عنه أن النبي  (2036

ْسًَلَم يَْهِدُم َما َكاَن قَْبلَهُ  َوأَنَّ اْلحجَّ يَْهِدُم َما َكاَن  ،َوأَنَّ اْلِهْجَرةَ تَْهِدُم َما َكاَن قَْبلَِها ،أَنَّ اإْلِ

رواه مالم«. قَْبلَهُ 
3
. 

 َمْن َحجَّ َهَذا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2033

هُ  ،فَلَْم يَْرفُثْ  ،اْلبَْيتَ  متفق عليه«. َولَْم يَْفُسْق َرَجَع َكيَْوِم َولََدْتهُ أُم 
3
. 

 املتابعة بني احلج والعمرة تنفي الفقر والذنوب

تَابُِعوا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (2033

نُوَب َكَما يَْنفِي اْلِكيُر َخبََث اْلحِديدِ  ،إِنَُّهَما يَْنفِيَاِن اْلفَْقرَ فَ  ؛َواْلُعْمَرةِ  ،بَْيَن اْلحجِّ   ،َوالذ 

                                                 

 (.2331(، ومالم )2003البخاري ) 2

 (.2335مالم ) 6

 ، أي: ياقطه، ويمحو أثره قاله النووي.«يهدم ما كان قبله»(. ومعنى: 262مالم ) 3

 (.2310( ، ومالم )2560رواه البخاري ) 3

قال األزهري: الرفث: كلمة جامعة لكال ماا يرياده الرجال  «فلم يرفث، ولم يفاق»قوله: 

الفااق: هاو الخاروج عان « ولام يفااق»(. قوله: 322)ص« النهاية »من المرأة. ااظر: 

 ، أي: بغير ذاب.«كيوم ولدته أمه»الطاعة. قوله: 
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ةِ  ،َوالذََّهبِ  ِة اْلمْبُروَرِة ثََواب  إَِلَّ اْلجنَّةُ  ،َواْلفِضَّ رواه أحمد، والناائي، «. َولَْيَس لِْلَحجَّ

والترمذي
2
. 

تَابُِعوا بَْيَن » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ وعن ابن عباس رضي هللا  عنهما قال:  (2031

نُوَب َكَما يَْنفِي اْلِكيُر َخبََث اْلحِديدِ  ،فَإِنَُّهَما يَْنفِيَاِن اْلفَْقرَ  ؛َواْلُعْمَرةِ  ،اْلحجِّ  رواه  «. َوالذ 

الناائي
6
. 

                                                 

( بإسناب حان، وهاو فاي 520(، والترمذي )6232(، والناائي )2/350رواه أحمد ) 2

 (.2331) «الجامع الصحيح»

 (.2335) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6230رواه الناائي ) 6
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 دعوة احلاج مستجابة 

يِل اْلَغاِزي فِي َسبِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ رضي هللا عنهما،  َعِن ابِن ُعَمرَ  (2032

رواه ابن «. فَأَْعطَاُهمْ  ،َوَسأَلُوهُ  ،َوْفُد هللا َدَعاُهْم فَأََجابُوهُ  ،َواْلمْعتَِمرُ  ،َواْلحاج   ،هللا

ماجة،وابن حبان
2
. 

 الفضذ المترتب على أداء المناسث

 التلبية

َما ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  (2030

َحتَّى  ،أَْو َمَدرٍ  ،أَْو َشَجرٍ  ،أَْو َعْن ِشَمالِِه ِمْن َحَجرٍ  ،بِّي إَِلَّ لَبَّى َمْن َعْن يَِمينِهِ ُمْسلٍِم يُلَ 

رواه الترمذي، والحاكم«. َوَهاُهنَا ،تَْنقَِطَع اْْلَْرُض ِمْن َهاُهنَا
6
. 

يقِ و (2035 دِّ اْلَحجِّ ُسئَِل أَيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

رواه  الترمذي، وابن ماجة«. َوالثَّج   ،اْلَعج  »: قَالَ  ؟أَْفَضلُ 
3
 . 

ِب ْبِن الاَّائِبِ و (2031  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِيهِ  ،َعْن َخالَّ

هْ  ،أَتَانِي ِجْبِريلُ » رواه أحمد، «. ًَللِ فَأََمَرنِي أَْن آُمَر أَْصَحابِي أَْن يَْرفَُعوا أَْصَواتَُهْم بِاإْلِ

وأبو باوب، وابن ماجة
3
. 

                                                 

(، وهاااو فاااي 123) (، وابااان حباااان6513حاااديث حاااان لغياااره. رواه ابااان ماجاااة ) 2

: القاوم يجتمعاون، وياربون الابالب «النهاياة»قاال فاي  «الوفد»(. و2560) «الصحيحة»

 واحدهم: وافد.

الجااااامع »( بإسااااناب صااااحيح، وهااااو فااااي 2/312(، والحاااااكم )565رواه الترمااااذي ) 6

 .«العين»قطع الطين اليابس كما في  «المدر»(. و2313) «الصحيح

(، وهااااو فااااي 6163(، واباااان ماجااااة )060ي )حااااديث حااااان لغيااااره. رواه الترمااااذ 3

 (.2100) «الصحيحة»

( بإساناب صاحيح، وهاو فاي 6166(، وابان ماجاة )2523(، وأباو باوب )3/12أحمد ) 3

 (.2116) «صحيح أبي باوب»

أن يرفعوا »أمر وجوب عند الظاهرية خالفًا للجمهور، وقوله: «أن آمر أصحابي»قوله: 

تعليًماا للجاهال ماا يشارع لاه فاي ذلاك المقاام. قالاه إظهااًرا لشاعار اإلحارام، و «أصاواتهم

 : رفع الصوت بالتلبية.«اإلهالل»العالمة األلبااي رحمه هللا. و
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لَبَّْيَك » :ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ تَْلبِيَةَ َرُسوِل هللا  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماو (2010

متفق «. كَ َواْلمْلَك ََل َشِريَك لَ  ،َوالنِّْعَمةَ لَكَ  ،إِنَّ اْلحْمدَ  ،لَبَّْيَك ََل َشِريَك لََك لَبَّْيكَ  ،اللهمَّ لَبَّْيكَ 

عليه
2
. 

 الوقوف بعرفة

َما ِمْن يَْوٍم أَْكثََر ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل هللا عن عائشة رضي هللا عنها أَ  (2012

ا ِمنَ   ،الَمًَلئَِكةَ  ثُمَّ يُبَاِهي بِِهمُ  ،َوإِنَّهُ لَيَْدنُو ،يَْوِم َعَرفَةَ  النَّاِر ِمنَ  أَْن يُْعتَِق هللا فِيِه َعْبدا

رواه مالم«. َراَد َهُؤََلءِ َما أَ  :فَيَقُولُ 
6
. 

َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ و (2016

اْنظُُروا إِلَى  :فَيَقُولُ  ،إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ يُبَاِهي َمًَلئَِكتَهُ َعِشيَّةَ َعَرفَةَ بِأَْهِل َعَرفَةَ » :يَقُولُ 

ا ِعبَاِدي أَتَْونِي رواه أحمد.«. ُشْعثاا ُغْبرا
3

 

بعرفات وقد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وقف النبي  رضي هللا عنه عن أاس بن مالكو (2013

أاصتوا  :فقال ،فقام بالل «أنصت لي الناس ،يا بًلل» :فقال ،كابت الشمس أن تؤوب

أتاني جبرائيل عليه السًلم آنفا  ،شر الناسامع»فقال ،فأاصت الناس ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا 

 ،وأهل المشعر ،هل عرفاتإن هللا عز وجل غفر ْل :وقال ،سًلمفأقرأني من ربي ال

هذا لنا  ،يا رسول هللا :فقام عمر بن الخطاب رضي هللا عنه فقال «وضمن عنهم التبعات

فقال عمر بن الخطاب  «بعدكم إلى يوم القيامة نْ ولمن أتى مِ  ،هذا لكم» :قال ؟خاصة

مبارك. رواه ابن الكثر خير هللا وطاب :رضي هللا عنه
3
. 

 الطوا  بالبيح

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (2013

                                                 

معناه: إجابة لك بعد إجابة. ااظر:  «لبيك»(. قوله: 2253(، ومالم )2131البخاري ) 2

 (.652)ص «هدي الااري»

 (.2335مالم ) 6

( 5033عان أباي هريارة عناد أحماد  أيًضاا )( بإسناب حان، وجاء 0051رواه أحمد ) 3

 (.2312(، و)2353) «الجامع الصحيح»بنحوه، وهما  في 

للحاافظ المناذري، وقاد سااقه باانده،  «الترغيب والترهياب»رواه ابن المبارك كما في  3

(، وكاذا فاي 2212) «صاحيحه»وهو صحيح، وصححه العالمة األلبااي رحماه هللا فاي 

، أي: حماال عاانهم المظااالم التااي «وضاامن لهاام التبعااات»(. قولااه: 2263) «الصااحيحة»

 بينهم.
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رواه ابن ماجة«. َوَصلَّى َرْكَعتَْيِن َكاَن َكِعْتِق َرقَبَةٍ  ،َمْن طَاَف بِاْلبَْيتِ » 
2
. 

َما لِي اَل  :أَبَاهُ يَقُوُل اِلْبِن ُعَمرَ َسِمَع  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعبَْيِد ْبِن ُعَمْيٍر أَاَّهُ و (2011

ْكنَْيِن اْلَحَجَر اأْلَْسَوبَ  ْكَن اْليََمااِيَ  ،أََراَك تَْاتَلُِم إاِلَّ هََذْيِن الرُّ إِْن أَْفَعْل  :فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ  ؟َوالرُّ

 «.يَاإِنَّ اْستًَِلَمُهَما يَُحط  اْلخطَا» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَْد َسِمْعُت َرُسوَل هللا 

ا يُْحِصيِه َوَصلَّى َرْكَعتَْيِن َكاَن لَهُ َكِعْدِل » :َُوَسِمْعتُهُ يَقُول: قَالَ  َمْن طَاَف أُْسبُوعا

 «.َرقَبَةٍ 

ا» :َوَسِمْعتُهُ يَقُولُ : قَالَ   ،َوََل َوَضَعَها إَِلَّ ُكتِبَْت لَهُ َعْشُر َحَسنَاتٍ  ،َما َرفََع َرُجل  قََدما

. رواه أحمد، والترمذي«َوُرفَِع لَهُ َعْشُر َدَرَجاتٍ  ،يِّئَاتٍ َوُحطَّ َعْنهُ َعْشُر سَ 
6
. 

 استالم الحجر األسود

 :فِي اْلَحَجرِ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن ابِن َعبَّاسٍ  (2012

 ْنِطُق بِِه يَْشَهُد َعلَى َمنِ َولَِسان  يَ  ،يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَهُ َعْينَاِن يُْبِصُر بِِهَما هللاَوهللا لَيَْبَعثَنَّهُ »

رواه أحمد، والترمذي«. اْستَلََمهُ بَِحق  
3
. 

. رواه الَجنَّةِ  اْلَحَجُر اأْلَْسَوُب ِمنَ : قَالَ  بن مالك رضي هللا عنه َعْن أَاَسو (2010

أحمد
3
. 

                                                 

 (.2301) «صحيح الجامع»( بإسناب صحيح، وهو في 6112رواه ابن ماجة ) 2

، «صااحيح الترغيااب والترهيااب»(، وهااو فااي 111(، والترمااذي )3326رواه أحمااد ) 6

اإلمام البخااري وعبد هللا ابن عبيد بن عمير افى سماَعه من أبيه ابُن معين، لكن قد أثبته 

 ( والمثبت مقدم على النافي.1/233) «التاريخ الكبير»رحمه هللا في 

، أي: «يحصاايه»، أي: ساابع ماارات قولااه: «ماان طاااف أساابوًعا»قااال الاااندي: قولااه: 

، أي: كاان لاه مان الثاواب مثال عادل رقباة. «كان له كعدل رقبة»ياتوفيه، ويتمه. قوله: 

 الطواف كما هو الظاهر، وهللا أعلم.، أي: في «ما رفع رجل قدًما»قوله: 

 «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 125(، والترمذي )3/663رواه أحمد ) 3

 ملسو هيلع هللا ىلص(، وتقدم قبل هذا حديث ابن عمار رضاي هللا عنهماا قاال: سامعت رساول هللا 2303)

ْكنَْيِن اْلَحَجَر اأْلَسْ يقول: عن  ْكَن اْليََمااِيَ الرُّ هاذا  «.اْستاَِلَمهَُما يَُحطُّ اْلَخطَايَا إِنَّ » ،َوَب، َوالرُّ

وإذا كان في استالم الركنين، أو أحدهما مزاحمة، وأذية فإن األفضل ترك ذلاك، ويكتاب 

 هللا لك األجر إن شاء هللا على ايتك. وهللا أعلم

 =( موقوفًا وإسنابه صحيح، ولاه حكام الرفاع؛ ألااه ال يقاال مان قبال 3/600رواه أحمد ) 3
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 النحر

ن َشَعائِِر هللا لَُكْم فِيهَا خَ قال هللا تعالى:  ْيٌر فَاْذُكُروا اْسَم هللا ﴿َواْلبُْدَن َجَعْلنَاهَا لَُكم مِّ

ْراَاهَا  لَُكْم َعلَْيهَا َصَوافَّ فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَا فَُكلُوا ِمْنهَا َوأَْطِعُموا اْلقَااَِع َواْلمْعتَرَّ َكَذلَِك َسخَّ

َرهَا لَن يَنَاَل هللا لُُحوُمهَا َوال ِبَماُؤهَا َولَِكن يَنَالُهُ التَّقْ  *لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن  َوى ِمنُكْم َكَذلَِك َسخَّ

ِر اْلمْحِانِيَن﴾ لَُكْم لِتَُكبُِّروا هللا َعلَى َما هََداُكْم َوبَشِّ
2
 .[30ـ 32]الحج:   

يقِ و (2015 دِّ ُسئَِل أَيُّ اْلَحجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي بَْكٍر الصِّ

رمذي، وابن ماجةرواه  الت«. َوالثَّج   ،اْلَعج  »: قَالَ  ؟أَْفَضلُ 
6
 . 

 احللق والتقصري واحللق أفضل

اللهمَّ اْغفِْر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2011

ِرينَ  : يا رسول هللا،قَالُوا «لِْلُمَحلِّقِينَ  : يَا قَالُوا «اللهمَّ اْغفِْر لِْلُمَحلِّقِينَ » :قَالَ  .َولِْلُمقَصِّ

ِرينَ  هللا، َرُسولَ  ِرينَ » :قَالَهَا ثاََلثًا قَالَ  .َولِْلُمقَصِّ متفق عليه«. َولِْلُمقَصِّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

 الرأي.

قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا: إطالق البدااة علاى البعيار متفاق  ﴾َواْلبُْدنَ ﴿له تعالى: قو 2

عليه، واختلفوا في صحة إطالق البداة على البقرة على قولين أصحهما: أاه يطلق علىها 

﴾، أي: ثواب في الادار اآلخارة. قولاه: لَُكْم فِيهَا َخْيرٌ ﴿ذلك شرَعاً  كما صح الحديث. قوله: 

قااال اباان عباااس رضااي هللا عنهمااا: أي: قياًمااا علااى ثااالث قااوائم معقولااة ياادها  ﴾افَّ َصااوَ ﴿

َوأَْطِعُماوا اْلقَاااَِع ﴿، أي: ساقطت إلاى األرض. قولاه: ﴾فَإَِذا َوَجبَْت ُجنُوبُهَاا﴿اليارى. قوله: 

ض الذي يتعر ﴾المعتر﴿قال الحان رحمه هللا: القااع الذي يقنع إليك، وياألك. و ﴾َوالُمْعتَرَّ 

( بإسااناب صااحيح، وكااذا قااال غياار واحااد ماان 22/121وال ياااألك. رواه اباان جرياار )

 المفارين، واختار  هذا القول ابن جرير رحمه هللا.

(، وهااااو فااااي 6163(، واباااان ماجااااة )560حااااديث حااااان لغيااااره رواه الترمااااذي ) 6

، أي: احار «الثج»، أي:  رفع الصوت بالتلبية. و« العج»(. قوله: 2100) «الصحيحة»

 لبدن.ا

( 2302(، وماالم )2060(، وهو عند البخااري )2306(، ومالم )2065البخاري ) 3

 .«الُمَحلِّقِينَ  اللهمَّ اْرَحمِ »أيًضا عن ابن عمر، لكن بلفظ:
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 اإلخالص

يَن﴾قال هللا تعالى:   .[1]البينة:  ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللا ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

يَن ﴾﴿قُْل إِاِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللاوقال تعالى:   .[22]الزمر:   ُمْخلِصاً لَّهُ الدِّ

ْايَا َوِزينَتَهَا اَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَمالَهُْم فِيهَا َوهُْم فِيهَا الَ وقال تعالى: ﴿ َمن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ

ا أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَهُْم فِي اآلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر َوَحبِطَ مَ  *يُْبَخُاوَن  ا َصنَُعوْا فِيهَا َوبَاِطٌل مَّ

 .[22]هوب:  َكااُوْا يَْعَملُوَن﴾

ْلنَا لَهُ فِيهَا َما اََشاءُ وقال تعالى:  لَِمن اُِّريُد ثُمَّ َجَعْلنَا لَهُ  ﴿مَّن َكاَن يُِريُد اْلَعاِجلَةَ َعجَّ

ْدُحوراً  َعى لَهَا َسْعيَهَا َوهَُو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك َوَمْن أََراَب اآلِخَرةَ َوسَ  *َجهَنََّم يَْصالهَا َمْذُموماً مَّ

ْشُكوراً﴾  .[21ـ 25]اإلسراء:  َكاَن َسْعيُهُم مَّ

قَاَل هللا تَبَاَرَك » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2020

َرَكاِء َعنِ  :َوتََعالَى ْركِ  أَنَا أَْغنَى الش   ، أَْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيِري تََرْكتُهُ َمْن َعِمَل َعَمًلا  ،الشِّ

رواه مالم«. َوِشْرَكهُ 
2
. 

عِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن جندب رضي هللا عنه  (2022 ْع يَُسمِّ هللا  َمْن يَُسمِّ

متفق عليه«. َوَمْن يَُرائِي يَُرائِي هللا بِهِ  ،بِهِ 
6
. 

 ،َعلَى َرْحٍل َرثٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ َحجَّ النَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2026

ة  ََل ِريَاَء فِيَها» :ثُمَّ قَالَ  ،أَْو اَل تَُااِوي ،َوقَِطيفٍَة تَُااِوي أَْربََعةَ َبَراِهمَ  َوََل  ،اللهمَّ َحجَّ

ابن ماجةو، «الشمائل»رواه الترمذي في «. ُسْمَعةَ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلص التعلم والتفقه يف مناس  احلج والعمرة حتى حيج كما حج رسول اهلل

يَْرِمي َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت النَّبِيَّ عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  (2023

تِي  ،لِتَأُْخُذوا َمنَاِسَكُكمْ » :َويَقُولُ  ،َراِحلَتِِه يَْوَم النَّْحرِ  فَإِنِّي ََل أَْدِري لََعلِّي ََل أَُحج  بَْعَد َحجَّ

                                                 

 (.6151مالم ) 2

 (.6150(، ومالم )2311البخاري ) 6

(، 6510(، وابان ماجاة )212)ص «الشامائل»حديث حان لغيره رواه الترماذي فاي  3

 ، أي: عتيق.«رث»(. قوله: 6220) «الصحيحة»في وهو 
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رواه مالم« َهِذهِ 
2
. 

 احلج من مال حالل

 ،أَي َها النَّاسُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا ة رضي هللا عنه قال: عن أبي هرير (2023

يَا : ﴿فَقَالَ  ،َوإِنَّ هللا أََمَر الُمْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه الُمْرَسلِينَ  ،إِنَّ هللا طَيِّب  ََل يَْقبَُل إَِلَّ طَيِّباا

ُسُل ُكلُوا ِمنَ  يَا أَي َها : ﴿َوقَالَ ﴾، ا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعلِيم  الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالِحا  أَي َها الر 

ُجَل يُِطيُل السَّفََر أَْشَعَث أَْغبََر »ثُمَّ َذَكَر ، «﴾الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ  الرَّ

َماِء يَا َربِّ   ،َوَمْلبَُسهُ َحَرام   ،َوَمْشَربُهُ َحَرام   ،م  َوَمْطَعُمهُ َحَرا ،يَا َربِّ  ،يَُمد  يََدْيِه إِلَى السَّ

رواه مالم«. فَأَنَّى يُْستََجاُب لَِذلِكَ  ،َوُغِذَي بِالَحَرامِ 
6
. 

 اجتناب الرفث والفسوق واجلدال بالباطل

ْعلُوَماٌت فََمن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فاَلَ َرفََث َوالَ فُُاوقَ قال هللا تعالى:   ﴿اْلَحجُّ أَْشهٌُر مَّ

َوالَ ِجَداَل فِي اْلَحجِّ 
3
اِب التَّْقَوى   ُبوْا فَإِنَّ َخْيَر الزَّ َوَما تَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُ هللاُ َوتََزوَّ

                                                 

: الالم الم األمر، والمعنى: خذاوا مناسككم، «لتأخذوا مناسككم»(. قوله: 2610مالم ) 2

وهكذا وقع في رواياة غيار ماالم، وتقاديره هاذه األماور  التاي أتيات بهاا فاي حجتاي مان 

فخااذوها عنااي،  األقااوال واألفعااال، والهيئااات هااي أمااور الحااج وصاافته، وهااي مناسااككم

واقبلوهااا، واحفظوهااا، واعملااوا بهااا، وعلموهااا الناااس، وهااذا الحااديث أصاال عظاايم فااي 

اهاـ مان  «صالوا كماا رأيتماواي أصالي»فاي الصاالة:  ملسو هيلع هللا ىلصمناسك الحاج، وهاو احاو قولاه 

 (.1/10للنووي ) «شرح مالم»

يا  ثم ذكر الرجل يطيل الافر أشعث أغبر يمد يديه إلى الاماء»(. قوله: 2021مالم ) 6

إلااى آخااره قااال النااووي: معناااه وهللا أعلاام أاااه يطياال الااافر فااي وجااوه  «رب، يااا رب

 «شاارح مااالم»الطاعااات كحااج، وزيااارة ماااتحبة، وصاالة رحاام وغياار ذلااك. ااظاار: 

(0/206.) 

 ، أي: متفرق شعر الرأس مغبره.«أشعث أغبر»قوله: 

 يريده الرجل من المرأة.قال األزهري: الرفث: كلمة جامعة لكل ما  ﴾فاَلَ َرفَثَ ﴿قوله:  3

 قال غير واحد من المفارين هي: المعاصي. ﴾َوالَ فُُاوقَ ﴿قوله: 

قاال الحاافظ ابان كثيار: فياه قاوالن: أحادهما: وال مجابلاة فاي  ﴾َوالَ ِجَداَل فِي اْلَحجِّ ﴿قوله: 

 =وقت الحج، ومناسكه، وقد بينه هللا أتم بيان، ووضاحه أكمال إيضااح. والقاول الثاااي: أن 
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 .[210]البقرة:  َواتَّقُوِن يَا أُْولِي األَْلبَاِب﴾ 

 الترغيب في الجهاد في سبيذ هللا

 تعريف اجلهاد لغة واصطالحًا

 المشقة.الجهاب لغة: التعب و

واصطالًحا: قال الحافظ بن حجر رحمه هللا: بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق 

أيضاً على مجاهدة النفس، والشيطان، والفااق
2
. 

 وجوب اجلهاد يف سبيل اهلل

هُْم َجهَنَُّم ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َوالُمنَافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم َوَمأَْواقال هللا تعالى:

 .[1]التحريم:  َوبِْئَس الَمِصيُر﴾

﴿ اْافُِروْا ِخفَافاً َوثِقَاالً َوَجاِهُدوْا بِأَْمَوالُِكْم َوأَافُِاُكْم فِي َسبِيِل هللا َذلُِكْم َخيٌْر وقال تعالى: 

 .[32]التوبة:  لَُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن﴾

 .[05]الحج:  ِجهَاِبِه ﴾ ﴿ َوَجاِهُدوا فِي هللا َحقَّ وقال تعالى: 

﴿ َوقَاتِلُوْا فِي َسبِيِل هللا الَِّذيَن يُقَاتِلُواَُكْم َوالَ تَْعتَُدوْا إِنَّ هللا الَ يُِحبِّ وقال تعالى: 

ْن َحْيُث أَْخَرُجوُكْم َواْلفِْتنَةُ أََشدُّ  *الُمْعتَِديَن  ِمَن َواْقتُلُوهُْم َحْيُث ثَقِْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُم مِّ

 لَِك َجَزاءُ اْلقَْتِل َوالَ تُقَاتِلُوهُْم ِعنَد الَمْاِجِد اْلَحَراِم َحتَّى يُقَاتِلُوُكْم فِيِه فَإِن قَاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوهُْم َكذَ 

ِحيٌم  *اْلَكافِِريَن  يُن َوقَاتِلُوهُْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَ  *فَإِِن ااتَهَْوْا فَإِنَّ هللا َغفُوٌر رَّ ُكوَن الدِّ

ِ فَإِِن ااتَهَوْا فاَلَ ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَى الظَّالِِميَن ﴾  .[213ـ210]البقرة:  هلِل 

ِض الُمْؤِمنِيَن َعَاى هللاُ أَن وقال تعالى:  ﴿ فَقَاتِْل فِي َسبِيِل هللا الَ تَُكلَُّف إاِلَّ اَْفَاَك َوَحرِّ

 .[53]النااء:  أََشدُّ بَأْساً َوأََشدُّ تَنِكيالً﴾ يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروْا َوهللاُ 

َم هللاُ وقال تعالى:  ُموَن َما َحرَّ ﴿ قَاتِلُوْا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِاهلل َوالَ بِاْليَْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرِّ

ى يُْعطُوْا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوهُْم َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُوَن ِبيَن الَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب َحتَّ 

=

                                                                                                                                   

ب بالجدال هاهنا المخاصمة. ثم اقل عن كثير من المفارين مان الصاحابة والتاابعين المرا

 وغيرهم أن الجدال في الحج هو المراء تماري صاحبك حتى تغضبه.

 قلت: وال مااع من حمل اآلية على المعنيين إذ ال تعارض بينهما، وهللا أعلم.

 (.2/1) «فتح الباري» 2
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 .[61]التوبة:  َصاِغُروَن ﴾

 ﴿َوقَاتِلُوْا الُمْشِرِكيَن َكآفَّةً َكَما يُقَاتِلُواَُكْم َكآفَّةً َواْعلَُموْا أَنَّ هللا َمَع الُمتَّقِيَن﴾قال تعالى: 

 .[32]التوبة: 

َن اْلُكفَّاِر وَ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا قَاتِلُ وقال تعالى:  يَِجُدوْا فِيُكْم ِغْلظَةً لْ وْا الَِّذيَن يَلُواَُكم مِّ

 .[263]التوبة:  َواْعلَُموْا أَنَّ هللا َمَع الُمتَّقِيَن ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم اافُِروْا فِي َسبِيِل هللا اثَّاقَْلتُْم إِلَى وقال تعالى: 

ْايَا فِي اآلِخَرِة إاِلَّ قَلِيٌل  ْايَا ِمَن اآلِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ إاِلَّ  *األَْرِض أََرِضيتُم بِاْلَحيَاِة الدُّ

وهُ َشْيئاً َوهللاُ َعلَى ُكلِّ شَ  ْبُكْم َعَذاباً أَلِيماً َويَْاتَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُكْم َوالَ تَُضرُّ ْيٍء تَنفُِروْا يَُعذِّ

 .[31ـ35]التوبة:  قَِديٌر ﴾

آُمُرُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  اأْلَْشَعِريِّ  اْلَحاِرثِ وعن  (2021

رواه «. َوالَجَماَعةُ  ،َواْلِهْجَرةُ  ،َواْلِجَهادُ  ،َوالطَّاَعةُ  ،السَّْمعُ  ،بَِخْمٍس هللا أََمَرنِي بِِهنَّ 

الترمذي
2
. 

َجاِهُدوا الُمْشِرِكيَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ و (2022

رواه أحمد، وأبو باوب«. َوأَْلِسنَتُِكمْ  ،َوأَْنفُِسُكمْ  ،بِأَْمَوالُِكمْ 
6
. 

 حتريض ولي األمر على اجلهاد يف سبيل اهلل

ِض الُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلقِتَاِل إِن يَ قال هللا تعالى:  نُكْم ِعْشُروَن ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ َحرِّ ُكن مِّ

َن الَِّذيَن َكفَُروْا بِأَاَّهُْم قَْومٌ  ئَةٌ يَْغلِبُوْا أَْلفاً مِّ نُكم مِّ  الَّ يَْفقَهُوَن َصابُِروَن يَْغلِبُوْا ِمئَتَْيِن َوإِن يَُكن مِّ

 .[21]األافال:  ﴾

 اجلهاد يف سبيل اهلل من أحب األعمال إىل اهلل

أَيُّ اْلَعَمِل  :ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلُت النَّبِيَّ  قَالَ  هللا عنهِ  بن ماعوب رضي َعْبِد هللاعن  (2020

ًَلةُ َعلَى َوْقتَِها» :قَالَ  ؟أََحبُّ إِلَى هللا ثُمَّ  :قَالَ  «ثُمَّ بِر  اْلَوالَِدْينِ » :قَالَ  ؟ثُمَّ أَيٌّ  :قَالَ  «الصَّ

ثَنِي بِِهنَّ َولَوْ  :قَالَ  «اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ؟أَيٌّ  . متفق عليهاْستََزْبتُهُ لََزاَباِي َحدَّ
3
. 

                                                 

 (.2132« )الجامع الصحيح»حيح، وهو في ( بإسناب ص6523رواه الترمذي ) 2

 «صحيح الجامع»( بإسناب صحيح، وهو في 6103(، وأبو باوب )3/263رواه أحمد ) 6

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

 (. 51(، ومالم )160البخاري ) 3



  ذ هللاالترغيب في الجهاد في سبي

 

222 

 

 باهللاجلهاد يف سبيل اهلل ال يعدله شيء من األعمال بعد اإلميان  

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللا : هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن أبي  (2025

َهْل تَْستَِطيُع إَِذا َخَرَج الُمَجاِهُد أَْن » :الَ قَ  «ََل أَِجُدهُ » :قَالَ  ؟ُبلَّنِي َعلَى َعَمٍل يَْعِدُل اْلِجهَابَ 

 .َوَمْن يَْاتَِطيُع َذلِكَ  :قَالَ  «؟َوََل تُْفِطرَ  ،َوتَُصومَ  ،َوََل تَْفتُرَ  ،تَْدُخَل َمْسِجَدَك فَتَقُومَ 

. رواه نَاتٍ فَيُْكتَُب لَهُ َحاَ  ،إِنَّ فََرَس الُمَجاِهِد لَيَْاتَنُّ فِي ِطَولِهِ  :قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ 

البخاري، ورواه مالم
2
قَاَل:  ؟َما يَْعِدُل اْلِجهَاَب فِي َسبِيِل هللا َعزَّ َوَجلَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لِلنَّبِيِّ  بلفظ 

تَْيِن، أَْو ثاََلثًا ُكلُّ َذلَِك يَقُوُل: « ََل تَْستَِطيُعونَهُ » « َُ ََل تَْستَِطيعُونَه»قَاَل: فَأََعاُبوا َعلَْيِه َمرَّ

ائِِم، اْلقَائِِم، اْلقَانِِت، بِآيَاِت هللا ََل  ِهدِ َمثَُل الُمَجا» :ي الثَّالِثَةِ َوقَاَل فِ  فِي َسبِيِل هللا َكَمثَِل الصَّ

  «.يَْفتُُر ِمْن ِصيَاٍم، َوََل َصًَلٍة، َحتَّى يَْرِجَع الُمَجاِهُد فِي َسبِيِل هللا تََعالَى

ُسئَِل أَيُّ اْلَعَمِل  ملسو هيلع هللا ىلصوَل هللا أَنَّ َرسُ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2021

ثُمَّ  :قِيلَ  «اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ؟ثُمَّ َماَذا :قِيلَ  «إِيَمان  بِاهلل َوَرُسولِهِ » :فَقَالَ  ؟أَْفَضلُ 

متفق عليه«. َمْبُرور   َحج  » :قَالَ  ؟َماَذا
6
. 

                                                 

 (. 2505(، ومالم )6051البخاري ) 2

و أن يرفااع يديااه قااال الحااافظ: أي: يماارح بنشاااط، وقااال الجااوهري: هاا «لياااتن»قولااه: 

 ويطرحهما معاً.

الطاول: هاو الحبال الاذي يشاد باه الداباة ويمااك طرفاه ويرسال فاي  «فاي طولاه »قوله: 

 المرعى.

علاى أن الجهااب أفضال  -أي: بهاذا الحاديث–ستدل باه ا( و2/5) «الفتح»قال: الحافظ في 

 األعمال مطلقاً لما تقدم تقريره.

كون الجهاب أفضال األعماال التاي هاي وساائل، وقال ابن بقيق العيد: القياس يقتضي أن ي

ألن الجهاااب وساايلة إلااى إعااالن الاادين واشااره وإخماااب الكفاار وبحضااه ففضاايلته بحاااب 

 فضيلة ذلك. وهللا أعلم.

ت النفقاة فاي سابيل هللا ألاهاا وسايلة إلاى فَ رُ وقال العز بان عباد الااالم رحماه هللا: إاماا َشا

الوسيلة باابعمائة فماا الظان بحاانة الجهااب  أفضل األعمال بعد اإليمان وإذا كاات حانة

  (.22) «أحكام الجهاب وفضله»في سبيل هللا. ااظر 

 (.53(، ومالم )62البخاري ) 6

 هو الذي ال يرتكب صاحبه فيه معصية. «والحج المبرور»
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أَيُّ اأْلَْعَماِل  :هللا قُْلُت يَا َرُسولَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َذرٍّ و (2000

يَماُن بِاهلل َواْلِجَهاُد فِي َسبِيلِهِ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ  متفق عليه«. اإْلِ
2
. 

أفضل الناس مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهلل
6

 

أَيُّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ : َسِعيٍد اْلُخْدِريَّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن أبي  (2002

 :قَالُوا «َوَمالِهِ  ،ُمْؤِمن  يَُجاِهُد فِي َسبِيِل هللا بِنَْفِسهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟النَّاِس أَْفَضلُ 

َعاِب يَتَّقِي هللا ُمْؤِمن  فِي ِشْعٍب ِمنَ » :قَالَ  ؟ثُمَّ َمنْ  هِ  ،الشِّ «َويََدُع النَّاَس ِمْن َشرِّ
3

. رواه 

 البخاري.

ِمْن َخْيِر » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل هللا َعْن رَ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2006

َرُجل  ُمْمِسك  ِعنَاَن فََرِسِه فِي َسبِيِل هللا يَِطيُر َعلَى َمْتنِِه ُكلََّما َسِمَع  ؛َمَعاِش النَّاِس لَُهمْ 

نَْيَمٍة فِي َرأِْس أَْو َرُجل  فِي غُ  ،َوالَمْوَت َمظَانَّهُ  ،أَْو فَْزَعةا طَاَر َعلَْيِه يَْبتَِغي اْلقَْتلَ  ،َهْيَعةا 

ًَلةَ  ،أَْو بَْطِن َواٍد ِمْن َهِذِه اْْلَْوِديَةِ  ،َشَعفٍَة ِمْن َهِذِه الشََّعفِ  َكاةَ  ،َويُْؤتِي ،يُقِيُم الصَّ  ،الزَّ

رواه مالم«. النَّاِس إَِلَّ فِي َخْيرٍ  لَْيَس ِمنَ  ،َحتَّى يَأْتِيَهُ اْليَقِينُ  ،َويَْعبُُد َربَّهُ 
3
. 

يَْوَم تَبُوَك  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َخطََب َرُسوُل هللا رضي هللا عنهما  بَّاسٍ عَ  اْبنِ وعن  (2003

َويَْجتَنُِب ُشُروَر  ،فَيَُجاِهُد فِي َسبِيِل هللا ،َما فِي النَّاِس ِمْثُل َرُجٍل أََخَذ بِِعنَاِن فََرِسهِ » :فَقَالَ 

                                                 

 (.53(، ومالم )6125البخاري ) 2

سااعيد باارقم علااى حااديث أبااي  «صااحيحه»هااذا تبويااب اإلمااام البخاااري رحمااه هللا فااي  6

(6025.) 

 (.6052البخاري ) 3

 (.2551مالم ) 3

 : العنان: سير اللجام.«في النهاية»قال  «عنان فرسه»قوله: 

 ، أي: ظهره.«متنه»قوله: 

: النهااوض إلااى «الفزعااة»الهيعااة: هااي الصااوت عنااد حضااور العاادو. و «هيعااة»قولااه: 

 العدو. 

اطنااه التااي يرجااى فيهااا لشاادة ، أي: يطلبااه فااي مو«يبتغااي القتاال والمااوت مظااااه»قولااه: 

 رغبته في الشهابة.

أعلاى الجبال. ااظار « الشعفة»الغنيمة: تصغير الغنم، أي: قطعة منها. و «غنيمة»قوله:  

 (.23/35) «شرح مالم للنووي»
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. رواه أحمد«ي َحقَّهُ َويَُؤدِّ  ،يَْقِري َضْيفَهُ  ،َوِمْثُل َرُجٍل بَاٍد فِي َغنَِمهِ  ،النَّاسِ  
2
. 

 مثل اجملاهد يف سبيل اهلل

َمثَُل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ عن أبي  (2003

ائِِم اْلقَائِمِ  ،َوهللا أَْعلَُم بَِمْن يَُجاِهُد فِي َسبِيلِهِ ، الُمَجاِهِد فِي َسبِيِل هللا  َوتََوكََّل هللا ،َكَمثَِل الصَّ

ا َمَع أَْجرٍ  ،بِأَْن يَتََوفَّاهُ أَْن يُْدِخلَهُ الَجنَّةَ  ،لِْلُمَجاِهِد فِي َسبِيلِهِ  «. أَْو َغنِيَمةٍ  ،أَْو يَْرِجَعهُ َسالِما

رواه البخاري
6
. 

َمثَُل الُمَجاهِِد » :ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللاقَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2001

ائِمِ َكَمثَِل ال ،ِفِي َسبِيِل هللا  ،َوََل َصًَلةٍ  ،ََل يَْفتُُر ِمْن ِصيَامٍ  ،بِآيَاِت هللا ،اْلقَانِتِ  ،اْلقَائِمِ  ،صَّ

رواه مالم«. َحتَّى يَْرِجَع الُمَجاِهُد فِي َسبِيِل هللا تََعالَى
3
. 

َمثَُل  »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ و (2002

ائِِم نََهاَرهُ  ،فِي َسبِيِل هللاالُمَجاِهِد  رواه «. َحتَّى يَْرِجَع َمتَى يَْرِجعُ  ،َواْلقَائِِم لَْيلَهُ  ،َكَمثَِل الصَّ

أحمد
3
. 

 فضل الغدوة والروحة يف سبيل اهلل

أَْو  ،لََغْدَوة  فِي َسبِيِل هللا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَاَسٍ  (2000

ْنيَا َخْير  ِمنَ  ،َرْوَحة   . متفق عليه«َوَما فِيَها ،الد 
1
. 

 اجلهاد يف سبيل اهلل من صفات املؤمنني

﴿الَِّذيَن آَمنُوْا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللا َوالَِّذيَن َكفَُروْا يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل قال هللا تعالى: 

 .[02]النااء: ْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً ﴾الشَّْيطَاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ  الطَّاُغوِت فَقَاتِلُوْا أَْولِيَاءَ 

                                                 

 (. 2131) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6535رواه أحمد ) 2

 (.6050البخاري ) 6

 (.2505مالم ) 3

( لشاايخنا 2136) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب حااان، وهااو فااي 3/606د )رواه أحماا 3

 اإلمام الوابعي رحمه هللا تعالى.

( 2552(، وماااالم )6013(، ورواه البخااااري )2550(، وماااالم )6016البخااااري ) 1

( عن أبي هريارة، وماالم 2556(، ومالم )6013عن سهل بن سعد، ورواه البخاري )

 رضي هللا عنهم جميعاً. ( عن أبي أيوب األاصاري 2553)
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اََصُرواْ وقال تعالى:  ﴿ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َوهَاَجُروْا َوَجاهَُدوْا فِي َسبِيِل هللا َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

ْغفَِرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم ﴾  .[03]األافال:  أُْولَئَِك هُُم الُمْؤِمنُوَن َحق اً لَّهُم مَّ

 هلل من صفات الصادقنياجلهاد يف سبيل ا

﴿إِاََّما الُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهلل َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا َوَجاهَُدوا قال هللا تعالى: 

اِبقُوَن ﴾  .[21]الحجرات:  بِأَْمَوالِِهْم َوأَافُِاِهْم فِي َسبِيِل هللا أُْولَئَِك هُُم الصَّ

 يشكوا. ، أي:﴿ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا﴾

 اجلهاد يف سبيل اهلل من صفات الذين حيبهم اهلل وحيبونه

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِبينِِه فََاْوَف يَأْتِي هللاُ بِقَْوٍم قال هللا تعالى: 

ٍة َعلَى اْلَكافِ  ِريَن يَُجاِهُدوَن فِي َسبِيِل هللا َوالَ يُِحبُّهُْم َويُِحبُّواَهُ أَِذلٍَّة َعلَى الُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

 .[13]المائدة:  َوهللاُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴾ يََخافُوَن لَْوَمةَ آلئٍِم َذلَِك فَْضُل هللا يُْؤتِيِه َمن يََشاءُ 

 ن صفات الطائفة املنصورة والفرقة الناجيةماجلهاد يف سبيل اهلل 

ََل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ ال: رضي هللا عنهما ق َعْبِد هللا َجابِر ْبنِ عن  (2005

تِي فَيَْنِزُل ِعيَسى  :إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة قَالَ  ،يُقَاتِلُوَن َعلَى الَحقِّ ظَاِهِرينَ  ،تََزاُل طَائِفَة  ِمْن أُمَّ

 ،ُلَى بَْعٍض أَُمَراءََل إِنَّ بَْعَضُكْم عَ  :أَِميُرهُْم تََعاَل َصلِّ لَنَا فَيَقُولُ  :فَيَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصاْبُن َمْريََم 

ةَ  رواه مالم«. تَْكِرَمةَ هللا َهِذِه اْْلُمَّ
2
. 

تِي » قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه، عن النبي  ََل تََزاُل ِعَصابَة  ِمْن أُمَّ

ِهمْ  ُهْم َمْن َخالَفَُهمْ  ،يُقَاتِلُوَن َعلَى أَْمِر هللا قَاِهِريَن لَِعُدوِّ السَّاَعةُ َوهُْم  أْتِيَُهمُ َحتَّى تَ  ،ََل يَُضر 

رواه مالم«. َعلَى َذلِكَ 
6
. 

لَْن يَْبَرَح » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ و (2001

ا يُقَاتُِل َعلَْيِه ِعَصابَة  ِمَن الُمْسلِِمينَ  يُن قَائِما مرواه مال«. َحتَّى تَقُوَم السَّاَعةُ  ،َهَذا الدِّ
3
. 

                                                 

 (.212مالم ) 2

 (.2163مالم ) 6

 (.2166مالم ) 3

قال النووي رحمه هللا: وأما هاذه الطائفاة فقاال البخااري: هام أهال العلام، وقاال أحماد بان 

حنبل: إن لم يكواوا أهل الحديث فال أبري من هم قاال القاضاي عيااض: إاماا أراب أحماد 

 =صااحيح مااالم بشاارح »ب أهاال الحااديث. ااظاار أهاال الااانة والجماعااة وماان يعتقااد مااذه
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 مجيع ما يفعله اجملاهد يف جهاده ُيكتب له عمل صاحل 

َن األَْعَراِب أَن يَتََخلَّفُوْا َعن قال هللا تعالى:  ﴿ َما َكاَن ألَْهِل الَمِدينَِة َوَمْن َحْولَهُم مِّ

ُسوِل هللا َوالَ يَْرَغبُوْا بِأَافُِاِهْم َعن اَّْفِاِه َذلَِك بِأَاَّهُْم الَ يُِصيبُهُْم ظَ  َمأٌ َوالَ اََصٌب َوالَ رَّ

 َمْخَمَصةٌ فِي َسبِيِل هللا َوالَ يَطَُؤوَن َمْوِطئاً يَِغيظُ اْلُكفَّاَر َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعُدوٍّ اَّْيالً إاِلَّ ُكتِبَ 

لَهُم بِِه َعَمٌل َصالٌِح إِنَّ هللا الَ يُِضيُع أَْجَر الُمْحِانِيَن ﴾
2
 .[260]التوبة:  

 يف سبيل اهلل اإلخالص يف اجلهاد

 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  األشعري رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى (2050

ُجُل يُقَاتُِل َحِميَّةً  :فَقَالَ   :قَالَ  ؟فَأَيُّ َذلَِك فِي َسبِيِل هللا ،َويُقَاتُِل ِريَاءً  ،َويُقَاتُِل َشَجاَعةً  ،الرَّ

متفق عليه«. فَُهَو فِي َسبِيِل هللا ،َي اْلُعْليَاَمْن قَاتََل لِتَُكوَن َكلَِمةُ هللا هِ »
6
. 

بِاْلَغْزِو َوأَاَا  ملسو هيلع هللا ىلصآَذَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ُمْنيَةَ  يَْعلَى اْبنِ وعن  (2052

ا فََوَجْدُت َرُجاًل فَ  ،َوأُْجِري لَهُ َسْهَمهُ  ،فَاْلتََمْاُت أَِجيًرا يَْكفِينِي ،َشْيٌخ َكبِيٌر لَْيَس لِي َخاِبمٌ  لَمَّ

ِحيُل أَتَااِي ْهَماِن َوَما يَْبلُُغ َسْهِمي فََامِّ لِي َشْيئًا َكاَن الاَّْهمُ  :فَقَالَ  .َباَا الرَّ  ،َما أَْبِري َما الاُّ

ْيُت لَهُ ثاََلثَةَ َباَااِيرَ  .أَْو لَْم يَُكنْ  ا َحَضَرْت َغنِيَمتُهُ  ،فََامَّ  ،أََرْبُت أَْن أُْجِرَي لَهُ َسْهَمهُ  ،فَلَمَّ

اَااِيرَ  َما أَِجُد لَهُ فِي َغْزَوتِِه َهِذِه فِي » :فَقَالَ  ؟فََذَكْرُت لَهُ أَْمَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَِجْئُت النَّبِيَّ  ،فََذَكْرُت الدَّ

ْنيَا . رواه أبو باوب«إَِلَّ َدنَانِيَرهُ الَّتِي َسمَّى ،َواْْلِخَرةِ  ،الد 
3
. 

اِب ْبِن اْلهَابِ و (2056  اأْلَْعَراِب َجاَء إِلَى َرُجاًل ِمنَ أَنَّ رضي هللا عنه  َعْن َشدَّ

=

                                                                                                                                   

 (.21-23/25) «النووي

فاي غازوة  ملسو هيلع هللا ىلصقال الحافظ ابن كثير رحمه هللا: يعاتب تعاالى المتخل فاين عان رساول هللا  2

تَبُوك، من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأافاهم عن مواساته فيما 

ألجاار؛ ألاهاام ﴿ال يُِصاايبُهُْم ظََمااأٌ﴾ وهااو: حصاال ماان المشااقة، فااإاهم اَقَُصااوا أافاااهم ماان ا

﴾ وهااو: التعااب ﴿َوال َمْخَمَصااةٌ﴾ وهااي: المجاعااة ﴿َوال يَطَئُااوَن َمْوِطئًااا بٌ العطااش ﴿َوال اََصاا

يَِغيظُ اْلُكفَّاَر﴾، أي: ينزلون منزال يُرهُب عدوهم ﴿َوال يَنَالُوَن﴾ مناه ظفاًرا وغلباة علياه إال 

يات باخلة تحت قدرتهم، وإاما هي ااشئة عان أفعاالهم، كتب هللا لهم بهذه األعمال التي ل

 وثوابا جزيال. الحةأعماال ص

 (.2103(، ومالم )0315البخاري ) 6

 (.2131) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6160رواه أبو باوب ) 3

 ، أي: قرب. «فلما باا»، أي: طلبت. «فالتمات»، أي: أعلم «آذن»قوله: 
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 ،بَْعَض أَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْوَصى بِِه النَّبِيُّ  ،أُهَاِجُر َمَعكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَآَمَن بِِه َواتَّبََعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 

ا َكااَْت َغْزَوةٌ َغنَِم النَّبِيُّ  َوَكاَن  ،َما قََاَم لَهُ  َوقََاَم لَهُ فَأَْعطَى أَْصَحابَهُ  ،َسْبيًا فَقََامَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

ا َجاَء َبفَُعوهُ إِلَْيهِ  ،يَْرَعى ظَْهَرهُمْ  فَأََخَذهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصقِْاٌم قََاَمهُ لََك النَّبِيُّ  :َما هََذا قَالُوا :فَقَالَ  ،فَلَمَّ

َولَِكنِّي  ،اتَّبَْعتُكَ َما َعلَى هََذا  :قَالَ  .قََاْمتُهُ لَكَ  :قَالَ  ؟َما هََذا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ 

إِْن »:فَقَالَ  .فَأَْبُخَل الَجنَّةَ  ،فَأَُموتَ  ،اتَّبَْعتَُك َعلَى أَْن أُْرَمى إِلَى هَاهُنَا َوأََشاَر إِلَى َحْلقِِه بَِاْهمٍ 

قَْد  ،يُْحَملُ  ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبِيُّ فَأُتَِي بِِه ا ،ثُمَّ اَهَُضوا فِي قِتَاِل اْلَعُدوِّ  ،فَلَبِثُوا قَلِياًل  «.هللا يَْصُدْقكَ  تَْصُدقِ 

َصَدَق هللا » :قَالَ  .اََعمْ  :قَالُوا «.؟ُهَو ُهوَ أ» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  .أََصابَهُ َسْهٌم َحْيُث أََشارَ 

َمهُ فََصلَّى َعلَْيهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفِي ُجبَِّة النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َكفَّنَهُ النَّبِيُّ  ،«فََصَدقَهُ  َر ِمْن فََكاَن فِيَما ظَهَ  ،ثُمَّ قَدَّ

ا فِي َسبِيلِكَ  ،اللهمَّ َهَذا َعْبُدكَ » ،َصاَلتِهِ  ا ،َخَرَج ُمَهاِجرا أَنَا َشِهيد  َعلَى  ،فَقُتَِل َشِهيدا

رواه الناائي«. َذلِكَ 
2
. 

أَْن َعْمَرو ْبَن أُقَْيٍش َكاَن لَهُ ِربًا فِي رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2053

ي :فََجاَء يَْوُم أُُحٍد فَقَالَ  ،َحتَّى يَأُْخَذهُ  ،ْالِمَ اْلَجاِهلِيَِّة فََكِرهَ أَْن يُ   :قَالَ  .بِأُُحدٍ  :قَالُوا ؟أَْيَن بَنُو َعمِّ

هَ  ،فَلَبَِس أَلَْمتَهُ َوَرِكَب فََرَسهُ  .بِأُُحدٍ  :قَالُوا ؟فَأَْيَن فاَُلنٌ  :قَالَ  .بِأُُحدٍ  :قَالُوا ؟أَْيَن فاَُلنٌ  ثُمَّ تََوجَّ

ا َرآهُ الُمْالُِموَن قَالُوافَلَ  ،قِبَلَهُمْ  َحتَّى ُجِرَح  ،فَقَاتَلَ  .إِاِّي قَْد آَمْنتُ  :قَالَ  .إِلَْيَك َعنَّا يَا َعْمُرو :مَّ

أَْو َغَضبًا  ،َسلِيِه َحِميَّةً لِقَْوِمكَ  :فَقَاَل أِلُْختِهِ  ،فََجاَءهُ َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  ،فَُحِمَل إِلَى أَْهلِِه َجِريًحا

. َوَما َصلَّى هلل َصاَلةً  ،فََماَت فََدَخَل الَجنَّةَ  ،بَْل َغَضبًا هلل َولَِرُسولِهِ  :فَقَالَ  ؟َغَضبًا هلل أَمْ  ،لَهُمْ 

رواه أبو باوب
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاجلهاد يف سبيل اهلل سياحة أمة حممد

اْئَذْن لِي فِي  ،يَا َرُسوَل هللا :أَنَّ َرُجاًل قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2053

يَ  تِي اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل هللا تََعالَى»:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ  ؟اَحةِ الاِّ رواه أبو باوب«. إِنَّ ِسيَاَحةَ أُمَّ
3
. 

 فضل الرباط يف سبيل اهلل

                                                 

 (2110) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2113رواه الناائي ) 2

 (.2112) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 6130رواه أبو باوب ) 6

أمار مان  «ساليه»، أي: ااح. «إليك»، أي: برعه أو سالحه. قوله: «فلبس ألمته»وقوله: 

 الاؤال.

 (. 0/626) «عون المعبوب»ااظر 

(، وهاااو فاااي 0005(، والطبراااااي )6352باوب )يث صاااحيح لغياااره، رواه أباااو حاااد 3 

 هي مفارقة الوطن، والذهاب في األرض. «الاياحة»(. و6013) «صحيح الجامع»
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 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الاَّاِعِديِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2051 

ْنيَا ر  ِمنَ َخيْ  ،،ِِربَاطُ يَْوٍم فِي َسبِيِل هللا» متفق عليه«.  َوَما َعلَْيَها ،الد 
2
. 

ِربَاطُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْلَمانَ و (2052

 ،َوإِْن َماَت َجَرى َعلَْيِه َعَملُهُ الَِّذي َكاَن يَْعَملُهُ  ،َوقِيَاِمهِ  ،َولَْيلٍَة َخْير  ِمْن ِصيَاِم َشْهرٍ  ،يَْومٍ 

رواه مالم«. َوأَِمَن اْلفَتَّانَ  ،ْجِرَي َعلَْيِه ِرْزقُهُ َوأُ 
6
. 

 ُكل  َميِّتٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيدٍ و (2050

ُن ِمْن فَتَّاِن َويُ  ،إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  ،فَإِنَّهُ يَْنُمو لَهُ َعَملُهُ  ،يُْختَُم َعلَى َعَملِِه إَِلَّ الُمَرابِطَ  َؤمَّ

رواه أبو باوب، والترمذي«. َِ اْلقَْبر
3
. 

 فضل اجلراح يف سبيل اهلل

ََل يُْكلَُم أََحد  فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2055

َوُجْرُحهُ يَْثَعُب اللَّْوُن لَْوُن  ،يَاَمةِ إَِلَّ َجاَء يَْوَم اْلقِ  ،َسبِيِل هللا َوهللا أَْعلَُم بَِمْن يُْكلَُم فِي َسبِيلِهِ 

يُح ِريُح ِمْسكٍ  ،َدمٍ  رواه مالم«. َوالرِّ
3
. 

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ وعن  (2051

َوَمْن َسأََل  ،ْت لَهُ الَجنَّةُ َوَجبَ  ،فََواَق نَاقَةٍ  ،ِمْن َرُجٍل ُمْسلِمٍ  ،قَاتََل فِي َسبِيِل هللا َعزَّ َوَجلَّ 

ا فِي  ،أَْو قُتَِل فَلَهُ أَْجُر َشِهيدٍ  ،ِمْن ِعْنِد نَْفِسِه َصاِدقاا ثُمَّ َماتَ  ،هللا اْلقَْتلَ  َوَمْن ُجِرَح ُجْرحا

ْعفََراِن َما َكانَْت لَ  ،فَإِنََّها تَِجيُء يَْوَم اْلقِيَاَمِة َكأَْغَزرِ  ،أَْو نُِكَب نَْكبَةا  ،َِسبِيِل هللا ْونَُها َكالزَّ

َهَداءِ  ا فِي َسبِيِل هللا فََعلَْيِه طَابَُع الش  رواه الناائي«.َوِريُحَها َكاْلِمْسِك َوَمْن ُجِرَح ُجْرحا
1
. 

                                                 

 (.2552(، ومالم )2516البخاري) 2

هو مالزمة الثغر للجهاب، وأصله الحبس كأن المرابط حبس افااه علاى هاذه  «الرباط»و

 .«هدي الااري»الطاعة. ااظر 

، أي: فتان القبر وهو ما يفتن به اإلاااان فاي القبار مان «الفتان»له:(. قو2123مالم ) 6

 سؤال الملكين.

الجاااامع »( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 2262(، والترماااذي )6100رواه أباااو باوب ) 3

 (.2101) «الصحيح

 (.2502مالم ) 3

 ، أي: يجرح.«يُكلم»قوله:

 النووي. معناه يجري متفجراً، أي: كثيراً. قاله: «وجرحه يثعب»قوله: 

 =( لْلماام 2132« )الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3232رواه الناائي ) 1
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 فضل الرمي يف سبيل اهلل

لَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  عمرو بن عباة َعْن أَبِي اَِجيحٍ  (2010 َسِمْعُت : الاُّ

رٍ  ،َمْن َرَمى بَِسْهٍم فِي َسبِيلِ » :ولُ يَقُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  رواه «. هللا فَهَُو لَهُ َعْدُل ُمَحرَّ

الترمذي
2
. 

 ديسهولة موت الشه

َما يَِجُد » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2012

ِهيُد ِمْن َمسِّ اْلقَْتلِ  رواه الترمذي«. سِّ اْلقَْرَصةِ ِمْن مَ  ،إَِلَّ َكَما يَِجُد أََحُدُكمْ  ،الشَّ
6
. 

متين الشهيد أن يرجع إىل الدنيا
3

 

َما أََحد  يَْدُخُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  ْبنِ  أَاَسِ عن  (2016

ْنيَا يُد يَتََمنَّى أَْن إَِلَّ الشَّهِ  ،َولَهُ َما َعلَى اْْلَْرِض ِمْن َشْيءٍ  ،الَجنَّةَ يُِحب  أَْن يَْرِجَع إِلَى الد 

ْنيَا اتٍ  ،يَْرِجَع إِلَى الد  متفق عليه«. اْلَكَراَمةِ  لَِما يََرى ِمنَ  ،فَيُْقتََل َعْشَر َمرَّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

 الوابعي رحمه هللا تعالى.

 الفواق: مابين الحلبتين من الراحة. «فواق ااقة»قوله: 

 النكبة: ما يصيب اإلااان من الحوابث. «اكب اكبة»قوله: 

 الزعفران: ابات معروف. «كالزعفران»قوله: 

 الطابَع: الخاتم. «طابَع الشهداء» قوله:

 (.6003) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 2235رواه الترمذي ) 2

تحفاااة »بكاااار العاااين ويفاااتح، أي: مثااال ثاااواب معتاااق. ااظااار  «فهاااو لاااه عااادل محااارر»

 (. 1/620) «األحوذي

 (.2121) «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 2225رواه الترمذي ) 6

 ، أي: ألمه.«من مس القتل» قوله :

القرص أخذك لم إااان «: القاموس»، أي: ألم القرصة قال في «من مس القرصة»قوله:

 ى تؤلمه ولاع البراغيث اهـ بأصبعك حت

 على هذا الحديث. «صحيحه»هذا من تبويب البخاري رحمه هللا في  3

 (.2500(، ومالم )6520البخاري ) 3
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بيان أن أرواح الشهداء يف اجلنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 
2
  

ِعنَد َربِِّهْم  َواتاً بَْل أَْحيَاءٌ َوالَ تَْحَابَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوْا فِي َسبِيِل هللا أَمْ ﴿قال هللا تعالى: 

ْن َخْلفِِهْم أاَلَّ  *يُْرَزقُونَ  فَِرِحيَن بَِما آتَاهُُم هللاُ ِمن فَْضلِِه َويَْاتَْبِشُروَن بِالَِّذيَن لَْم يَْلَحقُوْا بِِهم مِّ

َن هللا وَ  *َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن  فَْضٍل َوأَنَّ هللا الَ يُِضيُع أَْجَر يَْاتَْبِشُروَن بِنِْعَمٍة مِّ

 .[202ـ221]آل عمران:  ﴾الُمْؤِمنِينَ 

 َعْن هَِذِه اآْليَةِ  -يعني ابن ماعوب – َسأَْلنَا َعْبَد هللا: َعْن َمْاُروٍق قَالَ و (2013

أََما إِاَّا قَْد  :قَالَ ﴾ يُْرَزقُونَ  َواَل تَْحَابَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِي َسبِيِل هللا أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهمْ ﴿

تَْاَرُح  ،أَْرَواُحهُْم فِي َجْوِف طَْيٍر ُخْضٍر لَهَا قَنَاِبيُل ُمَعلَّقَةٌ بِاْلَعْرشِ  :َسأَْلنَا َعْن َذلَِك فَقَالَ 

هَْل  :بُّهُْم اطِّاَلَعةً فَقَالَ فَاطَّلََع إِلَْيِهْم رَ  ،ثُمَّ تَأِْوي إِلَى تِْلَك اْلقَنَاِبيلِ  ،ِمَن الَجنَِّة َحْيُث َشاَءتْ 

فَفََعَل َذلَِك بِِهْم  ،أَيَّ َشْيٍء اَْشتَِهي َواَْحُن اَْاَرُح ِمَن الَجنَِّة َحْيُث ِشْئنَا :قَالُوا ؟تَْشتَهُوَن َشْيئًا

اتٍ  ا َرأَْوا أَاَّهُْم لَْن يُْتَرُكوا ،ثاََلَث َمرَّ اُِريُد أَْن تَُربَّ أَْرَواَحنَا  :بِّ ِمْن أَْن يُْاأَلُوا قَالُوا يَا رَ  ،فَلَمَّ

ا َرأَى أَْن لَْيَس لَهُْم َحاَجةٌ تُِرُكوا ،فِي أَْجَااِباَا ةً أُْخَرى فَلَمَّ . رواه َحتَّى اُْقتََل فِي َسبِيلَِك َمرَّ

مالم
6
. 

ِربَاطُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْلَمانَ و (2013

 ،َوإِْن َماَت َجَرى َعلَْيِه َعَملُهُ الَِّذي َكاَن يَْعَملُهُ  ،ْيلٍَة َخْير  ِمْن ِصيَاِم َشْهٍر َوقِيَاِمهِ يَْوٍم َولَ 

رواه مالم«. َوأَِمَن اْلفَتَّانَ  ،َوأُْجِرَي َعلَْيِه ِرْزقُهُ 
3
. 

 فضل طلب الشهادة يف سبيل اهلل

َمْن طَلََب » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا قَاَل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2011

َهاَدةَ َصاِدقاا رواه مالم«. أُْعِطيََها َولَْو لَْم تُِصْبهُ  ،الشَّ
3
. 

َمْن َسأََل هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعن سهل بن حنيف رضي هللا عنه  (2012

َهاَدةَ بِِصْدقٍ  َهَداءِ  ،الشَّ رواه مالم«. اِشهِ َوإِْن َماَت َعلَى فِرَ  ،بَلََّغهُ هللا َمنَاِزَل الش 
1
. 

                                                 

 يث ابن ماعوب.هذا من تبويب النووي على حد 2

 (.2550مالم ) 6

 (.2123مالم ) 3

أَْحيَااٌء  ﴿قاال الناووي: موافاق لقاول هللا تعاالى فاي الشاهداء:  «وأجري عليه رزقاه»قوله:

 واألحابيث الاابقة: أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة اهـ  ﴾ِعنَد َربِِّهْم يُْرَزقُوَن 

 (.2105مالم ) 3

 (.2101مالم ) 1
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َوَمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا  رضي هللا عنه َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ وعن  (2010

رواه الناائي«. أَْو قُتَِل فَلَهُ أَْجُر َشِهيدٍ  ،ثُمَّ َماتَ  ،َسأََل هللا اْلقَْتَل ِمْن ِعْنِد نَْفِسِه َصاِدقاا
2
. 

 اهلل للجهاد يف سبيل ملسو هيلع هللا ىلصشدة حمبة رسول اهلل

َوالَِّذي نَْفُس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2015

ٍد بِيَِدهِ  َما قََعْدُت ِخًَلَف َسِريٍَّة تَْغُزو فِي َسبِيِل هللا  ،لَْوََل أَْن يَُشقَّ َعلَى الُمْسلِمينَ  ،ُمَحمَّ

ا  ،َويَُشق  َعلَْيِهْم أَْن يَتََخلَّفُوا َعنِّي ،َوََل يَِجُدوَن َسَعةا  ،َولَِكْن ََل أَِجُد َسَعةا فَأَْحِملَُهمْ  ،أَبَدا

ٍد بِيَِدِه لََوِدْدُت أَنِّي أَْغُزو فِي َسبِيِل هللا فَأُْقتَلُ  ثُمَّ أَْغُزو  ،ثُمَّ أَْغُزو فَأُْقتَلُ  ،َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

متفق عليه، وهذا لفظ مالم«. فَأُْقتَلُ 
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصنيب عدد غزوات ال

 ،تِْسَع َعْشَرةَ َغْزَوةا » ملسو هيلع هللا ىلصَغَزا َرُسوُل هللا : قَالَ  بريدة رضي هللا عنه َعنْ  (2011

رواه مالم« قَاتََل فِي ثََماٍن ِمْنُهنَّ 
3
. 

َغَزا تِْسَع َعْشَرةَ » ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  أَْرقَمَ  ْبنِ  َزْيدِ وعن  (2500

متفق عليه«. َغْزَوةا 
3
. 

 سبيل اهلل اجلهاد يف من املتاعب واملشاق واألذى يفعلى ما يالقي  ملسو هيلع هللا ىلصصرب النيب 

َكاَن فِي بَْعِض  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن ُجْنَدِب ْبِن ُسْفيَانَ  (2502

. «َوفِي َسبِيِل هللا َما لَقِيتِ ، َهْل أَْنِت إَِلَّ إِْصبَع  َدِميتِ »: الَمَشاِهِد َوقَْد َبِميَْت إِْصبَُعهُ فَقَالَ 

همتفق علي
1
. 

يَْاأَُل َعْن  رضي هللا عنهما أَبِي َحاِزٍم أَاَّهُ َسِمَع َسْهَل ْبَن َسْعدٍ وعن  (2506

َوهُِشَمْت  ،َوُكِاَرْت َربَاِعيَتُهُ  :ملسو هيلع هللا ىلصيَْوَم أُُحٍد فَقَاَل ُجِرَح َوْجهُ َرُسوِل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصُجْرِح َرُسوِل هللا 

                                                 

( وقااد 2132) «الجااامع الصااحيح»( بإسااناب صااحيح، وهااو فااي 3232ائي )رواه النااا 2

 سبق بطوله.

 (.2502(، ومالم )32البخاري ) 6

 (.2523مالم ) 3

( عاان جااابر رضااي هللا 2523(، ورواه مااالم )2613(، ومااالم )3302البخاااري ) 3

 عنه.

 ، أي: سال منها الدم.«بميت»( ومعنى 2012(، ومالم )6506البخاري ) 1
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َوَكاَن َعلِيُّ ْبُن أَبِي  ،تَْغِاُل الدَّمَ  ملسو هيلع هللا ىلصِل هللا فََكااَْت فَاِطَمةُ بِْنُت َرُسو ،اْلبَْيَضةُ َعلَى َرْأِسهِ  

َم إاِلَّ َكْثَرةً أََخَذْت قِْطَعةَ  ،طَالٍِب يَْاُكُب َعلَْيهَا بِاْلِمَجنِّ  ا َرأَْت فَاِطَمةُ أَنَّ الَماَء اَل يَِزيُد الدَّ فَلَمَّ

. متفق عليهاْلُجْرِح فَاْستَْمَاَك الدَّمُ َحِصيٍر فَأَْحَرقَْتهُ َحتَّى َصاَر َرَماًبا ثُمَّ أَْلَصقَْتهُ بِ 
2
. 

 يف اجلهاد يف سبيل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصشجاعة النيب 

َشِهْدُت َمَع َرُسوِل هللا عن العباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه قال  (2503

فَلَْم  ملسو هيلع هللا ىلص يَْوَم ُحنَْيٍن فَلَِزْمُت أَاَا َوأَبُو ُسْفيَاَن ْبُن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الُمطَّلِِب َرُسوَل هللا :ملسو هيلع هللا ىلص

ا اْلتَقَى  ،أَْهَداهَا لَهُ فَْرَوةُ ْبُن اُفَاثَةَ اْلُجَذاِميُّ  ،َعلَى بَْغلٍَة لَهُ بَْيَضاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاُفَاِرْقهُ َوَرُسوُل هللا  فَلَمَّ

 يَْرُكُض بَْغلَتَهُ قِبَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَّى الُمْالُِموَن ُمْدبِِريَن فَطَفَِق َرُسوُل هللا  ،َواْلُكفَّارُ  ،الُمْالُِمونَ 

َوأَبُو  ،أَُكفُّهَا إَِراَبةَ أَْن اَل تُْاِرعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَاَا آِخٌذ بِلَِجاِم بَْغلَِة َرُسوِل هللا  :قَاَل َعبَّاسٌ  .اْلُكفَّارِ 

ُمَرةِ  ،أَْي َعبَّاسُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصُسْفيَاَن آِخٌذ بِِرَكاِب َرُسوِل هللا   «نَاِد أَْصَحاَب السَّ

ُمَرِة قَالَ  :َكاَن َرُجاًل َصيِّتًا فَقُْلُت بِأَْعلَى َصْوتِيوَ  :فَقَاَل َعبَّاسٌ   :ِفََوهللا :أَْيَن أَْصَحاُب الاَّ

 :يَا لَبَّْيَك يَا لَبَّْيَك قَالَ  :فَقَالُوا .لََكأَنَّ َعْطفَتَهُْم ِحيَن َسِمُعوا َصْوتِي َعْطفَةُ اْلبَقَِر َعلَى أَْواَلِبهَا

ْعَوةُ فِي اأْلَْاَصاِر يَقُولُوَن يَا َمْعَشَر اأْلَْاَصار فَاْقتَتَلُوا َواْلُكفَّارَ   ،يَا َمْعَشَر اأْلَْاَصارِ  :َِوالدَّ

ْعَوةُ َعلَى بَنِي اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج فَقَالُوا ثُمَّ قُِصَرتِ  :قَالَ  يَا بَنِي اْلَحاِرِث ْبِن  :الدَّ

َوهَُو َعلَى بَْغلَتِِه َكالُمتَطَاِوِل  ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر َرُسوُل هللا  ،جِ يَا بَنِي اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزرَ  ،اْلَخْزَرجِ 

ثُمَّ أََخَذ َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َهَذا ِحيَن َحِمَي اْلَوِطيسُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَعلَْيهَا إِلَى قِتَالِِهْم فَقَاَل َرُسوُل هللا 

دٍ اْنَهَزمُ » :َحَصيَاٍت فََرَمى بِِهنَّ ُوُجوهَ اْلُكفَّاِر ثُمَّ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص فََذهَْبُت أَْاظُُر  :قَالَ  «وا َوَربِّ ُمَحمَّ

فََوهللا َما هَُو إاِلَّ أَْن َرَماهُْم بَِحَصيَاتِِه فََما ِزْلُت أََرى  :فَإَِذا اْلقِتَاُل َعلَى هَْيئَتِِه فِيَما أََرى قَالَ 

. رواه مالمَوأَْمَرهُْم ُمْدبًِرا ،َحدَّهُْم َكلِياًل 
6
. 

                                                 

 (.2010(، ومالم )3001اري )البخ 2

الرباعيااة: هااي الااان التااي تلااي الثنيااة ماان كاال جااااب ولْلااااان أربااع « رباعيتااه»قولااه: 

 رباعيات.

 هو الترس.«: المجن»المقصوب بها هنا التي تلبس في الرأس في الحرب و «البيضة»و 

 (.2001مالم ) 6

 ، أي: كبير الصوت.«وكان رجالً صيتاً »قوله: 

 يعني اإلستغاثة والمناباة إليهم. «وة في األاصاروالدَّع»قوله: 

الااوطيس: شاابه التنااور وقياال هااو  «النهايااة»قااال فااي  «هااذا حااين حمااي الااوطيس»قولااه: 

اب في الحرب، وقيل: هو الوطء الذي يطس النااس، أي: يادقهم. وقاال األصامعي:  الضرَّ

 =ن أحد قبال النباي هوحجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطؤها، ولم يامع هذا الكالم م
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أَُكْنتُْم  :فَقَالَ  رضي هللا عنه َجاَء َرُجٌل إِلَى اْلبََراءِ : الَ َعْن أَبِي إِْسَحَق قَ و (2503

 َما َولَّى َولَِكنَّهُ اْاطَلََق أَِخفَّاُء ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْشهَُد َعلَى اَبِيِّ هللا  :فَقَالَ  ؟َولَّْيتُْم يَْوَم ُحنَْيٍن يَا أَبَا ُعَماَرةَ 

َوهُْم قَْوٌم ُرَماةٌ فََرَمْوهُْم بِِرْشٍق ِمْن اَْبٍل َكأَاَّهَا  ،ِزنَ النَّاِس َوُحاٌَّر إِلَى هََذا اْلَحيِّ ِمْن هََوا

َوأَبُو ُسْفيَاَن ْبُن اْلَحاِرِث يَقُوُب بِِه  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْاَكَشفُوا فَأَْقبََل اْلقَْوُم إِلَى َرُسوِل هللا  ،ِرْجٌل ِمْن َجَرابٍ 

اللهمَّ ، أَنَا اْبُن َعْبِد الُمطَّلِبْ ، أَنَا النَّبِي  ََل َكِذبْ » :فَنََزَل َوَبَعا َواْستَْنَصَر َوهَُو يَقُولُ  ،بَْغلَتَهُ 

ْل نَْصَرك َجاَع ِمنَّا لَلَِّذي يَُحاِذي  :قَاَل اْلبََراءُ  «نَزِّ ُكنَّا َوهللا إَِذا اْحَمرَّ اْلبَأُْس اَتَّقِي بِِه َوإِنَّ الشُّ

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  -يَْعنِي -بِهِ 
2
. 

 بيل اهللاد يف سباجله ملسو هيلع هللا ىلصوصيته 

خرج ذات يوم على راحلته  ملسو هيلع هللا ىلصعبابة بن الصامت ، رضي هللا عنه أن رسول هللاعن 

وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ بن جبل: يا ابي هللا أتأذن لي في أن أتقدم إليك على طيبة 

أن هللا  أسألافس؟ قال: اعم فاقترب معاذ إليه فاارا جميعا، فقال معاذ: بأبي أات يا رسول هللا، 

يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء وال ارى شيئا إن شاء هللا تعالى فأي األعمال 

رواه الحاكم«. الجهاد في سبيل هللا»فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاعملها بعدك؟ فصمت رسول هللا
6
 

=

                                                                                                                                   

 ، وهو من فصيح الكالم عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق.ملسو هيلع هللا ىلص

 أي: قوتهم ضعيفة.   «، أحدهم كليالً »قوله: 

 (.2002مالم ) 2

 ، أي: الماارعون الماتعجلون.«أخفاء الناس»قوله: 

 ، أي: بغير بروع.«حار»قوله: 

 رميها الجماعة بفعة واحده.الرشق هو اسم للاهام التي ت« برشق من ابل»قوله: 

 ، أي: قطعة من جراب.«كأاها رجل من جراب»قوله: 

 ، أي: ااهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها.«فااكشفوا»قوله: 

شارح الناووي »احمارار الباأس كناياة عان شادة الحارب. ااظار  «إذا احمر البأس»قوله: 

 (.330-26/333) «على مالم

 (.2130) «الجامع الصحيح»ا رحمه هللا في (، وصححه شيخن3/652رواه الحاكم ) 6
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 الترغيب في العلم الشرعي 

 تعريف العلم لغة، واصطالًحا

علًما عرفتهالعلم لغة: هو اقيض الجهل،و علمت الشيء أعلمه 
2
. 

 واصطالًحا: معرفة هللا، ومعرفة رسوله، ومعرفة بين اإلسالم باألبلة.

من فضائل العلم أن اهلل أشهد أهله على أجل مشهود عليه وهو توحيده وقرن شهادتهم بشهادته 

 وشهادة مالئكته

أُْولُوْا اْلِعْلِم قَآئَِماً بِاْلقِْاِط الَ إِلَهَ ﴿َشِهَد هللاُ أَاَّهُ الَ إِلَهَ إاِلَّ هَُو َوالَمالَئَِكةُ وَ قال هللا تعالى: 

 .[25]آل عمران:  إاِلَّ هَُو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾

 من فضائله أن اهلل سبحانه نفى التسوية بني أهله وبني غريهم

يَتََذكَُّر أُْولُوا  ﴿قُْل هَْل يَْاتَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُموَن إِاََّماقال هللا تعالى: 

األَْلبَابِ 
6
 .[1]الزمر:  ﴾

 ن اهلل سبحانه جعل أهل اجلهل مبنزلة العميان الذين ال يبصرونن فضائله أم

ََّما أُاِزَل إِلَْيَك ِمن َربَِّك الَحقُّ َكَمْن هَُو أَْعَمى إِاََّما يَتََذكَُّر قال هللا تعالى:  ﴿أَفََمن يَْعلَُم أَا

 .[21]الرعد:  اِب﴾أُْولُوْا األَْلبَ 

من ربه  ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائله أن اهلل سبحانه أخرب عن أهل العلم بأنهم يرون ما أنزل على رسول اهلل 

 حًقا وجعل هذا ثناًء عليهم واستشهاًدا بهم

بَِّك هَُو اْلَحقَّ َويَْهدِ قال هللا تعالى: ي ﴿َويََرى الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذي أُاِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

 .[2]سبأ:  إِلَى ِصَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد﴾

 من فضائل العلم أن اهلل سبحانه أمر بسؤال أهله

                                                 

 (.1/3053) «لاان العرب» 2

مفتااح بار »قال ابن القايم رحماه هللا: وهاذا يادل علاى غاياة فضالهم، وشارفهم. ااظار:  6

 ( ومنه استفدت كثيًرا في هذا الباب.2/662) «الاعابة
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ْكِر إِن قال هللا تعالى:  ﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالً اُّوِحي إِلَْيِهْم فَاْسأَلُوْا أَْهَل الذِّ

ُكنتُْم الَ تَْعلَُمونَ 
2
 .[33]النحل:  ﴾

 بإميان أهل العلم به وَأَمَرهُُ أن ال يعبأ باجلاهلني ملسو هيلع هللا ىلصائله أن اهلل سلَّى نبيه من فض

ْلنَاهُ تَنِزيالً قال هللا تعالى:  قُْل  *﴿َوقُْرآااً فََرْقنَاهُ لِتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكٍث َواَزَّ

داً آِمنُوْا بِِه أَْو الَ تُْؤِمنُوْا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلعِ  وَن لأِلَْذقَاِن ُسجَّ ْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُْتلَى َعلَْيِهْم يَِخرُّ
6
وَن لأِلَْذقَاِن يَْبُكوَن َويَِزيُدهُْم  *َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن َربِّنَا إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً  * َويَِخرُّ

 .[205ـ 202]اإلسراء:  ُخُشوعاً﴾

 ه أثنى على أهله وشرَّفهم بأن جعل كتابه آياٍت بيناٍت يف صدورهممن فضائله أن اهلل سبحان

﴿بَْل هَُو آيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إاِلَّ قال هللا تعالى: 

 .[31]العنكبوت:  الظَّالُِموَن﴾

 املزيد منه أن يسأله ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائله أن اهلل أمر نبيه حممًدا 

﴿فَتََعالَى هللاُ الَملُِك الَحقُّ َوال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن يُْقَضى إِلَْيَك قال هللا تعالى: 

بِّ ِزْباِي ِعْلماً﴾ . قال ابن القيم رحمه هللا: وكفى بهذا شرفًا للعلم أن [223]طه:  َوْحيُهُ َوقُل رَّ

 أمر ابيه أن ياأله المزيد منه.

 ضائله أنه سبب لرفعة الدرجاتمن ف

﴿يَْرفَِع هللاُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َبَرَجاٍت َوهللاُ بَِما قال هللا  تعالى: 

 .[22]المجابلة:  تَْعَملُوَن َخبِيٌر﴾

َوَكاَن  ،بُِعْافَانَ  َعْن َعاِمِر ْبِن َواثِلَةَ أَنَّ اَافَِع ْبَن َعْبِد اْلَحاِرِث لَقَِي ُعَمرَ و (2501

 :اْبَن أَْبَزى قَالَ  :فَقَالَ  ؟اْستَْعَمْلَت َعلَى أَْهِل اْلَواِبي َمنِ  :فَقَالَ  ،ُعَمُر يَْاتَْعِملُهُ َعلَى َمكَّةَ 

اِرٌئ إِاَّهُ قَ  :قَالَ  ؟فَاْستَْخلَْفَت َعلَْيِهْم َمْولًى :قَالَ  .َمْولًى ِمْن َمَوالِينَا :قَالَ  ؟أَْبَزى اْبنُ  َوَمنِ 

إِنَّ هللا » :قَْد قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََما إِنَّ اَبِيَُّكْم  :قَاَل ُعَمرُ . َوإِاَّهُ َعالٌِم بِاْلفََرائِضِ  .لِِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ 

ا رواه مالم«. َويََضُع بِِه آَخِرينَ  ،يَْرفَُع بَِهَذا اْلِكتَاِب أَْقَواما
3
. 

                                                 

 لى األابياء.قال ابن القيم رحمه هللا: وأهل الذكر هم أهل العلم بما أُْاِزَل ع 2

قًاا حااب الوقاائع يفارق باين الحاق، والباطال. ﴾فََرْقنَاهُ ﴿ 6 ، ﴾َعلَاى ُمْكاثٍ ﴿، أي: أازلناه ُمفرَّ

وَن لأِلَْذقَانِ ﴿أي: على مهل، وتؤبة، وتثبت.   ياقطون على وجوههم. ﴾يَِخرُّ

 (.520مالم ) 3
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 من فضائل العلم أنه جيعل العبد من اخليار 

َمْن أَْكَرُم  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ قال:  أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنْ  (2502

فَيُوُسُف نَبِي  هللا اْبُن نَبِيِّ هللا » :قَالَ  .لَْيَس َعْن هََذا اَْاأَلُكَ  :فَقَالُوا ،«أَْتقَاُهمْ » :قَالَ  ؟النَّاسِ 

فََعْن َمَعاِدِن اْلَعَربِ » :قَالَ  .َس َعْن هََذا اَْاأَلُكَ لَيْ  :قَالُوا «اْبِن نَبِيِّ هللا اْبِن َخلِيِل هللا

ْسًَلِم إَِذا فَقُُهوا ،تَْسأَلُونِ  متفق عليه«. ِخيَاُرُهْم فِي الَجاِهلِيَِّة ِخيَاُرُهْم فِي اإْلِ
2
. 

 من فضائله أن اهلل استشهد بأهله وأهل اإلميان يوم القيامة على بطالن قول الكفار

﴿َويَْوَم تَقُوُم الاَّاَعةُ يُْقِاُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة َكَذلَِك َكااُوا قال هللا تعالى: 

يُْؤفَُكونَ 
6
َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإِليَماَن لَقَْد لَبِْثتُْم فِي ِكتَاِب هللا إِلَى يَْوِم اْلبَْعِث فَهََذا  * 

 .[12ـ 11]الروم: ْم ُكنتُْم ال تَْعلَُموَن﴾ يَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنَّكُ 

 من فضائله أن اهلل سبحانه أخرب أن أهله أهل خشيته وخصهم من بني الناس بذل 

 .[65]فاطر: ﴾﴿إِاََّما يَْخَشى هللا ِمْن ِعبَاِبِه اْلُعلََماءُ قال هللا تعالى: 

ن أهل العلم هم املنتفعون بها من  فضائله أن اهلل سبحانه أخرب عن أمثاله اليت يضربها لعباده أ

 املختصون بعلمها

 .[33]العنكبوت:  ﴿َوتِْلَك األَْمثَاُل اَْضِربُهَا لِلنَّاِس َوَما يَْعقِلُهَا إاِلَّ اْلَعالُِموَن﴾قال هللا تعالى: 

قال ابن القيم رحمه  هللا: وفي القرآن بضعة وأربعون مثاًل، وكان بعض الالف إذا 

 كي، ويقول: لات من العالِِمينمه يبمر بمثل ال يفه

 من فضائله أن اهلل أمر أهل العلم أن يفرحوا مبا آتاهم، وأخرب أنه خري مما جيمع الناس

بُِّكْم َوِشفَاءٌ قال هللا تعالى:  ن رَّ ْوِعظَةٌ مِّ ُدوِر  ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاءْتُكم مَّ لَِّما فِي الصُّ

ا  *يَن َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِ  َوهُدىً  مَّ قُْل بِفَْضِل هللا َوبَِرْحَمتِِه فَبَِذلَِك فَْليَْفَرُحوْا هَُو َخْيٌر مِّ

 .[15ـ 10]يواس: ﴾ يَْجَمُعونَ 

قال ابن القيم رحمه هللا: وفار فضُل هللا باإليمان، ورحمته بالقرآن، واإليمان، 

، وهما أفضل علم، والقرآن هما العلم  النافع، والعمل الصالح، وهما الهدى، وبين الحق

 وأفضل عمل.

                                                 

 (.6305(، ومالم )3313البخاري ) 2

 ، أي: يصرفون.﴾يُْؤفَُكونَ  ﴿ي: غير وقت قصير. قوله: ، أ﴾َغْيَر َساَعةٍ  ﴿قوله تعالى:  6



 الترغيب في العلم الشرعي                                                            

 

202 

 من فضائله أن اهلل سبحانه أخرب أن من آتاه العلم فقد آتاه خرًيا كثرًيا

َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراً َوَما  ﴿يُؤتِي اْلِحْكَمةَ َمن يََشاءُ قال هللا تعالى: 

 .[621: ]البقرة يَذَّكَُّر إاِلَّ أُْولُوْا األَْلبَاِب﴾

قال ابن القيم رحمه هللا: قال ابن قتيبة، والجمهور: الحكمة إصابة الحق، والعمل 

 به، وهي العلم النافع، والعمل الصالح.

ها أن آتاه الكتاب وجعل من أجلَّ ملسو هيلع هللا ىلصنعمه،و فضله على رسوله من فضائل العلم أن اهلل عدََّد

 واحلكمة وعلمه ما مل يكن يعلم

َزَل هللاُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل ﴿َوأَاقال هللا تعالى: 

 .[223]النااء:  هللا َعلَْيَك َعِظيماً﴾

 من فضائل العلم أن اهلل سبحانه ذكَّر عباَده املؤمنني بهذه النعمة وأمرهم بشكرها

يُكْم َويَُعلُِّمُكُم  َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكمْ قال هللا تعالى: ﴿ نُكْم يَْتلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا َويَُزكِّ َرُسوالً مِّ

ا لَْم تَُكواُوْا تَْعلَُموَن  فَاْذُكُرواِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروْا لِي َوالَ  *اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُعلُِّمُكم مَّ

 .[216ـ 212] البقرة: تَْكفُُروِن﴾ 

لعلم فعلمه األمساء اهلل ملا أراد إظهار فضل آدم على املالئكة ميزه عليهم با ومن فضائل العلم أن

 ا عليهمكلها ثم عرضه

﴿َوَعلََّم آَبَم األَْسَماَء ُكلَّهَا ثُمَّ َعَرَضهُْم َعلَى الَمالَئَِكِة فَقَاَل أَابِئُواِي قال هللا تعالى:  

وْا ُسْبَحااََك الَ ِعْلَم لَنَا إاِلَّ َما َعلَّْمتَنَا إِاََّك أَاَت اْلَعلِيُم قَالُ  *إِن ُكنتُْم َصاِبقِيَن  هَُؤالءِ  بِأَْسَماءِ 

ا أَابَأَهُم بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِاِّي أَْعلَُم َغيْ  *اْلَحِكيُم  َب قَاَل يَا آَبُم أَابِْئهُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

َمَواِت َواألَْرِض َوأَْعلَ   .[33ـ 32]البقرة: ﴾ ُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُْم تَْكتُُمونَ الاَّ

قال ابن القيم رحمه هللا: هللا سبحااه جعل في آبم من صفات الكمال ما كان به 

أن يظهر للمالئكة فضله، وشرفه،  أفضل من غيره من المخلوقات، وأراب سبحااه

أشرف ما في اإلااان، وأن فأظهر لهم أحان ما فيه، وهو علمه، فدل على أن العلم 

 فضله، وشرفه إاما هو بالعلم.

يه يوسف عليه الاالم لما أراب إظهار فضله، وشرفه على ببنواظير ذلك ما فعله 

أهل زمااه كلهم أظهر للملك، وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء 

ان قبل ذلك قد حباه على التعبير، فحينئذ قدمه، ومكَّنه، وسلَّم إليه خزائن األرض، وك

ما رآه من حان وجهه، وجمال صورته، ولما ظهر له حان صورة علمه، وجمال 
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معرفته أطلقه من الحبس، ومكَّنه في األرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آبم  

 أبهى، وأحان من الصورة الحاية ولو كاات أجمل صورة.

 يف مواضع كثرية من كتابهمن فضائل العلم أن اهلل ذم نقيضه، وهو اجلهل 

 .[222]األاعام:  ﴿َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم يَْجهَلُوَن﴾قال هللا تعالى: 

 .[30]األاعام:  ﴿َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم الَ يَْعلَُموَن﴾وقال تعالى: 

 .[31]األاعام:  ﴿فاَلَ تَُكواَنَّ ِمَن اْلَجاِهلِيَن﴾: ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى لنبيه 

 .[20]البقرة:  ُعوُذ بِاهلل أَْن أَُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِيَن﴾﴿أَ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  كليمه موسى 

﴿إِاِّي أَِعظَُك أَن تَُكوَن ِمَن وقال ألول رسله إلى أهل األرض اوح عليه الاالم: 

 .[32]هوب:  اْلَجاِهلِيَن﴾

 ﴿َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهلِيَن﴾باإلعراض عن الجاهلين فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر هللا سبحااه ابيه 

 .[211اف: ]األعر

﴿َوإَِذا َسِمُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ َوقَالُوا لَنَا وأثنى على عبابه باإلعراض عنهم فقال: 

 .[11]القصص:  أَْعَمالُنَا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم َسالٌم َعلَْيُكْم ال اَْبتَِغي اْلَجاِهلِيَن﴾

 .[23]الفرقان:  ا َسالماً﴾﴿َوإَِذا َخاطَبَهُُم اْلَجاِهلُوَن قَالُووقال تعالى: 

 من فضائل العلم أنه حياة ونور واجلهل موت وظلمة

﴿أََو َمن َكاَن َمْيتاً فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَهُ اُوراً يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن قال هللا تعالى: 

ْنهَا َكَذلَِك ُزيَِّن لِ  ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرٍج مِّ  .[266]األاعام: ْلَكافِِريَن َما َكااُوْا يَْعَملُوَن﴾مَّ

قال ابن القيم رحمه هللا: كان  ميتًا بالجهل قلبه، فأحياه بالعلم وجعل له من اإليمان 

 اوًرا يمشي به في الناس.

ْن أَْمِراَا َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَ وقال تعالى:  اُب َوال ﴿َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروحاً مِّ

ْاتَقِيٍم﴾ اإِليَماُن َولَِكن َجَعْلنَاهُ اُوراً اَّْهِدي بِِه َمْن اََّشاءُ   ِمْن ِعبَاِباَا َوإِاََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

 . فأخبر أاه روح تحصل به الحياة واور يحصل به اإلضاءة، واإلشراق.[16]الشورى: 

كلب املعلم وحرم صيد الكلب اجلاهلمن فضائل العلم أن اهلل سبحانه أباح صيد ال
2

 

                                                 

وهذا يدل على شرف العلم، وفضله، ولوال مزية العلم، والتعلايم، وشارفهما كاان صايد  2

 الكلب المعلم، والجاهل سواء قاله ابن القيم رحمه هللا.
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َن اْلَجَواِرحِ قال هللا تعالى:  ﴿يَْاأَلُواََك َماَذا أُِحلَّ لَهُْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّيِّبَاُت َوَما َعلَّْمتُم مِّ

ا أَْمَاْكَن َعلَْيُكْم َواذْ  ا َعلََّمُكُم هللاُ فَُكلُوْا ِممَّ ُكُروْا اْسَم هللا َعلَْيِه َواتَّقُوْا هللا ُمَكلِّبِيَن تَُعلُِّمواَهُنَّ ِممَّ

 .[3]المائدة: إِنَّ هللا َسِريُع اْلِحَااِب﴾

 من فضائل العلم أن موسى عليه السالم رحل ليزداد منه

﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِفَتَاهُ ال أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي قال هللا تعالى: 

ا بَلََغا َمْجَمَع بَْينِِهَما اَِايَا ُحوتَهَُما فَاتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َسَرباً  *باً ُحقُ  ا َجاَوَزا قَاَل  *فَلَمَّ فَلَمَّ

ْخَرِة فَ  *لِفَتَاهُ آتِنَا َغَداءاَا لَقَْد لَقِينَا ِمن َسفَِراَا هََذا اََصباً  إِاِّي قَاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ْيطَاُن أَْن أَْذُكَرهُ َواتََّخَذ َسبِيلَهُ فِي اْلبَْحِر َعَجباً  قَاَل َذلَِك  *اَِايُت اْلُحوَت َوَما أَاَاااِيهُ إاِلَّ الشَّ

ْن ِعبَاِباَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن عِ * َما ُكنَّا اَْبِغ فَاْرتَدَّا َعلَى آثَاِرِهَما قََصصاً  نِداَا فََوَجَدا َعْبداً مِّ

ا ُعلِّْمَت ُرْشداً ﴾ *َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّداَّا ِعْلماً   قَاَل لَهُ ُموَسى هَْل أَتَّبُِعَك َعلَى أَن تَُعلَِّمِن ِممَّ

 .[22ـ 20]الكهف: 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا وعن أبي بن كعب رضي هللا عنه قال:  (2500

ا أَْعلََم ِمْنكَ  :فَقَالَ  ،ْسَرائِيَل َجاَءهُ َرُجل  بَْينََما ُموَسى فِي َمَلٍ ِمْن بَنِي إِ » قَاَل  ؟َهْل تَْعلَُم أََحدا

بِيَل  ،بَلَى َعْبُدنَا َخِضر   ،ََل فَأَْوَحى هللا َعزَّ َوَجلَّ إِلَى ُموَسى :ُموَسى فََسأََل ُموَسى السَّ

َوَكاَن  ،فَإِنََّك َستَْلقَاهُ  ،فَاْرِجعْ  ،َت الُحوتَ إَِذا فَقَدْ  :َوقِيَل لَهُ  ،فََجَعَل هللا لَهُ الُحوَت آيَةا  ،إِلَْيهِ 

ْخَرِة فَإِنِّي نَِسيُت : ﴿فَقَاَل لُِموَسى فَتَاهُ  ،يَتَّبُِع أَثََر الُحوِت فِي اْلبَْحرِ  أََرأَْيَت إِْذ أََوْينَا إِلَى الصَّ

ْيطَاُن أَْن أَْذُكَرهُ  لَِك َما ُكنَّا نَْبِغي فَاْرتَدَّا َعلَى آثَاِرِهَما قَاَل ذَ ﴾، ﴿الُحوَت َوَما أَْنَسانِيِه إَِلَّ الشَّ

ا ا﴾ قََصصا متفق «. فََكاَن ِمْن َشأْنِِهَما الَِّذي قَصَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ فِي ِكتَابِهِ  ،فََوَجَدا َخِضرا

عليه
2
. 

 من فضائله أن اهلل سبحانه ذكر فضله ومنته على أنبيائه مبا آتاهم من العلم

﴿َوأَاَزَل هللاُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل قال هللا تعالى: 

 .[223]النااء: هللا َعلَْيَك َعِظيماً﴾

هُ آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكَذلَِك اَْجِزي وقال تعالى في يوسف عليه الاالم:  ا بَلََغ أَُشدَّ ﴿َولَمَّ

 .[66]يوسف:  نِيَن﴾الُمْحاِ 

هُ َواْستََوى آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َوَكَذلَِك وقال في موسى عليه الاالم:  ا بَلََغ أَُشدَّ ﴿َولَمَّ

 .[23]القصص:  اَْجِزي الُمْحِانِيَن﴾

﴿إِْذ قَاَل هللاُ يَا ِعياى اْبَن َمْريََم اْذُكْر اِْعَمتِي وقال تعالى في عياى عليه الاالم: 

تَاَب ْيَك َوَعلَى َوالَِدتَِك إِْذ أَيَّدتَُّك بُِروِح اْلقُُدِس تَُكلُِّم النَّاَس فِي الَمْهِد َوَكْهالً َوإِْذ َعلَّْمتَُك اْلكِ َعلَ 

                                                 

 (.6350(، ومالم )05البخاري ) 2
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 .[220]المائدة: َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلاِجيَل﴾ 

 .[60]ص:  طَاِب﴾﴿َوآتَْينَاهُ اْلِحْكَمةَ َوفَْصَل اْلخِ وقال في باوب عليه الاالم: 

 .[03]األابياء: ﴿َولُوطاً آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً﴾وقال تعالى عن لوط عليه الاالم: 

ْن ِعبَاِباَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً ِمْن ِعنِداَا وقال في الخضر عليه الاالم:  ﴿فََوَجَدا َعْبداً مِّ

 .[21]الكهف:  َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَُّداَّا ِعْلماً﴾

﴿َوَباُوَب َوُسلَْيَماَن إِْذ يَْحُكَماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ ن باوب، وسليمان عليهما الاالم: وقال ع

 فَفَهَّْمنَاهَا ُسلَْيَماَن َوُكال ً آتَْينَا ُحْكماً َوِعْلماً﴾ *اَفََشْت فِيِه َغنَُم اْلقَْوِم َوُكنَّا لُِحْكِمِهْم َشاِهِديَن 

 .[01]األابياء: 

 نَّ أول سورة أنزلح ذكر اهلل فيها ما منَّ به على اإلنسان من تعليمه مامل يعلممن فضائل العلم أ

اْقَرْأ َوَربَُّك  *َخلََق اإِلاَااَن ِمْن َعلٍَق  *﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق قال هللا تعالى: 

 .[1ـ 2]العلق:  ْعلَْم ﴾َعلََّم اإِلاَااَن َما لَْم يَ  *الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَِم  *األَْكَرُم 

 من فضائل العلم أنَّ من تفقَّه يف الدين فقد أراد اهلل به خرًيا

 يُِردِ  َمنْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  َسِمْعتُ عن معاوية رضي هللاُ عنه قال:  (2505

ا بِهِ  هللا ينِ  فِي يُفَقِّْههُ  َخْيرا متفق عليه«.  الدِّ
2

 

 ن من لم يفقهه في بينه لم يرب به خيًرا.قال ابن القيم رحمه  هللا: وهذا يدل على أ

 شبهه بالغيث ملا حيصل بكل واحد منهما من احلياة واملنافع ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل العلم أن النيب 

َمثَُل َما بََعثَنِي هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي ُموَسى (2501

اَواْلِعْلِم َكَمثَِل اْلَغْيِث الْ  ،الُهَدى بِِه ِمنَ   ،الَماءَ  فََكاَن ِمْنَها نَقِيَّة  قَبِلَتِ  ،َكثِيِر أََصاَب أَْرضا

 ،فَنَفََع هللا بَِها النَّاسَ  ،الَماءَ  َوَكانَْت ِمْنَها أََجاِدُب أَْمَسَكتِ  ،َواْلُعْشَب اْلَكثِيرَ  ،اْلَكََلَ  فَأَْنبَتَتِ 

 ،فَةا أُْخَرى إِنََّما ِهَي قِيَعان  ََل تُْمِسُك َماءا َوأََصابَْت ِمْنَها طَائِ  ،َوَزَرُعوا ،َوَسقَْوا ،فََشِربُوا

َوَمثَُل  ،َوَعلَّمَ  ،َونَفََعهُ َما بََعثَنِي هللا بِِه فََعلِمَ  ،فََذلَِك َمثَُل َمْن فَقُهَ فِي ِديِن هللا ،َوََل تُْنبُِت َكََلا 

ا . متفق عليه«ِذي أُْرِسْلُت بِهَولَْم يَْقبَْل ُهَدى هللا الَّ  ،َمْن لَْم يَْرفَْع بَِذلَِك َرْأسا
6
. 

                                                 

 (. 2030(، ومالم )02رواه البخاري ) 2

الغيااااااث هااااااو: المطاااااار:  «غيااااااث»(. قولااااااه: 6656(، ومااااااالم )01) البخاااااااري 6

 =، والحشيش،  أسماء للبنات لكن الحشيش مختص بالياابس، والعشاب، «والعشب،والكأل»
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الناس إلى ثالثة أقاام بحاب  -ملسو هيلع هللا ىلصأي النبي -قال ابن  القيم رحمه هللا: ثم قام  

 قبولهم، واستعدابهم لحفظه، وفهم معاايه، واستنباط أحكامه، واستخراج حكمه، وفوائده.

وجوه  اأحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه، وعقلوه، وفهموا معاايه، واستنبطو

األحكام، والحكم، والفوائد منه، فهؤالء بمنزلة األرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة 

الحفظ فأابتت الكأل والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه، والمعرفة، واإلستنباط فهذا مثل 

 الحفاظ الفقهاء، وأهل الرواية، والدراية.

ه، وضبطه، ولم يرزقوا تفقهًا والقام الثااي: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه، واقل

في معاايه، وال استنباطًا فهؤالء بمنزلة األرض التي أماكت الماء للناس فااتفعوا به هذا 

 يشرب منه، وهذا ياقي منه، وهذا يزرع.

 فهؤالء القامان هم الاعداء، واألولون أرفع برجة، وأعلى قدًرا.

 فهًما، وال رواية، وال براية، بل القام الثالث: الذين ال اصيب لهم منه ال حفظًا، وال

هم بمنزلة األرض التي هي قيعان ال تنبت، وال تماك الماء، وهؤالء هم األشقياء
2
. 

 به رجل واحد فذل  خري له من محر النعم ىمن فضائل العلم أن العامل إذا اهتد

َْلَْن »قال لعلي:  ملسو هيلع هللا ىلصعن سهل بن سعد رضي هللا عنه أن رسول هللا  (2520

متفق عليه«. بَِك َرُجًلا َخْير  لََك ِمْن أَْن يَُكوَن لََك ُحْمُر النََّعمِ يَْهِدَي هللا 
6
. 

 من فضائل العلم أن صاحبه املنفق منه مغبوط ألنه ينفع الناس به

ََل َحَسَد إَِلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (2522

=

                                                                                                                                   

وكااان منهااا »والكااال مختصااان بالرطااب، والكااال بااالهمز يقااع علااى اليااابس، والرطااب. 

يعااان: جمااع الق «إامااا هااي قيعااان»األجااابب هااي: األرض التااي ال تنباات كااأل. « أجااابب

القاع، وهو األرض الماتوية، وقيل: الملااء، وقيل: التي ال ابات فيها، وهذا هو الماراب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفي هذا الحديث كما صرح به 

 (.635ـ 2/630) «مفتاح بار الاعابة» 2

هاي اإلبال الحمار، وهاي أافاس  «حمار الانعم»(، و6302(، ومالم )3001البخاري ) 6

ي افاسة الشيء، وأاه ليس هنااك أعظام مناه، وتشابيه أموال العرب يضربون بها المثل ف

أمور اآلخرة بأعراض الدايا إاما هو للتقريب من األفهاام، وإال فاذرة مان اآلخارة الباقياة 

 (.203ـ 21/203) «شرح صحيح مالم»خير من األرض بأسرها قاله النووي في 
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َوَرُجل  آتَاهُ هللا اْلِحْكَمةَ فَُهَو  ،َلا فَُسلِّطَ َعلَى َهلََكتِِه فِي الَحقِّ َرُجل  آتَاهُ هللا َما :فِي اْثنَتَْينِ  

متفق عليه«. َويَُعلُِّمَها ،يَْقِضي بَِها
2
. 

 من فضائل العلم ما جاء عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه

ا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال سمعت رسول هللا   (2526 َمْن َسلََك طَِريقاا يَْطلُُب فِيِه ِعْلما

ا لِطَالِِب اْلِعْلمِ  ،هللا بِِه طَِريقاا إِلَى الَجنَّةِ  َسلَكَ  َوإِنَّهُ  ،َوإِنَّ الَمًَلئَِكةَ لَتََضُع أَْجنَِحتََها ِرضا

َوفَْضُل اْلَعالِِم َعلَى  ،َحتَّى اْلِحيتَاُن فِي الَماءِ  ،َواْْلَْرضِ  ،لَيَْستَْغفُِر لِْلَعالِِم َمْن فِي السََّمَواتِ 

او ،ْضِل اْلقََمِر َعلَى َسائِِر اْلَكَواِكبِ اْلَعابِِد َكفَ   ،إِنَّ اْلُعلََماَء هُْم َوَرثَةُ اْْلَْنبِيَاِء لَْم يَِرثُوا ِدينَارا

ا رواه أحمد، وأبو باوب، «. فََمْن أََخَذهُ أََخَذ بَِحظ  َوافِرٍ  ،َوإِنََّما َوِرثُوا اْلِعْلمَ  ،َوََل ِدْرَهما

والترمذي
6
. 

ه هللا: والطريق التي يالكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في قال ابن القيم رحم

الدايا طريق العلم الموصلة إلى رضى ربه، ووضع المالئكة أجنحتها له تواضًعا، 

وتوقيًرا، وإكراًما لما يحمله من ميراث النبوة، ويطلبه، وهو بليل على المحبة، 

 والتعظيم.

وات، ومن في األرض حتى الحيتان وإن العالم لياتغفر له من في الام»: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

في حصول العلم الذي به اجاة النفوس من أاواع م سببًا فإاه لما كان العالِ  «في الماء

وكاات اجاة العباب على يديه جوزي من  ،ا على هذاصورً قوكان سعيه م ،المهلكات

سباب الهلكات أمن في الاموات واألرض ساعيا في اجاته من  لَ عِ وجُ  ،جنس عمله

 .تغفارهم لهباس

قيل: سبب هذا االستغفار أن العالِم يعلُِّم الخلق  «حتى الحيتان في الماء»وقوله: 

 ،ويعرفهم كيفية تناولها ،وما يحرم ،ويعرفهم ما يحل منها ،مراعاة هذه الحيوااات

رفقها أو ،حان الوجوهأوكيفية ذبحها على  ،واالاتفاع بها ،وركوبها ،واستخدامها

وبالجملة  ،قومهم ببيان ما خلق لهأو ،شفق الناس على الحيوانأَ م والعالِ  ،بالحيوان

وكتب لهما حظهما منه إاما يعرف  ،ولهما الحيوان ،التي خلق بهما واإلحاان ،فالرحمة

 .ن تاتغفر له البهائم وهللا أعلمأفاستحق  ؛ف لذلكفالعالم معرِّ  ،بالعلم

تشبيه مطابق  «سائر الكواكب العالم على العابد كفضل القمر على لُ ضْ وفَ »وقوله 

                                                 

يتمنى أن يكاون  (، والمراب بالحاد هنا الغبطة، وهو أن522(، ومالم )03البخاري ) 2

 مثله. والحكمة: كل ما منع من الجهل، وزجر عن القبيح. قاله النووي.

(، 6256(، والترماذي )3232(، وأباو باوب )1/212حديث حان لغيره رواه أحماد ) 6

 (.2610) «صحيح الجامع»وهو في 
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وهذه  ،مقطار العالَ أويمتد اوره في  ،فاقفان القمر يضيء اآل ،والكواكب ،لحال القمر

وهذه حال العابد الذي  ،و ما قرب منهأ ،وأما الكوكب فنوره ال يجاوز افاه ،محال العالِ 

ه غير فإاما يجاوز ،ن جاوز اور عبابته غيرهإو ،يضيء اور عبابته عليه بون غيره

 .بعيد كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يايرة

ابياء فإن األ ،هل العلمعظم المناقب ألأهذا من  «ابياءألن العلماء ورثة اإ»قوله: 

لى ورثته إولما كان كل موروث ينتقل ميراثه  ،فورثتهم خير الخلق بعدهم ،خير خلق هللا

رسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما ولم يكن بعد ال ،بعده نْ ذهم الذين يقومون مقامه مِ إ

قرب الناس أاهم أوفي هذا تنبيه على  ،حق الناس بميراثهمأال العلماء كااوا إرسلوا به أ

اه ثابت في أوهذا كما  ،لى الموروثإقرب الناس ا يكون ألمفإن الميراث إا ،ليهمإ

ن يشاءوهللا يختص برحمته م ،فكذلك هو في ميراث النبوة ،ميراث الدينار والدرهم
2
. 

 ل إىل اجلنة ملن عمل بهمن فضائل العلم أنه طريق موصِّ

َوَمْن َسلََك »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2523

ا َسهََّل هللا لَهُ بِِه طَِريقاا إِلَى الَجنَّةِ  رواه مالم«. طَِريقاا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلما
6

 

دعا ملن مسع كالمه ووعاه وبلَّغه بالنضرة وهي البهجة ونضارة  ملسو هيلع هللا ىلصنيب من فضائل  العلم أن ال

 الوجه وحتسينه

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  َسِمْعتُ  رضي هللاُ عنه قال: ثَابِتٍ  ْبنَ  َزْيدعن  (2523

رَ »  لَْيسَ  فِْقهٍ  اِملِ حَ  ُربَّ  فَإِنَّهُ  ؛َغْيَرهُ  يُبَلَِّغهُ  َحتَّى فََحفِظَهُ  ،َحِديثاا ِمنَّا َسِمعَ  اْمَرأا  هللا نَضَّ

رواه أحمد«. ِمْنهُ  أَْفقَهُ  ُهوَ  َمنْ  إِلَى فِْقهٍ  َحاِملِ  َوُربَّ  ،بِفَقِيهٍ 
3
. 

 أمر بتبليغه عنه ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل العلم أن النيب 

 َعنِّي بَلُِّغوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللاُ عنهما  َعْمٍرو ْبنِ  هللا َعْبدِ  َعنْ  (2521

                                                 

 (.22-2/23« )مفتاح بار الاعابة» 2

 (.6211مالم ) 6

الصحيح »( بإسناب صحيح، وهوفي 3220ب )(، وأبو باو1/253رواه أحمد ) 3

( عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهما، 2/55(، ورواه الحاكم )312« )الماند

 (.2222« )الصحيح الماند»وهو في 

 قال ابن القيم رحمه هللا: ولو لم يكن في فضل العلم إال هذا وحده لكفى به شرفًا.
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ثُو ،آيَةا  َولَوْ   ا َعلَيَّ  َكَذبَ  َوَمنْ  ،َحَرجَ  َوََل  إِْسَرائِيلَ  بَنِي َعنْ  اَوَحدِّ دا أْ  ُمتََعمِّ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  فَْليَتَبَوَّ

رواه البخاري«. النَّارِ 
2
. 

الشَّاِهُد  أَََل لِيُبَلِّغِ » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي بَْكَرةَ و (2522

متفق عليه«. اْلَغائِبَ 
6
. 

 بعدهم ْنبهم َم من فضائله أن اهلل سبحانه أخرب عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره يأمتُّ

ا َصبَُروا َوَكااُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوَن﴾قال هللا تعالى:  ةً يَْهُدوَن بِأَْمِراَا لَمَّ  ﴿ َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم أَئِمَّ

 .[63]الاجدة: 

ةَ أَْعيٍُن َواْجَعْلنَا ﴿َوالَِّذيَن يَقُ وقال تعالى:  يَّاتِنَا قُرَّ ولُوَن َربَّنَا هَْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ

لِْلُمتَّقِيَن إَِماماً 
3
 .[03]الفرقان:  ﴾

فأخبر سبحااه أن بالصبر، واليقين تنال اإلمامة في الدين. واليقين هو كمال العلم، 

، وهي والية آلتها العلم يختص هللا بها وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين

من يشاء من عبابه
3
. 

 من فضائل العلم أنه أفضل من نوافل العبادات

فضل العلم »: ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2520

. رواه الحاكم«خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع
1
. 

  يعرض عنهمن فضائل العلم أن اهلل ُيؤوي طالبه وال

بَْينََما هَُو َجالٌِس فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َواقٍِد اللَّْيثِيِّ  (2525

 :َوَذهََب َواِحٌد قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْقبََل اْثنَاِن إِلَى َرُسوِل هللا  ،الَمْاِجِد َوالنَّاُس َمَعهُ إِْذ أَْقبََل ثاََلثَةُ اَفَرٍ 

                                                 

 (. 3322رواه البخاري ) 2

 (.2201مالم )(، و201البخاري ) 6

 أي: أئمة يقتدي بنا َمن بعداا. 3

 (.302 -2/300) «مفتاح بار الاعابة» 3

( عن سعد بن أبي 2/16(، ورواه أيًضا )13 -2/16رواه الحاكم ) حديث حان لغيره 1

(، وال يعناي هاذا أن ال 3623) «صحيح الجاامع»وقاص رضي هللا  عنه، والحديث في 

 من فعل ذلك حرم التوفيق إال أن يشاء هللا. يهتم طالب العلم بالنوافل، فإن
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ا أََحُدهَُما فََرأَى فُْرَجةً فِي اْلَحْلقَةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فََوقَفَا َعلَى َرُسوِل هللا ا اآْلَخرُ  ،فََجلََس فِيهَا ،فَأَمَّ  ،َوأَمَّ

ا الثَّالِثُ  ،فََجلََس َخْلفَهُمْ  ا فََرَغ َرُسوُل هللا  ،فَأَْببََر َذاِهبًا ،َوأَمَّ  أَََل أُْخبُِرُكْم َعنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

ا أَ  :النَّفَِر الثًََّلثَةِ  ا اْْلَخرُ  ،فَآَواهُ هللا ؛فَأََوى إِلَى هللا ،َحُدُهمْ أَمَّ فَاْستَْحيَا هللا  ؛فَاْستَْحيَا ،َوأَمَّ

ا اْْلَخرُ  ،ِمْنهُ  متفق عليه«. فَأَْعَرَض هللا َعْنهُ  ؛فَأَْعَرضَ  ،َوأَمَّ
2
. 

يذحبه إمنا جنا سليمان عليه السالم ملا توعد اردهد بأن يعذبه عذاًبا شديًدا، أو  من فضائل العلم أنَّ

 منه بالعلم

 *﴿َوتَفَقََّد الطَّْيَر فَقَاَل َما لَِي ال أََرى اْلهُْدهَُد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِبِيَن قال هللا تعالى: 

بِيٍن  بَنَّهُ َعَذاباً َشِديداً أَْو ألَْذبََحنَّهُ أَْو لَيَأْتِيَنِّي بُِاْلطَاٍن مُّ قَاَل أََحطُت فََمَكَث َغْيَر بَِعيٍد فَ  *ألَعذِّ

إِاِّي َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَْملُِكهُْم َوأُوتِيَْت ِمن ُكلِّ َشْيٍء  *بَِما لَْم تُِحْط بِِه َوِجْئتَُك ِمن َسبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِيٍن 

 .[63ـ 60] النمل:  َولَهَا َعْرٌش َعِظيٌم ﴾

لخطاب إاما جرأه عليه قال ابن القيم، وهذا ا ﴿أََحطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِه﴾قوله تعالى: 

العلم، وإال فالهدهد مع ضعفه ال يتمكن في خطابه لاليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب 

لوال سلطان العلم
6
. 

 من فضائل العلم أنه بركة على صاحبه

 ﴿قَاَل إِاِّي َعْبُد هللا آتَااَِي اْلِكتَاَب َوَجَعلَنِي اَبِي اً قال هللا تعالى عن المايح عليه الاالم: 

 .[32ـ 30]مريم:  َوَجَعلَنِي ُمبَاَركاً أَْيَن َما ُكنُت﴾ *

قال سفيان ابن عيينة: جعلني مبارًكا أينما كنت قال: معلًما للخير
3
. 

 من فضائل العلم أن ثوابه يصل إىل صاحبه بعد موته ما دام ُيْنَتَفُع به

 َماتَ  إَِذا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2521

ْنَسانُ   َولَدٍ  أَوْ  ،بِهِ  يُْنتَفَعُ  ِعْلمٍ  أَوْ  ،َجاِريَةٍ  َصَدقَةٍ  ِمنْ  إَِلَّ  :ثًََلثَةٍ  ِمنْ  إَِلَّ  َعَملُهُ  َعْنهُ  اْنقَطَعَ  اإْلِ

                                                 

 ، أي: مكااًا خاليًا.«فرجة»(. قوله: 6202(، ومالم )22البخاري ) 2

 (.162 -2/160) «مفتاح بار الاعابة» 6

( بإسناب صحيح، وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هاو 21/132رواه ابن جرير ) 3

 حصول الخير، واماؤه، وبوامه.البركة التي جعلها هللا فيه، فإن البركة: 
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رواه مالم«. لَهُ  يَْدُعو َصالِحٍ  
2
. 

بغري علم يوقعون الناس من فضائل العلم أن أهله ُيْبِعُدوَن الناس عن الضالل واجلهال الذين يفتون  

 فيه

َسِمْعُت َرُسوَل : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  (2560

ا يَْنتَِزُعهُ ِمنَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َولَِكْن يَْقبُِض اْلِعْلَم  ،اْلِعبَادِ  إِنَّ هللا ََل يَْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاعا

اَحتَّ  ،بِقَْبِض اْلُعلََماءِ  ا ُجهَّاَلا  ،ى إَِذا لَْم يُْبِق َعالِما فَأَْفتَْوا بَِغْيِر  ،فَُسئِلُوا ،اتََّخَذ النَّاُس ُرُءوسا

. متفق عليه«َوأََضل وا ،فََضل وا ،ِعْلمٍ 
6
. 

 من فضائل العلم أن أهله يعرفون الفنت عند إقبارا وأما اجلهال فال يعرفونها إال عند إدبارها

نَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قَْوِم ُموَسى فَبََغى َعلَْيِهْم َوآتَْينَاهُ ِمَن اْلُكنُوِز َما إِنَّ ﴿إِ قال هللا تعالى: 

ِة إِْذ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ ال تَْفَرْح إِنَّ هللا ال يُِحبُّ اْلفَِرِحينَ   * َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلُعْصبَِة أُولِي اْلقُوَّ

ْايَا َوأَْحِان َكَما أَْحَاَن هللاُ إِلَْيَك َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك هللاُ الدَّ  اَر اآلِخَرةَ َوال تَنَس اَِصيبََك ِمَن الدُّ

قَاَل إِاََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعْلٍم ِعنِدي  *َوال تَْبِغ اْلفََااَب فِي األَْرِض إِنَّ هللا ال يُِحبُّ الُمْفِاِديَن 

ةً َوأَْكثَُر َجْمعاً َوال يُْاأَُل أََولَْم يَْعلَْم أَنَّ هللا قَْد أَْهلََك  ِمن قَْبلِِه ِمَن القُُروِن َمْن هَُو أََشدُّ ِمْنهُ قُوَّ

ايَا يَا  *َعن ُذاُوبِِهُم الُمْجِرُموَن  فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن اْلَحيَاةَ الدُّ

َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم ثََواُب هللا *إِاَّهُ لَُذو َحظٍّ َعِظيٍم  لَْيَت لَنَا ِمْثَل َما أُوتَِي قَاُرونُ 

ابُِروَن  فََخَاْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض فََما  *َخْيٌر لَِّمْن آَمَن َوَعِمَل َصالِحاً َوال يُلَقَّاهَا إاِلَّ الصَّ

َوأَْصبََح الَِّذيَن تََمنَّْوا  *هللا َوَما َكاَن ِمَن الُمنتَِصِريَن  َكاَن لَهُ ِمن فِئٍَة يَنُصُرواَهُ ِمن ُبونِ 

ْزَق لَِمن يََشاءُ  ِمْن ِعبَاِبِه َويَْقِدُر لَْوال أَن مَّنَّ هللاُ  َمَكااَهُ بِاألَْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ هللا يَْبُاطُ الرِّ

تِْلَك الدَّاُر اآلِخَرةُ اَْجَعلُهَا لِلَِّذيَن ال يُِريُدوَن  *اْلَكافُِروَن َعلَْينَا لََخَاَف بِنَا َوْيَكأَاَّهُ ال يُْفلُِح 

اً فِي األَْرِض َوال فََااباً َواْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِيَن﴾  .[53ـ 02]القصص:  ُعلُو 

قال ابن سعد رحمه هللا
3

: أخبراا عفان بن مالم قال: حدثنا زريك بن أبي زريك 

إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أببرت عرفها  قال: سمعت الحان يقول:

كل جاهل. وهذا سند صحيح
3
 

                                                 

 (.2232رواه مالم ) 2

 (.6203(، ومالم )200البخاري ) 6

 (.0/266) «الطبقات الكبرى» 3

 = 
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 أن ينشره بني الناس ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل العلم أن اهلل أمر نبيه 

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت قال هللا تعالى:  ُسوُل بَلِّْغ َما أُاِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّ

 .[20]المائدة:  َسالَتَهُ َوهللاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس﴾رِ 

قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر الُمَجاِشِعيِّ و (2562

ا َعلََّمنِي يَوْ » :َذاَت يَْوٍم فِي ُخْطبَتِهِ  ... ِمي َهَذاأَََل إِنَّ َربِّي أََمَرنِي أَْن أَُعلَِّمُكْم َما َجِهْلتُْم ِممَّ

رواه مالم« الحديث
2
. 

 من فضائل العلم أن أهله مبنزلة اجملاهدين يف سبيل اهلل

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2566

 ،بَِمْنِزلَِة الُمَجاِهِد فِي َسبِيِل هللا أَْو يَُعلُِّمهُ فَُهوَ  ،َجاَء َمْسِجِدي َهَذا لَْم يَأْتِِه إَِلَّ لَِخْيٍر يَتََعلَُّمهُ 

ُجِل يَْنظُُر إِلَى َمتَاعِ َغْيِرهِ  ،َوَمْن َجاَء لَِغْيِر َذلِكَ  رواه ابن ماجة«. فَُهَو بَِمْنِزلَِة الرَّ
6
. 

 كان حيرض أصحابه على أن حيفظوه وخيربوا به من وراءهم ملسو هيلع هللا ىلصمن فضائل العلم أن النيب 

 إِنَّ  :فَقَالَ  ،َوبَْيَن النَّاسِ  ،ُكْنُت أُتَْرِجُم بَْيَن اْبِن َعبَّاسٍ : َعْن أَبِي َجْمَرةَ قَالَ  (2563

 :فَقَالَ  .َربِيَعةُ  :قَالُوا ؟اْلقَْومُ  أَْو َمنِ  ،اْلَوْفدُ  َمنِ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصا النَّبِيَّ َوْفَد َعْبِد اْلقَْيِس أَتَوُ 

 ،إِاَّا اَأْتِيَك ِمْن ُشقٍَّة بَِعيَدةٍ  :قَالُوا «َوََل نََداَمى ،اَغْيَر َخَزايَ  -أَْو بِاْلَوْفدِ -َمْرَحباا بِاْلقَْوِم »

فَُمْراَا  ،َواَل اَْاتَِطيُع أَْن اَأْتِيََك إاِلَّ فِي َشْهٍر َحَرامٍ  ،َوبَْينَنَا َوبَْينََك هََذا اْلَحيُّ ِمْن ُكفَّاِر ُمَضرَ 

أََمَرهُْم  ،َواَهَاهُْم َعْن أَْربَعٍ  ،أَْربَعٍ بِ َِ  فَأََمَرهُمْ  ؟َجنَّةَ اَْدُخُل بِِه ال ؛بِأَْمٍر اُْخبُِر بِِه َمْن َوَراَءاَا

يَماِن بِاهلل َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدهُ قَالَ  يَماُن بِاهلل َوْحَدهُ » :بِاإْلِ هللا  :قَالُوا «؟َهْل تَْدُروَن َما اإْلِ

ا َرُسوُل هللاَشَهاَدةُ أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا » :قَالَ  .َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  دا ًَلةِ  ،َوأَنَّ ُمَحمَّ  ،َوإِقَاُم الصَّ

َكاةِ  بَّاءِ  َونََهاُهْم َعنِ  ،الَمْغنَمِ  َوتُْعطُوا الُخُمَس ِمنَ  ،َوَصْوُم َرَمَضانَ  ،َوإِيتَاُء الزَّ  ،الد 

 ،اْحفَظُوهُ » :الُمقَيَِّر قَالَ  :َوُربََّما قَالَ  ،النَّقِيرِ  :ُربََّما قَالَ  :قَاَل ُشْعبَةُ  «َوالُمَزفَّتِ  ،َوالَحْنتَمِ 

متفق عليه«. َوأَْخبُِروهُ َمْن َوَراَءُكمْ 
3
. 

=
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 الترغيب في حمد هللا تعالى

 تعريف الحمد لغة، واصطالحاً 

 الحمد في اللغة: الثناء.

واصطالحاً: هو اإلخبار عن محاسن المحموب مع حبه وإجالله وتعظيمه. قاله ابن 

 القيم.

 األمر بذل 

﴿َوقُِل الَحْمُد هلل الَِّذي لَْم يَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم يَُكْن لَهُ َشِريٌك : ملسو هيلع هللا ىلصالى لنبيه محمد قال هللا تع
لِّ َوَكبِّْرهُ تَْكبِيًرا﴾  .[222]اإلسراء: فِي الُمْلِك َولَْم يَُكْن لَهُ َولِيٌّ ِمَن الذُّ

 .[11]النمل:اْصطَفَى﴾ ﴿قُِل الَحْمُد هلل َوَسالٌم َعلَى ِعبَاِبِه الَِّذيَن وقال تعالى: 

ا تَْعَملُوَن﴾ وقال تعالى:  ﴿َوقُِل الَحْمُد هلل َسيُِريُكْم آيَاتِِه فَتَْعِرفُواَهَا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ

 .[13]النمل:

ااَاوقال تعالى:  ِمَن  ﴿فَإَِذا اْستََوْيَت أَْاَت َوَمْن َمَعَك َعلَى اْلفُْلِك فَقُِل الَحْمُد هلل الَِّذي اَجَّ

 .[65]المؤمنون:اْلقَْوِم الظَّالِِميَن﴾ 

 محد اهلل تعاىل من صفات األنبياء عليهم السالم

﴿الَحْمُد هلل الَِّذي َوهََب لِي : أاه قال ابيه وخليله إبراهيم عليه الاالمعن  قال هللا تعالى

َعاءِ   .[31]إبراهيم:﴾ َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِّي لََاِميُع الدُّ

لَنَا َعلَى َكثِيٍر وقال تعالى:  ﴿َولَقَْد آتَْينَا َباُوَب َوُسلَْيَماَن ِعْلًما َوقَاال الَحْمُد هلل الَِّذي فَضَّ

 .[21]النمل:ِمْن ِعبَاِبِه الُمْؤِمنِيَن﴾ 

 محد اهلل تعاىل من صفات املؤمنني

اِكُعوَن الاَّاِجُدوَن ﴿التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلحَ قال هللا تعالى:  اِمُدوَن الاَّائُِحوَن الرَّ

ِر الُمْؤِمنِيَن﴾  اآلِمُروَن بِالَمْعُروِف َوالنَّاهُوَن َعِن الُمنَكِر َواْلَحافِظُوَن لُِحُدوِب هللاِ َوبَشِّ

 .[226]التوبة:

 محد اهلل تعاىل من صفات املالئكة عليهم السالم

 .[1]الشورى:﴾ بُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهمْ َوالَمالئَِكةُ يُاَ ﴿ قال هللا تعالى:

﴾ ﴿َوتََرى الَمالئَِكةَ َحافِّيَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش يَُابُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهمْ وقال تعالى: 
 .[01]الزمر:
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 .[0]غافر:﴾ ﴿الَِّذيَن يَْحِملُوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَهُ يَُابُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهمْ وقال تعالى: 

لَْيلَةَ أُْسِرَي بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأُتَِي َرُسوُل هللا رضي هللا عنه قَاَل:  هَُرْيَرةَ وعن أبي  (2563

الَحْمُد هلل الَِّذي  :قَاَل ِجْبِريلُ  .فَأََخَذ اللَّبَنَ  ،فَنَظََر إِلَْيِهَما ،َولَبَنٍ  ،بِإِيلِيَاَء بِقََدَحْيِن ِمْن َخْمرٍ 

تُكَ لَْو أََخْذَت اْلَخمْ  ،هََداَك لِْلفِْطَرةِ  متفق عليه «.َر َغَوْت أُمَّ
2
. 

 اجلنة محد اهلل تعاىل من صفات أهل اجلنة يف

الَِحاِت ال اَُكلُِّف اَْفًاا إاِلَّ ُوْسَعهَا أُْولَئَِك تعالى:  قال هللا ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

وِرِهْم ِمْن ِغلٍّ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم َواََزْعنَا َما فِي ُصدُ *  أَْصَحاُب الَجنَِّة هُْم فِيهَا َخالُِدونَ 

ْت ُرُسُل األَْاهَاُر َوقَالُوا الَحْمُد هلل الَِّذي هََدااَا لِهََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَي لَْوال أَْن هََدااَا هللاُ لَقَْد َجاءَ 

 .[33ـ36]األعراف:نتُْم تَْعَملُوَن﴾ َربِّنَا بِالَحقِّ َواُوُبوا أَْن تِْلُكُم الَجنَّةُ أُوِرْثتُُموهَا بَِما كُ 

الَِحاِت يَْهِديِهْم َربُّهُْم بِإِيَمااِِهْم تَْجِري ِمْن  وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

هَا َسالٌم َوآِخُر َبْعَواهُْم فِيهَا ُسْبَحااََك اللهُمَّ َوتَِحيَّتُهُْم فِي*  تَْحتِِهُم األَْاهَاُر فِي َجنَّاِت النَِّعيمِ 

 .[20ـ1]يواس:َبْعَواهُْم أَِن الَحْمُد هلل َربِّ اْلَعالَِميَن﴾ 

﴿ثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِباَا فَِمْنهُْم ظَالٌِم لِنَْفِاِه َوِمْنهُْم وقال تعالى: 

َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُواَهَا *  ِن هللاِ َذلَِك هَُو اْلفَْضُل اْلَكبِيرُ ُمْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِذْ 

َوقَالُوا الَحْمُد هلل الَِّذي أَْذهََب  *يَُحلَّْوَن فِيهَا ِمْن أََساِوَر ِمْن َذهٍَب َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسهُْم فِيهَا َحِريرٌ 

نَا فِيهَا اََصٌب ا*  َعنَّا اْلَحَزَن إِنَّ َربَّنَا لََغفُوٌر َشُكورٌ  لَِّذي أََحلَّنَا َباَر الُمقَاَمِة ِمْن فَْضلِِه ال يََماُّ

نَا فِيهَا لُُغوٌب﴾  .[31ـ36]فاطر: َوال يََماُّ

﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَّهُْم إِلَى اْلَجنَِّة ُزَمراً َحتَّى إَِذا َجاُؤوهَا َوفُتَِحْت قال تعالى: 

الَِّذي  هلل َوقَالُوا اْلَحْمدُ  *هُْم َخَزاَتُهَا َسالٌم َعلَْيُكْم ِطْبتُْم فَاْبُخلُوهَا َخالِِديَن أَْبَوابُهَا َوقَاَل لَ 

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث اََشاُء فَنِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِينَ  -03]الزمر: ﴾ َصَدقَنَا َوْعَدهُ َوأَْوَرثَنَا األَْرَض اَتَبَوَّ

03].  

إِنَّ أَْهَل الَجنَِّة » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ   عنه رضي هللا َعْن َجابِرٍ و (2561

طُونَ  ،َوََل يَبُولُونَ  ،َوََل يَْتفُلُونَ  ،َويَْشَربُونَ  ،يَأُْكلُوَن فِيَها  «َوََل يَْمتَِخطُونَ  ،َوََل يَتََغوَّ

َوالتَّْحِميَد  ،ِمْسِك يُْلَهُموَن التَّْسبِيحَ َوَرْشح  َكَرْشِح الْ  ،ُجَشاء  » :قَالَ  ؟فََما بَاُل الطََّعامِ  :قَالُوا

رواه مالم«. َكَما تُْلَهُموَن النَّفَسَ 
6
. 
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 احلمد من أحب الكالم إىل اهلل 

أََحب  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنَدبٍ  (2562

َك بِأَيِِّهنَّ  ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،هلل َوالَحْمدُ  ،ُسْبَحاَن هللا :اْلَكًَلِم إِلَى هللا أَْربَع   ََل يَُضر 

رواه مالم«. بََدْأتَ 
2
. 

أَََل أُْخبُِرَك بِأََحبِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهٍ  َعْن أَبِي َذر  و (2560

نَّ أََحبَّ إ» :فَقَالَ  ؟اْلَكاَلِم إِلَى هللا أَْخبِْراِي بِأََحبِّ  ،ِيَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «اْلَكًَلِم إِلَى هللا ِِ

رواه مالم«. َوبَِحْمِدهِ  ،ُسْبَحاَن هللا :اْلَكًَلِم إِلَى هللا
6
. 

 فضل احلمَّاِدين

إِنَّ » قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا  رضي هللا عنه، َعْن ِعْمَراَن بن ُحَصْينٍ  (2565

. رواه الطبرااي«اُدونَ الَحمَّ  أَْفَضَل ِعبَاِد هللا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

 من الدنيا وما فيها ملسو هيلع هللا ىلصمحد اهلل تعاىل وتسبيحه وتهليله وتكبريه أحب إىل رسول اهلل 

 :َْلَْن أَقُولَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2561

ا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمسُ  ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َوالَحْمُد هلل ،ُسْبَحاَن هللا «. أََحب  إِلَيَّ ِممَّ

رواه مالم
3
. 

 بإعطائه لواء احلمد يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصإكرام اهلل لنبيه 

ُل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  (2530 إِنِّي َْلَوَّ

 ،َوأُْعطَى لَِواَء الَحْمِد َوََل فَْخرَ  ،قِيَاَمِة َوََل فَْخرَ النَّاِس تَْنَشق  اْْلَْرُض َعْن ُجْمُجَمتِي يَْوَم الْ 

ُل َمْن يَْدُخُل الَجنَّةَ يَْوَم اْلقِيَاَمة َوََل  ،َوأَنَا َسيُِّد النَّاِس يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل فَْخرَ  َوأَنَا أَوَّ

. رواه أحمد«...ََ فَْخر
1
. 
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 محد اهلل تعاىل من أسباب دخول اجلنة

ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد  تعالى: قال هللا وا ُسجَّ ُروا بِهَا َخرُّ ﴿إِاََّما يُْؤِمُن بِآيَاتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ

تَتََجافَى ُجنُوبُهُْم َعِن الَمَضاِجِع يَْدُعوَن َربَّهُْم َخْوفًا َوطََمًعا *  َربِِّهْم َوهُْم ال يَْاتَْكبُِرونَ 

ا َرَزْقنَاهُْم يُنفِقُ  ِة أَْعيٍُن َجَزاًء بَِما َكااُوا *  ونَ َوِممَّ فاَل تَْعلَُم اَْفٌس َما أُْخفَِي لَهُْم ِمْن قُرَّ

 .[20ـ21]الاجدة: يَْعَملُوَن﴾

 إذا مات ولد العبد فحمد اهلل واسرتجع ُبِنَي له َبْيٌح يف اجلنة يقال له بيح احلمد 

إَِذا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوَل هللا أَنَّ َرسُ  رضي هللا عنه أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  َعنْ  (2532

قَبَْضتُْم ثََمَرةَ  :فَيَقُولُ  .نََعمْ  :قَبَْضتُْم َولََد َعْبِدي فَيَقُولُونَ  :َماَت َولَُد اْلَعْبِد قَاَل هللا لَِمًَلئَِكتِهِ 

 :فَيَقُوُل هللا .َحِمَدَك َواْستَْرَجعَ : فَيَقُولُونَ  ؟َماَذا قَاَل َعْبِدي :فَيَقُولُ  .نََعمْ  :فَُؤاِدِه فَيَقُولُونَ 

وهُ بَْيَت الَحْمدِ  ،اْبنُوا لَِعْبِدي بَْيتاا فِي الَجنَّةِ  . رواه أحمد، والترمذي«َوَسم 
2
. 

 محد اهلل تعاىل وتسبيحه وتكبريه قبل الدعاء من أسباب اإلجابة 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت أُمُّ ُسلَْيٍم إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2536

ا» :قَالَ  ؟َعلِّْمنِي َكلَِماٍت أَْبُعو بِِهنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ   ،تَُسبِِّحيَن هللا َعزَّ َوَجلَّ َعْشرا

ا ا ،َوتَْحَمِدينَهُ َعْشرا «. قَْد فََعْلتُ  ،قَْد فََعْلتُ  :فَإِنَّهُ يَقُولُ  ،ثُمَّ َسلِي َحاَجتَكِ  ،َوتَُكبِِّرينَهُ َعْشرا

لترمذي، والحاكمرواه أحمد، وا
6
. 

 هُلقَِّثأل ميزان العبد حسنات وُيمحد اهلل تعاىل مي

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (2533

يَمانِ » ِن أَْو تَْمَْلَ  ،َِوالَحْمُد هلل ،َوُسْبَحاَن هللا ،َوالَحْمُد هلل تَْمََلُ اْلِميَزانَ  ،الط ُهوُر َشْطُر اإْلِ

=

                                                                                                                                   

 رحمه هللا.

 

( وهاذا لفظاه، وهاو فاي 2062(، والترماذي )3/321رواه أحماد ) حديث حان لغيره 2

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2305) «الصحيحة»

 ، أي: قال: إاا هلل وإاا إليه راجعون.«استرجع»قوله: 

( بإسناب حاان، وهاو فاي 3/263(، والحاكم )352مذي )(، والتر3/260رواه أحمد ) 6

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.30) «الصحيح الماند»
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َماَواِت َواْْلَْرضِ   ًَلةُ نُور   ،تَْمََلُ َما بَْيَن السَّ َدقَةُ بُْرَهان   ،َوالصَّ ْبُر ِضيَاء   ،َوالصَّ  ،َوالصَّ

ة  لََك أَْو َعلَْيكَ  رواه «. أَْو ُموبِقَُها ،فَُمْعتِقَُها ،ُكل  النَّاِس يَْغُدو فَبَايِع  نَْفَسهُ  ،َواْلقُْرآُن ُحجَّ

مالم
2
. 

َكلَِمتَاِن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن و (2533

ْحَمنِ  ،ثَقِيلَتَاِن فِي اْلِميَزانِ  ،َخفِيفَتَاِن َعلَى اللَِّسانِ   ،ُسْبَحاَن هللا َوبَِحْمِدهِ  :َحبِيبَتَاِن إِلَى الرَّ

متفق عليه«. ُسْبَحاَن هللا اْلَعِظيمِ 
6
. 

 حمد هللا تعالى أحواذ وأوقات يشرع فيها

 عند جتدد النعمة

َذهََب إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد الاَّاِعِديِّ  (2531

ُن إِلَى أَبِي بَْكرٍ  فََحااَتِ  ،بَنِي َعْمِرو ْبِن َعْوٍف لِيُْصلَِح بَْينَهُمْ  اَلةُ فََجاَء الُمَؤذِّ  :فَقَالَ  ،الصَّ

اَلةِ ، ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء َرُسوُل هللا  ،فََصلَّى أَبُو بَْكرٍ  .اََعمْ  :قَالَ  .فَأُقِيمَ  ؛أَتَُصلِّي لِلنَّاسِ   ،َوالنَّاُس فِي الصَّ

فِّ  ،فَتََخلَّصَ  ا  ،َوَكاَن أَبُو بَْكٍر اَل يَْلتَفُِت فِي َصاَلتِهِ  ،فََصفََّق النَّاسُ  ،َحتَّى َوقََف فِي الصَّ فَلَمَّ

اْمُكْث  أَنِ  :ملسو هيلع هللا ىلصفَأََشاَر إِلَْيِه َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصْلتَفََت فََرأَى َرُسوَل هللا ا ؛أَْكثََر النَّاُس التَّْصفِيقَ 

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصفََحِمَد هللا َعلَى َما أََمَرهُ بِِه َرُسوُل هللا  ،فََرفََع أَبُو بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهُ يََدْيهِ  ،َمَكااَكَ 

فِّ  َحتَّى اْستََوى ،ثُمَّ اْستَأَْخَر أَبُو بَْكرٍ  ،َذلِكَ  َم َرُسوُل هللا  ،فِي الصَّ ا  ،فََصلَّى ،ملسو هيلع هللا ىلصَوتَقَدَّ فَلَمَّ

َما َكاَن اِلْبِن أَبِي  :فَقَاَل أَبُو بَْكرٍ  «؟َما َمنََعَك أَْن تَْثبَُت إِْذ أََمْرتُكَ  ،يَا أَبَا بَْكرٍ  »:اْاَصَرَف قَالَ 

 َما لِي َرأَْيتُُكْم أَْكثَْرتُمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا فَقَاَل َرسُ  .ملسو هيلع هللا ىلصقَُحافَةَ أَْن يَُصلَِّي بَْيَن يََدْي َرُسوِل هللا 

َوإِنََّما التَّْصفِيُق  ،فَإِنَّهُ إَِذا َسبََّح اْلتُفَِت إِلَْيهِ  ؛فَْليَُسبِّحْ  ،التَّْصفِيَق َمْن َرابَهُ َشْيء  فِي َصًَلتِهِ 

متفق عليه«. لِلنَِّساءِ 
3
. 

 بعد الفراغ من األكل والشرب

 :َكاَن إَِذا َرفََع َمائَِدتَهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ هللا عنه رضي  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (2532

ا طَيِّباا ُمبَاَركاا فِيهِ » رواه «. َغْيَر َمْكفِي  َوََل ُمَودَّعٍ َوََل ُمْستَْغناى َعْنهُ َربَّنَا ،الَحْمُد هلل َكثِيرا

                                                 

 (.663رواه مالم ) 2

 ، أي: مهلكها.«أو موبقها»قوله: 

 (.6213(، ومالم )2302البخاري ) 6

 (.362(، ومالم )253البخاري ) 3



 أحواذ وأوقات يشرع فيها حمد هللا تعالى                                                            

 

216 

البخاري
2
. 

إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَيُّوَب اأْلَْاَصاِريِّ و (2530

َغهُ  ،َوَسقَى ،الَحْمُد هلل الَِّذي أَْطَعمَ » :أَْو َشِرَب قَالَ  ،أََكلَ  ا ،َوَسوَّ رواه «. َوَجَعَل لَهُ َمْخَرجا

أبو باوب
6
. 

من األاصار من أهل  عن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: بعا رجلٌ و (2535

الحمد هلل الذي »قال:  -أو قال: يده-ديه وغال ي ،فااطلقنا معه، فلما طعم ملسو هيلع هللا ىلص قباء النبيَّ 

الحمد هلل  ،وكل بًلء حسن أبًلنا ،وأطعمنا وسقانا ،علينا فهدانا نَّ يطعم وَل يطعم، مَ 

الحمد هلل الذي أطعم من الطعام،  ،وَل مستغنى عنه، وَل مكفور ،وَل مكافئ ،غير مودع

وفضل  ،العمايةوبصر من  ،وسقى من الشراب، وكسا من العري، وهدى من الضًللة

رواه الناائي، والحاكم «.على كثير ممن خلق تفضيًل، الحمد هلل رب العالمين
3
. 

إِنَّ هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2531

ْربَةَ  أَْو يَْشَربَ  ،فَيَْحَمَدهُ َعلَْيَها ،اْلَعْبِد أَْن يَأُْكَل اْْلَْكلَةَ  لَيَْرَضى َعنِ  «. فَيَْحَمَدهُ َعلَْيَها ،الشَّ

مالمرواه 
3
. 

 عند العطاس

إِنَّ هللا يُِحب  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2530

                                                 

 (.1315رواه البخاري ) 2

ابن بطال: أي: غير ماربوب علياه إاعاماه. وقاال ابان التاين: أي:  قال «غير مكفي»قوله: 

 غير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطعم عبابه، ويكفيهم. وهو قول الخطابي.

 أي: غير متروك.«، وال موبع»قوله: 

 ، أي: غير معرض عنه، بل محتاج إليه.  «وال ماتغنًى عنه»قوله: 

( لشيخنا 6252) «الجامع الصحيح»وهو في  ( بإسناب صحيح،3512رواه أبو باوب ) 6

 العالمة الوابعي رحمه هللا.

(، أي: سهَّل بخول كٍل من الطعاام 20/330) «عون المعبوب»قال في  «وسوغه»قوله: 

 والشراب في الحلق.

( بإساناب حاان، 6/132(، والحااكم )621)ص «عمل الياوم والليلاة»رواه الناائي في 3

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.6251) «الجامع الصحيح»وهو في 

 ، أي: مجحوب.«والمكفور»قوله: 

 (.6033رواه مالم ) 3
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ِمَعهُ فَإَِذا َعطََس أََحُدُكْم َوَحِمَد هللا َكاَن َحق اا َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم سَ  ،َويَْكَرهُ التَّثَاُؤبَ  ،اْلُعطَاسَ  

ا التَّثَاُؤبُ  ،يَْرَحُمَك هللا :أَْن يَقُوَل لَهُ  ْيطَانِ  فَإِنََّما ُهَو ِمنَ  :َوأَمَّ فَإَِذا تَثَاَءَب أََحُدُكْم  ،الشَّ

رواه البخاري «.فَإِنَّ أََحَدُكْم إَِذا تَثَاَءَب َضِحَك ِمْنهُ الشَّْيطَانُ  ،فَْليَُردَّهُ َما اْستَطَاعَ 
2
. 

 :فَْليَقُلْ  ،إَِذا َعطََس أََحُدُكمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْنهُ َرِضَي هللا وعنه  (2532

 :فَْليَقُلْ  ،لَهُ يَْرَحُمَك هللا :فَإَِذا قَالَ  ،يَْرَحُمَك هللا :أَْو َصاِحبُهُ  ،الَحْمُد هلل َوْليَقُْل لَهُ أَُخوهُ 

رواه البخاري«. يَْهِديُكُم هللا َويُْصلُِح بَالَُكمْ 
6
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَعطََس َرُجاَلِن ِعْنَد النَّبِيِّ : ِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَاَ و (2536

َت أََحَدهَُما «. هللا َوَهَذا لَْم يَْحَمدِ  ،َهَذا َحِمَد هللا» :فَقَالَ  .لَهُ  فَقِيلَ  ،اآلَخرَ  َولَْم يَُشمِّتِ  ،فََشمَّ

متفق عليه
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصْعُت َرُسوَل هللا َسمِ وعن أبي موسي األشعري رضي هللا عنه قال:  (2533

تُوهُ  ،إَِذا َعطََس أََحُدُكْم فََحِمَد هللا» :يَقُولُ  تُوهُ  فَإِْن لَْم يَْحَمدِ  ،فََشمِّ رواه «. هللا فًََل تَُشمِّ

مالم
3
. 

 عند افتتاح الصالة

 ملسو هيلع هللا ىلصبَْينََما اَْحُن اَُصلِّي َمَع َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن ابِن ُعَمرَ  (2533

فَقَاَل  .َوُسْبَحاَن هللا بُْكَرةً َوأَِصياًل  ،َوالَحْمُد هلل َكثِيًرا ،هللا أَْكبَُر َكبِيًرا :اْلقَْومِ  َرُجٌل ِمنَ إِْذ قَاَل 

 :قَالَ  ،أَاَا يَا َرُسوَل هللا :اْلقَْومِ  قَاَل َرُجٌل ِمنَ  «؟َوَكَذا ،اْلقَائُِل َكلَِمةَ َكَذا َمنِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

َماءِ َعِجْبُت لََها فُتِ »  «.َحْت لََها أَْبَواُب السَّ

. رواه مالميَقُوُل َذلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََما تََرْكتُهُنَّ ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَاَل اْبُن ُعَمرَ 
1
. 

 يف الركوع والسجود

 ،يَقُوُل فِي ُرُكوِعهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (2531

متفق عليه«. اللهمَّ اْغفِْر لِي ،َحانََك اللهمَّ َربَّنَا َوبَِحْمِدكَ ُسبْ : »َوُسُجوِبهِ 
2
. 

                                                 

 (. 2662رواه البخاري ) 2

 (.2663رواه البخاري ) 6

 (.6112(، ومالم )2661البخاري ) 3

 (.6116رواه مالم ) 3

 (.202رواه مالم ) 1

 (.353(، ومالم )013البخاري ) 2
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 عند القيام من الركوع وجوبًا

إِنََّما ُجِعَل » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه،  (2532

َماُم لِيُْؤتَمَّ بِهِ   ،َسِمَع هللا لَِمْن َحِمَدهُ  :َوإَِذا قَالَ  ،ْرَكُعواَوإَِذا َرَكَع فَا ،فَإَِذا َكبََّر فََكبُِّروا ،اإْلِ

ا ،اللهمَّ َربَّنَا لََك الَحْمدُ  :فَقُولُوا ا ،َوإَِذا َصلَّى قَائِما ا فََصلَّْوا  ،فََصل وا قِيَاما َوإَِذا َصلَّى قَاِعدا

ا أَْجَمُعونَ  متفق عليه«. قُُعودا
2
. 

َرقِيِّ و (2530 ُكنَّا يَْوًما اَُصلِّي َوَراَء : قَالَ  ي هللا عنهرض َعْن ِرفَاَعةَ ْبِن َرافٍِع الزُّ

ا َرفََع َرْأَسهُ ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  ْكَعِة قَالَ  فَلَمَّ َربَّنَا  :قَاَل َرُجٌل َوَراَءهُ  «َسِمَع هللا لَِمْن َحِمَدهُ » :الرَّ

ا اْاَصَرَف قَ  .َولََك الَحْمُد َحْمًدا َكثِيًرا طَيِّبًا ُمبَاَرًكا فِيهِ   ،أَاَا :قَالَ  «؟الُمتََكلِّمُ  َمنِ » :الَ فَلَمَّ

لُ » :قَالَ  ا يَْبتَِدُرونََها أَي ُهْم يَْكتُبَُها أَوَّ رواه البخاري«. َرأَْيُت بِْضَعةا َوثًََلثِيَن َملَكا
6
. 

أَاَّهُ َكاَن إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالِبٍ  (2535

اَل  َماَواتِ  ،اللهمَّ َربَّنَا لََك الَحْمدُ  :َوإَِذا َرفََع قَالَ » ...الحديث وفيه:ةِ قَاَم إِلَى الصَّ  ،ِمْلَء السَّ

رواه مالم«. َوِمْلَء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء بَْعدُ  ،َوِمْلَء َما بَْينَُهَما ،َوِمْلَء اْْلَْرضِ 
3
. 

 املكتوبة الصالة بعد الفراغ من

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ فُقََراَء الُمهَاِجِريَن أَتَْوا َرُسوَل هللا عنه،  رضي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2531

ثُوِر بِالدََّرَجاِت اْلُعلَى :فَقَالُوا  :قَالُوا «َوَما َذاكَ » :فَقَالَ  .َوالنَِّعيِم الُمقِيمِ  ،َذهََب أَْهُل الدُّ

َواَل  ،َويُْعتِقُونَ  ،اَتََصدَّقُ َواَل  ،َويَتََصدَّقُونَ  ،َويَُصوُموَن َكَما اَُصومُ  ،يَُصلُّوَن َكَما اَُصلِّي

َوتَْسبِقُوَن بِِه َمْن  ،أَفًََل أَُعلُِّمُكْم َشْيئاا تُْدِرُكوَن بِِه َمْن َسبَقَُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .اُْعتِقُ 

 ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا :اقَالُو «َوََل يَُكوُن أََحد  أَْفَضَل ِمْنُكْم إَِلَّ َمْن َصنََع ِمْثَل َما َصنَْعتُمْ  ،بَْعَدُكمْ 

ةا  ،َوتَُكبُِّرونَ  ،تَُسبُِّحونَ » :قَالَ  فََرَجَع فُقََراُء «. َوتَْحَمُدوَن ُدبَُر ُكلِّ َصًَلٍة ثًََلثاا َوثًََلثِيَن َمرَّ

 .فَفََعلُوا ِمْثلَهُ  ،َسِمَع إِْخَوااُنَا أَْهُل اأْلَْمَواِل بَِما فََعْلنَا :فَقَالُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمهَاِجِريَن إِلَى َرُسوِل هللا 

متفق عليه «.َمْن يََشاءُ تيِه َذلَِك فَْضُل هللا يُؤْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا 
3
. 

فِي ُدبُِر ُكلِّ َصًَلٍة ثًََلثاا هللا َمْن َسبََّح » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاَعْن َرُسوِل وعنه رضي هللا عنه، 

ثًََلثاا َوثًََلثِيَن فَْتلَِك تِْسَعة  َوتِْسُعوَن َوقَاَل  هللاَوَكبََّر  ،ثًََلثاا َوثًََلثِينَ  هللاَوَحِمَد  ،َوثًََلثِينَ 

َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء  ،َولَهُ الَحْمدُ  ،َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلكُ  هللاََل إِلَهَ إَِلَّ  :تََماَم اْلِمائَةِ 
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رواه مالم«. رِ ُغفَِرْت َخطَايَاهُ َوإِْن َكانَْت ِمْثَل َزبَِد اْلبَحْ  ؛قَِدير   
2
. 

 عند النوم

تَْشُكو  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  أَتَتِ  رضي هللا عنهاأَنَّ فَاِطَمةَ رضي هللا عنه  َعلِيِّ عن  (2510

َحى إِلَْيِه َما تَْلقَى فِي يَِدهَا ِمنَ  فََذَكَرْت َذلَِك  ،َوبَلََغهَا أَاَّهُ َجاَءهُ َرقِيٌق فَلَْم تَُصاِبْفهُ  ،الرَّ

ا جَ  ،لَِعائَِشةَ   :فََذهَْبنَا اَقُوُم فَقَالَ  ،َوقَْد أََخْذاَا َمَضاِجَعنَا ،فََجاَءاَا :اَء أَْخبََرْتهُ َعائَِشةُ قَالَ فَلَمَّ

أَََل » :َوبَْينَهَا َحتَّى َوَجْدُت بَْرَب قََدَمْيِه َعلَى بَْطنِي فَقَالَ  ،فََجاَء فَقََعَد بَْينِي «َعلَى َمَكانُِكَما»

ا َسأَْلتَُماأَُدل ُكَما َعلَى َخْيٍر مِ  فََسبَِّحا  ،أَْو أََوْيتَُما إِلَى فَِراِشُكَما ،إَِذا أََخْذتَُما َمَضاِجَعُكَما ،مَّ

«. فَُهَو َخْير  لَُكَما ِمْن َخاِدمٍ  ،َوَكبَِّرا أَْربَعاا َوثًََلثِينَ  ،َواْحَمَدا ثًََلثاا َوثًََلثِينَ  ،ثًََلثاا َوثًََلثِينَ 

متفق عليه
6
. 

َكاَن إَِذا أََوى إِلَى فَِراِشهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ضي هللا عنه ر َعْن أَاَسٍ و (2512

ْن ََل َكافَِي لَهُ  ،َوآَوانَا ،َوَكفَانَا ،َوَسقَانَا ،الَحْمُد هلل الَِّذي أَْطَعَمنَا» :قَالَ  َوََل  ،فََكْم ِممَّ

رواه مالم«. ُمْؤِويَ 
3
. 

 عند اإلستيقاظ من النوم

إَِذا أََراَب أَْن يَنَاَم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  هللا عنهما وأبي ذر رضي َعْن ُحَذْيفَةَ  (2516

الَحْمُد هلل الَِّذي أَْحيَانَا » :َوإَِذا اْستَْيقَظَ ِمْن َمنَاِمِه قَالَ  «بِاْسِمَك اللهمَّ أَُموُت َوأَْحيَا» :قَالَ 

رواه البخاري «.بَْعَد َما أََماتَنَا َوإِلَْيِه الن ُشورُ 
3
. 

اِمتِ  ْبنِ  ةِ ُعبَابَ وعن  (2513 َمْن تََعارَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  الصَّ

َوُهَو َعلَى ُكلِّ  ،َولَهُ الَحْمدُ  ،لَهُ الُمْلكُ  ،لَه ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريكَ  :اللَّْيِل فَقَالَ  ِمنَ 

ةَ إَِلَّ  ،َوهللا أَْكبَرُ  ،إَِلَّ هللا َوُسْبَحاَن هللا َوََل إِلَهَ  ،الَحْمُد هلل ،َشْيٍء قَِدير   َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

أَ َوَصلَّى قُبِلَْت َصًَلتُهُ  ،أَْو َدَعا اْستُِجيَب لَهُ  ،اللهمَّ اْغفِْر لِي :ثُمَّ قَالَ  ،بِاهلل «. فَإِْن تََوضَّ

رواه البخاري
1
. 
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 يف الصباح و املساء

إَِذا » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ   عنهرضي هللا َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (2513

«. َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َوالَحْمُد هلل ،أَْمَسْينَا َوأَْمَسى الُمْلُك هلل :أَْمَسى قَالَ 

رواه مالم
2

 

إَِذا أَْصبََح » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ  رضي هللا عنههَُرْيَرةَ وعن أبي  (2511

ا، َوأَْشَهُد أَْن َلَ إِلَهَ إَِلَّ هللاُ، ثًَلثاا، َوإَِذا أَْمَسى أََحُدكُ  ْم فَْليَقُْل: أَْصبَْحُت أُْثنَِي َعلَْيَك َحْمدا

رواه الناائي .«فَْليَقُْل ِمْثَل َذلِكَ 
6
. 

 عند البدء باملوعظة أو اخلطبة

يٍد َوهَُو يَْبَعُث أَاَّهُ قَاَل لَِعْمِرو ْبِن َسعِ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي ُشَرْيحٍ  (2512

ْثَك قَْواًل قَاَم بِِه النَّبِيُّ  :اْلبُُعوَث إِلَى َمكَّةَ  اْلَغَد ِمْن يَْوِم اْلفَْتحِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْئَذْن لِي أَيُّهَا اأْلَِميُر أَُحدِّ

 :ثُمَّ قَالَ  ،ْثنَى َعلَْيهِ َوأَ  ،َحِمَد هللا ،َوأَْبَصَرْتهُ َعْينَاَي ِحيَن تََكلََّم بِهِ  ،َسِمَعْتهُ أُُذاَاَي َوَوَعاهُ قَْلبِي

َمَها هللا» ْمَها النَّاسُ  ،إِنَّ َمكَّةَ َحرَّ أَْن  ،فًََل يَِحل  َِلْمِرٍئ يُْؤِمُن بِاهلل َواْليَْوِم اْْلِخرِ  ،َولَْم يَُحرِّ

ا َص لِقِتَاِل َرُسوِل هللا ،َوََل يَْعِضَد بَِها َشَجَرةا  ،يَْسفَِك بَِها َدما فِيَها  ملسو هيلع هللا ىلص فَإِْن أََحد  تََرخَّ

ثُمَّ  ،َوإِنََّما أَِذَن لِي فِيَها َساَعةا ِمْن نََهارٍ  ،َولَْم يَأَْذْن لَُكمْ  ،إِنَّ هللا قَْد أَِذَن لَِرُسولِهِ  :فَقُولُوا

َما  :حٍ فَقِيَل أِلَبِي ُشَريْ  «.الشَّاِهُد اْلَغائِبَ  َوْليُبَلِّغِ  ،َعاَدْت ُحْرَمتَُها اْليَْوَم َكُحْرَمتَِها بِاْْلَْمسِ 

ا بَِدمٍ  ،اَل يُِعيُذ َعاِصيًا ، إِنَّ الَحَرمَ أَاَا أَْعلَُم ِمْنَك يَا أَبَا ُشَرْيحٍ  :قَالَ  ؟قَاَل َعْمٌرو َواَل  ،َواَل فَار ً

ا بَِخرِ  . متفق عليهبَةٍ فَار ً
3
. 

َسأَلُوا أَْزَواَج  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ رضي هللا عنه  َعْن أَاَسٍ و (2510

رِّ فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  ُج النَِّااءَ  :َعْن َعَملِِه فِي الاِّ  ،اَل آُكُل اللَّْحمَ  :َوقَاَل بَْعُضهُمْ  ،اَل أَتََزوَّ

َكَذا  ،َما بَاُل أَْقَواٍم قَالُوا» :فَقَالَ  ،فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيهِ  ،اَل أَاَاُم َعلَى فَِراشٍ  :َوقَاَل بَْعُضهُمْ 

ُج النَِّساءَ  ،َوأُْفِطرُ  ،َوأَُصومُ  ،لَِكنِّي أَُصلِّي َوأَنَامُ  ،َكَذاوَ  فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي  ،َوأَتََزوَّ

متفق عليه«. فَلَْيَس ِمنِّي
3
. 

 عند التلبية يف احلج والعمرة

                                                 

 (.6063رواه مالم ) 2

الجاامع »( بإساناب حاان، وهاو فاي 356)ص «عمال الياوم والليلاة»رواه الناائي فاي  6

 ( للعالمة الوابعي رحمه هللا.2230) «الصحيح

 (.2313(، ومالم )203البخاري ) 3

 (.2302(، ومالم )1023البخاري ) 3



  أحواذ وأوقات يشرع فيها حمد هللا تعالى

 

210 

 

َّْيَك  :ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ تَْلبِيَةَ َرُسوِل هللا  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما (2515  لَب

. متفق َوالُمْلَك اَل َشِريَك لَكَ  ،َوالنِّْعَمةَ لَكَ  ،إِنَّ اْلَحْمدَ  ،لَبَّْيَك اَل َشِريَك لََك لَبَّْيكَ  ،اللهمَّ لَبَّْيكَ 

عليه
2
. 

 يف السفر عند السحر

َكاَن إَِذا َكاَن فِي َسفٍَر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2511

َوأَْفِضْل َعلَْينَا  ،َربَّنَا َصاِحْبنَا ،َوُحْسِن بًََلئِِه َعلَْينَا ،َسِمَع َساِمع  بَِحْمِد هللا» :يَقُولُ  َوأَْسَحرَ 

ا بِاهلل ِمنَ  رواه مالم«. النَّارِ  َعائِذا
6
. 

 على الرؤيا الطيبة

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (2520

ْث بَِها ،هللا َعلَْيَها فَْليَْحَمدِ  ،هللا فَإِنََّما ِهَي ِمنَ  ،َرأَى أََحُدُكْم ُرْؤيَا يُِحب َها َوإَِذا َرأَى  ،َوْليَُحدِّ

ا يَْكَرهُ  َها ،الشَّْيطَانِ  فَإِنََّما ِهَي ِمنَ  ،َغْيَر َذلَِك ِممَّ فَإِنَّهَا  ،دٍ َوََل يَْذُكْرَها ِْلَحَ  ،فَْليَْستَِعْذ ِمْن َشرِّ

هُ  رواه البخاري«. ََل تَُضر 
3
. 

 عند رؤية اإلنسان ما حيبه وما يكرهه

إَِذا َرأَى َما يُِحبُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2522

الَِحاتُ » :قَالَ  الَحْمُد هلل َعلَى » :قَالَ  َوإَِذا َرأَى َما يَْكَرهُ  «الَحْمُد هلل الَِّذي بِنِْعَمتِِه تَتِم  الصَّ

                                                 

 (.2253(، ومالم )2131البخاري ) 2

 (.6025رواه مالم ) 6

قال النووي: معناه قام في الاحر، أو ااتهى في سايره إلاى الااحر وهاو:  «أسحر»قوله: 

 آخر الليل.

روي بفااتح الماايم وتشااديدها ومعناااه: بلَّااغ سااامع قااولي هااذا لغيااره،  «ساامع سااامع»قولااه: 

د على حمداا هلل تعاالى علاى اعماه وحاان وروي بكار الميم وتخفيفها ومعناه: شهد شاه

 بالئه.

، أي: احفظنااا، وحطنااا، واكألاااا، وأفضاال علينااا «ربنااا صاااحبنا وأفِضاال علينااا»قولااه: 

منصااوب علااى الحااال، أي: أقااول هااذا فااي حااال « عائااذاً باااهلل ماان النااار»بجزياال اعمااك. 

 استعاذتي باهلل من النار.

 (.2151رواه البخاري ) 3
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رواه ابن ماجة، والحاكم «.ُكلِّ َحالٍ 
2
. 

 عند الرجوع من السفر

إَِذا اْستََوى َعلَى  :ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل هللاقال كان  َرِضَي هللا َعْنهَُماعن ابن عمر  (2526

َر لَ ﴿»: بَِعيِرِه َخاِرًجا إِلَى َسفٍَر َكبََّر ثاََلثًا ثُمَّ قَالَ  نَا َهَذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

 َوِمنَ  ،اللهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك فِي َسفَِرنَا َهَذا اْلبِرَّ َوالتَّْقَوى﴾ ُمْقِرنِيَن َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمْنقَلِبُونَ 

ْن َعلَْينَا َسفََرنَا َهَذا ،اْلَعَمِل َما تَْرَضى اِحُب فِي  اللهمَّ  ،َواْطِو َعنَّا بُْعَدهُ  ،اللهمَّ َهوِّ أَْنَت الصَّ

 ،َوَكآبَِة الَمْنظَرِ  ،اللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء السَّفَرِ  ،َوالَخلِيفَةُ فِي اْْلَْهلِ  ،السَّفَرِ 

وَن آيِبُوَن تَائِبُوَن َعابِدُ » َوإَِذا َرَجَع قَالَهُنَّ َوَزاَب فِيِهنَّ  «َواْْلَْهلِ  ،َوُسوِء الُمْنقَلَِب فِي الَمالِ 

. رواه مالم«لَِربِّنَا َحاِمُدونَ 
6
. 

 يف صالة التهجد

َد ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَن النَّبِيُّ عن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهَُما قال: ك (2523 اللَّْيِل  إَِذا تَهَجَّ

َمَواِت َواْْلَْرضِ » :قَالَ  َمَواتِ  ،اللهمَّ لََك الَحْمُد أَْنَت نُوُر السَّ  َولََك الَحْمُد أَْنَت قَيُِّم السَّ

َمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ  ،َواْْلَْرضِ  َوَوْعُدَك  ،أَْنَت الَحق   ،َولََك الَحْمُد أَْنَت َرب  السَّ

َوالسَّاَعةُ  ،َوالنَّبِي وَن َحق   ،َوالنَّاُر َحق   ،َوالَجنَّةُ َحق   ،َولِقَاُؤَك الَحق   ،َوقَْولَُك الَحق   ،الَحق  

َوإِلَْيَك  ،َوبَِك َخاَصْمتُ  ،َوإِلَْيَك أَنَْبتُ  ،َوَعلَْيَك تََوكَّْلتُ  ،َوبَِك آَمْنتُ  ،ْسلَْمتُ اللهمَّ لََك أَ  ،َحق  

ْرتُ  ،فَاْغفِْر لِي َما قَدَّْمتُ  ،َحاَكْمتُ  أَْنَت إِلَِهي ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،َوَما أَْعلَْنتُ  ،َوَما أَْسَرْرتُ  ،َوَما أَخَّ

متفق عليه«. أَْنتَ 
3
. 

 مبتلى عند رؤية

                                                 

(، وهااااو فااااي 2/311(، والحاااااكم )3503رواه اباااان ماجااااة )حااااديث حااااان لغيااااره   2

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.621) «الصحيحة»

 (.2336رواه مالم ) 6

 ، أي: مطيقين.«مقراين»قوله: 

 الوعثاء: هي  المشقة والشدة. «وعثاء الافر»قوله: 

 الكآبة: هي تغير النفس من حزن واحوه. «وكآبة المنظر»

 المرجع. «المنقلب»

 (.021(، ومالم )0311البخاري ) 3

 ، أي: إذا استيقظ للصالة بالليل.«إذا تهجد»قوله: 



  أحواذ وأوقات يشرع فيها حمد هللا تعالى

 

211 

 

َمْن َرأَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2523 

ا اْبتًََلَك بِهِ  :ُمْبتَلاى فَقَالَ  ْن َخلََق  ،الَحْمُد هلل الَِّذي َعافَانِي ِممَّ لَنِي َعلَى َكثِيٍر ِممَّ َوفَضَّ

يرواه الترمذ«. لَْم يُِصْبهُ َذلَِك اْلبًََلءُ  ،تَْفِضيًلا 
2
. 

 عند القيام من اجمللس

 ،مجلاا قط ملسو هيلع هللا ىلصما جلس رسول هللا : قالت رضي هللا عنها عن عائشة (2521

أراك ما  ،يا رسول هللا :فقلت :ى صالة إال ختم ذلك بكلمات قالتوال صلَّ  ،وال تلى قرآاا

نعم »: قال .وال تصلي صالة إال ختمت بهؤالء الكلمات ،وال تتلو قرآاا، تجلس مجلاا

 ،سبحانك :ومن قال شرا كن له كفارة ،ختم له طابع على ذلك الخيرا من قال خيرا 

عمل اليوم »رواه أحمد، والناائي في «. ستغفرك وأتوب إليكأ ،وبحمدك َل إله إَل أنت

«والليلة
6
. 

َما ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا وعن الاائب بن يزيد رضي هللا عنه  (2522

َوبَِحْمِدَك ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،ُسْبَحانََك اللهمَّ  ،ِحيَن يُِريُد أَْن يَقُومَ  :ولُ إِْنَساٍن يَُكوُن فِي َمْجلٍِس فَيَقُ 

رواه أحمد«. إَِلَّ ُغفَِر لَهُ َما َكاَن فِي َذلَِك الَمْجلِسِ  ،أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ  ،أَْنتَ 
3
. 

 على يدي  كافر عند أن ُيْسِلَم

 ،فََمِرضَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُغاَلٌم يَهُوِبيٌّ يَْخُدُم النَّبِيَّ : الَ َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَ  (2520

فَقَاَل  ،فَنَظََر إِلَى أَبِيِه َوهَُو ِعْنَدهُ  ،«أَْسلِمْ » :فَقَاَل لَهُ  ،فَقََعَد ِعْنَد َرْأِسهِ  ،يَُعوُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَاهُ النَّبِيُّ 

 الَحْمُد هلل الَِّذي أَْنقََذهُ ِمنَ » :َوهَُو يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصيُّ فََخَرَج النَّبِ  ،فَأَْسلَمَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص أَِطْع أَبَا اْلقَاِسمِ  :لَهُ 

رواه البخاري«. َِ النَّار
3
. 

                                                 

( و 206) «الصاحيحة»( وغيره، وهاو فاي 3336حديث حان لغيره رواه الترمذي ) 2

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا تعالى.6030)

يح، ( بإساناب صاح603)ص «عمال الياوم والليلاة»(، والناائي فاي 2/00رواه أحمد ) 6

 ( لشيخنا الوابعي رحمه هللا.2232) «الجامع الصحيح»وهو في 

( لشايخنا 2236« )الجاامع الصاحيح»( بإسناب صحيح، وهاو فاي 3/310رواه أحمد ) 3

 العالمة الوابعي رحمه هللا.

 (.2312رواه البخاري ) 3
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 الترغيب في شكر هللا تعالى

 تعريف الشكر لغة واصطالًحا

الشكر لغة: عرفان اإلحاان واشره
2
. 

واصطالًحا: هو ظهور أثر اعمة هللا على لاان عبده ثناًء، واعترافاً وعلى قلبه  

محبة، وعلى جوارحه ااقياًبا وطاعةشهوًبا و
6
. 

 الفرق بني احلمد والشكر

 يتلخص الفرق بين الحمد والشكر فيما يلي:

 أواًل: الحمد يقع باللاان والقلب فقط، والشكر يقع باللاان والقلب والجوارح.

ثاايًا: الحمد يتعلق بالنعمة وغير النعمة، والشكر يتعلق بالنعمة فقط
3
. 

 قواعد الشكر

ن القيم رحمه هللا: والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر قال اب

 للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن ال ياتعملها فيما يكره.

اختل من  ةفهذه الخمس هي أساس الشكر، وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحد

قواعد الشكر قاعدة
3
. 

 األمر بشكر اهلل تعاىل على نعمه

 .[216]البقرة:﴿فَاْذُكُرواِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َوال تَْكفُُروِن﴾ قال هللا تعالى: 

ِ إِن ُكنتُْم وقال تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكلُوْا ِمن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشُكُروْا هلِل 

 .[206]البقرة:إِيَّاهُ تَْعبُُدوَن﴾ 

ا َرَزقَُكُم هللاُ َحالاًل طَيِّبًا َواْشُكُروا اِْعَمةَ هللاِ إِْن ُكْنتُْم إِيَّاهُ : وقال تعالى ﴿فَُكلُوا ِممَّ

                                                 

 (.3/6301« )لاان العرب»قاله ابن منظور في  2

 (.6/633« )ينمدارج الاالك»قاله ابن القيم في  6

 (.6/632) «مدارج الاالكين»ااظر  3

 (.6/633المصدر الاابق ) 3
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 .[223]النحل:تَْعبُُدوَن﴾  

ْزَق َواْعبُُدوهُ َواْشُكُروا لَهُ إِلَْيِه تُْرَجُعوَن﴾ وقال تعالى:  ﴿فَاْبتَُغوا ِعْنَد هللاِ الرِّ

 .[20]العنكبوت:

اِكِريَن﴾ ًرا ابيه موسى عليه الاالم: ﴿قال تعالى آم فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكْن ِمَن الشَّ

 .[233]األعراف:

 .[23]سبأ: اْعَملُوا آَل َباُوَب ُشْكًرا َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِبَي الشَُّكوُر﴾﴿ :وقال تعالى آمًرا آل باوب

 .[21]سبأ:ةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر﴾ ﴿َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَ وقال تعالى آمًرا أصحاب سبأ: 

اِكِريَن﴾ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى آمًرا ابيه وخليله محمًدا  ﴿بَِل هللاَ فَاْعبُْد َوُكْن ِمَن الشَّ

 .[22]الزمر:

 الشاكر والشكور من أمساء اهلل والشكر من صفات اهلل

َع َخْيًرا فَإِنَّ هللاَ َشاِكٌر َعلِيٌم﴾قال هللا تعالى: ﴿ [215بقرة:]ال َوَمْن تَطَوَّ
2
. 

 .[30]فاطر: ﴾لِيَُوفِّيَهُْم أُُجوَرهُْم َويَِزيَدهُْم ِمْن فَْضلِِه إِاَّهُ َغفُوٌر َشُكورٌ ﴿وقال تعالى: 

[63]الشورى:﴾ ﴿َوَمْن يَْقتَِرْف َحَانَةً اَِزْب لَهُ فِيهَا ُحْانًا إِنَّ هللاَ َغفُوٌر َشُكورٌ وقال تعالى: 
6
. 

 هللاَ قَْرًضا َحَانًا يَُضاِعْفهُ لَُكْم َويَْغفِْر لَُكْم َوهللاُ َشُكوٌر َحلِيٌم﴾﴿إِْن تُْقِرُضوا وقال تعالى: 

 .[20]التغابن:

بَْينَا َرُجل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2525

ا ،يَْمِشي فَاْشتَدَّ َعلَْيِه اْلَعطَشُ   ،ثُمَّ َخَرَج فَإَِذا ُهَو بَِكْلٍب يَْلَهثُ  ،افََشِرَب ِمْنهَ  ،فَنََزَل بِْئرا

 ،ثُمَّ أَْمَسَكهُ بِفِيهِ  ،فََمََلَ ُخفَّهُ  ،لَقَْد بَلََغ َهَذا ِمْثُل الَِّذي بَلََغ بِي :اْلَعطَِش فَقَالَ  يَأُْكُل الثََّرى ِمنَ 

َوإِنَّ لَنَا فِي اْلبَهَائِِم  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «فََغفََر لَهُ  ،فََشَكَر هللا لَهُ  ،ثُمَّ َرقَِي فََسقَى اْلَكْلبَ 

متفق عليه«. فِي ُكلِّ َكبٍِد َرْطبٍَة أَْجر  » :قَالَ  .أَْجًرا
3
. 

                                                 

 قال ابن كثير:، أي: يثيب على القليل بالكثير. ﴾ فَإِنَّ هللاَ َشاِكرٌ  ﴿قوله:  2

قال ابن كثيار رحماه هللا:، أي: يغفار الكثيار مان الاايئات  إِنَّ هللاَ َغفُوٌر َشُكوٌر﴾قوله: ﴿  6

 الحانات فياتر ويغفر ويضاعف فيشكر اهـ.ويكثر القليل من 

 (.6633(، ومالم )6323البخاري ) 3

اللهث هو: ارتفاع النفس من اإلعياء. وقال ابن التين: لهاث الكلاب أخارج  «يلهث»قوله: 

 = لاااه من العطش، وكذلك الطائر، ولهث الرجل إذا أعيا.
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بَْينََما َرُجل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2521

َرهُ فََشَكَر هللا لَهُ فَأَ  ،يَْمِشي بِطَِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعلَى الطَِّريقِ  متفق «. فََغفََر لَهُ   خَّ

عليه
2
. 

 الشكر يرضاه اهلل لعباده وحيبه رم

 .[0]الزمر: َوإِْن تَْشُكُروا يَْرَضهُ لَُكْم﴾قال هللا تعالى: ﴿

 الشكر من صفات أنبياء اهلل تعاىل

يَّةَ َمْن َحَمْلنَا َمَع اُوقال هللا تعالى: عن اوح عليه الاالم  ٍح إِاَّهُ َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا﴾ ﴿ُذرِّ

 .[3]اإلسراء:

يَا  :فَيَقُولُونَ وفي الحديث: أن أهل الموقف يوم القيامة يأتون اوًحا عليه الاالم، 

ُسِل إِلَى أَْهِل اأْلَْرضِ  ،اُوحُ  ُل الرُّ اَك هللا َعْبًدا َشُكوًرا ،أَْاَت أَوَّ أََما تََرى إِلَى َما اَْحُن  ،َوَسمَّ

. متفق عليهأاََل تَْشفَُع لَنَا إِلَى َربِّك ،اَل تََرى إِلَى َما بَلََغنَاأَ  ،فِيهِ 
6
. 

﴿َشاِكًرا أِلَْاُعِمِه اْجتَبَاهُ وقال تعالى واصفًا ابيه وخليله إبراهيم عليه الصالة والاالم: 

 .[262]النحل:َوهََداهُ إِلَى ِصَراٍط ُمْاتَقِيٍم﴾ 

لاالم وهو ياأل ربه أن يلهمه شكر اعمه: وقال تعالى مخبًرا عن سليمان عليه ا

هََذا ﴿َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َباُوَب َوقَاَل يَا أَيُّهَا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمنِطَق الطَّْيِر َوأُوتِينَا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء إِنَّ 

*  َوالطَّْيِر فَهُْم يُوَزُعونَ َوُحِشَر لُِالَْيَماَن ُجنُوُبهُ ِمَن اْلِجنِّ َواإِلْاِس *  لَهَُو اْلفَْضُل الُمبِينُ 

ُسلَْيَماُن  َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعلَى َواِب النَّْمِل قَالَْت اَْملَةٌ يَا أَيُّهَا النَّْمُل اْبُخلُوا َمَااِكنَُكْم ال يَْحِطَمنَُّكمْ 

أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر اِْعَمتََك فَتَبَاََّم َضاِحًكا ِمْن قَْولِهَا َوقَاَل َربِّ *  َوُجنُوُبهُ َوهُْم ال يَْشُعُرونَ 

الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْبِخْلنِي بَِرْحَمتَِك فِي ِعبَاِبَك 

الِِحيَن﴾   .[21ـ 22]النمل:الصَّ

َوَجَدهُْم  ،ا قَِدَم الَمِدينَةَ لَمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُماو (2500

ى هللا فِيِه ُموَسى ،هََذا يَْوٌم َعِظيمٌ  :فَقَالُوا ،َعاُشوَراءَ  -يَْعنِي–يَُصوُموَن يَْوًما   ،َوهَُو يَْوٌم اَجَّ

 ،أَنَا أَْولَى بُِموَسى ِمْنُهْم فََصاَمهُ » :فَقَالَ  ،فََصاَم ُموَسى ُشْكًرا هلل ،َوأَْغَرَق آَل فِْرَعْونَ 

=

                                                                                                                                   

 ، أي: يكدم بفمه األرض الندية.«يأكل الثرى»

 (.2123(، ومالم )216البخاري )  2

( عن أباي هريارة رضاي ا هلل عناه، عان رساول هللا 213(، ومالم )3330البخاري ) 6

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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متفق عليه «.َوأََمَر بِِصيَاِمهِ  
2
. 

 ،إَِذا َصلَّى قَامَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و (2502

َم ِمْن َذْابِكَ  ،يَا َرُسوَل هللا :َحتَّى تَفَطََّر ِرْجاَلهُ قَالَْت َعائَِشةُ   ،أَتَْصنَُع هََذا َوقَْد ُغفَِر لََك َما تَقَدَّ

ا ،يَا َعائَِشةُ » :فَقَالَ  .رَ َوَما تَأَخَّ  ا َشُكورا متفق عليه«. أَفًََل أَُكوُن َعْبدا
6
. 

 ،َربِّ » :يَْدُعو ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُماو (2506

َواْهِدنِي  ،ْر َعلَيَّ َواْمُكْر لِي َوََل تَْمكُ  ،َواْنُصْرنِي َوََل تَْنُصْر َعلَيَّ  ،أَِعنِّي َوََل تُِعْن َعلَيَّ 

ْر ُهَداَي إِلَيَّ  ا ،اللهمَّ  ،َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن بََغى َعلَيَّ  ،َويَسِّ ا ،اْجَعْلنِي لََك َشاِكرا  ،لََك َذاِكرا

ا ،لََك َراِهباا أَِجْب وَ  ،َواْغِسْل َحْوبَتِي ،تَقَبَّْل تَْوبَتِي ،َربِّ  ،أَْو ُمنِيباا ،إِلَْيَك ُمْخبِتاا ،لََك ِمْطَواعا

تِي ،َدْعَوتِي ْد لَِسانِي ،َواْهِد قَْلبِي ،َوثَبِّْت ُحجَّ رواه أحمد، «. َواْسلُْل َسِخيَمةَ قَْلبِي ،َوَسدِّ

وأبو باوب، وابن ماجة
3
. 

 للمؤمنالشكر على السراء صفة 

َعَجباا ِْلَْمِر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُصهَْيبٍ  (2503

اُء َشَكرَ  ،َولَْيَس َذاَك ِْلََحٍد إَِلَّ لِْلُمْؤِمنِ  ،نَّ أَْمَرهُ ُكلَّهُ َخْير  إِ  ،الُمْؤِمنِ  فََكاَن  ؛إِْن أََصابَْتهُ َسرَّ

ا لَهُ  اُء َصبَرَ  ،َخْيرا ا لَهُ  ؛َوإِْن أََصابَْتهُ َضرَّ رواه مالم«. فََكاَن َخْيرا
3
. 

 إخبار اهلل عزوجل بأن أهل الشكر هم القليل من عباده

 .[23]سبأ: ﴿َوقَلِيٌل ِمْن ِعبَاِبَي الشَُّكوُر﴾ تعالى: قال هللا

                                                 

 (.2230(، ومالم )3310البخاري ) 2

(، وماااااالم 3532(، ورواه البخااااااري )6560(، وماااااالم )3530رواه البخااااااري ) 6

 ( عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه.6521)

 أي: تشقق. «، تفطر»قوله: 

( بإسناب صحيح، وهو 3530(، وابن ماجة )2120(، وأبو باوب )2/660رواه أحمد ) 3

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.3102) «الجامع الصحيح»في 

 ، أي: خائفًا.«راهبًا»قوله: 

 ، أي: كثير الطوع، وهو االاقياب والطاعة.«لك مطواًعا »

 خشوع والتواضع.قال الايوطي: من اإلخبات، وهو ال «إليك مخبتا»

 ، أي: غشه، وحقده، وغله. «سخيمة قلبي»، أي: ذابي. «حوبتي»

 (.6111رواه مالم ) 3
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ْمَع َواألَْبَصاَر َواألَْفئَِدةَ قَلِياًل َما تَْشُكُروَن﴾ وقال تعالى:  ، [1]الاجدة: ﴿َوَجَعَل لَُكُم الاَّ

 ،[63]الملك:و

ثُمَّ آَلتِيَنَّهُْم ِمْن بَْيِن *  تَقِيمَ ﴿قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي أَلَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراطََك الُماْ وقال تعالى: 

. [20ـ22]األعراف:أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن أَْيَمااِِهْم َوَعْن َشَمائِلِِهْم َوال تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِريَن﴾ 

قال ابن القيم رحمه هللا: وقلة أهله في العالمين تدل على أاهم هم خواصه اهـ
2
. 

 الشاكر ثواب الطاعم

الطَّاِعُم الشَّاِكُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2503

ابِرِ  ائِِم الصَّ رواه الترمذي، والحاكم«. بَِمْنِزلَِة الصَّ
6
. 

 الشكر يعود نفعه وثوابه على صاحبه

 .[30ل:]النم ﴿ َوَمْن َشَكَر فَإِاََّما يَْشُكُر لِنَْفِاِه ﴾قال هللا تعالى: 

﴿َولَقَْد آتَْينَا لُْقَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر هلل َوَمْن يَْشُكْر فَإِاََّما يَْشُكُر لِنَْفِاِه َوَمْن وقال تعالى: 

ْرَك  َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَا بُنَيَّ ال تُْشِرْك بِاهللِ إِنَّ *  َكفََر فَإِنَّ هللاَ َغنِيٌّ َحِميدٌ  الشِّ

هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن *  لَظُْلٌم َعِظيمٌ  ْينَا اإِلاَااَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ َوَوصَّ

 .[23ـ 26]لقمان:اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ الَمِصيُر﴾ 

 عتربون بهاإخبار اهلل عزوجل أن أهل الشكر هم املنتفعون بآياته وامل

﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآيَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر قال هللا تعالى: 

ْرهُْم بِأَيَّاِم هللاِ إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾   .[1]إبراهيم:َوَذكِّ

ْلَك تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِة هللاِ لِيُِريَُكْم ِمْن آيَاتِِه إِنَّ فِي َذلَِك ﴿أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُ وقال تعالى: 

 .[32]لقمان:آَليَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾ 

﴿َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَا قًُرى ظَاِهَرةً وقال تعالى عن سبأ: 

ْيَر ِسيُروا فِيهَا لَيَالَِي َوأَيَّاًما آِمنِينَ َوقَدَّْراَا فِيهَ  فَقَالُوا َربَّنَا بَاِعْد بَْيَن أَْسفَاِراَا َوظَلَُموا *  ا الاَّ

ٍق إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  ْقنَاهُْم ُكلَّ ُمَمزَّ  ]سبأ:أَافَُاهُْم فََجَعْلنَاهُْم أََحاِبيَث َوَمزَّ

 .[21ـ 25

يَح فَيَْظلَْلَن *  ﴿َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر فِي اْلبَْحِر َكاألَْعالمِ وقال تعالى:  إِْن يََشأْ يُْاِكِن الرِّ
                                                 

 (.6/633) «مدارج الاالكين» 2

 «الصااحيحة»(، وهااو فااي 3/232(، والحاااكم )6352حااديث حااان رواه الترمااذي ) 6

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.211)
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 .[33ـ  36]الشورى:َرَواِكَد َعلَى ظَْهِرِه إِنَّ فِي َذلَِك آَليَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾  

، وسمى شاكًرا وشكوًراافاه  –أي: الرب سبحااه  -قال ابن القيم رحمه هللا: وسمى

الشاكرين بهذين االسمين
2

فأعطاهم من وصفه، وسماهم باسمه، وحابك بهذا محبة 

للشاكرين وفضاًل 
6
. 

 مشروعية سجود الشكر عند حدوث نعمة

عن كعب بن مالك رضي هللا عنه أاه قال: في قصته وهو يحكي توبة  (2501

فَبَْينَا  ،َوأَاَا َعلَى ظَْهِر بَْيٍت ِمْن بُيُوتِنَا ،َخْمِايَن لَْيلَةً َصاَلةَ اْلفَْجِر ُصْبَح هللا عليه: ثم َصلَّْيُت 

َوَضاقَْت َعلَيَّ اأْلَْرُض بَِما  ،قَْد َضاقَْت َعلَيَّ اَْفِاي ،أَاَا َجالٌِس َعلَى اْلَحاِل الَّتِي َذَكَر هللا

يَا َكْعُب ْبَن  :بِأَْعلَى َصْوتِهِ  لُ يَقُو َسِمْعُت َصْوَت َصاِرٍخ أَْوفَى َعلَى َجبَِل َسْلعٍ  ،َرُحبَتْ 

. متفق عليهقَْد َجاَء فََرجٌ  هُ َوَعَرْفُت أَاَّ  ،فََخَرْرُت َساِجًدا :أَْبِشْر قَالَ  ،َمالِكٍ 
3
. 

 شكر اهلل تعاىل على نعمه من أسباب حفظها وزيادتها

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيَداَّ قال هللا تعالى:  ُكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِديٌد﴾ ﴿َوإِْذ تَأَذَّ

 .[0]إبراهيم:

قال الفيروز آبابي
3

 ﴿ لَئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيَداَُّكْم ﴾: والشكر مع المزيد أبًدا لقوله تعالى: 

 فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبِل الشكر.

 شكر اهلل تعاىل من أسباب الوقاية من عذابه 

﴿َما يَْفَعُل هللاُ بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنتُْم َوَكاَن هللاُ َشاِكًرا َعلِيًما﴾ : قال هللا تعالى

 .[230]النااء:

بَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُُّذرِ وقال تعالى:  ْينَاهُْم *  ﴿َكذَّ إِاَّا أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َحاِصبًا إاِلَّ آَل لُوٍط اَجَّ

 .[31ـ  33]القمر:ِعْنِداَا َكَذلَِك اَْجِزي َمْن َشَكَر﴾  اِْعَمةً ِمنْ *  بَِاَحرٍ 

                                                 

َوَسايَْجِزي  ﴿. وقولاه: [1]إباراهيم:يَاٍت لُِكلِّ َصبَّاٍر َشاُكوٍر﴾ إِنَّ فِي َذلَِك آَل  ﴿أي: في قوله:  2

اِكِريَن﴾   .[233]آل عمران:هللاُ الشَّ

 (.6/633) «مدارج الاالكين» 6

 (.6021(، ومالم )6010البخاري ) 3

 .(3/331« )بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 3
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 وَعَد اهلل الشاكرين من عباده باجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة

اِكِريَن﴾ قال هللا تعالى: ﴿  .[231]آل عمران:َوَسنَْجِزي الشَّ

اِكِريَن﴾ وقال تعالى  .[233]آل عمران:: ﴿ َوَسيَْجِزي هللاُ الشَّ

حمه هللا: أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدايا واآلخرة بحاب قال ابن كثير ر

 شكرهم، وعملهم.

 َربُّنا سبحانه وتعاىل يتم نعمه على عباده ليحققوا الشكر

﴿َما يُِريُد هللاُ لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن يُِريُد لِيُطَهَِّرُكْم َولِيُتِمَّ اِْعَمتَهُ قال هللا تعالى: 

 .[2]المائدة:َعلَْيُكْم لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾ 

 أنعم اهلل عزوجل على عباده بنعمة السمع والبصر والقلب ليحققوا شكر اهلل تعاىل بها 

هَاتُِكْم ال تَْعلَُموَن َشْيئًا َوَجَعَل لَُكُم الاَّْمَع قال هللا تعالى:  ﴿َوهللاُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

 .[05]النحل:َواألَْفئَِدةَ لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾  َواألَْبَصارَ 

 تسخري اهلل لعباده الليل والنهار ليحققوا الشكر 

﴿َوِمْن َرْحَمتِِه َجَعَل لَُكُم اللْيَل َوالنَّهَاَر لِتَْاُكنُوا فِيِه َولِتَْبتَُغوا ِمْن فَْضلِهِ قال هللا تعالى: 

 .[03]القصص:َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾ 

﴿َوهَُو الَِّذي َجَعَل اللْيَل َوالنَّهَاَر ِخْلفَةً لَِمْن أََراَب أَْن يَذَّكََّر أَْو أََراَب ُشُكوًرا﴾ وقال تعالى: 

 .[26]الفرقان:

 تسخري اهلل لعباده الرياح والسفن ليحققوا الشكر

َراٍت َولِيُ قال هللا تعالى:  يَاَح ُمبَشِّ ْحَمتِِه َولِتَْجِرَي ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَن يُْرِسَل الرِّ ن رَّ ِذيقَُكم مِّ

 .[32]الروم:  اْلفُْلُك بِأَْمِرِه َولِتَْبتَُغوا ِمن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾

 تسخري اهلل البحر لعباده ليحققوا الشكر

َر لَُكُم اْلبَْحَر لِتَْجِرَي اْلفُْلُك فِيِه بِأَْمرِ قال هللا تعالى:  ِه َولِتَْبتَُغوا ِمن فَْضلِهِ ﴿هللاُ الَِّذي سخَّ

 .[26]الجاثية:  َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾

﴿َوَما يَْاتَِوي اْلبَْحَراِن هََذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَرابُهُ َوهََذا ِمْلٌح أَُجاٌج وقال تعالى: 

اَهَا َوتََرى اْلفُْلَك فِيِه َمَواِخَر لِتَْبتَُغوا َوِمْن ُكلٍّ تَأُْكلُوَن لَْحًما طَِري ًا َوتَْاتَْخِرُجوَن ِحْليَةً تَْلبَُاو

 .[26]فاطر:ِمْن فَْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾ 
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 تبيني اهلل اآليات لعباده ليحققوا الشكر 

 .[51]المائدة: ﴿َكَذلَِك يُبَيُِّن هللاُ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾قال هللا تعالى: 

 يوم القيامة عن شكر نعمهسؤال اهلل عبده 

يَقُوُل هللا َعزَّ َوَجلَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2502

بِلِ  ،َحَمْلتَُك َعلَى الَخْيلِ  ،يَا اْبَن آَدمَ  :يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ْجتَُك النَِّساءَ  ،َواإْلِ  ،َوَجَعْلتَُك تَْربَعُ  ،َوَزوَّ

رواه مالم، وأحمد، وهذا لفظه«. َن ُشْكُر َذلِكَ َوتَْرأَُس فَأَيْ 
2
. 

 أهمية سؤال العبد ربه أن يعينه على شكره

هُ ُكْرهًا َوَوَضَعْتهُ ُكْرهًا قال هللا تعالى:  ْينَا اإِلاَااَن بَِوالَِدْيِه إِْحَاااًا َحَملَْتهُ أُمُّ ﴿َوَوصَّ

هُ َوبَلََغ أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن  َوَحْملُهُ َوفَِصالُهُ ثاَلثُوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا بَلََغ أَُشدَّ

أَْشُكَر اِْعَمتََك الَّتِي أَْاَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِْح لِي فِي 

يَّتِي إِاِّي تُْبُت إِلَْيَك َوإِاِّي ِمَن الُمْالِِمينَ   .[21]األحقاف: ﴾ُذرِّ

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ بِيَِدي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ و (2500

فًََل تََدْع أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َوأَاَا أُِحبَُّك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  «إِنِّي َْلُِحب َك يَا ُمَعاذُ »

رواه أبو باوب، «. َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ  ،َوُشْكِركَ  ،أَِعنِّي َعلَى ِذْكِركَ  َربِّ  :تَقُوَل فِي ُكلِّ َصًَلةٍ 

والناائي
6
 . 

اللهم »كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي رضي هللا عنه َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ وعن  (2505

. رواه البزار«أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
3
. 

أَتُِحب وَن أَْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ َعِن النَّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2501

َعاءِ  رواه «. َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ  ،َوِذْكِركَ  ،اللهمَّ أَِعنَّا َعلَى ُشْكِركَ  :قُولُوا ،تَْجتَِهُدوا فِي الد 
                                                 

 لفظه.  (، وهذا6/316(، وأحمد )6125رواه مالم ) 2

 قال النووي: معناه: رئيس القوم وكبيرهم. «ترأس»قوله: 

معناه: تأخذ المرباع الذي كاات ملاوك الجاهلياة تأخاذه مان الغنيماة، وهاو  «تربع»قوله: 

 ربعها، ومعناه: ألم أجعلك رئياا مطاًعا.

الجاااامع »( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 3/13(، والنااااائي )2166رواه أباااو باوب ) 6

 ( لشيخنا الوابعي رحمه هللا.2133) «الصحيح

الجااامع »( بإسااناب حااان، وهااو فااي 3/15) «كشااف األسااتار»رواه الباازار كمااا فااي  3

 (.2133) «الصحيح



 ملسو هيلع هللا ىلصالترغيب في الصالة على النبي                                                             

 

005 

أحمد
2
. 

 املؤمن يرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكًرا

 (2121قال اإلمام البخاري رحمه هللا )

ثَنَا أَبُو اْليَ  (2550 اَابِ  ،أَْخبََراَا ُشَعْيبٌ  ،َمانِ َحدَّ ثَنَا أَبُو الزِّ َعْن  ،اأْلَْعَرجِ  َعنِ  ،َحدَّ

 ََل يَْدُخُل أََحد  الَجنَّةَ إَِلَّ أُِرَي َمْقَعَدهُ ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَال النَّبِيُّ رضي هللا عنه قَاَل:  أَبِي هَُرْيَرةَ 

ا الَجنَِّة لَْو أَْحَسَن  النَّاَر أََحد  إَِلَّ أُِرَي َمْقَعَدهُ ِمنَ  َوََل يَْدُخلُ  ،النَّاِر لَْو أََساَء لِيَْزَداَد ُشْكرا

 «.لِيَُكوَن َعلَْيِه َحْسَرةا 

 مما يعني على شكر النعم القناعة

 ،يَا أَبَا ُهَرْيَرةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2552

ا تَُكْن أَْعبََد النَّاسِ  َوأَِحبَّ لِلنَّاِس َما تُِحب  لِنَْفِسَك  ،َوُكْن قَنِعاا تَُكْن أَْشَكَر النَّاسِ  ،ُكْن َوِرعا

ا ،تَُكْن ُمْؤِمناا ِحِك  ،َوأَْحِسْن ِجَواَر َمْن َجاَوَرَك تَُكْن ُمْسلِما ِحَك فَإِنَّ َكْثَرةَ الضَّ َوأَقِلَّ الضَّ

رواه ابن ماجة «.تُِميُت اْلقَْلبَ 
6
. 

 نظر إىل من هو أسفل من النعم أن تمما يعني على شكر 

اْنظُُروا إِلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2556

 فَُهَو أَْجَدُر أَْن ََل تَْزَدُروا نِْعَمةَ هللا ،َوََل تَْنظُُروا إِلَى َمْن ُهَو فَْوقَُكمْ  ،َمْن أَْسفََل ِمْنُكمْ 

رواه مالم «.َعلَْيُكمْ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصالترغيب في الصالة على النبي 

                                                 

( لشاايخنا 2136« )الجاامع الصاحيح»( بإساناب صاحيح، وهاو فاي 0121رواه أحماد ) 2

 العالمة الوابعي رحمه هللا تعالى رحمة واسعة.

( للعالماة 130) «الصحيحة»(، وغيره، وهو في 3620رواه ابن ماجة ) حديث حان6

 األلبااي رحمه هللا. 

إَِذا اَظَاااَر »( بلفاااظ 6123(، وماااالم )2310(، ورواه البخااااري )6123رواه ماااالم ) 3

ااَل َعلَْيااِه فِااي الَماااِل َواْلَخْلااقِ  زاب « فَْليَْنظُااْر إِلَااى َمااْن هُااَو أَْساافََل ِمْنااهُ  ،أََحااُدُكْم إِلَااى َمااْن فُضِّ

َل َعلَْيهِ »ممال ْن فُضِّ  .«ِممَّ
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 صطالًحاتعريف الصالة لغة، وا 

 الصالة لغة: الدعاء

ثَنَاُؤهُ  على رسوله: َصاَلةُ هللا رحمه هللا قال: اْلَعالِيَةِ  واصطالًحا: ما جاء، عن أبي 

َعلَْيِه ِعْنَد الَماَلئَِكةِ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاألمر بالصالة على النيب 

َمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيهِ ﴿إِنَّ هللاَ وَ قال هللا تعالى: 

 .[12]األحزاب:َوَسلُِّموا تَْالِيًما﴾ 

 الفوائد والثمرات الحاصلة بالصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم

 األوىل: أنها من أسباب صالة اهلل على املصلي

َمْن َصلَّى َعلَيَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ضي هللا عنه ر َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2553

ا رواه مالم«. َواِحَدةا َصلَّى هللا َعلَْيِه َعْشرا
6
. 

 الثانية: أنها تسبب صالة املالئكة على املصلى

يَْخطُُب  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعاِمِر ْبِن َربِيَعةَ عن  (2553

فَْليُقِلَّ َعْبد  ِمْن  ،ى َعلَيَّ َصًَلةا لَْم تََزْل الَمًَلئَِكةُ تَُصلِّي َعلَْيِه َما َصلَّى َعلَيَّ َمْن َصلَّ » :يَقُولُ 

                                                 

فضال »( تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله إسماعيل القاضي في 136/ 5رواه البخاري ) 2

( من طريق أبي جعفر، عن الربياع بان أااس، عان أباي 11رقم ) «ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي 

 العالية.

وأبو جعفر هو الرازي عياى بن ماهان: ضاعيف السايما فاي الربياع بان أااس، فاإن فاي 

 رواية أبي جعفر عنه اضطرابًا كثيًرا، كما قال ابن حبان.

، كمااا رجااح ذلااك ملسو هيلع هللا ىلصولكاان هااذا هااو المعنااى الصااحيح فااي صااالة هللا علااى رسااوله محمااد 

 وهللا أعلم. «جالء األفهام»العالمة ابن القيم رحمه هللا في 

 (.305رواه مالم ) 6
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رواه أحمد، وابن ماجة«. َذلَِك أَْو لِيُْكثِرْ 
2
. 

 الثالثة: أنها سبب لرفع الدرجات وحمو اخلطيئات

َمْن َصلَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  عن أاس بن مالك رضي هللا عنه (2551

َوُرفَِعْت  ،َوُحطَّْت َعْنهُ َعْشُر َخِطيئَاتٍ  ،َصلَّى هللا َعلَْيِه َعْشَر َصلََواتٍ  ،َعلَيَّ َصًَلةا َواِحَدةا 

، والناائي«األبب المفرب»رواه البخاري في«. لَهُ َعْشُر َدَرَجاتٍ 
6
. 

 إذا قرنها بالوسيلة ملسو هيلع هللا ىلصالرابعة: أنها سبب لشفاعته 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ  َرِضَي هللا َعْنهَُما أَاَّهُ  ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  َعْن َعْبِد هللا (2552

َن فَقُولُوا ِمْثَل َما يَقُولُ  إَِذا َسِمْعتُمُ » :يَقُولُ  فَإِنَّهُ َمْن َصلَّى َعلَيَّ  ؛ثُمَّ َصل وا َعلَيَّ  ،الُمَؤذِّ

ا فَإِنََّها َمْنِزلَة  فِي الَجنَِّة ََل  ؛هللا لِي اْلَوِسيلَةَ  ثُمَّ َسلُوا :َصًَلةا َصلَّى هللا َعلَْيِه بَِها َعْشرا

فََمْن َسأََل لِي اْلَوِسيلَةَ َحلَّْت لَهُ  ،َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا ُهوَ  ،تَْنبَِغي إَِلَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعبَاِد هللا

رواه مالم«. الشَّفَاَعةُ 
3
. 

 أمامهَمها َقدَّلدعاء إذا ااخلامسة: أنها سبب إلجابة 

َرُجاًل يَْدُعو  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوُل هللا أاه  رضي هللا عنه ُعبَْيدٍ  فََضالَةَ ْبنِ عن  (2550

ْد هللا َعِجْلَت أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُصلِّ َعلَى النَّبِيِّ  ،فِي َصاَلتِِه لَْم يَُمجِّ

َد هللا ملسو هيلع هللا ىلصِمَع َرُسوُل هللا َوسَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َعلََّمهُْم َرُسوُل هللا  «الُمَصلِّي  ،َوَحِمَدهُ  ،َرُجاًل يَُصلِّي فََمجَّ

رواه أبو باوب، «. اْدُع تَُجْب َوَسْل تُْعطَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوَصلَّى َعلَى النَّبِيِّ 

والناائي
3
. 

                                                 

ماعيل القاضي فاي (، وإس100(، وابن ماجة )3/331حديث حان لغيره رواه أحمد ) 2

( 2221) «صحيح الترغياب والترهياب»(، وهو في 2) «ملسو هيلع هللا ىلصفضل الصالة على النبي »

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.

(، وهاااذا لفظاااه، 3/10(، والنااااائي )663)ص « األبب المفااارب»رواه البخااااري فاااي  6

 (.2250« )الجامع الصحيح»وإسنابه حان، وهو في 

 (.353رواه مالم ) 3

(، وهاااذا لفظاااه 2653(، والنااااائي )3/313الغياااره، رواه أباااو باوب )حاااديث حاااان  3

( لشايخنا العالماة الاوابعي رحماه 2023) «الصحيح الماند»وإسنابه صحيح، وهو في 

 = هللا.
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 السادسة: أنها سبب لكفاية هموم صاحبها الدينية والدنيوية 

قَاَل َرُجٌل يَا َرُسوَل هللا أََرأَْيَت إِْن : قَالَ عن أبي بن كعب رضي هللا عنه  (2555

َك ِمْن ُدْنيَاَك  ،إَِذْن يَْكفِيََك هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى» :قَالَ  .َجَعْلُت َصاَلتِي ُكلَّهَا َعلَْيكَ  َما أََهمَّ

رواه أحمد، والترمذي«. َوآِخَرتِكَ 
2
. 

 م عليه حيث أنهما يبلغانهاملصلي واملسلِّ الصالة والسالم على ملسو هيلع هللا ىلصالسابعة: أنها سبب لرد النيب 

َما ِمْن أََحٍد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2551

رواه أحمد، وأبو باوب«. َحتَّى أَُردَّ َعلَْيِه السًََّلمَ  ،إَِلَّ َردَّ هللا َعلَيَّ ُروِحي ،يَُسلُِّم َعلَيَّ 
6
. 

إِنَّ هلل » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َمْاُعوبٍ  َعْن َعْبِد هللا ْبنِ و (2510

تِي السًََّلمَ  ،َعزَّ َوَجلَّ َمًَلئَِكةا َسيَّاِحيَن فِي اْْلَْرضِ  رواه أحمد، «. يُبَلُِّغونِي ِمْن أُمَّ

والناائي
3
. 

وا ََل تَْجَعلُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2512

ا ا ،بُيُوتَُكْم قُبُورا «. َوَصل وا َعلَيَّ فَإِنَّ َصًَلتَُكْم تَْبلُُغنِي َحْيُث ُكْنتُمْ  ،َوََل تَْجَعلُوا قَْبِري ِعيدا

رواه أبو باوب
3
. 

 كلما ذكر ملسو هيلع هللا ىلصالثامنة: أنها تنفي عن العبد صفة البخل إذا صلى على النيب 

قَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ َعْن ُحَاْيِن ْبِن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب  (2516

=

                                                                                                                                   

باادون هااذه الزيااابة فااي آخااره، ولكنهااا زيااابة  «الصااحيح الماااند»تنبيااه: الحااديث فااي 

 صحيحة.

 «الصاحيحة»ا لفاظ أحماد، وهاو فاي (، وهاذ6310(، والترمذي )1/232رواه أحمد ) 2

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا. 113)

 «الصاااحيحة»( بإساااناب حاااان، وهاااو فاااي 6032(، وأباااو باوب )6/160رواه أحماااد ) 6

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.6622)

« الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 3/33(، والناائي )2/316رواه أحمد ) 3

 المة الوابعي رحمه هللا.  ( لشيخنا الع3112)

( للعالماة 0662) «صاحيح الجاامع»( بإسناب حاان، وهاو فاي 6036رواه أبو باوب ) 3

 األلبااي رحمه هللا.
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رواه أحمد، والترمذي، والناائي«. اْلبَِخيُل الَِّذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

 التاسعة: أنها سبب لطيب اجمللس وأن ال يعود حسرة على أهله يوم القيامة

ا ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  نِ عَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2513 َما قََعَد قَْوم  َمْقَعدا

 ،إَِلَّ َكاَن َعلَْيِهْم َحْسَرةا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَويَُصل وَن َعلَى النَّبِيِّ  فِْيِه، يَْذُكُروَن هللا َعزَّ َوَجلَّ 

رواه أحمد، وابن حبان«. َوإِْن َدَخلُوا الَجنَّةَ لِلثََّوابِ 
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصها تنجي من ننت اجمللس الذي ال ُيذكر اهلل فيه ويصلى على رسوله العاشرة: أن

ثم  ،ما اجتمع قوم: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهعن جابر  (2513

رواه أبو  «.إَل قاموا عن أنتن جيفة ؛ملسو هيلع هللا ىلصتفرقوا عن غير ذكر هللا، وصًلة على النبي 

باوب الطيالاي، والناائي
3
 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصبرغم األنف على من تركها عند ذكره  ملسو هيلع هللا ىلصها من دعاء النيب احلادية عشرة: أنها تنجي صاحب

َرِغَم أَْنُف » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2511

رواه أحمد، والترمذي«. َرُجٍل ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ 
3
. 

 اد عن رمحة اهللالثانية عشرة: أنها تنجي صاحبها من دخول النار واإلبع

                                                 

عمل اليوم »(، والناائي في 3132(، والترمذي )2/602حديث صحيح، رواه أحمد ) 2

 (.2253) «صحيح الترغيب والترهيب»(، وهو في 21و11) «والليلة

الجااامع »( بإساناب صاحيح، وهاو فاي 116و112(، وابان حباان )6/323د )رواه أحما 6

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.3611) «الصحيح

 ، أي: يكون حارة لما فاتهم من الثواب.«وإن بخلوا الجنة للثواب»قوله: 

(، وصاااححه 1552) «الكبااارى»(، والنااااائي فاااي 2523رواه أباااو باوب الطيالااااي ) 3

 (.1102) «صحيح الجامع»ااي رحمه هللا في العالمة األلب

 «الجامع الصحيح»( بإسناب حان، وهو في 3131(، والترمذي )6/613رواه أحمد ) 3

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.2252)

، أي: لصق بالتراب وهو الرغام، وقال ابن العربي: معناه: ذل اهـ. المراب «رغم»قوله: 

 ( للعالمة ابن القيم رحمه هللا.30-31)ص« جالء األفهام»من 
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 ،آمين»صعد المنبر، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  رضي هللا عنهعن أبي هريرة  (2512 

 قال: ؟آمين ،آمين ،قيل: يا رسول هللا، إاك حين صعدت المنبر قلت: آمين«. آمين ،آمين

فأبعده هللا،  ؛فدخل النار ؛إن جبريل أتاني، فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له»

 ؛فدخل النار ؛ن. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما، فماتقل: آمين، فقلت: آمي

 ؛فأبعده هللا، قل: آمين، فقلت: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار

، وابن حبان«األبب المفرب». رواه البخاري في «فأبعده هللا، قل: آمين، فقلت: آمين
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل الثالثة عشرة: أنها سبب لعرض اسم املصلي 

أكثروا »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2510

فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي  ،الصًلة علي؛ فإن هللا وكل بي ملكا عند قبري

رواه الديلمي«. فًلن بن فًلن صلى عليك الساعة ذلك الملك: يا محمد إنَّ 
6
. 

                                                 

(، 100(، وابن حبان )232) «األبب المفرب»حديث صحيح لغيره رواه البخاري في  2

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.2252) «الجامع الصحيح»وهو في 

 «الصاااحيحة»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 2/2/32رواه الاااديلمي ) 6

(2130.) 
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 ملسو هيلع هللا ىلصمواطن الصالة على النبي 

 هو أهمها وآكدها يف الصالة يف آخر التشهداألول: و

َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوُل هللا أاه  رضي هللا عنه ُعبَْيدٍ  فََضالَةَ ْبنِ عن    (2515

ْد هللا َعِجْلَت » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُصلِّ َعلَى النَّبِيِّ  ،يَْدُعو فِي َصاَلتِِه لَْم يَُمجِّ

َد هللا ملسو هيلع هللا ىلصَوَسِمَع َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصلََّمهُْم َرُسوُل هللا ثُمَّ عَ  «أَي َها الُمَصلِّي  ،َرُجاًل يَُصلِّي فََمجَّ

رواه «. َوَسْل تُْعطَ  ،اْدُع تَُجبْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوَصلَّى َعلَى النَّبِيِّ  ،َوَحِمَدهُ 

أحمد، وأبو باوب، والناائي، والترمذي
2
. 

 رية الثانيةالثاني: يف صالة اجلنازة بعد التكب

قال: إن الانة في عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي هللا عنه  (2511

، ثم يخلص الدعاء للميت ملسو هيلع هللا ىلصصالة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي 

. رواه إسماعيل القاضي، وابن ثم يالم في افاه ،تى يفرغ، وال يقرأ إال مرة واحدةح

الجاروب
6
. 

 نالثالث: بعد إجابة املؤذ

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ  َرِضَي هللا َعْنهَُما أَاَّهُ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ  (2100

َن فَقُولُوا إَِذا َسِمْعتُمُ » :يَقُولُ  فَإِنَّهُ َمْن َصلَّى َعلَيَّ  ؛ثُمَّ َصل وا َعلَيَّ  ،ِمْثَل َما يَقُولُ  :الُمَؤذِّ

                                                 

(، والترماذي 2653(، وهذا لفظه، والناائي )2352(، وأبو باوب )2/25حمد )رواه أ 2

( لشااايخنا العالماااة 2253« )الجاااامع الصاااحيح»( وإسااانابه صاااحيح، وهاااو فاااي 3300)

 الوابعي رحمه هللا.

فاي آخار التشاهد، والصاحيح  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختلاف أهال العلام: فاي وجاوب الصاالة علاى النباي 

( 363-350)ص« جااالء األفهااام»الماااألة فااي  وجوبهااا. ااظاار بحثًااا موسااًعا حااول هااذه

 للعالمة ابن القيم رحمه هللا. 

 «المنتقااى»(، واباان الجاااروب فااي 13) «فضاال الصااالة»رواه إسااماعيل القاضااي فااي  6

« جااالء األفهااام»( بإسااناب صااحيح، وصااححه العالمااة اباان القاايم رحمااه هللا فااي 130)

كم الرفاع، وهاذا قاول أكثار أهال الصحيح أنَّ له ح «من الانة»، وقول الصحابي (205)

 (.  231-2/60« )فتح المغيث»العلم. وهللا أعلم. ااظر 
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اَصًَلةا َصلَّى هللا َعلَْيِه بَِها عَ   فَإِنََّها َمْنِزلَة  فِي الَجنَِّة ََل  ،ثُمَّ َسلُوا هللا لِي اْلَوِسيلَةَ  ،ْشرا

فََمْن َسأََل لِي اْلَوِسيلَةَ َحلَّْت لَهُ  ،تَْنبَِغي إَِلَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعبَاِد هللا َوأَْرُجو أَْن أَُكوَن أَنَا ُهوَ 

رواه مالم«. الشَّفَاَعةُ 
2
. 

 الرابع: قبل الدعاء

 حديث فضالة بن عبيد وقد تقدم قبل اثني عشر حديثًا.فيه 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ  ،ُكْنُت أَُصلِّي: قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللاو (2102

ا َجلَْاُت بََدْأُت بِالثَّنَاِء َعلَى هللا ،َوُعَمُر َمَعهُ  ،َوأَبُو بَْكرٍ  اَلِة َعلَى النَّبِيِّ  ،فَلَمَّ  ثُمَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ الصَّ

رواه الترمذي«. َسْل تُْعطَْه َسْل تُْعطَهْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  .َبَعْوُت لِنَْفِاي
6
. 

 اخلامس: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم

 ، وقد تقدما قبل ستة أحابيث.َرِضَي هللا َعْنهَُمافيه حديث أبي هريرة، وجابر 

 ملسو هيلع هللا ىلصالسادس: عند ذكره 

. وحديث «ٍل ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ َرِغَم أَْنُف َرجُ »فيه حديث أبي هريرة 

وحديث أبي هريرة  أن  «.اْلبَِخيُل الَِّذي َمْن ُذِكْرُت ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ »الحاين بن علي 

من ذكرت عنده فلم يصِل علىك، فمات فدخل النار فأبعده هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصجبريل قال للنبي 

تقدمت كل هذه األحابيث، وقد اختلف أهل العلم في وجوب  وقد«. قل: آمين فقلت: آمين

 كلما ذكر على قولين. ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النبي 

بأن  ملسو هيلع هللا ىلصاألول: أاه واجب، واستدلوا بهذه األبلة التي تقدمت، قالوا: بعا عليه النبي 

 يرغم أافه، وهذا ذم له، وتارك الماتحب ال يذم، وال يدعى عليه.

، والبخل اسم ذم، وتارك الماتحب ال ياتحق اسم بالبخل ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: ووصفه النبي 

 الذم، والبخيل هو مااع ما وجب عليه فمن أبى الواجب عليه كله لم يام بخياًل.

بليل على الوجوب إذ لو كان ماتحبًا لما  «فدخل النار؛ فأبعده هللا»وأيًضا قوله: 

 ه أقواها.تُوعد عليه بدخول النار، واإلبعاب، واستدلوا أيًضا بأبلة أخرى هذ

والقول الثااي: عدم  الوجوب، واستدلوا بأن الالف لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي 
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يقرن الصالة عليه باسمه، فإاهم كااوا يقولون: يا رسول هللا، مقتصرين على ذلك.  ملسو هيلع هللا ىلص

واستدلوا أيًضا بأاه لو وجبت الصالة عليه عند ذكره بائًما لو جب على المؤذن أن 

، وهذا ال يشرع له في األذان فضاًل أن يجب عليه، ملسو هيلع هللا ىلصا رسول هللا يقول: أشهد أن محمدً 

قالوا: ولو وجبت الصالة عليه كلما ذكر لوجب على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن 

 يصلي عليه، ويقطع لذلك قراءته؛ ليؤبي هذا الواجب.

فإاها والصحيح هو القول األول، وأما هذه األبلة التي استدل بها أهل القول الثااي، 

لها، وأصحابه فتكون  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لعدم فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلصحاالت ال يشرع فيها الصالة على النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلصاألبلة الموجبة عامة مخصوصة بمثل هذا الحاالت التي لم يعمل بها النبي 

وأصحابه، وهللا أعلم
2
. 

 السابع: يف يوم اجلمعة  

ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللا قَاَل َرُسو: قَالَ  رضي هللا عنه أَْوسٍ  أبي َعْن أَْوِس ْبنِ  (2106

ْعقَةُ  ،َوفِيِه النَّْفَخةُ  ،َوفِيِه قُبِضَ  ،فِيِه ُخلَِق آَدمُ  ،أَْفَضِل أَيَّاِمُكْم يَْوُم الُجُمَعةِ   ،َوفِيِه الصَّ

ًَلِة فِيهِ  فَأَْكثُِروا َعلَيَّ ِمنَ  َف َوَكيْ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالُوا «فَإِنَّ َصًَلتَُكْم َمْعُروَضة  َعلَيَّ  ؛الصَّ

َم َعلَى » :قَالَ  -يَْعنِي َوقَْد بَلِيتَ –تُْعَرُض َعلَْيَك َصاَلتُنَا َوقَْد أَِرْمَت  إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ َحرَّ

رواه أحمد، وأبو باوب«. اْْلَْرِض أَْن تَأُْكَل أَْجَساَد اْْلَْنبِيَاِء َصلََواُت هللا َعلَْيِهمْ 
6
. 

 ه وعلى آله وسلممن صيغ الصالة على النبي صلى هللا علي

ْحَمِن ْبَن أَبِي لَْيلَى قَالَ وعن  (2103 رضي هللا  لَقِيَنِي َكْعُب ْبُن ُعْجَرةَ  :َعْبَد الرَّ

َسأَْلنَا  :فَقَالَ  .فَأَْهِدهَا لِي ،بَلَى :فَقُْلتُ  .ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  لََك هَِديَّةً َسِمْعتُهَا ِمنَ  أاََل أُْهِدي: فَقَالَ  عنه

اَلةُ َعلَْيُكْم أَْهَل اْلبَْيتِ  ،ِيَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  فَإِنَّ هللا قَْد َعلََّمنَا َكْيَف  ؛َكْيَف الصَّ

دٍ  :قُولُوا» :قَالَ  ؟اَُالُِّم َعلَْيُكمْ  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى  ،اللهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ

دٍ  ،إِنََّك َحِميد  َمِجيد  َوَعلَى آِل إِْبَراِهيَم ، إِْبَراِهيمَ  ٍد َكَما  ،اللهمَّ بَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ

متفق عليه«. َوَعلَى آِل إِْبَراِهيَم إِنََّك َحِميد  َمِجيد   ،بَاَرْكَت َعلَى إِْبَراِهيمَ 
3
. 

 َكْيَف يَا َرُسوَل هللا :أَاَّهُْم قَالُوارضي هللا عنه  ُحَمْيٍد الاَّاِعِديُّ وعن أبي  (2103
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دٍ  :قُولُوا» :قَالَ  ؟اَُصلِّي َعلَْيكَ   يَّتِِه َكَما َصلَّْيَت  ،َوَعلَى أَْزَواِجهِ  ،اللهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ َوُذرِّ

دٍ  ،َعلَى آِل إِْبَراِهيمَ  يَّتِِه َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل  ،َوَعلَى أَْزَواِجهِ  ،َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ َوُذرِّ

متفق عليه«. نََّك َحِميد  َمِجيد  إِْبَراِهيَم إِ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَتَااَا َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمْاُعوٍب اأْلَْاَصاِريِّ و (2101

أََمَراَا هللا تََعالَى أَنَّ اَُصلَِّي َعلَْيَك  :فَقَاَل لَهُ بَِشيُر ْبُن َسْعدٍ  ،َواَْحُن فِي َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعبَاَبةَ 

ثُمَّ  ،َحتَّى تََمنَّْينَا أَاَّهُ لَْم يَْاأَْلهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََاَكَت َرُسوُل هللا  :فََكْيَف اَُصلِّي َعلَْيَك قَالَ  ،َل هللايَا َرُسو

دٍ  :قُولُوا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ٍد َكَما َصلَّْيَت َعلَى آِل  ،اللهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ

دٍ َوبَاِرْك َعلَ  ،إِْبَراِهيمَ  ٍد َكَما بَاَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهيَم فِي اْلَعالَِمينَ  ،ى ُمَحمَّ  ،َوَعلَى آِل ُمَحمَّ

رواه مالم«. َوالسًََّلُم َكَما قَْد َعلِْمتُمْ  ،إِنََّك َحِميد  َمِجيد  
6
. 

 الترغيب في اإلكثار من ذكر هللا تعالى

 تعريف الذكر لغة واصطالًحا

 الذكر لغة: ضد النايان.

صطالًحا: قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: والمراب بالذكر: اإلتيان باأللفاظ التي وا

ورب الترغيب في قولها، واإلكثار منها. ويطلق ذكر هللا أيًضا ويراب به المواظبة على 

العمل بما أوجبه، أو ادب إليه
3
. 

 األمر بذكر اهلل

 َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصياًل *  ُروا هللاَ ِذْكًرا َكثِيًرا﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْذكُ قال هللا تعالى: 

هَُو الَِّذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَمالئَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِالُمْؤِمنِيَن * 

 .[33ـ32 ]األحزاب:َرِحيًما﴾ 

ًعا َوِخيفَةً َوُبوَن  ﴿َواْذُكرْ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى آمًرا ابيه محمًدا  َربََّك فِي اَْفِاَك تََضرُّ

 .[601]األعراف:اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِاْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َوال تَُكْن ِمَن اْلَغافِلِيَن﴾ 

 .[63]الكهف: ﴿ َواْذُكْر َربََّك إَِذا اَِايَت ﴾وقال تعالى: 

 .[1]المزمل:إِلَْيِه تَْبتِياًل﴾ ﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل وقال تعالى: 
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 .[61]اإلااان:﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصياًل﴾ وقال تعالى: 

﴿َواْذُكْر َربََّك َكثِيًرا َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ وقال تعالى آمًرا ابيه زكريا عليه الاالم: 

 .[32]آل عمران:َواإِلْبَكاِر﴾ 

 النسيانالنهي عن ضد الذكر من الغفلة و

 .[601]األعراف:﴿ َوال تَُكْن ِمَن اْلَغافِلِيَن﴾ قال هللا تعالى: 

﴿َوال تَُكواُوا َكالَِّذيَن اَُاوا هللاَ فَأَْاَااهُْم أَْافَُاهُْم أُْولَئَِك هُُم اْلفَاِسقُوَن﴾ وقال تعالى: 

 .[21]الحشر:

ُخوَك بِآيَاتِي َوال تَنِيَا فِي ﴿اْذهَْب أَْاَت َوأَ وقال تعالى لموسى، وهارون عليهما الاالم: 

 .[36]طه:ِذْكِري﴾ 

 اإلخبار بأن ذكر اهلل أكرب من كل شيء

الةَ تَْنهَى َعِن قال هللا تعالى:  الةَ إِنَّ الصَّ ﴿اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

 .[31وت:]العنكباْلفَْحَشاِء َوالُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاِ أَْكبَُر ﴾ 

 :وفيها أربعة أقوالقال ابن القيم: 

ألن المقصوب  ؛أن ذكر هللا أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات :أحدها

 .وروحها ،فهو سر الطاعات ،بالطاعات كلها إقامة ذكره

 ،فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له ،أاكم إذا ذكرتموه ذكركم ى:أن المعن :الثااي

 .وعلى األول مضاف إلى المذكور ،الفاعلفعلى هذا المصدر مضاف إلى 

 بل إذا تم الذكر ،ولذكر هللا أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر :أن المعنى :الثالث

 .هذا ما ذكره المفارون .ومعصية ،كل خطيئة َمَحقَ 

أن في الصالة فائدتين  :معنى اآلية :وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا يقول

 ،اشتمالها على ذكر هللا :والثااية ،اهيها عن الفحشاء والمنكر :عظيمتين إحداهما

ولما تضمنته من ذكر هللا أعظم من اهيها عن الفحشاء والمنكر ،وتضمنها له
2

        . 

 ختم األعمال الصاحلة به

الةَ فَاْذُكُروا هللاَ قِيَاًما َوقُُعوًبا وَ ختم هللا به الصالة فقال:  َعلَى ﴿فَإَِذا قََضْيتُُم الصَّ

الةُ فَااتَِشُروا فِي األَْرِض ، وختم به الجمعة فقال: [203]النااء:ُجنُوبُِكْم﴾  ﴿فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ
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 .[20]الجمعة: َكثِيراً لََّعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾ هللاَواْبتَُغوا ِمن فَْضِل هللا َواْذُكُروا  

اْذُكُروا هللاَ َكِذْكِرُكْم آبَاَءُكْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا﴾ ﴿فَإَِذا قََضْيتُْم َمنَاِسَكُكْم فَ وختم به الحج فقال: 

 .[600]البقرة:

 كثرة ذكر اهلل من صفات أنبياء اهلل عليهم السالم

*  ﴿َواْجَعْل لِي َوِزيًرا ِمْن أَْهلِي: عن موسى عليه الصالة والاالم قال هللا تعالى

َواَْذُكَرَك *  َكْي اَُابَِّحَك َكثِيًرا*  هُ فِي أَْمِريأَْشِركْ * وَ  اْشُدْب بِِه أَْزِري*  هَاُروَن أَِخي

 .[31-61]طه:َكثِيًرا﴾ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصكثرة ذكر النيب 

يَْذُكُر هللا َعلَى ُكلِّ » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (2102

رواه مالم«. أَْحيَانِهِ 
2
. 

يُْكثُِر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا قَاَل:  رضي هللا عنه َعْبَد هللا ْبَن أَبِي أَْوفَىوعن  (2100

ْكرَ  اَلةَ  ،َويُقِلُّ اللَّْغوَ  ،الذِّ ُر اْلُخْطبَةَ  ،َويُِطيُل الصَّ َواَل يَأْاَُف أَْن يَْمِشَي َمَع اأْلَْرَملَِة  ،َويُقَصِّ

. رواه الناائيفَيَْقِضَي لَهُ اْلَحاَجةَ  ؛َواْلِمْاِكينِ 
6
. 

 نيا وما فيهامن الد ملسو هيلع هللا ىلصالذكر أحب إىل رسول اهلل 

َْلَْن أَقُوَل » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2105

ا طَلََعْت َعلَْيِه الشَّْمسُ  ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َوالَحْمُد هلل ،ُسْبَحاَن هللا  «.أََحب  إِلَيَّ ِممَّ

رواه مالم
3
. 

 رة الذكرأصحابه على كث ملسو هيلع هللا ىلصحث النيب 

يَا َرُسوَل هللا إِنَّ  :أَنَّ َرُجاًل قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن بُْاٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  (2101

ْساَلِم قَْد َكثَُرْت َعلَيَّ  ََل يََزاُل لَِسانَُك َرْطباا » :قَالَ  .فَأَْخبِْراِي بَِشْيٍء أَتََشبَُّث بِهِ  ؛َشَرائَِع اإْلِ

والترمذي، وابن ماجةرواه أحمد، «. ِمْن ِذْكِر هللا
3
. 

 ربه أنه جيعله ذاكًرا له ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النيب 

أَِعنِّي  ،َربِّ » :يَْدُعو ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : قَالَ  َعِن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما (2120

ْر َواْهدِ  ،َواْمُكْر لِي َوََل تَْمُكْر َعلَيَّ  ،َواْنُصْرنِي َوََل تَْنُصْر َعلَيَّ  ،َوََل تُِعْن َعلَيَّ  نِي َويَسِّ

ا ،اللهمَّ  ،َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن بََغى َعلَيَّ  ،ُهَداَي إِلَيَّ  ا ،اْجَعْلنِي لََك َشاِكرا لََك  ،لََك َذاِكرا

ا ،َراِهباا َوأَِجْب  ،َواْغِسْل َحْوبَتِي ،تَقَبَّْل تَْوبَتِي ،َربِّ  ،أَْو ُمنِيباا ،إِلَْيَك ُمْخبِتاا ،لََك ِمْطَواعا

تِي ،َدْعَوتِي ْد لَِسانِي ،َواْهِد قَْلبِي ،َوثَبِّْت ُحجَّ رواه أحمد، «. َواْسلُْل َسِخيَمةَ قَْلبِي ،َوَسدِّ

                                                 

 (.303رواه مالم ) 2

 «الجاامع الصاحيح»(، وحانه العالمة الاوابعي رحماه هللا فاي 3/205رواه الناائي ) 6

(2263.) 

 (.6211رواه مالم ) 3

(، وهااااو فااااي 6/2632(، واباااان ماجااااة )3301الترمااااذي )(، و3/255رواه أحمااااد ) 3

 ، أي: أتعلق به. «أتشبث به»( لشيخنا الوابعي رحمه هللا. 115) «الصحيح الماند»
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وأبو باوب، وابن ماجة 
2
. 

 سؤال اهلل العون على ذكره

 أَنْ  أَتُِحب ونَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2122

َعاءِ  فِي تَْجتَِهُدوا رواه « ِعبَاَدتِكَ  َوُحْسنِ  ،َوِذْكِركَ  ،ُشْكِركَ  َعلَى أَِعنَّا اللهمَّ  :ولُواقُ  ،الد 

أحمد
6
. 

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ بِيَِدي َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ و (2126

فًََل تََدْع أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَل َرُسوُل هللا فَقَا .َوأَاَا أُِحبَُّك يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  «إِنِّي َْلُِحب َك يَا ُمَعاذُ »

رواه أبو باوب، «. َوُحْسِن ِعبَاَدتِكَ  ،َوُشْكِركَ  ،َربِّ أَِعنِّي َعلَى ِذْكِركَ  :تَقُوَل فِي ُكلِّ َصًَلةٍ 

والناائي
3
. 

اللهم »كان يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي بن ماعوب رضي هللا عنه عن عبد هللاو (2123

. رواه البزار« وحسن عبادتك ،وشكرك ،أعني على ذكرك
3
. 

 قدوة للذاكرين ملسو هيلع هللا ىلصإخبار اهلل عزوجل أن رسوله حممًدا 

﴿لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَانَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَ َواْليَْوَم قال هللا تعالى: 

 .[62]األحزاب: اآلِخَر َوَذَكَر هللاَ َكثِيًرا﴾

 ذكر اهلل تعاىل من صفات املتقني

َمَواُت َواألَْرُض ال هللا تعالى: ق بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا الاَّ ن رَّ ﴿َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس  *أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن  رَّ اِء َوالضَّ الَِّذيَن يُنفِقُوَن فِي الاَّرَّ

                                                 

( بإسناب صحيح، وهو 3530(، وابن ماجة )2120(، وأبو باوب )2/660رواه أحمد ) 2

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.3102« )الجامع الصحيح»في 

( لشاايخنا 2136« )الجاامع الصاحيح»( بإساناب صاحيح، وهاو فاي 0121ه أحماد )روا 6

 العالمة الوابعي رحمه هللا تعالى رحمة واسعة.

الجاااامع »( بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي 3/13(، والنااااائي )2166رواه أباااو باوب ) 3

 ( لشيخنا الوابعي رحمه هللا.2133) «الصحيح

 

الجاامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/15) «كشف األستار»رواه البزار كما في  3

 (.2133) «الصحيح
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َوالَِّذيَن إَِذا فََعلُوْا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموْا أَْافَُاهُْم َذَكُروْا هللا فَاْستَْغفَُروْا  *ُمْحِانِيَن َوهللاُ يُِحبُّ ال

وْا َعلَى َما فََعلُوْا َوهُْم يَْعلَُموَن  اُوَب إاِلَّ هللاُ َولَْم يُِصرُّ أُْولَئَِك  *لُِذاُوبِِهْم َوَمن يَْغفُِر الذُّ

ْغفَِرةٌ  بِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َواِْعَم أَْجُر  َجَزآُؤهُم مَّ ن رَّ مِّ

 .[232-233]آل عمران: ﴾ اْلَعاِملِيَن 

 مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره

َمثَُل الَِّذي يَْذُكُر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2123

رواه البخاري«. َوالَميِّتِ  ،َمثَُل الَحيِّ  ،َوالَِّذي ََل يَْذُكُر َربَّهُ  ،َربَّهُ 
2
. 

 إال أربع خصال ولغ روو كل شيء ليس من ذكر اهلل فهو

وجابر بن عمير  ،رأيت جابر بن عبد هللا :عن عطاء بن أبي رباح قال (2121

 :يقول ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا كالت سمعت ر :فمل أحدهما فجلس فقال اآلخر ،يرميان األاصاريين

 ،مشي بين الغرضين :إَل أربع خصال ،كل شئ ليس من ذكر هللا فهو لغو ولهو»

«الكبرى»رواه الناائي في «. وتعلم السباحة ،ومًلعبته أهله ،وتأديبه فرسه
6
. 

 فضل الذكر بعد صالة الفجر إىل طلوع الشمس وبعد صالة العصر إىل غروب الشمس

َْلَْن أَْقعَُد » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ي هللا عنهرض َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2122

أََحب  إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْعتَِق  ،َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  ،َمَع قَْوٍم يَْذُكُروَن هللا تََعالَى ِمْن َصًَلِة اْلَغَداةِ 

وَن هللا ِمْن َصًَلِة اْلَعْصِر إِلَى أَْن تَْغُرَب َوَْلَْن أَْقُعَد َمَع قَْوٍم يَْذُكرُ  ،ِعيلَ اأَْربََعةا ِمْن َولَِد إِْسمَ 

رواه أبو باوب«. أََحب  إِلَيَّ َمْن أَْن أَْعتَِق أَْربََعةا  ،الشَّْمسُ 
3
. 

ذكر اهلل عند االستيقاظ من النوم مع الوضوء والصالة  حيل عقد الشيطان فيصبح العبد نشيًطا طيب 

 النفس 

                                                 

 ،فِياهِ  هللاَمثَاُل اْلبَْياِت الَّاِذي يُاْذَكُر  »( 001(، فاي رواياة لماالم )2300رواه البخاري ) 2

 «.َوالَميِّتِ  ،َمثَُل اْلَحيِّ  ،فِيهِ  هللاَواْلبَْيِت الَِّذي اَل يُْذَكُر 

 «الصاحيحة»، وصاححه العالماة األلباااي فاي (1/303) «الكبرى»رواه الناائي في  6

(321.) 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا العالمااة الااوابعي رحمااه هللا فااي 3220رواه أبااو باوب ) 3

 (.             2263) «الصحيح
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يَْعقُِد الشَّْيطَاُن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا   َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا (2120 

 ،يَْضِرُب ُكلَّ ُعْقَدٍة َعلَْيَك لَْيل  طَِويل  فَاْرقُدْ  ،َعلَى قَافِيَِة َرْأِس أََحِدُكْم إَِذا ُهَو نَاَم ثًََلَث ُعقَدٍ 

ُعْقَدة   ،أَ اْنَحلَّْت ُعْقَدة  فَإِْن َصلَّى اْنَحلَّتْ فَإِْن تََوضَّ  ،فََذَكَر هللا اْنَحلَّْت ُعْقَدة   ،فَإِْن اْستَْيقَظَ 

متفق عليه«. َوإَِلَّ أَْصبََح َخبِيَث النَّْفِس َكْسًَلنَ  ،فَأَْصبََح نَِشيطاا طَيَِّب النَّْفسِ 
2
. 

 فضل ذكر اهلل تعاىل يف جو  الليل

أَْقَرُب َما » :قُولُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ  أَاَّهُ  رضي هللا عنه َعبََاةَ  َعْمُرو ْبنِ عن  (2125

ب  ِمنَ  ْن يَْذُكُر هللا فِي  ،اْلَعْبِد فِي َجْوِف اللَّْيِل اْْلِخرِ  يَُكوُن الرَّ فَإِْن اْستََطْعَت أَْن تَُكوَن ِممَّ

رواه الترمذي«. تِْلَك السَّاَعِة فَُكنْ 
6
. 

 اإلكثار من ذكر اهلل يف أيام التشريق

أَيَّاُم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ   عنهِ رضي هللا َعْن اُبَْيَشةَ اْلهَُذلِي   (2121

رواه مالم«. َوِذْكٍر هلل ،التَّْشِريِق أَيَّاُم أَْكٍل َوُشْربٍ 
3
. 

 ذكر اهلل تعاىل حمبوب إىل الرمحن مثقل للميزان

 َخفِيفَتَانِ  َكلَِمتَانِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2160

ْحَمنِ  إِلَى َحبِيبَتَانِ  ،اْلِميَزانِ  فِي ثَقِيلَتَانِ  انِ اللِّسَ  َعلَى  هللا ُسْبَحانَ  ،اْلَعِظيمِ  هللا ُسْبَحانَ  ،الرَّ

متفق عليه«. َوبَِحْمِدهِ 
3
. 

أَََل أُْخبُِرَك بِأََحبِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َذرٍّ و (2162

إِنَّ أََحبَّ اْلَكًَلِم » :فَقَالَ  .أَْخبِْراِي بِأََحبِّ اْلَكاَلِم إِلَى هللا ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ِاْلَكًَلِم إِلَى هللا

رواه مالم«. َوبَِحْمِدهِ  ،ُسْبَحاَن هللا :إِلَى هللا
1
. 

أحب الكًلم »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوعن بعض أصحاب النبي  (2166

                                                 

 (.002(، ومالم )2236البخاري ) 2

 القافية: آخر الرأس، وقافية كل شيء: آخره. «قافية رأس أحدكم»قوله: 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا العالمااة الااوابعي رحمااه هللا فااي 20/31ي )رواه الترمااذ 6

 (.2262) «الصحيح

 (.233رواه مالم ) 3

 (.6213(، ومالم )2302البخاري ) 3

 (.6032رواه مالم ) 1
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َل يضرك بأيهن  ،وهللا أكبر ،إَل هللاوَل إله  ،والحمد هلل ،إلى هللا أربع: سبحان هللا

«عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في  «.بدأت
2
. 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أبي سلمى راعي رسول هللا  (2163

لَحْمُد َوا ،َوُسْبَحاَن هللا ،َوهللا أَْكبَرُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :بٍَخ بٍَخ لَِخْمٍس َما أَْثقَلَُهنَّ فِي اْلِميَزانِ »

الُِح يُتََوفَّى فَيَْحتَِسبُهُ َوالُِدهُ  ،هلل رواه أحمد، وابن أبي عاصم، وابن سعد«. َواْلَولَُد الصَّ
6
 . 

: أي ملسو هيلع هللا ىلصقال: سألت رسول هللا  رضي هللا عنه عن معاذ بن جبلو (2163

. رواه البخاري في «أن تموت ولسانك رطب من ذكر هللا»األعمال أحب إلى هللا؟ قال: 

، وابن حبان«لعبابخلق أفعال ا»
3
. 

 ذكر اهلل خري العمل

أن أعرابيا قال: يا رسول  رضي هللا عنه، ر المازاي  اعن عبد هللا بن ب (2161

رواه أبو «. ولسانك رطب من ذكر هللا ،أن تفارق الدنيا» ؟ قال:العمل خيرأي  ،هللا

اعيم
3
.  

 أفضل الذكر

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصِمْعُت َرُسوَل هللا سَ قال:َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهَُما  ْبنِ  َجابِرِ عن  (2162

ْكِر ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاأ» َعاِء الَحْمُد هلِلَّ  ،ْفَضُل الذِّ رواه الترمذي، وابن ماجة«. َوأَْفَضُل الد 
1
. 

                                                 

(، وحانه شيخنا الاوابعي رحماه هللا 351)ص «عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في  2

 (. 2210) «الجامع الصحيح»في 

(، وابااان سااااعد 623)ص «الاااانة»(، وابااان أباااي عاصاااام فاااي 3/333ه أحماااد )روا 6

« الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا العالماااة الاااوابعي رحماااه هللا فاااي 0/333)

(2222.) 

(، وحاانه العالماة 525(، وابان حباان )652) «خلق أفعال العباب»رواه البخاري في  3

 (. 3/316« )الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

(، وصححه العالمة األلبااي رحماه هللا فاي 226ـ2/222« )الحلية»أبو اعيم في رواه  3

  .(2532)«الصحيحة»

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 3500(، وابن ماجة )3353رواه الترمذي ) 1

 (. 2310)« الصحيحة»
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061 

 

 ذكر اهلل تعاىل روح العبد يف السماء وذكره يف األرض 

 ؟أَْوِصنِي :فَقَالَ  أَنَّ َرُجاًل َجاَءهُ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (2160

ا َسأَْلُت َعْنهُ َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  فَإِاَّهُ َرْأُس ُكلِّ  ؛أُوِصيَك بِتَْقَوى هللا ،ِمْن قَْبلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلَت َعمَّ

ْساَلمِ  ؛َوَعلَْيَك بِاْلِجهَابِ  ،َشْيءٍ  فَإِاَّهُ  ؛ْرآنِ َوتاَِلَوِة اْلقُ  ،َوَعلَْيَك بِِذْكِر هللا ،فَإِاَّهُ َرْهبَااِيَّةُ اإْلِ

. رواه أحمدَوِذْكُرَك فِي اأْلَْرضِ  ،َرْوُحَك فِي الاََّماءِ 
2
. 

مثرات ذكر اهلل تعاىل
6

 

 األوىل: أنه من أسباب املغفرة واألجر العظيم

تَاِت ﴿إِنَّ الُمْالِِميَن َوالُمْالَِماِت َوالُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت َواْلقَااِتِيَن َواْلقَااِ قال هللا تعالى: 

قِيَن  ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َوالُمتََصدِّ ابِِريَن َوالصَّ اِبقَاِت َوالصَّ اِبقِيَن َوالصَّ َوالصَّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللاَ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُمتََصدِّ

 .[31]األحزاب:َراِت أََعدَّ هللاُ لَهُْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما﴾ َكثِيًرا َوالذَّاكِ 

 الثانية: أنه من أسباب الفالح

 .[ 20و]الجمعة:  [31]األافال: ﴿ َواْذُكُروا هللاَ َكثِيًرا لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن﴾قال هللا تعالى: 

 الثالثة: أنه جيلب للقلب الفرح والسرور والطمأنينة

﴿الَِّذيَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُهُْم بِِذْكِر هللاِ أاَل بِِذْكِر هللاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب﴾  تعالى: قال هللا

 .[65]الرعد:

                                                 

 (.111) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي في 3/56رواه أحمد ) 2

 قال الاندي:، أي: سبب حياتك عند هللا. «حك في الاماءرو»قوله: 

﴿َوإِاَّااهُ لَااِذْكٌر لَااَك َولِقَْوِمااَك َوَسااْوَف ، أي: شاارف لااك. قااال تعااالى: «وذكاارك فااي األرض»

 .  [33تُْاأَلُوَن﴾ ]الزخرف:

 للعالمة ابن القيم رحمه هللا.« الوابل الصيب»أغلب هذه الثمرات ماتفابة من  6
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062 

 الرابعة: أنه يسبب للذاكر ذكر اهلل له

 .[216]البقرة:﴿فَاْذُكُرواِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َوال تَْكفُُروِن﴾ قال هللا تعالى: 

أَنَا » :يَقُوُل هللا تََعالَى ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2165

َوإِْن  ،فَإِْن َذَكَرنِي فِي نَْفِسِه َذَكْرتُهُ فِي نَْفِسي ،َوأَنَا َمَعهُ إَِذا َذَكَرنِي ،ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي

ا ، َخْيٍر ِمْنُهمْ َذَكَرنِي فِي َمَلٍ َذَكْرتُهُ فِي َمَلٍ  ْبُت إِلَْيِه ِذَراعا َب إِلَيَّ بِِشْبٍر تَقَرَّ َوإِْن  ،َوإِْن تَقَرَّ

ا ْبُت إِلَْيِه بَاعا ا تَقَرَّ َب إِلَيَّ ِذَراعا متفق عليه«. َوإِْن أَتَانِي يَْمِشي أَتَْيتُهُ َهْرَولَةا  ،تَقَرَّ
2
. 

 وتسبيحه وحتميده وتهليله ُيَذكُِّر بصاحبه  اخلامسة: أن ما يذكر به العبد ربه عزوجل من جالله

ا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ  (2161 إِنَّ ِممَّ

 لُهنَّ َدِوي   ،َوالتَّْحِميَد يَْنَعِطْفَن َحْوَل اْلَعْرشِ  ،َوالتَّْهلِيلَ  ،التَّْسبِيحَ  :تَْذُكُروَن ِمْن َجًَلِل هللا

ُر بَِصاِحبَِها ،َكَدِويِّ النَّْحلِ  ُر  -أَْو ََل يََزاَل لَهُ -أََما يُِحب  أََحُدُكْم أَْن يَُكوَن لَهُ  ،تَُذكِّ َمْن يَُذكِّ

. رواه ابن ماجة«بِهِ 
6
. 

                                                 

 (.6201(، ومالم )0301البخاري ) 2

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 3501رواه ابااان ماجاااة ) 6

(2220.) 

قال الاندي: هو ما يظهر من الصوت ويامع عند شادته  «لهن بوي كدوي النحل»قوله 

 وبعده في الهواء شبيها بصوت النحل.
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060 

 

 السادسة: أنه ينجي من عذاب اهلل 

َما َعِمَل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َرِضَي هللا َعْنهُ أَاَّهُ قَالَ  (2130

رواه أحمد«. ِمْن ِذْكِر هللا ،أَْنَجى لَهُ ِمْن َعَذاِب هللا ،آَدِمي  َعَمًلا قَط  
2
. 

 السابعة: أنه مع البكاء يف اخللوة سبب إلظالل اهلل العبد يوم القيامة يف ظل عرشه

هللا  َعة  يُِظل ُهمُ َسبْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2132

َوَرُجل  قَْلبُهُ  ،َوَشاب  نََشأَ فِي ِعبَاَدِة هللا ،إَِمام  َعْدل  : تََعالَى فِي ِظلِِّه يَْوَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظل هُ 

قَا َعلَْيهِ  ،ُمَعلَّق  فِي اْلمَساِجدِ  َدَعْتهُ  َوَرُجل   ،َوَرُجًَلِن تََحابَّا فِي هللا اْجتََمَعا َعلَْيِه َوتَفَرَّ

َحتَّى ََل  ؛َوَرُجل  تََصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاَها ،إِنِّي أََخاُف هللا :اْمَرأَة  َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فَقَالَ 

متفق عليه«. فَفَاَضْت َعْينَاهُ  ؛َوَرُجل  َذَكَر هللا َخالِياا ،تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنفُِق يَِمينُهُ 
6
. 

 يعدل عتق الرقاب ونفقة األموال واجلهاد يف سبيل اهلل تعاىلالثامنة: أن الذكر 

ََل إِلَهَ  :َمْن قَالَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2136

فِي يَْوٍم  ،َوهَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير   ،َولَهُ الَحْمدُ  ،لَهُ الُمْلكُ  ،َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ  ،إَِلَّ هللا

ةٍ   ،َوُمِحيَْت َعْنهُ ِمائَةُ َسيِّئَةٍ  ،َوُكتِبَْت لَهُ ِمائَةُ َحَسنَةٍ  ،َكانَْت لَهُ َعْدَل َعْشِر ِرقَابٍ  ،ِمائَةَ َمرَّ

ا ِمنَ  ا َجاَء بِ  ،الشَّْيطَاِن يَْوَمهُ َذلَِك َحتَّى يُْمِسيَ  َوَكانَْت لَهُ ِحْرزا  ،هِ َولَْم يَأِْت أََحد  بِأَْفَضَل ِممَّ

متفق عليه «.إَِلَّ أََحد  َعِمَل أَْكثََر ِمْن َذلِكَ 
3
. 

أَََل أُنَبِّئُُكْم بَِخْيِر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي الدَّْرَباِء َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (2133

 ،ِمْن إِْنفَاِق الذََّهبِ  َوَخْير  لَُكمْ  ،َوأَْرفَِعَها فِي َدَرَجاتُِكمْ  ،أَْعَمالُِكْم َوأَْزَكاَها ِعْنَد َملِيِكُكمْ 

ُكمْ  ،َواْلَوِرقِ   :قَالُوا «َويَْضِربُوا أَْعنَاقَُكمْ  ،فَتَْضِربُوا أَْعنَاقَُهمْ  ،َوَخْير  لَُكْم ِمْن أَْن تَْلقَْوا َعُدوَّ

رواه الترمذي، وابن ماجة «.ِذْكُر هللا تََعالَى» :بَلَى قَالَ 
3
. 

 ومالئكته على الذاكر التاسعة: أن الذكر يسبب صالة اهلل عزوجل

                                                 

 «حيح الجااامعصاا»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/631رواه أحمااد ) 2

(1231.) 

 (.2032(، ومالم )220البخاري ) 6

 (.6212(، ومالم )3613البخاري ) 3

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6/2631(، واباان ماجااة )1/320رواه الترمااذي ) 3

 (.2225) «الجامع الصحيح»
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065 

 َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصياًل *  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هللاَ ِذْكًرا َكثِيًراقال هللا تعالى: 

َن هَُو الَِّذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَمالئَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِالُمْؤِمنِي* 

 .[33-32]األحزاب:َرِحيًما﴾ 

قال العالمة ابن القيم رحمه هللا: فهذه الصالة منه تبارك وتعالى، ومن مالئكته إاما 

هي على الذاكرين له كثيًرا، وهذه الصالة منه، ومن مالئكته هي سبب اإلخراج لهم من 

الظلمات إلى النور اهـ
2
. 

                                                 

 (.235)ص« الوابل الصيب» 2



  هللا تعالى ذكرثار من الترغيب في اإلك

 

061 

 

قوم مقامها سواء كانح بدنية أو ماليةأو بدنية مالية العاشرة: أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وت 

 كحج التطوع

 :فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء اْلفُقََراُء إِلَى النَّبِيِّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2133

ثُوِر ِمنَ   ،وَن َكَما اَُصلِّييَُصلُّ  ،َوالنَِّعيِم الُمقِيمِ  ،اأْلَْمَواِل بِالدََّرَجاِت اْلُعاَل  َذهََب أَْهُل الدُّ

وَن بِهَا ،َويَُصوُموَن َكَما اَُصومُ   ،َويَُجاِهُدونَ  ،َويَْعتَِمُرونَ  ،َولَهُْم فَْضٌل ِمْن أَْمَواٍل يَُحجُّ

ثُُكمْ » :قَالَ  ؟َويَتََصدَّقُونَ   َولَْم يُْدِرْكُكْم أََحد   ،أَْدَرْكتُْم َمْن َسبَقَُكمْ  به إِْن أََخْذتُمْ  بأمر أَََل أَُحدِّ

 ،َوتَْحَمُدونَ  ،تَُسبُِّحونَ  ،َوُكْنتُْم َخْيَر َمْن أَْنتُْم بَْيَن ظَْهَرانَْيِه إَِلَّ َمْن َعِمَل ِمْثلَهُ  ،بَْعَدُكمْ 

 ،ينَ اَُابُِّح ثاََلثًا َوثاََلثِ  :فَاْختَلَْفنَا بَْينَنَا فَقَاَل بَْعُضنَا «َوتَُكبُِّروَن َخْلَف ُكلِّ َصًَلٍة ثًََلثاا َوثًََلثِينَ 

 ،ُسْبَحاَن هللا» :تَقُولُ  :فَقَالَ  .فََرَجْعُت إِلَْيهِ  ،َواَُكبُِّر أَْربًَعا َوثاََلثِينَ  ،َواَْحَمُد ثاََلثًا َوثاََلثِينَ 

متفق عليه«.َحتَّى يَُكوَن ِمْنُهنَّ ُكلِِّهنَّ ثًََلثاا َوثًََلثِينَ  ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوالَحْمُد هلِلَّ 
2
. 

 عمال اآلخرة كلهم يف سباق إىل اآلخرة والذاكرون هم أسبقهماحلادية عشرة : أن 

يَِايُر فِي طَِريقِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2131

ُدونَ  ،ِسيُروا َهَذا ُجْمَدانُ » :لَهُ ُجْمَداُن فَقَالَ  :فََمرَّ َعلَى َجبٍَل يُقَالُ  ،َمكَّةَ  قَالُوا  «َسبََق الُمفَرِّ

ُبونَ  ا» :قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا ؟َوَما الُمفَرِّ رواه مالم «.َوالذَّاِكَراتُ  ،الذَّاِكُروَن هللا َكثِيرا
6
. 

 الثانية عشرة: أن الذكر سبب لتصديق الرب عزوجل عبده

هللا  أَاَّهَُما َشِهَدا َعلَى َرُسولِ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َوأَبِي َسِعيدٍ  ،أَبِي هَُرْيَرةَ عن  (2132

 ،َصَدَق َعْبِدي :يَقُوُل هللا َعزَّ َوَجلَّ  :قَالَ  .َوهللا أَْكبَرُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :إَِذا قَاَل اْلَعْبدُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ََل إِلَهَ إَِلَّ  ،َصَدَق َعْبِدي :قَالَ  .َوْحَدهُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َوإَِذا قَاَل اْلَعْبدُ  .َوأَنَا أَْكبَرُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ أَنَا

َوََل  ،َصَدَق َعْبِدي ََل إِلَهَ إَِلَّ أَنَا :قَالَ  .ََل َشِريَك لَهُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َوإَِذا قَالَ  .أَنَا َوْحِدي

هَ إَِلَّ أَنَا لِي َصَدَق َعْبِدي ََل إِلَ  :قَالَ  .َولَهُ الَحْمدُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا لَهُ الُمْلكُ  :َوإَِذا قَالَ  .َشِريَك لِي

ةَ إَِلَّ بِاهلل ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :َوإَِذا قَالَ  .َولَِي الَحْمدُ  ،الُمْلكُ  َصَدَق َعْبِدي  :قَالَ  .َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

ةَ إَِلَّ بِي ،ََل إِلَهَ إَِلَّ أَنَا رواه ابن ماجة، وأبو يعلى«. َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ
3
. 

                                                 

 (.2332(، ومالم )533البخاري ) 2

 (.6202رواه مالم ) 6

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 22/62(، وأبااو يعلااى )6/2632اه اباان ماجااة )رو 3

 (.2233و2233) «الجامع الصحيح»
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 أن كثرة ذكر اهلل أمان من النفاق فإن املنافقني قليلو الذكر هلل عز وجل الثالثة عشرة:

الِة قَاُموا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن يَُخاِبُعوَن هللاَ َوهَُو َخاِبُعهُْم َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصَّ

 .[236النااء:]ُكَاالَى يَُراُءوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن هللاَ إاِلَّ قَلِياًل﴾ 

ختم هللا تعالى سورة المنافقين  -علمأوهللا - ولهذاقال العالمة ابن القيم رحمه هللا: 

 َوَمْن يَْفَعْل َذلِكَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تُْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َوال أَْوالُبُكْم َعن ِذْكِر هللا ﴿ :بقوله تعالى

َِ ف ﴾فَأُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُرونَ  َِ َِ َِ َِ ا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ن في ذلك تحذيرً إِ

وسئل بعض الصحابة رضي هللا عنهم عن الخوارج  ،فوقعوا في النفاق ،ذكر هللا عز وجل

فهذا من عالمة النفاق قلة ذكر هللا  ،ال قليالإالمنافقون ال يذكرون هللا  :ال :قال ؟منافقون هم

ا ذاكرا قلبً  ين يبتلأكرم من أوهللا عز وجل  ،لنفاقمان من اأوكثرة ذكره  ،عز وجل

اما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر هللا عز وجلإو ،بالنفاق
2
. 

                                                 

 (.226-222)ص «الوابل الصيب» 2
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الرابعة عشرة: أن يف دوام الذكر يف الطريق والبيح واحلضر والسفر والبقاع تكثرًيا لشهود العبود يووم    

 مةالقيامة فإن البقعة والدار واجلبل واألرض تشهد للذاكر يوم القيا

َوقَاَل *  َوأَْخَرَجِت األَْرُض أَْثقَالَهَا*  ﴿إَِذا ُزْلِزلَِت األَْرُض ِزْلَزالَهَاقال هللا تعالى: 

 .[1ـ2]الزلزلة: بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا﴾*  يَْوَمئٍِذ تَُحدُِّث أَْخبَاَرهَا*  اإِلاَااُن َما لَهَا
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 اناخلامسة عشرة: أن ذكر اهلل عزوجل حرز من الشيط

في الباب حديث أبي هريرة رضي هللا عنه المتقدم قبل أربعة أحابيث، وفيه 

ا ِمنَ »  . «الشَّْيطَاِن يَْوَمهُ َذلَِك َحتَّى يُْمِسيَ  َوَكانَْت لَهُ ِحْرزا

إِنَّ هللا أََمَر يَْحيَى ْبَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  اأْلَْشَعِريِّ  اِرثِ اْلحَ وعن 

فذكر  «...َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِها ،ا بَِخْمِس َكلَِماٍت أَْن يَْعَمَل بَِهاَزَكِريَّ 

فَإِنَّ َمثََل َذلَِك َكَمثَِل َرُجٍل َخَرَج اْلَعُدو  فِي أَثَِرهِ  ،َوآُمُرُكْم أَْن تَْذُكُروا هللا»الحديث، وفيه: 

ا َحتَّى إَِذا أَتَى َعلَى َكَذلَِك اْلَعْبُد ََل يُْحِرُز نَْفَسهُ  ،فَأَْحَرَز نَْفَسهُ ِمْنُهمْ  ،ِحْصٍن َحِصينٍ  ِسَراعا

ْيطَاِن إَِلَّ بِِذْكِر هللا ِمنَ  رواه الترمذي، والحاكم« الشَّ
2
. 

 السادسة عشرة: أن كثرة ذكر اهلل تعاىل سبب الستجابة الدعاء

 يرد َل ةثثًل»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي  (2130

ا، ودعوة المظلوم، واإلمام المقسطالذعاؤهم: اد رواه البيهقي في  «.كر هللا كثيرا

«الشعب»
6
. 

                                                 

(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 2/225(، والحاااااكم )5/220رواه الترمااااذي ) 2

 (.651« )الصحيح الماند»

عالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي (، وحاااانه ال2/321) «الشاااعب»رواه البيهقاااي فاااي  6

 (.2622) «الصحيحة»
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 السابعة عشرة: أنه قبل الدعاء سبب لإلجابة 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت أُمُّ ُسلَْيٍم إِلَى النَّبِيِّ : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2135

ا» :قَالَ  ؟َعلِّْمنِي َكلَِماٍت أَْبُعو بِِهنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ   ،تَُسبِِّحيَن هللا َعزَّ َوَجلَّ َعْشرا

ا ا ،َوتَْحَمِدينَهُ َعْشرا «. قَْد فََعْلتُ  ،قَْد فََعْلتُ  :فَإِنَّهُ يَقُولُ  ؛ثُمَّ َسلِي َحاَجتَكِ  ،َوتَُكبِِّرينَهُ َعْشرا

رواه أحمد، والترمذي
2
. 

 من أسباب تكثري احلسنات وحمو السيئاتالثامنة عشرة: أنه 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِعْنَد َرُسوِل هللا : َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاٍص َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2131

فََاأَلَهُ َسائٌِل ِمْن ُجلََاائِِه َكيَْف  ،«أَيَْعِجُز أََحُدُكْم أَْن يَْكِسَب ُكلَّ يَْوٍم أَْلَف َحَسنَةٍ » :فَقَالَ 

أَْو يَُحط   ،فَيُْكتَُب لَهُ أَْلُف َحَسنَةٍ  ،يَُسبُِّح ِمائَةَ تَْسبِيَحةٍ » :قَالَ  ؟ُداَا أَْلَف َحَانَةٍ يَْكِاُب أَحَ 

. رواه مالم«َعْنهُ أَْلُف َخِطيئَةٍ 
6
. 

 :َمْن قَالَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (2130

ٍة ُحطَّْت َخطَايَاهُ  ُسْبَحاَن هللا َوبَِحْمِدهِ  رواه «. َولَْو َكانَْت ِمْثَل َزبَِد اْلبَْحرِ  ،فِي يَْوٍم ِمائَةَ َمرَّ

مالم
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهَُما َوأَبِي هَُرْيَرةَ  ،َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و (2132

َوََل إِلَهَ إَِلَّ  ،َوالَحْمُد هلل ،ُسْبَحاَن هللا :ْربَعاااْلَكًَلِم أَ  إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ اْصطَفَى ِمنَ » :قَالَ 

َوُحطَّ َعْنهُ  ،ُسْبَحاَن هللا ُكتِبَْت لَهُ بَِها ِعْشُروَن َحَسنَةا  :َوَمْن قَالَ » :قَالَ  .«َوهللا أَْكبَرُ  ،هللا

َوَمْن  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا فَِمْثُل َذلِكَ  :َوَمْن قَالَ  ،هللا أَْكبَُر فَِمْثُل َذلِكَ  :َوَمْن قَالَ  ،ِعْشُروَن َسيِّئَةا 

َوُحطَّ َعْنهُ بَِها  ،ُكتَِب لَهُ بَِها ثًََلثُوَن َحَسنَةا  ،الَحْمُد هلل َربِّ اْلَعالَِميَن ِمْن قِبَِل نَْفِسهِ  :قَالَ 

«عمل اليوم والليلة»رواه أحمد، والناائي في «. ثًََلثُوَن َسيِّئَةا 
3
. 

                                                 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6/112(، والترمااذي )3/260رواه أحمااد ) 2

 (.2201) «الصحيح

 (.6215رواه مالم ) 6

 (. 6212رواه مالم ) 3

، أي: ما يعلو وجه البحر عند اضطرابه واصطدام أمواجه، يعبار باه «زبد البحر»قوله: 

 لكثرة.عن ا

  

(، وصاااححه 351)ص «عماال الياااوم والليلاااة»(، والنااااائي فاااي 6/306رواه أحمااد ) 3

 (.2211و2215« )الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 
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 لذكر وقاية من النارالتاسعة عشرة: أن ا

«. خذوا جنتكم: »ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (2136

َل جنتكم من النار، قولوا: سبحان هللا، »من عدو قد حضر؟ قال:  ،يا رسول هللا :قلنا

 ،ومقدمات ،يأتين يوم القيامة منجيات افإنه ؛والحمد هلل، وَل إله إَل هللا، وهللا أكبر

، والحاكم«عمل اليوم والليلة». رواه الناائي في «الصالحات وهن الباقيات
2
. 

 املساجد للصالة والذكر سبب لتبشبش اهلل لعبده نالعشرون: أن استيطا

َما تََوطََّن َرُجل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2133

ْكرِ  ًَلِة َوالذِّ َكَما يَتَبَْشبَُش أَْهُل اْلَغائِِب بَِغائِبِِهْم إَِذا  ،إَِلَّ تَبَْشبََش هللا لَهُ  ،ُمْسلِم  الَمَساِجَد لِلصَّ

رواه أحمد، وابن ماجة«. قَِدَم َعلَْيِهمْ 
6
. 

 احلادية والعشرون: أنه يؤمِّن العبد من احلسرة يوم القيامة

ا ََل مَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2133 ا قََعَد قَْوم  َمْقَعدا

 ،إَِلَّ َكاَن َعلَْيِهْم َحْسَرةا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَويَُصل وَن َعلَى النَّبِيِّ  فِْيِه، يَْذُكُروَن هللا َعزَّ َوَجلَّ 

رواه أحمد، وابن حبان«. َوإِْن َدَخلُوا الَجنَّةَ لِلثََّوابِ 
3
. 

 اة من ننت اجمللس الذي ال يذكر اهلل فيهالثانية والعشرون: أن ذكر اهلل تعاىل جن

َما ِمْن قَْوٍم » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2131

                                                 

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه 2/132(، والحااكم )135« )عمل اليوم والليلاة» 2

 (.3623« )صحيح الجامع»هللا في 

 ، أي وقايتكم.«جنتكم»قوله: 

الجاامع »(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/626(، وابن ماجة )6/365رواه أحمد ) 6

 (.2260) «الصحيح

(، وصاححه شايخنا العالماة الاوابعي 116-112(، وابان حباان )6/323رواه أحمد ) 3

 (.3611) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 ثواب.، أي: يكون حارة لما فاتهم من ال«وإن بخلوا الجنة للثواب»قوله: 
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َوَكاَن لَهُْم  ،إَِلَّ قَاُموا َعْن ِمْثِل ِجيفَِة ِحَمارٍ  ،فِيهِ  يَقُوُموَن ِمْن َمْجلٍِس ََل يَْذُكُروَن هللاَ  

وبرواه أبو با«. َحْسَرةا 
2
. 

ما اجتمع قوم، ثم : »ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و (2132

رواه أبو «. إال قاموا عن أاتن جيفة ؛ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي  تفرقوا عن غير ذكر هللا، وصالةٍ 

«الكبرى»في  باوب الطيالاي، والناائي
6
. 

 مالالثالثة والعشرون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه مل يرتب على غريه من األع

ََل إِلَهَ » :َمْن قَالَ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2130

فِي يَْوٍم ِمائَةَ  َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير   ،َولَهُ الَحْمدُ  ،إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلكُ 

ةٍ   ،َوُمِحيَْت َعْنهُ ِمائَةُ َسيِّئَةٍ  ،َوُكتِبَْت لَهُ ِمائَةُ َحَسنَةٍ  ،ِرقَابٍ َكانَْت لَهُ َعْدَل َعْشِر  ؛َمرَّ

ا ِمنَ  ا َجاَء بِهِ  ،الشَّْيطَاِن يَْوَمهُ َذلَِك َحتَّى يُْمِسيَ  َوَكانَْت لَهُ ِحْرزا  ،َولَْم يَأِْت أََحد  بِأَْفَضَل ِممَّ

يهمتفق عل «.إَِلَّ أََحد  َعِمَل أَْكثََر ِمْن َذلِكَ 
3
. 

َمْن َدَخَل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعِن ابِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماو (2135

وَق فَقَالَ  َوُهَو  ،َولَهُ الَحْمُد يُْحيِي َويُِميتُ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلكُ  :الس 

َوَمَحا  ،َكتََب هللا لَهُ أَْلَف أَْلِف َحَسنَةٍ  ،لَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير  َوُهَو عَ  ،بِيَِدِه الَخْيرُ  ،َحي  ََل يَُموتُ 

رواه الترمذي، وابن ماجة«. َوَرفََع لَهُ أَْلَف أَْلِف َدَرَجةٍ  ،َعْنهُ أَْلَف أَْلِف َسيِّئَةٍ 
3
. 

 الرابعة والعشرون: أن الذاكر قريب من اهلل واهلل معه بنصره وحمبته وتوفيقه

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي  (2131

َكْت بِي َشفَتَاهُ  ،أَنَا َمَع َعْبِدي إَِذا ُهَو َذَكَرنِي :يَقُولُ  رواه أحمد، وابن ماجة«. َوتََحرَّ
1
. 

                                                 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا العالمااة الااوابعي رحمااه هللا فااي 13/606رواه أبااو باوب ) 2

 (.2233) «الصحيح

(، وصاااححه 1552« )الكبااارى»(، والنااااائي فاااي 2523رواه أباااو باوب الطيالااااي ) 6

 (.1102« )صحيح الجامع»العالمة األلبااي رحمه هللا في 

 (.6212(، ومالم )3613البخاري ) 3

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 6631(، وابن ماجة )3365ه الترمذي )روا 3

القاول »(، وللشيخ ساليم الهاللاي وفقاه هللا رساالة فياه بعناوان 2632) «صحيح الجامع»

 . «الموثوق في تصحيح حديث الاوق رواية وبراية

 =ماه هللا فاي (، وصححه العالمة األلبااي رح3016(، وابن ماجة )6/130رواه أحمد ) 1
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 اخلامسة والعشرون: أنه غراس اجلنة

لَقِيُت إِْبَراِهيَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعِن ابِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (2110

دُ  :لَْيلَةَ أُْسِرَي بِي فَقَالَ  تََك ِمنِّي السًََّلمَ  ،يَا ُمَحمَّ َوأَْخبِْرُهْم أَنَّ الَجنَّةَ طَيِّبَةُ  ،أَْقِرْئ أُمَّ

َوََل إِلَهَ إَِلَّ  ،َوالَحْمُد هلل ،َن هللاُسْبَحا :َوأَنَّ ِغَراَسَها ،َوأَنََّها قِيَعان   ،َعْذبَةُ الَماءِ  ،الت ْربَةِ 

رواه الترمذي«. َوهللا أَْكبَرُ  ،هللا
2
. 

 السادسة والعشرون: أن ذكر اهلل تعاىل يعطي الذاكر قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ماال يطيق فعله بدونه

 َما تَْلقَى ِمنَ  أَنَّ فَاِطَمةَ اْشتََكتْ  ،َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ  (2112

َحى فِي يَِدهَا فَلَمَّا  ،َولَقِيَْت َعائَِشةَ فَأَْخبََرْتهَا ،فَاْاطَلَقَْت فَلَْم تَِجْدهُ  ،َسْبيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَتَى النَّبِيَّ  ،الرَّ

ْد أََخْذاَا إِلَْينَا َوقَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء النَّبِيُّ  ،أَْخبََرْتهُ َعائَِشةُ بَِمِجيِء فَاِطَمةَ إِلَْيهَا ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء النَّبِيُّ 

َحتَّى َوَجْدُت بَْرَب قََدِمِه  ،فَقََعَد بَْينَنَا «َعلَى َمَكانُِكَما» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،َمَضاِجَعنَا فََذهَْبنَا اَقُومُ 

ا َسأَْلتَُما» :ثُمَّ قَالَ  ،َعلَى َصْدِري ا ِممَّ ْن تَُكبَِّرا إَِذا أََخْذتَُما َمَضاِجَعُكَما أَ  ،أَََل أَُعلُِّمُكَما َخْيرا

فَْهَو َخْير  لَُكَما ِمْن  ،َوتَْحَمَداهُ ثًََلثاا َوثًََلثِينَ  ،َوتَُسبَِّحاهُ ثًََلثاا َوثًََلثِينَ  ،هللا أَْربَعاا َوثًََلثِينَ 

متفق عليه«. َخاِدمٍ 
6
. 

قال العالمة ابن القيم رحمه هللا: قيل إن من باوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية 

عن خابم
3
. 

في  -قدس هللا روحه–قال أيًضا: وقد شاهدت من قوة شيخ اإلسالم ابن تيمية و

مشيته، وكالمه، وإقدامه، وكتابته أمًرا عجيبًا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما 

يكتبه الناسخ، في جمعة أو أكثر، وقد شاهد العاكر من قوته في الحرب أمًرا عظيًما 

=

                                                                                                                                   

 (.1226) «صحيح الجامع»

« صااحيح الجااامع»(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3326رواه الترمااذي ) 2

 (.201) «الصحيحة»(، وهو في 5152)

جمع قاع، وهو المكان الماتوي الواسع في وطأة من األرض يعلوه مااء  «قيعان»قوله: 

 «.اهاية»الاماء فيماكه وياتوي اباته 

 

 (.6060(، ومالم )3223خاري )الب 6

 (.212)ص« الوابل الصيب» 3
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اهـ 
2
. 

 الترغيب في مجال  الذكر 

 الس الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرمحة وحفو  املالئكةجم

أَاَّهَُما َشِهَدا َعلَى  ،َوأَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهَُما ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2116

 َوَغِشيَْتُهمُ  ،الَمًَلئَِكةُ  إَِلَّ َحفَّْتُهمُ  ،ََل يَْقُعُد قَْوم  يَْذُكُروَن هللا َعزَّ َوَجلَّ » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ 

ْحَمةُ  ِكينَةُ  َونََزلَْت َعلَْيِهمُ  ،الرَّ رواه مالم«. هللا فِيَمْن ِعْنَدهُ  َوَذَكَرُهمُ  ،السَّ
6
. 

 جمالس الذكر هي جمالس املالئكة

نَّ هلل إ» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (2113 ِِ

ْكرِ َمًَلئَِكةا يَطُ  ا يَْذُكُروَن هللا ،وفُوَن فِي الط ُرِق يَْلتَِمُسوَن أَْهَل الذِّ تَنَاَدْوا  ،فَإَِذا َوَجُدوا قَْوما

وا إِلَى َحاَجتُِكمْ  ْنيَا :قَالَ  ،َهلُم  َماِء الد  فَيَْسأَلُُهْم َرب هُْم  :قَالَ  ،فَيَُحف ونَُهْم بِأَْجنَِحتِِهْم إِلَى السَّ

 ،َويَْحَمُدونَكَ  ،َويَُكبُِّرونَكَ  :يَُسبُِّحونَكَ  :يَقُولُونَ  :قَالُوا ؟ْنُهْم َما يَقُوُل ِعبَاِديَوُهَو أَْعلَُم مِ 

ُدونَكَ   :فَيَقُولُ  :قَالَ  .ََل َوهللا َما َرأَْوكَ  :فَيَقُولُونَ  :قَالَ  ؟َهْل َرأَْونِي :فَيَقُولُ  :قَالَ  .َويَُمجِّ

ا ،َكانُوا أََشدَّ لََك ِعبَاَدةا  ،لَْو َرأَْوكَ  :ونَ يَقُولُ  :قَالَ  ؟َوَكْيَف لَْو َرأَْونِي  ،َوأََشدَّ لََك تَْمِجيدا

ا ا ،َوتَْحِميدا  :قَالَ  .يَْسأَلُونََك الَجنَّةَ  :قَالَ  ؟فََما يَْسأَلُونِي :يَقُولُ  :قَالَ  .َوأَْكثََر لََك تَْسبِيحا

فََكْيَف لَْو أَنَّهُْم  :يَقُولُ  :قَالَ  .َما َرأَْوَها ،ا َربِّ ََل َوهللا يَ  :يَقُولُونَ  :قَالَ  ؟َوَهْل َرأَْوَها :يَقُولُ 

ا :يَقُولُونَ  :قَالَ  ؟َرأَْوَها َوأَْعظََم  ،َوأََشدَّ لََها طَلَباا ،لَْو أَنَُّهْم َرأَْوَها َكانُوا أََشدَّ َعلَْيَها ِحْرصا

ُذونَ  :قَالَ  .فِيَها َرْغبَةا   :قَالَ  ؟َوَهْل َرأَْوَها :يَقُولُ  :قَالَ  .النَّارِ  ِمنَ  :يَقُولُونَ  :قَالَ  ؟فَِممَّ يَتََعوَّ

لَْو  :يَقُولُونَ  :قَالَ  ؟فََكْيَف لَْو َرأَْوَها :يَقُولُ  :قَالَ  .َما َرأَْوَها ،ََل َوهللا يَا َربِّ  :يَقُولُونَ 

ا فَأُْشِهُدُكْم أَنِّي قَْد َغفَْرُت  :لُ فَيَقُو :قَالَ  .َوأََشدَّ لََها َمَخافَةا  ،َرأَْوَها َكانُوا أََشدَّ ِمْنَها فَِرارا

 هُمُ  :قَالَ  .لَْيَس ِمْنُهْم إِنََّما َجاَء لَِحاَجةٍ  ،الَمًَلئَِكِة فِيِهْم فًَُلن   َملَك  ِمنَ  :يَقُولُ  :قَالَ  .لَُهمْ 

خايرواه الب «ََل يَْشقَى بِِهْم َجلِيُسُهمْ  ،الُجلََساءُ 
3
.  

ورواه مالم (2113
3
َك َوتََعالَى َمًَلئَِكةا َسيَّاَرةا فُُضًلا يَتَتَبَُّعوَن إِنَّ هلل تَبَارَ »بلفظ  

                                                 

 (.211المصدر الاابق )ص 2

 (.6000رواه مالم ) 6

 ، أي: عمتهم.«غشيتهم»قوله: 

 (.2305البخاري ) 3

 = (.6251ومالم ) 3
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ْكرِ  ا فِيِه ِذْكر  قََعُدوا َمَعُهمْ  ،َمَجالَِس الذِّ ا  ،فَإَِذا َوَجُدوا َمْجلِسا َوَحفَّ بَْعُضُهْم بَْعضا

ْنيَا ،بِأَْجنَِحتِِهمْ  َماِء الد  قُوا َعَرُجوا َوَصِعُدوا إِلَى فَإِذَ  ،َحتَّى يَْملَئُوا َما بَْينَُهْم َوبَْيَن السَّ ا تَفَرَّ

َماءِ  ِجْئنَا ِمْن  :فَيَقُولُونَ  ؟ِمْن أَْيَن ِجْئتُمْ  ،هللا َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو أَْعلَُم بِِهمْ  فَيَْسأَلُُهمُ  :قَالَ  ،السَّ

 .َويَْسأَلُونَكَ  ،ْحَمُدونَكَ َويَ  ،َويَُهلِّلُونَكَ  ،َويَُكبُِّرونَكَ  ،يَُسبُِّحونَكَ  ،ِعْنِد ِعبَاٍد لََك فِي اْْلَْرضِ 

 ،ََل أَْي َربِّ  :قَالُوا ؟َوَهْل َرأَْوا َجنَّتِي :قَالَ  .يَْسأَلُونََك َجنَّتَكَ  :قَالُوا ؟َوَماَذا يَْسأَلُونِي :قَالَ 

ِمْن  :الُواقَ  ؟َوِممَّ يَْستَِجيُرونَنِي :قَالَ  .َويَْستَِجيُرونَكَ  :قَالُوا ؟فََكْيَف لَْو َرأَْوا َجنَّتِي :قَالَ 

 :قَالُوا ؟فََكْيَف لَْو َرأَْوا نَاِري :قَالَ . ََل  :قَالُوا ؟َوَهْل َرأَْوا نَاِري :قَالَ  ،نَاِرَك يَا َربِّ 

ا  ،فَأَْعطَْيتُُهْم َما َسأَلُوا ،قَْد َغفَْرُت لَُهمْ  :فَيَقُولُ  :قَالَ  .َويَْستَْغفُِرونَكَ  َوأََجْرتُُهْم ِممَّ

 :قَالَ  .َربِّ فِيِهْم فًَُلن  َعْبد  َخطَّاء  إِنََّما َمرَّ فََجلََس َمَعُهمْ  :فَيَقُولُونَ  :قَالَ  ،اْستََجاُروا

 .«اْلقَْوُم ََل يَْشقَى بِِهْم َجلِيُسُهمْ  ُهمُ  ،َولَهُ َغفَْرتُ  :فَيَقُولُ 

 جمالس الذكر يباهي اهلل بأصحابها مالئكته

َخَرَج ُمَعاِويَةُ َعلَى َحْلقٍَة فِي  :هُ قَالَ َرِضَي هللا َعنْ  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (2111

َوهللا  :قَالُوا ؟إاِلَّ َذاكَ  هللا َما أَْجلََاُكمْ  :قَالَ  .َجلَْانَا اَْذُكُر هللا :قَالُوا ؟َما أَْجلََاُكمْ  :الَمْاِجِد فَقَالَ 

َوَما َكاَن أََحٌد بَِمْنِزلَتِي ِمْن َرُسوِل  ،َمةً لَُكمْ أََما إِاِّي لَْم أَْستَْحلِْفُكْم تُهْ  :قَالَ  .َما أَْجلََانَا إاِلَّ َذاكَ 

َما » :َخَرَج َعلَى َحْلقٍَة ِمْن أَْصَحابِِه فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ َرُسوَل هللا ، أَقَلَّ َعْنهُ َحِديثًا ِمنِّي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ْساَلمِ َواَْحَمُدهُ َعلَى َما هََدااَا لِ  ،َجلَْانَا اَْذُكُر هللا :قَالُوا «؟أَْجلََسُكمْ   :قَالَ  .َوَمنَّ بِِه َعلَْينَا ،ْْلِ

أََما إِنِّي لَْم أَْستَْحلِْفُكْم » :قَالَ  .َوهللا َما أَْجلََانَا إاِلَّ َذاكَ  :قَالُوا «؟هللا َما أَْجلََسُكْم إَِلَّ َذاكَ »

رواه «. الَمًَلئَِكةَ  يُبَاِهي بُِكمُ  فَأَْخبََرنِي أَنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ ،َولَِكنَّهُ أَتَانِي ِجْبِريلُ  ،تُْهَمةا لَُكمْ 

مالم
2
. 

 جمالس الذكر سبب إليواء اهلل ألصحابها

بَْينََما هَُو َجالٌِس فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َواقٍِد اللَّْيثِيِّ  (2112

 :قَالَ  ،َوَذهََب َواِحدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاْثنَاِن إِلَى َرُسوِل هللا فَأَْقبََل  ،اْلَمْاِجِد َوالنَّاُس َمَعهُ إِْذ أَْقبََل اَفٌَر ثاََلثَةٌ 

ا أََحُدهَُما فََرأَى فُْرَجةً فِي اْلَحْلقَِة فََجلََس فِيهَا ملسو هيلع هللا ىلصفََوقَفَا َعلَى َرُسوِل هللا  ا اآْلَخُر  ،فَأَمَّ َوأَمَّ

ا الثَّالُِث فَأَْببََر َذاِهبًا ،فََجلََس َخْلفَهُمْ  ا فََرَغ َرسُ  ،َوأَمَّ  أَََل أُْخبُِرُكْم َعنِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا فَلَمَّ

ا أََحُدُهْم فَأََوى إِلَى هللا ،النَّفَِر الثًََّلثَةِ  ا اْْلَخُر فَاْستَْحيَا ،فَآَواهُ هللا ؛أَمَّ فَاْستَْحيَا هللا  ؛َوأَمَّ

ا اْْلَخُر فَأَْعَرضَ  ،ِمْنهُ  متفق عليه«. فَأَْعَرَض هللا َعْنهُ  ؛َوأَمَّ
6
 .

=

                                                                                                                                   

 أي: زيابة على الحفظة. «، فضاًل »قوله: 

 (.6002رواه مالم ) 2

 (.6202(، ومالم )22البخاري ) 6



  الترغيب في مجال  الذكر

 

031 

 

 كر تابب ألصحابها بخول الجنةمجالس الذ 

َما  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (2110

ْكرِ  ْكِر الَجنَّةُ » :قَالَ  ؟َغنِيَمةُ َمَجالِِس الذِّ رواه أحمد«.  َغنِيَمةُ َمَجالِِس الذِّ
2
. 

 ابيث، والشاهد في رواية مالم.وفي الباب حديث أبي هريرة المتقدم قبل ثالثة أح

 جمالس الذكر تسبب ألصحابها مغفرة الذنوب

َما ِمْن قَْوٍم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2115

َماءِ  نَ إَِلَّ نَاَداُهْم ُمنَاٍد مِ  ،ََل يُِريُدوَن بَِذلَِك إَِلَّ َوْجَههُ  ،اْجتََمُعوا يَْذُكُروَن هللا أَْن قُوُموا  ،السَّ

ا لَُكمْ  لَْت َسيِّئَاتُُكْم َحَسنَاتٍ  ،َمْغفُورا رواه أحمد، وأبو يعلى« قَْد بُدِّ
6
. 

 جمالس الذكر رياض اجلنة

إَِذا َمَرْرتُْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (2111

ْكرِ » :قَالَ  ؟َوَما ِريَاُض الَجنَّةِ  :قَالُوا «بِِريَاِض الَجنَِّة فَاْرتَُعوا رواه أحمد، «. ِحلَُق الذِّ

والترمذي
3
. 

 جمالس الذكر أمان من التحسر وننت اجمللس الذي ال يذكر اهلل فيه

تقدمت قبل اثني  افي الباب حديثان ألبي هريرة، وحديث لجابر رضي هللا عنهم

 عشر حديثًا.

                                                 

صااحيح الترغيااب »(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6/210) رواه أحمااد 2

 (.2100) «والترهيب

، أي: أيُّ غنيمااة واتيجااة تحصاال لْلااااان إذا حضاار «مااا غنيمااة مجااالس الااذكر»قولااه: 

 مجالس يذكر هللا فيها. قاله الاندي.  

 فاي (، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا3232(، وأبو يعلى )3/236رواه أحمد ) 6

 (.2103) «صحيح الترغيب والترهيب»

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3120(، والترمااذي )3/210رواه أحمااد ) 3

 (.6126) «الصحيحة»

قال الحافظ المنذري رحمه هللا الرتاع: هاو األكال والشارب فاي خصاب  «فارتعوا»قوله: 

 وسعة. 



 في اإلكثار من دعاء هللا تعالى الترغيب                                                            

 

030 

  تعالىالترغيب في اإلكثار من دعاء هللا

 تعريف الدعاء لغة واصطالًحا

 الدعاء لغة: النداء والرغبة.

 واصطالًحا: ينقام إلى قامين:

 ـ بعاء العبابة وهو: أن يقوم اإلااان بعبابة هللا.2

لشيء، فتقول: يا رب اغفرلي، يا رب اء الماألة، وهو: أن تاأل هللا اـ بع6

ارحمني
2
. 

 األمر بدعاء اهلل تعاىل

ًعا َوُخْفيَةً إِاَّهُ ال يُِحبُّ الُمْعتَِدينَ لى: قال هللا تعا َوال تُْفِاُدوا فِي  ﴿اْبُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

األَْرِض بَْعَد إِْصالِحهَا َواْبُعوهُ َخْوفًا َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمةَ هللاِ قَِريٌب ِمَن الُمْحِانِيَن﴾ 
 .[12]األعراف:

 تَبَاَركَ  هللا َعنِ  َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َعنِ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ و (2120

ْمتُ  إِاِّي ،ِعبَاِبي يَا» :قَالَ  أَاَّهُ  َوتََعالَى ًما بَْينَُكمْ  َوَجَعْلتُهُ  ،اَْفِاي َعلَى الظُّْلمَ  َحرَّ  فاََل  ُمَحرَّ

 إاِلَّ  َجائِعٌ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .ِدُكمْ أَهْ  فَاْستَْهُدواِي هََدْيتُهُ  َمنْ  إاِلَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .تَظَالَُموا

 فَاْستَْكُاواِي َكَاْوتُهُ  َمنْ  إاِلَّ  َعارٍ  ُكلُُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .أُْطِعْمُكمْ  فَاْستَْطِعُمواِي أَْطَعْمتُهُ  َمنْ 

اُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَاَا ،َوالنَّهَارِ  بِاللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إِاَُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا .أَْكُاُكمْ   فَاْستَْغفُِرواِي َجِميًعا الذُّ

ي تَْبلُُغوا لَنْ  إِاَُّكمْ  ،ِعبَاِبي يَا لَُكمْ  أَْغفِرْ  واِي َضرِّ  يَا .فَتَْنفَُعواِي اَْفِعي تَْبلُُغوا َولَنْ  ،فَتَُضرُّ

لَُكمْ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي  َما ِمْنُكمْ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَْلبِ  أَْتقَى َعلَى َكااُوا َوِجنَُّكمْ  َوإِْاَاُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

لَُكمْ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي يَا .َشْيئًا ُمْلِكي فِي َذلِكَ  َزابَ   أَْفَجرِ  َعلَى َكااُوا َوِجنَُّكمْ  َوإِْاَاُكمْ  َوآِخَرُكمْ  أَوَّ

 َوإِْاَاُكمْ  َوآِخَرُكمْ  لَُكمْ أَوَّ  أَنَّ  لَوْ  ،ِعبَاِبي يَا .َشْيئًا ُمْلِكي ِمنْ  َذلِكَ  اَقَصَ  َما َواِحدٍ  َرُجلٍ  قَْلبِ 

ا َذلِكَ  اَقَصَ  َما َمْاأَلَتَهُ  إِْاَاانٍ  ُكلَّ  فَأَْعطَْيتُ  فََاأَلُواِي َواِحدٍ  َصِعيدٍ  فِي قَاُموا َوِجنَُّكمْ   ِممَّ

 ثُمَّ  ،لَُكمْ  أُْحِصيهَا لُُكمْ أَْعَما ِهيَ  إِاََّما ِعبَاِبي يَا .اْلبَْحرَ  أُْبِخلَ  إَِذا اْلِمْخيَطُ  يَْنقُصُ  َكَما إاِلَّ  ِعْنِدي

رواه «. اَْفَاهُ  إاِلَّ  يَلُوَمنَّ  فاََل  َذلِكَ  َغْيرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  ،هللا فَْليَْحَمدْ  َخْيًرا َوَجدَ  فََمنْ  إِيَّاهَا أَُوفِّيُكمْ 

مالم
6
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 عثيمين رحمه هللا.( للعالمة ابن 6/2131) «شرح رياض الصالحين» 2

 (.6100رواه مالم ) 6



  الترغيب في اإلكثار من دعاء هللا تعالى
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 بيان ما ُوِعَد به من دعا اهلل جل وعال 

ْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذيَن يَْاتَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَبتِي ﴿َوقَاَل َربُُّكُم اْبُعواِي أَ قال هللا تعالى: 

ََّم َباِخِريَن﴾  .[20]غافر:  َسيَْدُخلُوَن َجهَن

﴿َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِبي َعنِّي فَإِاِّي قَِريٌب أُِجيُب َبْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َبَعاِن وقال تعالى: 

 .[252 ]البقرة: ي لََعلَّهُْم يَْرُشُدونَ فَْليَْاتَِجيبُوْا لِي َوْليُْؤِمنُوْا بِ 

 يَْدُعو ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  أَنَّ رضي هللا عنه،  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ و (2122

ا :ثًََلثٍ  إِْحَدى بَِها هللا أَْعطَاهُ  إَِلَّ  ،َرِحمٍ  قَِطيَعةُ  َوََل  ،إِْثم   فِيَها لَْيسَ  بَِدْعَوةٍ  لَ  أَنْ  إِمَّ  لَهُ  تَُعجَّ

ا ،َدْعَوتُهُ  ا ،اْْلِخَرةِ  فِي لَهُ  يَدَِّخَرَها أَنْ  َوإِمَّ وءِ  ِمنَ  َعْنهُ  يَْصِرفَ  أَنْ  َوإِمَّ  :قَالُوا «ِمْثلََها الس 

.ر واه أحمد، وأبو يعلى «أَْكثَرُ  هللا» :قَالَ  .اُْكثِرُ  إًِذا
2
. 

 الدعاء هو العبادة

َعاُء ُهَو » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  نِ عَ ، مارضي هللا عنه النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ  (2126 الد 

رواه أبو باوب«. قَاَل َربُُّكْم اْبُعواِي أَْستَِجْب لَُكْم﴾و﴿ «اْلِعبَاَدةُ 
6
. 

 الدعاء من أسباب معية اهلل للعبد معية خاصة تقتضي النصر والتوفيق

إِنَّ هللا يَقُوُل » قال: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا عن أاس بن مالك رضي هللا عنه، أن  (2123

رواه أحمد«.َوأَنَا َمَعهُ إَِذا َدَعانِي ،نَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِيأَ 
3
. 

 الدعاء من أعظم األسباب لدفع البالء قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه

اِحِميَن قال هللا تعالى:  رُّ َوأَاَت أَْرَحُم الرَّ  *﴿َوأَيُّوَب إِْذ اَاَبى َربَّهُ أَاِّي َماَّنَِي الضُّ

ْن ِعنِداَا َوِذْكَرى فَاْستََجْبنَا  َعهُْم َرْحَمةً مِّ لَهُ فََكَشْفنَا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتَْينَاهُ أَْهلَهُ َوِمْثلَهُم مَّ

 .[53 - 53]األابياء:  لِْلَعابِِديَن ﴾

                                                 

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 6/612(، وأباو يعلاى )3/25رواه أحمد ) 2

 (.2132) «الصحيح

(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 5/305(، والترماااذي )3/316رواه أباااو باوب ) 6

 (.2160) «الجامع الصحيح»

الجاااامع »بإساااناب صاااحيح، وهاااو فاااي ( 2/26(، وأباااو يعلاااى )3/620رواه أحماااد ) 3

 (.1/2161) «الصحيح
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 يَْكِذبْ  لَمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  أَنَّ رضي هللا عنه،  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (2123

﴾، َسقِيم   إِنِّي: ﴿قَْولُهُ  :هللا َذاتِ  فِي ثِْنتَْينِ  ،َكَذبَاتٍ  ثًََلثَ  إَِلَّ  ،قَط   السًََّلم لَْيهِ عَ  النَّبِي   إِْبَراِهيمُ 

 َوَمَعهُ  ،َجبَّارٍ  أَْرضَ  قَِدمَ  فَإِنَّهُ  ؛َساَرةَ  َشأْنِ  فِي َوَواِحَدة  ﴾، َهَذا َكبِيُرُهمْ  فََعلَهُ  بَلْ : ﴿َوقَْولُهُ 

 ،َعلَْيكِ  يَْغلِْبنِي اْمَرأَتِي أَنَّكِ  يَْعلَمْ  إِنْ  الَجبَّارَ  َهَذا إِنَّ  لََها فَقَالَ  ،النَّاسِ  أَْحَسنَ  َوَكانَتْ  ،َساَرةُ 

ْسًَلمِ  فِي أُْختِي فَإِنَّكِ  ،أُْختِي أَنَّكِ  فَأَْخبِِريهِ  ،َسأَلَكِ  فَإِنْ  ا اْْلَْرضِ  فِي أَْعلَمُ  ََل  فَإِنِّي ؛اإْلِ  ُمْسلِما

افَلَ  َوَغْيَركِ  ،َغْيِري  أَْرَضكَ  قَِدمَ  لَقَدْ  :لَهُ  فَقَالَ  ،أَتَاهُ  الَجبَّارِ  أَْهلِ  بَْعضُ  َرآَها أَْرَضهُ  َدَخلَ  مَّ

 السًََّلم َعلَْيهِ  إِْبَراِهيمُ  فَقَامَ  ،بَِها فَأُتِيَ  إِلَْيَها فَأَْرَسلَ  ،لَكَ  إَِلَّ  تَُكونَ  أَنْ  لََها يَْنبَِغي ََل  اْمَرأَة  

ًَلةِ  إِلَى  ،َشِديَدةا  قَْبَضةا  يَُدهُ  فَقُبَِضتْ  ،إِلَْيَها يََدهُ  بََسطَ  أَنْ  يَتََمالَكْ  لَمْ  َعلَْيهِ  َدَخلَتْ  افَلَمَّ  ،الصَّ

كِ  َوََل  ،يَِدي يُْطلِقَ  أَنْ  هللا اْدِعي :لََها فَقَالَ   اْلقَْبَضةِ  ِمنَ  أََشدَّ  فَقُبَِضتْ  ،فََعادَ  ،فَفََعلَتْ  ،أَُضر 

 :فَقَالَ  ،اْْلُولَيَْينِ  اْلقَْبَضتَْينِ  ِمنَ  أََشدَّ  فَقُبَِضتْ  ،فََعادَ  ،فَفََعلَتْ  ،َذلِكَ  لَ ِمثْ  لََها فَقَالَ  ،اْْلُولَى

كِ  ََل  أَنْ  هللا فَلَكِ  ،يَِدي يُْطلِقَ  أَنْ  هللا اْدِعي  َجاءَ  الَِّذي َوَدَعا يَُدهُ  َوأُْطلِقَتْ  ،فَفََعلَتْ  ،أَُضرَّ

 ،أَْرِضي ِمنْ  فَأَْخِرْجَها ،بِإِْنَسانٍ  تَأْتِنِي َولَمْ  ،بَِشْيطَانٍ  تَْيتَنِيأَ  إِنََّما إِنَّكَ  :لَهُ  فَقَالَ  ،بَِها

ا ،تَْمِشي فَأَْقبَلَتْ  :قَالَ  َهاَجرَ  َوأَْعِطَها  :لََها فَقَالَ  ،اْنَصَرفَ  السًََّلم َعلَْيهِ  إِْبَراِهيمُ  َرآَها فَلَمَّ

ا :قَالَتْ  َمْهيَمْ  ا َوأَْخَدمَ  ،اْلفَاِجرِ  يَدَ  هللا َكفَّ  َخْيرا  .«َخاِدما

ُكمْ  فَتِْلكَ  :هَُرْيَرةَ  أَبُو قَالَ  الاََّماءِ  َماءِ  بَنِي يَا أُمُّ
2
. 

َرُجٌل ِمْن بَنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَسَحَر َرُسوَل هللا : َعْنهَا قَالَتْ  هللاَعْن َعائَِشةَ َرِضَي و (2121

يَُخيَُّل إِلَْيِه أَاَّهُ َكاَن يَْفَعُل الشَّْيَء  ملسو هيلع هللا ىلص َحتَّى َكاَن َرُسوُل هللا ،لَبِيُد ْبُن اأْلَْعَصمِ  :ُزَرْيٍق يُقَاُل لَهُ 

يَا » :ثُمَّ قَالَ  ،َوَبَعا ،لَِكنَّهُ َبَعا ،أَْو َذاَت لَْيلٍَة َوهَُو ِعْنِدي ،َحتَّى إَِذا َكاَن َذاَت يَْومٍ  ،َوَما فََعلَهُ 

فَقََعَد أََحُدُهَما ِعْنَد  ،أَتَانِي َرُجًَلنِ  ،أََشَعْرِت أَنَّ هللا أَْفتَانِي فِيَما اْستَْفتَْيتُهُ فِيهِ  ،َعائَِشةُ 

ُجلِ  :فَقَاَل أََحُدُهَما لَِصاِحبِهِ  ،َواْْلَخُر ِعْنَد ِرْجلَيَّ  ،َرْأِسي  :قَالَ  .َمْطبُوب   :فَقَالَ  ؟َما َوَجُع الرَّ

َوُجفِّ  ،ٍط َوُمَشاطَةٍ فِي ُمشْ  :قَالَ  ؟فِي أَيِّ َشْيءٍ  :قَالَ  .لَبِيُد ْبُن اْْلَْعَصمِ  :قَالَ  ؟َمْن طَبَّهُ 

فِي اَاٍس ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَاهَا َرُسوُل هللا  «.فِي بِْئِر َذْرَوانَ  :قَالَ  ؟َوأَْيَن ُهوَ  :قَالَ  .طَْلِع نَْخلٍَة َذَكرٍ 

َها أَْو َكأَنَّ ُرُءوَس نَْخلِ  ،َكأَنَّ َماَءَها نُقَاَعةُ اْلِحنَّاءِ  ،يَا َعائَِشةُ » :فَقَالَ  ،فََجاءَ  ،أَْصَحابِهِ 

يَاِطينِ  فََكِرْهُت  ،هللاقَْد َعافَانِي » :قَالَ  ؟أَفاََل اْستَْخَرْجتَهُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ُرُءوُس الشَّ

ا َر َعلَى النَّاِس فِيِه َشر ا . متفق عليهفَُدفِنَتْ  ،فَأََمَر بِهَا ،«أَْن أُثَوِّ
6
. 

                                                 

 (.6302(، ومالم )3315رواه البخاري ) 2

، أي: مااا «مهاايم»، أي: شاااهد، وضااامن أن ال أضاارك.  «فلااك هللا أن ال أضاارك»قولااه: 

، أي:  وهبني خابًما، وهي هااجر والخاابم يقاع علاى «وأَخدم خاِبًما»شأاك، وما خبرك. 

 الذكر واألاثى.

 (.6251(، ومالم )1022ري )البخا 6

 =هو: ما يمشط مان الشاعر،  «في مشط، ومشاطة»، أي: ماحور. قوله: «مطبوب»قوله: 
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ُجاًل يَْصُدُر َرأَْيُت رَ وعن أبي جري جابر بن سليم رضي هللا عنه قال:  (2122 

 ملسو هيلع هللا ىلصهََذا َرُسوُل هللا  :قَالُوا ؟َمْن هََذا :النَّاُس َعْن َرْأيِِه اَل يَقُوُل َشْيئًا إاِلَّ َصَدُروا َعْنهُ قُْلتُ 

تَْينِ  ،َعلَْيَك الاَّاَلُم يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  ُم فَإِنَّ َعلَْيَك السًََّل  ؛ََل تَقُْل َعلَْيَك السًََّلمُ » :قَالَ  .َمرَّ

أَنَا َرُسوُل هللا الَِّذي إَِذا » :قَالَ  ؟أَْاَت َرُسوُل هللا :قُْلتُ  :قَالَ  «السًََّلُم َعلَْيكَ  قُلِ  ،تَِحيَّةُ الَميِّتِ 

َوإَِذا ُكْنَت  ،َوإِْن أََصابََك َعاُم َسنٍَة فََدَعْوتَهُ أَْنبَتََها لَكَ  ،فََدَعْوتَهُ َكَشفَهُ َعْنكَ  ،أََصابََك ُضر  

رواه أبو باوب، «. فََدَعْوتَهُ َردََّها َعلَْيكَ  ،أَْو فًََلٍة فََضلَّْت َراِحلَتُكَ  ،ٍض قَْفَراءَ بِأَرْ 

والترمذي
2
. 

َل يغني حذر »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  (2120

من قدر، والدعاء ينفع مما نزل، ومما لم ينزل، وإن البًلء لينزل فيتلقاه الدعاء، 

. رواه الحاكم«لى يوم القيامةفيعتلجان إ
6
. 

الدعاء ينفع »: ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (2125

. رواه الحاكم«مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد هللا بالدعاء
3
. 

 إَِلَّ  اْلقََضاءَ  يَُرد   ََل » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ رضي هللا عنه  َسْلَمانَ  َعنْ و (2121

َعاءُ  رواه الترمذي«. اْلبِر   إَِلَّ  ،اْلُعْمرِ  فِي يَِزيدُ  َوََل  ،الد 
3
. 

=

                                                                                                                                   

وهماا بمعناى  «وجاف»فاي بعاض النااخ « وجاب طلعاة ذكار»ويخرج في المشاط مناه. 

واحااد، وهااو وعاااء طلااع النخاال، وهااو الغشاااء الااذي يكااون عليااه، ويطلااق علااى الااذكر، 

 «شرح النووي  علاى ماالم»ااظر:  «طلعة ذكر»حديث بقوله: واألاثى، فلهذا قيده في ال

 .«هدي الااري»(، و23/315)

(، وحااانه شاايخنا العالمااة الااوابعي 0/102(، والترمااذي )22/230رواه أبااو باوب ) 2

 (.212« )الصحيح الماند»رحمه هللا في 

لاون حكماه. ، أي: يأخذون منه كلَّ ما حكم باه، ويقب«ال يقول قوالً إال صدروا عنه»قوله 

، أي: خالياة عان المااء، والشاجر. «باأرض  قفار»، أي: قحط،وجادب. «عام سنة»قوله: 

 ، أي: ضاعت، وغابت عنك.«فضلت راحلتك»، أي: مفازة. «أو فالة»قوله: 

 «صااحيح الجااامع»(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2523رواه الحاااكم ) 6

(0031.) 

« صحيح الجامع»انه العالمة األلبااي رحمه هللا في (، وح2522رواه الحاكم  برقم ) 3

(3301.) 

 = «الصاااحيحة»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 6231رواه الترماااذي )  3
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وعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال:  كنا جلوًسا عند النبي  (2100

أَل أخبركم بشىء إذا نزل برجل منكم الكرب، أو بًلء من بًليا الدنيا دعا »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص

إَل أنت سبحانك إني كنت  دعاء ذي النون َل إله»فقيل له: بلى. فقال:  «به يفرج عنه

. رواه  الحاكم«من الظالمين
2
. 

: قال ابن أبي العز رحمه هللا: والذي عليه أكثر الخلق من المالمين، وسائر فائدة

أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى األسباب في جلب المنافع، وبفع المضار
6
 اهـ 

الداء »كتابه العظيم والبن القيم رحمه هللا كالم جميل جًدا حول الدعاء في 

والدواء
3
 لم يمنعني من اقله إال خوف اإلطالة، فراجعه إن شئت. «

 أعجز الناس من عجز يف الدعاء

أعجز الناس : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (2102

. رواه الطبرااي«من عجز في الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسًلم
3
. 

 تعاىل الدعاء أكرم شيء  على اهلل

لَْيَس َشْيء  أَْكَرَم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2106

َعاءِ  َعلَى هللا ُسْبَحانَهُ ِمنَ  رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجة«. الد 
1
. 

 الدعاء من صفات أنبياء اهلل تعاىل

بَْت قَْبلَهُْم قال هللا تعالى عن اوح عليه الاالم:  بُوا َعْبَداَا َوقَالُوا ﴿َكذَّ قَْوُم اُوٍح فََكذَّ

=

                                                                                                                                   

(213.) 

 ، أي: قضاء هللا وقدره.«القضاء»قوله: 

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2033) «الصحيحة»(، وهو في 2/101رواه الحاكم ) 2

 (.6/202) «يدة الطحاويةشرح العق» 6

 (.63ـ 1) 3

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1112) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.202) «الصحيحة»

(، وحااانه العالمااة 3561(، واباان ماجااة )3300(، والترمااذي )6/326رواه أحمااد ) 1

 (.1316« )صحيح الجامع»األلبااي رحمه هللا في 
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 .[20 -1]القمر:  فََدَعا َربَّهُ أَاِّي َمْغلُوٌب فَااتَِصْر﴾ *َمْجنُوٌن َواْزُبِجَر  

﴿َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا اْلبَلََد آِمناً وقال تعالى عن إبراهيم عليه الاالم: 

َن النَّاِس فََمن تَبَِعنِي فَإِاَّهُ ِمنِّي  *اَّْعبَُد األَْصنَاَم َواْجنُْبنِي َوبَنِيَّ أَن  َربِّ إِاَّهُنَّ أَْضلَْلَن َكثِيراً مِّ

ِحيٌم  يَّتِي بَِواٍب َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد  *َوَمْن َعَصااِي فَإِاََّك َغفُوٌر رَّ بَّنَا إِاِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ رَّ

ِم َربَّنَ  َن بَْيتَِك الُمَحرَّ َن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقهُم مِّ الَةَ فَاْجَعْل أَْفئَِدةً مِّ ا لِيُقِيُموْا الصَّ

َربَّنَا إِاََّك تَْعلَُم َما اُْخفِي َوَما اُْعلُِن َوَما يَْخفَى َعلَى هللا ِمن َشْيٍء  *الثََّمَراِت لََعلَّهُْم يَْشُكُروَن 

ِ الَِّذي َوهََب لِي َعلَى اْلِكبَِر إِْسَماِعيَل َوإِْسَحَق إِنَّ  * َماءِ فَي األَْرِض َوالَ فِي الاَّ  اْلَحْمُد هلِل 

َعاءِ  يَّتِي َربَّنَا َوتَقَبَّْل ُبَعاءِ  * َربِّي لََاِميُع الدُّ الَِة َوِمن ُذرِّ َربَّنَا  * َربِّ اْجَعْلنِي ُمقِيَم الصَّ

 .[32 -31]إبراهيم:  يَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحَااُب﴾اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِ 

﴿َوقَاَل ُموَسى َربَّنَا إِاََّك آتَْيَت وقال تعالى عن موسى وهارون عليهما الاالم: 

ْايَا َربَّنَا لِيُِضلُّوْا َعن َسبِيلَِك َربَّنَا اْطِمْس َعلَ  ى فِْرَعْوَن َوَمألهُ ِزينَةً َوأَْمَواالً فِي اْلَحيَاِة الدُّ

ْعَوتُُكَما  *أَْمَوالِِهْم َواْشُدْب َعلَى قُلُوبِِهْم فاَلَ يُْؤِمنُوْا َحتَّى يََرُوْا اْلَعَذاَب األَلِيَم  قَاَل قَْد أُِجيبَت بَّ

 .[51 - 55]يواس:  فَاْستَقِيَما َوالَ تَتَّبَِعآنِّ َسبِيَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُموَن﴾

هُنَالَِك َبَعا َزَكِريَّا َربَّهُ قَاَل َربِّ هَْب لِي ِمن ﴿وقال تعالى عن زكريا عليه الاالم: 

َعاءِ  يَّةً طَيِّبَةً إِاََّك َسِميُع الدُّ  .[35]آل عمران:  ﴾لَُّدْاَك ُذرِّ

 *َخفِي اً  إِْذ اَاَبى َربَّهُ اَِداءً  *ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدهُ َزَكِريَّا  *﴿كهيعص وقال تعالى: 

ْأُس َشْيباً َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ َشقِي اً﴾قَاَل َربِّ إِاِّ   -2]مريم:  ي َوهََن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّ

3]. 

 كثير الدعاء لربه ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان ابينا 

الراويأَْو َعْن أَبِي َسِعيٍد َشكَّ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ف (2103
2
ا َكاَن َغْزَوةُ : قَالَ   لَمَّ

فَأََكْلنَا  ،فَنََحْراَا اََواِضَحنَا ،لَْو أَِذْاَت لَنَا ،يَا َرُسوَل هللا :لنَّاَس َمَجاَعةٌ قَالُواتَبُوَك أََصاَب ا

إِْن فََعْلَت قَلَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ،فََجاَء ُعَمرُ  :قَالَ  «اْفَعلُوا» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َوابَّهَنَّا

لََعلَّ هللا أَْن يَْجَعَل فِي  ؛ثُمَّ اْبُع هللا لَهُْم َعلَْيهَا بِاْلبََرَكةِ  ،فَْضِل أَْزَواِبِهمْ َولَِكْن اْبُعهُْم بِ  ،الظَّْهرُ 

 :قَالَ  .ثُمَّ َبَعا بِفَْضِل أَْزَواِبِهمْ  ،فَبََاطَهُ  ،فََدَعا بِنِطَعٍ  :قَالَ  «نََعمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  .َذلِكَ 

ُجُل يَِجيُء بَِكفِّ   ،َويَِجيُء اآْلَخُر بَِكْاَرةٍ  :َويَِجيُء اآْلَخُر بَِكفِّ تَْمٍر قَالَ  :ُذَرٍة قَالَ  فََجَعَل الرَّ

ثُمَّ  ،َعلَْيِه بِاْلبََرَكةِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََدَعا َرُسوُل هللا  :َحتَّى اْجتََمَع َعلَى النِّطَِع ِمْن َذلَِك َشْيٌء يَِايٌر قَالَ 

ُذوا فِي أَْوِعيَتِِهْم َحتَّى َما تََرُكوا فِي اْلَعْاَكِر ِوَعاًء إاِلَّ فَأَخَ  :قَالَ  «ُخُذوا فِي أَْوِعيَتُِكمْ » :قَالَ 

أَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوفََضلَْت فَْضلَةٌ  ،َحتَّى َشبُِعوا ،فَأََكلُوا :َملَئُوهُ قَالَ 

. رواه «الَجنَّةِ  فَيُْحَجَب َعنِ  ،د  َغْيَر َشاك  ََل يَْلقَى هللا بِِهَما َعبْ  ،َوأَنِّي َرُسوُل هللا ،هللا
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مالم
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُْم َكااُوا َمَع َرُسوِل هللا وعن البراء بن عازب رضي هللا عنهما  (2103

 ،ملسو هيلع هللا ىلص فَأَتَْوا َرُسوَل هللا ،فَنََزُحوهَا ،فَنََزلُوا َعلَى بِْئرٍ  ،يَْوَم اْلُحَدْيبِيَِة أَْلفًا َوأَْربََع ِمائٍَة أَْو أَْكثَرَ 

 ،فَبََصقَ  ،فَأُتَِي بِهِ  ،«اْئتُونِي بَِدْلٍو ِمْن َمائَِها» :ثُمَّ قَالَ  ،َوقََعَد َعلَى َشفِيِرهَا ،فَأَتَى اْلبِْئرَ 

. رواه َحتَّى اْرتََحلُوا ،َوِرَكابَهُمْ  ،فَأَْرَوْوا أَْافَُاهُمْ  ،«َدُعوَها َساَعةا » :ثُمَّ قَالَ  ،فََدَعا

البخاري
6
. 

َوَما ِمنَّا إِْاَااٌن إاِلَّ  ،لَقَْد َرأَْيتُنَا لَْيلَةَ بَْدرٍ : َعْنهُ قَالَ  هللاَرِضَي  َعْن َعلِيٍّ و (2101

َوَما َكاَن ِمنَّا  ،َحتَّى أَْصبَحَ  ،َويَْدُعو ،فَإِاَّهُ َكاَن يَُصلِّي إِلَى َشَجَرةٍ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصإاِلَّ َرُسوَل هللا  ،اَائِمٌ 

.  رواه أحمد، وأبو يعلىِن اأْلَْسَوبِ فَاِرٌس يَْوَم بَْدٍر َغْيَر اْلِمْقَداِب بْ 
3
. 

                                                 

قالَّ »النواضاح مان اإلبال التاي يااتقى عليهاا. قولاه :  «اواضاحنا»(. قولاه: 60مالم ) 2

 المراب بالظهر هنا الدواب سميت ظهًرا؛ لكواها يركب على ظهرها. «الظهر

الناازح هااو: اسااتقاء جميااع ماااء البئاار. قولااه:   «فنزحوهااا»(. قولااه: 3212البخاااري ) 6

 أي: طرفها. ،«شفيرها»

(، وصححه شيخنا العالماة الاوابعي رحماه 2/236(، وأبو يعلى )2222رواه أحمد ) 3

 (.2136« )الجامع الصحيح»هللا في 
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 الثلث األخري من الليل

يَْنِزُل َرب نَا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (2102

ْنيَا ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث ا َماِء الد   ؛َمْن يَْدُعونِي :للَّْيِل اْْلِخُر يَقُولُ تَبَاَرَك َوتََعالَى ُكلَّ لَْيلٍَة إِلَى السَّ

متفق عليه«. فَأَْغفَِر لَهُ  ؛فَأُْعِطيَهُ َمْن يَْستَْغفُِرنِي ؛َمْن يَْسأَلُنِي ،فَأَْستَِجيَب لَهُ 
2
. 

إِنَّ فِي اللَّْيِل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ و (2100

ْنيَا َواْْلِخَرِة إَِلَّ أَْعطَاهُ إِيَّاهُ لََساَعةا ََل يَُوافِقُ  ا ِمْن أَْمِر الد   ،َها َرُجل  ُمْسلِم  يَْسأَُل هللا َخْيرا

رواه مالم«. َوَذلَِك ُكلَّ لَْيلَةٍ 
6
. 

أَْقَرُب » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ وعن عمرو بن عباة رضي هللا عنه أاه:  (2105

ب  ِمَن الَعْبِد فِي  ْن يَْذُكُر هللا  ،َجْوِف اللَّْيِل اْْلِخرِ َما يَُكوُن الرَّ فَإِْن اْستَطَْعَت أَْن تَُكوَن ِممَّ

رواه الترمذي«. فَُكنْ  ،فِي تِْلَك السَّاَعةِ 
3
. 

 آخر ساعة من يوم اجلمعة

 ،َذَكَر يَْوَم اْلُجُمَعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2101

َوهَُو قَائِم  يَُصلِّي يَْسأَُل هللا تََعالَى َشْيئاا إَِلَّ  ،ََل يَُوافِقَُها َعْبد  ُمْسلِم   فِيِه َساَعة  » :فَقَالَ 

. متفق عليهَوأََشاَر بِيَِدِه يُقَلِّلُهَا ،«أَْعطَاهُ إِيَّاهُ 
3
. 

يَْوُم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  َعنِ رضي هللا عنهما،  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (2150

 ،ََل يُوَجُد فِيَها َعْبد  ُمْسلِم  يَْسأَُل هللا َشْيئاا إَِلَّ آتَاهُ إِيَّاهُ  ،اْثنَتَا َعْشَرةَ َساَعةا  الُجُمَعةِ 

رواه أبو باوب، والناائي«. فَاْلتَِمُسوَها آِخَر َساَعٍة بَْعَد اْلَعْصرِ 
1
. 

اْلتَِمُسوا » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و (2152

                                                 

 (.015(، ومالم )0313البخاري ) 2

( 6/352) «المفهام»(، وهذه الااعة هي الثلث األخير مان الليال كماا فاي 010مالم ) 6

 للقرطبي رحمه هللا.

 (.2162) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 20/31)رواه الترمذي  3

 (.516(، ومالم )131البخاري ) 3

الجاامع »(، وحانه شايخنا رحماه هللا فاي 3/11(، و الناائي )3/306رواه أبو باوب ) 1

 (.2121) «الصحيح
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رواه الترمذي«. السَّاَعةَ الَّتِي تُْرَجى فِي يَْوِم الُجُمَعِة بَْعَد اْلَعْصِر إِلَى َغْيبُوبَِة الشَّْمسِ 
2
. 

 :َجالِسٌ  ملسو هيلع هللا ىلصقُْلُت َوَرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َساَلمٍ و (2156

ُجُمَعِة َساَعةً اَل يَُوافِقُهَا َعْبٌد ُمْؤِمٌن يَُصلِّي يَْاأَُل هللا فِيهَا إِاَّا لَنَِجُد فِي ِكتَاِب هللا فِي يَْوِم الْ 

 «أَْو بَْعُض َساَعةٍ » ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأََشاَر إِلَيَّ َرُسوُل هللا  :قَاَل َعْبُد هللا .َشْيئًا إاِلَّ قََضى لَهُ َحاَجتَهُ 

 «ِهَي آِخُر َساَعاِت النََّهارِ » :قَالَ  ؟يَ أَيُّ َساَعٍة هِ  :قُْلتُ  .أَْو بَْعُض َساَعةٍ  ،َصَدْقتَ  :فَقُْلتُ 

ثُمَّ َجلََس ََل يَْحبُِسهُ  ،بَلَى إِنَّ اْلَعْبَد الُمْؤِمَن إَِذا َصلَّى» :قَالَ  .إِاَّهَا لَْيَاْت َساَعةَ َصاَلةٍ  :قُْلتُ 

ًَلةُ  ًَلةِ  ،إَِلَّ الصَّ رواه ابن ماجة«. فَُهَو فِي الصَّ
6
. 

 بني األذان واإلقامة

الدَّْعَوةُ ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه اَِس ْبِن َمالِكٍ َعْن أَ  (2153

قَاَمةِ  ،تَُرد  بَْيَن اْْلََذانِ  رواه أحمد«. فَاْدُعوا ،َواإْلِ
3
. 

 عند األذان والتقاء جيشي املسلمني والكفار ونزول املطر

ثِْنتَاِن ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا قَاَل َرُسوُل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  (2153

َعاُء ِعْنَد النَِّداءِ  :-أَْو قَلََّما تَُردَّانِ -تَُردَّاِن  ا ،الد  «. َوِعْنَد اْلبَأِْس ِحيَن يُْلِحُم بَْعُضُهْم بَْعضا

رواه أبو باوب، والحاكم
3
. 

 «.َوَوْقُت الَمطَرِ » وفي رواية لهما:

                                                 

 (.6153) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 351رواه الترمذي ) 2

 (.2166) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2/320رواه ابن ماجة ) 6

 «صااحيح الجااامع»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/661رواه أحمااد ) 3

(3301.) 

(، والحديث صححه العالمة األلبااي رحماه 6110(، والحاكم )6130رواه أبو باوب ) 3

 (.2321) «الصحيحة»(، وااظر: 3001 و3005) «صحيح الجامع»هللا في 
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 دحاذ السجو

أَْقَرُب َما يَُكوُن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (2151

َعاءَ  ؛اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجد   رواه مالم«. فَأَْكثُِروا الد 
2
. 

أَََل َوإِنِّي » ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ و (2152

ا ،َرأَ اْلقُْرآَن َراِكعاانُِهيُت أَْن أَقْ  ُكوعُ  ،أَْو َساِجدا ا الر  بَّ َعزَّ َوَجلَّ  ،فَأَمَّ ا  ،فََعظُِّموا فِيِه الرَّ َوأَمَّ

ُجودُ  َعاءِ  ،الس  رواه مالم«. فَقَِمن  أَْن يُْستََجاَب لَُكمْ  ؛فَاْجتَِهُدوا فِي الد 
6
. 

 يف حال الصيام والسفر ودعوة الوالد

ثًلث » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :قال   عنهرضي هللا اس بن مالكأعن  (2150

رواه البيهقي«. ودعوة المسافر ،ودعوة الصائم ،دعوة الوالد :دعوات َل ترد
3
. 

ثًََلُث َدَعَواتٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا  عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (2155

رواه أبو «. َوَدْعَوةُ الَمْظلُومِ  ،الُمَسافِرِ  َوَدْعَوةُ  ،َدْعَوةُ اْلَوالِدِ  :ُمْستََجابَات  ََل َشكَّ فِيِهنَّ 

باوب، والترمذي
3
. 

 تَُرد   ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ و (2151

َمامُ  :َدْعَوتُُهمْ  ائِمُ  ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ  اْلَغَمامِ  ُدونَ  هللا يَْرفَُعَها الَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  ،يُْفِطرَ  َحتَّى َوالصَّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لََها َوتُْفتَحُ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تِي :َويَقُولُ  ،السَّ رواه « ِحينٍ  بَْعدَ  َولَوْ  ،َْلَْنُصَرنَّكِ  بِِعزَّ

ابن ماجة
1
. 

 يف حال كون العبد مظلوًما فدعا على من ظلمه

                                                 

 (.356مالم ) 2

 ، أي: جدير.«فقمن»(. 301مالم ) 6

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2010) «الصحيحة»(، وهو في 3/331رواه البيهقي ) 3

(، وحانه  العالمة األلبااي رحمه هللا في 6/612(، والترمذي )2132رواه أبو باوب ) 3

 (.112) «الصحيحة»

الجامع »(، وصححه شيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا في 2/110ه ابن ماجة )روا 1

 (.2112) «الصحيح

 ، أي: الاحاب.«الغمام»قوله: 
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 َدْعَوةَ  َواتَّقِ »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أن النبي  (2110

متفق عليه«. ِحَجاب   هللا َوبَْينَ  بَْينََها لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛الَمْظلُومِ 
2
. 

 ةدعو اتقوا»: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال رضي هللاُ عنهما عمر ابن عنو (2112

رواه الحاكم .«شرار كأنها السماء إلى تصعد فإنها ؛المظلوم
6
. 

 اتَّقُوا: »ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ  وعن أاس بن مالك رضي هللاُ عنه قال: (2116

ا َكانَ  َوإِنْ  ،الَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  رواه أحمد«. ِحَجاب   ُدونََها لَْيسَ  فَإِنَّهُ  ؛َكافِرا
3
. 

 هللا يرد َل ثًلثة»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،رضي هللاُ عنه هريرة أبي عنو (2113

رواه البيهقي «.المقسط واإلمام المظلوم، ودعوة كثيرا، هللا الذاكر: دعاءهم
3
. 

 اب حديث أبي هريرة رضي هللا عنه المتقدم قبل  أربعة أحابيث.وفي الب

                                                 

 (.21(، ومالم )2311رواه البخاري ) 2

(. 502) «الصحيحة»، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في (2/61)رواه الحاكم  6

الهواء شبه سرعة صعوبها إلى الاماء  هو ما يتطاير من النار في «والشرر»

 كارعة تطاير الشرار.

 (.020) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/213رواه أحمد ) 3

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 155) «شعب اإليمان»رواه البيهقي في  3

 (.2622) «الصحيحة»
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 من أسباب إجابة الدعاء

 االستجابة واإلميان باهلل والعمل الصاحل

﴿َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِبي َعنِّي فَإِاِّي قَِريٌب أُِجيُب َبْعَوةَ الدَّاِع إَِذا َبَعاِن قال هللا تعالى: 

 .[252]البقرة:  ْؤِمنُوْا بِي لََعلَّهُْم يَْرُشُدوَن﴾فَْليَْاتَِجيبُوْا لِي َوْليُ 

ن فَْضلِهِ وقال تعالى:  الَِحاِت َويَِزيُدهُم مِّ ﴿ َويَْاتَِجيُب الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َن ﴿َويَْاتَِجيُب الَِّذي. قال ابن كثير:  وقوله تعالى: [62]الشورى:  َواْلَكافُِروَن لَهُْم َعَذاٌب َشِديٌد﴾

الَِحاِت﴾ قال الادي: يعني ياتجيب لهم، وكذا قال ابن جرير: معناه  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ياتجيب لهم، الدعاء ألافاهم، وألصحابهم، وإخوااهم اهـ

 قبل الدعاء ملسو هيلع هللا ىلصالثناء على اهلل والصالة على رسول اهلل 

 يَْدُعو َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوُل هللا عن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه قال:  (2113

ْد هللا َعِجْلَت أَي َها » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَُصلِّ َعلَى النَّبِيِّ  ،فِي َصاَلتِِه لَْم يَُمجِّ

َد هللا  ،َرُجاًل يَُصلِّي ملسو هيلع هللا ىلصَوَسِمَع َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َعلََّمهُْم َرُسوُل هللا  ،«الُمَصلِّي فََمجَّ

رواه «. َوَسْل تُْعطَ  ،اْدُع تَُجبْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيِّ َوَصلَّى َعلَى ال ،َوَحِمَدهُ 

الناائي
2
. 

 البدء باسم اهلل ا ألعظم قبل الدعاء

 :َرُجاًل يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2111

َمَواِت  ،هَ إاِلَّ أَْاَت َوْحَدَك اَل َشِريَك لَكَ اللهمَّ إِاِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحْمَد اَل إِلَ » الَمنَّاُن بَِديُع الاَّ

ْكَرامِ  ،َواأْلَْرضِ  لَقَْد َسأََل هللا بِاْسِمِه اْْلَْعظَِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِهِ » :فَقَالَ  .ُذو اْلَجاَلِل َواإْلِ

رواه ابن ماجة«. َوإَِذا ُدِعَي بِِه أََجابَ  ،أَْعطَى
6
. 

َسِمَع َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا بريدة بن الحصيب رضي هللا عنه  وعن (2112

َمُد الَِّذي لَْم يَلِدْ  :يَقُولُ   َولَْم اللهمَّ إِاِّي أَْسأَلَُك أَاِّي أَْشهَُد أَاََّك أَْاَت هللا اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْاَت اأْلََحُد الصَّ

َوإَِذا  ،لَقَْد َسأَْلَت هللا بِاَِلْسِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل بِِه أَْعطَى» :الَ فَقَ  ،يُولَْد َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحدٌ 

                                                 

 «صاحيح النااائي»مة األلباااي رحماه هللا فاي (، وصححه العال2653رواه الناائي ) 2

(2620.) 

الجاااامع »(، وحاااانه العالماااة الاااوابعي رحماااه هللا فاااي 6/2625رواه ابااان ماجاااة ) 6

 (.2125) «الصحيح
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رواه أبو باوب، والترمذي«. ُدِعَي بِِه أََجابَ 
2
. 

 .«لَقَْد َسأََل هللا بِاْسِمِه اْْلَْعظَمِ »وفي رواية ألبي باوب:  (2110

 البدء بدعوة ذي النون قبل الدعاء

َبْعَوةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ   عنهبن أبي وقاص رضي هللا َعْن َسْعدٍ  (2115

 ،اَل إِلَهَ إاِلَّ أَْاَت ُسْبَحااََك إِاِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمينَ  :ِذي النُّوِن إِْذ َبَعا َوهَُو فِي بَْطِن اْلُحوتِ 

. رواه أحمدفَإِاَّهُ لَْم يَْدُع بِهَا َرُجٌل ُمْالٌِم فِي َشْيٍء قَطُّ إاِلَّ اْستََجاَب هللا لَهُ 
6
. 

 البدء بالتسبيح والتحميد والتكبري عشًرا قبل الدعاء

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءْت أُمُّ ُسلَْيٍم إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (2111

اتَُسبِِّحيَن هللا َعزَّ َوجَ » :قَالَ  ؟َعلِّْمنِي َكلَِماٍت أَْبُعو بِِهنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ   ،لَّ َعْشرا

ا ا ،َوتَْحَمِدينَهُ َعْشرا « قَْد فََعْلتُ  ،قَْد فََعْلتُ  :فَإِنَّهُ يَقُولُ  ؛ثُمَّ َسلِي َحاَجتَكِ  ،َوتَُكبِِّرينَهُ َعْشرا

رواه أحمد
3
. 

 التوسل إىل  اهلل بأمسائه احلسنى

ِ األَْسَماءُ قال هللا تعالى:   .[250 ]األعراف: اْلُحْانَى فَاْبُعوهُ بِهَا﴾ ﴿َوهلِل 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َربِيَعةَ ْبِن َعاِمرٍ و (6000

ْكَرامِ  ،أَلِظ وا بِيَا َذا الَجًَللِ » رواه أحمد«. َواإْلِ
3
. 

 التوسل إىل اهلل تعاىل بالعمل الصاحل

َمَواِت َواألَْرِض َواْختاِلَفِ ﴿قال هللا تعالى:  ُْولِي  إِنَّ فِي َخْلِق الاَّ اللَّْيِل َوالنَّهَاِر آليَاٍت ألِّ

َمَواِت  *األْلبَاِب  الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللا قِيَاماً َوقُُعوباً َوَعلََى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق الاَّ

                                                 

(، وصاااححه  شااايخنا رحماااه هللا فاااي 1/331(، والترماااذي )3/326رواه أباااو باوب ) 2

 (.216) «الصحيح الماند»

الجاااامع »ا العالماااة الاااوابعي رحماااه هللا فاااي (، وصاااححه شااايخن2/200رواه أحماااد ) 6

 (. وذو النون هو: يواس عليه الاالم.2163) «الصحيح

 (.30) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/260رواه أحمد ) 3

(. 336) «الصااحيح الماااند»(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/200رواه أحمااد ) 3

 ، أي: الزموا.«ألظوا»قوله: 
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نَا إِاََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر َربَّ  *َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت هَذا بَاِطالً ُسْبَحااََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر  

َّنَا َسِمْعنَا ُمنَاِبياً يُنَاِبي لِِْليَماِن أَْن آِمنُواْ  *فَقَْد أَْخَزْيتَهُ َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَاَصاٍر  بَّنَا إِا رَّ

َربَّنَا َوآتِنَا َما  *تََوفَّنَا َمَع األْبَراِر بَِربُِّكْم فَآَمنَّا َربَّنَا فَاْغفِْر لَنَا ُذاُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا وَ 

فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَاِّي  *َوَعدتَّنَا َعلَى ُرُسلَِك َوالَ تُْخِزاَا يَْوَم اْلقِيَاَمِة إِاََّك الَ تُْخلُِف اْلِميَعاَب 

ن َذَكٍر أَْو أُاثَى بَْعُضُكم  نُكم مِّ ن بَْعٍض فَالَِّذيَن هَاَجُروْا َوأُْخِرُجوْا الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ مِّ

اٍت ِمن ِبيَاِرِهْم َوأُوُذوْا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوْا َوقُتِلُوْا ألَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َوألُْبِخلَنَّهُْم َجنَّ 

ن ِعنِد هللا َوهللاُ ِعنَدهُ حُ   .[211 -210]آل عمران: ﴾ْاُن الثََّوابِ تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر ثََواباً مِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  َعْنهَُما هللا َرِضيَ وعن عبد هللا بن عمر   (6002

 فَاْنَحَدَرتْ  فََدَخلُوهُ  ،َغارٍ  إِلَى الَمبِيتَ  أََوْوا َحتَّى قَْبلَُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  ثًََلثَةُ  اْنطَلَقَ » :يَقُولُ 

ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  يُْنِجيُكمْ  ََل  إِنَّهُ  :فَقَالُوا ،اْلَغارَ  َعلَْيِهمُ  فََسدَّتْ  ،بَلِ ِمَن الجَ  َصْخَرة    أَنْ  إَِلَّ  الصَّ

 َوُكْنتُ  ،َكبِيَرانِ  َشْيَخانِ  أَبََوانِ  لِي َكانَ  اللهمَّ  :ِمْنُهمْ  َرُجل   فَقَالَ  ،أَْعَمالُِكمْ  بَِصالِحِ  هللا تَْدُعوا

ا َشْيءٍ  طَلَبِ  فِي بِي فَنَأَى ،َماَلا  َوََل  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقُ  ََل   ،نَاَما َحتَّى َعلَْيِهَما أُِرحْ  فَلَمْ  يَْوما

 فَلَبِْثتُ  ،َماَلا  أَوْ  أَْهًلا  قَْبلَهَُما أَْغبِقَ  أَنْ  َوَكِرْهتُ  ،نَائَِمْينِ  فََوَجْدتُُهَما ،َغبُوقَهَُما لَُهَما فََحلَْبتُ 

 َغبُوقَُهَما فََشِربَا ،فَاْستَْيقَظَا ،اْلفَْجرُ  بََرقَ  َحتَّى اْستِيقَاظَُهَما أَْنتَِظرُ  يََديَّ  َعلَى َواْلقََدحُ 

جْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَفَرِّ  ،الصَّ

 أََحبَّ  َكانَتْ  َعم   بِْنتُ  لِي َكانَتْ  ،اللهمَّ  :اْْلَخرُ  َوقَالَ  ،ُروجَ الخُ  يَْستَِطيعُونَ  ََل  َشْيئاا فَاْنفََرَجتْ 

نِينَ  َسنَة   بَِها أَلَمَّتْ  َحتَّى ِمنِّي فَاْمتَنََعتْ  نَْفِسَها َعنْ  فَأََرْدتَُها إِلَيَّ  النَّاسِ   ،فََجاَءْتنِي ،ِمَن السِّ

 قََدْرتُ  إَِذا َحتَّى فَفََعلَتْ  ،نَْفِسَها َوبَْينَ  بَْينِي تَُخلِّيَ  نْ أَ  َعلَى ِدينَارٍ  َوِمائَةَ  ِعْشِرينَ  فَأَْعطَْيتَُها

ْجتُ  ،بَِحقِّهِ  إَِلَّ  الَخاتَمَ  تَفُضَّ  أَنْ  لَكَ  أُِحل   ََل  :قَالَتْ  َعلَْيَها  ،َعلَْيَها ِمَن الُوقُوعِ  فَتََحرَّ

 ُكْنتُ  إِنْ  ،اللهمَّ  أَْعطَْيتَُها الَِّذي الذََّهبَ  تُ َوتََركْ  ،إِلَيَّ  النَّاسِ  أََحب   َوِهيَ  ،َعْنَها فَاْنَصَرْفتُ 

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتْ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَاْفُرجْ  ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  فََعْلتُ   ََل  أَنَّهُمْ  َغْيرَ  الصَّ

 أَْجَرهُمْ  فَأَْعطَْيتُُهمْ  ،أَُجَراءَ  تُ اْستَأَْجرْ  إِنِّي ،اللهمَّ  :الثَّالِثُ  َوقَالَ  ،ِمْنَها الُخُروجَ  يَْستَِطيُعونَ 

 فََجاَءنِي ،اْْلَْمَوالُ  ِمْنهُ  َكثَُرتْ  َحتَّى أَْجَرهُ  فَثَمَّْرتُ  ،َوَذَهبَ  ،لَهُ  الَِّذي تََركَ  َواِحدٍ  َرُجلٍ  َغْيرَ 

 ،ِمَن اإِلبِلِ  أَْجِركَ  ِمنْ  تََرى َما ُكل   لَهُ  فَقُْلتُ  ،أَْجِري إِلَيَّ  أَدِّ  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،ِحينٍ  بَْعدَ 

قِيقِ  ،َواْلَغنَمِ  ،َواْلبَقَرِ   أَْستَْهِزئُ  ََل  إِنِّي :فَقُْلتُ  ،بِي تَْستَْهِزئْ  ََل  ،هللا َعْبدَ  يَا :فَقَالَ  ،َوالرَّ

 ،َوْجِهكَ  اْبتَِغاءَ  لِكَ ذَ  فََعْلتُ  ُكْنتُ  فَإِنْ  ،اللهمَّ  َشْيئاا ِمْنهُ  يَْتُركْ  فَلَمْ  ،فَاْستَاقَهُ  ،ُكلَّهُ  فَأََخَذهُ  ،بِكَ 

ْخَرةُ  فَاْنفََرَجتْ  ،فِيهِ  نَْحنُ  َما َعنَّا فَاْفُرجْ  متفق عليه وهذا لفظ «. يَْمُشونَ  فََخَرُجوا ،الصَّ

البخاري
2
. 

                                                 

 (.6033(، ومالم )6606ه البخاري )روا 2

، الغبااوق: هااو شاارب العشااي، والمااراب: ال أقاادم عليهمااا أحااًدا. «ال أغبااق قبلهمااا»قولااه: 

 =عان بتهاا رفأ»، أي: أضااء «بارق الفجار»، أي: لم أرجاع. «فلم أرح»، أي: بعد «فنأى»
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 رفع اليدين يف الدعاء

إِنَّ هللا َحيِي  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ  (6006

ا َخائِبَتَْينِ  َكِريم   ُجُل إِلَْيِه يََدْيِه أَْن يَُردَّهَُما ِصْفرا رواه أبو باوب، «. يَْستَْحيِي إَِذا َرفََع الرَّ

والترمذي
2
. 

قول ال إله إال اهلل وحده ال شري  له له املل  وله احلمد وهو على كل شيء قدير احلمد هلل وسبحان اهلل 

 وال قوة إال باهلل بعد اإلستيقاظ من النوم ثم الدعاء بعد ذل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول 

َمْن تََعارَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه،  (6003

ْيٍء ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ شَ  :فَقَالَ  ؛ِمَن اللَّْيلِ 

ةَ إَِلَّ بِاهلل ،َوهللا أَْكبَرُ  ،َوََل إِلَهَ إَِلَّ هللا ،َوُسْبَحاَن هللا ،الَحْمُد هلل ،قَِدير   ثُمَّ  ،َوََل َحْوَل َوََل قُوَّ

أَ َوَصلَّى قُبِلَْت َصًَلتُهُ  ،أَْو َدَعا اْستُِجيَب لَهُ  ،اْغفِْر لِي ،اللهمَّ  :قَالَ  رواه «. فَإِْن تََوضَّ

البخاري
6
. 

 أن يبيح العبد على ذكر اهلل طاهًرا

َما ِمْن ُمْسلٍِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبَلٍ  (6003

ا ْنيَا ،فَيَتََعارَّ ِمَن اللَّْيلِ  ،يَبِيُت َعلَى ِذْكِر هللا طَاِهرا ا ِمْن أَْمِر الد   ،فَيَْسأَُل هللا َعزَّ َوَجلَّ َخْيرا

رواه أحمد«. ِة إَِلَّ أَْعطَاهُ إِيَّاهُ َواْْلِخرَ 
3

 

 إطابة املطعم وامللبس

=

                                                                                                                                   

 «ةالاان»، أي: ازلت بها «ألم ت»، أي: طلبت منها ما يطلب الرجل من زوجته. «افاها

يته. ، أي:«فثمرت أجره»الجدب.   كثَّرته، وامَّ

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا 3112(، والترمااذي )2355رواه أبااو باوب ) 2

 (.2010) «صحيح الجامع»في 

، وقيل: تكلام، وقيال: «تعار»(.  ومعنى 2213البخاري ) 6 : استيقظ، وقيل: تمطى، وأن ً

 «.دي الااري مقدمة فتح الباريه»تقلب في فراشه من الاهر. ااظر: 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه 1036(، وأبااو باوب )631-1/633رواه أحمااد ) 3

 (.3655) «الصحيحة»هللا في 
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 ،أَي َها النَّاسُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6001 

يَا : ﴿الَ فَقَ  ،َوإِنَّ هللا أََمَر الُمْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه الُمْرَسلِينَ  ،إِنَّ هللا طَيِّب  ََل يَْقبَُل إَِلَّ طَيِّباا

ا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن َعلِيم   ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصالِحا يَا أَي َها : ﴿َوقَالَ ﴾، أَي َها الر 

ُجَل يُِطيُل السَّفََر أَْشَعَث أَْغبَرَ »ثُمَّ َذَكَر ، «﴾الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكمْ   الرَّ

َماِء يَا َربِّ   ،َوَمْلبَُسهُ َحَرام   ،َوَمْشَربُهُ َحَرام   ،َوَمْطَعُمهُ َحَرام   ،يَا َربِّ  ،يَُمد  يََدْيِه إِلَى السَّ

رواه مالم«. فَأَنَّى يُْستََجاُب لَِذلِكَ  ،َوُغِذَي بِالَحَرامِ 
2
. 

 اإلضطرار

وَء َويَْجَعلُُكْم ُخلَفَاءَ ﴿أَمَّن يُِجيُب الُمْضطَرَّ إَِذا َبَعاهُ قال هللا تعالى:   َويَْكِشُف الاُّ

ا تََذكَُّروَن﴾ َع هللا قَلِيالً مَّ  .[26]النمل:  األَْرِض أَإِلَهٌ مَّ

 عدم استعجال اإلجابة

يُْستََجاُب ِْلََحِدُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6002

متفق عليه« ُت فَلَْم يُْستََجْب لِيَدَعوْ  :َما لَْم يَْعَجْل يَقُولُ 
6
. 

 بر الوالدين

 أَْهلِ  أَْمَدابُ  َعلَْيهِ  أَتَى إَِذا اْلَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َكانَ  :قَالَ  َجابِرٍ  ْبنِ  أَُسْيرِ  َعنْ  (6000

 ؟َعاِمرٍ  ْبنُ  ْيسُ أُوَ  أَْاتَ  :فَقَالَ  ،أَُوْيسٍ  َعلَى أَتَى َحتَّى ؟َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  أَفِيُكمْ  ،َسأَلَهُمْ  اْليََمنِ 

 إاِلَّ  ِمْنهُ  فَبََرْأتَ  ،بََرصٌ  بِكَ  فََكانَ  :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرابٍ  ِمنْ  :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ 

 تِييَأْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  َسِمْعتُ : قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟َوالَِدةٌ  لَكَ  :قَالَ  اََعمْ  :قَالَ  ؟ِبْرهَمٍ  َمْوِضعَ 

 فَبََرأَ  ،بََرص   بِهِ  َكانَ  قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرادٍ  ِمنْ  اْليََمنِ  أَْهلِ  أَْمَدادِ  َمعَ  َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  َعلَْيُكمْ 

هُ  هللا َعلَى أَْقَسمَ  لَوْ  بَر   بَِها ُهوَ  َوالَِدة   لَهُ  ،ِدْرَهمٍ  َمْوِضعَ  إَِلَّ  ِمْنهُ   أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ،َْلَبَرَّ

 .اْلُكوفَةَ  :قَالَ  ؟تُِريدُ  أَْينَ  :ُعَمرُ  لَهُ  فَقَالَ  ،لَهُ  فَاْستَْغفَرَ  ،لِي فَاْستَْغفِرْ  ،«فَاْفَعلْ  ،لَكَ  يَْستَْغفِرَ 

ا :قَالَ  .إِلَيَّ  أََحبُّ  النَّاسِ  َغْبَراءِ  فِي أَُكونُ  :قَالَ  ؟َعاِملِهَا إِلَى لَكَ  أَْكتُبُ  أاََل  :قَالَ  ِمَن  َكانَ  فَلَمَّ

 اْلبَْيتِ  َرثَّ  تََرْكتُهُ  :قَالَ  أَُوْيسٍ  َعنْ  فََاأَلَهُ  ،ُعَمرَ  فََوافَقَ  ،أَْشَرافِِهمْ  ِمنْ  َرُجلٌ  َحجَّ  الُمْقبِلِ  امِ العَ 

 أَْمَدادِ  َمعَ  ،َعاِمرٍ  ْبنُ  أَُوْيسُ  َعلَْيُكمْ  يَأْتِي» :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  .الَمتَاعِ  قَلِيلَ 

 ُهوَ  َوالَِدة   لَهُ  ،ِدْرَهمٍ  َمْوِضعَ  إَِلَّ  ِمْنهُ  فَبََرأَ  بََرص   بِهِ  َكانَ  قََرنٍ  ِمنْ  ثُمَّ  ،ُمَرادٍ  ِمنْ  نِ اْليَمَ  أَْهلِ 

هُ  هللا َعلَى أَْقَسمَ  لَوْ  بَر   بَِها  ،أَُوْيًاا فَأَتَى ،«فَاْفَعلْ  ،لَكَ  يَْستَْغفِرَ  أَنْ  اْستَطَْعتَ  فَإِنِ  ،َْلَبَرَّ

 :قَالَ  .لِي اْستَْغفِرْ  :قَالَ  لِي فَاْستَْغفِرْ  ،َصالِحٍ  بَِافَرٍ  َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْاتَ  :قَالَ  لِي فِرْ اْستَغْ  :فَقَالَ 

                                                 

 (.2021مالم ) 2

 (.6031(، ومالم )2330البخاري ) 6
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 فَفَِطنَ  ،لَهُ  فَاْستَْغفَرَ  ،اََعمْ  :قَالَ  ُعَمرَ  لَقِيتَ  :قَالَ  .لِي فَاْستَْغفِرْ  ،َصالِحٍ  بَِافَرٍ  َعْهًدا أَْحَدثُ  أَْاتَ 

 ِمنْ  :قَالَ  إِْاَاانٌ  َرآهُ  ُكلََّما فََكانَ  ،بُْرَبةً  َوَكَاْوتُهُ  ،أَُسْيرٌ  :قَالَ  َوْجِههِ  َعلَى لَقَ فَاْاطَ  ،النَّاسُ  لَهُ 

؟ رواه مالماْلبُْرَبةُ  هَِذهِ  أِلَُوْيسٍ  أَْينَ 
2
. 

 الدعاء للمسلمني بظهر الغيب

 قَالَ ، الدَّْرَباءُ  تَْحتَهُ  َوَكااَتْ  ،َصْفَوانَ  ْبنِ  هللا َعْبدِ  اْبنُ  َوهُوَ  َصْفَوانَ  َعنْ  (6005

 أَتُِريدُ  :فَقَالَتْ  ،الدَّْرَباءِ  أُمَّ  َوَوَجْدتُ  ،أَِجْدهُ  فَلَمْ  ،َمْنِزلِهِ  فِي الدَّْرَباءِ  أَبَا فَأَتَْيتُ  ،الشَّامَ  قَِدْمتُ 

 الَمْرءِ  َدْعَوةُ » :يَقُولُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  فَإِنَّ  ؛بَِخْيرٍ  لَنَا هللا فَاْبعُ  :قَالَتْ  .اََعمْ  :فَقُْلتُ  ؟اْلَعامَ  اْلَحجَّ 

 قَالَ  بَِخْيرٍ  ِْلَِخيهِ  َدَعا ُكلََّما ُمَوكَّل   َملَك   َرْأِسهِ  ِعْندَ  ،ُمْستََجابَة   اْلَغْيبِ  بِظَْهرِ  ِْلَِخيهِ  الُمْسلِمِ 

وقِ  إِلَى فََخَرْجتُ  :قَالَ  «بِِمْثلٍ  َولَكَ  ،آِمينَ  :بِهِ  الُمَوكَّلُ  الَملَكُ   فَقَالَ  ،الدَّْرَباءِ  اأَبَ  فَلَقِيتُ  ،الاُّ

. رواه مالمملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ  يَْرِويهِ  .َذلِكَ  ِمْثلَ  لِي
6
. 

 األكثار من ذكر اهلل تعاىل

 هللا يرد َل ثًلثة»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ،رضي هللاُ عنه هريرة أبي عن (6001

رواه البيهقي «.المقسط واإلمام المظلوم، ودعوة كثيرا، هللا الذاكر: دعاءهم
3
. 

 من الدعاء يف وقح الرخاءاإلكثار 

هُ أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6020 َمْن َسرَّ

َدائِدِ  َخاءِ  فَْليُْكثِرِ  ،َواْلَكْربِ  ،يَْستَِجيَب هللا لَهُ ِعْنَد الشَّ َعاَء فِي الرَّ رواه الترمذي، «. الد 

والحاكم
3
. 

                                                 

 (.6136رواه مالم ) 2

جياوش اإلساالم فاي األمداب: هم الجماعاة الغازاة الاذين يمادون  «أمداب أهل اليمن»قوله: 

، أي: ضعفائهم، وصعاليكهم، وأخالطهام الاذين ال «غبراء الناس»الغزو، وواحدهم مدب 

 الرثاثة معناها: حقارة المتاع، وضيق العيش.« رث البيت»يؤبه لهم. 

 (.6033) رواه مالم 6

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 155) «الشعب»رواه البيهقي في  3

 (.2622) «الصحيحة»

 =(، وحانه  العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 2/133(، والحاكم )3356رواه الترمذي ) 3
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 مستجاب الدعاء يف احلج والعمرة 

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  ماعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه (6022

. رواه البزار كما في «الحجاج والعمار وفد هللا دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم»

.«كشف األستار»
2
 

 عدذ اإلمام سبب إلجابة دعوته

 تَُرد   ََل  ة  ثًََلثَ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (6026

َمامُ  :َدْعَوتُُهمْ  ائِمُ  ،اْلَعاِدلُ  اإْلِ  اْلَغَمامِ  ُدونَ  هللا يَْرفَُعَها اْلَمْظلُومِ  َوَدْعَوةُ  ،يُْفِطرَ  َحتَّى َوالصَّ

َماءِ  أَْبَوابُ  لََها َوتُْفتَحُ  ،اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تِي :َويَقُولُ  ،السَّ رواه « نٍ ِحي بَْعدَ  َولَوْ  ،َْلَْنُصَرنَّكِ  بِِعزَّ

ابن ماجة
6
. 

 اختيار األوقات اليت يستجاب فيها الدعاء

 قد تقدمت في الباب الذي قبل هذا وهلل الحمد.

=

                                                                                                                                   

 (.113« )الصحيحة»(. وااظر: 2610) «صحيح الجامع»

 «الصااحيحة»(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2213) «كشااف األسااتار» 2

(2560.) 

 «الجامع الصحيح»ي (، وصححه شيخنا رحمه هللا ف2/110رواه ابن ماجة )  6

(2112.) 



 من آدب الدعاء                                                            

 

015 

 من آدب الدعاء

 اإلخالص

 ألن الدعاء عبابة، بل هو العبابة، ومعلوم أن العبابة ال تتقبل إال باإلخالص

يَن﴾﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لِيَْعبُُدوا هللا مُ قال هللا تعالى:   .[1]البينة:  ْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

يَن  ﴿وقال  تعالى:  يُن اْلَخاِلُص﴾* فَاْعبُِد هللا ُمْخِلصاً لَّهُ الدِّ  .[3 -6] الزمر:  أاَل هلل الدِّ

يَن﴾وقال تعالى:   .[22]الزمر:  ﴿قُْل إِاِّي أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد هللا ُمْخلِصاً لَّهُ الدِّ

 التضرع واخلشوع والتذلل

ًعاقال هللا تعالى:  ﴿اْبُعوا َربَُّكْم تََضرُّ
2
 .[11]األعراف:َوُخْفيَةً﴾  

 ملسو هيلع هللا ىلصالبدء بالثناء على اهلل والصالة على رسول اهلل 

 في الباب حديث فضالة المتقدم في أسباب اإلجابة.

 الدعاء جبوامع الكلم

تَِحبُّ اْلَجَواِمَع يَاْ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6023

َعاءِ  . رواه أبو باوبَويََدُع َما ِسَوى َذلِكَ  ،ِمَن الدُّ
6
. 

وأاا أصلي، وله  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة رضي هللا عنها قالت: بخل علي النبي و (6023

، فلما ااصرفت «يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه»حاجة، فأبطأت عليه، قال: 

قولي: اللهم إني أسألك من »عه ؟ قال: وجوام ،قلت: يا رسول هللا، وما جمل الدعاء

وأعوذ بك من الشر كله عاجله  ،الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم

وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،  ،وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم

، ملسو هيلع هللا ىلص وأسألك مما سألك به محمد ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل

«. ، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشداملسو هيلع هللا ىلصوأعوذ بك مما تعوذ منه محمد 

                                                 

 قال ابن كثير: قيل: معناه تذلاًل، واستكااة. ﴾تضرًعا﴿قوله تعالى:  2

 «الجااااامع الصااااحيح»(،  وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 3/311رواه أبااااو باوب ) 6

(2162.) 
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«األبب المفرب»رواه البخاري في  
2
. 

 ترك  السجع فيه

ةً  َحدِّثِ : قَالَ  رضي هللا عنهما اْبِن َعبَّاسٍ  َعنِ  (6021 فَإِْن  ،النَّاَس ُكلَّ ُجُمَعٍة َمرَّ

تَْينِ  َواَل أُْلفِيَنََّك تَأْتِي  ،َواَل تُِملَّ النَّاَس هََذا اْلقُْرآنَ  ؛ثاََلَث ِمَرارٍ فَ  ،فَإِْن أَْكثَْرتَ  ،أَبَْيَت فََمرَّ

َولَِكْن  ،فَتُِملُّهُمْ  ،فَتَْقطَُع َعلَْيِهْم َحِديثَهُمْ  ،فَتَقُصُّ َعلَْيِهمْ  ،اْلقَْوَم َوهُْم فِي َحِديٍث ِمْن َحِديثِِهمْ 

ْثهُمْ  ،أَْاِصْت فَإَِذا أََمُروكَ  َعاءِ  فَاْاظُرِ  ،َوهُْم يَْشتَهُواَهُ  فََحدِّ فَإِاِّي  ؛فَاْجتَنِْبهُ  ،الاَّْجَع ِمَن الدُّ

. اَل يَْفَعلُوَن إاِلَّ َذلَِك ااِلْجتِنَابَ  :يَْعنِي .َوأَْصَحابَهُ اَل يَْفَعلُوَن إاِلَّ َذلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِهْدُت َرُسوَل هللا 

رواه البخاري
6
. 

 ترك  االعتداء فيه

ًعا َوُخْفيَةً إِاَّهُ ال يُِحبُّ الُمْعتَِديَن﴾ قال هللا تعالى:   .[11]األعراف:﴿اْبُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

اللهمَّ إِاِّي أَْسأَلَُك  :أَنَّ َعْبَد هللا ْبَن ُمَغفٍَّل َسِمَع اْبنَهُ يَقُولُ  َعْن أَبِي اََعاَمةَ و (6022

 ،هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى اْلَجنَّةَ  يَا بُنَيَّ َسلِ  :فَقَالَ  .اْلقَْصَر اأْلَْبيََض َعْن يَِميِن الَجنَِّة إَِذا َبَخْلتُهَا

َعاءِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِاِّي َسِمْعُت َرُسوَل هللا  ؛َوُعْذ بِِه ِمَن النَّارِ   ،يَُكوُن قَْوٌم يَْعتَُدوَن فِي الدُّ

رواه أحمد، وأبو باوب«. َوالطَّهُورِ 
3
. 

 رفع اليدين 

 ة الدعاءقد تقدم بليله في أسباب إجاب

 الدعاء ببطين الكفني ال بظهرهما

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن َمالِِك ْبِن يََااٍر الاَُّكواِيِّ ثُمَّ اْلَعْوفِيِّ  (6020
                                                 

 «صحيح الجاامع»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه  هللا في 231) «األبب المفرب» 2

(، وجوامع الدعاء هو: ماقل لفظه وكثر معناه. 2136) «الصحيحة» (، وااظر:3030)

 .«النهاية»

هاو: ماواالة  «الااجع»،أي: ال أجاداك. قولاه: «وال ألفيناك»(. قولاه: 2330البخاري ) 6

الكااالم علااى روي واحااد. قالااه اباان بريااد، وقااال األزهااري: هااو الكااالم المقفااى ماان غياار 

 (.220ـ 22/222« )الفتح»مراعاة وزن. ااظر: 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه 12(، وأبااو باوب )1/11(، و)3/50رواه أحمااد ) 3

 (.52) «صحيح أبي باوب»هللا في 
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رواه أبو باوب«. َوََل تَْسأَلُوهُ بِظُُهوِرَها ،فَاْسأَلُوهُ بِبُطُوِن أَُكفُِّكمْ  ،هللا إَِذا َسأَْلتُمُ » :قَالَ 
2
. 

 وت بهخفض الص

ًعا َوُخْفيَةً إِاَّهُ ال يُِحبُّ الُمْعتَِديَن﴾ قال هللا تعالى:   .[11]األعراف:﴿اْبُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

 ،فِي َغَزاةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاُكنَّا َمَع َرُسوِل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسىو (6025

 :بِطُ فِي َواٍب إاِلَّ َرفَْعنَا أَْصَواتَنَا بِالتَّْكبِيِر قَالَ َواَل اَهْ  ،َواَل اَْعلُو َشَرفًا ،فََجَعْلنَا اَل اَْصَعُد َشَرفًا

فَإِنَُّكْم ََل تَْدُعوَن  ؛اْربَُعوا َعلَى أَْنفُِسُكمْ  ،يَا أَي َها النَّاسُ » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللافََداَا ِمنَّا َرُسوُل 

ا ؛َوََل َغائِباا ،أََصمَّ  أَََل أَُعلُِّمَك  ،ْبَن قَْيسٍ  هللايَا َعْبَد » :قَالَ  ثُمَّ  «إِنََّما تَْدُعوَن َسِميعاا بَِصيرا

ةَ إَِلَّ بِا :َكلَِمةا ِهَي ِمْن ُكنُوِز الَجنَّةِ  . متفق عليه«هللََل َحْوَل َوََل قُوَّ
6
. 

ًعا عند قوله تعالى:  «تفايره»فائدة: قال ابن كثير رحمه هللا في  ﴿اْبُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

هللا بن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحان قال: إْن كاَن  وقال عبد﴾: َوُخْفيَةً 

الرجل لقد جمع القرآن، وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقُه  الفقه الكثير، وما 

وَّ  ر وما ايشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة في بيته وعنده الزُّ

ا كان على األرض من عمل يقدرون أن يعملوه في يشعرون به. ولقد أبركنا أقواًما م

الار، فيكون عالاية أبدا. ولقد كان المالمون يجتهدون في الدعاء، وما يُامع لهم 

اْبُعوا َربَُّكْم ﴿صوت، إن كان إال هماا بينهم وبين ربهم، وذلك أن هللا تعالى يقول: 

ًعا َوُخْفيَةً إِاَّهُ ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ  إِْذ ﴿وذلك أن هللا ذكر عبًدا صالحا َرِضي فعله فقال: ﴾تََضرُّ

[ 3] مريم: ﴾اَاَبى َربَّهُ اَِداًء َخفِي ًا
3

والنداء والصياُح  ،وقال ابن ُجَرْيج: يكره رفع الصوت. 

 .واالستكااة ،في الدعاء، ويؤمر بالتضرع

 أن يواصل الطلب وال ييأس من اإلجابة

 يََزالُ  ََل »: قَالَ  أَاَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ ه، رضي هللا عن هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (6021

 َما ،ِ هللا َرُسولَ  يَا :قِيلَ  «يَْستَْعِجلْ  لَمْ  َما ،َرِحمٍ  قَِطيَعةِ  أَوْ  ،بِإِْثمٍ  يَْدعُ  لَمْ  َما ،لِْلَعْبدِ  يُْستََجابُ 

 ِعْندَ  فَيَْستَْحِسرُ  ،لِي تَِجيبُ يَسْ  أَرَ  فَلَمْ  ،َدَعْوتُ  َوقَدْ  ،َدَعْوتُ  قَدْ » :يَقُولُ  :قَالَ  ؟ااِلْستِْعَجالُ 

َعاءَ  َويََدعُ  ،َذلِكَ  متفق عليه«. الد 
3
. 

                                                 

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه الشااايخ األلباااااي رحماااه هللا  فاااي 2352رواه أباااو باوب ) 2

(111.) 

 ، أي: مكااًا مرتفًعا.«شرفًا»(. قوله: 6003(، ومالم )2220البخاري ) 6

 ابه حان.إسن 3

 = (، وهذا لفظه.6031(، ومالم )2330رواه البخاري ) 3
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 العزم يف الدعاء وترك اإلستثناء فيه و إعظام الرغبة 

 ،إَِذا َدَعا أََحُدُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6060

متفق «. فَإِنَّهُ ََل ُمْستَْكِرهَ لَهُ  ؛فَأَْعِطنِي ،اللهمَّ إِْن ِشْئتَ  :َوََل يَقُولَنَّ  ،الَمْسأَلَةَ  فَْليَْعِزمِ 

عليه
2
. 

إَِذا َدَعا أََحُدُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6062

ْغبَةَ  َعظِّمِ َوْليُ  ،الَمْسأَلَةَ  َولَِكْن لِيَْعِزمِ  ،اللهمَّ اْغفِْر لِي إِْن ِشْئتَ  :فًََل يَقُلْ  فَإِنَّ هللا ََل  ،الرَّ

متفق عليه«. يَتََعاظَُمهُ َشْيء  أَْعطَاهُ 
6
. 

إذا تمنى : »ملسو هيلع هللا ىلصقالت: قال رسول هللا  رضي هللا عنها عن عائشةو (6066

. رواه عبد بن حميد«أحدكم فليستكثر؛ فإنما يسأل ربه عز وجل
3
. 

 تكرير الدعاء ثالث مرات

َكاَن يُْعِجبُهُ أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  عنه بن ماعوب رضي هللا َعْن َعْبِد هللا (6063

. رواه أبو باوبَويَْاتَْغفَِر ثاََلثًا ،يَْدُعَو ثاََلثًا
3
. 

=

                                                                                                                                   

قَااَل (: 20/13)  «شرح مالم»قال النووي في  «فياتحارعند ذلك ويدع الدعاء»قوله: 

 نِ اب هُنَا أَاَّهُ يَْنقَِطع عَ الشَّْيء، َوالُمرَ  إَِذا أَْعيَا َواْاقَطََع َعنِ  أَْهل اللَُّغة: يُقَال: َحِاَر َواْستَْحَارَ 

َعاء، َوِمْنهُ قَْوله تََعالَى:  أَْي: اَل يَْنقَِطُعاوَن  ﴾،اَل يَْاتَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَبته َواَل يَْاتَْحِاُرونَ ﴿الدُّ

َجابَة. َعاء، َواَل يَْاتَْبِطئ اإْلِ  َعْنهَا. فَفِيِه: أَاَّهُ يَْنبَِغي إَِباَمة الدُّ

 (.6205(، ومالم )2335البخاري ) 2

(، وفي هذا النهي عن االستثناء فاي الادعاء بقاول: 6201(، ومالم )2331البخاري ) 6

إن شاااء هللا؛ ألاااه يشااعر بعاادم الرغبااة فااي حصااول المطلااوب، وهااذا يقااع فااي كثياار ماان 

الناس، وهم يحابون أاهم يحانون صنًعا، ولو أن شخًصا طلب مان شاخص آخار شايئًا، 

 ما طلبه منه. وعلقه بمشيئته لشعر أاه ليس عنده رغبة شديدة في حصول

(، وصححه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 3/665) «المنتخب»رواه عبد بن حميد في  3

 (.2201) «الجامع الصحيح»

 «الجامع الصاحيح»(، وصححه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 3/351رواه أبو باوب ) 3

(2150.) 
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 إذا دعا له ولغريه بدأ بنفسه

﴿َربِّ اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولَِمن َبَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمناً قال هللا تعالى عن اوح عليه الاالم: 

 .[65]اوح:  َوالُمْؤِمنَاِت َوال تَِزِب الظَّالِِميَن إاِلَّ تَبَاراً﴾ َولِْلُمْؤِمنِينَ 

﴿َربَّنَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم وقال تعالى عن إبراهيم عليه الاالم: 

 .[32]إبراهيم:  اْلِحَااُب﴾

ِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوإِلْخَوااِنَا ﴿َوالَِّذيَن َجاُؤو ِمن بَعْ وقال تعالى عن  المؤمنين: 

ِحيٌم﴾  الَِّذيَن َسبَقُواَا بِاإِليَماِن َوال تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغال ً لِّلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِاََّك َرُؤوٌف رَّ

 .[20]الحشر: 

 ،َكاَن إَِذا َذَكَر أََحًدا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ و (6063

. رواه الترمذيفََدَعا لَهُ بََدأَ بِنَْفِاهِ 
2
. 

                                                 

 «يح الترماذيصح»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3351رواه الترمذي ) 2

( عن أبي بن كعاب رضاي هللا عناه فاي 6350) «صحيح مالم»(، وأصله في 3/232)

َعلَْينَاا َوَعلَاى  هللاَرْحَماةُ »قاال:  ملسو هيلع هللا ىلصقصة موسى مع الخضر عليهما الااالم أن رساول هللا 

َل لََرأَى اْلَعَجبَ  ،ُموَسى قَاَل إِْن َساأَْلتَُك َعاْن ﴿ اَمةٌ َولَِكنَّهُ أََخَذْتهُ ِمْن َصاِحبِِه َذمَ  ،لَْواَل أَاَّهُ َعجَّ

َوَكااَن  :َولَْو َصابََر لَاَرأَى اْلَعَجاَب قَاالَ ﴾ َشْيٍء بَْعَدهَا فاََل تَُصاِحْبنِي قَْد بَلَْغَت ِمْن لَُداِّي ُعْذًرا

 .َعلَْينَا هللاَرْحَمةُ  ،اَوَعلَى أَِخي َكذَ  ،َعلَْينَا هللااأْلَْابِيَاِء بََدأَ بِنَْفِاِه َرْحَمةُ  إَِذا َذَكَر أََحًدا ِمنَ 

 «شاارح النااووي علااى مااالم»، أي: اسااتحياء لتكاارار مخالفتااه. ااظاار «ذمامااة»وقولااه: 

(21/232.) 
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 2كرامات األولياء

 من هو الولي

هللا الَ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ هُْم يَْحَزاُوَن  ﴿ أاَل إِنَّ أَْولِيَاءَ هو المؤمن التقي قال هللا تعالى: 

ْايَا َوفِي اآلِخَرِة﴾ *الَِّذيَن آَمنُوْا َوَكااُوْا يَتَّقُوَن  * . [23 -26]يواس:  لَهُُم اْلبُْشَرى فِي اْلَحياِة الدُّ

 من كان مؤمنًا تقيًا كان هلل وليًا.قال شيخ اإلسالم  ابن تيمية رحمه هللا: 

 ما هي الكرامة

هي أمر خارق للعابة يجريه هللا على يد ولي من أوليائه معواة له على أمر بيني، 

 أو بايوي.

 ني الكرامة واملعجزةالفرق ب

 الفرق بينهما أن المعجزة مقرواة بدعوى الرسالة، والكرامة ليات مقرواة بذلك.

 ما هو مذهب أهل السنة يف كرامات األولياء

 مذهبهم التصديق بها، واعتقاب أاها حق.

 من الذي خالفهم يف ذل 

هي بعوى خالفهم في ذلك المعتزلة، وبعض األشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، و

باطلة؛ ألن الكرامة ال تقترن بدعوى الرسالة
6
. 

 من كرامات بعض السابقين

 مريم عليها السالم

َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدهَا ِرْزقاً قَاَل يَا َمْريَُم أَاَّى  ﴿ُكلََّما َبَخَل َعلَْيهَاقال  هللا تعالى: 

                                                 

، «كرامات األوليااء»للشيخ الفاضل عبد الرقيب اإلبي حفظه هللا كتاب في هذا بعنوان  2

 ومنه استفدُت كثيًرا في هذا الباب.

 ( للهراس.633-636) «لعقيدة الواسطيةشرح ا»ااظر لهذه الفوائد كلها:  6
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 .[30]آل عمران:  بَِغْيِر ِحَااٍب﴾ هللا يَْرُزُق َمن يََشاءُ لَِك هََذا قَالَْت هَُو ِمْن ِعنِد هللا إنَّ 

﴿فَنَاَباهَا ِمن تَْحتِهَا أاَلَّ تَْحَزاِي قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِري اً وقال تعالى: 
2
ي إِلَْيِك  *  َوهُزِّ

ي َعْيناً﴾فَُكلِي َواْشَربِي َوقَ *  بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُااقِْط َعلَْيِك ُرطَباً َجنِي اً   .[62 -61]مريم:  رِّ

 أصحاب الكهف

﴿َوإِِذ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما يَْعبُُدوَن إاِلَّ هللا فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِف يَنُشْر لَُكْم قال هللا تعالى: 

ْرفَقاً  ْن أَْمِرُكم مِّ حمته ويُهَيِّْئ لَُكم مِّ ن رَّ تََّزاَوُر َعن َوتََرى الشَّْمَس إَِذا طَلََعت  *َربُُّكم مِّ

ْنهُ َذلَِك ِمْن آيَاِت  َماِل َوهُْم فِي فَْجَوٍة مِّ َكْهفِِهْم َذاَت اْليَِميِن َوإَِذا َغَربَت تَّْقِرُضهُْم َذاَت الشِّ

 .[20 -22]الكهف:  هللا﴾

 .[61]الكهف:  ﴿َولَبِثُوا فِي َكْهفِِهْم ثاَلَث ِمائٍَة ِسنِيَن َواْزَباُبوا تِْاعاً﴾وقال تعالى: 

 الذي عنده علم من الكتاب

َن اْلِكتَاِب أَاَا آتِيَك بِِه قَْبَل أَن يَْرتَدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك قال هللا تعالى:  ﴿قَاَل الَِّذي ِعنَدهُ ِعْلٌم مِّ

اً ِعنَدهُ قَاَل هََذا ِمن فَْضِل َربِّي لِيَْبلَُواِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمن  ا َرآهُ ُمْاتَقِر  َشَكَر فَإِاََّما فَلَمَّ

 .[30]النمل:  يَْشُكُر لِنَْفِاِه َوَمن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريٌم﴾

 أصحاب الغار

 وقد سبق حديثهم في )أسباب اإلجابة(.

 جريج الراهب 

 .«الترغيب في بر الوالدين»وقد سبق حديثه في 

 غالم الساحر

َوَكاَن لَهُ  ،َكاَن َملِك  فِيَمْن َكاَن قَْبلَُكمْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرسُولَ اهللرضي اهلل عنه  عَنْ صُهَيْب  

ا َكبَِر قَاَل لِْلَملِكِ  ْحرَ  :َساِحر  فَلَمَّ ا أَُعلِّْمهُ السِّ فَبََعَث إِلَْيهِ  ،إِنِّي قَْد َكبِْرُت فَاْبَعْث إِلَيَّ ُغًَلما

ا يَُعلُِّمهُ  فَأَْعَجبَهُ فََكاَن  ،َوَسِمَع َكًَلَمهُ  ،فَقََعَد إِلَْيهِ  ،ب  فََكاَن فِي طَِريقِِه إَِذا َسلََك َراهِ  ،ُغًَلما

اِهبِ  فََشَكا َذلَِك إِلَى  ،فَإَِذا أَتَى السَّاِحَر َضَربَهُ  ،َوقََعَد إِلَْيهِ  ،إَِذا أَتَى السَّاِحَر َمرَّ بِالرَّ

                                                 

 ،  أي: اهًرا صغيًرا.﴾َسِري اً ﴿قوله  2
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اِهبِ   فَقُْل َحبََسنِي  ،َوإَِذا َخِشيَت أَْهلَكَ  ،َحبََسنِي أَْهلِي :فَقُلْ  ،إَِذا َخِشيَت السَّاِحرَ  :فَقَالَ  ،الرَّ

اْليَْوَم أَْعلَُم  :فَقَالَ  ،النَّاسَ  فَبَْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ أَتَى َعلَى َدابٍَّة َعِظيَمٍة قَْد َحبََستِ  ،السَّاِحرُ 

اِهُب أَْفَضلُ  ،آلسَّاِحُر أَْفَضلُ  ا ،أَْم الرَّ اِهِب أََحبَّ اللهمَّ إِْن  :فَقَالَ  ،فَأََخَذ َحَجرا َكاَن أَْمُر الرَّ

َوَمَضى  ،فَقَتَلََها ،فََرَماَها ،َحتَّى يَْمِضَي النَّاسُ  ،فَاْقتُْل َهِذِه الدَّابَّةَ  ،إِلَْيَك ِمْن أَْمِر السَّاِحرِ 

اِهبَ  ،النَّاسُ  اِهبُ  ،فَأَْخبََرهُ  ،فَأَتَى الرَّ ْفَضُل ِمنِّي قَْد بَلََغ أَْنَت اْليَْوَم أَ  ،أَْي بُنَيَّ  :فَقَاَل لَهُ الرَّ

َوَكاَن اْلُغًَلُم يُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ  ،فَإِْن اْبتُلِيَت فًََل تَُدلَّ َعلَيَّ  ،َوإِنََّك َستُْبتَلَى ،ِمْن أَْمِرَك َما أََرى

فَأَتَاهُ  ،َعِميَ فََسِمَع َجلِيس  لِْلَملِِك َكاَن قَْد  ،َويَُداِوي النَّاَس ِمْن َسائِِر اْْلَْدَواءِ  ،َواْْلَْبَرصَ 

ا إِنََّما  :فَقَالَ  ،َما َهاُهنَا لََك أَْجَمُع إِْن أَْنَت َشفَْيتَنِي :فَقَالَ  ،بَِهَدايَا َكثِيَرةٍ  إِنِّي ََل أَْشفِي أََحدا

 ،لَملِكَ فَأَتَى ا ،فََشفَاهُ هللا ،فَآَمَن بِاهلل ،فََشفَاكَ  ،فَإِْن أَْنَت آَمْنَت بِاهلل َدَعْوُت هللا ،يَْشفِي هللا

َولََك  :قَالَ  .َربِّي :قَالَ  ؟َمْن َردَّ َعلَْيَك بََصَركَ  :فَقَاَل لَهُ الَملِكُ  ،فََجلََس إِلَْيِه َكَما َكاَن يَْجلِسُ 

بُهُ  ،فَأََخَذهُ  ،َربِّي َوَرب َك هللا :قَالَ  ؟َرب  َغْيِري فَِجيَء  ،َحتَّى َدلَّ َعلَى اْلُغًَلمِ  ،فَلَْم يََزْل يَُعذِّ

 ،َوتَْفَعلُ  ،َواْْلَْبَرصَ  ،قَْد بَلََغ ِمْن ِسْحِرَك َما تُْبِرُئ اْْلَْكَمهَ  ،أَْي بُنَيَّ  :فَقَاَل لَهُ الَملِكُ  ،اْلُغًَلمِ بِ 

ا :فَقَالَ  .َوتَْفَعلُ  بُهُ  ،فَأََخَذهُ  ،إِنََّما يَْشفِي هللا ،إِنِّي ََل أَْشفِي أََحدا ى َحتَّى َدلَّ َعلَ  ،فَلَْم يََزْل يَُعذِّ

اِهبِ  اِهبِ  ،الرَّ فََوَضَع  ؛فَأَبَى فََدَعا بِاْلِمْئَشارِ  ،اْرِجْع َعْن ِدينِكَ  :فَقِيَل لَهُ  ،فَِجيَء بِالرَّ

 :فَقِيَل لَهُ  ،ثُمَّ ِجيَء بَِجلِيِس الَملِكِ  ،َحتَّى َوقََع ِشقَّاهُ  ،فََشقَّهُ  ،اْلِمْئَشاَر فِي َمْفِرِق َرْأِسهِ 

ثُمَّ  ،َحتَّى َوقََع ِشقَّاهُ  ،فََشقَّهُ بِهِ  ؛فََوَضَع اْلِمْئَشاَر فِي َمْفِرِق َرْأِسهِ  ؛بَىفَأَ  ،اْرِجْع َعْن ِدينِكَ 

 :فَقَالَ  ،فََدفََعهُ إِلَى نَفٍَر ِمْن أَْصَحابِهِ  ؛فَأَبَى ،اْرِجْع َعْن ِدينِكَ  :فَقِيَل لَهُ  ،ِجيَء بِاْلُغًَلمِ 

فَإِْن َرَجَع َعْن  ،فَإَِذا بَلَْغتُْم ُذْرَوتَهُ  ،فَاْصَعُدوا بِِه الَجبَلَ  ،َوَكَذا ،اْذَهبُوا بِِه إِلَى َجبَِل َكَذا

 ،اللهمَّ اْكفِنِيِهْم بَِما ِشْئتَ  :فَقَالَ  ،فََصِعُدوا بِِه الَجبَلَ  ،فََذَهبُوا بِهِ  ،َوإَِلَّ فَاْطَرُحوهُ  ،ِدينِهِ 

 .َما فََعَل أَْصَحابُكَ  :فَقَاَل لَهُ الَملِكُ  ،الَملِكِ َوَجاَء يَْمِشي إِلَى  ،فََسقَطُوا ،الَجبَلُ  فََرَجَف بِِهمُ 

 ،فَاْحِملُوهُ فِي قُْرقُورٍ  ،اْذَهبُوا بِهِ  :فَقَالَ  ،فََدفََعهُ إِلَى نَفٍَر ِمْن أَْصَحابِهِ  ،َكفَانِيِهُم هللا :قَالَ 
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اللهمَّ اْكفِنِيِهْم  :فَقَالَ  ،فََذَهبُوا بِهِ  ،َوإَِلَّ فَاْقِذفُوهُ  ،فَإِْن َرَجَع َعْن ِدينِهِ  ،فَتََوسَّطُوا بِِه اْلبَْحرَ 

فِينَةُ  فَاْنَكفَأَْت بِِهمُ  ،بَِما ِشْئتَ  َما فََعَل  :فَقَاَل لَهُ الَملِكُ  ،فََغِرقُوا َوَجاَء يَْمِشي إِلَى الَملِكِ  ،السَّ

 :قَالَ  .َحتَّى تَْفَعَل َما آُمُرَك بِهِ  ،لِيإِنََّك لَْسَت بِقَاتِ  :فَقَاَل لِْلَملِكِ  ،قَاَل َكفَانِيِهُم هللا ؟أَْصَحابُكَ 

ا ِمْن  ،َوتَْصلُبُنِي َعلَى ِجْذعٍ  ،تَْجَمُع النَّاَس فِي َصِعيٍد َواِحدٍ  :قَالَ  ؟َوَما ُهوَ  ثُمَّ ُخْذ َسْهما

ْهَم فِي َكبِِد اْلقَْوسِ  ثُمَّ َضعِ  ،ِكنَانَتِي فَإِنََّك إَِذا  ،مَّ اْرِمنِيثُ  ،بِاْسِم هللا َربِّ اْلُغًَلمِ  :ثُمَّ قُلْ  ،السَّ

ا ِمْن  ،َوَصلَبَهُ َعلَى ِجْذعٍ  ،فََجَمَع النَّاَس فِي َصِعيٍد َواِحدٍ  ،فََعْلَت َذلَِك قَتَْلتَنِي ثُمَّ أََخَذ َسْهما

ْهَم فِي َكْبِد اْلقَْوسِ  ،ِكنَانَتِهِ  َرَماهُ فََوقََع  ثُمَّ  ،بِاْسِم هللا َربِّ اْلُغًَلمِ  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ َوَضَع السَّ

ْهُم فِي ُصْدِغهِ  آَمنَّا  :فَقَاَل النَّاسُ  ،فََماتَ  ،فََوَضَع يََدهُ فِي ُصْدِغِه فِي َمْوِضِع السَّْهمِ  ،السَّ

ْنَت أََرأَْيَت َما كُ  :فَقِيَل لَهُ  ،فَأُتَِي الَملِكُ  ،آَمنَّا بَِربِّ اْلُغًَلمِ  ،آَمنَّا بَِربِّ اْلُغًَلمِ  ،بَِربِّ اْلُغًَلمِ 

َككِ  ،قَْد آَمَن النَّاسُ  ،قَْد َوهللا نََزَل بَِك َحَذُركَ  ،تَْحَذرُ   ،فَُخدَّتْ  ،فَأََمَر بِاْْلُْخُدوِد فِي أَْفَواِه السِّ

 ،فَفََعلُوا ،اْقتَِحمْ  :أَْو قِيَل لَهُ  ،فَأَْحُموهُ فِيَها ،َمْن لَْم يَْرِجْع َعْن ِدينِهِ  :َوقَالَ  ،َوأَْضَرَم النِّيَرانَ 

هْ  :فَقَاَل لََها اْلُغًَلمُ  ،فَتَقَاَعَسْت أَْن تَقََع فِيَها ،َوَمَعَها َصبِي  لََها ،َحتَّى َجاَءْت اْمَرأَة    ،يَا أُمَّ

 .2رواه مسلم«. فَإِنَِّك َعلَى الَحقِّ  ؛اْصبِِري

 الذي سقيح حديقته

ا َرُجل  بِفًََلٍة ِمَن بَْينَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6061

                                                 

هاو الاذي  «األكماه»هاو المتعباد مان النصاارى. « راهاب»( قوله: 3001رواه مالم ) 2

 «ذروتااه»فااي مكااان فاارق شااعره.  «مفاارق رأسااه»األمااراض.  «األبواء»ولااد أعمااى. 

 «فااكفااأت»ماان الااافن.  اااوع «قرقااور»، أي: اضااطرب، وتحاارك. «فرجااف»أعاااله. 

، أي: فااي وسااطه، وهااو «كبااد القااوس»، أي: عااوب ماان أعااواب النخاال. «جااذع»ااقلباات. 

هاو ماا باين « فاي صادغه»، أي: فاي أرض باارزة. «صعيد واحد»مقبضها عند الرمي. 

، أي: باأبواب «بأفواه الاكك»الشقوق في األرض.  «باألخدوب»العين إلى شحمة األذن. 

 ، أي: جبنت، وتوقفت.«فتقاعات»أوقد. « وأضرم»قت. ، أي: ش«فخذت»الطرق. 
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ى َذلَِك السََّحابُ  ،اْسِق َحِديقَةَ فًَُلنٍ  :فََسِمَع َصْوتاا فِي َسَحابَةٍ  ،اْلَْرضِ   فَأَْفَرَغ َماَءهُ  ،فَتَنَحَّ

ةٍ  َراِج قَْد اْستَْوَعبَْت َذلَِك الَماَء ُكلَّهُ  ،فِي َحرَّ فَإَِذا  فَتَتَبََّع الَماءَ  ،فَإَِذا َشْرَجة  ِمْن تِْلَك الشِّ

ُل الَماَء بِِمْسَحاتِهِ  فًَُلن   :قَالَ  ؟َما اْسُمكَ  ،يَا َعْبَد هللا :فَقَاَل لَهُ  ،َرُجل  قَائِم  فِي َحِديقَتِِه يَُحوِّ

إِنِّي  :فَقَالَ  ،اْسِمي لَِم تَْسأَلُنِي َعنِ  ،يَا َعْبَد هللا :فَقَاَل لَهُ  ،لًِِلْسِم الَِّذي َسِمَع فِي السََّحابَةِ 

اْسِق َحِديقَةَ فًَُلٍن َِلْسِمَك فََما تَْصنَُع  :ْعُت َصْوتاا فِي السََّحاِب الَِّذي َهَذا َماُؤهُ يَقُولُ َسمِ 

ا إِْذ قُْلَت َهَذا :قَالَ  ؟فِيَها َوآُكُل أَنَا  ،فَأَتََصدَُّق بِثُلُثِهِ  ،فَإِنِّي أَْنظُُر إِلَى َما يَْخُرُج ِمْنَها ؛أَمَّ

رواه مالم«. أَُرد  فِيَها ثُلُثَهُ وَ  ،َوِعيَالِي ثُلُثاا
2
. 
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 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه

ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكرٍ  (6062 فَِّة َكااُوا رضي هللا عنه  َعْن َعْبِد الرَّ أَنَّ أَْصَحاَب الصُّ

 ،َوإِْن أَْربَعٌ  ،فَْليَْذهَْب بِثَالِثٍ  ،َدهُ طََعاُم اْثنَْينِ َمْن َكاَن ِعنْ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَنَّ النَّبِيَّ  ،أُاَاًسا فُقََراءَ 

 ،فَهَُو أَاَا :بَِعَشَرٍة قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْاطَلََق النَّبِيُّ  ،َوأَنَّ أَبَا بَْكٍر َجاَء بِثاََلثَةٍ  ،أَْو َساِبسٌ  ،فََخاِمسٌ 

ي ،َوأَبِي َوإِنَّ أَبَا بَْكٍر  ،نَا َوبَْيَن بَْيِت أَبِي بَْكرٍ َوَخاِبٌم بَْينَ  ،فاََل أَْبِري قَاَل َواْمَرأَتِي ،َوأُمِّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى تََعشَّى النَّبِيُّ  ،ثُمَّ َرَجَع فَلَبِثَ  ،اْلِعَشاءُ  ثُمَّ لَبَِث َحْيُث ُصلِّيَتِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصتََعشَّى ِعْنَد النَّبِيِّ 

أَْو  ،َوَما َحبََاَك َعْن أَْضيَافِكَ  ،تُهُ لَهُ اْمَرأَ  :فََجاَء بَْعَد َما َمَضى ِمَن اللَّْيِل َما َشاَء هللا قَالَتْ 

ْيتِيِهمْ  :قَالَ  ؟َضْيفِكَ  :قَالَتْ  فَأَبَْوا قَاَل فََذهَبُْت  ،أَبَْوا َحتَّى تَِجيَء قَْد ُعِرُضوا :قَالَتْ  .أََوَما َعشَّ

َوهللا اَل أَْطَعُمهُ  :فَقَالَ  .يئًاُكلُوا اَل هَنِ  :َوَسبَّ َوقَالَ  ،فََجدَّعَ  ،يَا ُغْنثَرُ  :فَقَالَ  ،فَاْختَبَأْتُ  ،أَاَا

 ،َحتَّى َشبُِعوا :َواْيُم هللا َما ُكنَّا اَأُْخُذ ِمْن لُْقَمٍة إاِلَّ َربَا ِمْن أَْسفَلِهَا أَْكثَُر ِمْنهَا قَاَل يَْعنِي ،أَبًَدا

ا َكااَْت قَْبَل َذلِكَ   ،إَِذا ِهَي َكَما ِهَي أَْو أَْكثَُر ِمْنهَافَ  ،فَنَظََر إِلَْيهَا أَبُو بَْكرٍ  ،َوَصاَرْت أَْكثََر ِممَّ

ِة َعْينِي لَِهَي اآْلَن أَْكثَُر ِمْنهَا قَْبَل  :قَالَتْ  ؟َما هََذا ،يَا أُْخَت بَنِي فَِراسٍ  :فَقَاَل اِلْمَرأَتِهِ  اَل َوقُرَّ

اتٍ  ْيطَاِن  إِاََّما َكانَ  :َوقَالَ  ،فَأََكَل ِمْنهَا أَبُو بَْكرٍ  ،َذلَِك بِثاََلِث َمرَّ ثُمَّ  -يَْعنِي يَِمينَهُ -َذلَِك ِمَن الشَّ

 ،َوَكاَن بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوٍم َعْقدٌ  ،فَأَْصبََحْت ِعْنَدهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َحَملَهَا إِلَى النَّبِيِّ  ،أََكَل ِمْنهَا لُْقَمةً 

قَنَا اْثنَا َعَشَر َرُجاًل َمَع ُكلِّ َرُجٍل ِمْنهُ  ،فََمَضى اأْلََجلُ   ،ْم أُاَاٌس هللا أَْعلَُم َكْم َمَع ُكلِّ َرُجلٍ فَفَرَّ

. متفق عليهفَأََكلُوا ِمْنهَا أَْجَمُعوَن أَْو َكَما قَالَ 
2
. 

 عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

لَقَْد َكاَن فِيَما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6060

تِي أََحد   ،دَّثُونَ قَْبلَُكْم ِمَن اْلَُمِم ُمحَ  رواه البخاري«. فَإِنَّهُ ُعَمرُ  ،فَإِْن يَُك فِي أُمَّ
6
. 

رضي هللا  َما َسِمْعُت ُعَمرَ  :قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ و (6065

. رواه البخاريإِاِّي أَلَظُنُّهُ َكَذا إاِلَّ َكاَن َكَما يَظُنُّ  :لَِشْيٍء قَطُّ يَقُولُ عنه 
3
. 

                                                 

، أي: «فجادَّع»هو الغبي الجاهال.  «غنثر»(. قوله: 6010(، ومالم )206البخاري ) 2

 ، أي: زاب.«باإال ر»شتمه، والجدع: القطع. 

(  عان عائشاة رضاي هللا عنهاا، وفاي رواياة 6315(، ورواه مالم )3251البخاري ) 6

 مالم قال ابن وهب: محدثون، أي: ملهمون.
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يَا َرُسوَل  :فَقُْلتُ  ،َوافَْقُت َربِّي فِي ثاََلثٍ عن عمر رضي هللا عنه قال: و (6061 

َوآيَةُ ﴾، َواتَِّخُذوا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى﴿ فَنََزلَتْ  ،لَْو اتََّخْذاَا ِمْن َمقَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصل ًى ،هللا

 ،َواْلفَاِجرُ  ،فَإِاَّهُ يَُكلُِّمهُنَّ اْلبَرُّ  ،اَِااَءَك أَْن يَْحتَِجْبنَ  لَْو أََمْرتَ  ،يَا َرُسوَل هللا :اْلِحَجاِب قُْلتُ 

َعَاى َربُّهُ إِْن : ﴿فَقُْلُت لَهُنَّ  ،فِي اْلَغْيَرِة َعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْجتََمَع اَِااُء النَّبِيِّ  ،فَنََزلَْت آيَةُ اْلِحَجابِ 

لَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا مِ  . روه البخاريفَنََزلَْت هَِذِه اآْليَةُ ﴾، ْنُكنَّ طَلَّقَُكنَّ أَْن يُبَدِّ
2
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْينَا َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُبَكْيِن ْبِن َسِعيٍد اْلَخْثَعِميِّ و (6030

يَا  :الَ قَ  «قُْم فَأَْعِطِهمْ » :لُِعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،َواَْحُن أَْربَُعوَن َوأَْربَُع ِمائٍَة اَْاأَلُهُ الطََّعامَ 

ْبيَةَ  ،ظُنِيَما ِعْنِدي إاِلَّ َما يَقِيِّ  ،َرُسوَل هللا يَا َرُسوَل  :قَاَل ُعَمرُ  «قُْم فَأَْعِطِهمْ » :قَالَ  .َوالصِّ

فَأَْخَرَج اْلِمْفتَاَح  ،فََصِعَد بِنَا إِلَى ُغْرفٍَة لَهُ  ،َوقُْمنَا َمَعهُ  ،فَقَاَم ُعَمرُ  :قَالَ  .َسْمًعا َوطَاَعةً  ،هللا

ابِضِ  :فَفَتََح اْلبَاَب قَاَل ُبَكْينٌ  ،ْن ُحْجَزتِهِ مِ   .فَإَِذا فِي اْلُغْرفَِة ِمَن التَّْمِر َشبِيهٌ بِاْلفَِصيِل الرَّ

 ،َوإِاِّي لَِمْن آِخِرِهمْ  ،ثُمَّ اْلتَفَتُّ  :فَأََخَذ ُكلُّ َرُجٍل ِمنَّا َحاَجتَهُ َما َشاَء قَالَ  :قَالَ  .َشأْاَُكمْ  :قَالَ 

رواه أحمد ا لَْم اَْرَزْأ ِمْنهُ تَْمَرةً َوَكأَاَّ 
6
. 

 سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه

َشَكا أَْهُل اْلُكوفَِة َسْعًدا إِلَى ُعَمَر َرِضَي هللا : َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ قَالَ  (6032

اًرا ،َعْنهُ  فَأَْرَسَل  ، يُْحِاُن يَُصلِّيفََشَكْوا َحتَّى َذَكُروا أَاَّهُ اَل  ،فََعَزلَهُ َواْستَْعَمَل َعلَْيِهْم َعمَّ

ا  :قَاَل أَبُو إِْسَحاقَ  !!!إِنَّ هَُؤاَلِء يَْزُعُموَن أَاََّك اَل تُْحِاُن تَُصلِّي ،فَقَاَل يَا أَبَا إِْسَحاقَ  ،إِلَْيهِ  أَمَّ

 ،لِّي َصاَلةَ اْلِعَشاءِ َما أَْخِرُم َعْنهَا أُصَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَا َوهللا فَإِاِّي ُكْنُت أَُصلِّي بِِهْم َصاَلةَ َرُسوِل هللا 

فَأَْرَسَل َمَعهُ  ،َذاَك الظَّنُّ بَِك يَا أَبَا إِْسَحاقَ  :َوأُِخفُّ فِي اأْلُْخَريَْيِن قَالَ  ،فَأَْرُكُد فِي اأْلُولَيَْينِ 

 ، َسأََل َعْنهُ َولَْم يََدْع َمْاِجًدا إاِلَّ  ،فََاأََل َعْنهُ أَْهَل اْلُكوفَةِ  ،أَْو ِرَجااًل إِلَى اْلُكوفَةِ  ،َرُجاًل 

أَُساَمةُ ْبُن قَتَاَبةَ  :فَقَاَم َرُجٌل ِمْنهُْم يُقَاُل لَهُ  ،َحتَّى َبَخَل َمْاِجًدا لِبَنِي َعْبسٍ  ،َويُْثنُوَن َمْعُروفًا

ا إِْذ اََشْدتَنَا :يُْكنَى أَبَا َسْعَدةَ قَالَ   ،يَْقِاُم بِالاَِّويَّةِ َواَل  ،فَإِنَّ َسْعًدا َكاَن اَل يَِايُر بِالاَِّريَّةِ  ؛أَمَّ

 ؛اللهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك هََذا َكاِذبًا :أََما َوهللا أَلَْبُعَونَّ بِثاََلثٍ  :قَاَل َسْعدٌ  .َواَل يَْعِدُل فِي اْلقَِضيَّةِ 

ْضهُ بِاْلفِتَنِ  ؛َوأَِطْل فَْقَرهُ  ؛فَأَِطْل ُعْمَرهُ  ؛َوُسْمَعةً  ؛قَاَم ِريَاءً  ُد إَِذا ُسئَِل يَقُوُل َوَكاَن بَعْ  ،َوَعرِّ

. متفق عليهَشْيٌخ َكبِيٌر َمْفتُوٌن أََصابَْتنِي َبْعَوةُ َسْعدٍ 
3
. 

                                                 

 (.306البخاري ) 2

( 363) «الصااحيح الماااند»(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/203رواه أحمااد ) 6

الفصايل »أي: ما يكفيني، والصغار زمان شادة الحار، وقولاه  بالتشديد، «ظُنِييَقِيُّ»قوله: 

 ، أي: لم انقص.«لم ارزأ»:، ولد الناقة الجالس المقيم، وقوله: «الرابض

 =، أي ال «ال أخااارم»(، وهاااذا لفاااظ البخااااري. قولاااه: 313(، وماااالم )011البخااااري ) 3
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 سعيد بن زيد رضي اهلل عنه

أَنَّ أَْرَوى بِْنَت أَُوْيٍس ابََّعْت َعلَى َسِعيِد ْبِن َزْيٍد أَاَّهُ عروة بن الزبير  َعنْ  (6036

أَاَا ُكْنُت آُخُذ ِمْن  :فَقَاَل َسِعيدٌ  ،لَى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكمِ فََخاَصَمْتهُ إِ  ،أََخَذ َشْيئًا ِمْن أَْرِضهَا

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصَوَما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل هللا  :قَالَ  .ملسو هيلع هللا ىلصأَْرِضهَا َشْيئًا بَْعَد الَِّذي َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل هللا 

ا ِمَن اْلَْرِض ظُلْ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ  قَهُ إِلَى َسْبعِ َمْن أََخَذ ِشْبرا ا طُوِّ ما

فََعمِّ  ؛إِْن َكااَْت َكاِذبَةً  ،اللهمَّ  :فَقَالَ  .اَل أَْسأَلَُك بَيِّنَةً بَْعَد هََذا :فَقَاَل لَهُ َمْرَوانُ « أََرِضينَ 

تَْمِشي فِي ثُمَّ بَْينَا ِهَي  ،َحتَّى َذهََب بََصُرهَا ،فََما َماتَتْ  :قَالَ  .َواْقتُْلهَا فِي أَْرِضهَا ؛بََصَرهَا

. متفق عليهفََماتَتْ  ؛أَْرِضهَا إِْذ َوقََعْت فِي ُحْفَرةٍ 
2
. 

 عبد اهلل بن عمرو بن حرام والد جابر رضي اهلل عنهما

ا َحَضَر أُُحٌد َبَعااِي أَبِي ِمَن اللَّْيلِ : َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6033  ،لَمَّ

ِل َمْن يُْقتَُل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ َما أَُرااِي إاِلَّ َمْقتُواًل فِ  :فَقَالَ  َوإِاِّي اَل أَْتُرُك بَْعِدي  ،ملسو هيلع هللا ىلصي أَوَّ

 ،َواْستَْوِص بِأََخَواتَِك َخْيًرا ،فَإِنَّ َعلَيَّ َبْينًا فَاْقضِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأََعزَّ َعلَيَّ ِمْنَك َغْيَر اَْفِس َرُسوِل هللا 

َل قَتِيلٍ  ،فَأَْصبَْحنَا ثُمَّ لَْم تَِطْب اَْفِاي أَْن أَْتُرَكهُ َمَع  ،هُ آَخُر فِي قَْبرٍ َوُبفَِن َمعَ  ،فََكاَن أَوَّ

. رواه فَإَِذا هَُو َكيَْوِم َوَضْعتُهُ هُنَيَّةً َغْيَر أُُذاِهِ  ،فَاْستَْخَرْجتُهُ بَْعَد ِستَِّة أَْشهُرٍ  ،اآْلَخرِ 

البخاري
6
. 

 أسيد بن حضري وعباد بن بشر رضي اهلل عنهما

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجلَْيِن ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ هللا عنه قال:  عن أاس بن مالك رضي (6033

َوَمَعهَُما ِمْثُل اْلِمْصبَاَحْيِن يُِضيئَاِن بَْيَن أَْيِديِهَما  ،فِي لَْيلٍَة ُمْظلَِمةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَجا ِمْن ِعْنِد النَّبِيِّ 

=

                                                                                                                                   

: ال يخارج ماع ، أي«ال يااير بالاارية»، أي: أقوم طوياًل. «فأركد في األوليين»أاقص. 

 الحكم.«: القضية»الارية، وهي القطعة من الجيش. 

(، وفي رواية له عن محمد بن زيد بن عبد هللا بان 2220(، ومالم )3215البخاري ) 2

 ،أََصابَْتنِي َبْعَوةُ َسِعيِد ْبِن َزْيادٍ  :فََرأَْيتُهَا َعْميَاَء تَْلتَِمُس اْلُجُدَر تَقُولُ  :قَالَ عمر بمعناه، وأاه 

ْت َعلَى بِْئٍر فِي الدَّارِ فَ   .فََكااَْت قَْبَرهَا ،فََوقََعْت فِيهَا ،بَْينََما ِهَي تَْمِشي فِي الدَّاِر َمرَّ

، أي: شاايئًا يااايًرا فااي أذاااه كمااا فااي روايااة أخاارى. «هنيااة»( قولااه: 2312البخاااري ) 6

 (.3/620) «الفتح»ااظر:  
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ا اْفتََرقَا َصاَر َمَع ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َواِحدٌ   . رواه البخاريأَتَى أَْهلَهُ َحتَّى  ،فَلَمَّ
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصسفينة موىل رسول اهلل 

 ،َوَمَعهُ أَْصَحابُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل هللا عن سفينة رضي هللا عنه قال:  (6031

ثُمَّ َحَملُوهُ  ،فََجَعلُوا فِيِه َمتَاَعهُمْ  ،فَبََاْطتُهُ  ،«اْبُسْط ِكَساَءكَ » :فَقَاَل لِي ،فَثَقَُل َعلَْيِهْم َمتَاُعهُمْ 

أَْو  ،فَلَْو َحَمْلُت يَْوَمئٍِذ ِوْقَر بَِعيرٍ  ،«اْحِمْل فَإِنََّما أَْنَت َسفِينَةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لِي َرُسوُل هللا  ،يَّ َعلَ 

. رواه أَْو َسْبَعٍة َما ثَقَُل َعلَيَّ إاِلَّ أَْن يَْجفُوا ،أَْو َخْمَاٍة أَْو ِستَّةٍ  ،أَْو ثاََلثٍَة أَْو أَْربََعةٍ  ،بَِعيَرْينِ 

مدأح
6
. 

 عمران بن حصني رضي اهلل عنهما

َجَمَع  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا عن عمران بن حصين رضي هللا عنهما قال:  (6032

ةٍ  ُمهُ  ،ثُمَّ لَْم يَْنهَ َعْنهُ َحتَّى َماتَ  ،َوُعْمَرةٍ  ،بَْيَن َحجَّ َوقَْد َكاَن يَُالَُّم  ،َولَْم يَْنِزْل فِيِه قُْرآٌن يَُحرِّ

. رواه مالمفََعابَ  ،فَتُِرْكُت ثُمَّ تََرْكُت اْلَكيَّ  ،تُ َعلَيَّ َحتَّى اْكتََويْ 
3
. 

 أبو هريرة رضي اهلل عنه

كنا في حلقة النظر بجامع المنصور، فجاء شاب عن أبي الطيب قال:  (6030

خراسااي، فاأل عن ماألة المصراة، فطالب بالدليل، فاحتج الماتدل بحديث أبي 

: أبو هريرة غير مقبول الحديث، فما  -اً يوكان حنف -هريرة الوارب فيها، فقال الشاب 

فوثب الناس من أجلها،  ؛استتم كالمه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع

ب، فغابت الحية، فلم ير لها أثرب تُ الشاب وهي تتبعه، فقيل له: تُ  وهرب
3
. 

                                                 

كان أسيد بن حضير، وعباب بن   ( عن أاس:3501(،  وفي رواية له )321البخاري ) 2

 .ملسو هيلع هللا ىلصبشر عند النبي 

( قولاه: 330) «الصحيح المااند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 1/660رواه أحمد ) 6

جفاا الشايء يجفاو جفااء: لام « لاان العارب»قال في « يجفوا»، أي: حمل. قوله: «وقر»

 يلزم مكااه.

 (.2662مالم ) 3

(، وعزهااا  إلااى الااامعااي، وقااال: 6/225) «الاااير»ذكاار هااذه الحكايااة الااذهبي فااي  3

 إسنابها أئمة.
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 أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه

فِي  ملسو هيلع هللا ىلصْاطَلََق اَفٌَر ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ ا: َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6035

 ،فَاْستََضافُوهُْم فَأَبَْوا أَْن يَُضيِّفُوهُمْ  ،َسْفَرٍة َسافَُروهَا َحتَّى اََزلُوا َعلَى َحيٍّ ِمْن أَْحيَاِء اْلَعَربِ 

لَْو أَتَْيتُْم هَُؤاَلِء  :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ،فََاَعْوا لَهُ بُِكلِّ َشْيٍء اَل يَْنفَُعهُ َشْيءٌ  ،فَلُِدَغ َسيُِّد َذلَِك اْلَحيِّ 

ْهطَ الَِّذيَن اََزلُوا لََعلَّهُ أَْن يَُكوَن ِعْنَد بَْعِضِهْم َشْيءٌ  ْهطُ إِنَّ  :فَقَالُوا ،فَأَتَْوهُمْ  .الرَّ يَا أَيُّهَا الرَّ

 :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ؟ْنَد أََحٍد ِمْنُكْم ِمْن َشْيءٍ فَهَْل عِ  ،َوَسَعْينَا لَهُ بُِكلِّ َشْيٍء اَل يَْنفَُعهُ  ،َسيَِّداَا لُِدغَ 

فََما أَاَا بَِراٍق لَُكْم َحتَّى  ،َولَِكْن َوهللا لَقَْد اْستََضْفنَاُكْم فَلَْم تَُضيِّفُواَا ،اََعْم َوهللا إِاِّي أَلَْرقِي

ْاطَلََق يَْتفُِل َعلَْيِه َويَْقَرأُ اْلَحْمُد هلل َربِّ فَا ،فََصالَُحوهُْم َعلَى قَِطيٍع ِمَن الَغنَمِ  ،تَْجَعلُوا لَنَا ُجْعاًل 

فَأَْوفَْوهُْم ُجْعلَهُْم الَِّذي  :فَاْاطَلََق يَْمِشي َوَما بِِه قَلَبَةٌ قَالَ  ،فََكأَاََّما اُِشطَ ِمْن ِعقَالٍ  ،اْلَعالَِمينَ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاَل تَْفَعلُوا َحتَّى اَأْتَِي النَّبِيَّ  :ي َرقَىفَقَاَل الَّذِ  ،اْقِاُموا :فَقَاَل بَْعُضهُمْ  ،َصالَُحوهُْم َعلَْيهِ 

َوَما » :فَقَالَ  ،فََذَكُروا لَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَقَِدُموا َعلَى َرُسوِل هللا  ،فَنَْذُكَر لَهُ الَِّذي َكاَن فَنَْنظَُر َما يَأُْمُراَا

اَواْضرِ  ،قَْد أََصْبتُْم اْقِسُموا» :ثُمَّ قَالَ  «؟يُْدِريَك أَنََّها ُرْقيَة   فََضِحَك  «بُوا لِي َمَعُكْم َسْهما

.متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصهللا َرُسوُل 
2
. 

 مرثد بن أبي مرثد رضي اهلل عنه

هِ  ،َعْن أَبِيهِ  ،ْبُن ُشَعْيبٍ عن عمرو   :َكاَن َرُجٌل يُقَاُل لَهُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجدِّ

 :الَمِدينَةَ قَالَ  َحتَّى يَأْتَِي بِِهمُ  ،ِمْن َمكَّةَ َوَكاَن َرُجاًل يَْحِمُل اأْلَْسَرى  ،َمْرثَُد ْبُن أَبِي َمْرثَدٍ 

َوإِاَّهُ َكاَن َوَعَد َرُجاًل ِمْن  ،َوَكااَْت َصِديقَةً لَهُ  ،َعنَاقٌ  :اْمَرأَةٌ بَِغيٌّ بَِمكَّةَ يُقَاُل لَهَا َوَكااَتِ 

ائٍِط ِمْن َحَوائِِط َمكَّةَ فِي لَْيلٍَة ُمْقِمَرٍة فَِجْئُت َحتَّى اْاتَهَْيُت إِلَى ِظلِّ حَ  :أَُساَرى َمكَّةَ يَْحِملُهُ قَالَ 

ا اْاتَهَْت إِلَيَّ َعَرفَْتهُ  ،فَأَْبَصَرْت َسَواَب ِظلِّي بَِجْنِب اْلَحائِطِ  ،فََجاَءْت َعنَاقٌ  :قَالَ   :فَقَالَتْ  ،فَلَمَّ

 ،يَا َعنَاقُ  :قُْلتُ  :قَالَ  .ِعْنَداَا اللَّْيلَةَ  فَبِتْ  ،َوأَْهاًل هَلُمَّ  ،َمْرَحبًا :فَقَالَتْ  ،َمْرثَدٌ  :فَقُْلتُ  ،َمْرثَدٌ 
                                                 

، أي: «فاستضاافوهم»( وهذا لفاظ البخااري قولاه: 6602(، ومالم )6602البخاري ) 2

اللدغ هاو اللااع، وزاًاا ومعناى، وهاو ضارب ذات الحماة  «فلدغ»طلبوا منهم  الضيافة. 

م ما بون العشرة. ه« الرهط»من حية أو عقرب وغيرها، وأكثر ما ياتعمل في العقرب 

الجعال هاو: ماا  «جعااًل »هو أبو سعيد الخدري كما في بعض الروايات. « فقال بعضهم»

، أي: طائفاة مان «على قطيع من الغانم»، أي: وافقوهم. «فصالحوهم»يعطى على عمل 

التفال: افاخ معاه قليال « فاااطلق يتفال»الغنم، وجاء في بعض الروايات أاها ثالثاين شااة. 

العقااال هااو: الحباال الااذي يشااد بااه ذراع « ماان عقااال»، أي: حاال. «اشااطفكأامااا »باازاق. 

(، وفي روية الترمذي 102ـ 3/103« )الفتح»، أي: علة. ااظر: «وما به قلبة»البهيمة. 

 ( أن الراقي هو أبو سعيد الخدري رضي هللا عنه، وإسنابه صحيح.6023)
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اَا قَالَتْ   َم هللا الزِّ ُجُل يَْحِمُل أَْسَراُكمْ  ،يَا أَْهَل اْلِخيَامِ  :َحرَّ  ،فَتَبَِعنِي ثََمااِيَةٌ  :قَالَ  .هََذا الرَّ

 ،َحتَّى قَاُموا َعلَى َرْأِسي ،اُءوافَجَ  ،أَْو َغاٍر فََدَخْلتُ  ،فَاْاتَهَْيُت إِلَى َكْهفٍ  ،َوَسلَْكُت اْلَخْنَدَمةَ 

َوَرَجْعُت إِلَى  ،ثُمَّ َرَجُعوا :قَالَ  .َوأَْعَماهُْم هللا َعنِّي ،فَظَلَّ بَْولُهُْم َعلَى َرْأِسي ،فَبَالُوا

ْذِخرِ  ،َوَكاَن َرُجاًل ثَقِياًل  ،فََحَمْلتُهُ  ،َصاِحبِي  ،لَهُ َكبُ أفَفََكْكُت َعْنهُ  ،َحتَّى اْاتَهَْيُت إِلَى اإْلِ

 ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَْيُت َرُسوَل هللا  ،َويُْعيِينِي َحتَّى قَِدْمُت الَمِدينَةَ  ،فََجَعْلُت أَْحِملُهُ 

ااِي اَل يَْنِكُح إاِلَّ ﴿ فَلَْم يَُربَّ َعلَيَّ َشْيئًا َحتَّى اََزلَتْ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْمَاَك َرُسوُل هللا  ،أَْاِكُح َعنَاقًا الزَّ

َم َذلَِك َعلَى الُمْؤِمنِيَن﴾زَ  ااِيَةُ اَل يَْنِكُحهَا إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ فَقَاَل  ااِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ

ااِيَةُ اَل يَْنِكُحهَا إاِلَّ ﴿« يَا َمْرثَدُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ااِي اَل يَْنِكُح إاِلَّ َزااِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ الزَّ

رواه الترمذي«. فًََل تَْنِكْحَها»﴾ اٍن أَْو ُمْشِركٌ زَ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأعرابي من أصحاب رسول اهلل 

اِب ْبِن اْلهَابِ و (6031  أَنَّ َرُجاًل ِمَن األَْعَراِب َجاَء إِلَىرضي هللا عنه  َعْن َشدَّ

 ،بَْعَض أَْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيُّ فَأَْوَصى بِِه النَّ  ،أُهَاِجُر َمَعكَ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَآَمَن بِِه َواتَّبََعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النبي

ا َكااَْت َغْزَوةٌ َغنَِم النَّبِيُّ  َوَكاَن  ،َوقََاَم لَهُ فَأَْعطَى أَْصَحابَهُ َما قََاَم لَهُ  ،َسْبيًا فَقََامَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

ا َجاَء َبفَُعوهُ إِلَْيهِ  ،يَْرَعى ظَْهَرهُمْ  فَأََخَذهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  قِْاٌم قََاَمهُ لَكَ  :َما هََذا قَالُوا :فَقَالَ  ،فَلَمَّ

َولَِكنِّي  ،َما َعلَى هََذا اتَّبَْعتُكَ  :قَالَ  .قََاْمتُهُ لَكَ  :قَالَ  ؟َما هََذا :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفََجاَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ 

إِْن »:فَقَالَ  .ْلَجنَّةَ فَأَْبُخَل ا ،فَأَُموتَ  ،اتَّبَْعتَُك َعلَى أَْن أُْرَمى إِلَى هَاهُنَا َوأََشاَر إِلَى َحْلقِِه بَِاْهمٍ 

قَْد  ،يُْحَملُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأُتَِي بِِه النَّبِيُّ  ،ثُمَّ اَهَُضوا فِي قِتَاِل اْلَعُدوِّ  ،فَلَبِثُوا قَلِياًل  «.هللا يَْصُدْقكَ  تَْصُدقِ 

هللا َصَدَق » :قَالَ  .اََعمْ  :قَالُوا «.؟ُهَو ُهوَ أ» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  .أََصابَهُ َسْهٌم َحْيُث أََشارَ 

َمهُ فََصلَّى َعلَْيهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفِي ُجبَِّة النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َكفَّنَهُ النَّبِيُّ  ،«فََصَدقَهُ  فََكاَن فِيَما ظَهََر ِمْن  ،ثُمَّ قَدَّ

ا فِي َسبِيلِكَ  ،اللهمَّ َهَذا َعْبُدكَ » ،َصاَلتِهِ  ا ،َخَرَج ُمَهاِجرا أَنَا َشِهيد  َعلَى  ،فَقُتَِل َشِهيدا

الناائي رواه«. َذلِكَ 
6
. 

 أم مال  األنصارية رضي اهلل عنها

ٍة لَهَا  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ أُمَّ َمالٍِك َكااَْت تُْهِدي لِلنَّبِيِّ رضي هللا  عنه  َعْن َجابِرٍ  (6030 فِي ُعكَّ

                                                 

الصاحيح المااند مان »(، وحانه، وأقاره شايخنا رحماه هللا فاي 3200رواه الترمذي ) 2

هااو  «كهااف»هااو جباال معااروف عنااد مكااة.  «الخندمااة»( قولااه: 220) «أسااباب الناازول

تحفااة »جمااع قلااة للكباال، وهااو قيااد ضااخم. ااظاار:  «أكبلااه»كالبياات المنقااور فااي الجباال. 

 (.1/63) «األحوذي

( 303) «الصااحيح الماااند»( وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/20رواه الناااائي ) 6

 ، أي: إبلهم.«رعى ظهرهموكان ي»قوله: 
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ْهِدي فِيِه فَتَْعِمُد إِلَى الَِّذي َكااَْت تُ  ،فَيَْاأَلُوَن اأْلُْبَم َولَْيَس ِعْنَدهُْم َشْيءٌ  ،فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا ،َسْمنًا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  فَأَتَتِ  ،َحتَّى َعَصَرْتهُ  ،فََما َزاَل يُقِيُم لَهَا أُْبَم بَْيتِهَا ،فَتَِجُد فِيِه َسْمنًا ،ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّبِيِّ 

ا» :قَالَ  .اََعمْ  :قَالَتْ  «َعَصْرتِيَها» :فَقَالَ  رواه مالم«. لَْو تََرْكتِيَها َما َزاَل قَائِما
2
. 

                                                 

وعاااء ماان جلااوب ماااتدير  «النهايااة»العكااة: قااال فااي  «عكااة»(. قولااه: 6650مااالم ) 2

، أي: «لاو تركتيهاا ماا زال قائًماا»يختص بالامن، والعال، وهو بالامن أخاص. قولاه: 

 موجوًبا حاضًرا.
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 ب منهاكتاب األمور المرهَّ 

 الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان

 تعريف الغيبة

أَتَْدُروَن َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6032

اَن فِي أَفََرأَْيَت إِْن كَ  :قِيلَ  «ِذْكُرَك أََخاَك بَِما يَْكَرهُ » :قَالَ  .هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :قَالُوا «؟اْلِغيبَةُ 

«. فَقَْد بََهتَّهُ  ،َوإِْن لَْم يَُكْن فِيهِ  ،فَقَْد اْغتَْبتَهُ  ،إِْن َكاَن فِيِه َما تَقُولُ » :قَالَ  ؟أَِخي َما أَقُولُ 

رواه مالم
2
. 

 النهي عن  الغيبة

 .[26]الحجرات:  ﴾َوال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعضاً ﴿قال هللا تعالى: 

يَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي بَْرَزةَ اأْلَْسلَِميِّ  (6036

يَماُن قَْلبَهُ ََل تَْغتَابُوا الُمْسلِِمينَ  َولَْم يَْدُخلِ  ،َمْعَشَر َمْن آَمَن بِلَِسانِهِ  َوََل تَتَّبِعُوا  ،اإْلِ

هللا َعْوَرتَهُ يَْفَضْحهُ فِي  يَتَّبِعِ َوَمْن  ،فَإِنَّهُ َمْن اتَّبََع َعْوَراتِِهْم يَتَّبُِع هللا َعْوَرتَهُ  ؛َعْوَراتِِهمْ 

رواه أبو باوب«. بَْيتِهِ 
6
. 

 من اغتاب مسلًما بغري حق فكأمنا أكل حلمه وهو ميح

َوال يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعضاً أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً ﴿قال هللا تعالى: 

 .[26] الحجرات:  ﴾فََكِرْهتُُموهُ 

، ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: ُكنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ بن ماعوِب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللاو (6033

، قَاَل: َوَما أَتََخلَُّل يَا َرُسوَل «تََخلَّلْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُجٌل، فََوقََع فِيِه َرُجٌل ِمْن بَْعِدِه، فَقَاَل النَّبِيُّ 

رواه الطبرااي .«َت لْحَم أَِخيكَ إِنََّك أََكلْ » هللا، أََكْلُت لَْحًما؟ قَاَل:
3
. 

                                                 

 (.6151مالم ) 2

 «صاحيح الجاامع»فاي  (، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا3550رواه أبو باوب ) 6

(0522.) 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 20016) «الكبياار»رواه الطبرااااي  فااي  3

 =، أي: أغتاباه، وذكار شايئًا «فوقاع فياه»(. قولاه: 6530) «صحيح الترغيب والترهياب»
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ياير مع افر  رضي هللا عنه عن قيس قال : كان عمرو بن العاصو (6033

من أصحابه، فمر على بغل ميت قد ااتفخ، فقال: وهللا ، ألن يأكل أحدكم هذا حتى يمأل 

«األبب المفرب». رواه البخاري في بطنه، خير من أن يأكل لحم مالم
2
. 

 خطر الغيبة

 ،َحْابَُك ِمْن َصفِيَّةَ َكَذا :ملسو هيلع هللا ىلصقُْلُت لِلنَّبِيِّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َشةَ َعْن َعائِ  (6031

 :قَالَتْ  «لََمَزَجْتهُ  ،لَقَْد قُْلِت َكلَِمةا لَْو ُمِزَجْت بَِماِء اْلبَْحرِ » :فَقَالَ  ،قَِصيَرةً  -تَْعنِي –َوَكَذا 

رواه أبو «. َوَكَذا ،َحَكْيُت إِْنَساناا َوأَنَّ لِي َكَذا َما أُِحب  أَنِّي» :فَقَالَ  ،َوَحَكْيُت لَهُ إِْاَاااًا

باوب، والترمذي
6
. 

 الغيبة من أسباب عذاب القرب

 ملسو هيلع هللا ىلصبَْينََما أَاَا أَُماِشي َرُسوَل هللا : قَالَ عن أبي بكرة الثقفي رضي هللا عنه  (6032

إِنَُّهَما »: ملسو هيلع هللا ىلصأََماَمنَا فَقَاَل َرُسوُل هللا  فَإَِذا اَْحُن بِقَْبَرْينِ  ،َوَرُجٌل َعْن يََااِرهِ  ،بِيَِدي َوهَُو آِخذٌ 

بَاِن فِي َكبِيرٍ  بَاِن َوَما يَُعذَّ فَأَتَْيتُهُ  ،فَاْستَبَْقنَا فََابَْقتُهُ  ،«َوبَلَى فَأَي ُكْم يَأْتِينِي بَِجِريَدةٍ  ،لَيَُعذَّ

إِنَّهُ » :َوقَالَ  ،قِْطَعةً  ،َوَعلَى َذا اْلقَْبرِ  ،فَأَْلقَى َعلَى َذا اْلقَْبِر قِْطَعةً  ،فََكَاَرهَا اِْصفَْينِ  ،بَِجِريَدةٍ 

ُن َعلَْيِهَما َما َكانَتَا َرْطبَتَْينِ  رواه أحمد، وابن «. َواْلِغيبَةِ  ،َوَما يَُعذَّبَاِن إَِلَّ فِي اْلبَْولِ  ،يَُهوَّ

ماجة
3
. 

=

                                                                                                                                   

الخالل: هاو اساتعمال الخاالل إلخاراج ماا باين األسانان مان الطعاام « تخلل»من عيوبه. 

 واللحم خصوًصا.عموًما، 

صااحيح األبب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 032) «األبب المفاارب» 2

 (.121)«المفر

(، وصححه شيخنا الوابعي رحمه هللا 0/605(، والترمذي )23/662رواه أبو باوب ) 6

، أي: كافياك. قاال الناووي: ومعناى: «حاابك»(. قولهاا: 3203) «الجامع الصحيح»في 

الطته مخالطة يتغيار بهاا طعماه، أو ريحاه لشادة اتنهاا، وقبحهاا، وهاذا مان : خ«مزجته»

َوَما يَنِطُق َعِن اْلهََوى * إِْن هَُو إاِلَّ َوْحاٌي يُاوَحى ﴿أبلغ الزواجر عن الغيبة قال هللا تعالى: 

 اهـ ﴾

 ، أي: حكيت له بالفعل حركة إااان يكرهها.«حكيت له إااااًا»قولها: 

 =(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 331(، وابان ماجاة )32ـا 1/31رواه أحمد ) 3
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000 

 

 بيان ما يعاقب به صاحب الغيبة يف قربه 

ا ُعِرَج » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6030 لَمَّ

َمْن  :فَقُْلتُ  ،َوُصُدوَرُهمْ  ،بِي َمَرْرُت بِقَْوٍم لَُهْم أَْظفَار  ِمْن نَُحاٍس يَْخُمُشوَن ُوُجوَهُهمْ 

«. اِضِهمْ َويَقَُعوَن فِي أَْعرَ  ،َهُؤََلِء الَِّذيَن يَأُْكلُوَن لُُحوَم النَّاسِ  :قَالَ  ؟َهُؤََلِء يَا ِجْبِريلُ 

رواه أبو باوب
2
. 

فَاْرتَفََعْت  ،ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َمَع النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (6035

يحُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ِريُح ِجيفٍَة ُمْنتِنَةٍ  َهِذِه ِريُح الَِّذيَن يَْغتَابُوَن  ،أَتَْدُروَن َما َهِذِه الرِّ

«األبب المفرب»واه أحمد، والبخاري في ر«. الُمْؤِمنِينَ 
6
. 

 عظم حرمة أعراض املسلمني

َخطََب النَّاَس يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (6031

 «؟لٍَد َهَذافَأَي  بَ » :قَالَ  .يَْوٌم َحَرامٌ  :قَالُوا «؟أَي  يَْوٍم َهَذا ،يَا أَي َها النَّاسُ » :فَقَالَ  ،النَّْحرِ 

 ،فَإِنَّ ِدَماَءُكمْ » :قَالَ  «َشْهر  َحَرام  » :قَالُوا «؟فَأَي  َشْهٍر َهَذا» :قَالَ  .بَلٌَد َحَرامٌ  :قَالُوا

 «فِي بَلَِدُكْم َهَذا فِي َشْهِرُكْم َهَذا ،َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا ،َوأَْعَراَضُكْم َعلَْيُكْم َحَرام   ،َوأَْمَوالَُكمْ 

قَاَل اْبُن َعبَّاٍس  «َهْل بَلَّْغتُ  ،َهْل بَلَّْغُت اللهمَّ  ،اللهمَّ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ َرفََع َرْأَسهُ  ،اَبهَا ِمَراًرافَأَعَ 

تِهِ  ،فََوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدهِ  ،َرِضَي هللا َعْنهَُما ََل »الشَّاِهُد اْلَغائَِب  فَْليُْبلِغِ  ،إِاَّهَا لََوِصيَّتُهُ إِلَى أُمَّ

ا يَْضِرُب بَْعُضُكْم ِرقَاَب بَْعضٍ تَرْ  متفق عليه«. ِجُعوا بَْعِدي ُكفَّارا
3
. 

 أربى الربا االستطالة يف عرض مسلم بغري حق

إِنَّ ِمْن أَْربَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيدٍ  (6010

بَا اَِلْستِطَالَةَ فِي ِعْرِض الُمْسلِِم بَِغْيرِ  رواه أبو باوب«. َحق   الرِّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

 (.6532) «صحيح الترغيب والترهيب»في 

الجااااامع »(، وصااااححه اإلمااااام الااااوابعي رحمااااه هللا فااااي 23/663رواه أبااااو باوب ) 2

 (.3200) «الصحيح

(، وحانه اإلمام األلبااي 036) «األبب المفرب»(، والبخاري في 3/312رواه أحمد ) 6

 (.6530« )صحيح الترغيب والترهيب» في رحمه هللا

 (.22(، ومالم )2031البخاري ) 3

 = «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 23/666رواه أباااو باوب ) 3
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 االستطالة يف عرض مسلم بغري حق من أسباب حصول اإلثم العظيم وارالك

ا ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َمعَ  َخَرْجتُ : قَالَ رضي هللاُ عنه  َشِريكٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ  (6012  ،َحاج ً

 أَوْ  ،َشْيئًا قَدَّْمتُ  أَوْ  ،أَطُوفَ  نْ أَ  قَْبلَ  َسَعْيتُ  ،هللا َرُسولَ  يَا :قَالَ  فََمنْ  ،يَأْتُواَهُ  النَّاسُ  فََكانَ 

ْرتُ   ،ُمْسلِمٍ  َرُجلٍ  ِعْرضَ  اْقتََرضَ  َرُجلٍ  َعلَى إَِلَّ  ،َحَرجَ  ََل  ،َحَرجَ  ََل » :يَقُولُ  فََكانَ  ؛َشْيئًا أَخَّ

رواه أبو باوب« َوَهلَكَ  ،َحِرجَ  الَِّذي فََذلِكَ ؛  ظَالِم   َوُهوَ 
2
. 

 عقوبة من قال يف مؤمن ما ليس فيه

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللا عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  (6016

َوَمْن َخاَصَم فِي بَاِطٍل َوهَُو  ،فَقَْد َضادَّ هللا ،َمْن َحالَْت َشفَاَعتُهُ ُدوَن َحد  ِمْن ُحُدوِد هللا»

أَْسَكنَهُ  ؛اَل فِي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس فِيهِ َوَمْن قَ  ،يَْعلَُمهُ لَْم يََزْل فِي َسَخِط هللا َحتَّى يَْنِزَع َعْنهُ 

ا قَالَ  ،هللا َرْدَغةَ الَخبَالِ  رواه أبو باوب«. َحتَّى يَْخُرَج ِممَّ
6
. 

 الطعن يف أعراض املسلمني بغري حق ليس من شأن املؤمن

إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه هللاَعْن َعْبِد  (6013

رواه أحمد«. َوََل اْلبَِذيءِ  ،َوََل اْلفَاِحشِ  ،َوََل الطَّعَّانِ  ،ْيَس بِاللَّعَّانِ الُمْؤِمَن لَ 
3
. 

 ليس من الغيبة احملرمة جرح اجملروحني من املبتدعة وغريهم

َوفًَُلناا  ،َما أَظُن  فًَُلناا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ  (6013

َكااَا َرُجلَْيِن ِمَن  :-أحد رواة الحديث-بن سعد  قَاَل اللَّْيثُ « نَا َشْيئاايَْعِرفَاِن ِمْن ِدينِ 

=

                                                                                                                                   

(3115.) 

 (.60) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/311رواه أبو باوب ) 2

الجااامع »مااة الااوابعي رحمااه هللا فااي (، وصااححه شاايخنا العال20/1رواه أبااو باوب ) 6

، أي: يتارك، «حتاى ينازع عناه»، أي: حجبات «مان حالات»(. قولاه 3206) «الصحيح

هااي طااين، ووحاال كثياار، « النهايااة»قااال فااي « ربغااة الخبااال»وينتهااي عاان مخاصاامته. 

 وجاء تفايرها في الحديث أاها عصارة أهل النار.

 «الجااااامع الصااااحيح» فااااي (، وصااااححه شاااايخنا الااااوابعي رحمااااه هللا3135أحمااااد ) 3

(3203.) 
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001 

 

. رواه البخاريالُمنَافِقِينَ  
2
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاْستَأَْذَن َرُجٌل َعلَى َرُسوِل هللا : َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ وعن عائشة  (6011

متفق عليه.«. َعِشيَرةِ أَْو اْبُن الْ  ،اْئَذنُوا لَهُ بِْئَس أَُخو اْلَعِشيَرةِ » :فَقَالَ 
6

 

 اإلنكار على من اغتاب مسلًما بغري حق

 ملسو هيلع هللا ىلصعن جده أاهم ذكروا عند رسول هللا  ،عن أبيه ،عن عمرو بن شعيب (6012

 :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ،رحل لهرحل حتى يُ وال يَ  ،طعمال يأكل حتى يُ  :فقالوا ،رجال

إذا ذكرت أخاك بما حسبك » :قال. إاما حدثنا بما فيه ،يا رسول هللا :فقالوا « اغتبتموه»

رواه أبو اعيم«. فيه
3
. 

 فضل الدفاع عن عرض املسلم إذا اغتيب بغري حق

َمْن َذبَّ َعن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنها،  َعْن أَْسَماَء بِْنِت يَِزيدَ  (6010

ه أحمد، وأبو اعيمروا«. النَّارِ  َكاَن َحق اا َعلَى هللا أَْن يُْعتِقَهُ ِمنَ  ،ِم أَِخيِه بِاْلِغيبَةِ حَ ل
3
. 

َمْن َردَّ َعْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ و (6015

رواه أحمد، والترمذي«. َردَّ هللا َعْن َوْجِهِه النَّاَر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ؛ِعْرِض أَِخيهِ 
1
. 

 ان وحسن اإلسالمحفظ اللسان دليل كمال اإلمي

 يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه ةَ هَُرْيرَ  أَبِي َعنْ  (6011

ا فَْليَقُلْ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاهلل متفق عليه«. لِيَْسُكتْ  أَوْ  ،َخْيرا
2
. 

                                                 

 (.2020البخاري ) 2

(، وترجم له البخاري بقوله: ]بااب: ماا يجاوز مان 6112(، ومالم )2013البخاري ) 6

 اغتياب أهل الفااب والريب[.

صااحيح الترغيااب »، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي (5/251« )الحليااة»فااي  3

 (.6532)«والترهيب

(، وصاححه العالمااة األلبااااي 2/20) «الحليااة»(، وأبااو اعايم فااي 2/322رواه أحماد ) 3

 (.6530) «صحيح  الترغيب والترهيب»رحمه هللا في 

(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 2132(، والترمذي )2/310رواه أحمد ) 1

 (.6535) «صحيح الترغيب والترهيب»

 (.35(، ومالم )2025رواه البخاري ) 2
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 ،يَا َرُسوَل هللا :قَالَ بن العاص رضي هللا عنهما  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (6020

ْساَلِم أَْفَضلُ  رواه أحمد«. َويَِدكَ  ،أَْن يَْسلََم الُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِكَ » ؟ قال:أَيُّ اإْلِ
2
. 

 من سلم املسلمون من لسانه ويده فهو من أفضل املسلمني

أَيُّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا: َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  األشعري َعْن أَبِي ُموَسى (6022

متفق عليه«. َويَِدهِ  ،ُموَن ِمْن لَِسانِهِ َمْن َسلَِم اْلُمْسلِ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ  المْالِمينَ 
6
. 

                                                 

 (.3201) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6/211رواه أحمد ) 2

 (.30(، ومالم )20البخاري ) 6



  مر بحفظ اللسانالترهيب من الغيبة واأل

 

052 

 

 قول اخلري غنيمة والسكوت عن الشر سالمة 

قولوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبابة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول هللا  (6026

. رواه الحاكم«واسكتوا عن شر تالموا ،خيرا تغنموا
2
. 

 لسانه ملسو هيلع هللا ىلصحفظ النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل هللا كَ عن عبد هللا بن أبي أوفى رضي هللا عنهما قال:  (6023

ْكرَ  اَلةَ  ،َويُقِلُّ اللَّْغوَ  ،يُْكثُِر الذِّ ُر اْلُخْطبَةَ  ،َويُِطيُل الصَّ َواَل يَأْاَُف أَْن يَْمِشَي َمَع  ،َويُقَصِّ

. رواه الناائيفَيَْقِضَي لَهُ اْلَحاَجةَ  ؛َواْلِمْاِكينِ  ،اأْلَْرَملَةِ 
6

 

 طوبى ملن مل  لسانه

طوبى لمن ملك »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا عن ثوبان رضي هللا عنه  (6023

. رواه الطبرااي«لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته
3
. 

 حبفظ اللسان ملسو هيلع هللا ىلصوصية النيب 

قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل عن األسوب بن األصرم المحاربي رضي هللا عنه  (6021

تَْملُِك »ا لَْم أَْملِْك يَِدي، قَاَل: قُْلُت: فََماَذا أَْملُِك إِذَ  «تَْملُِك يََدَك؟»هللا، أَْوِصنِي، قَاَل: 

َل تَْبُسْط يََدَك إَِل إِلَى َخْيٍر، َوَل تَقُْل »قَاَل:  .قَاَل: فََماَذا أَْملُِك إَِذا لَْم أَْملِْك لَِاااِي «لَِسانََك؟

رواه الطبرااي .«بِلَِسانَِك إَِل َمْعُروفاا
3
. 

: أَْخبِْراِي ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل هللا  أَاَّهُ قَالَ وعن الحارث بن هشام رضي هللا عنه  (6022

رواه الطبرااي ، َوأََشاَر إِلَى لَِاااِِه.«ْملِْك َهَذاأ»: ملسو هيلع هللا ىلصبِأَْمٍر أَْعتَِصُم بِِه، فَقَاَل َرُسوُل هللا 
1
. 

                                                 

 (.3260) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/652رواه الحاكم ) 2

 (.135) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/205رواه الناائي ) 6

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه  هللا فااي 6330) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  3

. ملسو هيلع هللا ىلص(. وطوبى شجرة في الجنة، كما صح ذلك عن رسول هللا 3161) «صحيح الجامع»

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2151« )الصحيحة»ااظر: 

(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه  هللا فاااي 525) «الكبيااار»رواه الطبراااااي فاااي  3

 .(6/113) «الصحيحة»

 =(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3335) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  1
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يا رسول هللا، أوصني. قال: وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه أاه قال:  (6020

أنبأتك بما هو أملك بك من  اعبد هللا كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت»

. رواه ابن أبي الدايابيده إلى لاااه وأشار «هذا»قال: « هذا كله
2
. 

 على بعض أصحابه من لسانهملسو هيلع هللا ىلصخو  النيب 

 ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد هللا الثَّقَفِيِّ  (6025

ْثنِي بِأَْمٍر أَْعتَِصُم بِهِ  َما أَْخَوُف  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  .«ثُمَّ اْستَقِمْ  ،َربَِّي هللا :قُلْ » :لَ قَا ؟َحدِّ

رواه الترمذي، وابن ماجة«. َهَذا» :ثُمَّ قَالَ  ،فَأََخَذ بِلَِااِن اَْفِاهِ  ؟َما تََخاُف َعلَيَّ 
6
. 

 حفظ اللسان من أسباب دخول اجلنة

َوالَِّذيَن هُْم  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *﴿قَْد أَْفلََح الُمْؤِمنُوَن قال هللا تعالى: 

َكاِة فَاِعلُوَن  *َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  إاِلَّ  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم  فََمِن اْبتََغى َوَراءَ  *لُوِميَن َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُْم فَإِاَّهُْم َغْيُر مَ 

 *َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن  *اْلَعاُبوَن 

 .[22 -2]المؤمنون:  يهَا َخالُِدوَن﴾الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلفِْرَبْوَس هُْم فِ  *أُْولَئَِك هُُم اْلَواِرثُوَن 

َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ و (6021

رواه البخاري.«. َوَما بَْيَن ِرْجلَْيِه أَْضَمْن لَهُ الَجنَّةَ  ،يَْضَمْن لِي َما بَْيَن لْحيَْيهِ 
3

 

َمْن َوقَاهُ هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6000

رواه الترمذي«. َدَخَل الَجنَّةَ  ؛َوَشرَّ َما بَْيَن ِرْجلَْيهِ  ،َشرَّ َما بَْيَن لْحيَْيهِ 
3
. 

 حفظ اللسان من أسباب النجاة

=

                                                                                                                                   

 (.6523) «صحيح الترغيب والترهيب»

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه 66رقام ) «الصامت»رواه ابن أبي الدايا في كتاب  2

 (.6500) «صحيح الترغيب والترهيب»هللا في 

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 3106(، وابن ماجاة )6320رواه الترمذي ) 6

 (.6526) «صحيح الترغيب والترهيب»في 

 (.2303البخاري ) 3

(، وحانه العالمة الوابعي رحمه هللا في 22/23(، وأبو يعلى )0/10رواه الترمذي ) 3

 (.3261) «الجامع الصحيح»
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َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (6002 

أحمد، والترمذيرواه «. َصَمَت نََجا
2
. 

 ؟َما النََّجاةُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ و (6006

رواه الترمذي«. َواْبِك َعلَى َخِطيئَتِكَ  ،َوْليََسْعَك بَْيتُكَ  ،أَْمِسْك َعلَْيَك لَِسانَكَ » :قَالَ 
6
. 

 ذم قيل وقال

إِنَّ هللا يَْرَضى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6003

َوأَْن تَْعتَِصُموا  ،أَْن تَْعبُُدوهُ َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاا :فَيَْرَضى لَُكمْ  ،َويَْكَرهُ لَُكْم ثًََلثاا ،لَُكْم ثًََلثاا

قُوا َؤالِ  ،قِيَل َوقَالَ  :َويَْكَرهُ لَُكمْ  ،بَِحْبِل هللا َجِميعاا َوََل تَفَرَّ «. َوإَِضاَعِة الَمالِ  ،َوَكْثَرةَ الس 

رواه مالم
3
. 

 رب كلمة من سخط اهلل تكون سبًبا لسقوط صاحبها يف النار

إِنَّ اْلَعْبَد لَيَتََكلَُّم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا  عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6003

متفق «. َوالَمْغِربِ  ،بَِها فِي النَّاِر أَْبَعَد َما بَْيَن الَمْشِرقِ يَْهِوي  ؛بِاْلَكلَِمِة َما يَتَبَيَُّن َما فِيَها

عليه
3
. 

إِنَّ اْلَعْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ وعنه رضي هللا عنه  (6001

َعْبَد لَيَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن َسَخِط َوإِنَّ الْ  ،يَْرفَعُهُ هللا بَِها َدَرَجاتٍ  ؛ِرْضَواِن هللا ََل يُْلقِي لََها بَاَلا 

رواه البخاري«. يَْهِوي بَِها فِي َجَهنَّمَ  ؛هللا ََل يُْلقِي لََها بَاَلا 
1
. 

 رب كلمة شر تكون سبًبا لسخط اهلل على صاحبها

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن بالل بن الحارث رضي هللا عنه قال:  (6002

فَيَْكتُُب هللا لَهُ بَِها  ؛تََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضَواِن هللا َما يَظُن  أَْن تَْبلَُغ َما بَلََغتْ إِنَّ أََحَدُكْم لَيَ »

                                                 

حماه هللا فاي (، وصححه العالماة األلباااي ر6103(، والترمذي )6/211رواه أحمد ) 2

 (.132برقم ) «الصحيحة»(، وذكره في 2320) «صحيح الجامع»

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 6302رواه الترماااذي ) 6

(510.) 

 (.2021مالم ) 3

 ، أي: يتفكر أاها خير، أم ال.«يتبين»(. قوله: 6155(، ومالم )2300البخاري ) 3

 (.2305البخاري ) 1
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َوإِنَّ أََحَدُكْم لَيَتََكلَُّم بِاْلَكلَِمِة ِمْن َسَخِط هللا َما يَظُن  أَْن تَْبلَُغ َما  ،ِرْضَوانَهُ إِلَى يَْوِم يَْلقَاهُ 

رواه الترمذي«. ْكتُُب هللا َعلَْيِه بَِها َسَخطَهُ إِلَى يَْوِم يَْلقَاهُ فَيَ  ؛بَلََغتْ 
2
. 

                                                 

« الصاحيح المااند»(، وصححه شيخنا الوابعي رحماه هللا فاي 6321لترمذي )رواه ا 2

(253.) 
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 رب كلمة شر تكون سبًبا لكب صاحبها على منخره يف جهنم 

خرج ذات يوم  ملسو هيلع هللا ىلصعبابة بن الصامت رضي هللا عنه أن رسول هللاعن  (6000

ي في أن على راحلته وأصحابه معه بين يديه، فقال معاذ بن جبل: يا ابي هللا أتأذن ل

أتقدم إليك على طيبة افس؟ قال: اعم فاقترب معاذ إليه فاارا جميعا، فقال معاذ: بأبي 

أن يجعل يومنا قبل يومك أرأيت إن كان شيء وال ارى أسأل هللا أات يا رسول هللا، 

الجهاد »فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصشيئا إن شاء هللا تعالى فأي األعمال اعملها بعدك؟ فصمت رسول هللا

نعم الشيء الجهاد، والذي بالناس أملك من ذلك : »ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول هللا « في سبيل هللا

فذكر معاذ كل خير يعمله  ،«والصدقة ،نعم الشيء الصيام»قال: « والصدقة، فالصيام

قال: فماذا بأبي أات وأمي « وعاد بالناس خير من ذلك: »ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول هللا  ،ابن آبم

الصمت إَل من »إلى فيه قال:   ملسو هيلع هللا ىلص عاب بالناس خير من ذلك؟ قال: فأشار رسول هللا

فخذ معاذ، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وهل اؤاخذ بما تكلمت به ألانتنا؟ قال: فضرب رسول هللا « خير

وهل يكب الناس على  -أو ما شاء هللا أن يقول له من ذلك  -ثكلتك أمك  ،يا معاذ»قال: 

فليقل  ،اْلخر فمن كان يؤمن باهلل واليوم ،مناخرهم في جهنم إَل ما نطقت به ألسنتهم

. رواه الحاكم«خيرا أو ليسكت عن شر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا
2
. 

 استقامة اللسان سبب الستقامة القلب

ََل يَْستَقِيُم » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6005

َوََل يَْدُخُل َرُجل   ، يَْستَقِيُم قَْلبُهُ َحتَّى يَْستَقِيَم لَِسانُهُ َوََل  ،إِيَماُن َعْبٍد َحتَّى يَْستَقِيَم قَْلبُهُ 

رواه أحمد«. الَجنَّةَ ََل يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَهُ 
6
. 

 استقامة اللسان سبب الستقامة سائر األعضاء واعوجاجه سبب العوجاجها

إَِذا »: ملسو هيلع هللا ىلصل هللا : قال رسوقَالَ  رضي هللا عنهَعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (6001

 ،فَإِنََّما نَْحُن بِكَ  ،اتَِّق هللا فِينَا :فَتَقُولُ  ،فَإِنَّ اْْلَْعَضاَء ُكلََّها تَُكفُِّر اللَِّسانَ  ،أَْصبََح اْبُن آَدمَ 

رواه أحمد، والترمذي«. َوإِْن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنَا ،فَإِْن اْستَقَْمَت اْستَقَْمنَا
3
. 

                                                 

 (.2130) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح وهو في 3/652رواه الحاكم ) 2

صااحيح الترغيااب »(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/215رواه أحمااد ) 6

 (.6521. )«والترهيب

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6300(، والترمااذي )3/12رواه أحمااد ) 3

 ، أي: تذل، وتخضع له.«تكفر اللاان»(. قوله: 312) «صحيح الجامع»
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 إىل اهلل فحش لسانه كل أعضاء ابن آدم تشكو

أن عمر اطلع على أبي بكر وهو يمد لاااه، فقال: ما عن أسلم العدوي،  (6050

ليس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصتصنع يا خليفة رسول هللا؟ فقال: إن هذا أورباي الموارب، إن رسول هللا 

. رواه أبو يعلى، وابن الاني«شيء من الجسد، إَل وهو يشكو ذرب اللسان
2
. 

 الرتهيب من النميمة

 النميمة تعريف 

النميمة هي: اقل الكالم بين الناس على جهة اإلفااب
6
. 

 حكم النميمة

قال الذهبي رحمه هللا: النميمة من الكبائر، وهي حرام بإجماع المالمين اهـ
3
. 

 قلت: والدليل على أاها كبيرة حديث ابن عباس اآلتي قريبًا إن شاء هللا تعالى.

 ن طاعتهاهلل عزوجل وصف النمام بأنه هني ونهى ع

ٍف َمِهينٍ قال هللا تعالى:  اٍء بِنَِميمٍ *  ﴿َوال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ اٍز َمشَّ َمنَّاٍع لِْلَخْيِر ُمْعتٍَد *  هَمَّ

 .[26-20]القلم:أَثِيٍم﴾ 

 النميمة سبب للحرمان من الجنة

َسِمْعُت َرُسوَل  :قَاَل ُحَذْيفَةُ فَ  ؛أَاَّهُ بَلََغهُ أَنَّ َرُجاًل يَنُمُّ اْلَحِديثَ رضي هللا عنه  َعْن ُحَذْيفَةَ 

ام  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا متفق عليه«. ََل يَْدُخُل الَجنَّةَ نَمَّ
3
. 

                                                 

(، وصااححه 0بارقم) «عمال الياوم والليلااة»(، واباان الااني فااي 2/20رواه أباو يعلاى ) 2

، أي: «أورباااي المااوارب»( قولااه: 131« )الصااحيحة»العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 

 ، أي: فحشه.«ذرب اللاان»لك. المها

 (.610باب رقم )« رياض الصالحين» 6

 (.220للذهبي )« الكبائر» 3

 (.201(، ومالم )2012البخاري ) 3
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 النميمة من أسباب عذاب القرب 

َعلَى قَْبَرْيِن  ملسو هيلع هللا ىلصَمرَّ َرُسوُل هللا : اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعنِ  (6052

بَاِن َوَما يُ » :فَقَالَ  بَاِن فِي َكبِيرٍ إِنَُّهَما لَيَُعذَّ ا َهَذا فََكاَن ََل يَْستَتُِر ِمْن بَْولِهِ  ،َعذَّ ا َهَذا  ،أَمَّ َوأَمَّ

 ،فََغَرَس َعلَى هََذا َواِحًدا ،ثُمَّ َبَعا بَِعِايٍب َرْطٍب فََشقَّهُ بِاْثنَْينِ  «فََكاَن يَْمِشي بِالنَِّميَمةِ 

متفق عليه «.َخفَُّف َعْنهَُما َما لَْم يَْيبََسالََعلَّهُ يُ » :ثُمَّ قَالَ  ،َوَعلَى هََذا َواِحًدا
2
. 

، ملسو هيلع هللا ىلصقال: كنا امشي مع رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرةو (6056

فمرراا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لواه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما 

هذان »، قال: يا ابي هللا ؟قلنا: وما ذاك« ؟ما تسمعون ما أسمع»قال:  ،يا ابي هللا ؟لك

قال: ، يا ابي هللا ؟، قلنا: مم ذلك«رجًلن يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين

كان أحدهما َل يستنزه من البول، وكان اْلخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم »

فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة. قلنا: وهل  ،«بالنميمة

. رواه ابن «نعم، يخفف عنهما ما داما رطبتين»رسول هللا، قال:  يا ؟ينفعهما ذلك

حبان
6
. 

 النميمة تفعل ما يفعله السحر من التفريق

ًدا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6053 أَََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ُمَحمَّ

رواه مالم«. بَْيَن النَّاسِ  ِهَي النَِّميَمةُ اْلقَالَةُ  :أُنَبِّئُُكْم َما اْلَعْضهُ 
3
. 

                                                 

 (.616(، ومالم )2305البخاري ) 2

صاحيح الترغياب »(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 563رواه ابن حبان ) 6

 (.6563) «والترهيب

 ، أي: هين عندهما وفي ظنهما ال أاه هين في افس األمر.«نفي ذاب هي»قوله: 

 (.6202رواه مالم ) 3

 أي: الفاحش الغليظ التحريم.«، العضه»قوله: 

( بتحقيق آل فرياان: وذكار ابان عباد البار عان يحياى بان 6/353) «فتح المجيد»قال في 

 سنة.في الااعة ما ال يفاد الااحر في أبي كثير قال: يفاد النمام، والكذاب 

 وقال أبو الخطاب في عيون الماائل: ومن الاحر: الاعي بالنميمة واإلفااب بين الناس.

قال في الفروع: وجهه: أاه يقصد األذى بكالماه وعملاه علاى وجاه المكار والحيلاة أشابه 

 =الاحر، وهذا يعرف بالعرف والعابة أاه يؤثر، وينتج ما يعملاه الااحر أو أكثار، فيعطاى 
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أتدرون ما »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس بن مالك رضي هللا عنه أن رسول هللا و (6053

نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض »أعلم. قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: هللا ورسوله « ؟العضه

«األبب المفرب». رواه البخاري في « ليفسدوا بينهم
2
. 

 لمة يف الدينالنميمة فساد لذات البني وفساد ذات البني ث

أَََل أُْخبُِرُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  (6051

يَامِ  ًَلةِ  ،بِأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ َدقَةِ  ،َوالصَّ إِْصًَلُح » :قَالَ  .بَلَى يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «َوالصَّ

رواه أبو باوب، والترمذي «.ْلبَْيِن الَحالِقَةُ َوفََساُد َذاِت ا ،َذاِت اْلبَْينِ 
6
. 

=

                                                                                                                                   

 متماثلين أو المتقاربين.حكمه تاويةً بين ال

خااص وبليلاه خااص وهاذا لايس  لكن يقال: الااحر إاما يكفر لوصف الاحر، وهاو أمار

 بااحر.

قوله: )بوصف الاحر( أي: بفعل الاحر، أما كوااه يوصاف فاال يكفاي فاي الكفار، وإاماا 

 يكفر بكواه يفعله.

باااحر،  ] قال: وإاما يكفر لوصف الاحر، وهاو أمار خااص وبليلاه خااص، وهاذا لايس

 وإاما يؤثر عمله ما يؤثره فيعطى حكمه إال فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة .

 ااتهى ملخصاً.

 وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه.

 قال ابن حزم رحمه هللا: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.

 وفيه بليل على أاها من الكبائر.

قولااه: )القالااة بااين الناااس( قااال أبااو الاااعابات : أي: كثاارة القااول وإيقاااع الخصااومة بااين 

 . «فشت القالة بين الناس»الناس، ومنه الحديث:  

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 361« )األبب المفاارب»رواه البخاااري فااي  2

من بَلََّغَك كالًما فيك عن غيرك سيبلغ كالمك إلى غيرك  . واعلم أن(531« )الصحيحة»

 فاحذره ولهذا قال الحان البصري رحمه هللا: من ام إليك ام عليك.  وقال بعضهم: 

ال تقبلنَّ اميمة بُلِّْغتَهَا * وتحفظنَّ مان الاذي أاباكهاا * إن الاذي أهادى إلياك اميماة* ساينم 

                                                                                                                                                                  عنك بمثلها قد حاكها. 

 =(، وصاححه شايخنا العالماة الاوابعي 0/622(، والترماذي )23/622رواه أبو باوب ) 6
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 حتريم إفساد املرأة على زوجها بنميمة أو غري ذل  

لَْيَس ِمنَّا َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6052

ا َعلَى َسيِِّدهِ  ،َخبََّب اْمَرأَةا َعلَى َزْوِجَها أبو باوب رواه«. أَْو َعْبدا
2
. 

 الرتهيب من أن يكون اإلنسان ذا وجهني

 ذو الوجهني من شر الناس

تَِجُدوَن النَّاَس » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6050

ْسًَلِم إَِذا فَقُِهوا ،َمَعاِدنَ  َن َخْيَر النَّاِس فِي َوتَِجُدو ،ِخيَاُرُهْم فِي الَجاِهلِيَِّة ِخيَاُرُهْم فِي اإْلِ

ُهْم لَهُ َكَراِهيَةا  ،َهَذا الشَّأْنِ  الَِّذي يَأْتِي َهُؤََلِء  ،َوتَِجُدوَن َشرَّ النَّاِس َذا اْلَوْجَهْينِ  ،أََشدَّ

متفق عليه«. َويَأْتِي َهُؤََلِء بَِوْجهٍ  ،بَِوْجهٍ 
6
. 

 ذو الوجهني متصف بصفة من صفات املنافقني

ِد ْبِن زَ  (6055 إِاَّا : قَاَل أُاَاٌس اِلْبِن ُعَمرَ : ْيِد ْبِن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر قَالَ َعْن ُمَحمَّ

هَا  :قَالَ  ؟اَْدُخُل َعلَى ُسْلطَااِنَا فَنَقُوُل لَهُْم ِخاَلَف َما اَتََكلَُّم إَِذا َخَرْجنَا ِمْن ِعْنِدِهمْ  ُكنَّا اَُعدُّ

 .اِفَاقًا

رواه البخاري
3
. 

=

                                                                                                                                   

 (.3501) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 أي: أحوال ما بينكم من ألفة، ومحبة، وإخاء.«، إصالح ذات البين»له: قو

، أي: هااي الخصاالة التااي ماان شااأاها أن تحلااق الاادين «وفااااب ذات البااين الحالقااة»قولااه: 

 (. 23/622) «عون المعبوب»وتاتأصله كما ياتأصل الموسى الشعر. 

الصاحيح »هللا فاي  (، وصححه شيخنا العالمة الاوابعي رحماه2/663رواه أبو باوب ) 2

 (.2605) «الماند

 (.6162(، ومالم )3313البخاري ) 6

 

 (.0205رواه البخاري ) 3



 الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان                                                            

 

010 

 القيامةعقوبة من كان له وجهان يوم 

اِر ْبِن يَاِسٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6051 َمْن َكاَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن َعمَّ

ْنيَا رواه أبو باوب«. َكاَن لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة لَِسانَاِن ِمْن نَارٍ  ،لَهُ َوْجَهاِن فِي الد 
2
. 

 ذو الوجهني ليس أميًنا عند اهلل عزوجل

َما يَْنبَِغي لِِذي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6010

«األبب المفرب»رواه أحمد، والبخاري في «. اْلَوْجَهْيِن أَْن يَُكوَن أَِميناا
6
. 

 الرتهيب من الكذب على اهلل وعلى رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

 تعريف الكذب لغة، واصطالًحا

 الكذب لغة: اقيض الصدق.

 الًحا: اإلخبار بخالف الواقع.واصط

 الكذب على اهلل من أسباب اسوداد الوجه يوم القيامة

ةٌ أَلَْيَس فِي قال هللا تعالى:  ﴿َويَْوَم اْلقِيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى هللاِ ُوُجوهُهُْم ُمْاَوبَّ

 .[20]الزمر:َجهَنََّم َمْثًوى لِْلُمتََكبِِّريَن﴾ 

 من أسباب الفضيحة يوم القيامة على رؤو  األشهادالكذب على هللا 

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًا أُْولَئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم قال هللا تعالى:  ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[25]هوب:يَن﴾ َويَقُوُل األَْشهَاُب هَُؤالِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى َربِِّهْم أاَل لَْعنَةُ هللاِ َعلَى الظَّالِمِ 

 الكذب على اهلل من أسباب احلرمان من ارداية

﴿َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمَن ال فِْرَعْوَن يَْكتُُم إِيَمااَهُ أَتَْقتُلُوَن َرُجاًل أَْن يَقُوَل قال هللا تعالى: 

فََعلَْيِه َكِذبُهُ َوإِْن يَُك َصاِبقًا يُِصْبُكْم  َربَِّي هللاُ َوقَْد َجاَءُكْم بِاْلبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكْم َوإِْن يَُك َكاِذبًا

                                                 

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3503رواه أباااو باوب ) 2

(516.) 

(، وصااححه العالمااة 323) «األبب المفاارب»(، والبخاااري فااي 6/321رواه أحمااد ) 6

 (.3210) «الصحيحة» األلبااي رحمه هللا في
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 .[65]غافر:بَْعُض الَِّذي يَِعُدُكْم إِنَّ هللا ال يَْهِدي َمْن هَُو ُمْاِرٌف َكذَّاٌب﴾  

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ اْلَكِذَب َوهَُو يُْدَعى إِلَى اإِلْسالِم َوهللاُ ال وقال تعالى:  ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[0]الصف:ِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾ يَهْ 

 افرتاء الكذب على اهلل من أسباب اخليبة وحصول العذاب

﴿قَاَل لَهُْم ُموَسى َوْيلَُكْم ال تَْفتَُروا َعلَى هللاِ َكِذبًا فَيُْاِحتَُكْم بَِعَذاٍب َوقَْد قال هللا تعالى: 

 .[22]طه:َخاَب َمِن اْفتََرى﴾ 

﴿فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَبهُُم هللاُ َمَرًضا َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم بَِما ن: وقال تعالى عن المنافقي

 .[20]البقرة:َكااُوا يَْكِذبُوَن﴾ 

 الكذب على اهلل من أسباب احلرمان من الفالح

ٌم لِتَْفتَُروا ﴿َوال تَقُولُوا لَِما تَِصُف أَْلِانَتُُكُم اْلَكِذَب هََذا َحالٌل َوهََذا َحَراقال هللا تعالى: 

 .[222]النحل:َعلَى هللاِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَى هللاِ اْلَكِذَب ال يُْفلُِحوَن﴾ 

 املفرتي على اهلل كذًبا ظامل بل ال أظلم منه يف هذا الباب

]آل َك هُُم الظَّالُِموَن﴾ ﴿فََمِن اْفتََرى َعلَى هللاِ الَكِذَب ِمْن بَْعِد َذلَِك فَأُْولَئِ قال هللا تعالى: 

 .[13عمران:

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه إِاَّهُ ال يُْفلُِح وقال تعالى:  ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[62]األاعام:الظَّالُِموَن﴾ 

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًا لِيُِضلَّ النَّ وقال تعالى:  اَس بَِغْيِر ِعْلٍم إِنَّ هللا ال ﴿فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[233]األاعام:يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾ 

 املفرتي على اهلل كذًبا موصو  باإلجرام

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًا أَْو َكذََّب بِآيَاتِِه إِاَّهُ ال يُْفلُِح قال هللا تعالى:  ﴿فََمْن أَْظلَُم ِممَّ

 .[20:]يواسالُمْجِرُموَن﴾ 

 عظم إثم الكذب على اهلل

 .[10]النااء:﴿ااظُْر َكْيَف يَْفتَُروَن َعلَى هللاِ اْلَكِذَب َوَكفَى بِِه إِْثًما ُمبِينًا﴾ قال هللا تعالى: 

 الكذب على اهلل من صفات اليهود والنصارى

ِه إِلَْيَك َوِمْنهُْم َمْن إِْن تَأَْمْنهُ ﴿َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِقِنطَاٍر يَُؤبِّ قال هللا تعالى: 
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يِّ  ِه إِلَْيَك إاِلَّ َما ُبْمَت َعلَْيِه قَائًِما َذلَِك بِأَاَّهُْم قَالُوا لَْيَس َعلَْينَا فِي األُمِّ يَن َسبِيٌل بِِدينَاٍر ال يَُؤبِّ

 .[01]آل عمران:َويَقُولُوَن َعلَى هللاِ اْلَكِذَب َوهُْم يَْعلَُموَن﴾ 

﴿َوإِنَّ ِمْنهُْم لَفَِريقًا يَْلُووَن أَْلِانَتَهُْم بِاْلِكتَاِب لِتَْحَابُوهُ ِمَن اْلِكتَاِب َوَما هَُو قال تعالى: و

ِمَن اْلِكتَاِب َويَقُولُوَن هَُو ِمْن ِعْنِد هللاِ َوَما هَُو ِمْن ِعْنِد هللاِ َويَقُولُوَن َعلَى هللاِ اْلَكِذَب َوهُْم 

 .[05آل عمران:]يَْعلَُموَن﴾ 

أُتَِي بِيَهُوِبيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماو (6012

َما تَِجُدوَن فِي التَّْوَراِة » :َحتَّى َجاَء يَهُوَب فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَاْاطَلََق َرُسوُل هللا  ،َويَهُوِبيٍَّة قَْد َزاَيَا

ُب ُوُجوهَهَُمااُ  :قَالُوا «؟َعلَى َمْن َزنَى لُهَُما ،َاوِّ َويُطَاُف  ،َواَُخالُِف بَْيَن ُوُجوِهِهَما ،َواَُحمِّ

وا بِآيَةِ  ،فََجاُءوا بِهَا فَقََرُءوهَا «فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِينَ » :قَالَ  .بِِهَما َحتَّى إَِذا َمرُّ

ْجمِ  ْجمِ َوَضَع اْلفَتَى الَِّذي يَْقَرأُ يَ  ،الرَّ فَقَاَل  ،َوقََرأَ َما بَْيَن يََدْيهَا َوَما َوَراَءهَا ،َدهُ َعلَى آيَِة الرَّ

فََرفََعهَا فَإَِذا تَْحتَهَا آيَةُ  ،ُمْرهُ فَْليَْرفَْع يََدهُ  :ملسو هيلع هللا ىلصلَهُ َعْبُد هللا ْبُن َساَلٍم َوهَُو َمَع َرُسوِل هللا 

ْجمِ  فَلَقَْد  ،ُكْنُت فِيَمْن َرَجَمهَُما :قَاَل َعْبُد هللا ْبُن ُعَمرَ  .افَُرِجمَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأََمَر بِِهَما َرُسوُل هللا  ،الرَّ

. متفق عليهَرأَْيتُهُ يَقِيهَا ِمَن الِحَجاَرِة بِنَْفِاهِ 
2
. 
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 ملسو هيلع هللا ىلصعقوبة من كذب على رسول اهلل  

 إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعبَةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعنِ  (6016

ا ،َكِذباا َعلَيَّ لَْيَس َكَكِذٍب َعلَى أََحدٍ  دا ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ؛َمْن َكَذَب َعلَيَّ ُمتََعمِّ متفق «. فَْليَتَبَوَّ

عليه
2
. 

 الرتهيب من الكذب مطلًقا

 الكذب من صفات الكفار

َسبِيلَنَا َوْلنَْحِمْل َخطَايَاُكْم َوَما هُْم ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لِلَِّذيَن آَمنُوا اتَّبُِعوا قال هللا تعالى: 

 .[26]العنكبوت:بَِحاِملِيَن ِمْن َخطَايَاهُْم ِمْن َشْيٍء إِاَّهُْم لََكاِذبُوَن﴾ 

 الكذب من صفات املنافقني

إِاََّك  ﴿إَِذا َجاَءَك الُمنَافِقُوَن قَالُوا اَْشهَُد إِاََّك لََرُسوُل هللاِ َوهللاُ يَْعلَمُ قال هللا تعالى: 

 .[2]المنافقون:لََرُسولُهُ َوهللاُ يَْشهَُد إِنَّ الُمنَافِقِيَن لََكاِذبُوَن﴾ 

ْخَوااِِهُم الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ وقال تعالى:  ﴿أَلَْم تَر إِلَى الَِّذيَن اَافَقُوا يَقُولُوَن إِلِ

اُِطيُع فِيُكْم أََحًدا أَبًَدا َوإِْن قُوتِْلتُْم لَنَْنُصَراَُّكْم َوهللاُ يَْشهَُد إِاَّهُْم لَئِْن أُْخِرْجتُْم لَنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال 

لَئِْن أُْخِرُجوا ال يَْخُرُجوَن َمَعهُْم َولَئِْن قُوتِلُوا ال يَْنُصُرواَهُْم َولَئِْن اََصُروهُْم *  لََكاِذبُونَ 

 .[26-22]الحشر:﴾ لَيَُولُّنَّ األَْببَاَر ثُمَّ ال يُْنَصُرونَ 

آيَةُ الُمنَافِقِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6013

متفق عليه«. َوإَِذا َوَعَد أَْخلَفَ  ،َوإَِذا اْؤتُِمَن َخانَ  ،إَِذا َحدََّث َكَذبَ  :ثًََلث  
6
. 

أَْربَع  َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ النَّبِيَّ َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما أَ و (6013

ا َكانَْت فِيِه َخْصلَة  ِمَن النِّفَاِق  ،َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَة  ِمْنهُنَّ  ،ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقاا َخالِصا

«. َخاَصَم فََجرَ َوإَِذا  ،َوإَِذا َعاَهَد َغَدرَ  ،َوإَِذا َحدََّث َكَذبَ  ،إَِذا اْؤتُِمَن َخانَ  ،َحتَّى يََدَعَها

متفق عليه
3
. 

 الكذب من صفات الشياطني وإخوانهم من الكهنة والسحرة والعرافني
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يَاِطينُ قال هللا تعالى:  ُل الشَّ ُل َعلَى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ *  ﴿هَْل أُاَبِّئُُكْم َعلَى َمْن تَنَزَّ *  تَنَزَّ

ْمَع َوأَْكثَُرهُْم َكاِذبُوَن﴾   .[663-662اء:]الشعريُْلقُوَن الاَّ

 َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصأُاَاٌس َرُسوَل هللا  َسأَلَ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (6011

ثُوَن  :قَالُوا «لَْيُسوا بَِشْيءٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا  ؟اْلُكهَّانِ  يَا َرُسوَل هللا فَإِاَّهُْم يَُحدِّ

تِْلَك اْلَكلَِمةُ ِمَن الَحقِّ يَْخطَفَُها اْلِجنِّي  » :ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا فَقَاَل رَ  ؟أَْحيَااًا بِالشَّْيِء يَُكوُن َحق ًا

َها فِي أُُذِن َولِيِِّه قَرَّ الدََّجاَجةِ  رواه البخاري«. فَيَْخلِطُوَن فِيَها أَْكثََر ِمْن ِمائَِة َكْذبَةٍ  ،فَيَقُر 
2
. 

 من نعيم أهل اجلنة أنهم ال يسمعون فيها كذًبا

 َوَكأًْسا ِبهَاقًا*  َوَكَواِعَب أَْتَرابًا*  َحَدائَِق َوأَْعنَابًا*  إِنَّ لِْلُمتَّقِيَن َمفَاًزا﴿قال هللا تعالى: 

 .[32-32]النبأ:َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِحَاابًا﴾ *  ال يَْاَمُعوَن فِيهَا لَْغًوا َوال ِكذَّابًا* 

 ور يؤدي إىل النارالتحذير من الكذب واإلخبار بأنه يؤدي إىل الفجور والفج

َعلَْيُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (6012

ْدَق يَْهِدي إِلَى اْلبِرِّ  ْدِق فَإِنَّ الصِّ ُجُل  ،َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهِدي إِلَى الَجنَّةِ  ،بِالصِّ َوَما يََزاُل الرَّ

ى الصِّ  يقاا ،ْدقَ يَْصُدُق َويَتََحرَّ َوإِيَّاُكْم َواْلَكِذَب فَإِنَّ اْلَكِذَب يَْهِدي  ،َحتَّى يُْكتََب ِعْنَد هللا ِصدِّ

ى اْلَكِذبَ  ،َوإِنَّ اْلفُُجوَر يَْهِدي إِلَى النَّارِ  ،إِلَى اْلفُُجورِ  ُجُل يَْكِذُب َويَتََحرَّ َحتَّى  ،َوَما يََزاُل الرَّ

تفق عليهم«. يُْكتََب ِعْنَد هللا َكذَّاباا
6
. 

عليكم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي بكر الصديقو (6010

بالصدق فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، وهما في 

. رواه أبو «النار، وَل تقاطعوا، وَل تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوانا كما أمركم هللا

يعلى
3
. 

 الكذب ريبة

 ملسو هيلع هللا ىلصِمْن َرُسوِل هللا  َحفِْظتُ : َاِن ْبِن َعلِي  َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ َعِن اْلحَ  (6015

ْدَق طَُمأْنِينَة   ،إِلَى َما ََل يَِريبُكَ  ،َدْع َما يَِريبُكَ » رواه «. َوإِنَّ اْلَكِذَب ِريبَة   ،فَإِنَّ الصِّ
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الترمذي 
2
. 

 عقوبة الكذاب يف قربه

مما يكثر أن  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَ  عنهرضي هللا  ُجْنَدبٍ  ْبنِ  َسُمَرةَ  َعنْ  (6011

لَِكنِّي َرأَْيُت اللَّْيلَةَ َرُجلَْيِن » :اَل قَالَ  :قُْلنَا «؟َهْل َرأَى أََحد  ِمْنُكْم ُرْؤيَا»يقول ألصحابه: 

َوَرُجٌل قَائٌِم بِيَِدِه فَإَِذا َرُجٌل َجالٌِس  ،فَأََخَذا بِيَِدي فَأَْخَرَجااِي إِلَى اأْلَْرِض اْلُمقَدََّسةِ  ،أَتَيَااِي

بَْعُض أَْصَحابِنَا َعْن ُموَسى إِاَّهُ يُْدِخُل َذلَِك اْلَكلُّوَب فِي ِشْدقِِه َحتَّى  :قَالَ  ،َكلُّوٌب ِمْن َحِديدٍ 

َما  :قُْلتُ  ،نَُع ِمْثلَهُ فَيَصْ  ،َويَْلتَئُِم ِشْدقُهُ هََذا فَيَُعوبُ  ،ثُمَّ يَْفَعُل بِِشْدقِِه اآْلَخِر ِمْثَل َذلِكَ  ،يَْبلَُغ قَفَاهُ 

هََذا قَااَل اْاطَلِْق فَاْاطَلَْقنَا َحتَّى أَتَْينَا َعلَى َرُجٍل ُمْضطَِجٍع َعلَى قَفَاهُ َوَرُجٌل قَائٌِم َعلَى َرْأِسِه 

ِه لِيَأُْخَذهُ فاََل يَْرِجُع بِفِْهٍر أَْو َصْخَرٍة فَيَْشَدُخ بِِه َرْأَسهُ فَإَِذا َضَربَهُ تََدْهَدهَ اْلَحَجُر فَاْاطَلََق إِلَيْ 

لِْق إِلَى هََذا َحتَّى يَْلتَئَِم َرْأُسهُ َوَعاَب َرْأُسهُ َكَما هَُو فََعاَب إِلَْيِه فََضَربَهُ قُْلُت َمْن هََذا قَااَل اْاطَ 

ُد تَْحتَهُ اَاًرا فَإَِذا اْقتََرَب فَاْاطَلَْقنَا إِلَى ثَْقٍب ِمْثِل التَّنُّوِر أَْعاَلهُ َضيٌِّق َوأَْسفَلُهُ َواِسٌع يَتََوقَّ 

اْرتَفَُعوا َحتَّى َكاَب أَْن يَْخُرُجوا فَإَِذا َخَمَدْت َرَجُعوا فِيهَا َوفِيهَا ِرَجاٌل َواَِااٌء ُعَراةٌ فَقُْلُت َمْن 

َوَعلَى ، ٌم َعلَى َوَسِط النَّهَرِ هََذا قَااَل اْاطَلِْق فَاْاطَلَْقنَا َحتَّى أَتَْينَا َعلَى اَهٍَر ِمْن َبٍم فِيِه َرُجٌل قَائِ 

ُجُل الَِّذي فِي النَّهَِر فَإَِذا أََراَب أَْن يَْخُرَج َرمَ  ى َشطِّ النَّهَِر َرُجٌل بَْيَن يََدْيِه ِحَجاَرةٌ فَأَْقبََل الرَّ

هُ َحْيُث َكاَن فََجَعَل ُكلََّما َجاَء لِيَْخُرَج َرَمى ُجُل بَِحَجٍر فِي فِيِه فََربَّ فِي فِيِه بَِحَجٍر فَيَْرِجُع  الرَّ

َكَما َكاَن فَقُْلُت َما هََذا قَااَل اْاطَلِْق فَاْاطَلَْقنَا َحتَّى اْاتَهَْينَا إِلَى َرْوَضٍة َخْضَراَء فِيهَا َشَجَرةٌ 

اَاٌر يُوقُِدهَا َعِظيَمةٌ َوفِي أَْصلِهَا َشْيٌخ َوِصْبيَاٌن َوإَِذا َرُجٌل قَِريٌب ِمْن الشََّجَرِة بَْيَن يََدْيِه 

فََصِعَدا بِي فِي الشََّجَرِة َوأَْبَخاَلاِي َباًرا لَْم أََر قَطُّ أَْحَاَن ِمْنهَا فِيهَا ِرَجاٌل ُشيُوٌخ َوَشبَاٌب 

 َواَِااٌء َوِصْبيَاٌن ثُمَّ أَْخَرَجااِي ِمْنهَا فََصِعَدا بِي الشََّجَرةَ فَأَْبَخاَلاِي َباًرا ِهَي أَْحَاُن َوأَْفَضلُ 

ا الَِّذي َرأَيْ  ا َرأَْيُت قَااَل اََعْم أَمَّ ْفتَُمااِي اللَّْيلَةَ فَأَْخبَِرااِي َعمَّ تَهُ فِيهَا ُشيُوٌخ َوَشبَاٌب قُْلُت طَوَّ

ُث بِاْلَكْذبَِة فَتُْحَمُل َعْنهُ َحتَّى تَْبلَُغ اآْلفَاَق فَيُْصنَُع بِِه إِلَى يَْومِ  اْلقِيَاَمِة  يَُشقُّ ِشْدقُهُ فََكذَّاٌب يَُحدِّ

اْلقُْرآَن فَنَاَم َعْنهُ بِاللَّْيِل َولَْم يَْعَمْل فِيِه بِالنَّهَاِر  هللاَوالَِّذي َرأَْيتَهُ يُْشَدُخ َرْأُسهُ فََرُجٌل َعلََّمهُ 

اَاةُ َوالَِّذي َرأَ  َرأَْيتَهُ فِي الثَّْقِب فَهُمُ  يُْفَعُل بِِه إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوالَِّذي ْيتَهُ فِي النَّهَِر آِكلُوا الزُّ

ْبيَاُن َحْولَهُ فَأَْواَلُب النَّاِس َوالَّ  ْيُخ فِي أَْصِل الشََّجَرِة إِْبَراِهيُم َعلَْيِه الاَّاَلم َوالصِّ بَا َوالشَّ ِذي الرِّ

ِة  ا هَِذِه الدَّاُر يُوقُِد النَّاَر َمالٌِك َخاِزُن النَّاِر َوالدَّاُر اأْلُولَى الَّتِي َبَخْلَت َباُر َعامَّ الُمْؤِمنِيَن َوأَمَّ

هََداِء َوأَاَا ِجْبِريُل َوهََذا ِميَكائِيُل فَاْرفَْع َرْأَسَك فََرفَْعُت َرْأِسي فَإَِذا فَْوقِي ِمثُْل  فََداُر الشُّ

ُعُمٌر لَْم تَْاتَْكِمْلهُ فَلَْو الاََّحاِب قَااَل َذاَك َمْنِزلَُك قُْلُت َبَعااِي أَْبُخْل َمْنِزلِي قَااَل إِاَّهُ بَقَِي لََك 
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رواه البخاري اْستَْكَمْلَت أَتَْيَت َمْنِزلَكَ 
2
. 

 عقوبة الذي حيدِّث قوًما بكذب ليضحكهم

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن َحْيَدةَ اْلقَُشْيِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6200

ُث فَيَكْ » :يَقُولُ  رواه أبو  «.َوْيل  لَهُ  ، ثَمَّ َوْيل  لَهُ  ،لِيُْضِحَك بِِه اْلقَْومَ  ،ِذبُ َوْيل  لِلَِّذي يَُحدِّ

باوب، والترمذي
6
. 

 من أشد الكذب الكذب  يف الرؤيا

إِنَّ ِمْن أَْفَرى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاأَنَّ َرُسوَل رضي هللا عنهما،  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  (6202

ه البخاريروا«. أَْن يُِرَي َعْينَْيِه َما لَْم تَرَ  ،اْلفَِرى
3
. 

 يوم القيامة هعقوبة من كذب في رؤيا

َمْن تََحلََّم بُِحْلٍم لَْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (6206

رواه البخاري«. َولَْن يَْفَعلَ  ،ُكلَِّف أَْن يَْعقَِد بَْيَن َشِعيَرتَْينِ  ،يََرهُ 
3
. 

 اح من أسباب دخول اجلنةترك الكذب ولو على سبيل املز

أَنَا َزِعيم  بِبَْيتٍ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6203

َوبِبَْيٍت فِي َوَسِط الَجنَِّة لَِمْن تََرَك  ،فِي َربَِض الَجنَِّة لَِمْن تََرَك اْلِمَراَء َوإِْن َكاَن ُمِحق اا

ااْلَكِذَب َوإِْن َكاَن َما رواه أبو باوب«. َوبِبَْيٍت فِي أَْعلَى الَجنَِّة لَِمْن َحسََّن ُخلُقَهُ  ،ِزحا
1
. 

                                                 

 .(0030رواه البخاري ) 2

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 6321(، والترمذي )3110رواه أبو باوب ) 6

 (.0232« )صحيح الجامع»

 (.0033رواه البخاري ) 3

 ، أي: من أعظم الكذب.«الفري من أفرى»قوله: 

 (.0036رواه البخاري ) 3

 (.603) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3500رواه أبو باوب ) 1

 ، أي: ضامن، وكفيل.«زعيم»قوله: 

، أي: ما حولها خارًجا عنها تشابيهًا باألبنياة التاي تكاون حاول المادن «في ربض الجنة»

 = «.النهاية»وتحت القالع كذا في 
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اْكفُلُوا لِي بِِست  أَْكفُْل » :ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي هللا َعْنهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  وعنه (6203 

َوإَِذا اْؤتُِمَن فًَل يَُخْن، الَجنَّةَ: إَِذا َحدََّث أََحُدُكْم فًَل يَْكِذْب، َوإَِذا َوَعَد فًَل يُْخلِْف،  لَُكمُ 

وا أَْبَصاَرُكْم، َواْحفَظُوا فُُروَجُكْم، َوُكف وا أَْيِديَُكمْ  رواه الطبرااي .«َوُغض 
2
. 

 الكذب يف البيع والشراء من أسباب حمق الربكة فيهما

بِاْلِخيَاِر  اْلبَيَِّعانِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي هللا َعْنهُ  (6201

قَا قَا» :أَْو قَالَ  «َما لَْم يَتَفَرَّ َوإِْن َكتََما  ،فَإِْن َصَدقَا َوبَيَّنَا بُوِرَك لَُهَما فِي بَْيِعِهَما ،َحتَّى يَتَفَرَّ

متفق عليه«. َوَكَذبَا ُمِحقَْت بََرَكةُ بَْيِعِهَما
6
. 

 عقوبة املل  الكذاب

ثًََلثَة  ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : هُ قَالَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعنْ  (6202

يِهْم َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهْم َولَهُْم َعَذاب  أَلِيم   َوَملِك   ،َشْيخ  َزانٍ  :يَُكلُِّمُهْم هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل يَُزكِّ

رواه مالم«. َوَعائِل  ُمْستَْكبِر   ،َكذَّاب  
3
. 

  يكذبهاملسلم أخو املسلم ال خيونه وال

=

                                                                                                                                   

 (. 3010تحت حديث رقم ) «عون المعبوب»الجدال. ااظر  «المراء»

 

 

 «الصاااحيحة»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 5025رواه الطبراااااي ) 2

(2161.) 

 (.2136(، ومالم )6001رواه البخاري ) 6

 (.200رواه مالم ) 3

 : الفقير. «والعائل»

فَقَاَل اْلقَاِضي ِعيَاض: َسبَبه أَنَّ  ،ْذُكورمَ بِاْلَوِعيِد ال هؤآلء ملسو هيلع هللا ىلصقال النووي: وأما تخصيصه 

ْذُكوَرة َمَع بُْعِدهَا ِمْنهُ، َوَعاَدم َضاُروَرته إِلَْيهَاا، َوَضاْعف مَ ِصيَة العْ لمَ ُكلَّ َواِحد ِمْنهُْم اِْلتََزَم ا

َعاِصاي َضاُروَرة مَ ا لَْم يَُكاْن إِلَاى هَاِذِه الَبَواِعيهَا ِعْنده؛ َوإِْن َكاَن اَل يُْعَذر أََحٌد بَِذْاٍب لَِكْن لَمَّ 

ى، ُمْزِعَجة، َواَل َبَواِعي ُمْعتَاَبة، أَْشبَهَ إِْقَداُمهُْم َعلَْيهَا اْلُمَعااََدةَ، َوااِلْساتِْخفَاف بَِحاقِّ هللاَّ تََعاالَ 

 .( للنووي رحمه هللا6/611. اهـ من شرح مالم )َوقَْصد َمْعِصيَته اَل لَِحاَجٍة َغْيرهَا
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الُمْسلُِم أَُخو » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6200

 ،َوَمالُهُ  ،ِعْرُضهُ  ،ُكل  الُمْسلِِم َعلَى الُمْسلِِم َحَرام   ،َوََل يَْخُذلُهُ  ،َوََل يَْكِذبُهُ  ،الُمْسلِِم ََل يَُخونُهُ 

رواه الترمذي «.ْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّر  أَْن يَْحتَقَِر أََخاهُ الُمْسلِمَ التَّْقَوى َها ُهنَا بِحَ  ،َوَدُمهُ 
2
. 

 من وعد ولده أن يعطيه شيًئا ثم مل يعطه كتبح عليه كذبة

ي يَْوًما َوَرُسوُل : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللا َعْنهُ أَاَّهُ قَالَ  (6205 َبَعْتنِي أُمِّ

َوَما أََرْدِت أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهَا َرُسوُل هللا  .أُْعِطيكَ  ،هَا تََعالَ  :فَقَالَتْ  .نَاقَاِعٌد فِي بَْيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

أََما إِنَِّك لَْو لَْم تُْعِطِه َشْيئاا ُكتِبَْت » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهَا َرُسوُل هللا  .أُْعِطيِه تَْمًرا :قَالَتْ  «تُْعِطيهِ 

رواه أحمد، وأبو باوب«. َعلَْيِك ِكْذبَة  
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصكذب أبغض ُخُلٍق إىل رسول اهللال

 ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن ُخلٌُق أَْبَغَض إِلَى َرُسوِل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6201

ُجُل يَْكِذُب ِعْنَد َرُسوِل هللا  ،ِمَن الَكِذبِ   ،اْلَكِذبَةَ فََما يََزاُل فِي اَْفِاِه َعلَْيهِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَولَقَْد َكاَن الرَّ

. رواه ابن حبان، والحاكمَم أَْن قَْد أَْحَدَث ِمْنهَا تَْوبَةً َحتَّى يَْعلَ 
3
. 

 ال يكمل إميان العبد حتى يرتك الكذب وإن كان مازًحا

ََل يُْؤِمُن اْلَعْبُد »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6220

يَماَن ُكلَّهُ  رواه «. َوإِْن َكاَن َصاِدقاا ،اْلِمَراءَ يَْتُرَك  وَ  الُمَزاَحةِ ي َحتَّى يَْتُرَك اْلَكِذَب فِ  ،اإْلِ

أحمد
3
. 

                                                 

 «صاحيح الجاامع»(، وصححه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 2160رواه الترمذي ) 2

(2002.) 

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3112(، وأبااو باوب )3/330رواه أحمااد ) 6

 (.035برقم ) «الصحيحة»(، وهو في 2321) «صحيح الجامع»

ه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي (، وصحح3/15(، والحاكم )1032رواه ابن حبان ) 3

 (.6016برقم ) «الصحيحة»(، وهو في 3225) «صحيح الجامع»

صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6/316رواه أحمااد ) 3

 (.6131) «والترهيب

 قال الاندي: عبارة عن كمال اإليمان. «اإليمان كله»قوله: 

 =، أي: فاي بعاواه ولعال محملاه ماا إذا كاان األمار «بقًاوإن كاان صاا»الجادال.  «المراء»
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 عقوبة من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها 

اِك َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنِ  (6222 حَّ لَْيَس َعلَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ثَابِِت ْبِن الضَّ

َب بِهِ  ،قَْتلِهِ َولَْعُن الُمْؤِمِن كَ  ،َرُجٍل نَْذر  فِيَما ََل يَْملِكُ  ْنيَا ُعذِّ َوَمْن قَتََل نَْفَسهُ بَِشْيٍء فِي الد 

َوَمْن َحلََف َعلَى  ،َوَمْن ادََّعى َدْعَوى َكاِذبَةا لِيَتََكثََّر بَِها لَْم يَِزْدهُ هللا إَِلَّ قِلَّةا  ،يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

. متفق عليه«يَِميِن َصْبٍر فَاِجَرةٍ 
2
. 

 ذًبا السيما يف البيع والشراءعقوبة الذي حيلف كا

هللا  ثًََلثَة  ََل يَُكلُِّمُهمُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6226

ا أَْعطَى َوُهوَ  :يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ   َرُجل  َحلََف َعلَى ِسْلَعٍة لَقَْد أَْعطَى بَِها أَْكثََر ِممَّ

َوَرُجل   ،َوَرُجل  َحلََف َعلَى يَِميٍن َكاِذبٍَة بَْعَد اْلَعْصِر لِيَْقتَِطَع بَِها َماَل َرُجٍل ُمْسلِمٍ  ،َكاِذب  

. متفق «َمنََع فَْضَل َماٍء فَيَقُوُل هللا اْليَْوَم أَْمنَُعَك فَْضلِي َكَما َمنَْعَت فَْضَل َما لَْم تَْعَمْل يََداكَ 

عليه
6
. 

هللا  ًَلثَة  ََل يَُكلُِّمُهمُ ثَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِيو (6223

يِهمْ  ،يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ   ملسو هيلع هللا ىلصفَقََرأَهَا َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم   ،َوََل يَُزكِّ

 ،الُمْسبِلُ » :قَالَ  ؟ِهللاَوَخِاُروا َمْن هُْم يَا َرُسوَل  ،َخابُوا :قَاَل أَبُو َذرٍّ  .ثاََلَث ِمَرار

رواه مالم«. ِسْلَعتَهُ بِالَحلِِف اْلَكاِذبِ  ،َوالُمنَفِّقُ  ،َوالَمنَّانُ 
3
. 

 ما يباح من الكذب

َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم بنِت ُعْقبَةَ بن أَبِي ُمَعْيٍط َرِضَي هللا َعْنهَا أَاَّهَا َسِمَعْت  (6223

ا َويَْنِمي  :َويَقُولُ  ،لَْيَس اْلَكذَّاُب الَِّذي يُْصلُِح بَْيَن النَّاسِ  »َوهَُو يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل هللا َخْيرا

ا متفق عليه«. َخْيرا
3
. 

=

                                                                                                                                   

 ماتغنى عنه. وهللا تعالى أعلم.

 ( وهذا لفظه.220(، ومالم )2323البخاري ) 2

 (، وهذا لفظ البخاري.205(، ومالم )6321البخاري ) 6

 (.202رواه مالم ) 3

 (.6201(، ومالم )6216البخاري ) 3

  ح.أي: يبلغ على وجه اإلصال «،وينمي»قوله: 
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 الرتهيب من شهادة الزور وقول الزور 

 تعريف الزور لغة واصطالًحا

 الزور لغة: الميل عن الحق.

ذب الذي قد سوي وُحاِّن في واصطالًحا: قال أبو هالل العاكري: الزور هو الك

الظاهر ليُحاب أاه صدق، وهو من قولك: زورت الشيء إذا سويته وحانته
2
. 

 تعريف شهادة الزور اصطالًحا

قال القرطبي رحمه هللا: شهابة الزور هي الشهابة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل، 

من إتالف افس، أو أخذ مال، أو تحليل حرام، أو تحريم حالل
6
. 

 ي عن قول الزورالنه

﴿َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم ُحُرَماِت هللاِ فَهَُو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَُكُم األَْاَعاُم قال هللا تعالى: 

وِر﴾  ْجَس ِمَن األَْوثَاِن َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ  .[30]الحج:إاِلَّ َما يُْتلَى َعلَْيُكْم فَاْجتَنِبُوا الرِّ

ورِ  اَهَى َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ اَبِيَّ هللا : ُمَعاِويَةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن و (6221  :قَالَ  .الزُّ

ورُ  :قَاَل ُمَعاِويَةُ  .َوَجاَء َرُجٌل بَِعًصا َعلَى َرْأِسهَا ِخْرقَةٌ  . رواه مالمأاََل َوهََذا الزُّ
3
. 

 قول الزور من صفات الكفار

وا إِْن هََذا إاِلَّ إِْفٌك اْفتََراهُ َوأََعااَهُ َعلَْيِه قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد ﴿َوقَاَل الَِّذيَن َكفَرُ قال هللا تعالى: 

 .[3]الفرقان:َجاُءوا ظُْلًما َوُزوًرا﴾ 

 الثناء على الذين ال يشهدون الزور بأنهم من عباد الرمحن وأن رم اجلنة

وَر َوإَِذا َمرُّ قال هللا تعالى:  وا ِكَراًما﴾ ﴿َوالَِّذيَن ال يَْشهَُدوَن الزُّ  .[06]الفرقان:وا بِاللْغِو َمرُّ

 شهادة الزور من أكرب الكبائر

أَََل أُنَبِّئُُكْم بِأَْكبَِر » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن أَبِي بَْكَرةَ  (6222
                                                 

 (.20/3002) «اضرة النعيم»ااظر  2

 (.1/362) «فتح الباري»ااظر  6

 (.6260رواه مالم ) 3
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ْشَراُك بِاهلل» :قَالَ  ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا «اْلَكبَائِرِ   َوَكاَن ُمتَِّكئًا - «ُق اْلَوالَِدْينِ َوُعقُو ،اإْلِ

ورِ » :فَقَالَ  -فََجلَسَ  ورِ  ،أَََل َوقَْوُل الز  ورِ  ،َوَشَهاَدةُ الز  ورِ  ،أَََل َوقَْوُل الز  فََما  «َوَشَهاَدةُ الز 

. متفق عليهاَل يَْاُكتُ  :َزاَل يَقُولُهَا َحتَّى قُْلتُ 
2
 . 

 :اْلَكبَائِِر قَالَ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل النَّبِيُّ  :َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6220

ْشَراُك بِاهلل» ورِ  ،َوقَْتُل النَّْفسِ  ،َوُعقُوُق اْلَوالَِدْينِ  ،اإْلِ متفق عليه«. َوَشَهاَدةُ الز 
6
. 

 الصائم إذا مل يدع قول الزور فليس هلل يف صومه إرادة

َمْن لَْم يََدْع » :ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا قَاَل رَ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6225

ورِ  رواه «. َوَشَرابَهُ  ،فِي أَْن يََدَع طََعاَمهُ  ،فَلَْيَس هلل َحاَجة   ،َواْلَعَمَل بِهِ  ،قَْوَل الز 

البخاري
3
. 

 من مظاهر قول الزور أن يظاهر الرجل من زوجته

هَاتُهُْم إاِلَّ ﴿الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن اَِاائِِهْم مَ قال هللا تعالى:  هَاتِِهْم إِْن أُمَّ ا هُنَّ أُمَّ

 .[6]المجابلة:الالئِي َولَْداَهُْم َوإِاَّهُْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزوًرا َوإِنَّ هللا لََعفُوٌّ َغفُوٌر﴾ 

 من مظاهر الزور أن تصل املرأة شعرها بشعر آخر

الَمِدينَةَ  قَِدَم ُمَعاِويَةُ ْبِن أَبِي ُسْفيَان :قَالَ   هُ هللاَعْن َسِعيِد ْبِن الُمَايَِّب َرِحمَ  (6221

أََحًدا يَْفَعُل هََذا َغْيَر  أَنَّ  َرىَما ُكْنُت أُ  :فََخطَبَنَا فَأَْخَرَج ُكبَّةً ِمْن َشَعٍر قَالَ  ،آِخَر قَْدَمٍة قَِدَمهَا

ورَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ النَّبِيَّ  ،اْليَهُوبِ  اهُ الزُّ . متفق عليهْلَواِصلَةَ فِي الشََّعرِ ا -يَْعنِي -َسمَّ
3
. 

 من مظاهر الزور أن يتشبع اإلنسان مبا مل يعط

إِنَّ  :أَقُولُ  ،يَا َرُسوَل هللا: أَنَّ اْمَرأَةً قَالَتْ  َرِضَي هللا َعْنهَا َعْن َعائَِشةَ  (6260

ا لَْم يُْعطَ َكًَلبِِس ثَْوبَْي الُمتََشبُِّع بِمَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟َزْوِجي أَْعطَااِي َما لَْم يُْعِطنِي

                                                 

 (.50(، ومالم )6213البخاري ) 2

 (.55(، ومالم )6213البخاري ) 6

 (.2103رواه البخاري ) 3

 (.6260(، ومالم )3355البخاري ) 3

 ، أي: شعر ملفوف بعضه على بعض.«كبة من شعر»قوله: 
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متفق عليه«. ُزورٍ 
2
. 

                                                 

 (.6261(، ومالم )1621ري )البخا 2
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 الرتهيب من لعن إنسان بعينه أو دابة

 تعريف اللعن 

اللعن هو:  الطرب واإلبعاب عن رحمة هللا
2
. 

 لعن املؤمن كقتله

اِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6262 حَّ لَْعُن الُمْؤِمِن »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن ثَابِِت ْبِن الضَّ

. متفق عليه«قَْتلِهِ كَ 
6
. 

 عقوبة اللعان يوم القيامة

ََل يَُكوُن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :َعْن أَبِي الدَّْرَباِء َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6266

رواه مالم«. َوََل ُشَهَداَء يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ،ُشفََعاءَ  ،اللَّعَّانُونَ 
3
. 

 اإلكثار من اللعن ليس من صفات الصديقني

ََل يَْنبَِغي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَ  (6263

يٍق أَْن يَُكوَن لَعَّاناا رواه مالم«. لِِصدِّ
3
. 

أن أبا بكر لعن بعض رقيقه، فقال النبي وعن عائشة رضي هللا عنها  (6263

نيقون والصدنويا أبا بكر، اللعا: »ملسو هيلع هللا ىلص
5

فأعتق أبو مرتين أو ثالثا، « ؟ كًل ورب الكعبة

األبب ». رواه البخاري في فقال: ال أعوب ملسو هيلع هللا ىلصبكر يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي 

                                                 

( 6/2232) «شاارح رياااض الصااالحين»( للقرطبااي رحمااه هللا، و2/101« )المفهاام» 2

 للعالمة ابن عثيمين رحمه هللا.

 (.220(، ومالم )2030البخاري ) 6

 (.6115رواه مالم ) 3

 (.6110رواه مالم ) 3

ااين لعاا» «الشااعب»وفااي «، لعااااون وصااديقونأ»كااذا فااي األصاال، ولعاال الصااواب  1

 .«وصديقين
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«المفرب
2
. 

 اللعن ليس من شأن املؤمن

إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ بن ماعوب َعْن َعْبِد هللا  (6261

رواه أحمد«. َوََل اْلبَِذيءِ  ،اْلفَاِحشِ  َوََل  ،َوََل الطَّعَّانِ  ،الُمْؤِمَن لَْيَس بِاللَّعَّانِ 
6
. 

ََل يَُكوُن الُمْؤِمُن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ و (6262

رواه الترمذي«. لَعَّاناا
3
. 

 النهي عن التالعن بلعنة اهلل

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللا قَاَل َرُسو: َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنَدٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6260

رواه أبو باوب، والترمذي«. َوََل بِالنَّارِ  ،َوََل بَِغَضبِهِ  ،تًََلَعنُوا بِلَْعنَِة هللا
3
. 

 لعن املسلم املعني من الكبائر

:  كنا إذا رأينا الرجل يلعن قال، رضي هللا عنه سلمة بن األكوععن  (6265

«األوسط» . رواه الطبرااي فيأخاه، رأينا أاه قد أتى بابا من الكبائر
1
. 

 اللعنة ترجع إىل قائلها إن مل يكن امللعون أهًلا را

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ بن ماعوب َعْن َعْبِد هللا   (6261

َهتِ » :يَقُولُ  َهْت إِلَْيهِ  إَِذا ُوجِّ َهْت إِلَى َمْن ُوجِّ ا َووَ  ،اللَّْعنَةُ تََوجَّ َجَدْت فَإِْن َوَجَدْت فِيِه َمْسلَكا

َهنِي إِلَى فًَُلنٍ  :َوإَِلَّ َجاَءْت إِلَى َربَِّها فَقَالَتْ  ،َسبِيًلا َحلَّْت بِهِ  َوإِنِّي لَْم  ،يَا َربِّ إِنَّ فًَُلناا َوجَّ

                                                 

(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 321) «األبب المفرب»رواه البخاري في  2

 (.6051) «صحيح الترغيب والترهيب»

 (.3203) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3135رواه أحمد ) 6

 «الجاامع صاحيح»وصححه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي  (،6021رواه الترمذي ) 3

(0003.) 

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 2102(، والترمذي )2/310رواه أبو باوب ) 3

 (.513« )الصحيحة»

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2203) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  1

 (.6231« )الصحيحة»



  الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان

 

501 

 

ا ،أَِجْد َعلَْيِه َسبِيًلا   اه رو «.اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئتِ  :فَقَالَ  ؟فََما تَأُْمُرنِي ،َولَْم أَِجْد فِيِه َمْسلَكا

أحمد
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاللعن مل يكن من صفات رسول اهلل 

اْبُع َعلَى  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6230

رواه مالم«. َوإِنََّما بُِعْثُت َرْحَمةا  ،إِنِّي لَْم أُْبَعْث لَعَّاناا» :قَالَ  ؟الُمْشِرِكينَ 
6
. 

 لى اهلل عليه وسلمترك اللعن من وصايا رسول اهلل ص

 ؟أَْوِصنِي ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ  َعْن ُجْرُموٍز اْلهَُجْيِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6232

رواه أحمد«. أُوِصيَك أَْن ََل تَُكوَن لَعَّاناا» :قَالَ 
3
. 

 من الكبائر أن يلعن الرجل والديه

إِنَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : لَ َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما قَا (6236

ُجُل َوالَِدْيهِ  ،ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِرِ  ُجُل َوالَِدْيهِ  :قِيَل يَا َرُسوَل هللا «أَْن يَْلَعَن الرَّ  ؟َوَكْيَف يَْلَعُن الرَّ

ُجِل فَيَُسب  أَبَاهُ » :قَالَ  ُجُل أَبَا الرَّ هُ  ،يَُسب  الرَّ متفق عليه«. َويَُسب  أُمَّ
3
. 

 التغليظ على من لعن بهيمة أو ديًكا أو حنو ذل 

فِي  ملسو هيلع هللا ىلصبَْينََما َرُسوُل هللا : َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6233

فََاِمَع َذلَِك َرُسوُل هللا  .فََضِجَرْت فَلََعنَْتهَا ،َواْمَرأَةٌ ِمَن األَْاَصاِر َعلَى اَاقَةٍ  ،بَْعِض أَْسفَاِرهِ 

فََكأَاِّي أََراهَا اآْلَن  :قَاَل ِعْمَرانُ «. فَإِنََّها َمْلُعونَة   ،ُخُذوا َما َعلَْيَها َوَدُعوَها» :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص

. رواه مالمَما يَْعِرُض لَهَا أََحدٌ  ،تَْمِشي فِي النَّاسِ 
1
. 

اقَةٍ بَْينََما َجاِريَةٌ َعلَى اَ : َعْن أَبِي بَْرَزةَ اأْلَْسلَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6233

َحْل اللهمَّ  :اْلَجبَُل فَقَالَتْ  َوتََضايََق بِِهمُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصإِْذ بَُصَرْت بِالنَّبِيِّ  ،َعلَْيهَا بَْعُض َمتَاِع اْلقَْومِ 

                                                 

 (.2621) «الصحيحة»في (، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا 2/305رواه أحمد ) 2

 (.6111رواه مالم ) 6

 (.2061« )الصحيحة»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 1/00رواه أحمد ) 3

 (.10(، ومالم )1103البخاري ) 3

 (.6111مالم ) 1
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رواه مالم «.ََل تَُصاِحْبنَا نَاقَة  َعلَْيَها لَْعنَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  :قَالَ  .اْلَعْنهَا
2
. 

فِي َسفٍَر يَِايُر فَلََعَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي و (6231

ُجُل أَاَا :فَقَالَ  «؟أَْيَن َصاِحُب النَّاقَةِ » :َرُجٌل اَاقَةً فَقَالَ  ْرَها فَقَْد أُِجْبَت فِيَها» :قَالَ  .الرَّ  «.أَخِّ

«الكبرى»رواه أحمد، والناائي في 
6
. 

لََعَن َرُجٌل ِبيًكا َصاَح : نِيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَ و (6232

ًَلةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصِعْنَد النَّبِيِّ  رواه أحمد«. ََل تَْلَعْنهُ فَإِنَّهُ يَْدُعو إِلَى الصَّ
3
. 

ا من ا صرخ قريبً أن بيكً  ،عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهماو (6230

. «كًل إنه يدعو إلى الصًلة ،مه »ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول هللا  ،اللهم العنه :فقال رجل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

رواه البزار
3
. 

 النهي عن لعن الريح

يُح ِرَباَءهُ َعلَى ، أَ اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما َعنِ  (6235 نَّ َرُجاًل اَاَزَعْتهُ الرِّ

َوإِنَّهُ َمْن لََعَن َشْيئاا لَْيَس  ،َها َمأُْموَرة  ََل تَْلَعْنَها فَإِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  .فَلََعنَهَا ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد النَّبِيِّ 

رواه أبو باوب، والترمذي «.اللَّْعنَةُ َعلَْيهِ  لَهُ بِأَْهٍل َرَجَعتِ 
1
. 

األسباب اليت يكون بها اإلنسان ملعوًنا
2

 

                                                 

 (.2112رواه مالم ) 2

 هي كلمة تزجر بها اإلبل.« حل»قولها: 

 

(، وصاححه العالماة األلباااي 5521« )ىالكبار»(، والناائي في 6/365رواه أحمد ) 6

 (.6012« )صحيح الترغيب والترهيب»رحمه هللا في 

 (.500« )الجامع الصحيح »(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/221رواه أحمد ) 3

(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا 6/333) «كشف األستار»رواه البزار كما في  3

 كلمة زجر. «مه»(. و6011) «بصحيح الترغيب والترهي»تعالى في 

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 2/310والترماذي ) (،3005رواه أبو باوب ) 1

 (.165برقم )« الصحيحة»(، وهو في 0330) «صحيح الجامع»في 

 جميع أبلة هذا الباب تدل على جواز لعن غير المعين من أهل المعاصي. 2
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 الكفر والشرك والنفاق واملوت عليها 

َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا ال يَِجُدوَن *  لَهُْم َسِعيًرا ﴿إِنَّ هللا لََعَن اْلَكافِِريَن َوأََعدَّ قال هللا تعالى:

 .[21-23]األحزاب:َولِي ًا َوال اَِصيًرا﴾ 

 .[51]البقرة:﴿ فَلَْعنَةُ هللاِ َعلَى اْلَكافِِريَن﴾ وقال تعالى: 

ةُ هللاِ َوالَمالئَِكةِ ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَماتُوا َوهُْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِك َعلَْيِهْم لَْعنَ وقال تعالى: 

 .[226-222]البقرة:َخالِِديَن فِيهَا ال يَُخفَُّف َعْنهُُم اْلَعَذاُب َوال هُْم يُنظَُروَن﴾ *  َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

َب الُمنَافِقِيَن َوالُمنَافِقَاِت َوالُمْشِرِكيَن َوالُمْشِرَكاِت الظَّااِّيَن بِاهللِ ظَنَّ وقال تعالى:  ﴿َويَُعذِّ

ََّم َوَساَءْت َمِصيًرا ْوِء َوَغِضَب هللاُ َعلَْيِهْم َولََعنَهُْم َوأََعدَّ لَهُْم َجهَن ْوِء َعلَْيِهْم َبائَِرةُ الاَّ ﴾ الاَّ

 .[2]الفتح:

﴿َوَعَد هللاُ الُمنَافِقِيَن َوالُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر اَاَر َجهَنََّم َخالِِديَن فِيهَا ِهَي وقال تعالى: 

 .[25]التوبة:ْم َولََعنَهُُم هللاُ َولَهُْم َعَذاٌب ُمقِيٌم﴾ َحْابُهُ 

 الردة عن اإلسالم

ُسوَل َحقٌّ قال هللا تعالى:  ﴿َكْيَف يَْهِدي هللاُ قَْوًما َكفَُروا بَْعَد إِيَمااِِهْم َوَشِهُدوا أَنَّ الرَّ

أُْولَئَِك َجَزاُؤهُْم أَنَّ َعلَْيِهْم لَْعنَةَ هللاِ *  َوَجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِمينَ 

إاِلَّ *  َخالِِديَن فِيهَا ال يَُخفَُّف َعْنهُُم اْلَعَذاُب َوال هُْم يُْنظَُرونَ *  َوالَمالئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

 .[51-52عمران: ]آل ٌم﴾الَِّذيَن تَابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوأَْصلَُحوا فَإِنَّ هللا َغفُوٌر َرِحي

 ملسو هيلع هللا ىلصأذية اهلل ورسوله

ْايَا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ لَهُْم قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن هللا َوَرُسولَهُ لََعنَهُُم هللاُ فِي الدُّ

 .[10]األحزاب:َعَذابًا ُمِهينًا﴾ 

 تفضيل الكفار على املسلمني

لَِّذيَن أُوتُوا اَِصيبًا ِمَن اْلِكتَاِب يُْؤِمنُوَن بِاْلِجْبتِ ﴿أَلَْم تََر إِلَى اقال هللا تعالى: 

أُْولَئَِك الَِّذيَن لََعنَهُُم *  َوالطَّاُغوِت َويَقُولُوَن لِلَِّذيَن َكفَُروا هَُؤالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َسبِياًل 

 .[16-12نااء:]الهللاُ َوَمْن يَْلَعِن هللاُ فَلَْن تَِجَد لَهُ اَِصيًرا﴾ 

 العصيان واإلعتداء وترك النهي عن املنكر ومواالة الكفار

﴿لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِااِن َباُوَب َوِعيَاى اْبِن َمْريََم قال هللا تعالى: 

 نَكٍر فََعلُوهُ لَبِْئَس َما َكااُوا يَْفَعلُونَ َكااُوا ال يَتَنَاهَْوَن َعْن مُ *  َذلَِك بَِما َعَصْوا َوَكااُوا يَْعتَُدونَ 

ْم تََرى َكثِيًرا ِمْنهُْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَبِْئَس َما قَدََّمْت لَهُْم أَافُُاهُْم أَْن َسِخطَ هللاُ َعلَْيهِ * 
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بِيِّ َوَما أُاِزَل إِلَْيِه َما اتََّخُذوهُْم َولَْو َكااُوا يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َوالنَّ *  َوفِي اْلَعَذاِب هُْم َخالُِدونَ 

 .[52-05]المائدة:أَْولِيَاَء َولَِكنَّ َكثِيًرا ِمْنهُْم فَاِسقُوَن﴾ 

 قتل املؤمن عمًدا بغري حق

َُّم َخالًِدا فِيهَا َوَغِضَب هللاُ َعلَيْ قال هللا تعالى:  ًدا فََجَزاُؤهُ َجهَن هِ ﴿َوَمْن يَْقتُْل ُمْؤِمنًا ُمتََعمِّ

 .[13]النااء: َولََعنَهُ َوأََعدَّ لَهُ َعَذابًا َعِظيًما﴾

 اإلفساد يف األرض وقطيعة الرحم

*  ﴿فَهَْل َعَاْيتُْم إِْن تََولَّْيتُْم أَْن تُْفِاُدوا فِي األَْرِض َوتُقَطُِّعوا أَْرَحاَمُكمْ قال هللا تعالى: 

 .[63]محمد:َوأَْعَمى أَْبَصاَرهُْم﴾  أُْولَئَِك الَِّذيَن لََعنَهُُم هللاُ فَأََصمَّهُمْ 

﴿َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَْن وقال تعالى: 

 .[61]الرعد:يُوَصَل َويُْفِاُدوَن فِي األَْرِض أُْولَئَِك لَهُُم اللْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدَّاِر﴾ 

 عفيفات املؤمنات الغافالتقذ  ال

ْايَا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْرُموَن الُمْحَصنَاِت اْلَغافاِلِت الُمْؤِمنَاِت لُِعنُوا فِي الدُّ

 يَْوَم تَْشهَُد َعلَْيِهْم أَْلِانَتُهُْم َوأَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم بَِما َكااُوا*  َواآلِخَرِة َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

 .[61-63]النور:يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم هللاُ ِبينَهُُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ هللا هَُو اْلَحقُّ الُمبِيُن﴾ *  يَْعَملُونَ 

 الظلم

﴿َواَاَبى أَْصَحاُب الَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْداَا َما َوَعَداَا َربُّنَا َحق ًا قال هللا تعالى: 

ٌن بَْينَهُْم أَْن لَْعنَةُ هللاِ َعلَى الظَّالِِمينَ  فَهَلْ  َن ُمَؤذِّ *  َوَجْدتُْم َما َوَعَد َربُُّكْم َحق ًا قَالُوا اََعْم فَأَذَّ

وَن َعْن َسبِيِل هللاِ َويَْبُغواَهَا ِعَوًجا َوهُْم بِاآلِخَرِة َكافُِروَن﴾   .[31-33]األعراف:الَِّذيَن يَُصدُّ

 .[16]غافر:َم ال يَنفَُع الظَّالِِميَن َمْعِذَرتُهُْم َولَهُُم اللْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدَّاِر﴾ ﴿يَوْ وقال تعالى: 

 افتراء الكذب على هللا

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكِذبًا أُْولَئَِك يُْعَرُضوَن َعلَى َربِِّهْم قال هللا تعالى:  ﴿َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

الَِّذيَن يَُصدُّوَن *  ِء الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى َربِِّهْم أاَل لَْعنَةُ هللاِ َعلَى الظَّالِِمينَ َويَقُوُل األَْشهَاُب هَُؤال

 .[21-25]هوب:َعْن َسبِيِل هللاِ َويَْبُغواَهَا ِعَوًجا َوهُْم بِاآلِخَرِة هُْم َكافُِروَن﴾ 

 كتمان العلم

َّنَّاهُ لِلنَّاسِ ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَ قال هللا تعالى:  اَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدى ِمْن بَْعِد َما بَي

إاِلَّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َوبَيَّنُوا فَأُْولَئَِك *  فِي اْلِكتَاِب أُْولَئَِك يَْلَعنُهُُم هللاُ َويَْلَعنُهُُم الالِعنُونَ 

اُب الرَّ   .[220-211]البقرة:ِحيُم﴾ أَتُوُب َعلَْيِهْم َوأَاَا التَّوَّ
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 أن يأكل اإلنسان الربا ويؤكله غريه وأن يكتب فيه ويشهد عليه 

بَا» ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6231  ،َوُمْؤِكلَهُ  ،آِكَل الرِّ

رواه مالم«. ُهْم َسَواء  » :َوقَالَ  «َوَشاِهَدْيهِ  ،َوَكاتِبَهُ 
2
. 

 السرقة

لََعَن هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَ  (6230

متفق عليه«. فَتُْقطَُع يَُدهُ  ؛َويَْسِرُق الَحْبلَ  ،فَتُْقطَُع يَُدهُ  ؛السَّاِرَق يَْسِرُق اْلبَْيَضةَ 
6
. 

 شرب اخلمر ومجيع ما يلحق به

فِي اْلَخْمِر  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6232

 ،َوبَائَِعهَا ،َوَساقِيَهَا ،َواْلَمْحُمولَةُ إِلَْيهِ  ،َوَحاِملَهَا ،َوَشاِربَهَا ،َوُمْعتَِصَرهَا ،َعاِصَرهَا :َعْشَرةً 

. رواه الترمذيَوالُمْشتََراةُ لَهُ  ،َوالُمْشتَِري لَهَا ،َوآِكَل ثََمنِهَا
3
. 

 طي إلحقاق باطل أو إبطال حقالرِّشوة وهي ما أع

، ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6236

اِشي َوالُمْرتَِشي . رواه أبو باوب، والترمذيالرَّ
3
. 

                                                 

 (.2115رواه مالم ) 2

 (.2250(، ومالم )2053البخاري ) 6

والمراب أن سرقة البيضة، والحبل يعوب على الارقة حتى يارق ما ياتحق أن تقطاع باه 

 يده. وهللا أعلم.

 (.3233« )الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/122رواه الترمذي ) 3

 ، أي: من يطلب عصرها لنفاه أو غيره.«ومعتصرها»قوله: 

الجاامع »(. وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/120(، والترمذي )1/311رواه أبو باوب ) 3

 (.3332« )الصحيح

 «والمرتشاي»الراشي من يعطي الذي يعينه علاى الباطال. «: النهاية»قال ابن األثير في 

الااذي ياااعى بينهمااا ياااتزيد لهااذا أو ياااتنقص لهااذا، فأمااا مااا يعطااى  «والاارائش»اآلخااذ. 

 ير باخل فيه اهـ.  توصاًل إلى أخذ حق، أو بفع ظلم فغ
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 لعن الوالدين والذبح لغري اهلل وإيواء احملدث وتغيري منار األرض

 ملسو هيلع هللا ىلصل: حدثني رسول هللا عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قا (6233

َولََعَن هللا َمْن لََعَن  ،َولََعَن هللا َمْن آَوى ُمْحِدثًا ،لََعَن هللا َمْن َذبََح لَِغْيِر هللا»بكلمات أربع 

رواه مالم«. َولََعَن هللا َمْن َغيََّر َمنَاَر اأْلَْرضِ  ، َوالَِدْيهِ 
2
. 

 حتصوير ذوات األروا

 ،اْلَواِشَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن النَّبِيُّ : قَالَ   َعْنهُ َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َرِضَي هللا (6233

بَا َوُموِكلَهُ  ،َوالُمْاتَْوِشَمةَ  َولََعَن  ،َوَكْاِب اْلبَِغيِّ  ،َواَهَى َعْن ثََمِن اْلَكْلبِ  ،َوآِكَل الرِّ

ِرينَ  . رواه البخارياْلُمَصوِّ
6
. 

 سب الصحابة رضوان اهلل عليهم

قال أااس من أصحاب رسول قال:  رضي هللا عنه عن أاس بن مالك (6231

من سب أصحابي فعليه لعنة هللا، : »ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول هللا بُّ اَ ا اُ اَّ إ: يا رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

رواه عبد هللا بن أحمد«. والمًلئكة، والناس أجمعين
3
. 

                                                 

 (.2105رواه مالم ) 2

 ، أي: ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه.«من آوى محدثًا»قوله: 

: ياروى بكاار الادال وفتحهاا علاى الفاعال، والمفعاول «النهاياة»قاال فاي  «محدثًا»قوله:

يقاتص  فمعنى الكار: من اصر جاايًاا وآواه، وأجااره مان خصامه، وحاال بيناه وباين أن

منه. والفتح هو األمر المبتدع افاه ويكون معنى اإليواء فيه الرضى باه والصابر علياه، 

 فإاه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه اهـ.

:، أي:  معالمهاا «النهاياة»، أي: عالماات حادوبها. قاال فاي «غير مناار األرض»قوله: 

وقيل: هو عام في جمياع األرض وأراب المعاالم  وحدوبها قيل: أراب حدوب الحرم خاصة. 

التي يهتدى بها في الطريق. وقيل: هو أن يادخل  الرجال فاي ملاك غياره فيقتطعاه ظلًماا. 

قلت: ال مااع من حمال الحاديث علاى هاذه األقاوال كلهاا إذ أااه يشاملها لفاظ التغييار. وهللا 

 أعلم.    

 (.1330رواه البخاري ) 6

 =(، وحانه 5) «فضائل الصحابة»على كتاب أبيه  «زوائده»في  رواه عبد هللا بن أحمد 3
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 التحليل وطلبه من الغري 

الُمِحلَّ » ملسو هيلع هللا ىلصهللا لََعَن َرُسوُل : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6232

رواه الترمذي، والناائي «.لَهُ  َوالُمَحلَّلَ 
2
. 

الوشم للمرأة وطلبها ذل  والنمص وطلبها ذل  والتفلج للحسن ووصل الشعر بغوريه وتغويري خلوق    

 اهلل تعاىل

 ،لََعَن هللا اْلَواِشَماتِ : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6230

َصاتِ  ،َوالنَّاِمَصاتِ  ،ِشَماتِ َوالُمْاتَوْ   :قَالَ  ،َوالُمتَفَلَِّجاِت لِْلُحْاِن الُمَغيَِّراِت َخْلَق هللا ،َوالُمتَنَمِّ

َما  :فَقَالَتْ  .َوَكااَْت تَْقَرأُ اْلقُْرآَن فَأَتَْتهُ  ،لَهَا أُمُّ يَْعقُوبَ  :فَبَلََغ َذلَِك اْمَرأَةً ِمْن بَنِي أََسٍد يُقَالُ 

َصاتِ  ،َوالُمْاتَْوِشَماتِ  ،أَاََّك لََعْنَت اْلَواِشَماتِ  ،َغنِي َعْنكَ َحِديٌث بَلَ  َواْلُمتَفَلَِّجاِت  ،َواْلُمتَنَمِّ

َوهَُو فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَما لِي اَل أَْلَعُن َمْن لََعَن َرُسوُل هللا  :فَقَاَل َعْبُد هللا .لِْلُحْاِن اْلُمَغيَِّراِت َخْلَق هللا

لَئِْن ُكْنِت  :فَقَالَ  ؟لَقَْد قََرْأُت َما بَْيَن لَْوَحْي اْلُمْصَحِف فََما َوَجْدتُهُ  :َمْرأَةُ ال فَقَالَتِ  .ِكتَاِب هللا

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما اَهَاُكْم َعْنهُ فَاْاتَهُوا: ﴿قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،قََرْأتِيِه لَقَْد َوَجْدتِيهِ  ﴾. َوَما آتَاُكْم الرَّ

 :قَالَ  .اْذهَبِي فَاْاظُِري :قَالَ  ؟إِاِّي أََرى َشْيئًا ِمْن هََذا َعلَى اْمَرأَتَِك اآْلنَ فَ  :اْلَمْرأَةُ  فَقَالَتِ 

أََما لَْو  :فَقَالَ  .َما َرأَْيُت َشْيئًا :فََدَخلَْت َعلَى اْمَرأَِة َعْبِد هللا فَلَْم تََر َشْيئًا فََجاَءْت إِلَْيِه فَقَالَتْ 

متفق عليه. َكاَن َذلَِك لَْم اَُجاِمْعهَا
6
. 

=

                                                                                                                                   

 (.6330« )الصحيحة»العالمة األلبااي رحمه هللا في 

الجاامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا فاي 2/231(، والناائي )3/623رواه الترمذي ) 2

 (.3312) «الصحيح

أَْن يَقُوَل لَهُ فِي اْلَعْقاِد إَذا أَْحلَْلتهَاا  :الِلتَّْحلِيِل ُصَوًرا ِمْنهَ  َوَذَكُرواقال الصنعااي رحمه هللا:  

 فاََل اَِكاَح، َوهََذا ِمْثُل اَِكاِح الُمْتَعِة أِلَْجِل التَّْوقِيِت.

 أَْن يَقُوَل فِي اْلَعْقِد إَذا أَْحلَْلتهَا طَلَّْقتهَا . :َوِمْنهَا

ائُِم هُاَو  اتََواطَأَ أَْن يَُكوَن ُمْضِمًرا ِعْنَد اْلَعْقِد بِأَْن يَ  :َوِمْنهَا َعلَى التَّْحلِيِل، َواَل يَُكوَن النَِّكاُح الدَّ

َوِر، َوفِي بَْعِضاهَا ِخااَلٌف بِااَل َبلِياٍل  الَمْقُصوُب، َوظَاِهُر ُشُموِل اللَّْعِن فََااُب اْلَعْقِد لَِجِميِع الصُّ

 (.3/2001) «سبل الاالم»اهـ. من  يُْشتََغُل بِهَا اَاِهٍض فاََل 

 (.6261(، ومالم )3552بخاري )ال 6

 =: أن يُغاَرز الجلاد باإبرة ثام «النهاياة»جماع واشامة، والوشام قاال فاي  «الواشامات»قوله: 



 الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان                                                            

 

526 

َجاَءْت اْمَرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ : َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (6235

َق َشْعُرهَا أَفَأَِصلُهُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلص  ؟إِنَّ لِي اْبنَةً ُعَريًِّاا أََصابَْتهَا َحْصبَةٌ فَتََمرَّ

متفق عليه«. َوالُمْستَْوِصلَةَ  ،اِصلَةَ لََعَن هللا اْلوَ » :فَقَالَ 
2
. 

 تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال

 الُمتََشبِِّهيَن ِمنَ  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعنِ  (6231

=

                                                                                                                                   

 يُحشى بكحل أو ايل فيزرق أثره أو يخضر.

 جمع ماتوشمة، وهي التي تطلب من يفعل بها ذلك.  «الماتوشمات»قوله: 

 من وجهها.اامصة، وهي التي تنتف الشعر  جمع «النامصات»قوله: 

جمااع متنمصااة، وهااي التااي تااأمر ماان يفعاال بهااا ذلااك. كااذا فااي  «المتنمصااات»قولااه: 

 .«النهاية»

المااراب بهاان مفلجااات األساانان، بااأن تباارب مااا بااين أساانااها الثنايااا  «المتفلجااات»قولااه: 

 والرباعيات، وهو من الفلج، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات.

ووي: معناه يفعلن ذلك طلبًاا للحاان، وفياه إشاارة إلاى قال الن «المتفلجات للحان»قوله: 

أن الحرام هو المفعول لطلب الحان أما لو احتاجت إليه لعالج أوعيب في الاان واحاوه 

 فال بأس. وهللا أعلم.

قال النووي قال جماهير العلماء: معناه لم اصاحبها ولم اجتمع احن  «لم اجامعها»قوله: 

 وهي بل كنا اطلقها وافارقها. 

 (.6266(، ومالم )1132البخاري ) 2

ق»قولها:   ، أي: تااقط وتمرط.«تمرَّ

تصاغير عاروس، والعاروس يقاع علاى المارأة والرجال عناد الادخول  « ُعَريًِّااا »قولها: 

 بها.

 بثر تخرج في الجلد. «والحصبة»

 التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. «والواصلة»

شاارح »ويقااال لهااا موصااولة. اهااـ. ماان التااي تطلااب ماان يفعاال بهااا ذلااك  «والماتوصاالة»

 (.23/361) «النووي على مالم
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َجالِ   َجاِل بِالنَِّااِء َوالُمتََشبِّهَاِت ِمَن النَِّااِء بِالرِّ لبخاري. رواه االرِّ
2
. 

ُجَل يَْلبَُس  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6210 الرَّ

ُجلِ  ،لِْبَاةَ الَمْرأَةِ  . رواه أبو باوبَوالَمْرأَةَ تَْلبَُس لِْبَاةَ الرَّ
6
. 

 وسم احليوان يف وجهه

َعلَْيِه ِحَماٌر قَْد ُوِسَم فِي  َمرَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ  (6212

رواه مالم «.لََعَن هللا الَِّذي َوَسَمهُ » :فَقَالَ  ،َوْجِههِ 
3
. 

 عمل قوم لوط والوقوع على البهيمة وإضالل األعمى عن الطريق

َمْلُعون  َمْن َسبَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6216

هُ َملْ  ،أَبَاهُ   ،َمْلُعون  َمْن َغيََّر تُُخوَم اْْلَْرضِ  ،َمْلُعون  َمْن َذبََح لَِغْيِر هللا ،ُعون  َمْن َسبَّ أُمَّ

َمْلُعون  َمْن َعِمَل بَِعَمِل  ،َمْلُعون  َمْن َوقََع َعلَى بَِهيَمةٍ  ،َمْلُعون  َمْن َكَمهَ أَْعَمى َعْن طَِريقٍ 

رواه أحمد«. قَْوِم لُوطٍ 
3
. 

 رأة يف دبرهاإتيان امل

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن عقبة بن عامر الجهني (6213

رواه الطبرااي«. لعن هللا الذين يأتون النساء في محاشهن»
1
. 

َمْلُعون  َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6213

                                                 

 (.1551رواه البخاري ) 2

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 22/212رواه أبااااو باوب ) 6

(2562.) 

 (.6220رواه مالم ) 3

 : الكي.«الوسم»و

 «الجااامعصااحيح »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه  هللا فااي 2/602رواه أحمااد ) 3

(1512.) 

صااااحيح الترغيااااب »رواه الطبرااااااي، وصااااححه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي  1

 (.6361) «والترهيب

 المحاش جمع َمِحشه، بفتح الميم وكارها، وهي الدبر.  «محاشهن»قوله: 
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مد، وأبو باوبرواه أح«. أَتَى اْمَرأَتَهُ فِي ُدبُِرَها
2
. 

 إختاذ شيء فيه الروح هدًفا يرمى إليه

َمرَّ اْبُن ُعَمَر بِفِْتيَاٍن ِمْن قَُرْيٍش قَْد  :قَالَ  رحمه هللا َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ  (6211

ا َرأَْوا اْبَن فَلَ  ،َوقَْد َجَعلُوا لَِصاِحِب الطَّْيِر ُكلَّ َخاِطئٍَة ِمْن اَْبلِِهمْ  ،اََصبُوا طَْيًرا َوهُْم يَْرُمواَهُ  مَّ

قُوا لََعَن » ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  ،َمْن فََعَل هََذا لََعَن هللا َمْن فََعَل هََذا :فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ . ُعَمَر تَفَرَّ

ا َمنِ  وُح َغَرضا متفق عليه«. اتََّخَذ َشْيئاا فِيِه الر 
6
. 

 التمثيل باحليوان

. َمْن َمثََّل بِاْلَحيََوانِ  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن النَّبِيُّ  ل:ما قااْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنِ  (6212

رواه البخاري
3
. 

 نبش القبور والسرقة منها

 يلعن المختف» ملسو هيلع هللا ىلصن رسول هللا أهللا عنها رضي  عن عائشة (6210

رواه البيهقي«. والمختفية
3
. 

ىل وإخفار ذمة املسلم وأن يدعي اإلنسان إىل غري أبيوه أو ينتموي إ   ملسو هيلع هللا ىلصاإلحداث يف مدينة رسول اهلل 
                                                 

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 6226(، وأبو باوب )6/333رواه أحمد ) 2

 (.6336) «الترهيبصحيح الترغيب و»

 (.2115(، ومالم )1121البخاري ) 6

 ، أي: كل ابلة لم تصب الهدف.«كل خاطئة من ابلهم»قوله: 

 الغرض: هو الهدف والشيء الذي يرمى إليه.  «غرًضا»قوله: 

 (.1121رواه البخاري ) 3

فايض »، أي: صيره ُمْثله بأن قطع أطرافه أو بعضها وهاو حاي. ااظار «من مثل»قوله: 

 (. 1/321) «ديرالق

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 5/600رواه البيهقاااي ) 3

(6235.) 

فاايض »هااو اباااش القبااور، وساامي المختفااي ألاااه يااارق فااي خفيااة. ااظاار  «المختفااي»

 (.1/332) «القدير
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 غري مواليه 

الَمِدينَةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ  : َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6215

فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا  ،فََمْن أَْحَدَث فِيَها َحَدثاا أَْو آَوى ُمْحِدثاا ،َحَرم  َما بَْيَن َعْيٍر إِلَى ثَْورٍ 

َوِذمَّةُ  ،ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا َوََل َعْدَلا  ،ينَ َوالَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمعِ 

أَْو اْنتََمى إِلَى َغْيِر  ،َوَمْن ادََّعى إِلَى َغْيِر أَبِيهِ  ،الُمْسلِِميَن َواِحَدة  يَْسَعى بَِها أَْدنَاُهمْ 

ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا  ،لنَّاِس أَْجَمِعينَ فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َواْلَمًَلئَِكِة َوا ،َمَوالِيهِ 

متفق عليه«. َوََل َعْدَلا 
2
. 

ةُ الُمْالِِميَن َواِحَدةٌ »وفي رواية لهما  فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َوالَماَلئَِكِة  ،فََمْن أَْخفََر ُمْالًِما ،ِذمَّ

 «.ِمْنهُ َصْرٌف َواَل َعْدلٌ اَل يُْقبَُل  ،َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

 أذية املسلمني يف طرقهم

 «اتَّقُوا اللَّعَّانَْينِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6211

ااَاِن يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «. لِِّهمْ أَْو فِي ظِ  ،الَِّذي يَتََخلَّى فِي طَِريِق النَّاسِ » :قَالَ  ؟َوَما اللَّعَّ

رواه مالم
6
. 

َمْن آَذى »، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُحَذْيفَةَ بن أَُسْيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ، أَن  النَّبِيَّ و (6220

                                                 

 (.2300(، ومالم )2500البخاري ) 2

 ، والمراب مما يخالف الشرع.، أي: فعل فعاًل ال أصل له«من أحدث حدثًا»قوله: 

قيل الصرف: التوبة، والعادل: الفدياة، وقيال الصارف: النافلاة،  «صرفًا وال عداًل »قوله: 

اقل ذلك عن الحان البصري، وعن الجمهور عكاه. وقيل الصرف:  والعدل: الفريضة.

 ى.الحيلة، والعدل: الدية أو الفدية، وقيل العدل: التصرف في الفعل، وفيها أقوال أخر

 المراب بالذمة هنا: األمان. «ذمة المالمين واحدة»قوله: 

معناه: من اقض أمان مالم فتعارض لكاافر أمناه ماالم. ااظار  «فمن أخفر مالًما»قوله: 

   .«هدي الااري»(، و230ـ1/232) «صحيح مالم بشرح النووي»

 (. 621رواه مالم ) 6

ِعنَْينِ »قوله:  ِعنَاْينِ »فاعلهما. وفاي رواياة  ، أي: اتقوا األمرين الملعون«الالَّ اتَّقُاوا » «الالَّ

ااااَْينِ  . ااظاار  .اأْلَْمااَرْيِن اْلَجااالِبَْيِن لِلَّْعااِن اْلَحاااِملَْيِن النَّاااس َعلَْيااِه َوالاادَّاِعيَْيِن إِلَْيااهِ  ، أي: «اللَّعَّ

 (.3/213) «صحيح مالم بشرح النووي»
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رواه الطبرااي .«الُمْسلِِميَن فِي طُُرقِِهْم َوَجبَْت َعلَْيِه لَْعنَتُُهمْ 
2
. 

 ظلًما ملسو هيلع هللا ىلصإخافة أهل مدينة رسول اهلل

ٍب َرِضَي  (6222 َمْن أََخاَف » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، هللا َعْنهُ َعِن الاَّائِِب ْبِن َخالَّ

ا أََخافَهُ هللا ََل يَْقبَُل هللا  ،َوالَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  ،َوَعلَْيِه لَْعنَةُ هللا ،أَْهَل الَمِدينَِة ظُْلما

رواه أحمد«. ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا َوََل َعْدَلا 
6
. 

 سب املسلم بغري حقالرتهيب من 

 تعريف السب لغة واصطالحًًًًا

 الاب لغة: الشتم.

 واصطالًحا: التكلم على اإلااان بما يعيبه.

 سب املسلم بغري حق أذية له

﴿َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََابُوا فَقَِد اْحتََملُوا وقد قال هللا تعالى: 

 .[15 ]األحزاب:ا َوإِْثًما ُمبِينًا﴾ بُْهتَااً 

 ملسو هيلع هللا ىلصالسب مل يكن من ُخلق رسول اهلل 

ااًا ،فَاِحًشا ملسو هيلع هللا ىلصلَْم يَُكْن َرُسوُل هللا : َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6226  ،َواَل لَعَّ

. رواه البخاريِعْنَد اْلَمْعتَبَِة َما لَهُ تَِرَب َجبِينُهُ  :َواَل َسبَّابًا َكاَن يَقُولُ 
3
. 

لَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6223 بَْينَا أَاَا أَُصلِّي َمَع : َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن اْلَحَكِم الاُّ

 ،فََرَمااِي اْلقَْوُم بِأَْبَصاِرِهمْ  ،إِْذ َعطََس َرُجٌل ِمَن القَْوِم فَقُْلُت يَْرَحُمَك هللا ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

يَاْه َما َشأْاُُكمْ  :فَقُْلتُ  ا  ،فََجَعلُوا يَْضِربُوَن بِأَْيِديِهْم َعلَى أَْفَخاِذِهمْ  ،تَْنظُُروَن إِلَيَّ  َوا ثُْكَل أُمِّ فَلَمَّ

                                                 

 «الصاااحيحة»حماااه هللا فاااي (، وحاااانه العالماااة األلباااااي ر3010رواه الطبراااااي ) 2

 (. ومعناه أصابته لعنتهم، كما جاء في بعض الروايات.6613)

 (.1/353« )الصحيحة»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/11رواه أحمد ) 6

 (.2032رواه البخاري ) 3

، أي: قتل ألن القتيل يقع على وجهه ليتارب، وظااهره الادعاء علياه «ترب جبينه»قوله: 

 «هدي الااري مقدمة فتح الباري»وال  يقصد ذلك. ااظر:  بذلك
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تُواَنِي لَِكنِّي َسَكتُّ   ا َصلَّى َرُسوُل هللا  ،َرأَْيتُهُْم يَُصمِّ ي َما َرأَْيُت ُمَعلًِّما  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ فَبِأَبِي هَُو َوأُمِّ

إِنَّ » :َواَل َشتََمنِي قَالَ  ،َواَل َضَربَنِي ،فََوهللا َما َكهََراِي ،يًما ِمْنهُ قَْبلَهُ َواَل بَْعَدهُ أَْحَاَن تَْعلِ 

ًَلةَ ََل يَْصلُُح فِيَها َشْيء  ِمْن َكًَلِم النَّاسِ  َوقَِراَءةُ  ،َوالتَّْكبِيرُ  ،إِنََّما ُهَو التَّْسبِيحُ  ،َهِذِه الصَّ

رواه مالم«. اْلقُْرآنِ 
2
. 

 سباب املسلم فسوق

ِسبَاُب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : ْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن عَ  (6223

متفق عليه«. َوقِتَالُهُ ُكْفر   ،الُمْسلِِم فُُسوق  
6
. 

 إثم البادئ يف السب

الُمْستَبَّاِن َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6221

رواه مالم «.لَى اْلبَاِدِئ َما لَْم يَْعتَِد الَمْظلُومُ قَاََل فَعَ 
3
. 

إِْثُم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر َرِضَي هللا َعْنهُ و (6222

رواه أحمد«. َما لَْم يَْعتَِد اْلَمْظلُومُ  ،اْلُمْستَبَّْيِن َما قَاََل فََعلَى اْلبَاِدئِ 
3
. 

 ناملستبان شيطانا

إِثُْم  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ،يَاِض ْبِن ِحَماٍر َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن عِ  (6220

َوالُمْستَبَّاِن َشْيطَانَاِن يَتََكاَذبَاِن  ،َعلَى اْلبَاِدِئ َما لَْم يَْعتَْد الَمْظلُومُ  :الُمْستَبَّْيِن َما قَاََل 

                                                 

 (.130رواه مالم ) 2

 هي: المصيبة والفجيعة. «والثكل»

 ، أي: مااهراي.«ما كهراي»

 (.23(، ومالم )2031البخاري ) 6

 الفاق هو: الخروج عن الطاعة. «فاوق»قوله: 

عاوب كلاه علاى الباابئ (، ومعنى الحديث أن إثم ما قااله من الاب ي6150رواه مالم ) 3

ماا لام يتجااوز المظلاوم حاد االاتصاار، فاإذا تجااوز حاد االاتصاار حصال لاه إثام بحاااب 

 تجاوزه. وهللا أعلم.  

 (.3261) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/226رواه أحمد ) 3
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رواه أحمد«. َويَتََهاتََرانِ 
2
. 

 أربى الرباشتم األعراض

أبى »: ملسو هيلع هللا ىلصبن زيد رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  عن سعيد (6225

. رواه الهيثم بن كليب «الرباشتم اْلعراض
6
. 

 عليه األجر احلاصل ملن سبه شخص فلم يردَّ

إذا سبك رجل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (6221

رواه ابن  «.هبما يعلم منك، فًل تسبه بما تعلم منه، فيكوي أجر ذلك لك، ووباله علي

منيع
3
. 

 عنهردُّ ملًكا َي ل اهلل لهمن سبه شخص فلم يرد عليه وكَّ

َجالٌِس  ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ  ،أَنَّ َرُجاًل َشتََم أَبَا بَْكرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6200

ا أَْكثََر َربَّ َعلَْيِه بَ  ،يَْعَجُب َويَتَبَاَّمُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََجَعَل النَّبِيُّ   ،َوقَامَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََغِضَب النَّبِيُّ  :ْعَض قَْولِهِ فَلَمَّ

ا َرَبْبُت َعلَْيِه بَْعَض  ،َكاَن يَْشتُُمنِي َوأَْاَت َجالِسٌ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَلَِحقَهُ أَبُو بَْكٍر فَقَالَ  فَلَمَّ

ا  ،إِنَّهُ َكاَن َمَعَك َملَك  يَُرد  َعْنكَ » :قَالَ  .قَْولِِه َغِضْبَت َوقُْمتَ   :َرَدْدَت َعلَْيِه بَْعَض قَْولِهِ فَلَمَّ

رواه أحمد، وأبو باوب«. فَلَْم أَُكْن ِْلَْقُعَد َمَع الشَّْيطَانِ  ،َوقََع الشَّْيطَانُ 
3
. 

 سباب املسلم من أسباب ارالك

ا ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُت َمَع النَّبِيِّ : َعْن أَُساَمةَ ْبِن َشِريٍك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6202  ،َحاج ً

                                                 

(، 3261) «الجاامع الصاحيح»(، وصححه شيخنا رحماه هللا فاي 3/226رواه أحمد ) 2

عنى ذلك أاهما يتقااوالن ويتقابحاان فاي القاول مان الهتار بالكاار الباطال والااقط مان وم

 الكالم. 

، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فيهاا «الصحيحة»رواه الهيثم بن كليب كما في  6

 (.2333برقم )

( للعالمة األلبااي رحمه هللا، وهو فاي 113) «صحيح الجامع»رواه ابن منيع كما في  3

 ( أيًضا.3/200حيحة )الص

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3512(، وأبااو باوب )6/323رواه أحمااد ) 3

 (.6302) «الصحيحة»
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أَْو  ،أَْو قَدَّْمُت َشْيئًا ،َسَعْيُت قَْبَل أَْن أَطُوفَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فََمْن قَالَ  ،ُس يَأْتُواَهُ فََكاَن النَّا 

ْرُت َشْيئًا إاِلَّ َعلَى َرُجٍل اْقتََرَض ِعْرَض َرُجٍل ُمْالٍِم  ،اَل َحَرَج اَل َحَرجَ  :فََكاَن يَقُولُ  ،أَخَّ

. رواه أبو باوبَج َوهَلَكَ فََذلَِك الَِّذي َحرِ ،َوهَُو ظَالٌِم 
2
. 

وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه رفعه قال: سباب المؤمن  (6206

كالمشرف على الهلكة. رواه البزار
6
. 

 سباب املسلم من أسباب اإلفالس من احلسنات يوم القيامة

ا أَتَْدُروَن مَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6203

تِي » :فَقَالَ  .الُمْفلُِس فِينَا َمْن اَل ِبْرهََم لَهُ َواَل َمتَاعَ  :قَالُوا «؟الُمْفلِسُ  إِنَّ الُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

َوأََكَل َماَل  ،َوقََذَف َهَذا ،َويَأْتِي قَْد َشتََم َهَذا ،َوَزَكاةٍ  ،َوِصيَامٍ  ،يَأْتِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة بَِصًَلةٍ 

فَإِْن  ،َوَهَذا ِمْن َحَسنَاتِهِ  ،فَيُْعطَى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِهِ  ،َوَضَرَب َهَذا ،َدَم َهَذا َوَسفَكَ  ،َهَذا

ثُمَّ طُِرَح فِي  ،أُِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم فَطُِرَحْت َعلَْيهِ  ،فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيهِ 

رواه مالم«. النَّارِ 
3
. 

 ب املرء يف سب والديهمن الكبائر أن يتسب

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعْنهُ  (6203

ُجِل َوالَِدْيهِ » ُجُل َوالَِدْيهِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «ِمَن الَكبَائِِر َشْتُم الرَّ  :قَالَ  .َوهَْل يَْشتُِم الرَّ

ُجِل فَيَُسب  أَبَاهُ نََعْم يَُسب  أَبَا ا» هُ  ،لرَّ هُ فَيَُسب  أُمَّ متفق عليه«. َويَُسب  أُمَّ
3
. 

 على بعض أصحابه السبَّ ملسو هيلع هللا ىلصإنكار النيب 

َوَعلَى  ،َرأَْيُت َعلَْيِه بُْرًبا: َعْن أَبِي َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  الَمْعُرورِ  َعنِ  (6201

َكاَن بَْينِي  :فَقَالَ  ،َوأَْعطَْيتَهُ ثَْوبًا آَخرَ  :ا فَلَبِْاتَهُ َكااَْت ُحلَّةً لَْو أََخْذَت هَذَ  :فَقُْلتُ  ،ُغاَلِمِه بُْرًبا

هُ أَْعَجِميَّةً  ،َوبَْيَن َرُجٍل َكاَلمٌ  لِي » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَنِْلُت ِمْنهَا فََذَكَراِي إِلَى النَّبِيِّ  ،َوَكااَْت أُمُّ

                                                 

 (.60) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/311رواه أبو باوب ) 2

 ، أي: اقتطع عارض رجال ماالم ااال أي: مناه«اقترض»، أي: ال إثم. «ال حرج»قوله: 

 وقطعه بالغيبة أو غيرها.

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا 6032) «كشاف األساتار»رواه البزار كما فاي  6

 (، ومعناه أاه يكاب أن يقع في الهالك األخروي.2505« )الصحيحة»في 

 (.6152رواه مالم ) 3

 (.                         10(، ومالم )1103البخاري ) 3
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هِ أَفَ » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  «؟أََسابَْبَت فًَُلناا إِنََّك اْمُرؤ  فِيَك » :قَالَ  .اََعمْ  :قُْلتُ  «؟نِْلَت ِمْن أُمِّ

نِّ  :قُْلتُ  «َجاِهلِيَّة   هللا  نََعْم ُهْم إِْخَوانُُكْم َجَعلَُهمُ » :قَالَ  ؟َعلَى ِحيِن َساَعتِي هَِذِه ِمْن ِكبَِر الاِّ

ا يَأُْكلُ فَلْ  ،فََمْن َجَعَل هللا أََخاهُ تَْحَت يَِدهِ  ،تَْحَت أَْيِديُكمْ  ا يَْلبَسُ  ،يُْطِعْمهُ ِممَّ َوََل  ،َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ

متفق عليه«. فَْليُِعْنهُ َعلَْيهِ  ،فَإِْن َكلَّفَهُ َما يَْغلِبُهُ  ،يَُكلِّفُهُ ِمَن الَعَمِل َما يَْغلِبُهُ 
2
. 

 وعن عبد هللا بن بريدة عن أبيه رضي هللا عنه في قصة ماعز، وفيها: (6202

ا َكاَن اْلَغُد  ،إِاِّي قَْد َزاَْيُت فَطَهِّْراِي ،يَا َرُسوَل هللا :ِمِديَّةُ فَقَالَتْ اْلَغا فََجاَءتِ  َوإِاَّهُ َربَّهَا فَلَمَّ

اِي َكَما َرَبْبَت َماِعًزا ،يَا َرُسوَل هللا :قَالَتْ  اِي لََعلََّك أَْن تَُربَّ  :قَالَ  ؟فََوهللا إِاِّي لَُحْبلَى ،لَِم تَُربُّ

ا ََل » بِيِّ فِي ِخْرقَةٍ  «فَاْذَهبِي َحتَّى تَلِِديإِمَّ ا َولََدْت أَتَْتهُ بِالصَّ  :قَالَ  ؟هََذا قَْد َولَْدتُهُ  :قَالَتْ  ،فَلَمَّ

بِيِّ فِي يَِدِه ِكْاَرةُ ُخْبزٍ  ا فَطََمْتهُ أَتَْتهُ بِالصَّ هََذا يَا  :فَقَالَتْ  ،اْذهَبِي فَأَْرِضِعيِه َحتَّى تَْفِطِميِه فَلَمَّ

بِيَّ إِلَى َرُجٍل ِمَن الُمْالِِمينَ  ،َوقَْد أََكَل الطََّعامَ  ،يَّ هللا قَْد فَطَْمتُهُ اَبِ  ثُمَّ أََمَر بِهَا  .فََدفََع الصَّ

فَيُْقبُِل َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد بَِحَجٍر فََرَمى َرْأَسهَا  ،فَُحفَِر لَهَا إِلَى َصْدِرهَا َوأََمَر النَّاَس فََرَجُموهَا

ُم َعلَى َوْجِه َخالِدٍ فَتَنَ  َح الدَّ  ،َمْهًلا يَا َخالِدُ » :َسبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََابَّهَا فََاِمَع اَبِيُّ هللا  ،ضَّ

ثُمَّ أََمَر بِهَا فََصلَّى  «لَُغفَِر لَهُ  ،لَقَْد تَابَْت تَْوبَةا لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكسٍ  ،فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ 

. رواه مالمَوُبفِنَتْ  َعلَْيهَا
6
. 

 ما يقال عند التسابب والغضب

 ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت َجالًِاا َمَع النَّبِيِّ : َعْن ُسلَْيَماَن ْبِن ُصَرٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6200

ْعلَُم إِنِّي َْلَ » ملسو هيلع هللا ىلصَواْاتَفََخْت أَْوَباُجهُ فَقَاَل النَّبِيُّ  ،فَأََحُدهَُما اْحَمرَّ َوْجهُهُ  ،َوَرُجاَلِن يَْاتَبَّانِ 

 «َذَهَب َعْنهُ َما يَِجدُ  ،أَُعوُذ بِاهلل ِمَن الشَّْيطَانِ  :لَْو قَالَ  ،َكلَِمةا لَْو قَالََها َذَهَب َعْنهُ َما يَِجدُ 

ْذ بِاهلل ِمَن الشَّْيطَاِن فَقَالَ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَهُ إِنَّ النَّبِيَّ  :فَقَالُوا . متفق عليهَوهَْل بِي ُجنُونٌ  :تََعوَّ
3
. 

 ائم عن السب وإذا سبه إنسان فبما ذا يرد عليهنهي الص

ََل تَُسابَّ َوأَْنَت » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6205

                                                 

 (.2222ومالم ) (،2010البخاري ) 2

 (.2211رواه مالم ) 6

 : المكس: الضريبة التي يأخذ ها الماكس، وهو الَعشَّار.«النهاية»قال في  «مكس»قوله: 

 (.6220(، ومالم )3656البخاري ) 3

 «النهاية»: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. قاله في «أوباجه»قوله: 

 مابة وبج.
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رواه أحمد، وابن خزيمة«. َوإِْن َسبََّك إِْنَسان  فَقُْل إِنِّي َصائِم   ،َصائِم   
2
. 

قَاَل هللا َعزَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6201

يَاَم فَإِنَّهُ لِي :َوَجلَّ  يَاُم ُجنَّة   ،َوأَنَا أَْجِزي بِهِ  ،ُكل  َعَمِل اْبِن آَدَم لَهُ إَِلَّ الصِّ فَإَِذا َكاَن  ،َوالصِّ

هُ أََحد  أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُْل إِنِّي اْمُرؤ  َوََل يَْسَخْب فَإِْن َسابَّ  ،يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم فًََل يَْرفُْث يَْوَمئِذٍ 

ٍد بِيَِدهِ  ،َصائِم   ائِِم أَْطيَُب ِعْنَد هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن ِريحِ  ،َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ لَُخلُوُف فَِم الصَّ

ائِِم فَْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما ،اْلِمْسكِ  َوإَِذا لَقَِي َربَّهُ فَِرَح  ،ِرهِ إَِذا أَْفطََر فَِرَح بِفِطْ  ،َولِلصَّ

متفق عليه«. بَِصْوِمهِ 
6
. 

 فصل فيما ورد النهي عن سبه

 النهي عن السب مطلًقا

َرأَْيُت َرُجاًل يَْصُدُر : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي ُجَريٍّ َجابِِر ْبِن ُسلَْيمٍ  (6250

 ملسو هيلع هللا ىلصهََذا َرُسوُل هللا  :قَالُوا ؟َمْن هََذا :قُْلتُ  ،ُروا َعْنهُ َشْيئًا إاِلَّ َصدَ  :النَّاُس َعْن َرْأيِِه اَل يَقُولُ 

تَْينِ  ،ِهللاَعلَْيَك الاَّاَلُم يَا َرُسوَل  :قُْلتُ  فَإِنَّ َعلَْيَك السًََّلُم  :ََل تَقُْل َعلَْيَك السًََّلمُ » :قَالَ  ،َمرَّ

الَِّذي  ،أَنَا َرُسوُل هللا» :قَالَ  ؟ْاَت َرُسوُل هللاأَ  :قُْلتُ  :قَالَ  «قُْل السًََّلُم َعلَْيكَ  ،تَِحيَّةُ الَميِّتِ 

َوإَِذا ُكْنَت  ،َوإِْن أََصابََك َعاُم َسنٍَة فََدَعْوتَهُ أَْنبَتََها لَكَ  ،إَِذا أََصابََك ُضر  فََدَعْوتَهُ َكَشفَهُ َعْنكَ 

 »:قَالَ  ؟اْعهَْد إِلَيَّ  :قُْلتُ  :قَالَ  «ا َعلَْيكَ بِأَْرٍض قَْفَراَء أَْو فًََلٍة فََضلَّْت َراِحلَتَُك فََدَعْوتَهُ َردَّهَ 

ا ا :قَالَ  «ََل تَُسبَّنَّ أََحدا َوََل » :قَالَ  .َواَل َشاةً  ،َواَل بَِعيًرا ،َواَل َعْبًدا ،فََما َسبَْبُت بَْعَدهُ ُحر ً

إِنَّ َذلَِك ِمَن  ،إِلَْيِه َوْجُهكَ  َوأَْن تَُكلَِّم أََخاَك َوأَْنَت ُمْنبَِسط   :تَْحقَِرنَّ َشْيئاا ِمَن الَمْعُروفِ 

َوإِيَّاَك َوإِْسبَاَل  ،فَإِْن أَبَْيَت فَإِلَى اْلَكْعبَْينِ  َواْرفَْع إَِزاَرَك إِلَى نِْصِف السَّاقِ  ،الَمْعُروفِ 

َزاِر فَإِنََّها ِمَن الَمِخيلَةِ  َوَعيََّرَك بَِما يَْعلَُم  َوإِْن اْمُرؤ  َشتََمكَ  ،َوإِنَّ هللا ََل يُِحب  الَمِخيلَةَ  ،اإْلِ

أبو باوب، والترمذي هروا« فَإِنََّما َوبَاُل َذلَِك َعلَْيهِ  ،فِيَك فًََل تَُعيِّْرهُ بَِما تَْعلَُم فِيهِ 
3
. 

                                                 

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 113(، وابان خزيماة )6/365رواه أحمد ) 2

 (.2065) «صحيح الترغيب والترهيب»

 (.2212(، ومالم )2103البخاري ) 6

، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي (6/260(، والترمااااذي )3053رواه أبااااو باوب ) 3

 (.3013) «الجامع الصحيح»

 يقبلون قوله. -يعني-قبول قوله عن أي: يرجعون «، يصدر الناس عن رأيه»قوله: 

 = ، أي: قحط وجدب.«عام سنة»قوله: 



 الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان                                                            

 

566 

فدمه هدر ملسو هيلع هللا ىلصمن سب النيبَّ 
1

 

بِيَّ أَنَّ أَْعَمى َكااَْت لَهُ أُمُّ َولٍَد تَْشتُُم النَّ  ،َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما اْبنِ  عنِ  (6252

ا َكااَْت َذاَت لَْيلٍَة َجَعلَْت  :قَالَ  ،َويَْزُجُرهَا فاََل تَْنَزِجرُ  ،َوتَقَُع فِيِه فَيَْنهَاهَا فاََل تَْنتَِهي ملسو هيلع هللا ىلص فَلَمَّ

َوقََع بَْيَن فَ  ،فَأََخَذ اْلِمْغَوَل فََوَضَعهُ فِي بَْطنِهَا َواتََّكأَ َعلَْيهَا فَقَتَلَهَا ،َوتَْشتُُمهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصتَقَُع فِي النَّبِيِّ 

ا أَْصبََح ُذِكَر َذلَِك لَِرُسوِل هللا  ،ِرْجلَْيهَا ِطْفٌل فَلَطََّخْت َما هُنَاَك بِالدَّمِ  فََجَمَع النَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

 ،فَقَاَم اأْلَْعَمى يَتََخطَّى النَّاسَ  «أَْنُشُد هللا َرُجًلا فََعَل َما فََعَل لِي َعلَْيِه َحق  إَِلَّ قَامَ » :فَقَالَ 

أَاَا َصاِحبُهَا َكااَْت تَْشتُُمَك  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َوهَُو يَتََزْلَزُل َحتَّى قََعَد بَْيَن يََديِ 

 ،َولِي ِمْنهَا اْبنَاِن ِمْثُل اللُّْؤلَُؤتَْينِ  ،َوأَْزُجُرهَا فاََل تَْنَزِجرُ  ،فَأَْاهَاهَا فاََل تَْنتَِهي ،َوتَقَُع فِيكَ 

ا َكاَن اْلبَاِرَحةَ َجَعلَْت تَْشتُُمَك َوتَقَُع فِيَك فَأََخْذُت اْلِمْغَوَل فََوَضْعتُهُ فِي  ،ااَْت بِي َرفِيقَةً َوكَ  فَلَمَّ

رواه أبو «. أَََل اْشَهُدوا أَنَّ َدَمَها َهَدر  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ،بَْطنِهَا َواتََّكأُْت َعلَْيهَا َحتَّى قَتَْلتُهَا

الناائيباوب، و
6
. 

 النهي عن سب الصحابة رضوان اهلل عليهم

ََل تَُسب وا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6256

=

                                                                                                                                   

 ، أي: خالية  عن الماء والشجر.«بأرض قفرة»

 ، أي: مفازة.«أو فالة»

مااان »، أي: أوصاااني بماااا أاتفاااع باااه. «اعهاااد إلاااي»أي: ضااااعت. «، فضااالت راحلتاااك»

يخ والتعيياب مان التعييار، وهاو التاوب «فاال تعياره»أي: مان الخايالء والتكبار. «، المخيلة

على ذاب سبق ألحاد مان قاديم العهاد ساواء علام توبتاه مناه أم ال، وأماا التعييار فاي حاال  

المباشاارة، أو بعيااده قباال ظهااور التوبااة فواجااب لماان قاادر عليااه، فهااو ماان باااب األماار 

 (.   230ـ22/230« )عون المعبوب»بالمعروف والنهي عن المنكر. ااظر 

 (.3/225« )الجامع الصحيح»في  هذا ممن تبويب شيخنا رحمه هللا 2

الجاامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا فاي 0/200(، والناائي )26/21رواه أبو باوب ) 6

 (.2162) «الصحيح

هاو مثال الاايف قصاير يشاتمل باه الرجال تحات ثياباه، فيغطياه، وقيال:  «المغاول»قوله 

تااك علااى حدياادة بقيقااة لهااا حااد ماااض، وقياال: هااو سااوط فااي جوفااه ساايف بقيااق يشااده الفا

، أي: «مثال اللؤلاؤتين»، أي: يتحارك. قولاه: «يتزلازل»وسطه؛ ليغتال به الناس. قولاه: 

 (.22ـ26/21) «عون المعبوب»في الحان، والبهاء، وصفاء اللون. ااظر 
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ق عليهمتف«. َما بَلََغ ُمدَّ أََحِدِهْم َوََل نَِصيفَهُ  ،أَْصَحابِي فَلَْو أَنَّ أََحَدُكْم أَْنفََق ِمْثَل أُُحٍد َذَهباا 
2
. 

 ،لِي َعائَِشةُ يَا اْبَن أُْختِي :قَالَتْ : قَالَ  وعن عروة بن الزبير رحمه هللا (6253

. رواه مالمفََابُّوهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصأُِمُروا أَْن يَْاتَْغفُِروا أِلَْصَحاِب النَّبِيِّ 
6
. 

: إاا ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس رضي هللا عنه قال: قال أااس من أصحاب النبي  (6253

؟ فقال:  . رواه «ليه لعنة  هللا، والمًلئكة، والناس أجمعينمن سب أصحابي، فع»اَُابُّ

ألبيه «زوائد فضائل الصحابة»عبدهللا بن أحمد في 
3
. 

 النهي عن سب الدهر

ْهَر فَإِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6251 ََل تَُسب وا الدَّ

رواه مالم«. هللا ُهَو الدَّْهرُ 
3
. 

قَاَل هللا َعزَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَ و (6252

ْهُر بِيَِدي اْْلَْمرُ  ،يَُسب  الدَّْهرَ  ،يُْؤِذينِي اْبُن آَدمَ  :َوَجلَّ  . متفق «أُقَلُِّب اللَّْيَل َوالنََّهارَ  ،َوأَنَا الدَّ

عليه
1
. 

 النهي عن سب األموات

 .ََل تَُسب وا اْْلَْمَواتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َي هللا َعْنهَا قَالَتْ َعْن َعائَِشةَ َرضِ  (6250

رواه البخاري«. فَإِنَُّهْم قَْد أَْفَضْوا إِلَى َما قَدَُّموا
2
. 

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ وعن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه  (6255

                                                 

 (.6130(، ومالم )3203البخاري ) 2

أي: اصفه يقال: اصف واصيف، وقد يطلق النصيف على الخمار لكن «، اصيفه»قوله: 

 لمعنى ليس مراًبا هنا.هذا ا

 (.3066رواه مالم ) 6

(، وحااانه العالمااة 5ألبيااه )« زوائااد فضااائل الصااحابة»رواه عبااد هللا باان أحمااد فااي  3

 (.6330« )الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

( عن أبي قتابة رضاي هللا عناه، وهاو فاي 1/611(، ورواه أحمد )6632رواه مالم ) 3

 (.3011) «الجامع الصحيح»

 (.6632(، ومالم )3162لبخاري )ا 1

 ، أي: وصلوا.«أفضوا»(.قوله: 2313رواه البخاري ) 2
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واه الترمذير«. فَتُْؤُذوا اْْلَْحيَاءَ  ،تَُسب وا اْْلَْمَواتَ 
2
. 

اهى عن سب » ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وعن زيد بن أرقم رضي هللا عنه، أن (6251

رواه الحاكم«. األموات
6
. 

 :هَالٌِك بُِاوٍء فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُذِكَر ِعْنَد النَّبِيِّ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (6210

رواه الناائي«. ََل تَْذُكُروا َهْلَكاُكْم إَِلَّ بَِخْيرٍ »
3
. 

 ي عن سب الدي النه

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ  (6212

ًَلةِ  يَك فَإِنَّهُ يَْدُعو إِلَى الصَّ ًَلةِ » :َوقَالَ  «تَُسب وا الدِّ ُن بِالصَّ رواه أحمد«. إِنَّهُ يَُؤذِّ
3
. 

 النهي عن سب الريح

ََل تَُسب وا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ  (6216

يَح فَإَِذا َرأَْيتُْم َما تَْكَرُهونَ  يحِ  :فَقُولُوا ،الرِّ َوَخْيِر َما  ،اللهمَّ إِنَّا نَْسأَلَُك ِمْن َخْيِر َهِذِه الرِّ

يحِ  َونَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َهِذهِ  ،َوَخْيِر َما أُِمَرْت بِهِ  ،فِيَها َوَشرِّ َما أُِمَرْت  ،َوَشرِّ َما فِيَها ،الرِّ

رواه الترمذي«. بِهِ 
1
. 

 النهي عن سب تبع                       

ََل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  (6213

                                                 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 2/222رواه الترمااااذي ) 2

(2611.) 

« الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 2/351رواه الحااااكم ) 6

(6310.) 

 (.2613) «الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في (، وصححه 3/61رواه الناائي ) 3

 أي: موتاكم.«، هلكاكم»قوله: 

(، 500) «الجااامع الصااحيح»(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 1/216رواه أحمااد ) 3

وجاء احوه عن ابن ماعوب رواه البزار، والطبراااي، وصاححه العالماة األلباااي رحماه 

 (.6015) «صحيح الترغيب والترهيب»هللا في 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 2/160رواه الترمااااذي ) 1

(3121.) 
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أحمد رواه«. تَُسب وا تُبَّعاا فَإِنَّهُ قَْد َكاَن أَْسلَمَ  
2
. 

 النهي عن سب ورقة بن نوفذ رضي هللا عنه

فإني  ،َل تسبوا ورقة: »ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قالت: قال عائشة رضي هللا عنها، (6213

. رواه الحاكم«رأيت له جنة أو جنتين
6
. 

 النهي عن سب الحمى

َبَخَل َعلَى أُمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ما،َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهُ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  (6211

 :قَالَتْ  «؟أَْو يَا أُمَّ الُمَسيَِّب تَُزْفِزفِينَ  ،َما لَِك يَا أُمَّ السَّائِبِ » :أَْو أُمِّ الُمَايَِّب فَقَالَ  ،اَّائِبِ ال

َكَما يُْذِهُب  ،فَإِنََّها تُْذِهُب َخطَايَا بَنِي آَدمَ  ؛ََل تَُسبِّي الُحمَّى» :فَقَالَ  .اْلُحمَّى اَل بَاَرَك هللا فِيهَا

رواه مالم «.ِديدِ يُر َخبََث الحَ اْلكِ 
3
. 

 الرتغيب يف كف األذى

 تعريف األذى لغة واصطالًحا

 األذى لغة: المكروه.

                                                 

 «صااحيح الجااامع»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/330رواه أحمااد ) 2

( باادون حكاام عليااه، وتبااع: ملااك ماان 6363باارقم )« الصااحيحة»(، وذكااره فااي 0321)

فايض »باذلك ألاهام يتبعوااه. ااظار ملوك اليمن، ويقال: لكل من ملك اليمن تباع، وسامي 

 (.2/121) «القدير

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 6/201رواه الحااااكم ) 6

(301.) 

وورقة هو ابن اوفل ابن عم خديجة رضي هللا عنها وكان قد تنصر في الجاهلية ثم أسالم 

وقد ذهاب إلاى هاذا « نالصحيحي»عند ابتداء الوحي. كما بل على ذلك حديث عائشة في 

 جماعة من أهل العلم.

 (.3101رواه مالم ) 3

 ، أي: تتحركين حركه سريعة ومعناه: ترتعد.«تزفزفين»قوله: 

 هو زق الحداب الذي ينفخ فيه. «كير»

 أي: وسخه الذي في ضمنه، وهي الشوائب الغريبة عن معداه. «، خبث الحديد»
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واصطالًحا: قال المناوي: األذى: ما يصل إلى الحيوان
2
من ضرر، أو مكروه في  

افاه، أو بداه، أو قنيته
6

بايويًا، أو أخرويًا
3
. 

 سانه ويدهخير المسلمين من سلم المسلمون من أذية ل

نَّ َرُجاًل َسأََل أَ  ،َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعْنهَُما (6212

رواه «. َمْن َسلَِم الُمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدهِ » :قَالَ  ؟أَيُّ الُمْالِِميَن َخْيرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 

مالم
3
. 

 جاة من الناركف األذى عن النا  من أسباب دخوذ الجنة والن 

قَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعْنهَُما (6210

فَْلتَأْتِِه َمنِيَّتُهُ َوُهَو يُْؤِمُن بِاهلل  ،َويُْدَخَل الَجنَّةَ  ،النَّارِ  فََمْن أََحبَّ أَْن يَُزْحَزَح َعنِ » :ملسو هيلع هللا ىلص

رواه مالم«. إِلَى النَّاِس الَِّذي يُِحب  أَْن يُْؤتَى إِلَْيهِ  َوْليَأْتِ  ،َواْليَْوِم اْْلِخرِ 
1
. 

 كف األذى عن طريق ا لناس من أسباب دخول اجلنة

َمرَّ َرُجل  » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6215

يَنَّ َهَذا َعنِ َوهللا َْلُنَ  :بُِغْصِن َشَجَرٍة َعلَى ظَْهِر طَِريٍق فَقَالَ  فَأُْدِخَل  ؛الُمْسلِِميَن ََل يُْؤِذيِهمْ  حِّ

رواه مالم«. الَجنَّةَ 
2
. 

 كف األذى عن طريق الناس من أسباب املغفرة

بَْينََما َرُجل  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6211

َرهُ َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك عَ  ،يَْمِشي بِطَِريقٍ  متفق «. فََشَكَر هللا لَهُ فََغفََر لَهُ  ؛لَى الطَِّريِق فَأَخَّ

عليه
0
. 

                                                 

 مرابهم بالحيوان ما يشمل اإلااان وغيره. 2

 قنيته:، أي: ما أكاتبه. 6

 (.3526ـ1/3522) «اضرة النعيم»ااظر  3

 (.30رواه مالم ) 3

 الموت. «والمنية»(. 2533رواه مالم ) 1

يَنَّ »(. 2123رواه مالم ) 2  ، أي: ألزيلن.«ًَ ألُاَحِّ

 (.2123(، ومالم )6306البخاري ) 0
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 كف األذى عن طريق الناس ينفع العبد يف الدنيا واآلخرة 

َعلِّْمنِي َشْيئًا أَْاتَفُِع  ،يَا اَبِيَّ هللا :قُْلتُ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي بَْرَزةَ َ (6600

رواه مالم«. َذى َعْن طَِريِق الُمْسلِِمينَ اْْلَ  اْعِزلِ » :قَالَ  ؟بِهِ 
2
. 

 كف األذى عن طريق الناس من شعب اإلميان

يَماُن بِْضع  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6602 اإْلِ

َوأَْدنَاَها إَِماطَةُ اْْلََذى  ،َلَّ هللافَأَْفَضلَُها قَْوُل ََل إِلَهَ إِ  :أَْو بِْضع  َوِست وَن ُشْعبَةا  ،َوَسْبُعونَ 

متفق عليه «.َوالَحيَاُء ُشْعبَة  ِمَن اإِليَمانِ  ،الطَِّريقِ  َعنِ 
6
. 

 كف األذى عن طريق الناس صدقة

َوتُِميطُ اْْلََذى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6606

متفق عليه «.الطَِّريِق َصَدقَة   َعنِ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصكف األذى عن طريق الناس من حماسن أعمال أمة حممد 

ُعِرَضْت َعلَيَّ أَْعَماُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َذرٍّ  (6603

تِي َحَسنَُها َوَسيِّئَُها َوَوَجْدُت  ،الطَِّريقِ  فََوَجْدُت فِي َمَحاِسِن أَْعَمالَِها اْْلََذى يَُماطُ َعنِ  ،أُمَّ

رواه مالم«. الن َخاَعةَ تَُكوُن فِي اْلَمْسِجِد ََل تُْدفَنُ  ،فِي َمَساِوي أَْعَمالَِها
3
. 

 كف األذى عن طريق الناس يكتب اهلل به احلسنات

من أخرج من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  رضي هللا عنه،عن أبي الدرباء  (6603

تب له عنده حسنة أدخله طريق المسلمين شيئا يؤذيهم، كتب هللا له به حسنة، ومن ك

. رواه الطبرااي«بها الجنة
1
. 

                                                 

 (.6252رواه مالم ) 2

 (.31(، ومالم )1البخاري ) 6

 (.2001(، ومالم )6151)البخاري  3

 (.113رواه مالم ) 3

(، وحااااانه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي 36) «األوسااااط»رواه الطبرااااااي فااااي  1

 (.6302) «الصحيحة»
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 كف األذى عن الناس صدقة  يتصدق بها اإلنسان على نفسه

أَيُّ اأْلَْعَماِل  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َذرٍّ  (6601

يَماُن بِاهلل» :قَالَ  ؟أَْفَضلُ  قَاِب أَْفَضلُ  :قُْلتُ  :الَ قَ  «َواْلِجَهاُد فِي َسبِيلِهِ  ،اإْلِ  :قَالَ  ؟أَيُّ الرِّ

أَْو  ،تُِعيُن َصانِعاا» :قَالَ  ؟فَإِْن لَْم أَْفَعلْ  :قُْلتُ  :قَالَ  «َوأَْكثَُرَها ثََمناا ،أَْنفَُسَها ِعْنَد أَْهلَِها»

 :قَالَ  ؟ْعِض اْلَعَملِ أََرأَْيَت إِْن َضُعْفُت َعْن بَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  :قَالَ  «تَْصنَُع ِْلَْخَرقَ 

َك َعنِ » متفق عليه«. فَإِنََّها َصَدقَة  ِمْنَك َعلَى نَْفِسكَ  ؛النَّاسِ  تَُكف  َشرَّ
2
. 

 نفاق من أسباب حصول األجر وانتفاء اخلو  مما يستقبل واحلزن على ما مضىكف األذى بعد اإل

ِل هللاِ ثُمَّ ال يُْتبُِعوَن َما أَافَقُوا َمن ًا َوال ﴿الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيقال هللا تعالى: 

قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ *  أًَذى لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزاُونَ 

 .[623-626]البقرة:َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة يَْتبَُعهَا أًَذى َوهللاُ َغنِيٌّ َحلِيٌم﴾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرتهيب من أذية اهلل ورسوله 

 من أسباب حصول اللعنة يف الدنيا واآلخرة وحصول العذاب األليم ملسو هيلع هللا ىلصأذية اهلل ورسوله  

ْايَا َواآلِخَرِة َوأََعدَّ لَهُْم قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يُْؤُذوَن هللا َوَرُسولَهُ لََعنَهُُم هللاُ فِي الدُّ

 .[10ب:]األحزاَعَذابًا ُمِهينًا﴾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصليس ألحد أبًدا أذية رسول اهلل 

َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْؤُذوا َرُسوَل هللاِ َوال أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدهِ ﴿قال هللا تعالى: 

 .[13]األحزاب:أَبًَدا إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعْنَد هللاِ َعِظيًما﴾ 

 يتأذى منها ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهلل عن أشياء أل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل عزوجل ينهى أصحاب رسوله 

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا بُيُوَت النَّبِيِّ إاِلَّ أَْن يُْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعاٍم قال هللا تعالى: 

أْاِِايَن لَِحِديٍث إِنَّ َغْيَر اَاِظِريَن إِاَاهُ َولَِكْن إَِذا ُبِعيتُْم فَاْبُخلُوا فَإَِذا طَِعْمتُْم فَاْاتَِشُروا َوال ُمْاتَ 

                                                 

 ُكاافَّ أََذاَك َعاانِ  »( 1/210(. وفااي روايااة ألحمااد )53(، ومااالم )6125البخاااري ) 2

 .« ْفِاكالنَّاِس فَإِاَّهَا َصَدقَةٌ تََصدَُّق بِهَا َعْن اَ 

 هو جمع رقبة، والمراب الشخص المملوك. «الرقاب»قوله:  

 : هو الذي ال يتقن ما يحاول فعله.«ألخرق»:، أي: أجوبها. «أافاها»
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 ﴾  .[13]األحزاب: َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبِيَّ فَيَْاتَْحيِي ِمْنُكْم َوهللاُ ال يَْاتَْحيِي ِمَن الَحقِّ

 من صفات املنافقني ومن أسباب حصول العذاب األليم ملسو هيلع هللا ىلصأذية رسول اهلل 

َويَقُولُوَن هَُو أُُذٌن قُْل أُُذُن َخْيٍر لَُكْم يُْؤِمُن  ﴿َوِمْنهُُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِيَّ قال هللا تعالى: 

أَلِيٌم﴾ بِاهللِ َويُْؤِمُن لِْلُمْؤِمنِيَن َوَرْحَمةٌ لِلَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل هللاِ لَهُْم َعَذاٌب 

 .[22]التوبة:

ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  وفيه في قصة اإلفك َرِضَي هللا َعْنهَا َعْن َعائَِشةَ و (6602

َمْن يَْعُذُرنِي ِمْن َرُجٍل » ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،فَاْستَْعَذَر ِمْن َعْبِد هللا ْبِن أُبَيٍّ اْبِن َسلُولَ  ،يَْوِمهِ 

ا ،بَلََغنِي أََذاهُ فِي أَْهلِي ُجًلا َما َعلِْمُت َوقَْد َذَكُروا رَ  ،فََوهللا َما َعلِْمُت َعلَى أَْهلِي إَِلَّ َخْيرا

ا متفق عليه«. َوَما َكاَن يَْدُخُل َعلَى أَْهلِي إَِلَّ َمِعي ،َعلَْيِه إَِلَّ َخْيرا
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقتل كعب بن األشر  ألنه آذى اهلل ورسوله 

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا (6600

ُد ْبُن َمْالََمةَ  «؟ملسو هيلع هللا ىلصَرِف فَإِنَّهُ قَْد آَذى هللا َوَرُسولَهُ لَِكْعِب ْبِن اْْلَشْ   :أَاَا فَأَتَاهُ فَقَالَ  :فَقَاَل ُمَحمَّ

َكْيَف اَْرهَنَُك اَِااَءاَا  :قَالُوا .اْرهَنُواِي اَِااَءُكمْ  :فَقَالَ  ؟أََرْباَا أَْن تُْالِفَنَا َوْسقًا أَْو َوْسقَْينِ 

 .َكْيَف اَْرهَُن أَْبنَاَءاَا فَيَُابُّ أََحُدهُمْ  :قَالُوا ؟فَاْرهَنُواِي أَْبنَاَءُكمْ  :قَالَ  .َوأَْاَت أَْجَمُل اْلَعَربِ 

َْمةَ  ،هََذا َعاٌر َعلَْينَا ،ُرِهَن بَِوْسٍق أَْو َوْسقَْينِ  :فَيُقَالُ   -يَْعنِي –ُسْفيَاُن  :قَالَ  ،َولَِكنَّا اَْرهَنَُك الألَّ

. متفق عليهفَأَْخبَُروهُ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أَتَْوا النَّبِيَّ  ،يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ  فََوَعَدهُ أَنْ  ،الاِّاَلحَ 
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن مظاهر أذية اهلل ورسوله

قَاَل هللا َعزَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6605

ْهَر َوأَنَا الدَّ  ،اْبُن آَدمَ  يُْؤِذينِي :َوَجلَّ  . متفق «أُقَلُِّب اللَّْيَل َوالنََّهارَ  ،ْهُر بِيَِدي اْْلَْمرُ يَُسب  الدَّ

عليه
3
. 

ٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6601 ائِِب ْبِن َخالَّ أَنَّ َرُجاًل أَمَّ قَْوًما  :َعْن أَبِي َسْهلَةَ الاَّ

                                                 

 (.6000(، ومالم )6222البخاري ) 2

، أي: طلب المعذرة، أي: قال: من يعذراي، أي: يقاوم، بعاذري. وعباد «فاستعذر»قوله: 

 المنافقين.هللا بن أبي بن سلول رأس 

 : ستون صاًعا.ق(، وهذا لفظ البخاري. والوس6502(، ومالم )6120البخاري ) 6

 

 (.6632(، ومالم )0312البخاري ) 3
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 «ََل يَُصلِّي لَُكمْ » :َرغَ ِحيَن فَ  ملسو هيلع هللا ىلصيَْنظُُر فَقَاَل َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا  ،فَبََصَق فِي اْلقِْبلَةِ 

فََذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  :َوأَْخبَُروهُ بِقَْولِ  ،فَأََراَب بَْعَد َذلَِك أَْن يَُصلَِّي لَهُْم فََمنَُعوهُ 

رواه أبو باوب«. إِنََّك آَذْيَت هللا َوَرُسولَهُ » :َوَحِاْبُت أَاَّهُ قَالَ  «نََعمْ  »:فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
2
. 

 لرتهيب من أذية املسلم بغري حقا

 للبهتان واإلثم املبني ٌلمَُّحأذية املؤمنني واملؤمنات بغري حق َت

اِت بَِغْيِر َما اْكتََابُوا فَقَِد اْحتََملُوا قال هللا تعالى: ﴿َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَ 

 .[15]األحزاب: ﴾بُْهتَااًا َوإِْثًما ُمبِينًا

 ي عن أذية املسلمنيالنه

اْلِمْنبََر فَنَاَبى  ملسو هيلع هللا ىلصَصِعَد َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُماَعْن اْبِن ُعَمَر  (6620

يَماُن إِلَى قَْلبِهِ  ،يَا َمْعَشَر َمْن أَْسلَمَ » :بَِصْوٍت َرفِيٍع فَقَالَ  ََل تُْؤُذوا  ،بِلَِسانِِه َولَْم يُْفِض اإْلِ

فَإِنَّهُ َمْن تَتَبََّع َعْوَرةَ أَِخيِه الُمْسلِِم تَتَبََّع  ؛َوََل تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِهمْ  ،يُِّروُهمْ َوََل تُعَ  ،الُمْسلِِمينَ 

. رواه الترمذي«َوَمْن تَتَبََّع هللا َعْوَرتَهُ يَْفَضْحهُ َولَْو فِي َجْوِف َرْحلِهِ  ،هللا َعْوَرتَهُ 
6
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا :  َعْنهُ قَالَ َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللاو (6622

وا الَهِديَّةَ » رواه أحمد«. َوََل تَْضِربُوا الُمْسلِِمينَ  ،أَِجيبُوا الدَّاِعَي َوََل تَُرد 
3
. 

واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه ما مل يؤذ فيه فإذا حصل منه أذية ُحِرَم 

 من ذل 

ُجِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6626 َصًَلةُ الرَّ

َوَذلَِك  .فِي َجَماَعٍة تَِزيُد َعلَى َصًَلتِِه فِي بَْيتِِه َوَصًَلتِِه فِي ُسوقِِه بِْضعاا َوِعْشِريَن َدَرَجةا 

أَ فَأَْحَسَن اْلُوُضوءَ  ًَلةُ ثُمَّ أَتَى الَمْسجِ  ،أَنَّ أََحَدُهْم إَِذا تََوضَّ ََل يُِريُد إَِلَّ  ،َد ََل يَْنَهُزهُ إَِلَّ الصَّ

                                                 

« صااحيح أبااي باوب»(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 352رواه أبااو باوب ) 2

(2/11.) 

رقام  «حيح المااندالص»(، وحانه، وأقره شيخنا رحمه هللا في 6036رواه الترمذي ) 6

(061.) 

 أي: بيته.«، رحله»أي: يدخل. «، ولم يفض»قوله: 

 (.3232« )الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3535رواه أحمد ) 3
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ًَلةَ   َحتَّى يَْدُخَل  ،َوُحطَّ َعْنهُ بَِها َخِطيئَة   ،فَلَْم يَْخطُ َخْطَوةا إَِلَّ ُرفَِع لَهُ بَِها َدَرَجة   ،الصَّ

ًَلةِ  ،الَمْسِجدَ  ًَلةُ  َما َكانَتِ  ،فَإَِذا َدَخَل الَمْسِجَد َكاَن فِي الصَّ َوالَمًَلئَِكةُ  ،ِهَي تَْحبُِسهُ  الصَّ

اللهمَّ  ،اللهمَّ اْرَحْمهُ  :يَقُولُونَ  ،يَُصل وَن َعلَى أََحِدُكْم َما َداَم فِي َمْجلِِسِه الَِّذي َصلَّى فِيهِ 

متفق عليه«. َما لَْم يُْحِدْث فِيهِ  ،َما لَْم يُْؤِذ فِيهِ  ،اللهمَّ تُْب َعلَْيهِ  ،اْغفِْر لَهُ 
2
. 

 ًيا من أولياء اهلل فليبشر حبرب اهللمن آذى ول

 :إِنَّ هللا قَالَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6623

ا  ،َمْن َعاَدى لِي َولِي اا فَقَْد آَذْنتُهُ بِالَحْربِ  َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ َوَما تَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ  ،لَْيهِ اْفتََرْضُت عَ  فَإَِذا أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمَعهُ  ،َوَما يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ

 ،َوِرْجلَهُ الَّتِي يَْمِشي بَِها ،َويََدهُ الَّتِي يَْبِطُش بَِها ،َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِهِ  ،الَِّذي يَْسَمُع بِهِ 

ِدي  ،َولَئِْن اْستََعاَذنِي َْلُِعيَذنَّهُ  ،لَنِي َْلُْعِطيَنَّهُ َوإِْن َسأَ  َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعلُهُ تََرد 

رواه البخاري«. يَْكَرهُ الَمْوَت َوأَنَا أَْكَرهُ َمَساَءتَهُ  ،َعْن نَْفِس الُمْؤِمنِ 
6
. 

 األذية من أسباب اإلفالس من احلسنات يوم القيامة

أَتَْدُروَن َما » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ عَ  (6623

تِي » :فَقَالَ  .الُمْفلُِس فِينَا َمْن اَل ِبْرهََم لَهُ َواَل َمتَاعَ  :قَالُوا «؟الُمْفلِسُ  إِنَّ الُمْفلَِس ِمْن أُمَّ

َوأََكَل َماَل  ،َوقََذَف َهَذا ،َويَأْتِي قَْد َشتََم َهَذا ،َزَكاةٍ وَ  ،َوِصيَامٍ  ،يَأْتِي يَْوَم اْلقِيَاَمِة بَِصًَلةٍ 

فَإِْن  ،َوَهَذا ِمْن َحَسنَاتِهِ  ،فَيُْعطَى َهَذا ِمْن َحَسنَاتِهِ  ،َوَضَرَب َهَذا ،َوَسفََك َدَم َهَذا ،َهَذا

ثُمَّ طُِرَح فِي  ،ْم فَطُِرَحْت َعلَْيهِ أُِخَذ ِمْن َخطَايَاهُ  ،فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيهِ 

رواه مالم«. النَّارِ 
3
. 

 وجوب التحلل ممن آذيته بغري حق

َمْن َكانَْت لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6621

 ،قَْبَل أَْن ََل يَُكوَن ِدينَار  َوََل ِدْرَهم   ،اْليَْومَ َمْظلََمة  ِْلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه أَْو َشْيٍء فَْليَتََحلَّْلهُ ِمْنهُ 

َوإِْن لَْم تَُكْن لَهُ َحَسنَات  أُِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت  ،إِْن َكاَن لَهُ َعَمل  َصالِح  أُِخَذ ِمْنهُ بِقَْدِر َمْظلََمتِهِ 

                                                 

 (.231(، ومالم )300البخاري ) 2

 ، أي: ينهضه ويخرجه.«ينهزه»قوله: 

 (.2106رواه البخاري ) 6

 (.6152رواه مالم ) 3
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رواه البخاري«. َصاِحبِِه فَُحِمَل َعلَْيهِ 
2
. 

 مخطر أذية  املسلمني يف طرقه

َمْن آَذى  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن ُحَذْيفَةَ بن أَُسْيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6622

رواه الطبرااي .«َوَجبَْت َعلَْيِه لَْعنَتُُهمْ  ،الُمْسلِِميَن فِي طُُرقِِهمْ 
6
. 

 شر الناس املؤذي ِمْن

َعلَى اَاٍس ُجلُوسٍ  َوقَفَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6620

ُكمْ » :فَقَالَ  اتٍ  ،فََاَكَت اْلقَْومُ  «أَََل أُْخبُِرُكْم بَِخْيِرُكْم ِمْن َشرِّ فَقَاَل َرُجٌل  ،فَأََعاَبهَا ثاََلَث َمرَّ

هُ :»قَالَ  ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا :ِمَن القَْومِ  ُكمْ  ،َخْيُرُكْم َمْن يُْرَجى َخْيُرهُ َويُْؤَمُن َشر  َمْن ََل  َوَشر 

هُ  رواه أحمد«. يُْرَجى َخْيُرهُ َوََل يُْؤَمُن َشر 
3
. 

 الزوجة املؤذية ودعاء احلور العني عليها

ََل تُْؤِذي اْمَرأَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َرِضَي هللا َعْنهُ  (6625

ْنيَا إَِلَّ قَالَتْ  فَإِنََّما ُهَو ِعْنَدَك  ،هللاوِر اْلِعيِن ََل تُْؤِذيِه قَاتَلَِك َزْوَجتُهُ ِمَن الحُ  :َزْوَجَها فِي الد 

رواه الترمذي، وابن ماجة«. َدِخيل  يُوِشُك أَْن يُفَاِرقَِك إِلَْينَا
3
. 

 حتريم أذية اجلار

َمْن َكاَن يُْؤِمُن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6621
                                                 

 (.6331ي )رواه البخار 2

« الصاااحيحة»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3010رواه الطبراااااي ) 6

(6613.) 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 2/131(، والترمااذي )6/325رواه أحمااد ) 3

 (.3236« )الصحيح

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 6023(، وابن ماجاة )2203رواه الترمذي ) 3

 (.203) «صحيحةال»في 

هو كالضيف عليك وأات لات بأهل له حقيقاة  -يعني-أي: ضيف وازيل«، بخيل»قوله: 

 ، أي: يقرب ويكاب. «يوشك»وإاما احن أهله فيفارقك قريبًا ويلحق بنا. 

 (.   2/332) «الصحيحة»وفي الحديث كما ترى إاذار للزوجات المؤذيات. 
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 ،َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ  ،اْليَْوِم اْْلِخِر فًََل يُْؤِذي َجاَرهُ بِاهلل وَ  

ا أَْو لِيَْسُكتْ  متفق عليه«. َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاهلل َواْليَْوِم اْْلِخِر فَْليَقُْل َخْيرا
2
.  

إِنَّ فاَُلاَةَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَاَل َرُجلٌ : قَالَ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6660

 :قَالَ  ؟َوَصَدقَتِهَا َغْيَر أَاَّهَا تُْؤِذي ِجيَرااَهَا بِلَِاااِهَا ،َوِصيَاِمهَا ،يُْذَكُر ِمْن َكْثَرِة َصاَلتِهَا

 ،َوَصَدقَتِهَا ،لَِّة ِصيَاِمهَافَإِنَّ فاَُلاَةَ يُْذَكُر ِمْن قِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «ِهَي فِي النَّارِ »

ِهَي فِي » :قَالَ  ؟َواَل تُْؤِذي ِجيَرااَهَا بِلَِاااِهَا ،َوإِاَّهَا تََصدَُّق بِاأْلَْثَواِر ِمَن األَقِطِ  ،َوَصاَلتِهَا

«األبب المفرب»رواه أحمد، والبخاري في «. الَجنَّةِ 
6
. 

هللا، إن لي قال: قال رجل: يا رسول  رضي هللا عنه عن أبي هريرةو (6662

، فااطلق فأخرج متاعه، «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»جارا يؤذيني، فقال: 

، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمع الناس عليه، فقالوا: ما شأاك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي 

خزه. فبلغه، ا، فجعلوا يقولون: اللهم العنه، اللهم «انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق»

«األبب المفرب». رواه البخاري في إلى منزلك، فوهللا ال أؤذيكفأتاه فقال: ارجع 
3
. 

 كف األذى من حق الطريق

إِيَّاُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6666

ِانَا اَتََحدَُّث فِيهَا قَاَل َما لَنَا بُدٌّ ِْن َمَجالِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «،َوالُجلُوَس فِي الط ُرقَاتِ 

 :قَالَ  ؟َوَما َحقُّهُ  :قَالُوا «فَأَْعطُوا الطَِّريَق َحقَّهُ  ،فَإَِذا أَبَْيتُْم إَِلَّ الَمْجلِسَ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

 «.رِ الُمْنكَ  َوالنَّْهُي َعنِ  ،َواْْلَْمُر بِالَمْعُروفِ  ،َوَرد  السًََّلمِ  ،َوَكف  اْْلََذى ،َغض  اْلبََصرِ »

متفق عليه
3
. 

 عنها لعلة األذية فصل يف أشياء نهي

                                                 

 (.30(، ومالم )2025البخاري ) 2

(، وصااححه العالمااة 221) «األبب المفاارب»(، والبخاااري فااي 6/330مااد )رواه أح 6

 (.210) «الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

األثوار: جمع ثور، هو القطعة من األقط،  وهو الجبن المجفف الاذي  «أثوار أقط»قوله: 

 يتخذ من مخيض لبن الغنم.

األلبااي رحماه هللا فاي  (، وصححه  العالمة263) «األبب المفرب»رواه البخاري في  3

 (.16) «صحيح األبب المفرب»

 (.6262(، ومالم )2661البخاري ) 3
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 تناجي اثنني دون الثالث

إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ ِ قَالَ  (6663

متفق عليه «.فَإِنَّ َذلَِك يُْحِزنُهُ  ؛ُكْنتُْم ثًََلثَةا فًََل يَتَنَاَجى اْثنَاِن ُدوَن َصاِحبِِهَما
2
. 

 البصاق يف الصالة إىل جهة القبلة

ٍب َرِضَي هللا َعْنهُ أَنَّ َرُجاًل أَمَّ قَْوًما فَبََصَق  (6663 ائِِب ْبِن َخالَّ َعْن أَبِي َسْهلَةَ الاَّ

بَْعَد  فَأََرابَ  «ََل يَُصلِّي لَُكمْ » :ِحيَن فََرغَ  ملسو هيلع هللا ىلصيَْنظُُر فَقَاَل َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا  ،فِي اْلقِْبلَةِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوأَْخبَُروهُ بِقَْوِل َرُسوِل هللا  ،َذلَِك أَْن يَُصلَِّي لَهُْم فََمنَُعوهُ 

رواه أبو باوب«. إِنََّك آَذْيَت هللا َوَرُسولَهُ » :َوَحِاْبُت أَاَّهُ قَالَ  «نََعمْ  »:فَقَالَ 
6
. 

 ختطي رقاب الناس يوم اجلمعة

َجاَء َرُجٌل يَتََخطَّى ِرقَاَب : هللا ْبِن بُْاٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن َعْبدِ  (6661

رواه أبو «. اْجلِْس فَقَْد آَذْيتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيَْخطُُب فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ  ،النَّاِس يَْوَم اْلُجُمَعةِ 

باوب، والناائي
3
. 

 جد قبل زوال رحيهاأكل الثوم والبصل والُكرَّاث  ثم الذهاب إىل املس

َعْن أَْكِل  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا (6662

اثِ  ،اْلبََصلِ  َمْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة الُمْنتِنَةِ » :فَقَالَ  ،فََغلَبَْتنَا اْلَحاَجةُ فَأََكْلنَا ِمْنهَا ،َواْلُكرَّ

ْنسُ  ؛َمْسِجَدنَا فًََل يَْقَربَنَّ  ا يَتَأَذَّى ِمْنهُ اإْلِ متفق عليه«. فَإِنَّ الَمًَلئَِكةَ تَأَذَّى ِممَّ
3
. 

َمْن أََكَل ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  و (6660

رواه مالم«. ِريِح الث ومِ َوََل يُْؤِذيَنَّا بِ  ،َهِذِه الشََّجَرِة فًََل يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَا
1
. 

                                                 

 (.6253(، ومالم )2610البخاري ) 2

« صااحيح أبااي باوب»(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 352رواه أبااو باوب ) 6

(2/11.) 

الصحيح » في (، وحانه شيخنا رحمه هللا3/203(، والناائي )2225رواه أبو باوب ) 3

 (.110) «الماند

 (، وهذا لفظه.123(، ومالم )513البخاري ) 3

 (.123رواه مالم ) 1



  الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان

 

531 

 

 ترك احلجاب للمرأة سبب ألذيتها 

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َواَِااِء الُمْؤِمنِيَن يُْداِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن قال هللا تعالى: 

 .[11]األحزاب: َغفُوًرا َرِحيًما﴾ َجالبِيبِِهنَّ َذلَِك أَْباَى أَْن يُْعَرْفَن فاَل يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاُ 

 الرتغيب يف الصرب على األذى

  الصرب على األذى من صفات اهلل جال وعال (6665

َما أََحد  أَْصبََر َعلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا :  َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ األشعري  َعْن أَبِي ُموَسى  

اإِنَُّهْم يَجْ  ،أَذاى يَْسَمُعهُ ِمَن هللا تََعالَى َوُهَو َمَع َذلَِك  ،َعلُوَن لَهُ نِد اا َويَْجَعلُوَن لَهُ َولَدا

متفق عليه«. َويُْعِطيِهمْ  ،َويَُعافِيِهمْ  ،يَْرُزقُُهمْ 
2
. 

الصرب على األذى من األمور اليت يعزم عليها وينافس فيها وال يوفوق روا إال أهول العوزائم وارموم      

 العالية

ي أَْمَوالُِكْم َوأَْافُِاُكْم َولَتَْاَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن ﴿لَتُْبلَُونَّ فِ قال هللا تعالى: 

]آل قَْبلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن أَْشَرُكوا أًَذى َكثِيًرا َوإِْن تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم األُُموِر﴾ 

 . [252عمران:

 .[31]فصلت:إاِلَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاهَا إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم﴾  ﴿َوَما يُلَقَّاهَاوقال تعالى: 

 الصرب على األذى من مكفرات الذنوب

 ملسو هيلع هللا ىلصَبَخْلُت َعلَى َرُسوِل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6661

نِّي أُوَعُك َكَما إ ،أََجلْ » :تُوَعُك َوْعًكا َشِديًدا قَالَ إِاََّك لَ  ،يَا َرُسوَل هللا :َوهَُو يُوَعُك فَقُْلتُ  ِِ
َما ِمْن ُمْسلٍِم  ،َذلَِك َكَذلِكَ  ،أََجلْ » :َذلَِك أَنَّ لََك أَْجَرْيِن قَالَ  :قُْلتُ  «،يُوَعُك َرُجًَلِن ِمْنُكمْ 

متفق «. َكَما تَُحط  الشََّجَرةُ َوَرقََها ،هِ إَِلَّ َكفََّر هللا بَِها َسيِّئَاتِ  ،يُِصيبُهُ أَذاى َشْوَكة  فََما فَْوقََها

عليه
6
. 

 الصرب على األذى يف سبيل اهلل من أسباب تكفري السيئات وإدخال اجلنات

﴿فَاْستََجاَب لَهُْم َربُّهُْم أَاِّي ال أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْاثَى قال هللا تعالى: 

                                                 

 (.6503(، ومالم )2011البخاري ) 2

 هو الحمى وقيل ألمها. «والوعك»(. 6102(، ومالم )1235البخاري ) 6
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فَالَِّذيَن هَاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِبيَاِرِهْم َوأُوُذوا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا  بَْعُضُكْم ِمْن بَْعضٍ 

 َوهللاُ أَلَُكفَِّرنَّ َعْنهُْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَلُْبِخلَنَّهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنِد هللاِ 

 .[211]آل عمران:ثََّواِب﴾ ِعْنَدهُ ُحْاُن ال

 صرب الرسل على األذى الذي حصل رم من أقوامهم

﴿قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُْم إِْن اَْحُن إاِلَّ بََشٌر ِمْثلُُكْم َولَِكنَّ هللا يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء قال هللا تعالى: 

َوَما *  الَّ بِإِْذِن هللاِ َوَعلَى هللاِ فَْليَتََوكَِّل الُمْؤِمنُونَ ِمْن ِعبَاِبِه َوَما َكاَن لَنَا أَْن اَأْتِيَُكْم بُِاْلطَاٍن إِ 

َوكَِّل لَنَا أاَلَّ اَتََوكََّل َعلَى هللاِ َوقَْد هََدااَا ُسبُلَنَا َولَنَْصبَِرنَّ َعلَى َما آَذْيتُُمواَا َوَعلَى هللاِ فَْليَتَ 

لُوَن﴾   .[26-22]إبراهيم:الُمتََوكِّ

بُوا َوأُوُذوا َحتَّى أَتَاهُْم ﴿وَ وقال تعالى:  بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبلَِك فََصبَُروا َعلَى َما ُكذِّ لَقَْد ُكذِّ

َل لَِكلَِماِت هللاِ َولَقَْد َجاَءَك ِمْن اَبَإِ الُمْرَسلِيَن﴾   .[33]األاعام:اَْصُراَا َوال ُمبَدِّ

ُل َما بُِدَئ بِهِ : هَا قَالَتْ َعْن َعائَِشةَ أُمِّ الُمْؤِمنِيَن َرِضَي هللا َعْنهَا أَاَّ و (6630 أَوَّ

الَِحةُ فِي النَّْومِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ْؤيَا الصَّ فََكاَن اَل يََرى ُرْؤيَا إاِلَّ َجاَءْت ِمْثَل  ،ِمَن الَوْحِي الرُّ

ْبحِ  َوهَُو التََّعبُُّد اللَّيَالَِي  ،هِ ثُمَّ ُحبَِّب إِلَْيِه اْلَخاَلُء َوَكاَن يَْخلُو بَِغاِر ِحَراٍء فَيَتََحنَُّث فِي ،فَلَِق الصُّ

ُب لِِمْثلِهَا َحتَّى  ،َذَواِت اْلَعَدِب قَْبَل أَْن يَْنِزَع إِلَى أَْهلِهِ  ُب لَِذلَِك ثُمَّ يَْرِجُع إِلَى َخِديَجةَ فَيَتََزوَّ َويَتََزوَّ

فَأََخَذاِي  :َما أَاَا بِقَاِرٍئ قَالَ  :ْأ قَالَ اْقرَ  :فََجاَءهُ الَملَُك فَقَالَ  ،َوهَُو فِي َغاِر ِحَراءٍ  ،َجاَءهُ اْلَحقُّ 

َما أَاَا بِقَاِرٍئ فَأََخَذاِي فََغطَّنِي  :اْقَرْأ قُْلتُ  :ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَالَ  ،فََغطَّنِي َحتَّى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْهدَ 

فَأََخَذاِي فََغطَّنِي  ،َما أَاَا بِقَاِرئٍ  :فَقُْلتُ  اْقَرأْ  :ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَالَ  ،الثَّااِيَةَ َحتَّى بَلََغ ِمنِّي اْلَجْهدَ 

ْاَااَن ِمْن َعلٍَق اْقَرْأ َوَربَُّك : ﴿ثُمَّ أَْرَسلَنِي فَقَالَ  ،الثَّالِثَةَ  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق اإْلِ

َل َعلَى َخِديَجةَ بِْنِت ُخَوْيلٍِد َرِضَي فََدخَ  ،يَْرُجُف فَُؤاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَجَع بِهَا َرُسوُل هللا  اأْلَْكَرُم ﴾

ْوُع فَقَالَ  :هللا َعْنهَا فَقَالَ  لُوهُ َحتَّى َذهََب َعْنهُ الرَّ لُون فََزمَّ لُواِي َزمِّ لَِخِديَجةَ َوأَْخبََرهَا  :َزمِّ

إِاََّك لَتَِصُل  ،هللا أَبًَدا َخِديَجةُ َكالَّ َوهللا َما يُْخِزيكَ  :لَقَْد َخِشيُت َعلَى اَْفِاي فَقَالَتْ  ،اْلَخبَرَ 

ِحمَ  ْيفَ  ،َوتَْكِاُب الَمْعُدومَ  ،َوتَْحِمُل اْلَكلَّ  ،الرَّ  ،َوتُِعيُن َعلَى اََوائِِب الَحقِّ  ،َوتَْقِري الضَّ

ى اْبَن عَ   ،مِّ َخِديَجةَ فَاْاطَلَقَْت بِِه َخِديَجةُ َحتَّى أَتَْت بِِه َوَرقَةَ ْبَن اَْوفَِل ْبِن أََسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ

َر فِي اْلَجاِهلِيَِّة َوَكاَن يَْكتُُب اْلِكتَاَب اْلِعْبَرااِيَّ فَيَْكتُُب ِمَن اإِلْاِجيِل  َوَكاَن اْمَرأً قَْد تَنَصَّ

اْبَن َعمِّ  يَا :فَقَالَْت لَهُ َخِديَجةُ  ،َوَكاَن َشْيًخا َكبِيًرا قَْد َعِميَ  ،بِاْلِعْبَرااِيَِّة َما َشاَء هللا أَْن يَْكتُبَ 

َخبََر َما  ملسو هيلع هللا ىلصَماَذا تََرى فَأَْخبََرهُ َرُسوُل هللا  ،يَا اْبَن أَِخي :فَقَاَل لَهُ َوَرقَةُ  .اْبِن أَِخيكَ  اْسَمْع ِمنِ 

َل هللا َعلَى ُموَسى :َرأَى فَقَاَل لَهُ َوَرقَةُ  لَْيتَنِي  ،يَا لَْيتَنِي فِيهَا َجَذًعا ،هََذا النَّاُموُس الَِّذي اَزَّ

اََعْم لَْم يَأِْت  :قَالَ  «؟أََوُمْخِرِجيَّ ُهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ُكوُن َحي ًا إِْذ يُْخِرُجَك قَْوُمكَ أَ 

ًرا ،إاِلَّ ُعوِبيَ  ،َرُجٌل قَطُّ بِِمْثِل َما ِجْئَت بِهِ  ثُمَّ لَْم  ،َوإِْن يُْدِرْكنِي يَْوُمَك أَْاُصْرَك اَْصًرا ُمَؤزَّ

. متفق عليهَوفَتََر اْلَوْحيُ  ،أَْن تُُوفِّيَ  يَْنَشْب َوَرقَةُ 
2
. 

                                                 

 =، أي: «ماؤزًرا»، أي: يضطرب قلباه. «يرجف فؤابه»(. 220(، ومالم )3البخاري ) 2
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َكأَاِّي أَْاظُُر إِلَى َرُسوِل هللا : قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ و (6632 

اْغفِْر  َربِّ » :َويَقُولُ  ،يَْحِكي اَبِي ًا ِمَن األَْابِيَاِء َضَربَهُ قَْوُمهُ َوهَُو يَْمَاُح الدََّم َعْن َوْجِههِ  ملسو هيلع هللا ىلص

. متفق عليه«لِقَْوِمي فَإِنَُّهْم ََل يَْعلَُمونَ 
2
. 

 وهذا موسى عليه السالم يؤذى من قبل قومه فيصرب

ا قَالُوا قال هللا تعالى:  أَهُ هللاُ ِممَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَُكواُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى فَبَرَّ

 .[21]األحزاب:﴾ َوَكاَن ِعْنَد هللاِ َوِجيهًا

﴿َوإِْذ قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِه يَا قَْوِم لَِم تُْؤُذواَنِي َوقَْد تَْعلَُموَن أَاِّي َرُسوُل هللاِ وقال تعالى: 

ا َزاُغوا أََزاَغ هللاُ قُلُوبَهُْم َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلفَاِسقِيَن﴾  .[1]الصف: إِلَْيُكْم فَلَمَّ

ا َكاَن يَْوُم ُحنَْيٍن آثََر : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ ِن َمْاُعوٍب َعْن َعْبِد هللا بْ و (6636 لَمَّ

َوأَْعطَى ُعيَْينَةَ ِمْثَل  ،فَأَْعطَى اأْلَْقَرَع ْبَن َحابٍِس ِمائَةً ِمَن اإِلبِلِ  ،أُاَاًسا فِي اْلقِْاَمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

َوهللا إِنَّ هَِذِه  :ثََرهُْم يَْوَمئٍِذ فِي اْلقِْاَمِة قَاَل َرُجلٌ فَآ ،َوأَْعطَى أُاَاًسا ِمْن أَْشَراِف اْلَعَربِ  ،َذلِكَ 

فَأَتَْيتُهُ فَأَْخبَْرتُهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوهللا أَلُْخبَِرنَّ النَّبِيَّ  :فَقُْلتُ  ،هللاَوَما أُِريَد بِهَا َوْجهُ  ،اْلقِْاَمةَ َما ُعِدَل فِيهَا

َرِحَم هللا ُموَسى قَْد أُوِذَي بِأَْكثََر ِمْن َهَذا  ، َوَرُسولُهُ هللا فََمْن يَْعِدُل إَِذا لَْم يَْعِدلِ » :فَقَالَ 

متفق عليه«. فََصبَرَ 
6
. 

 يؤذى من قومه أشد األذية فيصرب ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نبينا حممد 

هَْل أَتَى  :ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَا قَالَْت لِلنَّبِيِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْنهَا َزْوَج النَّبِيِّ  هللاَعائَِشةَ َرِضَي  َعنْ  (6633

َوَكاَن أََشدَّ َما لَقِيُت  ،لَقَْد لَقِيُت ِمْن قَْوِمِك َما لَقِيتُ » :اَن أََشدَّ ِمْن يَْوِم أُُحٍد قَالَ َعلَْيَك يَْوٌم كَ 

إِْذ َعَرْضُت نَْفِسي َعلَى اْبِن َعْبِد يَالِيَل ْبِن َعْبِد ُكًَلٍل فَلَْم يُِجْبنِي إِلَى َما  ،ِمْنُهْم يَْوَم اْلَعقَبَةِ 

فََرفَْعُت  ،فَلَْم أَْستَفِْق إَِلَّ َوأَنَا بِقَْرِن الثََّعالِبِ  ،ُت َوأَنَا َمْهُموم  َعلَى َوْجِهيفَاْنطَلَقْ  ،أََرْدتُ 

إِنَّ هللا قَْد  :فَنَاَدانِي فَقَالَ  ،فَنَظَْرُت فَإَِذا فِيَها ِجْبِريلُ  ،َرْأِسي فَإَِذا أَنَا بَِسَحابٍَة قَْد أَظَلَّْتنِي

وا َعلَْيكَ َسِمَع قَْوَل قَْوِمَك لَ   ،َوقَْد بََعَث إِلَْيَك َملََك اْلِجبَاِل لِتَأُْمَرهُ بَِما ِشْئَت فِيِهمْ  ،َك َوَما َرد 

دُ  :ثُمَّ قَالَ  ،فَنَاَدانِي َملَُك اْلِجبَاِل فََسلََّم َعلَي   إِْن ِشْئَت أَْن  ،َذلَِك فِيَما ِشْئتَ  :فَقَالَ  ،يَا ُمَحمَّ

بَْل أَْرُجو أَْن يُْخِرَج هللا ِمْن أَْصًَلبِِهْم َمْن يَْعبُُد هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصبَْيِن فَقَاَل النَّبِي  اْْلَْخشَ  أُْطبَِق َعلَْيِهمُ 

متفق عليه«. َوْحَدهُ ََل يُْشِرُك بِِه َشْيئاا
3
 . 

=

                                                                                                                                   

 بالًغا قويًا. 

 (.2016(، ومالم )2161البخاري ) 2
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يَُصلِّي ِعنَْد  ملسو هيلع هللا ىلصبَْينََما َرُسوُل هللا : َعْن اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6633

أَيُُّكْم  :َوقَْد اُِحَرْت َجُزوٌر بِاأْلَْمِس فَقَاَل أَبُو َجْهلٍ  ،َجْهٍل َوأَْصَحاٌب لَهُ ُجلُوسٌ  َوأَبُو ،اْلبَْيتِ 

ٍد إَِذا َسَجدَ  فَاْابََعَث أَْشقَى  ،يَقُوُم إِلَى َساَل َجُزوِر بَنِي فاَُلٍن فَيَأُْخُذهُ فَيََضُعهُ فِي َكتِفَْي ُمَحمَّ

ا سَ  َوَجَعَل بَْعُضهُْم  ،فَاْستَْضَحُكوا :َوَضَعهُ بَْيَن َكتِفَْيِه قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَجَد النَّبِيُّ اْلقَْوِم فَأََخَذهُ فَلَمَّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصلَْو َكااَْت لِي َمنََعةٌ طََرْحتُهُ َعْن ظَْهِر َرُسوِل هللا  ،َوأَاَا قَائٌِم أَْاظُرُ  ،يَِميُل َعلَى بَْعضٍ 

َوِهَي ُجَوْيِريَةٌ  ،اْاطَلََق إِْاَااٌن فَأَْخبََر فَاِطَمةَ فََجاَءتْ  َحتَّى ،َساِجٌد َما يَْرفَُع َرْأَسهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ 

ا قََضى النَّبِيُّ  ،ثُمَّ أَْقبَلَْت َعلَْيِهْم تَْشتُِمهُمْ  ،فَطََرَحْتهُ َعْنهُ  َصاَلتَهُ َرفََع َصْوتَهُ ثُمَّ َبَعا  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

 «اللهمَّ َعلَْيَك بِقَُرْيشٍ » :ثُمَّ قَالَ  ،ا َسأََل َسأََل ثاََلثًاَوإِذَ  ،َوَكاَن إَِذا َبَعا َبَعا ثاََلثًا ،َعلَْيِهمْ 

اتٍ  ا َسِمُعوا َصْوتَهُ َذهََب َعْنهُمُ  ،ثاََلَث َمرَّ ْحكُ  فَلَمَّ اللهمَّ » :ثُمَّ قَالَ  ،َوَخافُوا َبْعَوتَهُ  ،الضِّ

 ،َواْلَولِيِد ْبِن ُعْقبَةَ  ،بَةَ ْبِن َربِيَعةَ َوَشيْ  ،َوُعْتبَةَ ْبِن َربِيَعةَ  ،َعلَْيَك بِأَبِي َجْهِل ْبِن ِهَشامٍ 

ابَِع َولَْم أَْحفَْظهُ  «،َوُعْقبَةَ ْبِن أَبِي ُمَعْيطٍ  ،َوأَُميَّةَ ْبِن َخلَفٍ  ًدا  ،َوَذَكَر الاَّ فََوالَِّذي بََعَث ُمَحمَّ

. قَلِيِب بَْدرٍ  ،وا إِلَى اْلقَلِيبِ ثُمَّ ُسِحبُ  ،لَقَْد َرأَْيُت الَِّذيَن َسمَّى َصْرَعى يَْوَم بَْدرٍ  ،بِالَحقِّ  ملسو هيلع هللا ىلص

متفق عليه
2
. 

=

                                                                                                                                   

، أي: قاادمت لااه افاااي طالبًااا منااه النصاار واإلعااااة علااى إقامااة «عرضاات افاااي»قولااه:

 الدين.

 من أكابر أهل الطائف من ثقيف.  «ابن عبد يا ليل بن عبد كالل»

مكان بينه وبين مكاة  «قرن الثعالب»أي: أفطن لنفاي.  «لم أستفق»محزون.  «مهموم»

هماا جابال مكاة « األخشابين»يوم وليلة، وهو ميقات أهل اجد، ويقاال: لاه قارن المناازل. 

 قعيقعان وأبو قيس سميا بذلك لعظمهما، وخشواتهما.

 (. 2013( ومالم )630البخاري ) 2

التااي يكااون فيهااا الولااد فااي بطاان الناقااة، وسااائر  الاااال: هااو اللفافااة «سااال جاازور»قولااه: 

 الحيوان، وهي من اآلبمية المشيمة.

 الجزور ما يجزر من اإلبل، أي: يذبح، والجمع جزائر وجزر. «جزور»قوله: 

هو عقبة بن أبي معايط، كماا صارح باه فاي بعاض رواياات  «فاابعث أشقى القوم»قوله: 

 الحديث.

: لو كان لي قوة تمنع أذاهام، أو كاان لاي عشايرة ، أي«لو كاات لي منعة طرحته»قوله: 

 بمكة تمنعني، وعلى هذا منعه: جمع مااع.

هذا غلط باتفااق العلمااء، والصاواب ابان عتباة كماا فاي بعاض  «والوليد بن عقبة»قوله: 

 =روايات مالم، وهو في البخاري على الصواب والوليد بن عقبة هو ابن أبي معايط، ولام 
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لَقَْد أُِخْفُت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و  (6631 

ِمْن  َولَقَْد أَتَْت َعلَيَّ ثًََلثُونَ  ،َولَقَْد أُوِذيُت فِي هللا َوَما يُْؤَذى أََحد   ،فِي هللا َوَما يَُخاُف أََحد  

رواه «. َوَما لِي َولِبًَِلٍل طََعام  يَأُْكلُهُ ُذو َكبٍِد إَِلَّ َشْيء  يَُواِريِه إِْبطُ بًَِللٍ  ،بَْيِن يَْوٍم َولَْيلَةٍ 

الترمذي
2
. 

 الداعي إىل اهلل تعاىل ال يبالي باألذى بل يصرب وحيتسب أجره عند اهلل

ًرا َواَِذيًرا﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِاَّا قال هللا تعالى:  َوَباِعيًا إِلَى هللاِ *  أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَشِّ

ِر الُمْؤِمنِيَن بِأَنَّ لَهُْم ِمَن هللاِ فَْضاًل َكبِيًرا*  بِإِْذاِِه َوِسَراًجا ُمنِيًرا َوال تُِطِع اْلَكافِِريَن *  َوبَشِّ

 .[35-31]األحزاب: َوَكفَى بِاهللِ َوِكياًل﴾ َوالُمنَافِقِيَن َوَبْع أََذاهُْم َوتََوكَّْل َعلَى هللاِ 

الةَ َوْأُمْر وقال تعالى: عن لقمان عليه الاالم وهو يوصي ولده  ﴿يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ

 .[20]لقمان:َعْزِم األُُموِر﴾  بِالَمْعُروِف َواْاهَ َعِن الُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمنْ 

َرِكَب َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  اَمةَ ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللا َعْنهَُماَعْن أُسَ و (6632

يَُعوُب َسْعَد ْبَن ُعبَاَبةَ فِي بَنِي  ،َوأَْرَبَف أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َوَراَءهُ  ،ِحَماٍر َعلَى قَِطيفٍَة فََدِكيَّةٍ 

تَّى َمرَّ بَِمْجلٍِس فِيِه َعْبُد هللا ْبُن أُبَيٍّ اْبُن حَ  :قَْبَل َوْقَعِة بَْدٍر قَالَ  ،اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرجِ 

 ،فَإَِذا فِي الَمْجلِِس أَْخاَلطٌ ِمَن الُمْالِِمينَ  ،َوَذلَِك قَْبَل أَْن يُْالَِم َعْبُد هللا ْبُن أُبَيٍّ  ،َسلُولَ 

ا  ،ْجلِِس َعْبُد هللا ْبُن َرَواَحةَ َوالُمْالِِميَن َوفِي المَ  ،َواْليَهُوبِ  ،َوالُمْشِرِكيَن َعبََدِة اأْلَْوثَانِ  فَلَمَّ

ابَّةِ  َغِشيَتِ  َر َعْبُد هللا ْبُن أُبَيٍّ أَْافَهُ بِِرَبائِهِ  ،الَمْجلَِس َعَجاَجةُ الدَّ اَل تَُغبُِّروا  :ثُمَّ قَالَ  ،َخمَّ

 ،اْلقُْرآنَ  َوقََرأَ َعلَْيِهمُ  ،ى هللاثُمَّ َوقََف فَنََزَل فََدَعاهُْم إِلَ  ،َعلَْيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفََالََّم َرُسوُل هللا  ،َعلَْينَا

ا تَقُوُل إِْن َكاَن َحق ًا فاََل تُْؤِذاَا  :فَقَاَل َعْبُد هللا ْبُن أُبَيٍّ اْبُن َسلُولَ  أَيُّهَا الَمْرُء إِاَّهُ اَل أَْحَاَن ِممَّ

 :فَقَاَل َعْبُد هللا ْبُن َرَواَحةَ  فََمْن َجاَءَك فَاْقُصْص َعلَْيهِ  ،اْرِجْع إِلَى َرْحلِكَ  ،بِِه فِي َمْجلِِانَا

 ،فَاْستَبَّ الُمْالُِموَن َوالُمْشِرُكونَ  ،فَإِاَّا اُِحبُّ َذلِكَ  ،فَاْغَشنَا بِِه فِي َمَجالِِانَا :بَلَى يَا َرُسوَل هللا

ثُمَّ َرِكَب النَّبِيُّ  ،َكنُوايَُخفُِّضهُْم َحتَّى سَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  فَلَْم يََزلِ  ،َحتَّى َكاُبوا يَتَثَاَوُرونَ  ،َواْليَهُوبُ 

أَلَْم تَْسَمْع َما  ،يَا َسْعدُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى َبَخَل َعلَى َسْعِد ْبِن ُعبَاَبةَ فَقَاَل لَهُ النَّبِيُّ  ،َبابَّتَهُ فََاارَ  ملسو هيلع هللا ىلص

بَاَبةَ يَا َرُسوَل َسْعُد ْبُن عُ  :قَالَ  «َكَذا َوَكَذا» :يُِريُد َعْبَد هللا ْبَن أُبَيٍّ قَالَ  ،«أَبُو ُحبَابٍ  :قَالَ 

فََوالَِّذي أَْاَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب لَقَْد َجاَء هللا بِالَحقِّ الَِّذي أَْاَزَل  ،َواْصفَْح َعْنهُ  ،اْعُف َعْنهُ  ،هللا

ُجوهُ  ،َعلَْيكَ  بُوهُ بِاْلِعَصابَِة فَ  ،لَقَْد اْصطَلََح أَْهُل هَِذِه اْلبَُحْيَرِة َعلَى أَْن يُتَوِّ ا أَبَى هللا فَيَُعصِّ لَمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفََعفَا َعْنهُ َرُسوُل هللا  ،فََذلَِك فََعَل بِِه َما َرأَْيتَ  ،َذلَِك بِالَحقِّ الَِّذي أَْعطَاَك هللا َشِرَق بَِذلِكَ 

 ،َوأَْهِل اْلِكتَاِب َكَما أََمَرهُْم هللا ،الُمْشِرِكينَ  نِ َوأَْصَحابُهُ يَْعفُوَن عَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ 

=

                                                                                                                                   

 أو كان طفاًل صغيًرا جًدا. يكن ذلك الوقت موجوًبا،

(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 212(، واباااان ماجااااة )6306رواه الترمااااذي ) 2

 (.05) «الصحيح الماند»
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َولَتَْاَمُعنَّ ِمَن الِذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم : ﴿ُروَن َعلَى اأْلََذى قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ َويَْصبِ 

واَُكْم ِمْن ﴿ َوقَاَل هللا ،اآْليَةَ ﴾ َوِمَن الِذيَن أَْشَرُكوا أًَذى َكثِيًرا َوبَّ َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يَُربُّ

ُل اْلَعْفَو َما  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّبِيُّ  ،إِلَى آِخِر اآْليَةِ ﴾ ُكْم ُكفَّاًرا َحَاًدا ِمْن ِعْنِد أَْافُِاِهمْ بَْعِد إِيَمااِ  يَتَأَوَّ

ا َغَزا َرُسوُل هللا  ،َحتَّى أَِذَن هللا فِيِهمْ  ،أََمَرهُ هللا بِهِ  بَْدًرا فَقَتََل هللا بِِه َصنَاِبيَد ُكفَّاِر  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

هََذا أَْمٌر قَْد  ،َوَعبََدِة اأْلَْوثَانِ  ،اْبُن أُبَيٍّ اْبُن َسلُوَل َوَمْن َمَعهُ ِمَن الُمْشِرِكينَ  :قَُرْيٍش قَالَ 

ُسوَل  هَ فَبَايَُعوا الرَّ ْساَلِم فَأَْسلَُموا ملسو هيلع هللا ىلصتََوجَّ . متفق عليهَعلَى اإْلِ
2
. 

مر في  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيت رسول هللا  رضي هللا عنه عن طارق المحاربيو (6630

يا أيها الناس، قولوا: َل إله إَل هللا » مجاز وعليه حلة حمراء، وهو يقول: سوق ذي ال

، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أبمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها «تفلحوا

الناس ال تطيعوه فإاه كذاب، فقلت: من هذا؟ قالوا: غالم بني عبد المطلب، فقلت: من 

. رواه ابن خزيمة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهبهذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة
6
. 

                                                 

 

 (.2015(، ومالم )2600البخاري ) 2

كااااء غلاايظ مناااوب إلااى فاادك، وهااي بلااد مشااهور علااى  :أي«، قطيفااة فدكيااة»قولااه : 

 مرحلتين من المدينة.

 اإلسالم . يُظهر :أي«، الم عبد هللا بن أبيوذلك قبل أن ي»قوله: 

 .غبارها :أي«، الدابة عجاجة»قوله: 

 .غطى :أي «،خمر » :وقوله 

 .يتواثبون :أي«، يتثاورون»قوله: 

وفي رواية البحيرة، وهذا اللفظ يطلق على القرية، وعلى البلد، والمراب  «البحرة»قوله: 

 بحيرة من أسماء المدينة النبوية.به هنا المدينة النبوية، واقل ياقوت، أن ال

أي: يرئااوه علايهم، ويااوبوه، وسامي «، علاى أن يتوجاوه ويعصابوه بالعصاابة»قوله: 

الرئيس معصبًا لما يعصاب برأساه مان األماور أو ألاهام يعصابون رؤوساهم بعصاابة ال 

 ينبغي لغيرهم يمتازون بها.

 ، أي: غص به، وهو كناية عن الحاد.«شرق بذلك»

 ع صنديد، وهو الكبير في قومه.جم «صنابيد»

 (. 613ـ5/612« )فتح الباري»ااظر  أي: ظهر وجهه.«، هذا أمر قد توجه»

 (.160« )الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/56رواه ابن خزيمة ) 6
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 ذم الذي إذا أصيب بأذى يف دينه تزعزع ومل يثبح 

﴿َوِمَن النَّاِس َمْن يَقُوُل آَمنَّا بِاهللِ فَإَِذا أُوِذَي فِي هللاِ َجَعَل فِْتنَةَ النَّاِس قال هللا تعالى: 

لَيَقُولُنَّ إِاَّا ُكنَّا َمَعُكْم أََولَْيَس هللاُ بِأَْعلََم بَِما فِي ُصُدوِر  َكَعَذاِب هللاِ َولَئِْن َجاَء اَْصٌر ِمْن َربِّكَ 

 .[20]العنكبوت:اْلَعالَِميَن﴾ 

مخبًرا عن صفات قوم من المكذبين  الذين  :يقول تعالىقال ابن كثير رحمه هللا 

فتنة ومحنة في يدعون اإليمان بألانتهم، ولم يثبت اإليمان في قلوبهم، بأاهم إذا جاءتهم 

َوِمَن ﴿ الدايا، اعتقدوا أن هذا من اقمة هللا تعالى بهم، فارتدوا عن اإلسالم؛ ولهذا قال:

النَّاِس َمْن يَْعبُُد هللا َعلَى َحْرٍف فَإِْن أََصابَهُ َخْيٌر اْطَمأَنَّ بِِه َوإِْن أََصابَْتهُ فِْتنَةٌ اْاقَلََب َعلَى 

ْايَا َواآل  .[22]الحج:  ﴾ِخَرةَ َذلَِك هَُو اْلُخْاَراُن الُمبِيُن َوْجِهِه َخِاَر الدُّ

 فضل خمالطة الناس للدعوة والتعليم والصرب على أذاهم

المؤمن الذي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنهما عن ابن عمر (6635

يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي َل يخالط الناس، وَل يصبر على 

«األبب المفرب»بخاري في . رواه أحمد، وال«أذاهم
2
. 

 فضل الصرب على أذى األرحام

إِنَّ لِي  ،يَا َرُسوَل هللا :أَنَّ َرُجاًل قَالَ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6631

 ؟يَّ َويَْجهَلُوَن َعلَ  ،َوأَْحلُُم َعْنهُمْ  ،َوأُْحِاُن إِلَْيِهْم َويُِايئُوَن إِلَيَّ  ،قََرابَةً أَِصلُهُْم َويَْقطَُعواِي

َوََل يََزاُل َمَعَك ِمَن هللا ظَِهير  َعلَْيِهْم َما  ،فََكأَنََّما تُِسف ُهْم الَملَّ  :لَئِْن ُكْنَت َكَما قُْلتَ » :فَقَالَ 

رواه مالم«. ُدْمَت َعلَى َذلِكَ 
6
. 

                                                 

(، وصاااححه العالماااة 355) «األبب المفااارب»(، والبخااااري فاااي 6/33رواه أحماااد ) 2

 (.131) «الصحيحة» األلبااي رحمه هللا في

 (. 6115رواه مالم ) 6

  أي يايئون، والجهل هنا القبيح من القول.« ويجهلون »قوله: 

هو الرماب الحار، ومعناه: كأاما تطعمهام الرمااب الحاار، وهاو تشابيه لماا يلحقهام « المل»

من اإلثم بما يلحق آكل الرماب الحار مان األلام، وال شايء علاى هاذا المحاان، بال يناالهم 

 .إلثم العظيم في قطيعته، وإبخالهم األذى عليها

 = «شاارح النااووي علااى مااالم»ااظاار  الظهياار هااو المعااين، والاادافع ألذاهاام. «ظهياار» 
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فضل الصرب على أذية اجلار
1

 

يِر قَالَ  (6630 خِّ ِف ْبِن َعْبِد هللا ْبِن الشِّ َعْن أَبِي َذرٍّ َحِديٌث فَُكنُْت  بَلََغنِي: َعْن ُمطَرِّ

يَا أَبَا َذرٍّ بَلََغنِي َعْنَك َحِديٌث فَُكْنُت أُِحبُّ أَْن أَْلقَاَك فَأَْسأَلََك  :أُِحبُّ أَْن أَْلقَاهُ فَلَقِيتُهُ فَقُْلُت لَهُ 

ثاََلثَةٌ  :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصِمْعُت َرُسوَل هللا سَ  :بَلََغنِي أَاََّك تَقُولُ  :قُْلتُ  :قَالَ  .قَْد لَقِيَت فَاْسأَلْ  :فَقَالَ  .َعْنهُ 

اََعْم فََما أََخالُنِي أَْكِذُب َعلَى  :قَالَ  ؟هللا َعزَّ َوَجلَّ  َوثاََلثَةٌ يُْبِغُضهُمُ  ،هللا َعزَّ َوَجلَّ  يُِحبُّهُمُ 

ٍد   :قَالَ  ؟هللا َعزَّ َوَجلَّ  هُمُ الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُِحبُّ نِ مَ  :قُْلتُ  :قَالَ  ،ثاََلثًا يَقُولُهَا ،ملسو هيلع هللا ىلصَخلِيلِي ُمَحمَّ

َوأَْاتُْم تَِجُدوَن فِي  ،فَلَقَِي اْلَعُدوَّ ُمَجاِهًدا ُمْحتَِابًا فَقَاتََل َحتَّى قُتِلَ  ،َرُجٌل َغَزا فِي َسبِيِل هللا

ٌل لَهُ َجاٌر يُْؤِذيِه َوَرجُ ﴾، إِنَّ هللا يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيلِِه َصف ًا: ﴿ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ 

َوَرُجٌل يَُكوُن َمَع قَْوٍم  ،أَْو َحيَاةٍ  ،َحتَّى يَْكفِيَهُ هللا إِيَّاهُ بَِمْوتٍ  ،فَيَْصبُِر َعلَى أََذاهُ َويَْحتَِابُهُ 

قُوُم إِلَى فَيَ  ،فَيَْنِزلُوَن فِي آِخِر اللَّْيلِ  ،أَْو النَُّعاسُ  ،اْلَكَرى فَيَِايُروَن َحتَّى يَُشقَّ َعلَْيِهمُ 

َوأَْاتُْم  :اْلفَُخوُر الُمْختَالُ  :قَالَ  ؟هللا الثَّاَلثَةُ الَِّذيَن يُْبِغُضهُمُ  نِ مَ  :قُْلتُ  :قَالَ  .َوَصاَلتِهِ  ،ُوُضوئِهِ 

 ،َواْلبَِخيُل الَمنَّانُ ﴾، إِنَّ هللا اَل يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ : ﴿تَِجُدوَن فِي ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ 

فُ  ،َوالتَّاِجرُ  . رواه أحمدَواْلبَيَّاُع اْلَحالَّ
6
. 

 الرتهيب من التباغض والتقاطع والتدابر

 تعريف البغض لغة واصطالًحا

 البغض لغة: خالف الحب.

 واصطالًحا: النفرة عن الشيء لمعنى فيه ماتقبح.

 تعريف التقاطع

 هو الهجران: ضد الوصل.

=

                                                                                                                                   

(22/332.) 

 (.1/633«  )الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  2

« الجاااااامع الصاااااحيح»(، وصاااااححه شااااايخنا رحماااااه هللا فاااااي 1/202رواه أحماااااد ) 6

 .(633ـ1/633)

 ، أي: أظنني.«أخالني»قوله: 

 هو النعاس، ومبابئ النوم. «الكرى»قوله: 
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 تعريف التدابر 

 رجل صاحبه ببره، ويعرض عنه بوجهه.التدابر: هو أن يولي ال

 التباغض والتقاطع والتدابر منا  لألخوة الدينية

﴿إِاََّما الُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم قال هللا تعالى: 

 .[20]الحجرات:تُْرَحُموَن﴾ 

 ومن شأن األخوة التواصل، والتحاب.

 والتقاطع والتدابر منا  للتواضع للمؤمنني التباغض

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِبينِِه فََاْوَف يَأْتِي هللاُ بِقَْوٍم قال هللا تعالى: 

ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِهُدونَ  فِي َسبِيِل هللاِ َوال  يُِحبُّهُْم َويُِحبُّواَهُ أَِذلٍَّة َعلَى الُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

 .[13]المائدة:يََخافُوَن لَْوَمةَ الئٍِم َذلَِك فَْضُل هللاِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاُ َواِسٌع َعلِيٌم﴾ 

 التباغض والتقاطع والتدابر منا  للرتاحم بني املؤمنني والتحاب يف اهلل عزوجل

ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَّذِ قال هللا تعالى:   يَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَهُْم ﴿ُمَحمَّ

 .[61]الفتح:

َمثَُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعْنهَُما رضي هللا النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ و (6632

ِهمْ   ،َكى ِمْنهُ ُعْضو  إَِذا اْشتَ  ،َمثَُل الَجَسدِ  ،َوتََعاطُفِِهمْ  ،َوتََراُحِمِهمْ  ،الُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ

َهِر َوالُحمَّى متفق عليه«. تََداَعى لَهُ َسائُِر الَجَسِد بِالسَّ
2
. 

 التباغض والتقاطع والتدابر كله من الشيطان

ْيطَاُن أَْن يُوقَِع بَْينَُكُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء فِي اْلَخْمِر قال هللا تعالى:  ﴿إِاََّما يُِريُد الشَّ

الِة فَهَْل أَْاتُْم ُمنتَهُوَن﴾ َوالَمْيِاِر وَ  ُكْم َعْن ِذْكِر هللاِ َوَعِن الصَّ  .[12]المائدة:يَُصدَّ

 التباغض والتقاطع والتدابر منا  لأللفة بني املؤمنني

ْحتُْم َواْذُكُروا اِْعَمةَ هللاِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَ ﴿ قال هللا تعالى:

 .[203]آل عمران:بِنِْعَمتِِه إِْخَوااًا﴾ 

َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم لَْو أَافَْقَت َما فِي *  هَُو الَِّذي أَيََّدَك بِنَْصِرِه َوبِالُمْؤِمنِينَ ﴿ وقال تعالى:
                                                 

 (.6152(، ومالم )2022البخاري ) 2
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 .[23-26]األافال:هُ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ األَْرِض َجِميًعا َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولَِكنَّ هللا أَلََّف بَْينَهُْم إِاَّ 

 حرم اهلل املشي بالنميمة ملا فيها من إيقاع العدواة والبغضاء

ٍف َمِهينٍ قال هللا تعالى:  اٍء بِنَِميمٍ *  ﴿َوال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ اٍز َمشَّ َمنَّاٍع لِْلَخْيِر ُمْعتٍَد *  هَمَّ

 .[26-20]القلم:أَثِيٍم﴾ 

امٌ »: ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل : َي هللا َعْنهُ قَالَ ُحَذْيفَةَ َرضِ وَعْن  متفق عليه«. اَل يَْدُخُل اْلَجنَّةَ اَمَّ
2
. 

 النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر

 ،ََل تَبَاَغُضوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6636

َوََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق  ،َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،َوََل تََحاَسُدوا

متفق عليه  «.ثًََلِث لَيَالٍ 
6
. 

 ،إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6633

َوََل  ،َوََل تََحاَسُدوا ،َوََل تَنَاَجُشوا ،َوََل تََجسَُّسوا ، تََحسَُّسواَوََل  ،فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب الَحِديثِ 

متفق عليه«. َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،تَبَاَغُضوا
3
. 

 حرمان املغفرة يوم االثنني ويوم اخلميساملتباغضان ُي

تُْفتَُح أَْبَواُب » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  أَنَّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6633

إَِلَّ َرُجًلا َكانَْت  ،َويَْوَم الَخِميِس فَيُْغفَُر لُِكلِّ َعْبٍد ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا ،الَجنَِّة يَْوَم اَِلْثنَْينِ 

أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى  ،اأَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلِحَ  :فَيُقَالُ  ،بَْينَهُ َوبَْيَن أَِخيِه َشْحنَاءُ 

رواه مالم«. أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلَِحا ،يَْصطَلَِحا
3

  . 

 التباغض من أسباب احلرمان من اجلنة

ََل تَْدُخلُوَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6631

 ؛أََوََل أَُدل ُكْم َعلَى َشْيٍء إَِذا فََعْلتُُموهُ تََحابَْبتُمْ  ،ْؤِمنُوا َحتَّى تََحاب واَوََل تُ  ،الَجنَّةَ َحتَّى تُْؤِمنُوا

                                                 

 (.201(، ومالم )2012البخاري ) 2

 .«َواَل تَقَاطَُعوا »(، وفي رواية لمالم 6111(، ومالم )2002رواه البخاري ) 6

 (.6121(، ومالم )2021البخاري ) 3

 أخروا. « أاظروا»العداوة والبغضاء. ومعنى  «والشحناء». (6121رواه مالم ) 3
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رواه مالم«. أَْفُشوا السًََّلَم بَْينَُكمْ  
2
. 

 من متام نعيم أهل اجلنة عدم التباغض بينهم

ْحتِِهُم األَْاهَاُر َوقَالُوا ﴿َواََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ تَْجِري ِمْن تَ قال هللا تعالى: 

الَحقِّ اْلَحْمُد هلل الَِّذي هََدااَا لِهََذا َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَي لَْوال أَْن هََدااَا هللاُ لَقَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِ 

 .[33]األعراف:َواُوُبوا أَْن تِْلُكُم اْلَجنَّةُ أُوِرْثتُُموهَا بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن﴾ 

﴿َواََزْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوااًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِلِيَن﴾ وقال تعالى: 

 .[30]الحجر:

ُل ُزْمَرةٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6632 أَوَّ

 ،َوََل يَْمتَِخطُونَ  ،ََل يَْبُصقُوَن فِيَها ،لَةَ اْلبَْدرِ ُصوَرتُُهْم َعلَى ُصوَرِة اْلقََمِر لَيْ  ،تَلُِج الَجنَّةَ 

طُونَ  ةِ  ،أَْمَشاطُُهْم ِمَن الذََّهبِ  ،آنِيَتُُهْم فِيَها الذََّهبُ  ،َوََل يَتََغوَّ ةُ  َوَمَجاِمُرُهمُ  ،َواْلفِضَّ  ،اْْلَلُوَّ

ُمخ  ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمَن  يَُرى ،َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجتَانِ  ،اْلِمْسكُ  َوَرْشُحُهمُ 

«. يَُسبُِّحوَن هللا بُْكَرةا َوَعِشي اا ،قُلُوبُُهْم قَْلب  َواِحد   ،َوََل تَبَاُغضَ  ،ََل اْختًَِلَف بَْينَُهمْ  ،الُحْسنِ 

متفق عليه
6
. 

 التباغض صفة من صفات اليهود والنصارى

ُد هللاِ َمْغلُولَةٌ ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ ﴿َوقَالَِت اْليَهُوُب يَ قال هللا تعالى: 

 َمْبُاوطَتَاِن يُنفُِق َكْيَف يََشاُء َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُاِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَااًا َوُكْفًرا

إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ُكلََّما أَْوقَُدوا اَاًرا لِْلَحْرِب أَْطفَأَهَا هللاُ  َوأَْلقَْينَا بَْينَهُُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاءَ 

 .[23]المائدة:َويَْاَعْوَن فِي األَْرِض فََااًبا َوهللاُ ال يُِحبُّ الُمْفِاِديَن﴾ 

ُروا بِهِ ﴿َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِاَّا اََصاَرى أََخْذاَا ِميثَاقَهُْم فَنَُاوا َحظ ً وقال تعالى:  ا ُذكِّ ا ِممَّ

نَُعوَن﴾ فَأَْغَرْينَا بَْينَهُُم اْلَعَداَوةَ َواْلبَْغَضاَء إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة َوَسْوَف يُنَبِّئُهُُم هللاُ بَِما َكااُوا يَصْ 

 .[23]المائدة:

  أن أمته سيصيبها ما أصاب األمم قبلها من التباغض والتدابر    وحنو ذل ملسو هيلع هللا ىلصإخبار النيب  

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص: سمعت رسول هللا قال، عن أبي هريرة رضي هللا عنه (6630

                                                 

 (.13رواه مالم ) 2

 (، وهذا لفظه.6533(، ومالم )3360البخاري ) 6

أي: «، ورشاااحهم المااااك»، أي: العاااوب الهنااادي. «األلاااوة»أي: تااادخل. «، تلاااج»قولاااه: 

 عرقهم.
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اْلشر، والبطر، »رسول هللا، وما باء األمم؟ قال:  فقالوا: يا« سيصيب أمتي داء اْلمم»

والتدابر، والتنافس في الدنيا، والتباغض، والبخل، حتى يكون البغي، ثم يكون 

. رواه الحاكم، والطبرااي«الهرج
2
. 

 من صفات املنافقنيبغض املؤمنني 

وا  قال هللا تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا بِطَااَةً ِمْن ُبواُِكْم ال يَأْلُواَُكْم َخبَااًل َوبُّ

آليَاِت إِْن َما َعنِتُّْم قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكُم ا

 .[225]آل عمران:ُكْنتُْم تَْعقِلُوَن﴾ 

 نقاء القلب من الغل والبغض جيعل صاحبه من أفضل الناس

أَيُّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لَِرُسوِل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6635

 ،َصُدوُق اللَِّااِن اَْعِرفُهُ  ،قَالُوا ،«لَِّسانِ َصُدوِق ال ،ُكل  َمْخُموِم اْلقَْلبِ » :قَالَ  ؟النَّاِس أَْفَضلُ 

«. َوََل َحَسدَ  ،َوََل ِغلَّ  ،َوََل بَْغيَ  ،ُهَو التَّقِي  النَّقِي  ََل إِْثَم فِيهِ » :قَالَ  ؟فََما َمْخُموُم اْلقَْلبِ 

رواه ابن ماجة
6
. 

 افتتاح الدنيا على الناس من أعظم أسباب التباغض بينهم

 :أَاَّهُ قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا  ، ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُماَعْن َعْبِد هللا (6631

ومُ  ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اَقُولُ  :قَالَ  ؟أَيُّ قَْوٍم أَْاتُمْ  ،إَِذا فُتَِحْت َعلَْيُكْم فَاِرُس َوالرُّ َكَما  :َعْبُد الرَّ

ثُمَّ  ،ثُمَّ تَتََدابَُرونَ  ،ثُمَّ تَتََحاَسُدونَ  ،نَافَُاونَ تَتَ  ،أَْو َغْيَر َذلِكَ  :ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا هللا قَاَل َرُسوُل هللا 

فَتَْجَعلُوَن بَْعَضهُْم َعلَى  ،ثُمَّ تَْنطَلِقُوَن فِي َمَااِكيِن الُمهَاِجِرينَ  ،أَْو اَْحَو َذلِكَ  ،تَتَبَاَغُضونَ 

. رواه مالمِرقَاِب بَْعضٍ 
3
. 

 لزمان لعدم رغبة الناس يف املالزوال التباغض عند نزول عيسى عليه السالم يف آخر ا

                                                 

عالماااة (، وحاااانه ال10022« )األوساااط»(، والطبراااااي فاااي 3/225رواه الحااااكم ) 2

 (.250) «الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

« والهرج»هو الطغيان في النعمة،  «والبطر»هو المرح، وقيل: البطر. « األشر»قوله: 

 هو القتل.

« الصااحيحة»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3622رواه اباان ماجااة ) 6

(135.) 

 (.6126رواه مالم ) 3
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َوهللا لَيَْنِزلَنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6610 

ا َعاِدَلا  لِيبَ  ،اْبُن َمْريََم َحَكما  َولَتُْتَرَكنَّ  ،َولَيََضَعنَّ اْلِجْزيَةَ  ،َولَيَْقتُلَنَّ اْلِخْنِزيرَ  ،فَلَيَْكِسَرنَّ الصَّ

َولَيَْدُعَونَّ إِلَى  ،َوالتََّحاُسدُ  ،َوالتَّبَاُغضُ  ،َولَتَْذَهبَنَّ الشَّْحنَاءُ  ،اْلقًَِلُص فًََل يُْسَعى َعلَْيَها

متفق عليه«. الَماِل فًََل يَْقبَلُهُ أََحد  
2
. 

 الدعاء بسالمة الصدر من غله وغشه وحقده

ْخَوااِنَا الَِّذيَن  ﴿َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهمْ قال هللا تعالى:  يَقُولُوَن َربَّنَا اْغفِْر لَنَا َوإِلِ

 .[20]الحشر:َسبَقُواَا بِاإِليَماِن َوال تَْجَعْل فِي قُلُوبِنَا ِغال ً لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا إِاََّك َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ 

َربِّ أَِعنِّي  ،يَْدُعو ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ و (6612

ْر  ،َواْمُكْر لِي َواَل تَْمُكْر َعلَيَّ  ،َواْاُصْراِي َواَل تَْنُصْر َعلَيَّ  ،َواَل تُِعْن َعلَيَّ  َواْهِداِي َويَاِّ

 ،ِهبًالََك َرا ،لََك َذاِكًرا ،اللهمَّ اْجَعْلنِي لََك َشاِكًرا ،َواْاُصْراِي َعلَى َمْن بََغى َعلَيَّ  ،هَُداَي إِلَيَّ 

 ،َوأَِجْب َبْعَوتِي ،َواْغِاْل َحْوبَتِي ،َربِّ تَقَبَّْل تَْوبَتِي ،أَْو ُمنِيبًا ،إِلَْيَك ُمْخبِتًا ،لََك ِمْطَواًعا

تِي ْب لَِاااِي ،َواْهِد قَْلبِي ،َوثَبِّْت ُحجَّ . رواه أبو باوب، والترمذيَواْسلُْل َسِخيَمةَ قَْلبِي ،َوَسدِّ
6
. 

 صالح بني الناس لنزع هذه اخلصال الذميمةجاء الرتغيب يف اإل

﴿ال َخْيَر فِي َكثِيٍر ِمْن اَْجَواهُْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو قال هللا تعالى: 
                                                 

جمع قلوص: وهي الناقاة « القالص»( وهذا لفظه. و211(، ومالم )6666البخاري ) 2

، أي: ال يخرج ساع إلى زكاة لقلاة، حاجاة النااس إلاى «فال ياعى عليها»الشابة، ومعنى 

 «النهاية»المال، واستغنائهم عنه. 

(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 1/135(، والترماااذي )3/301رواه أباااو باوب ) 6

 (.202) «الصحيح الماند»

قاال ابان الملاك: المكار الحيلاة، والفكار فاي بفاع عادو « مكرلي وال تمكار علايوا»قوله: 

بحيث ال يشعر به العدو، فالمعنى: اللهم  اهاداي إلاى طرياق بفاع أعادائي عناي، وال تهاد 

، أي: «لاك مطواعاا»، أي: خائفاا. «لاك راهباا»عدوي إلى طريق بفعه إياي عان افااه. 

قال الايوطي: هو من اإلخبات، وهاو  «مخبتا إليك»كثير الطوع،وهو االاقياب والطاعة. 

: اإلاابااة الرجااوع إلااى هللا بالتوبااة. «النهايااة»قااال فااي « أو منيبااا»الخشااوع، والتواضااع. 

، أي: غشاه، «ساخيمة قلباي»، أي: أخرج. «واسلل»، أي: امح ذابي. «واغال حوبتي»

اااوئ وغله، وحقاده، وحااده، واحوهاا مماا ينشاأ مان الصادر، ويااكن فاي القلاب مان م

 (.300ـ3/301) «عون المعبوب»األخالق. ااظر 
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﴾ إِْصالٍح بَْيَن النَّاِس َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك اْبتَِغاَء َمْرَضاِة هللاِ فََاْوَف اُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظيًما

 .[223]النااء:

ُسوِل فَاتَّقُوا هللا َوأَْصلُِحوا َذاَت وقال تعالى:  ﴿يَْاأَلُواََك َعِن األَْافَاِل قُِل األَْافَاُل هلل َوالرَّ

 .[2]األافال:بَْينُِكْم﴾ 

 البغض يف اهلل ليس داخًلا يف البغض املذموم

ْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعهُ إِْذ قَالُوا لِقَْوِمِهْم إِاَّا ﴿قَْد َكااَْت لَُكْم أُْسَوةٌ َحَانَةٌ فِي إِ قال هللا تعالى: 

ا تَْعبُُدوَن ِمْن ُبوِن هللاِ َكفَْراَا بُِكْم َوبََدا بَْينَنَا َوبَْينَُكُم اْلَعَداَوةُ َواْلبَغْ  َضاُء أَبًَدا بَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّ

َراِهيَم أِلَبِيِه أَلَْستَْغفَِرنَّ لََك َوَما أَْملُِك لََك ِمَن هللاِ ِمْن َحتَّى تُْؤِمنُوا بِاهللِ َوْحَدهُ إاِلَّ قَْوَل إِبْ 

ْلنَا َوإِلَْيَك أَاَْبنَا َوإِلَْيَك الَمِصيُر﴾   .[3]الممتحنة:َشْيٍء َربَّنَا َعلَْيَك تََوكَّ

َحبَّ َمْن أَ »أَاَّهُ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6616

يَمانَ  ،َوَمنََع هلل ،َوأَْعطَى هلل ،َوأَْبَغَض هلل ،هلل رواه أبو باوب«. فَقَْد اْستَْكَمَل اإْلِ
2
. 

 إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :َعِن اْلبََراِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6613

يَماِن أَْن تُِحبَّ فِي هللا أَْوثَقَ  رواه أحمد«. هللاَوتُْبِغَض فِي  ،ُعَرى اإْلِ
6
. 

 الرتغيب يف االجتماع واالئتالف والرتهيب من التفرق واالختالف

 تعريف االجتماع لغة واصطالحًًًًًا

 االاضمام.: االجتماع لغة

واصطالًحا: أن يلتقي المالمون وينضم بعضهم إلى بعض وال يتفرقوا، واجتماعهم 

ملسو هيلع هللا ىلصيكون على كتاب هللا وسنة رسوله 
3
. 

 ة واصطالًحاتعريف التفرق لغ

 ت وعدم االجتماع.التشتالتفرق لغة: 

                                                 

 «الصاااحيحة»( ، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3252رواه أباااو باوب ) 2

(350.) 

« الصااااحيحة»(، وحااااانه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي 3/652رواه أحمااااد ) 6

 (.300ـ3/302)

 (. 6/36) «اضرة النعيم» 3
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ت الشمل والكلمة، قاله المناوييواصطالًحا: تشت 
2
. 

 األمر بلزوم اجلماعة

َكاَن النَّاُس يَْاأَلُوَن َرُسوَل : قَالَ  مااْليََماِن َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن ُحَذْيفَةَ ْبنِ  (6613

إِاَّا ُكنَّا  ،يَا َرُسوَل هللا :لشَّرِّ َمَخافَةَ أَْن يُْدِرَكنِي فَقُْلتُ ا اْلَخْيِر َوُكْنُت أَْسأَلُهُ َعنِ  َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

قُْلُت  «نََعمْ » :فَهَْل بَْعَد هََذا اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ قَالَ  ،فِي َجاِهلِيٍَّة َوَشرٍّ فََجاَءاَا هللا بِهََذا اْلَخْيرِ 

قَْوم  يَْهُدوَن » :َوَما َبَخنُهُ قَالَ  :قُْلتُ  «َوفِيِه َدَخن   نََعمْ » :َوهَْل بَْعَد َذلَِك الشَّرِّ ِمْن َخْيٍر قَالَ 

نََعْم ُدَعاة  إِلَى » :فَهَْل بَْعَد َذلَِك اْلَخْيِر ِمْن َشرٍّ قَالَ  :قُْلتُ  «تَْعِرُف ِمْنُهْم َوتُْنِكر ،بَِغْيِر َهْديِي

هُْم » :ِصْفهُْم لَنَا فَقَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «َمْن أََجابَُهْم إِلَْيَها قََذفُوهُ فِيَها ،أَْبَواِب َجَهنَّمَ 

تَْلَزُم َجَماَعةَ » :فََما تَأُْمُراِي إِْن أَْبَرَكنِي َذلَِك قَالَ  :قُْلتُ  «َويَتََكلَُّموَن بِأَْلِسنَتِنَا ،ِمْن ِجْلَدتِنَا

فَاْعتَِزْل تِْلَك اْلفَِرَق » :َعةٌ َواَل إَِماٌم قَالَ فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُْم َجَما :قُْلتُ  «َوإَِماَمُهمْ  ،الُمْسلِِمينَ 

متفق عليه .«َحتَّى يُْدِرَكَك الَمْوُت َوأَْنَت َعلَى َذلِكَ  ،ُكلََّها َولَْو أَْن تََعضَّ بِأَْصِل َشَجَرةٍ 
6
. 

يَا أَيُّهَا  :َخطَبَنَا ُعَمُر بِاْلَجابِيَِة فَقَالَ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و (6611

ثُمَّ الَِّذيَن  ،أُوِصيُكْم بِأَْصَحابِي» :فِينَا فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّاُس إِاِّي قُْمُت فِيُكْم َكَمقَاِم َرُسوِل هللا 

ُجُل َوََل يُْستَْحلَفُ  ،ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهمْ  ،يَلُونَُهمْ  َويَْشَهَد  ،ثُمَّ يَْفُشو اْلَكِذُب َحتَّى يَْحلَِف الرَّ

ْيطَانُ  ،ِهُد َوََل يُْستَْشَهدُ الشَّا َعلَْيُكْم  ،أَََل ََل يَْخلَُونَّ َرُجل  بِاْمَرأٍَة إَِلَّ َكاَن ثَالِثَُهَما الشَّ

َمْن أََراَد  ،َوُهَو ِمَن اَلْثنَْيِن أَْبَعدُ  ،فَإِنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواِحدِ  ،َوإِيَّاُكْم َواْلفُْرقَةَ  ،بِالَجَماَعةِ 

ْتهُ َحَسنَتُهُ َوَساَءْتهُ َسيِّئَتُهُ فََذلُِكْم الُمْؤِمنُ  ،الَجَماَعةَ  الَجنَِّة فَْليَْلَزمُ  بُْحبُوَحةَ  رواه  «.َمْن َسرَّ

الترمذي
3
. 

َوأَنَا آُمُرُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  ،اْلَحاِرِث اأْلَْشَعِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنِ و (6612

ْمُع َوالطَّاَعةُ  :بَِخْمٍس هللا أََمَرنِي بِِهنَّ  فَإِنَّهُ َمْن  ؛َوالَجَماَعةُ  ،َواْلِهْجَرةُ  ،َوالِجَهادُ  ،السَّ

                                                 

 (.203) «يفالتوقيف على مهمات التعار» 2

 (.2530(، ومالم )3202البخاري ) 6

 أي: أاه غيرصاف وال خالص.«، وفيه بخن»قوله: 

ماان »، أي: ياادعون الناااس إلااى العماال بمااا يااولج فيهااا. «بعاااة علااى أبااواب جهاانم»قولااه: 

 ، أي: من جنانا.«جلدتنا

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 6221رواه الترماااذي ) 3

(330.) 

 .«النهاية»أي: وسطها كما في  «بحبوحة الجنة»قوله: 
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ْسًَلِم ِمْن ُعنُقِِه إَِلَّ أَْن يَْرِجعَ  رواه الترمذي«. فَاَرَق الَجَماَعةَ قِيَد ِشْبٍر فَقَْد َخلََع ِرْبقَةَ اإْلِ
2
. 

 االجتماع على الكتاب والسنة مما يرضاه اهلل لنا

نَّ هللا إ» ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَ  (6610 ِِ

َوأَْن  ،فَيَْرَضى لَُكْم أَْن تَْعبُُدوهُ َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاا ،َويَْكَرهُ لَُكْم ثًََلثاا ،يَْرَضى لَُكْم ثًََلثاا

قُوا َؤالِ  ،يَْكَرهُ لَُكْم قِيَل َوقَالَ وَ  ،تَْعتَِصُموا بَِحْبِل هللا َجِميعاا َوََل تَفَرَّ َوإَِضاَعِة  ،َوَكْثَرةَ الس 

رواه مالم«. الَمالِ 
6
. 

 يف لزوم اجلماعة صالح القلوب

: يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ  َعْن َزْيِد ْبِن ثَابٍِت َرِضَي هللا َعْنهُ  (6615

ا ََل يَِغل  َعلَْيِهنَّ قَْلُب ُمْسلِمٍ  :ثًََلُث ِخَصالٍ »  ،َوُمنَاَصَحةُ ُوََلِة اْْلَْمرِ  ،إِْخًَلُص اْلَعَمِل هلل ،أَبَدا

رواه أحمد «فَإِنَّ َدْعَوتَهُْم تُِحيطُ ِمْن َوَرائِِهمْ  ،َولُُزوُم الَجَماَعةِ 
3
 . 

 اجتماع املسلمني على الكتاب والسنة سبب لنصرهم على أعدائهم

يَُد هللا َمَع » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن اْبِن َعبَّاسٍ  (6611

                                                 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 5/220رواه الترمااااذي ) 2

(3211.) 

 (.2021رواه مالم ) 6

االعتصام بحبل هللا هو التماك بعهده، وهو إتباع كتابه  «وأن تعتصموا بحبل هللا»قوله: 

 العزيز والتأبب بآبابه.

 هو الخوض في أخبار الناس. «قيل وقال»قوله: 

قيل المراب به: التنطع فاي المااائل، واإلكثاار مان الااؤال عماا لام يقاع  «وكثرة الاؤال»

 (.26/630« )شرح النووي على مالم»وال تدعو إليه حاجة. 

  

 (.3212« )الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/253رواه أحمد ) 3

: مان الغال وهاو الحقاد والشاحناء، أي: ال يدخلاه حقاد «النهاياة»قال فاي « اَل يَِغلُّ » قوله:

يزيله عن الحق، والمعنى أن هذه الخاالل الاثالث، تاتصالح بهاا القلاوب فمان تمااك بهاا 

 طهر قلبه من الخيااة والدغل والشر اهـ.
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. رواه الترمذي«الَجَماَعةِ  
2
. 

 االجتماع قوة واالفرتاق واالختال  وهن وضعف

﴿َوأَِطيُعوا هللا َوَرُسولَهُ َوال تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذهََب ِريُحُكْم َواْصبُِروا قال هللا تعالى: 

ابِِريَن﴾  .[32ال:]األاف إِنَّ هللا َمَع الصَّ

 على األنصار بنعمة اجتماعهم به بعد تفرقهم ملسو هيلع هللا ىلصامتنان النيب 

ا فَتََح  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  بن عاصم َعْن َعْبِد هللا ْبِن َزْيدٍ  (6620 لَمَّ

ِحبُّوَن أَْن يُِصيبُوا َما فَبَلََغهُ أَنَّ اأْلَْاَصاَر يُ  ،فَأَْعطَى الُمَؤلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ  ،ُحنَْينًا قََاَم اْلَغنَائِمَ 

يَا َمْعَشَر  ،ثُمَّ قَالَ  ،فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيهِ  ،فََخطَبَهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  ،أََصاَب النَّاسُ 

اًل فَهََداُكمُ اأْلَْاَصاِر أَلَْم  قِينَ  ،هللا بِي َوَعالَةً فَأَْغنَاُكمُ  ،هللا بِي أَِجْدُكْم ُضالَّ هللا  فََجَمَعُكمُ  َوُمتَفَرِّ

أََما » :هللا َوَرُسولُهُ أََمنُّ فَقَالَ  :فَقَالُوا «أَََل تُِجيبُونِي» :َويَقُولُوَن هللا َوَرُسولُهُ أََمنُّ فَقَالَ  ،بِي

ا َزَعَم َعْمٌرو أِلَْشيَاَء َعدََّبهَ  «َوَكاَن ِمَن اْلَْمِر َكَذا َوَكَذا ،َكَذا َوَكَذا :إِنَُّكْم لَْو ِشْئتُْم أَْن تَقُولُوا

بِلِ  ،أَََل تَْرَضْوَن أَْن يَْذَهَب النَّاُس بِالشَّاءِ » :أَْن اَل يَْحفَظُهَا فَقَالَ  َوتَْذَهبُوَن بَِرُسوِل  ،َواإْلِ

 ،رِ َولَْوََل اْلِهْجَرةُ لَُكْنُت اْمَرأا ِمَن اْلَْنَصا ،َوالنَّاُس ِدثَار   ،اْْلَْنَصاُر ِشَعار   ،هللا إِلَى ِرَحالُِكمْ 

إِنَُّكْم َستَْلقَْوَن بَْعِدي أَثََرةا  ،َولَْو َسلََك النَّاُس َواِدياا َوِشْعباا لََسلَْكُت َواِدَي اْْلَْنَصاِر َوِشْعبَُهمْ 

متفق عليه «.َحتَّى تَْلقَْونِي َعلَى اْلَحْوضِ  ،فَاْصبُِروا
6
. 

 املؤمنون مجيًعا كاجلسد الواحد

َمثَُل : »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ِضَي هللا َعْنهَُمارَ  النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ  (6622

ِهمْ  إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضو  تََداَعى  ،َوتََعاطُفِِهْم َمثَُل اْلَجَسدِ  ،َوتََراُحِمِهمْ  ،الُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ

                                                 

(، 203) «الصحيح المااند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/350رواه الترمذي ) 2

 بليل على أن االجتماع سبب للنصر ألن من كاات يد هللا معهم اصروا.  وهذا

 (.2022(، ومالم )3330البخاري ) 6

 ، أي: فقراء.«وعالة»قوله: 

الشاعار: الثاوب الاذي يلاي الجااد، والادثار: فوقاه، « األاصار شعار والناس بثار»قوله: 

ثاارة: اإلافااراب بالشاايء األ «أثاارة»ومعنااى الحااديث: أن األاصااار هاام البطااااة والخاصااة. 

 عمن له فيه حق.
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َهِر َوالُحمَّى ،لَهُ َسائُِر الَجَسدِ  متفق عليه«. بِالسَّ
2
. 

 بنيان يشد بعضه بعًضااملؤمن للمؤمن كال

: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  اأْلَْشَعِريِّ  َعْن أَبِي ُموَسى (6626

ا،ُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَانِ ال» متفق عليه«. يَُشد  بَْعُضهُ بَْعضا
6
. 

 النهي عن التفرق

ى بِهِ  قال هللا تعالى: يِن َما َوصَّ اُوًحا َوالَِّذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما  ﴿َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

قُوا فِيِه َكبَُر َعلَى الُمْشِرِكيَن  يَن َوال تَتَفَرَّ ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَاى أَْن أَقِيُموا الدِّ َوصَّ

قُوا إاِلَّ ِمْن بَْعِد َما *  يُنِيبُ َما تَْدُعوهُْم إِلَْيِه هللاُ يَْجتَبِي إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن  َما تَفَرَّ

ى لَقُِضَي بَْينَهُْم َوإِ  نَّ َجاَءهُُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَهُْم َولَْوال َكلَِمةٌ َسبَقَْت ِمْن َربَِّك إِلَى أََجٍل ُمَام ً

 .[23-23شورى:]الالَِّذيَن أُوِرثُوا اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَفِي َشكٍّ ِمْنهُ ُمِريٍب﴾ 

وإياكم والفرقة فإن الشيطان »وفي الباب حديث عمر المتقدم في هذا الباب، وفيه 

 «.أبعد االثنينمع الواحد هو  من 

 التفرق  من صفات اليهود والنصارى

َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إاِلَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتهُُم اْلبَيِّ قال هللا تعالى:   .[3]البينة:نَةُ﴾ ﴿َوَما تَفَرَّ

 اْفتََرقَتِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6623

قَتِ  ،اْليَُهوُد َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةا  النََّصاَرى َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنتَْيِن  َوتَفَرَّ

تِي َعلَى ثًََلٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةا َوتَْفتَِرُق  ،َوَسْبِعيَن فِْرقَةا  رواه أبو باوب، والترمذي«. أُمَّ
3
. 

يُوِشُك اْْلَُمُم أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن ثَْوبَانَ و (6623

 :ٍة اَْحُن يَْوَمئٍِذ قَالَ َوِمْن قِلَّ  :قَائِلٌ  :فَقَالَ  «،تََداَعى َعلَْيُكْم َكَما تََداَعى اْْلََكلَةُ إِلَى قَْصَعتَِها

ْيلِ  ،بَْل أَْنتُْم يَْوَمئٍِذ َكثِير  » ُكْم  ،َولَِكنَُّكْم ُغثَاء  َكُغثَاِء السَّ َولَيَْنَزَعنَّ هللا ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ

 ؟َوَما اْلَوْهنُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَائِلٌ  :فَقَالَ  «،اْلَوْهنَ  الَمَهابَةَ ِمْنُكْم َولَيَْقِذفَنَّ هللا فِي قُلُوبُِكمُ 

                                                 

 (.6152(، ومالم )2022البخاري ) 2

 (.6151(، ومالم )2062البخاري ) 6

(، وحاااانه شااايخنا رحماااه هللا فااااي 0/310(، والترماااذي )26/330رواه أباااو باوب ) 3

 (.3560) «الجامع الصحيح»
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ْنيَا َوَكَراِهيَّ » :قَالَ   رواه أبو باوب«. ةُ الَمْوتِ ُحب  الد 
2
. 

 النهي عن مشابهة اليهود والنصارى واملشركني يف تفرقهم

قُوا ِبينَهُْم َوَكااُوا ِشيًَعا ُكلُّ *  ﴿َوال تَُكواُوا ِمَن الُمْشِرِكينَ قال هللا تعالى:  ِمَن الَِّذيَن فَرَّ

 .[36-32م:الرو]بَِما لََدْيِهْم فَِرُحوَن﴾  ِحْزبٍ 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوأُْولَئَِك وقال تعالى:  ﴿َوال تَُكواُوا َكالَِّذيَن تَفَرَّ

 .[201]آل عمران:لَهُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

 وجوب اعتزال مجيع الفرق الضالة

ي هللا عنه المتقدم في هذا الباب، والشاهد منه هنا في الباب حديث حذيفة رض

َحتَّى يُْدِرَكَك الَمْوُت َوأَْنَت َعلَى  ،فَاْعتَِزْل تِْلَك اْلفَِرَق ُكلََّها َولَْو أَْن تََعضَّ بِأَْصِل َشَجَرةٍ »

 .«َذلِكَ 

 التفرق من الشيطان

إِنَّ الشَّْيطَاَن قَْد » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ  (6621

رواه مالم«. َولَِكْن فِي التَّْحِريِش بَْينَُهمْ  ،فِي َجِزيَرِة اْلَعَربِ  ،أَيَِس أَْن يَْعبَُدهُ الُمَصل ونَ 
6
 . 

                                                 

« صاااحيحةال»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3610رواه أباااو باوب ) 2

(115.) 

 .فهو يدل على أاهم متفرقون« األمم»والشاهد من هذا الحديث قوله: 

بحااذف إحاادى التااائين، أي: تتااداعى بااأن  ياادعوا بعضااهم بعًضااا  «تااداعى علاايكم»قولااه: 

 لمقاتلتكم.

هااو مااا يحملااه الااايل ماان زبااد ووسااخ، شاابههم بااه لقلااة  «غثاااء»جمااع آكاال.  «األكلااة»

 شجاعتهم وبااءة قدرهم.

              ، أي: ما سببه.    «وما الوهن»الضعف  «هنالو»

 (.6526رواه مالم ) 6

، أي: ولكنااه ياااعى فااي التحااريش بياانهم ليتفرقااوا « ، َولَِكااْن فِااي التَّْحااِريِش بَْياانَهُمْ »قولااه: 

 ويتباغضوا.

 



 الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللسان                                                            

 

513 

وفي  ،َكاَن النَّاُس إَِذا اََزلُوا َمْنِزاًل : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيِّ و

َعاِب َواأْلَْوِبيَِة فَقَاَل َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّاُس إَِذا اََزَل َرُسوُل هللا :رواية قُوا فِي الشِّ َمْنِزاًل تَفَرَّ

َعاِب َواْْلَْوِديَِة إِنََّما َذلُِكْم ِمَن الشَّْيطَانِ » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَُكْم فِي َهِذِه الشِّ فَلَْم يَْنِزْل بَْعَد َذلَِك  ،إِنَّ تَفَر 

هُمْ  لَْو بُِاطَ َعلَْيِهْم ثَْوبٌ  :َحتَّى يُقَالَ  «،ِزَلا إَِلَّ اْنَضمَّ بَْعُضُهْم إِلَى بَْعضٍ َمنْ  . رواه أبو لََعمَّ

باوب
2
. 

 التفرق حيبه إبليس أكثر من غريه من املعاصي ال سيما بني الزوجني

ْبلِيَس يََضُع إِنَّ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َجابِرٍ  (6622

يَِجيُء أََحُدهُْم  ،َعْرَشهُ َعلَى اْلَماِء ثُمَّ يَْبَعُث َسَرايَاهُ فَأَْدنَاُهْم ِمْنهُ َمْنِزلَةا أَْعظَُمُهْم فِْتنَةا 

تُهُ ثُمَّ يَِجيُء أََحُدُهْم فَيَقُوُل َما تََركْ  :َما َصنَْعَت َشْيئاا قَالَ  ،فََعْلُت َكَذا َوَكَذا فَيَقُولُ  :فَيَقُولُ 

ْقُت بَْينَهُ َوبَْيَن اْمَرأَتِِه قَالَ  رواه مالم«. نِْعَم أَْنتَ  :فَيُْدنِيِه ِمْنهُ َويَقُولُ  :َحتَّى فَرَّ
6
. 

 التفريق من عمل السحرة قاتلهم اهلل

يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَْيَماقال هللا تعالى:  ُن َولَِكنَّ ﴿َواتَّبَُعوا َما تَْتلُوا الشَّ

ْحَر َوَما أُاِزَل َعلَى الَملََكْيِن بِبَابَِل هَاُروَت َوَماُروَت  يَاِطيَن َكفَُروا يَُعلُِّموَن النَّاَس الاِّ الشَّ

قُ  وَن بِِه بَْيَن َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوال إِاََّما اَْحُن فِْتنَةٌ فاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمْنهَُما َما يُفَرِّ

هُْم َوال يَنفَ  يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن هللاِ َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُّ ُعهُْم الَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُْم بَِضارِّ

ْم لَْو َكااُوا َولَقَْد َعلُِموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَافَُاهُ 

 .[206]البقرة:يَْعلَُموَن﴾ 

 التفرق طريق موصل إىل النار

قَاَم  ملسو هيلع هللا ىلصأاََل إِنَّ َرُسوَل هللا  :قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَانَ  (6620

َوإِنَّ َهِذِه  ،تَْيِن َوَسْبِعيَن ِملَّةا أَََل إِنَّ َمْن قَْبلَُكْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب اْفتََرقُوا َعلَى ثِنْ » :فِينَا فَقَالَ 

َوِهَي  ،َوَواِحَدة  فِي الَجنَّةِ  ،ثِْنتَاِن َوَسْبُعوَن فِي النَّارِ  ،اْلِملَّةَ َستَْفتَِرُق َعلَى ثًََلٍث َوَسْبِعينَ 

رواه أبو باوب «.الَجَماَعةُ 
3
. 

 سبيل اهلل واحد وسبل الشيطان متفرقة فمن تبعها ضل وغوى

                                                 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 0/616رواه أبااااو باوب ) 2

(3566.) 

 (.6523مالم )رواه  6

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.603) «الصحيحة»(، وهو في 3110رواه أبو باوب ) 3
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َق بُِكْم َعْن تعالى:  قال هللا  بَُل فَتَفَرَّ ﴿َوأَنَّ هََذا ِصَراِطي ُمْاتَقِيًما فَاتَّبُِعوهُ َوال تَتَّبُِعوا الاُّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَّقُوَن﴾   .[213]األاعام:َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا َخطَّ لَنَا رَ : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6625

َهِذِه » :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعْن يَِمينِِه َوَعْن ِشَمالِهِ  ،«َهَذا َسبِيُل هللا» :ثُمَّ قَالَ  ،َخط ًا

قَةٌ َعلَى ُكلِّ َسبِيٍل ِمْنهَا َشْيطَاٌن يَْدُعو إِلَْيهِ  أحد الرواة: قَاَل يَِزيدُ  «ُسبُل    إِنَّ  ﴿ ثُمَّ قََرأَ  ،ُمتَفَرِّ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ  بَُل فَتَفَرَّ ﴾. رواه أحمدهََذا ِصَراِطي ُمْاتَقِيًما فَاتَّبُِعوهُ َواَل تَتَّبُِعوا الاُّ
2
. 

 افرتاق املسلمني يستغله أعداء اإلسالم

بَْينََما اَْحُن ِعْنَد َرُسوِل هللا : أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعنِ  (6621

 ،يَا َرُسوَل هللا :أَتَاهُ ُذو اْلُخَوْيِصَرِة َوهَُو َرُجٌل ِمْن بَنِي تَِميٍم فَقَالَ  ،َو يَْقِاُم قِْاًماَوهُ  ملسو هيلع هللا ىلص

فَقَاَل  «قَْد ِخْبَت َوَخِسْرَت إِْن لَْم أَُكْن أَْعِدلُ  ،َوْيلََك َوَمْن يَْعِدُل إَِذا لَْم أَْعِدلْ » :اْعِدْل فَقَالَ 

َدْعهُ فَإِنَّ لَهُ أَْصَحاباا يَْحقُِر » :فَأَْضِرَب ُعنُقَهُ فَقَالَ  ،اْئَذْن لِي فِيهِ  ،يَا َرُسوَل هللا :ُعَمرُ 

 ،يَْقَرُءوَن اْلقُْرآَن ََل يَُجاِوُز تََراقِيَهُمْ  ،َوِصيَاَمهُ َمَع ِصيَاِمِهمْ  ،أََحُدُكْم َصًَلتَهُ َمَع َصًَلتِِهمْ 

يِن َكَما يَْمُرُق السَّ  ِميَّةِ يَْمُرقُوَن ِمَن الدِّ  ،يُْنظَُر إِلَى نَْصلِِه فًََل يُوَجُد فِيِه َشْيء   ،ْهُم ِمَن الرَّ

ثُمَّ يُْنظَُر إِلَى نَِضيِِّه َوُهَو قِْدُحهُ فًََل يُوَجُد فِيهِ  ،ثُمَّ يُْنظَُر إِلَى ِرَصافِِه فََما يُوَجُد فِيِه َشْيء  

َم آيَتُُهمْ  ،فِيِه َشْيء  ثُمَّ يُْنظَُر إِلَى قَُذِذِه فًََل يُوَجُد  ،َشْيء   َرُجل  أَْسَوُد  ،قَْد َسبََق اْلفَْرَث َوالدَّ

َويَْخُرُجوَن َعلَى ِحيِن فُْرقٍَة ِمَن  ،أَْو ِمْثُل اْلبَْضَعِة تََدْرَدرُ  ،إِْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل ثَْدِي الَمْرأَةِ 

متفق عليه «.النَّاسِ 
6
. 

                                                 

 (.532) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3236رواه أحمد ) 2

 (.2023(، ومالم )2133البخاري ) 6

 الرصافة: مدخل النصل من الاهم، والنصل هو حديدة الاهم. «رصافة»قوله: 

 النضي: الاهم بال اصل والريش. «اضيه»

قال ابان األثيار: هاو الااهم الاذي كاااوا ياتقاامون باه، أو الاذي يرماى باه عان  «القدح»

القوس، يقال: للاهم أول ما يقطع: قطع ثم ينحت ويبرى فيامى: بريًا، ثام يقاوم فياامى: 

حادتها قاذه. القاذذ: رياش الااهم وا «قاذذه»قدًحا، ثم يراش ويركب اصله فياامى: ساهًما. 

أي: أن الاهم قد جاوزها ولم يعلق فيه منهما شايء، والفارث اسام «، سبق الفرث والدم»

أصله تتادربر معنااه: تضاطرب  «تدربر»القطعة من اللحم. «: البضعة»ما في الكرش. 

، أي: وقت افتراق النااس، أي: افتاراق يقاع «على حين فرقة من الناس»وتذهب وتجيء 

 فتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي هللا عنهما.بين المالمين، وهو اإل
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الصابق  ا القاسمأب سمعتوعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6600

يخرج من قبل المشرق في  ،إن اْلعور الدجال مسيح الضًللة» يقول: ملسو هيلع هللا ىلص المصدوق

زمان اختًلف من الناس، وفرقة، فيبلغ ما شاء هللا من اْلرض في أربعين يوما، هللا 

وينزل هللا عيسى ابن مريم، فيؤمهم،  -مرتين  -أعلم ما مقدارها، هللا أعلم ما مقدارها 

سه من الركعة، قال: سمع هللا لمن حمده، قتل هللا الدجال، وأظهر فإذا رفع رأ

رواه البزار «.المؤمنين
2
. 

 حمبة التفرق بني املؤمنني من صفات املنافقني

﴿َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْاِجًدا ِضَراًرا َوُكْفًرا َوتَْفِريقًا بَْيَن الُمْؤِمنِيَن َوإِْرَصاًبا قال هللا تعالى:

*  َب هللا َوَرُسولَهُ ِمْن قَْبُل َولَيَْحلِفُنَّ إِْن أََرْباَا إاِلَّ اْلُحْانَى َوهللاُ يَْشهَُد إِاَّهُْم لََكاِذبُونَ لَِمْن َحارَ 

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل يُحِ  َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ بُّوَن ال تَقُْم فِيِه أَبًَدا لََمْاِجٌد أُسِّ

أَفََمْن أَسََّس بُْنيَااَهُ َعلَى تَْقَوى ِمَن هللاِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر *  ْن يَتَطَهَُّروا َوهللاُ يُِحبُّ الُمطَّهِِّرينَ أَ 

اليَْهِدي  َوهللاُ                أَْم َمْن أَسََّس بُْنيَااَهُ َعلَى َشفَا ُجُرٍف هَاٍر فَاْاهَاَر بِِه فِي اَاِر َجهَنَّمَ 

 .[201-200]التوبة:الظَّالِِميَن﴾  اْلقَْومَ 

 كراهة األنبياء للتفرق

 أاَلَّ تَتَّبَِعِن أَفََعَصْيَت أَْمِري*  ﴿قَاَل يَا هَاُروُن َما َمنََعَك إِْذ َرأَْيتَهُْم َضلُّواقال هللا تعالى: 

ْقَت بَْيَن بَنِي إِْسَرائِيَل َولَْم قَاَل يَْبنَُؤمَّ ال تَأُْخْذ بِلِْحيَتِي َوال بَِرْأِسي إِاِّي َخِشيُت أَْن تَقُ *  وَل فَرَّ

 .[13-16]طه:تَْرقُْب قَْولِي﴾ 

 كراهة السلف الصاحل للفرقة

اْقُضوا َكَما ُكْنتُْم تَْقُضوَن : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  بن أبي طالب َعْن َعلِيٍّ  (6602

. رواه أَْو أَُموَت َكَما َماَت أَْصَحابِي ،فَإِاِّي أَْكَرهُ ااِلْختاَِلَف َحتَّى يَُكوَن لِلنَّاِس َجَماَعةٌ 

البخاري
6
. 

 ذم أهل الفرقة

قُوا ِبينَهُْم َوَكااُوا ِشيًَعا لَْاَت ِمْنهُْم فِي َشْيٍء إِاََّما أَْمُرهُْم قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن فَرَّ

 .[211]األاعام:إِلَى هللاِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُْم بَِما َكااُوا يَْفَعلُوَن﴾ 

                                                 

(، وحاااانه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 3/236« )كشاااف األساااتار»كماااا فاااي  ررواه البااازا 2

 (.3562« )الجامع الصحيح»

 (.3000رواه البخاري ) 6
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 من فارق اجلماعة ومات على ذل  مات ميتة جاهلية 

َمْن َخَرَج ِمَن » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6606

يٍَّة يَغْ  ،فََماَت َماَت ِميتَةا َجاِهلِيَّةا  ،َوفَاَرَق الَجَماَعةَ  ،الطَّاَعةِ  َضُب َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ

رواه مالم«. فَقُتَِل فَقِْتلَة  َجاِهلِيَّة   ،أَْو يَْنُصُر َعَصبَةا  ،لَِعَصبٍَة أَْو يَْدُعو إِلَى َعَصبَةٍ 
2
. 

 مفارقة اجلماعة تضعف إسالم العبد

َوأَنَا آُمُرُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  ،اْلَحاِرِث اأْلَْشَعِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنِ  (6603

ْمُع َوالطَّاَعةُ  : أََمَرنِي بِِهنَّ بَِخْمٍس هللا فَإِنَّهُ َمْن  ؛َوالَجَماَعةُ  ،َواْلِهْجَرةُ  ،َواْلِجَهادُ  ،السَّ

ْسًَلِم ِمْن ُعنُقِِه إَِلَّ أَْن يَْرِجعَ  رواه الترمذي«. فَاَرَق الَجَماَعةَ قِيَد ِشْبٍر فَقَْد َخلََع ِرْبقَةَ اإْلِ
6
. 

 عظم إثم من فارق اجلماعة

ثًلثة َل يسأل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصة بن عبيد َرِضَي هللا َعْنهُ، عن النبي عن فضال (6603

عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، فًل تسأل عنه، وأمة أو عبد 

 .«أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها، وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعد

«األبب المفرب»رواه البخاري في 
3
. 

 ة عذاباجلماعة رمحة والفرق

َوالَجَماَعةُ  »... ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6601

                                                 

علاى صافة ماوتهم مان حياث  أي:«، مات ميتاة جاهلياة»(. ومعنى 2535رواه مالم ) 2

 هم فوضى ال إمام لهم.

 (.651) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 5/220رواه الترمذي ) 6

، أي: اازع ربقاة اإلساالم. الربقاة فاي األصال «فقاد خلاع»، أي: قادره. «قيد شابر»قوله: 

ماا  -يعناي-عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة، أو يدها تمااكها، فاساتعارها لْلساالم 

 أي: حدوبه وأحكامه وأوامره واواهيه.        شد به المالم افاه من عرى اإلسالم،

( للعالماة 163) «الصاحيحة»(، وهاو فاي 110) «األبب المفارب»رواه ا لبخاري في  3

 األلبااي رحمه هللا.

 قال المناوي:، أي: فإاهم من الهالكين. «ثالثة ال ياأل عنهم»قوله: 
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رواه أحمد «.َرْحَمة  َواْلفُْرقَةُ َعَذاب  
2
. 

االختال 
2
 من أسباب ارالك 

يَةً َسِمْعُت َرُجاًل قََرأَ آ: َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (6602

 «ِكًَلُكَما ُمْحِسن  » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصِخاَلفَهَا فَأََخْذُت بِيَِدِه فَأَتَْيُت بِِه َرُسوَل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت ِمَن النَّبِيِّ 

. رواه البخاري«ََل تَْختَلِفُوا فَإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكْم اْختَلَفُوا فََهلَُكوا» :أَظُنُّهُ قَالَ  :قَاَل ُشْعبَةُ 
3
. 

 الصفو ختال  القلوب اختال  من أسباب ا

يَتََخلَُّل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  اْلبََراِء ْبِن َعاِزبٍ َعِن   (6600

فُوَف ِمْن اَاِحيٍَة إِلَى اَاِحيَةٍ  ََل تَْختَلِفُوا فَتَْختَلَِف » :يَْمَاُح َمنَاِكبَنَا َوُصُدوَراَا َويَقُولُ  ،الصُّ

َمةِ  »:يَقُولُ  َوَكانَ  «قُلُوبُُكمْ  فُوِف الُمتَقَدِّ رواه أبو «. إِنَّ هللا َوَمًَلئَِكتَهُ يَُصل وَن َعلَى الص 

                                                 

 (.220) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3/605رواه أحمد ) 2

 االختالف ينقام إلى ثالثة أقاام 6

 وكذلك أبعية اإلستفتاح. ملسو هيلع هللا ىلصـ اختالف تنوع: مثل اختالف صيغ الصالة على النبي 2

َعْنهَُماا  هللااْباِن ُعَماَر َرِضاَي  َعانِ  (132ـ اختالف أفهام: وذلك مثل ما روى البخاري )6

فَاأَْبَرَك  «،اَل يَُصلِّيَنَّ أََحاٌد اْلَعْصاَر إاِلَّ فِاي بَنِاي قَُرْيظَاةَ  ،يَْوَم اأْلَْحَزابِ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ 

بَْل اَُصالِّي  :اَل اَُصلِّي َحتَّى اَأْتِيَهَا َوقَاَل بَْعُضهُمْ  :بَْعُضهُْم اْلَعْصَر فِي الطَِّريِق فَقَاَل بَْعُضهُمْ 

. فهذا اختالف أفهاام مانهم، كاٌل فَلَْم يَُعنِّْف َواِحًدا ِمْنهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَُذِكَر َذلَِك لِلنَّبِيِّ  ،لَْم يُِرْب ِمنَّا َذلِكَ 

على واحد منهم، فهذا يدل  ملسو هيلع هللا ىلصاجتهد ففهم من النص شيئًا لم يفهمه اآلخر ولم يعنف النبي 

على جواز هذا النوع من االختالف، وعلى هذا جرى العلماء قديًما وحديثًا فاي اخاتالفهم 

 ختالف فيها.في كثير من الماائل التي ياوغ اال

ـ اختالف تضاب: وهو أن يخالف الشخص بليالً صاحيًحا صاريًحا بادون برهاان، وهاذا 3

هو المذموم الذي حذراا الشرع منه، وهو المقصوب هنا أااه مان أساباب  الهاالك، وهكاذا 

جميااع األبلااة فااي هااذا الباااب تحماال علااى هااذا القااام المااذموم، وأمااا القااامان األوالن فااال 

إجاباة »(، و13-31)ص  «اقتضاء الصراط المااتقيم»ألبلة البتة. راجع تتناولهما هذه ا

 ( لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.162ـ125« )الاائل على أهم الماائل

 (.6320رواه البخاري ) 3
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باوب، والناائي 
2
. 

 على أصحابه تفرقهم يف اجملالس ملسو هيلع هللا ىلصإنكار النيب 

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َعلَْينَا َرُسوُل هللا : َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6605

ًَلةِ  ،أََراُكْم َرافِِعي أَْيِديُكْم َكأَنََّها أَْذنَاُب َخْيٍل ُشْمسٍ َما لِي » ثُمَّ َخَرَج  :قَالَ  «اْسُكنُوا فِي الصَّ

أَََل تَُصف وَن َكَما » :ثُمَّ َخَرَج َعلَْينَا فَقَالَ  :قَالَ  «َمالِي أََراُكْم ِعِزينَ » :لَقًا فَقَالَ َعلَْينَا فََرآاَا حِ 

 :َوَكْيَف تَُصفُّ اْلَماَلئَِكةُ ِعْنَد َربِّهَا قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا «اَكةُ ِعْنَد َربِّهَ الَمًَلئِ  تَُصف  

فُوَف اْْلَُولَ » وَن الص  فِّ  ،يُتِم  وَن فِي الصَّ رواه مالم«. َويَتََراص 
6
. 

 حتريم التفريق بني اثنني يف اجملالس إال بإذنهما

ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهَُما ٍروَعْن َعْبِد هللا ْبِن َعمْ  (6601

َق بَْيَن اْثنَْيِن إَِلَّ بِإِْذنِِهَما رواه أبو باوب «.يَِحل  لَِرُجٍل أَْن يُفَرِّ
3
. 

 ترك التفريق بني اثنني يوم اجلمعة من أسباب املغفرة

ََل يَْغتَِسُل َرُجل  » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  قَالَ : َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6650

 ،أَْو يََمس  ِمْن ِطيِب بَْيتِهِ  ،ِمْن طُْهٍر َويَدَِّهُن ِمْن ُدْهنِهِ  ،يَْوَم الُجُمَعِة َويَتَطَهَُّر َما اْستَطَاعَ 

ُق بَْيَن اْثنَْينِ  َمامُ ثُمَّ يُْنِصُت  ،ثُمَّ يَُصلِّي َما ُكتَِب لَهُ  ،ثُمَّ يَْخُرُج فًََل يُفَرِّ إَِلَّ ُغفَِر  ،إَِذا تََكلََّم اإْلِ

رواه البخاري «.لَهُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن الُجُمَعِة اْْلُْخَرى
3
. 

                                                 

الجاامع »(، وصححه شيخنا رحمه هللا فاي 6/10(، والناائي )6/323رواه أبو باوب ) 2

 (.3561) «الصحيح

 (.330)رواه مالم  6

 هي التي ال تاتقر بل تضطرب وتتحرك بأذاابها وأرجلها. «أذااب خيل شمس»قوله: 

 أي: كل جماعة متحلقة حول بعضها.«، فرآاا حلقًا»

، أي: متفاارقين، قااال النااووي معناااه: النهااي عاان التفاارق واألماار «مااالي أراكاام عاازين»

 باإلجتماع. 

 «صاحيح الجاامع»ي رحماه هللا فاي (، وصححه العالماة األلبااا3531رواه أبو باوب ) 3

(0212.) 

 (.553رواه البخاري ) 3
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 الذنوب واملعاصي تسبب الفرقة واالختال 

ما تواد اثنان في هللا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا رضي هللا عنه عن أاس (6652

. رواه البخاري «دثه أحدهماجل وعز أو في اإلسًلم، فيفرق بينهما إَل بذنب يح

«األبب المفرب»في
2
. 

 مفارقة املشركني وأهل البدع واملعاصي

وَن َمْن َحابَّ هللا َوَرُسولَهُ قال هللا تعالى: ﴿ ال تَِجُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهلل َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوابُّ

أَْو َعِشيَرتَهُْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإِليَماَن  َولَْو َكااُوا آبَاءهُْم أَْو أَْبنَاءهُْم أَْو إِْخَوااَهُمْ 

ْنهُ َويُْدِخلُهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َرِضَي هللاُ َعْنهُمْ   َوأَيََّدهُم بُِروٍح مِّ

 .[66]المجابلة:  ﴾ُم الُمْفلُِحونَ َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب هللا أاَل إِنَّ ِحْزَب هللا هُ 

َوهَُو  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت النَّبِيَّ  :قَالَ  َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللا اْلبََجلِيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6656

ايُِعَك أُبَ » :َواْشتَِرْط َعلَيَّ فَأَْاَت أَْعلَُم قَالَ  :اْبُاْط يََدَك َحتَّى أُبَايَِعكَ  ،يَا َرُسوَل هللا :يُبَايُِع فَقُْلتُ 

ًَلةَ  ،َعلَى أَْن تَْعبَُد هللا َكاةَ  ،َوتُقِيَم الصَّ َوتُفَاِرَق  ،َوتُنَاِصَح الُمْسلِِمينَ  ،َوتُْؤتَِي الزَّ

رواه الناائي «.ْشِرِكينَ المُ 
6
. 

 التفرق عند أكل الطعام يذهب الربكة منه

ا اَأُْكُل إِاَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :أَاَّهُْم قَالُواعن وحشي بن حرب رضي هللا عنه  (6653

قِينَ » :َواَل اَْشبَُع قَالَ   ،فَاْجتَِمعُوا َعلَى طََعاِمُكمْ » :اََعْم قَالَ  :قَالُوا «فَلََعلَُّكْم تَأُْكلُوَن ُمتَفَرِّ

رواه أبو باوب، وابن ماجة«.َواْذُكُروا اْسَم هللا َعلَْيِه يُبَاَرْك لَُكْم فِيهِ 
3
. 

 شرار عباد اهلل املفرُِّقون بني األحبة

ْحَمِن ْبِن َغْنٍم َرِضَي هللا َعْنهُ  (6653 ِخيَاُر ِعبَاِب  ،ملسو هيلع هللا ىلصيَْبلُُغ بِِه النَّبِيَّ  َعْن َعْبِد الرَّ

قُوَن بَْيَن اأْلَِحبَّةِ  ،الَمشَّاُءوَن بِالنَِّميَمةِ  ،َوِشَراُر ِعبَاِب هللا ،هللا الَِّذيَن إَِذا ُرُءوا ُذِكَر هللا  ،الُمفَرِّ

                                                 

(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 302) «األبب المفرب»رواه البخاري في  2

 (.230) «الصحيحة»

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3200رواه النااااائي ) 6

(232.) 

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 3652ماجة ) (، وابن3023رواه أبو باوب ) 3

 (.223« )الصحيحة»
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. رواه أحمدَعنَتَ الْ  بَُرآءِ لِلاْلبَاُغوَن  
2
. 

 التمس  بالكتاب والسنة عصمة من االختال  والفرقة

قال في خطبته في  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النبي  (6651

رواه  «.إِْن اْعتََصْمتُْم بِِه ِكتَاُب هللا ،َوقَْد تََرْكُت فِيُكْم َما لَْن تَِضل وا بَْعَدهُ »حجة الوباع 

مالم
6

            .                                                      

َصلَّى بِنَا َرُسوُل هللا وعن العرباض بن سارية رضي هللا عنه قال  (6652

َذَرفَْت ِمْنهَا اْلُعيُوُن  ،َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلََّم َذاَت يَْوٍم ثُمَّ أَْقبََل َعلَْينَا فََوَعظَنَا َمْوِعظَةً بَلِيَغةً 

ٍع فََماَذا تَْعهَُد إِلَْينَا  ،يَا َرُسوَل هللا :قَائِلٌ  :ْت ِمْنهَا اْلقُلُوُب فَقَالَ َوَوِجلَ  َكأَنَّ هَِذِه َمْوِعظَةُ ُمَوبِّ

ْمِع َوالطَّاَعةِ  ،أُوِصيُكْم بِتَْقَوى هللا» :فَقَالَ  ا َحبَِشي اا ،َوالسَّ فَإِنَّهُ َمْن يَِعْش ِمْنُكْم  ،َوإِْن َعْبدا

ابَْعِدي فَسَ  اِشِدينَ  ،فََعلَْيُكْم بُِسنَّتِي ،يََرى اْختًَِلفاا َكثِيرا  ،َوُسنَِّة الُخلَفَاِء الَمْهِديِّيَن الرَّ

وا َعلَْيَها بِالنََّواِجذِ   ،فَإِنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعة   ،َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اْْلُُمورِ  ،تََمسَُّكوا بَِها َوَعض 

رواه أبو باوب، والترمذي«. ة  َوُكلَّ بِْدَعٍة َضًَللَ 
3
. 

 الرتهيب من احلسد

 تعريف احلسد

الحاد هو: كراهية اإلااان اعمة هللا على غيره، سواء تمنى زوالها، أولم يتمن
3
. 

 النهي عن احلسد

                                                 

صااحيح الترغيااب »(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/660رواه أحمااد ) 2

 (.6563) «والترهيب

، أي: الطاالبون العياوب القبيحاة للشارفاء المنازهين عان «البااغون للبارآء العنات»قوله: 

 الفواحش.

 (.2625رواه مالم ) 6

(، وحاااانه شااايخنا رحماااه هللا فااااي 0/335(، والترماااذي )26/315رواه أباااو باوب ) 3

 (. 162) «الصحيح الماند»

هااذا تعريااف شاايخ اإلسااالم ورجحااه العالمااة العثيمااين رحمااه هللا فااي تعليقاتااه علااى  3

 (.26) «اقتضاء الصرط الماتقيم»
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 ،إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6650

َوََل  ،َوََل تََحاَسُدوا ،َوََل تَنَاَجُشوا ،َوََل تََجسَُّسوا ،َوََل تََحسَُّسوا ،نَّ أَْكَذُب الَحِديثِ فَإِنَّ الظَّ 

متفق عليه«. َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،تَبَاَغُضوا
2
. 

ََل » :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ْبُن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  أَاَسِ  َعنْ و (6655

َوََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن  ،َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،َوََل تََحاَسُدوا ،تَبَاَغُضوا

متفق عليه«. يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثًََلثَِة أَيَّامٍ 
6
. 

 احلسد من صفات اليهود

واَُكْم ِمْن بَْعِد إِيَمااُِكْم ُكفَّاًرا َحَاًدا ِمْن  ﴿َوبَّ َكثِيٌر ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ قال هللا تعالى:  لَْو يَُربُّ

 َعلَى ِعْنِد أَافُِاِهْم ِمْن بَْعِد َما تَبَيََّن لَهُُم اْلَحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى يَأْتَِي هللاُ بِأَْمِرِه إِنَّ هللا

(، وأهل 2/201) «زاب الماير» . قال ابن الجوزي في[201]البقرة:ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر﴾ 

 الكتاب: اليهوب.

﴿َوبَّْت طَائِفَةٌ ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب لَْو يُِضلُّواَُكْم َوَما يُِضلُّوَن إاِلَّ أَْافَُاهُْم َوَما وقال تعالى: 

 . وأهل الكتاب هنا هم اليهوب قاله ابن كثير.[21]آل عمران:يَْشُعُروَن﴾ 

وَن النَّاَس َعلَى َما آتَاهُُم هللاُ ِمْن فَْضلِِه فَقَْد آتَْينَا آَل إِْبَراِهيَم ﴿أَْم يَْحُادُ وقال تعالى: 

 .[13]النااء:اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوآتَْينَاهُْم ُمْلًكا َعِظيًما﴾ 

على ما رزقه من النبوة العظيمة،  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن كثير: يعني بذلك: حادهم النبي 

 اهـ. له لكواه من العرب، وليس من بني إسرائيومنعهم من تصديقهم إياه حادهم ل

َل َعلَْيُكْم ِمْن  وقال تعالى: ﴿َما يََوبُّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َوال الُمْشِرِكيَن أَْن يُنَزَّ

  .[201]البقرة:ِم﴾ َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم َوهللاُ يَْختَصُّ بَِرْحَمتِِه َمْن يََشاُء َوهللاُ ُذو اْلفَْضِل اْلَعِظي

َما َحَسَدْتُكْم اْليَُهوُد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ  ،َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو (6651

، «األبب المفرب»رواه البخاري في «. َما َحَسَدْتُكْم َعلَى السًََّلِم َوالتَّأِْمينِ  ،َعلَى َشْيءٍ 

وابن ماجة
3
. 

                                                 

 (.6123(، ومالم )2022البخاري ) 2

 لمراب به ظن الاوء بدون قرينة.ا «إياكم والظن»قوله: 

التحااس: اإلساتماع لحاديث قاوم، والتجااس: البحاث عان  «وال تحااوا وال تجاااوا»

 العورات.

 (.6111(، ومالم )2021البخاري ) 6

 =(، وحانه شيخنا رحمه 512(، وابن ماجة )155« )األبب المفرب»رواه البخاري في  3
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إن اليهود قوم حسد، : »ملسو هيلع هللا ىلص وعنها رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا (6610 

. رواه ابن «وإنهم َل يحسدونا على شيء كما يحسدونا على السًلم، وعلى آمين

خزيمة
2
. 

إِنَّهُْم ََل يَْحُسُدونَا »، قال في اليهوب: ملسو هيلع هللا ىلصوعنها رضي هللا عنها أن النبي  (6612

َوَعلَى  ، لََها َوَضل وا َعْنَهاَكَما يَْحُسُدونَا َعلَى يَْوِم الُجُمَعِة الَّتِي َهَدانَا هللا .َعلَى َشْيءٍ 

َمامِ  ،اْلقِْبلَِة الَّتِي َهَدانَا هللا لََها َوَضل وا َعْنَها روا ه أحمد«. آِمينَ  :َوَعلَى قَْولِنَا َخْلَف اإْلِ
6
. 

 احلسد من صفات املنافقني

بَِما َكَابُوا أَتُِريُدوَن أَْن  قال هللا تعالى: ﴿فََما لَُكْم فِي الُمنَافِقِيَن فِئَتَْيِن َوهللاُ أَْرَكَاهُمْ 

وا لَْو تَْكفُُروَن َكَما َكفَُروا  تَْهُدوا َمْن أََضلَّ هللاُ َوَمْن يُْضلِِل هللاُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِياًل  * َوبُّ

تََولَّْوا فَُخُذوهُْم  فَتَُكواُوَن َسَواًء فاَل تَتَِّخُذوا ِمْنهُْم أَْولِيَاَء َحتَّى يُهَاِجُروا فِي َسبِيِل هللاِ فَإِنْ 

 .[51-55]النااء:﴾ َوال اَِصيًراَواْقتُلُوهُْم َحْيُث َوَجْدتُُموهُْم َوال تَتَِّخُذوا ِمْنهُْم َولِي ًا 

وا َما وقال تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا بِطَااَةً ِمْن ُبواُِكْم ال يَأْلُواَُكْم َخبَااًل َوبُّ
 ْم قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخفِي ُصُدوُرهُْم أَْكبَُر قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآليَاِت إِْن ُكْنتُمْ َعنِتُّ 

 .[225]آل عمران:تَْعقِلُوَن﴾ 
إِْن تَْصبُِروا ﴿إِْن تَْمَاْاُكْم َحَانَةٌ تَُاْؤهُْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسيِّئَةٌ يَْفَرُحوا بِهَا وَ وقال تعالى: 

ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنَّ هللا بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ﴾   .[260]آل عمران:َوتَتَّقُوا ال يَُضرُّ

﴿إِْن تُِصْبَك َحَانَةٌ تَُاْؤهُْم َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُوا قَْد أََخْذاَا أَْمَراَا ِمْن وقال تعالى:

 .[10]التوبة: فَِرُحوَن﴾قَْبُل َويَتََولَّوا َوهُْم 

 احلسد هو الذي محل إبليس على خمالفة أمر اهلل له بالسجود آلدم عليه السالم

قال هللا تعالى: ﴿َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمالئَِكِة اْسُجُدوا آِلَبَم فََاَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن 

 .[33]البقرة:ِمَن اْلَكافِِريَن﴾ 

=

                                                                                                                                   

 (.3132) «الجامع الصحيح»هللا في 

 «الصااحيحة»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 103ن خزيمااة )رواه اباا 2

(212.) 

 

 «الصحيحة»(، وجوب إسنابه العالمة األلبااي رحمه هللا في 231ـ2/233رواه أحمد ) 6
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 هو الذي محل الظامل من ابين آدم على قتل أخيهاحلسد 

بَا قُْربَااًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم قال هللا تعالى:  َ اْبنَْي آَبَم بِالَحقِّ إِْذ قَرَّ ﴿َواْتُل َعلَْيِهْم اَبَأ

لَئِْن بََاطَت إِلَيَّ يََدَك لِتَْقتُلَنِي *  الُمتَّقِينَ  يُتَقَبَّْل ِمَن اآلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك قَاَل إِاََّما يَتَقَبَُّل هللاُ ِمنَ 

إِاِّي أُِريُد أَْن تَبُوَء بِإِثِْمي *  َما أَاَا بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أِلَْقتُلََك إِاِّي أََخاُف هللا َربَّ اْلَعالَِمينَ 

َعْت لَهُ اَْفُاهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ *  الِِمينَ َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ  فَطَوَّ

 .[30-60]المائدة:فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾ 

قول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغي والحاد قال ابن كثير في تفاير هذه اآليات:  ي

ا أحدهما وهما هابيل وقابيل كيف عد-في قول الجمهور-والظلم في خبر ابني آبم لصلبه 

على اآلخر، فقتله بغيا عليه وحادا له، فيما وهبه هللا من النعمة وتَقَب ل القربان الذي 

 .أخلص فيه هلل عز وجل

 احلسد هو الذي محل إخوة يوسف على إخفائه عن أبيه بوضعه يف غيابة اجلب

ائِلِ  ﴿قال هللا تعالى:  إِْذ قَالُوْا لَيُوُسُف َوأَُخوهُ  *يَن لَّقَْد َكاَن فِي يُوُسَف َوإِْخَوتِِه آيَاٌت لِّلاَّ

بِيٍن  اْقتُلُوْا يُوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ  *أََحبُّ إِلَى أَبِينَا ِمنَّا َواَْحُن ُعْصبَةٌ إِنَّ أَبَااَا لَفِي َضالٍَل مُّ

ْنهُْم الَ تَْقتُلُواْ قَاَل  *أَْرضاً يَْخُل لَُكْم َوْجهُ أَبِيُكْم َوتَُكواُوْا ِمن بَْعِدِه قَْوماً َصالِِحيَن  قَآئٌِل مَّ

يَّاَرِة إِن ُكنتُْم فَاِعلِيَن  قَالُوْا يَا أَبَااَا َما لََك  *يُوُسَف َوأَْلقُوهُ فِي َغيَابَِة اْلُجبِّ يَْلتَقِْطهُ بَْعُض الاَّ

ْع َويَْلَعْب َوإِاَّا لَهُ لََحافِظُوَن أَْرِسْلهُ َمَعنَا َغداً يَْرتَ  *الَ تَأَْمنَّا َعلَى يُوُسَف َوإِاَّا لَهُ لَنَاِصُحوَن 

ْئُب َوأَاتُْم َعْنهُ َغافِلُوَن  * قَالُوْا لَئِْن  *قَاَل إِاِّي لَيَْحُزاُنِي أَن تَْذهَبُوْا بِِه َوأََخاُف أَن يَأُْكلَهُ الذِّ

ْئُب َواَْحُن ُعْصبَةٌ إِاَّا إِذاً لََّخاِسُروَن  ا َذهَبُواْ  *أََكلَهُ الذِّ بِِه َوأَْجَمُعوْا أَن يَْجَعلُوهُ فِي َغيَابَةِ  فَلَمَّ

 *يَْبُكوَن  َوَجاُؤوْا أَبَاهُْم ِعَشاءً  *اْلُجبِّ َوأَْوَحْينَآ إِلَْيِه لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَْمِرِهْم هََذا َوهُْم الَ يَْشُعُروَن 

ْئُب َوَما أَاَت بُِمْؤِمٍن لِّنَا قَالُوْا يَا أَبَااَا إِاَّا َذهَْبنَا اَْاتَبُِق َوتََرْكنَا يُوُسَف عِ  نَد َمتَاِعنَا فَأََكلَهُ الذِّ

لَْت لَُكْم أَافُُاُكْم أَْمراً فََصبٌْر  *َولَْو ُكنَّا َصاِبقِيَن  َوَجآُؤوا َعلَى قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسوَّ

اَرةٌ فَأَْرَسلُوْا َواِرَبهُْم فَأَْبلَى َبْلَوهُ قَاَل َوَجاءْت َسيَّ  *َجِميٌل َوهللاُ الُمْاتََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن 

وهُ بَِضاَعةً َوهللاُ َعلِيٌم بَِما يَْعَملُوَن  َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َبَراِهَم  *يَا بُْشَرى هََذا ُغالٌَم َوأََسرُّ

اِهِديَن   .[60-0]يوسف: َمْعُدوَبٍة َوَكااُوْا فِيِه ِمَن الزَّ

 حلسد من أسباب الفالحخلو القلب من ا

ُءوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمْن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن هَاَجَر إِلَْيِهْم َوال قال هللا تعالى:  ﴿َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْافُِاِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصةٌ  يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِهْم َحاَجةً ِممَّ

 .[1]الحشر:ْن يُوَق ُشحَّ اَْفِاِه فَأُْولَئَِك هُُم الُمْفلُِحوَن﴾ َومَ 

 التنافس على الدنيا مدعاة إىل التحاسد
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 :أَاَّهُ قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا  ،َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما (6616 

ومُ » ْحَمِن ْبُن َعْوٍف اَقُولُ  :قَالَ  «؟ْنتُمْ أَي  قَْوٍم أَ  ،إَِذا فُتَِحْت َعلَْيُكْم فَاِرُس َوالر  َكَما  :َعْبُد الرَّ

ثُمَّ  ،ثُمَّ تَتََدابَُرونَ  ،ثُمَّ تَتََحاَسُدونَ  ،تَتَنَافَُسونَ  ،أَْو َغْيَر َذلِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا هللا قَاَل َرُسوُل هللا 

فَتَْجَعلُوَن بَْعَضُهْم َعلَى  ،الُمَهاِجِرينَ  ثُمَّ تَْنطَلِقُوَن فِي َمَساِكينِ  ،أَْو نَْحَو َذلِكَ  ،تَتَبَاَغُضونَ 

. رواه مالم«ِرقَاِب بَْعضٍ 
2
. 

 االستعاذة باهلل من شر احلاسد إذا حسد

َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب  *ِمن َشرِّ َما َخلََق  *﴿قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق قال هللا تعالى: 

 .[1-2]الفلق:  َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَادَ  *ُعقَِد َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي الْ  *

أن يتعوذ من جميع  ملسو هيلع هللا ىلص: أمر هللا ابيه «الجامع ألحكام القرآن»قال القرطبي في 

ِمن َشرِّ َما َخلََق﴾ وجعل خاتمة ذلك الحاد تنبيهًا على عظمه، وكثرة ﴿ الشرور فقال:

 ضرره، والحاسد عدو اعمة هللا.

: ذكر هللا تعالى الشر في هذه الاورة ثم ختمها بالحاد ليظهر قال الحان بن الفضل

 أاه أخس طبع اهـ

من اخلريات اليت حتصل يف زموان عيسوى عليوه السوالم عنود نزولوه يف آخور الزموان ذهواب التحاسود بوني            

 الناس

َوهللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : أَاَّهُ قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6613

ا َعاِدَلا لَيَ  لِيبَ  ،ْنِزلَنَّ اْبُن َمْريََم َحَكما  ،َولَيََضَعنَّ اْلِجْزيَةَ  ،َولَيَْقتُلَنَّ اْلِخْنِزيرَ  ،فَلَيَْكِسَرنَّ الصَّ

ْحنَاءُ  ،َولَتُْتَرَكنَّ اْلقًَِلُص فًََل يُْسَعى َعلَْيَها  ،َوالتََّحاُسدُ  ،َوالتَّبَاُغضُ  ،َولَتَْذَهبَنَّ الشَّ

متفق عليه«. إِلَى الَماِل فًََل يَْقبَلُهُ أََحد   َولَيَْدُعَونَّ 
6
. 

 فضل من سلم قلبه من احلسد

                                                 

 (.6126رواه مالم ) 2

قااال العلماااء: التنااافس إلااى الشاائ: الماااابقة إليااه، وكراهااة أخااذ غياارك إياااه، وهااو أول 

 رجات الحاد.ب

 (، وهذا لفظه.211(، ومالم )6666البخاري ) 6

هي من اإلبل كالفتاة من النااء، وذكرت هنا لكواها أشرف اإلبل التي هاي  «والقالص»

 أافس األموال عند العرب، والمعنى أن يزهد فيها لكثرة األموال.
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أَيُّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لَِرُسوِل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (6613

 ،ُق اللَِّااِن اَْعِرفُهُ َصُدو :قَالُوا «ُكل  َمْخُموِم اْلقَْلِب َصُدوِق اللَِّسانِ » :قَالَ  ؟النَّاِس أَْفَضلُ 

«. َوََل َحَسدَ  ،َوََل ِغلَّ  ،َوََل بَْغيَ  ،ُهَو التَّقِي  النَّقِي  ََل إِْثَم فِيهِ » :قَالَ  ؟فََما َمْخُموُم اْلقَْلبِ 

رواه ابن ماجة
2
. 

 التحاسد بني الناس من أسباب حرمانهم من اخلري

َل يََزاُل »:ملسو هيلع هللا ىلصاَل: قَاَل َرُسوُل هللا قَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َضُمَرةَ بن ثَْعلَبَةَ  (6611

رواه الطبرااي .«النَّاُس بَِخْيٍر َما لَْم يَتََحاَسُدوا
6
. 

 احلسد داء من أدواء األمم قبلنا

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6612

 ،والبطر ،اْلشر»فقالوا: يا رسول هللا، وما باء األمم؟ قال: « سيصيب أمتي داء اْلمم»

. رواه «حتى يكون البغي ،والتحاسد ،والتباغض ،والتناجش في الدنيا ،والتكاثر

الطبرااي
3
. 

 الحسد لي  من شأن المؤمن

ََل يَْجتَِمَعاِن فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6610

َد  ا ثُمَّ َسدَّ َوََل يَْجتَِمَعاِن فِي َجْوِف ُمْؤِمٍن ُغبَار  فِي َسبِيِل هللا  ،َوقَاَربَ النَّاِر ُمْسلِم  قَتََل َكافِرا

يَماُن َوالَحَسدُ  ،َوفَْيُح َجَهنَّمَ  رواه الناائي، وابن حبان«. َوََل يَْجتَِمَعاِن فِي قَْلِب َعْبٍد اإْلِ
3
. 

                                                 

 «يحةالصااح»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3622رواه اباان ماجااة ) 2

(135.) 

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 5/5210) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  6

 (.6550) «صحيح الترهيب والترغيب»

(، وحاااانه العالماااة 3/225(، والحااااكم )10022) «األوساااط»رواه الطبراااااي فاااي  3

 (.250) «الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

بطر والبطر هاو: الطغياان فاي النعماة والهارج، وهاو هو المرح، وقيل ال «األشر»قوله: 

 القتل.

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 3202(، وابن حبان )3222رواه الناائي ) 3

 =« حاشااية الناااائي»(، قااال العالماة الاااندي فاي 6552) «صاحيح الترغيااب والترهياب»
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 الترهيب من التجس  

 تعريف التجسس لغة واصطالًحا

قاله ابن منظورالتجاس لغة: البحث والفحص. 
2
. 

واصطالًحا: هو التفتيش عن بواطن األمور، وأكثر ما يقال في الشر. قاله ابن 

األثير
6
. 

وقيل: التجاس هو أن تَتَبََّع عيب أخيك فتطلع على سره
3
. 

 النهي عن التجسس

بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوال ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ قال هللا تعالى: 

قُوا تََجاَُّاوا َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّ 

اٌب َرِحيٌم﴾   .[26]الحجرات:هللا إِنَّ هللا تَوَّ

 ،إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَل هللا أَنَّ رَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6615

َوََل  ،َوََل تََحاَسُدوا ،َوََل تَنَاَجُشوا ،َوََل تََجسَُّسوا ،َوََل تََحسَُّسوا ،فَإِنَّ الظَّنَّ أَْكَذُب الَحِديثِ 

متفق عليه«. َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،تَبَاَغُضوا
3
. 

هََذا فاَُلٌن  :أُتَِي اْبُن َمْاُعوٍب فَقِيلَ : ْبِن َوْهٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعْن َزْيدِ و (6611

َولَِكْن إِْن يَْظهَْر لَنَا َشْيٌء اَأُْخْذ  ،التََّجاُّسِ  إِاَّا قَْد اُِهينَا َعنِ  :تَْقطُُر لِْحيَتُهُ َخْمًرا فَقَاَل َعْبُد هللا

=

                                                                                                                                   

 شرح هذا

نبغاي للماؤمن أن يحااد فإااه لايس مان الحديث مبينًا أن فيه: تقبيح الحااد وبياان أااه ال ي 

 شأاه ذلك.

هاهنا أاه لايس مان شاأن الماؤمن أن يجمعهماا، ويحتمال أن الماراب  «اليجتمعان»فمعنى 

 باإليمان كماله اهـ. 

 (.2/35لاان العرب ) 2

 (.2/606النهاية ) 6

  (.0/120للايوطي ) «الدر المنثور» 3

 (.6121(، ومالم )2021البخاري ) 3
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. رواه أبو باوببِهِ 
2
. 

 س يفسدهمالتجسس على النا

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا: قَالَ  بن أبي سفيان رضي هللا عنه َعْن ُمَعاِويَةَ  (6300

 :فَقَاَل أَبُو الدَّْرَباءِ  «.أَْو ِكْدَت أَْن تُْفِسَدُهمْ  ،أَْفَسْدتَُهمْ  ،إِنََّك إِْن اتَّبَْعَت َعْوَراِت النَّاسِ »يَقُوُل 

. رواه أبو باوباَفََعهُ هللا تََعالَى بِهَا ،ملسو هيلع هللا ىلص َكلَِمةٌ َسِمَعهَا ُمَعاِويَةُ ِمْن َرُسوِل هللا
6
. 

 جتسس احلكام على الرعية يفسدهم

 ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهَُما اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب َوأَبِي أَُماَمةَ  َعنِ  (6302

يبَةَ فِي النَّاِس أَْفَسَدُهمْ » :قَالَ  رواه أبو باوب«. إِنَّ اْْلَِميَر إَِذا اْبتََغى الرِّ
3
. 

 التجسس على املسلمني من أسباب الفضيحة

اْلِمْنبََر فَنَاَبى  ملسو هيلع هللا ىلصَصِعَد َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُماَعْن اْبِن ُعَمَر  (6306

يَماُن إِلَى قَْلبِهِ  ،يَا َمْعَشَر َمْن أَْسلَمَ » :بَِصْوٍت َرفِيٍع فَقَالَ   تُْؤُذوا ََل  ،بِلَِسانِِه َولَْم يُْفِض اإْلِ

فَإِنَّهُ َمْن تَتَبََّع َعْوَرةَ أَِخيِه الُمْسلِِم تَتَبََّع  ؛َوََل تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِهمْ  ،َوََل تَُعيُِّروُهمْ  ،الُمْسلِِمينَ 

. رواه الترمذي«َوَمْن تَتَبََّع هللا َعْوَرتَهُ يَْفَضْحهُ َولَْو فِي َجْوِف َرْحلِهِ  ،هللا َعْوَرتَهُ 
3
. 

                                                 

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 23/633باوب )رواه أباااو  2

(3321.) 

« الصاااحيح المااااند»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 23/636رواه أباااو باوب ) 6

(2222.) 

« غايااة الماارام»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3551رواه أبااو باوب ) 3

(361.) 

 يعاملهم بالتهمة والظن الاوء ويجاهرهم بذلك. أي: طلب أن«، إذا ابتغى الريبة»قوله: 

:، أي: إذا اتهمهم وجاهرهم باوء الظن أباهم ذلك إلى ارتكاب ما ظان «النهاية»قال في 

 بهم ففادوا اهـ.

 وقال المناوي: ومقصوب الحديث حث اإلمام على التغافل، وعدم تتبع العورات

رقام  «الجامع الصاحيح» في (، وحانه وأقره شيخنا رحمه هللا2/250رواه الترمذي ) 3

(3052.) = 
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 ُيحرم صاحبه فضيلة السرت على املسلم التجسس 

َستََر  َوَمنْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6303

ْنيَا َواْْلِخَرةِ  ا َستََرهُ هللا فِي الد  رواه مالم «.ُمْسلِما
2
. 

َوَمْن َستََر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َرِضَي هللا َعْنهَُمااْبِن ُعَمَر  َعنِ و (6303

ا َستََرهُ هللا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  متفق عليه «.ُمْسلِما
6
. 

ََل يَْستُُر َعْبد  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6301

ْنيَا إَِلَّ َستََرهُ هللا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  ا فِي الد  رواه مالم«. َعْبدا
3
. 

 الظن باملسلمني من غري قرينةالرتهيب من سوء 

 تعريف سوء الظن

سوء الظن هو: اعتقاب جااب الشر وترجيحه على جااب الخير فيما يحتمل األمرين 

 مًعا.

 وجوب اجتناب سوء الظن بدون موجب فإن بعض الظن إثم

بَْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوال  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ قال هللا تعالى: 

قُوا تََجاَُّاوا َوال يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْهتُُموهُ َواتَّ 

اٌب َرِحيٌم﴾   .[26]الحجرات:هللا إِنَّ هللا تَوَّ

=

                                                                                                                                   

مان التعييار وهاو التاوبيخ والتعيياب  «وال تعياروهم»، أي: لم يصال. «ولم يفض»قوله: 

 على ذاب سبق لهم من قديم العهد، سواء علم توبتهم منه أم ال.

 فيما تجهلواها، وال تكشفواها فيما تعرفواها. «عوراتهم»أي: التجااوا.  «والتتبعوا»

ولو فاي »، أي: كشف عيوبه. «يتبع هللا عورته»، أي: ظهور عيب أخيه. «هعورة أخي»

« تحفاة األحاوذي»، أي: ولو كان في وسط منزله مخفيًا من النااس. ااظار «جوف رحله

 (. 252ـ2/250)

 (.6211رواه مالم ) 2

 (.6150(، ومالم )6336البخاري ) 6

 (.6110رواه مالم ) 3
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فَإِنَّ الظَّنَّ  ،إِيَّاُكْم َوالظَّنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصال رسول هللا قال: ق َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

متفق عليه «.أَْكَذُب الَحِديثِ 
2
. 

 ما هو الظن الذي هو إثم

قال سفيان الثوري رحمه هللا: الظن ظنان: ظن إثم، وظن ليس بإثم، فأما الذي هو 

 إثم: فالذي يظن ظنًا ويتكلم به، والذي ليس بإثم فالذي يظن وال يتكلم به.

 من ُيْحَسُن به الظن ومن ُيَساُء به الظن 

(: وذكر القرطبي ما ذكره المهدوي 2/01) «اآلباب الشرعية»قال ابن مفلح في 

عن أكثر العلماء، أن ظن القبيح بمن ظاهره الخير ال يجوز، وأاه ال حرج بظن القبيح 

 بمن ظاهره قبيح ااتهى.

 قلت: ويؤيد هذا أثر

إِنَّ أُاَاًسا َكااُوا يُْؤَخُذوَن بِاْلَوْحِي قال: ِضَي هللا َعْنهُ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب رَ  (6302

َوإِاََّما اَأُْخُذُكْم اآْلَن بَِما ظَهََر لَنَا ِمْن  ،َوإِنَّ اْلَوْحَي قَْد اْاقَطَعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفِي َعْهِد َرُسوِل هللا 

ْبنَاهُ  ،أَْعَمالُِكمْ  َولَْيَس إِلَْينَا ِمْن َسِريَرتِِه َشْيٌء هللا يَُحاِسبُهُ فِي  فََمْن أَْظهََر لَنَا َخْيًرا أَِمنَّاهُ َوقَرَّ

ْقهُ َوإِْن قَالَ  ،َسِريَرتِهِ  . رواه إِنَّ َسِريَرتَهُ َحَانَةٌ  :َوَمْن أَْظهََر لَنَا ُسوًءا لَْم اَأَْمْنهُ َولَْم اَُصدِّ

البخاري
6
. 

 رمبا أساء اإلنسان ظنه يف مسلم وهو عند اهلل عظيم

ْت ، َرِضَي هللا َعْنهُ  ْجاَلجِ اللَّ  َعنِ  (6300 وِق فََمرَّ أَاَّهُ َكاَن قَاِعًدا يَْعتَِمُل فِي الاُّ

 :َوهَُو يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْاتَهَْيُت إِلَى النَّبِيِّ  ،اْمَرأَةٌ تَْحِمُل َصبِي ًا فَثَاَر النَّاُس َمَعهَا َوثُْرُت فِيَمْن ثَارَ 

 :فَأَْقبََل َعلَْيهَا فَقَالَ  ،َحْذَوهَا أَاَا أَبُوهُ يَا َرُسوَل هللا :َشابٌّ  فََاَكتَْت فَقَالَ  «َمْن أَبُو َهَذا َمَعكِ »

إِلَى بَْعِض َمْن  ملسو هيلع هللا ىلصفَنَظََر َرُسوُل هللا  ،أَاَا أَبُوهُ يَا َرُسوَل هللا :قَاَل اْلفَتَى «َمْن أَبُو َهَذا َمَعكِ »

اََعْم فَأََمَر  :قَالَ  «أَْحَصْنتَ » ملسو هيلع هللا ىلصلَهُ النَّبِيُّ  : َخْيًرا فَقَالَ َما َعلِْمنَا إاِلَّ  :َحْولَهُ يَْاأَلُهُْم َعْنهُ فَقَالُوا

فََجاَء  ،ثُمَّ َرَمْينَاهُ بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى هََدأَ  ،فََخَرْجنَا بِِه فََحفَْراَا لَهُ َحتَّى أَْمَكنَّا :بِِه فَُرِجَم قَالَ 

اْلَخبِيِث فَقَاَل  هََذا َجاَء يَْاأَُل َعنِ  :فَقُْلنَا ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى النَّبِيِّ  فَاْاطَلَْقنَا بِهِ  ،الَمْرُجومِ  َرُجٌل يَْاأَُل َعنِ 

 ،فَإَِذا هَُو أَبُوهُ فَأََعنَّاهُ َعلَى ُغْالِهِ  «،لَُهَو أَْطيَُب ِعْنَد هللا ِمْن ِريِح اْلِمْسكِ » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 
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اَلِة عَ  :َوَما أَْبِري قَالَ  ،َوَبْفنِهِ  ،َوتَْكفِينِهِ   . رواه أبو باوبلَْيِه أَْم اَل َوالصَّ
2
. 

 سوء الظن باملسلمني من صفات املنافقني

َدقَةِ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َمْاُعوبٍ  (6305 ا أُِمْراَا بِالصَّ  ،ُكنَّا اَتََحاَملُ  ،لَمَّ

إِنَّ هللا لََغنِيٌّ َعْن  ،افِقُونَ َوَجاَء إِْاَااٌن بِأَْكثََر ِمْنهُ فَقَاَل الُمنَ  ،فََجاَء أَبُو َعقِيٍل بِنِْصِف َصاعٍ 

ِعيَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن ﴿ فَنََزلَتْ  ،َوَما فََعَل هََذا اآْلَخُر إاِلَّ ِرئَاءً  ،َصَدقَِة هََذا الَِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمطَّوِّ

َدقَاِت َوالَِّذيَن اَل يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدهُمْ  متفق عليه. اآْليَةَ ﴾ فِي الصَّ
6
. 

 ف  وما حصل فيها من إساءة الظن وإحسانهقصة اإل

إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  :قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج النَّبِيِّ  َرِضَي هللا َعْنهَا َعْن َعائَِشةَ  (6301

َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَيَّتُهُنَّ َخَرَج َسْهُمهَا َخَرَج بِهَا َرُسوُل هللا  ،أََراَب أَْن يَْخُرَج َسفًَرا أَْقَرَع بَْيَن اَِاائِهِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصفََخَرْجُت َمَع َرُسوِل هللا  ،فَأَْقَرَع بَْينَنَا فِي َغْزَوٍة َغَزاهَا فََخَرَج فِيهَا َسْهِمي :الَْت َعائَِشةُ قَ 

َوأُْاَزُل فِيِه َمِايَراَا َحتَّى إَِذا فََرَغ  ،فَأَاَا أُْحَمُل فِي هَْوَبِجي ،َوَذلَِك بَْعَد َما أُْاِزَل اْلِحَجابُ 

ِحيلِ  ،َغْزِوهِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  فَقُْمُت ِحيَن آَذاُوا  ،َوقَفََل َوَباَْواَا ِمَن الَمِدينَِة آَذَن لَْيلَةً بِالرَّ

ِحيِل فََمَشْيُت َحتَّى َجاَوْزُت اْلَجْيشَ  ْحِل فَلََمْاُت  ،بِالرَّ ا قََضْيُت ِمْن َشأْاِي أَْقبَْلُت إِلَى الرَّ فَلَمَّ

 ،فََرَجْعُت فَاْلتََمْاُت ِعْقِدي فََحبََانِي اْبتَِغاُؤهُ  ،ظَفَاِر قَْد اْاقَطَعَ  َصْدِري فَإَِذا ِعْقِدي ِمْن َجْزعِ 

ْهطُ الَِّذيَن َكااُوا يَْرَحلُوَن لِي فََحَملُوا هَْوَبِجي فََرَحلُوهُ َعلَى بَِعيِرَي الَِّذي ُكْنُت  َوأَْقبََل الرَّ

النَِّااُء إِْذ َذاَك ِخفَافًا لَْم يُهَبَّْلَن َولَْم يَْغَشهُنَّ  َكااَتِ وَ  :َوهُْم يَْحِابُوَن أَاِّي فِيِه قَالَتْ  ،أَْرَكبُ 

فَلَْم يَْاتَْنِكْر اْلقَْوُم ثِقََل اْلهَْوَبِج ِحيَن َرَحلُوهُ َوَرفَُعوهُ  ،اللَّْحُم إِاََّما يَأُْكْلَن اْلُعْلقَةَ ِمَن الطََّعامِ 

نِّ   ،ثُوا اْلَجَمَل َوَساُروا َوَوَجْدُت ِعْقِدي بَْعَد َما اْستََمرَّ اْلَجْيشُ فَبَعَ  ،َوُكْنُت َجاِريَةً َحِديثَةَ الاِّ

ْمُت َمْنِزلِي الَِّذي ُكْنُت فِيهِ  َوظَنَْنُت أَنَّ اْلقَْوَم  ،فَِجْئُت َمنَاِزلَهُْم َولَْيَس بِهَا َباعٍ َواَل ُمِجيٌب فَتَيَمَّ

َوَكاَن َصْفَواُن  ،أَاَا َجالَِاةٌ فِي َمْنِزلِي َغلَبَْتنِي َعْينِي فَنِْمتُ  فَبَْينَا ،َسيَْفقُِدواِي فَيَْرِجُعوَن إِلَيَّ 

َس ِمْن َوَراِء اْلَجْيشِ ْبُن الُمَعطِّ  ْكَوااِيُّ قَْد َعرَّ لَِميُّ ثُمَّ الذَّ لََج فَأَْصبََح ِعْنَد َمْنِزلِي  ،ِل الاُّ فَابَّ

َوقَْد َكاَن يََرااِي قَْبَل أَْن يُْضَرَب  ،َرفَنِي ِحيَن َرآاِيفََرأَى َسَواَب إِْاَااٍن اَائٍِم فَأَتَااِي فَعَ 

ْرُت َوْجِهي بِِجْلبَابِي َو َوهللا َما  ،فَاْستَْيقَْظُت بِاْستِْرَجاِعِه ِحيَن َعَرفَنِي ،اْلِحَجاُب َعلَيَّ  فََخمَّ

َحتَّى أَاَاَخ َراِحلَتَهُ فََوِطَئ َعلَى يَِدهَا  ،يَُكلُِّمنِي َكلَِمةً َواَل َسِمْعُت ِمْنهُ َكلَِمةً َغْيَر اْستِْرَجاِعهِ 

اِحلَةَ  َحتَّى أَتَْينَا اْلَجْيَش بَْعَد َما اََزلُوا ُموِغِريَن فِي اَْحِر  ،فََرِكْبتُهَا فَاْاطَلََق يَقُوُب بَِي الرَّ

 ،َعْبُد هللا ْبُن أُبَيٍّ اْبُن َسلُولَ َوَكاَن الَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ  ،فَهَلََك َمْن هَلََك فِي َشأْاِي ،الظَِّهيَرةِ 
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ْفكِ  ،فَقَِدْمنَا الَمِدينَةَ فَاْشتََكْيُت ِحيَن قَِدْمنَا الَمِدينَةَ َشْهًرا  ،َوالنَّاُس يُفِيُضوَن فِي قَْوِل أَْهِل اإْلِ

 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  َوهَُو يَِريبُنِي فِي َوَجِعي أَاِّي اَل أَْعِرُف ِمنْ  ،َواَل أَْشُعُر بَِشْيٍء ِمْن َذلِكَ 

َكْيَف » :فَيَُالُِّم ثُمَّ يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِاََّما يَْدُخُل َرُسوُل هللا  ،اللُّْطَف الَِّذي ُكْنُت أََرى ِمْنهُ ِحيَن أَْشتَِكي

َحتَّى َخَرْجُت بَْعَد َما اَقَْهُت َوَخَرَجْت َمِعي أُمُّ  ،فََذاَك يَِريبُنِي َواَل أَْشُعُر بِالشَّرِّ  «تِيُكمْ 

ُزاَا َواَل اَْخُرُج إاِلَّ لَْياًل إِلَى لَْيلٍ مِ  َوَذلَِك قَْبَل أَْن اَتَِّخَذ اْلُكنَُف  ،ْاطٍَح قِبََل الَمنَاِصِع َوهَُو ُمتَبَرَّ

هِ  ،قَِريبًا ِمْن بُيُوتِنَا ِخَذهَا ِعْنَد َوُكنَّا اَتَأَذَّى بِاْلُكنُِف أَْن اَتَّ  ،َوأَْمُراَا أَْمُر اْلَعَرِب اأْلَُوِل فِي التَّنَزُّ

هَا اْبنَةُ  ،بُيُوتِنَا فَاْاطَلَْقُت أَاَا َوأُمُّ ِمْاطٍَح َوِهَي بِْنُت أَبِي ُرْهِم ْبِن الُمطَّلِِب ْبِن َعْبِد َمنَاٍف َوأُمُّ

يِق َواْبنُهَا ِمْاطَُح ْبُن أُثَاثَةَ ْبِن َعبَّاِب ْبِن  دِّ الُمطَّلِِب َصْخِر ْبِن َعاِمٍر َخالَةُ أَبِي بَْكٍر الصِّ

ا فَأَْقبَْلُت أَاَا َوبِْنُت أَبِي ُرْهٍم قِبََل بَْيتِي ِحيَن فََرْغنَا ِمْن َشأْاِنَا فََعثََرْت أُمُّ ِمْاطٍَح فِي ِمْرِطهَ 

هَْنتَاهْ أَْي  :أَتَُابِّيَن َرُجاًل قَْد َشِهَد بَْدًرا قَالَتْ  :لَهَا بِْئَس َما قُْلتِ  :تَِعَس ِمْاطٌَح فَقُْلتُ  :فَقَالَتْ 

ْفِك فَاْزَبْبُت َمَرًضا  :فَأَْخبََرْتنِي بِقَْولِ  :قَالَتْ  :َوَماَذا قَالَ  :قُْلتُ  :لَْم تَْاَمِعي َما قَالَ  أَوَ  أَْهِل اإْلِ

ا َرَجْعُت إِلَى بَْيتِي فََدَخَل َعلَيَّ َرُسوُل هللا  ،إِلَى َمَرِضي  «َكْيَف تِيُكمْ » :فََالََّم ثُمَّ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

َوأَاَا ِحينَئٍِذ أُِريُد أَْن أَتَيَقََّن اْلَخبََر ِمْن قِبَلِِهَما فَأَِذَن لِي  :أَتَأَْذُن لِي أَْن آتَِي أَبََويَّ قَالَتْ  :قُْلتُ 

تَاهْ  :فَِجْئُت أَبََويَّ فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ي يَا أُمَّ اِي يَا بُنَيَّةُ هَ  :َما يَتََحدَُّث النَّاُس فَقَالَتْ  ،أِلُمِّ وِّ

لَْيهَا َعلَْيِك فََوهللا لَقَلََّما َكااَْت اْمَرأَةٌ قَطُّ َوِضيئَةٌ ِعْنَد َرُجٍل يُِحبُّهَا َولَهَا َضَرائُِر إاِلَّ َكثَّْرَن عَ 

بَْحُت اَل فَبََكْيُت تِْلَك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَصْ  :ُسْبَحاَن هللا َوقَْد تََحدََّث النَّاُس بِهََذا قَالَتْ  :قُْلتُ  :قَالَتْ 

 ،َعلِيَّ ْبَن أَبِي طَالِبٍ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أَْصبَْحُت أَْبِكي َوَبَعا َرُسوُل هللا  ،يَْرقَأُ لِي َبْمٌع َواَل أَْكتَِحُل بِنَْومٍ 

ا أَُساَمةُ ْبنُ  ،َوأَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد ِحيَن اْستَْلبََث اْلَوْحُي يَْاتَِشيُرهَُما فِي فَِراِق أَْهلِِه قَالَتْ  َزْيٍد  فَأَمَّ

بِالَِّذي يَْعلَُم ِمْن بََراَءِة أَْهلِِه َوبِالَِّذي يَْعلَُم فِي اَْفِاِه لَهُْم ِمَن الُوبِّ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأََشاَر َعلَى َرُسوِل هللا 

ا َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالٍِب فَقَالَ  ،هُْم أَْهلَُك َواَل اَْعلَُم إاِلَّ َخْيًرا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ   ْم يَُضيِّقِ لَ  :َوأَمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفََدَعا َرُسوُل هللا  :اْلَجاِريَةَ تَْصُدْقَك قَالَتْ  َوإِْن تَْاأَلِ  ،َوالنَِّااُء ِسَواهَا َكثِيرٌ  ،هللا َعلَْيكَ 

لَهُ بَِريَرةُ َوالَِّذي  :قَالَتْ  «َهْل َرأَْيِت ِمْن َشْيٍء يَِريبُِك ِمْن َعائَِشةَ  ،أَْي بَِريَرةُ » :بَِريَرةَ فَقَالَ 

نِّ بَعَ  تَنَاُم  ثََك بِالَحقِّ إِْن َرأَْيُت َعلَْيهَا أَْمًرا قَطُّ أَْغِمُصهُ َعلَْيهَا أَْكثََر ِمْن أَاَّهَا َجاِريَةٌ َحِديثَةُ الاِّ

ِمْن َعلَى اْلِمْنبَِر فَاْستَْعَذَر  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  :َعْن َعِجيِن أَْهلِهَا فَتَأْتِي الدَّاِجُن فَتَأُْكلُهُ قَالَتْ 

َوُهَو َعلَى اْلِمْنبَِر يَا َمْعَشَر » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  :َعْبِد هللا ْبِن أُبَيٍّ اْبِن َسلُوَل قَالَتْ 

فََوهللا َما َعلِْمُت َعلَى أَْهلِي  ،َمْن يَْعِذُرنِي ِمْن َرُجٍل قَْد بَلََغ أََذاهُ فِي أَْهِل بَْيتِي ،الُمْسلِِمينَ 

ا اَولَ  ،إَِلَّ َخْيرا َوَما َكاَن يَْدُخُل َعلَى أَْهلِي إَِلَّ  ،قَْد َذَكُروا َرُجًلا َما َعلِْمُت َعلَْيِه إَِلَّ َخْيرا

إِْن َكاَن ِمَن  ،أَاَا أَْعِذُرَك ِمْنهُ يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ اأْلَْاَصاِريُّ فَقَالَ  «َمِعي

فَقَاَم َسْعُد  :َكاَن ِمْن إِْخَوااِنَا اْلَخْزَرِج أََمْرتَنَا فَفََعْلنَا أَْمَرَك قَالَتْ َوإِْن  ،األَْوِس َضَرْبنَا ُعنُقَهُ 

َولَِكْن اْجتَهَلَْتهُ اْلَحِميَّةُ فَقَاَل لَِاْعِد ْبِن  ،َوَكاَن َرُجاًل َصالًِحا ،ْبُن ُعبَاَبةَ َوهَُو َسيُِّد اْلَخْزَرجِ 

فَقَاَم أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيٍر َوهَُو اْبُن َعمِّ َسْعِد  :تَْقتُلُهُ َواَل تَْقِدُر َعلَى قَْتلِهِ َكَذْبَت لََعْمُر هللا اَل  :ُمَعاذٍ 

 ،الُمنَافِقِينَ  َكَذْبَت لََعْمُر هللا لَنَْقتُلَنَّهُ فَإِاََّك ُمنَافٌِق تَُجاِبُل َعنِ  ،ْبِن ُمَعاٍذ فَقَاَل لَِاْعِد ْبِن ُعبَاَبةَ 

وا أَْن يَْقتَتِلُوا َوَرُسوُل هللا فَثَاَر اْلَحيَّاِن ا قَائٌِم َعلَى اْلِمْنبَِر فَلَْم  ملسو هيلع هللا ىلصأْلَْوُس َواْلَخْزَرُج َحتَّى هَمُّ

ُ لِي  :َوَسَكَت قَالَتْ  ،يَُخفُِّضهُْم َحتَّى َسَكتُوا ملسو هيلع هللا ىلصيََزْل َرُسوُل هللا  َوبََكْيُت يَْوِمي َذلَِك اَل يَْرقَأ

ُ لِي َبْمٌع َواَل أَْكتَِحُل بِنَْومٍ ثُ  ،َبْمٌع َواَل أَْكتَِحُل بِنَْومٍ  َوأَبََواَي  ،مَّ بََكْيُت لَْيلَتِي الُمْقبِلَةَ اَل يَْرقَأ



  الترهيب من التجس 

 

503 

 

فَبَْينََما هَُما َجالَِااِن ِعْنِدي َوأَاَا أَْبِكي اْستَأَْذاَْت َعلَيَّ اْمَرأَةٌ ِمَن  ،يَظُنَّاِن أَنَّ اْلبَُكاَء فَالٌِق َكبِِدي 

 ملسو هيلع هللا ىلصلَهَا فََجلََاْت تَْبِكي قَالَْت فَبَْينَا اَْحُن َعلَى َذلَِك َبَخَل َعلَْينَا َرُسوُل هللا  فَأَِذْاتُ  ،األَْاَصارِ 

َوقَْد لَبَِث َشْهًرا اَل يُوَحى إِلَْيِه  :َولَْم يَْجلِْس ِعْنِدي ُمْنُذ قِيَل لِي َما قِيلَ  :فََالََّم ثُمَّ َجلََس قَالَتْ 

ا بَْعدُ » :ثُمَّ قَالَ  ،ِحيَن َجلَسَ  ملسو هيلع هللا ىلصَشهََّد َرُسوُل هللا فَتَ  :فِي َشأْاِي بَِشْيٍء قَالَتْ   ،يَا َعائَِشةُ  :أَمَّ

ئُِك هللا َوإِْن ُكْنِت أَلَمْمِت بَِذْنٍب  ،فَإِنَّهُ قَْد بَلََغنِي َعْنِك َكَذا َوَكَذا فَإِْن ُكْنِت بَِريئَةا فََسيُبَرِّ

 :قَالَتْ  «َعْبَد إَِذا اْعتََرَف بَِذْنٍب ثُمَّ تَاَب تَاَب هللا َعلَْيهِ فَإِنَّ الْ  ،فَاْستَْغفِِري هللا َوتُوبِي إِلَْيهِ 

ا قََضى َرُسوُل هللا  َمقَالَتَهُ قَلََص َبْمِعي َحتَّى َما أُِحسُّ ِمْنهُ قَْطَرةً فَقُْلُت أِلَبِي أَِجْب  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

أِلُمِّي  :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصا أَقُوُل لَِرُسوِل هللا َوهللا َما أَْبِري مَ  :فِيَما قَاَل فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّي َرُسوَل هللا 

َوأَاَا َجاِريَةٌ  :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوهللا َما أَْبِري َما أَقُوُل لَِرُسوِل هللا  :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصأَِجيبِي َعنِّي َرُسوَل هللا 

نِّ اَل أَْقَرأُ َكثِيًرا ِمَن القُْرآنِ  ُكْم قَْد َسِمْعتُْم بِهََذا َحتَّى اْستَقَرَّ إِاِّي َوهللا لَقَْد َعَرْفُت أَاَّ  ،َحِديثَةُ الاِّ

ْقتُْم بِهِ  قُواِي بَِذلِكَ  :فَإِْن قُْلتُ  ،فِي اُفُوِسُكْم َوَصدَّ  ،لَُكْم إِاِّي بَِريئَةٌ َوهللا يَْعلَُم أَاِّي بَِريئَةٌ اَل تَُصدِّ

قُواَنِيَولَئِْن اْعتََرْفُت لَُكْم بِأَْمٍر َوهللا يَْعلَُم أَاِّي بَِريئَةٌ لَتُ  َوإِاِّي َوهللا َما أَِجُد لِي َولَُكْم َمثاًَل  ،َصدِّ

ْلُت  :قَالَتْ ﴾ فََصْبٌر َجِميٌل َوهللا الُمْاتََعاُن َعلَى َما تَِصفُونَ : ﴿إاِلَّ َكَما قَاَل أَبُو يُوُسفَ  ثُمَّ تََحوَّ

ئِي بِبََراَءتِي  َوأَاَا َوهللا ِحينَئٍِذ أَْعلَمُ  :فَاْضطََجْعُت َعلَى فَِراِشي قَالَتْ  أَاِّي بَِريئَةٌ َوأَنَّ هللا ُمبَرِّ

َولََشأْاِي َكاَن أَْحقََر فِي اَْفِاي ِمْن  ،َولَِكْن َوهللا َما ُكْنُت أَظُنُّ أَْن يُْنَزَل فِي َشأْاِي َوْحٌي يُْتلَى

فِي النَّْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصْرُجو أَْن يََرى َرُسوُل هللا َولَِكنِّي ُكْنُت أَ  ،أَْن يَتََكلََّم هللا َعزَّ َوَجلَّ فِيَّ بِأَْمٍر يُْتلَى

ئُنِي هللا بِهَا قَالَتْ  َمْجلَِاهُ َواَل َخَرَج ِمْن أَْهِل اْلبَيِْت  ملسو هيلع هللا ىلصفََوهللا َما َراَم َرُسوُل هللا  :ُرْؤيَا يُبَرِّ

 ،هُ ِمَن البَُرَحاِء ِعْنَد اْلَوْحيِ فَأََخَذهُ َما َكاَن يَأُْخذُ  ملسو هيلع هللا ىلصأََحٌد َحتَّى أَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَى اَبِيِِّه 

الَِّذي أُْاِزَل  ،َحتَّى إِاَّهُ لَيَتََحدَُّر ِمْنهُ ِمْثُل اْلُجَماِن ِمَن الَعَرِق فِي اْليَْوِم الشَّاِت ِمْن ثِقَِل اْلقَْولِ 

َي َعْن َرُسولِ  :َعلَْيِه قَالَتْ  ا ُسرِّ َل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا فَلَمَّ  :َكلَِمٍة تََكلََّم بِهَا أَْن قَالَ َوهَُو يَْضَحُك فََكاَن أَوَّ

ي ،أَْبِشِري يَا َعائَِشةُ  أَِك فَقَالَْت لِي أُمِّ ا هللا فَقَْد بَرَّ  ،َوهللا اَل أَقُوُم إِلَْيهِ  :قُوِمي إِلَْيِه فَقُْلتُ  :أَمَّ

إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا  ﴿ َوَجلَّ  فَأَْاَزَل هللا َعزَّ  :َواَل أَْحَمُد إاِلَّ هللا هَُو الَِّذي أَْاَزَل بََراَءتِي قَالَتْ 

ْفِك ُعْصبَةٌ ِمْنُكمْ  فَقَاَل  :فَأَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ هَُؤاَلِء اآْليَاِت بََراَءتِي قَالَتْ  ،َعْشَر آيَاتٍ ﴾ بِاإْلِ

ُق َعلَْيِه َشْيئًا أَبًَدا بَْعَد الَِّذي َوهللا اَل أُْافِ  :َوَكاَن يُْنفُِق َعلَى ِمْاطٍَح لِقََرابَتِِه ِمْنهُ َوفَْقِرهِ  :أَبُو بَْكرٍ 

َعِة أَْن يُْؤتُوا أُولِي ﴿ فَأَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،قَاَل لَِعائَِشةَ  َواَل يَأْتَِل أُولُوا اْلفَْضِل ِمْنُكْم َوالاَّ

قَاَل َعْبُد هللا ْبُن  :ُن ُموَسىقَاَل ِحبَّاُن بْ ﴾ أاََل تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللا لَُكمْ ﴿إِلَى قَْولِهِ  ﴾اْلقُْربَى

َوهللا إِاِّي أَلُِحبُّ أَْن يَْغفَِر هللا لِي  ،هَِذِه أَْرَجى آيٍَة فِي ِكتَاِب هللا فَقَاَل أَبُو بَْكرٍ  :الُمبَاَركِ 

َوَكاَن  :بًَدا قَالَْت َعائَِشةُ اَل أَْاِزُعهَا ِمْنهُ أَ  :فََرَجَع إِلَى ِمْاطٍَح النَّفَقَةَ الَّتِي َكاَن يُْنفُِق َعلَْيِه َوقَالَ 

َعْن أَْمِري َما َعلِْمِت أَْو َما َرأَْيِت  ملسو هيلع هللا ىلصَسأََل َزْينََب بِْنَت َجْحٍش َزْوَج النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

َي َوهِ  :أَْحِمي َسْمِعي َوبََصِري َوهللا َما َعلِْمُت إاِلَّ َخْيًرا قَالَْت َعائَِشةُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ 

َوطَفِقَْت أُْختُهَا َحْمنَةُ بِْنُت  ،فََعَصَمهَا هللا بِاْلَوَرعِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصالَّتِي َكااَْت تَُااِمينِي ِمْن أَْزَواِج النَّبِيِّ 

. متفق عليهَجْحٍش تَُحاِرُب لَهَا فَهَلََكْت فِيَمْن هَلَكَ 
2
. 

                                                 

 = (.6000(، ومالم )3232البخاري ) 2



 الترهيب من التجس                                                             

 

503 

 سوء الظن من أعمال بين إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السالم

َكانَْت بَنُو إِْسَرائِيَل  »قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي  (6320

=

                                                                                                                                   

العقد احو القالبة، والجزع: حرز يمااي، وظفاار: قرياة  «عقدي من جزع ظفار»قولها: 

 اليمن.ب

 يقال: هبله اللحم، وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. «يهبلن»

التعااريس: الناازول آخاار اللياال فااي الااافر لنااوم أو  «قااد عاارس»، أي: القلياال. «العلقااة»

 استراحة. 

 اإلبالج: الاير آخر الليل. «فأبلج»

الموغر النازل فاي وقات الاوغرة، وهاي شادة الحار واحار  «موغرين في احر الظهيرة»

هاي  «المناصع»هي إشارة إلى المؤاثة.  «كيف تيكم»الظهيرة: وقت القائلة وشدة الحر. 

المارط: الكاااء مان صاوف،  «فاي مرطهاا»مواضع خارج المدن كاااوا يتبارزون فيهاا. 

 وقد يكون من غيره.

بضم الهاء األخيره وقد تاكن لفظة تختص بالناداء، معناهاا: ياا هاذا، وقيال:  «أي هنتاه»

هااي  «وضاايئة»قياال: يااا بلهاااء كأاهااا اااابت إلااى قلااة المعرفااة بمكايااد الناااس. يااا اماارأة، و

، أي: «وال أكتحل بناوم»، أي: ال ينقطع. «ال يرقأ»الجميلة الحانة، والوضاءة: الحان. 

 ال أاام.

 «الاداجن»، أي: أعيبهاا باه. «أغمصاه»، أي: أبطاأ ولباث ولام ينازل. «اساتلبث الاوحي»

رج للمرعاى، ومعناى هاذا الكاالم أااه لايس فيهاا شايء مماا الشاة التي تألف البيت وال تخ

معناه: من  «استعذر»تاألون عنه أصاًل، وال فيها شيء من غيره إال اومها عن العجين. 

اجتهلتااه »يعاذراي فاايمن آذاااي فااي أهلاي، وقياال معناااه مان ينصااراي، والعاذير الناصاار. 

، «ان األوس والخازرجفثاار الحيا»، أي: خفته وأغضابته وحملتاه علاى الجهال. «الحمية

هااي الشااادة. « البرحااااء»، أي: ماااا فااارق. «مااا رام»أي: تناهضااوا للناازاع والعصااابية. 

بحباااات اللؤلاااؤ  فاااي الصااافاء والحاااان.  ملسو هيلع هللا ىلصالااادر شااابهت قطااارات عرقاااه  «الجماااان»

وطفقت أختهاا ». ملسو هيلع هللا ىلصأي: تفاخراي، وتضاهيني بجمالها، ومكااها عند النبي «، تااميني»

 ب لها فتحكي ما يقوله: أهل اإلفك.  ، أي: جعلت تتعص«تحارب لها
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َوَكاَن ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم يَْغتَِسُل َوْحَدهُ  ،يَْغتَِسلُوَن ُعَراةا يَْنظُُر بَْعُضهُْم إِلَى َسْوأَِة بَْعضٍ  

ةا يَْغتَِسُل فََوَضَع  :َمَعنَا إَِلَّ أَنَّهُ آَدُر قَالَ  َوهللا َما يَْمنَُع ُموَسى أَْن يَْغتَِسلَ  :فَقَالُوا فََذَهَب َمرَّ

ثَْوبِي َحَجُر ثَْوبِي  :فََجَمَح ُموَسى بِأَثَِرِه يَقُولُ  :ثَْوبَهُ َعلَى َحَجٍر فَفَرَّ اْلَحَجُر بِثَْوبِِه قَالَ 

َوهللا َما بُِموَسى ِمْن بَأٍْس فَقَاَم  :فَقَالُواَحتَّى نَظََرْت بَنُو إِْسَرائِيَل إِلَى َسْوأَِة ُموَسى  ،َحَجرُ 

متفق عليه«. فَأََخَذ ثَْوبَهُ فَطَفَِق بِالَحَجِر َضْرباا  :الَحَجُر بَْعُد َحتَّى نُِظَر إِلَْيِه قَالَ 
2
. 

 من أساء ظنه مبسلم بغري قرينة ُردَّ عليه َقْولُه

فِي َغْزَوٍة  ملسو هيلع هللا ىلصلَْم أَتََخلَّْف َعْن َرُسوِل هللا  قَاَل: َعْن َكْعِب ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ 

َحتَّى بَلََغ  ملسو هيلع هللا ىلصَولَْم يَْذُكْراِي َرُسوُل هللا  ... الحديث، وفيه،َغَزاهَا قَطُّ إاِلَّ فِي َغْزَوِة تَبُوكَ 

ُجٌل ِمْن بَنِي قَاَل رَ  «َما فََعَل َكْعُب ْبُن َمالِكٍ »َوهَُو َجالٌِس فِي اْلقَْوِم بِتَبُوَك  :تَبُوَك فَقَالَ 

 :بِْئَس َما قُْلتَ  :َحبََاهُ بُْرَباهُ َوالنَّظَُر فِي ِعْطفَْيِه فَقَاَل لَهُ ُمَعاُذ ْبُن َجبَلٍ  ،يَا َرُسوَل هللا :َسلَِمةَ 

. متفق عليهملسو هيلع هللا ىلصفََاَكَت َرُسوُل هللا  ،َما َعلِْمنَا َعلَْيِه إاِلَّ َخْيًرا ،َوهللا يَا َرُسوَل هللا
6
. 

 سان ظنه بامرأته العفيفة إن جاءت بولد خيالف لونه لونهما فلعله نزعه عرقال يسيء اإلن

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل ِمْن بَنِي فََزاَرةَ إِلَى النَّبِيِّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

فََما » :اََعْم قَالَ  :قَالَ  «؟ِمْن إِبِلٍ  َهْل لَكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ اْمَرأَتِي َولََدْت ُغاَلًما أَْسَوَب فَقَاَل النَّبِيُّ 

فَأَنَّى أَتَاَها » :إِنَّ فِيهَا لَُوْرقًا قَالَ  :َقَال «؟َهْل فِيَها ِمْن أَْوَرقَ » :ُحْمٌر قَالَ  :قَالَ  «؟أَْلَوانَُها

«. هُ ِعْرق  َوَهَذا َعَسى أَْن يَُكوَن نََزعَ » :َعَاى أَْن يَُكوَن اََزَعهُ ِعْرٌق قَالَ  :قَالَ  «؟َذلِكَ 

متفق عليه
3
. 

                                                 

 (.331(، ومالم )3303البخاري ) 2

 ، أي: عظيم الخصيتين.«آبر»الاوأة هي العورة.  «سوأة بعض»قوله: 

، أي: ثوبي يا حجار حاذفت أباة الناداء، «ثوبي حجر»، أي: جرى أشد الجري. «فجمح»

 زة.واداء الحجر بالنابة للنبي أمر ممكن، ويدخل في باب المعج

 (.6021(، ومالم )3325البخاري ) 6

 ، أي: جاابيه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفاه ولباسه.«النظر في عطفيه»قوله: 

 (.2100(، ومالم )1301البخاري ) 3

األورق: هاو الاذي فياه ساواب لايس بصااف، ومناه قيال للرماابي: أورق، « أورق»قوله: 

 وجمعه ُوْرق كأحمر وحمر.

 =المراب باالعرق: األصال مان النااب، تشابيها بعارق  «عه عرقعاى أن يكون از»قوله: 
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 ال تسيء املرأة ظنها بزوجها العادل إن كان را ضرائر

ثُُكْم َعنِّي َوَعْن َرُسوِل هللا  :َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  َعْن َعائَِشةَ  بَلَى  :قُْلنَا ملسو هيلع هللا ىلصأاََل أَُحدِّ

ا َكااَْت لَْيلَتِي الَّتِي َكاَن النَّبِيُّ  :قَالَتْ  :قَالَ  فََوَضَع ِرَباَءهُ َوَخلََع  ،ا ِعْنِدي اْاقَلَبَ فِيهَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

فَلَْم يَْلبَْث إاِلَّ  ،اَْعلَْيِه فََوَضَعهَُما ِعْنَد ِرْجلَْيِه َوبََاطَ طََرَف إَِزاِرِه َعلَى فَِراِشِه فَاْضطََجعَ 

ثُمَّ أََجافَهُ  ،َوفَتََح اْلبَاَب فََخَرجَ  ،اَواْاتََعَل ُرَوْيدً  ،فَأََخَذ ِرَباَءهُ ُرَوْيًدا ،َرْيثََما ظَنَّ أَْن قَْد َرقَْدتُ 

ثُمَّ اْاطَلَْقُت َعلَى إِْثِرِه  ،َوتَقَنَّْعُت إَِزاِري ،َواْختََمْرتُ  ،فََجَعْلُت ِبْرِعي فِي َرْأِسي ،ُرَوْيًدا

اتٍ  ،َحتَّى َجاَء اْلبَقِيَع فَقَاَم فَأَطَاَل اْلقِيَامَ   ،ثُمَّ اْاَحَرَف فَاْاَحَرْفتُ  ،ثُمَّ َرفََع يََدْيِه ثاََلَث َمرَّ

 فََابَْقتُهُ فََدَخْلُت فَلَْيَس إاِلَّ أَنِ  ،فَأَْحَضَر فَأَْحَضْرتُ  ،فَهَْرَوَل فَهَْرَوْلتُ  ،فَأَْسَرَع فَأَْسَرْعتُ 

 :اَل َشْيَء قَالَ  :قُْلتُ  :قَالَتْ  «َحْشيَا َرابِيَةا  ،َما لَِك يَا َعائِشُ » :اْضطََجْعُت فََدَخَل فَقَالَ 

بِأَبِي أَْاَت َوأُمِّي  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  :قَالَتْ  «أَْو لَيُْخبَِرنِّي اللَِّطيُف الَخبِيرُ  ،لَتُْخبِِرينِي»

َواُب الَِّذي َرأَْيُت أََماِمي قُْلتُ  :فَأَْخبَْرتُهُ قَالَ  اََعْم فَلَهََداِي فِي َصْدِري لَْهَدةً  :فَأَْاِت الاَّ

َمْهَما يَْكتُِم النَّاُس يَْعلَْمهُ  :قَالَتْ  «أَظَنَْنِت أَْن يَِحيَف هللا َعلَْيِك َوَرُسولُهُ » :قَالَ  ثُمَّ  ،أَْوَجَعْتنِي

فَإِنَّ ِجْبِريَل أَتَانِي ِحيَن َرأَْيِت فَنَاَدانِي فَأَْخفَاهُ ِمْنِك فَأََجْبتُهُ فَأَْخفَْيتُهُ ِمْنِك َولَْم » :هللا اََعْم قَالَ 

َعلَْيِك َوقَْد َوَضْعِت ثِيَابَِك َوظَنَْنُت أَْن قَْد َرقَْدِت فََكِرْهُت أَْن أُوقِظَِك َوَخِشيُت أَْن  يَُكْن يَْدُخلُ 

َكيَْف  :قُْلتُ  :قَالَتْ  «إِنَّ َربََّك يَأُْمُرَك أَْن تَأْتَِي أَْهَل اْلبَقِيِع فَتَْستَْغفَِر لَهُمْ  :تَْستَْوِحِشي فَقَالَ 

يَاِر ِمَن الُمْؤِمنِيَن َوالُمْسلِِمينَ »قَاَل  ،وَل هللاأَقُوُل لَهُْم يَا َرسُ   ،قُولِي السًََّلُم َعلَى أَْهِل الدِّ

رواه  «.َوإِنَّا إِْن َشاَء هللا بُِكْم لًََلِحقُونَ  ،َويَْرَحُم هللا الُمْستَْقِدِميَن ِمنَّا َوالُمْستَأِْخِرينَ 

مالم
2
. 

=

                                                                                                                                   

، أي: أشابهه واجتذباه إلياه «ازعه»الشجرة، ومنه قولهم فالن معرق في الناب، ومعنى 

 وأظهر لواه عليه فكأاه جذبه إليه لشبهه.

 (.103رواه مالم ) 2

« فأحضار فأحضارت»، أي: لبااُت خمااري. «واختمارتُ »، أي: أغلقه. «أجافه»قولها: 

أي: قد وقاع علياك «،حشا رابية»اإلحضار العدو، أي: فعدا فعدوت، وهو فوق الهرولة. 

الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمارع في مشيه والمحتد في كالمه من ارتفاع 

 النفس وتواتره.

 ، أي: ضربني. «لهداي»الشخص. « الاواب»
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 إساءة األمري ظنه برعيته يفسدهم 

إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهَُما ِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب َوأَبِي أَُماَمةَ الْ  نِ عَ 

يبَةَ فِي النَّاِس أَْفَسَدُهمْ  رواه أبو باوب«. اْْلَِميَر إَِذا اْبتََغى الرِّ
2
. 

 الصاحلون ُيْحَسُن بهم الظن وإن ذكرهم من ال يوثق بسوء

َشَكا أَْهُل اْلُكوفَِة َسْعًدا إِلَى ُعَمَر َرِضَي هللا : َسُمَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن َجابِِر ْبِن 

اًرا فََشَكْوا َحتَّى َذَكُروا أَاَّهُ اَل يُْحِاُن يَُصلِّي فَأَْرَسَل إِلَْيِه  ،َعْنهُ فََعَزلَهُ َواْستَْعَمَل َعلَْيِهْم َعمَّ

ا أَاَا  ،أَبُو إِْسَحاقَ  :هَُؤاَلِء يَْزُعُموَن أَاََّك اَل تُْحِاُن تَُصلِّي قَالَ  إِنَّ  ،يَا أَبَا إِْسَحاقَ  :فَقَالَ  أَمَّ

أَُصلِّي َصاَلةَ اْلِعَشاِء  ،َما أَْخِرُم َعْنهَا ملسو هيلع هللا ىلصَوهللا فَإِاِّي ُكْنُت أَُصلِّي بِِهْم َصاَلةَ َرُسوِل هللا 

فَأَْرَسَل َمَعهُ  ،َذاَك الظَّنُّ بَِك يَا أَبَا إِْسَحاقَ  :يَْيِن قَالَ فَأَْرُكُد فِي اأْلُولَيَْيِن َوأُِخفُّ فِي اأْلُْخرَ 

 ،َولَْم يََدْع َمْاِجًدا إاِلَّ َسأََل َعْنهُ  ،أَْو ِرَجااًل إِلَى اْلُكوفَِة فََاأََل َعْنهُ أَْهَل اْلُكوفَةِ  ،َرُجاًل 

فَقَاَم َرُجٌل ِمْنهُْم يُقَاُل لَهُ أَُساَمةُ ْبُن قَتَاَبةَ َويُْثنُوَن َمْعُروفًا َحتَّى َبَخَل َمْاِجًدا لِبَنِي َعْبٍس 

ا إِْذ اََشْدتَنَا فَإِنَّ َسْعًدا َكاَن اَل يَِايُر بِالاَِّريَّةِ  :يُْكنَى أَبَا َسْعَدةَ قَالَ  َواَل  ،َواَل يَْقِاُم بِالاَِّويَّةِ  ،أَمَّ

أَلَْبُعَونَّ بِثاََلٍث اللهمَّ إِْن َكاَن َعْبُدَك هََذا َكاِذبًا قَاَم أََما َوهللا  :يَْعِدُل فِي اْلقَِضيَِّة قَاَل َسْعدٌ 

ْضهُ  ،َوأَِطْل فَْقَرهُ  ،ِريَاًء َوُسْمَعةً فَأَِطْل ُعْمَرهُ  َوَكاَن بَْعُد إَِذا ُسئَِل يَقُوُل َشْيٌخ  ،ْلفِتَنِ لَوَعرِّ

. متفق عليهَكبِيٌر َمْفتُوٌن أََصابَْتنِي َبْعَوةُ َسْعدٍ 
6
. 

                                                 

« غايااة الماارام»هللا فااي  (، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه3551رواه أبااو باوب ) 2

(361.) 

أي: طلب أن يعاملهم بالتهمة والظن الااوء ويجااهرهم باذلك. «، إذا ابتغى الريبة»قوله: 

أي: إذا اتهمهم وجاهرهم باوء الظن فيهم أباهم ذلك إلى ارتكااب ماا «، النهاية»قال في 

 ظن بهم ففادوا اهـ

 

 (، وهذا لفظ البخاري.313(، ومالم )011البخاري ) 6

، أي: أقوم طوياًل بإطالة القراءة «فأركد في األوليين»، أي: ما أاقص. «ما أخرم»قوله: 

 فيهما.

قبيلاه كبيارة  «بناو عابس»، أي: هذا الذي تقول هو الذي كناا اظناه باك. «ذلك الظن بك»

 من قيس.

 =، أي: ال يصاحب الارية، وهاي القطعاة «ال ياير بالارية»: طلبت منا القول. «اشدتنا»
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 الرتهيب من احتقار املسلمني والسخرية منهم

 تعريف االحتقار لغة واصطالًحا

االحتقار لغة: االستصغار
2
. 

واصطالًحا: االزبراء، والاخرية، واالستهزاء، والحط من القدر وما أشبه ذلك
6
. 

 تعريف السخرية

 الاخرية: هي االحتقار، واالستذالل.

 ه اهلل تعاىلالساخر واحملتقر يظلم نفسه بتحقري من عظم

قال هللا تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال يَْاَخْر قَوٌم ِمْن قَْوٍم َعَاى أَْن يَُكواُوا َخْيًرا ِمْنهُْم 

َخْيًرا ِمْنهُنَّ َوال تَْلِمُزوا أَافَُاُكْم َوال تَنَابَُزوا بِاألَْلقَاِب  َوال اَِااٌء ِمْن اَِااٍء َعَاى أَْن يَُكنَّ 

 .[22]الحجرات:﴾ ااِلْسُم اْلفُُاوُق بَْعَد اإِليَماِن َوَمْن لَْم يَتُْب فَأُْولَئَِك هُُم الظَّالُِمونَ  بِْئسَ 

 االحتقار والسخرية من صفات الكفار وقد نهينا عن التشبه بهم

ْايَا َويَْاَخُروَن ِمَن الَِّذيقال هللا تعالى:  َن آَمنُوا َوالَِّذيَن ﴿ُزيَِّن لِلَِّذيَن َكفَُروا اْلَحيَاةُ الدُّ

 .[626]البقرة:اتَّقَْوا فَْوقَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوهللاُ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَااٍب﴾ 

 االحتقار والسخرية من أفعال أعداء الرسل برسلهم وأتباعهم

ِذيَن َسِخُروا ِمْنهُْم َما َكااُوا بِهِ ﴿َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبلَِك فََحاَق بِالَّ قال هللا تعالى: 

 .[32]األابياء:. و [20]األاعام:يَْاتَْهِزئُون﴾ 

﴿فَقَاَل الَمأَلُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما اََراَك إاِلَّ  وقال تعالى عن قوم اوح عليه الاالم:

ْأِي َوَما اََرى لَُكْم َعلَْينَا ِمْن فَْضٍل  بََشًرا ِمْثلَنَا َوَما اََراَك اتَّبََعَك إاِلَّ الَِّذيَن هُمْ  أََراِذلُنَا بَاِبَي الرَّ

 .[60]هوب:بَْل اَظُنُُّكْم َكاِذبِيَن﴾ 

=

                                                                                                                                   

، أي: لياراه الناااس وياامعوه فيكاون لااه «ريااء وسامعة»الحكاام. « القضاية»جايش. مان ال

 بذلك ذكر وشهرة.

 مابة حقر. «لاان العرب» 2
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﴿َويَْصنَُع اْلفُْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعلَْيِه َمأَلٌ ِمْن قَْوِمِه َسِخُروا ِمْنهُ قَاَل إِْن وقال تعالى:  

فََاْوَف تَْعلَُموَن َمْن يَأْتِيِه َعَذاٌب يُْخِزيهِ *  ِمْنُكْم َكَما تَْاَخُرونَ  تَْاَخُروا ِمنَّا فَإِاَّا اَْاَخرُ 

 .[31-35]هوب:َويَِحلُّ َعلَْيِه َعَذاٌب ُمقِيٌم﴾ 

قَاَل َوَما ِعْلِمي بَِما َكااُوا يَْعَملُوَن *  ﴿قَالُوا أَاُْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك األَْرَذلُونَ وقال تعالى: 

إِْن أَاَا إاِلَّ اَِذيٌر *  َوَما أَاَا بِطَاِرِب الُمْؤِمنِينَ *  ابُهُْم إاِلَّ َعلَى َربِّي لَْو تَْشُعُرونَ إِْن ِحاَ * 

 .[221-222]الشعراء:ُمبِيٌن﴾ 

﴿َوال أَقُوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن هللاِ َوال أَْعلَُم اْلَغْيَب  وقال تعالى عن اوح عليه الاالم:

ي َملٌَك َوال أَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَبِري أَْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِيَهُُم هللاُ َخْيًرا هللاُ أَْعلَُم بَِما فِي َوال أَقُوُل إِاِّ 

 .[32]هوب:أَافُِاِهْم إِاِّي إًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن﴾ 

 هُُزًوا أَهََذا ﴿َوإَِذا َرآَك الَِّذيَن َكفَُروا إِْن يَتَِّخُذواََك إاِلَّ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال تعالى عن ابيه محمد 

ْحَمِن هُْم َكافُِروَن﴾   .[32]األابياء:الَِّذي يَْذُكُر آلِهَتَُكْم َوهُْم بِِذْكِر الرَّ

إِْن َكاَب *  ﴿َوإَِذا َرأَْوَك إِْن يَتَِّخُذواََك إاِلَّ هُُزًوا أَهََذا الَِّذي بََعَث هللاُ َرُسواًل  وقال تعالى:

 أَْن َصبَْراَا َعلَْيهَا َوَسْوَف يَْعلَُموَن ِحيَن يََرْوَن اْلَعَذاَب َمْن أََضلُّ لَيُِضلُّنَا َعن آلِهَتِنَا لَْوال

 .[36-32]الفرقان:َسبِياًل﴾ 

 االحتقار والسخرية من صفات املنافقني

َدقَاِت َوالَِّذيَن ال قال هللا تعالى:  ِعيَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ ﴿الَِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمطَّوِّ

 .[01]التوبة:يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدهُْم فَيَْاَخُروَن ِمْنهُْم َسِخَر هللاُ ِمْنهُْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ 

َدقَةِ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  البدري َعْن أَبِي َمْاُعوبٍ و ا أُِمْراَا بِالصَّ فََجاَء  ،ُكنَّا اَتََحاَملُ  ،لَمَّ

إِنَّ هللا لََغنِيٌّ َعْن َصَدقَِة  ،َوَجاَء إِْاَااٌن بِأَْكثََر ِمْنهُ فَقَاَل الُمنَافِقُونَ  ،أَبُو َعقِيٍل بِنِْصِف َصاعٍ 

ِعيَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن فِي ﴿ فَنََزلَتْ  ،َوَما فََعَل هََذا اآْلَخُر إِالَّ ِرئَاءً  ،هََذا الَِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمطَّوِّ

َدقَاِت َوالَِّذيَن اَل يَِجُدو متفق عليه. اآْليَةَ ﴾ َن إاِلَّ ُجْهَدهُمْ الصَّ
2
. 

قَاَل: قَاَل َرُجٌل فِي َغْزَوِة تَبُوَك فِي َمْجلٍِس  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ و

ائِنَا هَُؤالِء ال أَْرَغَب بُطُواًا، َوال أَْكَذَب أَْلِانَةً، َوال أَجْ  بََن ِعْنَد يَْوًما: َما َرأَْيُت ِمْثَل قُرَّ

، فَبَلََغ َذلَِك ملسو هيلع هللا ىلصاللِّقَاِء، فَقَاَل َرُجٌل فِي الَمْجلِِس: َكَذْبَت َولَِكنََّك ُمنَافٌِق ألُْخبَِرن  َرُسوَل هللا 

هُ تَْنُكبُ  ملسو هيلع هللا ىلصَواََزَل اْلقُْرآُن، قَاَل َعْبُد هللا: فَأَاَا َرأَْيتُهُ ُمتََعلِّقًا بَِحقَِب اَاقَِة َرُسوِل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ 

، يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا  ،اْلَحاِجَرةُ َوهَُو، يَقُوُل: يَا َرُسوَل هللا: إِاََّما ُكنَّا اَُخوُض َواَْلَعبُ 
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رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم ﴿أَبِاهلل َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه ُكْنتُْم تَْاتَْهِزئُوَن﴾.
2
. 

 االحتقار واالستهزاء بالصاحلني من أفعال اجملرمني

وا بِِهْم *  ﴿إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكااُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكونَ هللا تعالى:  قال َوإَِذا َمرُّ

 َوإَِذا َرأَْوهُْم قَالُوا إِنَّ هَُؤالِء لََضالُّونَ *  َوإَِذا ااقَلَبُوا إِلَى أَْهلِِهُم ااقَلَبُوا فَِكِهينَ *  يَتََغاَمُزونَ 

َعلَى األََرائِِك *  فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكونَ *  ا َعلَْيِهْم َحافِِظينَ َوَما أُْرِسلُو* 

َب اْلُكفَّاُر َما َكااُوا يَْفَعلُوَن﴾ *  يَنظُُرونَ   .[32-61]المطففين:هَْل ثُوِّ

 االحتقار من خصال اجلاهلية جيب جتنبه والبعد عنه

بََذةِ  لَقِيُت أَبَا َذرٍّ  :َوْيٍد قَالَ الَمْعُروِر ْبِن سُ  َعنِ   ،َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َوَعلَى ُغاَلِمِه ُحلَّةٌ  ،بِالرَّ

ِه فَقَاَل لِي النَّبِيُّ  :فََاأَْلتُهُ َعْن َذلَِك فَقَالَ   ،يَا أَبَا َذر  » ملسو هيلع هللا ىلصإِاِّي َسابَْبُت َرُجاًل فََعيَّْرتُهُ بِأُمِّ

هِ  فََمْن َكاَن  ،َجَعلَُهْم هللا تَْحَت أَْيِديُكمْ  ،إِْخَوانُُكْم َخَولُُكمْ  ،ْمُرؤ  فِيَك َجاِهلِيَّة  إِنََّك ا ،أََعيَّْرتَهُ بِأُمِّ

ا يَأُْكلُ  ا يَْلبَسُ  ،أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ فَإِْن  ،َوََل تَُكلِّفُوُهْم َما يَْغلِبُُهمْ  ،َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ

متفق عليه«. ينُوُهمْ َكلَّْفتُُموُهْم فَأَعِ 
6
. 

 احملتقرون متوعدون بالويل

َبهُ *  ﴿َوْيٌل لُِكلِّ هَُمَزٍة لَُمَزةٍ قال هللا تعالى:  يَْحَاُب أَنَّ َمالَهُ *  الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّ

 .[3:-2]الهمزةَكالَّ لَيُْنبََذنَّ فِي اْلُحطََمِة﴾ *  أَْخلََدهُ 

 هذا الصنف ال يطاعون

ٍف َمِهينٍ ﴿ الى:قال هللا تع اٍء بِنَِميمٍ *  َوال تُِطْع ُكلَّ َحالَّ اٍز َمشَّ َمنَّاٍع لِْلَخْيِر ُمْعتٍَد *  هَمَّ

 .[23-20]القلم:ُعتُلٍّ بَْعَد َذلَِك َزاِيٍم﴾ *  أَثِيمٍ 

 السخرية تنسي اإلنسان ذكر ربه وبذل  يكون من أهل النار

                                                 

(، وحانه شيخنا رحماه 2/2561(، وابن أبي حاتم )133ـ22/133رواه ابن جرير ) 2

 (.05) «الصحيح الماند من أسباب النزول»هللا في 

 هو الحبل المشدوب على حقوها. «وحقب الناقة»

 (.2222(، ومالم )30البخاري ) 6
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ََّم َخالُِدونَ ﴿َوَمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ قال هللا تعالى:    فَأُْولَئَِك الَِّذيَن َخِاُروا أَافَُاهُْم فِي َجهَن

بُونَ *  تَْلفَُح ُوُجوهَهُُم النَّاُر َوهُْم فِيهَا َكالُِحونَ *  *  أَلَْم تَُكْن آيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم فَُكنتُْم بِهَا تَُكذِّ

 َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْنهَا فَإِْن ُعْداَا فَإِاَّا ظَالُِمونَ * قَْوًما َضالِّينَ  قَالُوا َربَّنَا َغلَبَْت َعلَْينَا ِشْقَوتُنَا َوُكنَّا

إِاَّهُ َكاَن فَِريٌق ِمْن ِعبَاِبي يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْغفِْر لَنَا *  قَاَل اْخَائُوا فِيهَا َوال تَُكلُِّمونِ * 

اِحِمينَ  اتََّخْذتُُموهُْم ِسْخِري ًا َحتَّى أَاَاْوُكْم ِذْكِري َوُكنتُْم ِمْنهُْم فَ *  َواْرَحْمنَا َوأَْاَت َخْيُر الرَّ

 .[222-203]المؤمنون:إِاِّي َجَزْيتُهُُم اْليَْوَم بَِما َصبَُروا أَاَّهُْم هُُم اْلفَائُِزوَن﴾ *  تَْضَحُكونَ 

﴾ ى أَاَاْوُكْم ِذْكِري﴿فَاتََّخْذتُُموهُْم ِسْخِري ًا َحتَّ  قال القرطبي رحمه هللا في قوله تعالى:

واالستهزاء بالضعفاء والمااكين واالحتقار لهم،  ،ياتفاب من هذا: التحذير من الاخرية

، وأن ذلك مبعد من هللا عز وجلينعشتغال بهم فيما ال يواالزراء عليهم واال
2
. 

 الساخرون من الصاحلني واحملتقرون رم يسخر اهلل تبارك وتعاىل منهم

َدقَاِت َوالَِّذيَن ال : قال هللا تعالى ِعيَن ِمَن الُمْؤِمنِيَن فِي الصَّ ﴿الَِّذيَن يَْلِمُزوَن الُمطَّوِّ

 .[01]التوبة:يَِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدهُْم فَيَْاَخُروَن ِمْنهُْم َسِخَر هللاُ ِمْنهُْم َولَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ 

 االحتقار والسخرية من أسباب التحسر يوم القيامة

﴿َواتَّبُِعوا أَْحَاَن َما أُْاِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قَْبِل أَْن يَأْتِيَُكُم الَعَذاُب بَْغتَةً  تعالى: قال هللا

ْطُت فِي َجْنِب هللاِ َوإِْن ُكْنُت لَِمَن *  َوأَْاتُْم ال تَْشُعُرونَ  أَْن تَقُوَل اَْفٌس يَا َحْاَرتَا َعلَى َما فَرَّ

 .[12-11]الزمر:الاَّاِخِريَن﴾ 

 من ابتلي باحتقار املسلمني فقد ابتلي بشر عظيم

 ،َوََل تَنَاَجُشوا ،ََل تََحاَسُدوا »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

 ،وا ِعبَاَد هللا إِْخَوانااَوُكونُ  ،َوََل يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ  ،َوََل تََدابَُروا ،َوََل تَبَاَغُضوا

التَّْقَوى َهاُهنَا َويُِشيُر إِلَى َصْدِرِه  ،لُمْسلِِم ََل يَْظلُِمهُ َوََل يَْخُذلُهُ َوََل يَْحقُِرهُ االُمْسلُِم أَُخو 

اٍت بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ  ُمْسلِِم َحَرام  لاْ  أَْن يَْحقَِر أََخاهُ الُمْسلَِم ُكل  الُمْسلِِم َعلَى ،ثًََلَث َمرَّ

رواه مالم«. َدُمهُ َوَمالُهُ َوِعْرُضهُ 
6
. 

 االحتقار يسبب دخول النار واحلرمان من دار األبرار

ََل يَْدُخُل الَجنَّةَ َمْن َكاَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ 

ٍة مِ  ُجَل يُِحبُّ أَْن يَُكوَن ثَْوبُهُ َحَانًا َواَْعلُهُ  :قَاَل َرُجلٌ  «ْن ِكْبرٍ فِي قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ إِنَّ الرَّ

                                                 

 (.26/211) «تفاير القرطبي» 2

 (.6123رواه مالم ) 6



 الترهيب من التجس                                                             

 

556 

رواه مالم«. إِنَّ هللا َجِميل  يُِحب  الَجَماَل اْلِكْبُر بَطَُر الَحقِّ َوَغْمطُ النَّاسِ » :قَالَ  ؟َحَانَةً 
2
. 

 من قال هل  الناس احتقاًرا رم فهو أشدهم هالًكا

ُجلُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  بِي هَُرْيَرةَ َعْن أَ  َهلََك النَّاُس  :إَِذا قَاَل الرَّ

رواه مالم«. فَُهَو أَْهلَُكُهمْ 
6
. 

 احتقار املسلم رمبا أدى إىل إحباط العمل

َوهللا » :َرُجاًل قَالَ  َحدََّث أَنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  بن عبد هللا َعْن ُجْنَدبٍ 

فَإِنِّي  ،َمْن َذا الَِّذي يَتَأَلَّى َعلَيَّ أَْن ََل أَْغفَِر لِفًَُلنٍ  :َوإِنَّ هللا تََعالَى قَالَ  ،ََل يَْغفُِر هللا لِفًَُلنٍ 

. رواه مالم«قَْد َغفَْرُت لِفًَُلٍن َوأَْحبَْطُت َعَملَكَ 
3
. 

 ليس ألحد فضل على أحد إال بالتقوى

فِي َوَسِط أَيَّاِم التَّْشِريقِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل هللا  َحدَّثَنِي َمنْ قَاَل: بِي اَْضَرةَ َعْن أَ 

أاََل اَل فَْضَل لَِعَربِيٍّ َعلَى  ،َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحدٌ  ،أاََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحدٌ  ،يَا أَيُّهَا النَّاسُ  :فَقَالَ 

إاِلَّ  ،َواَل أَْسَوَب َعلَى أَْحَمرَ  ،َواَل أِلَْحَمَر َعلَى أَْسَوبَ  ،َعلَى َعَربِيٍّ  َواَل لَِعَجِميٍّ  ،أَْعَجِميٍّ 

 :ثُمَّ قَالَ  ،يَْوٌم َحَرامٌ  :قَالُوا ؟أَيُّ يَْوٍم هََذا :ثُمَّ قَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصبَلََّغ َرُسوُل هللا  :أَبَلَّْغُت قَالُوا ،بِالتَّْقَوى

فَإِنَّ هللا قَْد  :بَلٌَد َحَراٌم قَالَ  :قَالُوا ؟أَيُّ بَلٍَد هََذا :ثُمَّ قَالَ  :َراٌم قَالَ َشْهٌر حَ  :قَالُوا ؟أَيُّ َشْهٍر هََذا

َم بَْينَُكْم ِبَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم قَالَ   ،َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم هََذا ،أَْو أَْعَراَضُكْم أَْم اَل  :َواَل أَْبِري قَالَ  :َحرَّ

اِهُد اْلَغائِبَ  لِيُبَلِّغِ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبَلََّغ َرُسوُل هللا  :أَبَلَّْغُت قَالُوا ،لَِدُكْم هََذافِي بَ  ،فِي َشْهِرُكْم هََذا . الشَّ

رواه أحمد
3
. 

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْذَهَب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

                                                 

 (.12رواه مالم ) 2

 ، أي: احتقارهم وازبراؤهم. «وغمط الناس»، أي: بفعه وربه. «بطر الحق»قوله: 

 (.6263رواه مالم ) 6

ا بنفااه مزبرياا بغياره فهاو أشاد هالكاا مانهم ذلاك معجبًا :إذا قال وفاره مالك رحمه هللا:

 (.3/233) «صحيح الترغيب والترهيب»ااظر  ئر هللا في خلقه ااتهىألاه ال يدري سرا

 (.6262رواه مالم ) 3

 معناه: يحلف. «يتألى»

 (.3061) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/322رواه أحمد ) 3
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َوآَدُم  ،أَْنتُْم بَنُو آَدمَ  ،َوفَاِجر  َشقِي   ،ُمْؤِمن  تَقِي   ،َوفَْخَرَها بِاْْلبَاءِ  ،ةِ َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ الَجاِهلِيَّ  

أَْو لَيَُكونُنَّ أَْهَوَن  ،ِمْن فَْحِم َجَهنَّمَ  ،إِنََّما هُْم فَْحم   ،لَيََدَعنَّ ِرَجال  فَْخَرُهْم بِأَْقَوامٍ  ،ِمْن تَُرابٍ 

رواه أبو باوب، والترمذي«. الَّتِي تَْدفَُع بِأَْنفَِها النَّتِنَ َعلَى هللا ِمَن الِجْعًَلِن 
2
. 

 عظم إثم االحتقار

 :َحْابَُك ِمْن َصفِيَّةَ َكَذا َوَكَذا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِلنَّبِيِّ  :قُْلتُ : قَالَتْ  َرِضَي هللا َعْنهَا َعْن َعائَِشةَ 

َوَحَكْيُت  :قَالَتْ  «ِزَجْت بَِماِء اْلبَْحِر لََمَزَجْتهُ َكلَِمةا لَْو مُ  :لَقَْد قُْلتِ » :فَقَالَ  «تَْعنِي قَِصيَرةا »

رواه أبو باوب، «. َوأَنَّ لِي َكَذا َوَكَذا ،َما أُِحب  أَنِّي َحَكْيُت إِْنَساناا» :لَهُ إِْاَاااًا فَقَالَ 

والترمذي
6
. 

 الرتهيب من الشماتة باملسلم

 تعريف الشماتة

لعدوقال المناوي: الشماتة: الفرح بمصيبة ا
3
. 

 كراهة النفوس لشماتة األعداء

ا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه َغْضبَاَن أَِسفًا قَاَل بِْئَاَما َخلَْفتُُمواِي ِمْن قال هللا تعالى:  ﴿َولَمَّ

هُ إِلَْيِه قَاَل ا ْبَن أُمَّ إِنَّ اْلقَْوَم بَْعِدي أََعِجْلتُْم أَْمَر َربُِّكْم َوأَْلقَى األَْلَواَح َوأََخَذ بَِرْأِس أَِخيِه يَُجرُّ

*  اْستَْضَعفُواِي َوَكاُبوا يَْقتُلُواَنِي فاَل تُْشِمْت بَِي األَْعَداَء َوال تَْجَعْلنِي َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِمينَ 

اِحِميَن﴾   .[212-210]األعراف:قَاَل َربِّ اْغفِْر لِي َوأِلَِخي َوأَْبِخْلنَا فِي َرْحَمتَِك َوأَْاَت أَْرَحُم الرَّ

                                                 

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 3111(، والترمذي )1222رواه أبو باوب ) 2

 (.326) «مرامغاية ال»

 ، أي: فخرها وتكبرها واخوتها.«ُعبِّيَّةَ اْلَجاِهلِيَّةِ »قوله: 

 جمع ُجَعل بضم ففتح بويبة سوباء تدير الخراء بأافها. «الجعالن»، أي: أذل. «أهون»

 ، أي: العذرة. «النتن»

(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6233( )6236(، والترمذي )3501رواه أبو باوب) 6

 (.2113) «الماندالصحيح »

 (.605) «التوقيف» 3
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 الشماتة باملسلمني من صفات املنافقني

﴿إِْن تَْمَاْاُكْم َحَانَةٌ تَُاْؤهُْم َوإِْن تُِصْبُكْم َسيِّئَةٌ يَْفَرُحوا بِهَا َوإِْن قال هللا تعالى: 

ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنَّ هللا بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ﴾   .[260]آل عمران:تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا ال يَُضرُّ

﴿إِْن تُِصْبَك َحَانَةٌ تَُاْؤهُْم َوإِْن تُِصْبَك ُمِصيبَةٌ يَقُولُوا قَْد أََخْذاَا أَْمَراَا ِمْن وقال تعالى: 

قُْل لَْن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب هللاُ لَنَا هَُو َمْوالاَا َوَعلَى هللاِ  * قَْبُل َويَتََولَّوا َوهُْم فَِرُحونَ 

 .[12-10]التوبة:ْؤِمنُوَن﴾ فَْليَتََوكَِّل المُ 

 التعوذ باهلل من مشاتة األعداء

ُذ ِمْن َجْهِد اْلبًََلءِ » ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا  :، قَالَ َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ   ،يَتََعوَّ

متفق عليه«. َوَشَماتَِة اْْلَْعَداءِ  ،َوُسوِء اْلقََضاءِ  ،َوَدَرِك الشَّقَاءِ 
2
. 

 خصال اجلاهليةالشماتة من 

بََذةِ  لَقِيُت أَبَا َذرٍّ  :الَمْعُروِر ْبِن ُسَوْيٍد قَالَ  َعنِ   ،َوَعلَْيِه ُحلَّةٌ َوَعلَى ُغاَلِمِه ُحلَّةٌ  ،بِالرَّ

ِه فَقَاَل لِي النَّبِيُّ  :فََاأَْلتُهُ َعْن َذلَِك فَقَالَ   ،يَا أَبَا َذر  » ملسو هيلع هللا ىلصإِاِّي َسابَْبُت َرُجاًل فََعيَّْرتُهُ بِأُمِّ

هِ  فََمْن َكاَن  ،هللا تَْحَت أَْيِديُكمْ  َجَعلَُهمُ  ،إِْخَوانُُكْم َخَولُُكمْ  ،إِنََّك اْمُرؤ  فِيَك َجاِهلِيَّة   ،أََعيَّْرتَهُ بِأُمِّ

ا يَأُْكلُ  ا يَْلبَسُ  ،أَُخوهُ تَْحَت يَِدِه فَْليُْطِعْمهُ ِممَّ فَإِْن  ،بُُهمْ َوََل تَُكلِّفُوُهْم َما يَْغلِ  ،َوْليُْلبِْسهُ ِممَّ

متفق عليه«. َكلَّْفتُُموُهْم فَأَِعينُوُهمْ 
6
. 

 النهي عن الشماتة باملسلم

َوإِْن اْمُرؤ  »قال له:  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه، أن النبي َعْن أَبِي ُجَريٍّ َجابِِر ْبِن ُسلَْيٍم 

رواه أبو «. فَإِنََّما َوبَاُل َذلَِك َعلَْيهِ  ،َشتََمَك َوَعيََّرَك بَِما يَْعلَُم فِيَك فًََل تَُعيِّْرهُ بَِما تَْعلَُم فِيهِ 

باوب
3
. 

 الشماتة باملسلم تنايف حسن اخللق

                                                 

 (.6000(، ومالم )2330البخاري ) 2

 (.2222(، ومالم )30البخاري ) 6

إخاااوااكم »أي: خصااالة جاهلياااة. «، فياااك جاهلياااة»، أي: عبتاااه. «عيرتاااه بأماااه»قولاااه: 

 أي: خدمكم.«، خولكم

 .(212) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3053رواه أبو باوب ) 3
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« أَْحَسَن النَّاِس ُخلُقاا» ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  

متفق عليه
2
. 

ا َوََل » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  يَُكنِ  لَمْ : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ و فَاِحشا

ا شا متفق عليه«. إِنَّ ِمْن ِخيَاِرُكْم أَْحَسنَُكْم أَْخًَلقاا» :َوَكاَن يَقُولُ  «ُمتَفَحِّ
6
. 

 الشماتة دليل على انتزاع الرمحة من القلوب

«.  يُْرَحمُ َمْن ََل يَْرَحُم ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا قال: َرِضَي هللا َعْنهُ  هَُرْيَرةَ عن أبي 

متفق عليه
3
. 

َوإِنََّما يَْرَحُم هللا ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيدٍ و

َحَماءَ  متفق عليه «.ِعبَاِدِه الر 
3
. 

َمثَُل الُمْؤِمنِيَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ و

ِهمْ  َمثَُل الَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضو  تََداَعى لَهُ َسائُِر  ،َوتََعاطُفِِهمْ  ،َوتََراُحِمِهمْ  ،فِي تََوادِّ

َهِر َوالُحمَّى متفق عليه«. الَجَسِد بِالسَّ
1
. 

 الشماتة تورث العداوة والبغضاء

َوََل  ،ََل تَبَاَغُضوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، ْنهُ َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا عَ 

َوََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق  ،َوُكونُوا ِعبَاَد هللا إِْخَواناا ،َوََل تََدابَُروا ،تََحاَسُدوا

متفق عليه  «.ثًََلِث لَيَالٍ 
2
. 

 الشماتة تنايف األخوة الدينية

إِاََّما الُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّقُوا هللا لََعلَُّكْم ﴿قال هللا تعالى: 

 .[20]الحجرات:تُْرَحُموَن﴾ 

                                                 

 (.6320(، ومالم )2603البخاري ) 2

 (.6362(، ومالم )3111البخاري ) 6

 (.6325(، ومالم )2023البخاري ) 3

 (.163(، ومالم )2653البخاري ) 3

 (.6152(، ومالم )2022البخاري ) 1

 (.6111(، ومالم )2002البخاري ) 2
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 الرتهيب من الطعن يف األنساب والفخر باألحساب

 تعريف الطعن يف األنساب

الطعن في الناب معناه: التعيير بالناب أوافيه
2
. 

 تعريف الفخر باألحساب

منا قبهم ومآثرهم، واألحااب جمع حاب: هو  و الشرف باآلباء والتعاظم بَِعدِّ ه

مايعده المرء من الخصال له، أو آلبائه من احو شجاعة وفصاحة
6
. 

 الطعن يف النسب من األذية

وا فَقَِد ﴿َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََابُ وهللا تبارك وتعالى يقول: 

 .[15]األحزاب:اْحتََملُوا بُْهتَااًا َوإِْثًما ُمبِينًا﴾ 

 الطعن يف األنساب من أمور اجلاهلية

تِي ِمْن أَْمِر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  أَْربَع  فِي أُمَّ

َواَْلْستِْسقَاُء بِالن ُجوِم  ،َوالطَّْعُن فِي اْْلَْنَسابِ  ،فَْخُر فِي اْْلَْحَسابِ الْ  ،الَجاِهلِيَِّة ََل يَْتُرُكونَُهنَّ 

رواه مالم«. َوالنِّيَاَحةُ 
3
. 

تِي ِمْن أَْمِر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و أَْربَع  فِي أُمَّ

 ،َوُمِطْرنَا بِنَْوِء َكَذا َوَكَذا ،َوالنِّيَاَحةُ  ،طَاُعُن فِي اْْلَْنَسابِ التَّ  :اْلَجاِهلِيَِّة لَْن يََدُعوُهنَّ 

ُجُل يَْشتَِري اْلبَِعيَر اْْلَْجَرَب فَيَْجَعلُهُ فِي ِمائَِة بَِعيٍر فَتَْجَرُب فََمْن أَْعَدى  َواْلَعْدَوى الرَّ

لَ  رواه أحمد، والترمذي«. اْْلَوَّ
3
. 

                                                 

: فمااثال ( للعالمااة اباان عثيمااين رحمااه هللا قااال6/2203) «شاارح رياااض الصااالحين» 2

يقول في التعيير: أات مان القبيلاة الفالاياة التاي ال تادفع العادو وال تحماي الفقيار، وياذكر 

فيها معايب، أو مثاًل يقول: أات تدعي أااك مان آل فاالن ولاات مانهم أاات ماا فياك خيار 

 هؤالء القبيلة، لو كنت منهم لكان فيك خير، أو ما أشبه ذلك اهـ

 ي رحمه هللا.( للمناو2/112« )فيض القدير» 6

 (.133رواه مالم ) 3

 =(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2002(، والترمااذي )6/311رواه أحمااد ) 3
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ُشْعبَتَاِن ِمْن أَْمِر الَجاِهلِيَِّة ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َي هللا َعْنهُ َرضِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و 

ا األبب »رواه أحمد، والبخاري في «. َوالطَّْعُن فِي النََّسبِ  ،النِّيَاَحةُ  :يَْتُرُكهَُما النَّاُس أَبَدا

«المفرب
2
. 

الطَّْعُن فِي  ،اَلِل اْلَجاِهلِيَّةِ ِخاَلٌل ِمْن خِ : عن ابن عباس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ و

. رواه إِاَّهَا ااِلْستِْاقَاُء بِاأْلَْاَواءِ  :َويَقُولُونَ  :َواَِاَي الثَّالِثَةَ قَاَل ُسْفيَانُ  ،َوالنِّيَاَحةُ  ،اأْلَْاَاابِ 

البخاري
6
. 

الطعن يف النسب كفر عملي
3

 

اْثنَتَاِن فِي النَّاِس ُهَما بِِهْم » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا قَاَل : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

رواه مالم«. َوالنِّيَاَحةُ َعلَى الَميِّتِ  ،الطَّْعُن فِي النََّسبِ  :ُكْفر  
3
. 

حتريم املفاخرة باألنساب
5

 

في أمتي حتى  يزلن ثًلث َل»: ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

رواه أبو يعلي «.في اْلنساب، واْلنواء تقوم الساعة: النياحة، والمفاخرة
2
. 

كلكم بنو آدم، وآدم خلق من : »ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و

رواه  «.لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على هللا من الجعًلن ،تراب

=

                                                                                                                                   

 النجم. «والنوء»(، 031) «الصحيحة»(، وذكره في 553) «صحيح الجامع»

(، وحاااانه العالماااة 311) «األبب المفااارب»(، والبخااااري فاااي 6/332رواه أحماااد ) 3

 (.2512« )الصحيحة»في  األلبااي رحمه هللا

 

 أي: خصال. «خالل»(، قوله: 3510رواه البخاري ) 6

يقال: له كفر عملي، وكفار بون كفار وهاو ال يخارج مان ملاة اإلساالم، ولكان صااحبه  3

 على خطر.

 (.20رواه مالم ) 3

 (.1/351) «الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  1

(، 3032« )الجامع الصحيح»ه شيخنا رحمه هللا في (، وصحح0/20رواه أبو يعلي ) 2

 النجوم. :هي« واألاواء»
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البزار
2
. 

اليفتخر باآلباء الكفار
2

 

ََل تَْفتَِخُروا بِآبَائُِكْم الَِّذيَن َماتُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، هَُماَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعنْ 

فََوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لََما يَُدْهِدهُ اْلُجَعُل بَِمْنَخَرْيِه َخْير  ِمْن آبَائُِكْم الَِّذيَن َماتُوا  ،فِي الَجاِهلِيَّةِ 

رواه أحمد«. فِي الَجاِهلِيَّةِ 
3
. 

ن ضمرة قال: شهدته يوماً يعني أُبَي  بن كعب وإذا رجل يتعزى بعزاء عن عتي بو

ه بأير أبيه ولم يكنه، فكأنَّ القوم استنكروا ذلك منه فقال: ال تلومواي فإِن  الجاهلية فأعضَّ

وه وَل تكنوا»قال لنا:  ملسو هيلع هللا ىلصابي هللا  رواه «. من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعض 

«ليلةعمل اليوم وال»الناائي في 
3
. 

إِنَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ قَْد أَْذَهَب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

أَْنتُْم بَنُو آَدَم َوآَدُم ِمْن  ،َوفَاِجر  َشقِي   ،َوفَْخَرَها بِاْْلبَاِء ُمْؤِمن  تَقِي   ،َعْنُكْم ُعبِّيَّةَ اْلَجاِهلِيَّةِ 

أَْو لَيَُكونُنَّ أَْهَوَن َعلَى  ،لَيََدَعنَّ ِرَجال  فَْخَرهُْم بِأَْقَواٍم إِنََّما ُهْم فَْحم  ِمْن فَْحِم َجَهنَّمَ  ،بٍ تَُرا

رواه أبو باوب، والترمذي«. نَ هللا ِمَن الِجْعًَلِن الَّتِي تَْدفَُع بِأَْنفَِها النَّتَ 
1
. 

فَقَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاْاتََاَب َرُجاَلِن َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ و

اْنتََسَب َرُجًَلِن َعلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصأَاَا فاَُلُن ْبُن فاَُلٍن فََمْن أَْاَت اَل أُمَّ لََك فَقَاَل َرُسوُل هللا  :أََحُدهَُما

فًَُلٍن َحتَّى َعدَّ تِْسَعةا فََمْن أَْنَت ََل أُمَّ  أََحُدُهَما أَنَا فًَُلُن ْبنُ  :َعْهِد ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم فَقَالَ 

ْسًَلِم قَالَ  :لََك قَالَ  أَنَّ  ،فَأَْوَحى هللا إِلَى ُموَسى َعلَْيِه السًََّلم :أَنَا فًَُلُن ْبُن فًَُلٍن اْبُن اإْلِ
                                                 

(، وصححه العالمة األلباااي رحماه هللا 6033) «كشف األستار»رواه البزار كما في  2

 (.3125« )صحيح الجامع»في 

جماع جعال: وهاي بويباة ساوباء قوتهاا الغاائط فاإن شامت ريًحاا طيباة  «الجعالن»قوله: 

 ماتت.

 (.1/351) «جامعه»يضاً من تبويب شيخنا رحمه هللا في وهذا أ 6

 (.3036) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6031رواه أحمد ) 3

 والذي يدهده الجعل بمنخريه هو: الغائط.

(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 130ص«)عماال اليااوم والليلااة»رواه الناااائي فااي  3

 (.2/31) «الصحيح الماند»

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 3111(، والترمذي )1222ه أبو باوب )روا 1

 (، وقد سبق شرحه.326) «غاية المرام»
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ا أَْنَت أَي َها الُمْنتَِمي أَْو الُمْنتَِسُب إِ    ،لَى تِْسَعٍة فِي النَّاِر فَأَْنَت َعاِشُرُهمْ َهَذْيِن الُمْنتَِسبَْيِن أَمَّ

ا أَْنَت يَا َهَذا الُمْنتَِسُب إِلَى اْثنَْيِن فِي الَجنَِّة فَأَْنَت ثَالِثُُهَما فِي الَجنَّةِ  رواه أحمد «.َوأَمَّ
2
. 

 التفاخر باألحساب من أمور اجلاهلية

ثًَلثَة  ِمَن الَجاِهلِيَِّة: » ، قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ هللا َعْن َسْلَماَن اْلفَاِرِسيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ، َعْن اَ 

رواه الطبرااي .«، َوالنِّيَاَحةُ  َوالطَّْعُن فِي اْلَْنَسابِ اْلفَْخُر بِاْلَْحَساِب، 
6
. 

 التفاخر منا  للتواضع

نَّ هللا َوإِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر الُمَجاِشِعيِّ 

رواه  «.أَْوَحى إِلَيَّ أَْن تََواَضُعوا َحتَّى ََل يَْفَخَر أََحد  َعلَى أََحٍد َوََل يَْبِغ أََحد  َعلَى أََحدٍ 

مالم
3
. 

 التفاخر من الكرب

ْر َخدََّك لِلنَّاِس َوال تَْمِش فِي األَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللا ال يُِحبُّ قال هللا تعالى:  ﴿َوال تَُصعِّ

[25]لقمان:ُمْختَاٍل فَُخوٍر﴾  ُكلَّ 
3
. 

ََل يَْدُخُل الَجنَّةَ َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ و

ٍة ِمْن ِكْبرٍ  ُجَل يُِحبُّ أَْن يَُكوَن ثَْوبُهُ َحَانً  :قَاَل َرُجلٌ  «َكاَن فِي قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ ا َواَْعلُهُ إِنَّ الرَّ

رواه مالم«. إِنَّ هللا َجِميل  يُِحب  الَجَماَل اْلِكْبُر بَطَُر الَحقِّ َوَغْمطُ النَّاسِ » :قَالَ  ؟َحَانَةً 
1
. 

                                                 

« الصااااحيحة»(، وصااااححه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي 1/265رواه أحمااااد ) 2

(2600.) 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2200) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  6

 (.2502) «الصحيحة»(، وااظر 3011) «حيح الجامعص»

وفي الباب حديث أباي مالاك، وحاديث أباي هريارة رضاي هللا عنهماا، وقاد سابقا فاي هاذا 

 الباب.  

 (.6521رواه مالم) 3

ْر َخدََّك لِلنَّاسِ ﴿معنى 3  ﴾، أي: تميله وتعرض به عن الناس تكبًرا عليهم.تَُصعِّ

 التبختر.  «والمرح»

 = (.12رواه مالم ) 1
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 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَااَل  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوأَبِي هَُرْيَرةَ و

ْبتُهُ  ،ْبِريَاُء ِرَداُؤهُ َواْلكِ  ،اْلِعز  إَِزاُرهُ » رواه مالم«. فََمْن يُنَاِزُعنِي َعذَّ
2
. 

 النسب بدون عمل صاحل ال يغين عن صاحبه شيًئا

﴿َواَاَبى اُوٌح َربَّهُ فَقَاَل َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن أَْهلِي َوإِنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوأَْاَت قال هللا تعالى: 

يَا اُوُح إِاَّهُ لَْيَس ِمْن أَْهلَِك إِاَّهُ َعَمٌل َغْيُر َصالٍِح فاَل تَْاأَْلِن َما لَْيَس قَاَل *  أَْحَكُم اْلَحاِكِمينَ 

قَاَل َربِّ إِاِّي أَُعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس *  لََك بِِه ِعْلٌم إِاِّي أَِعظَُك أَْن تَُكوَن ِمَن اْلَجاِهلِينَ 

 .[30-31]هوب:لِي َوتَْرَحْمنِي أَُكْن ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾ لِي بِِه ِعْلٌم َوإاِلَّ تَْغفِْر 

﴿َضَرَب هللاُ َمثاًَل لِلَِّذيَن َكفَُروا اِْمَرأَةَ اُوٍح َواِْمَرأَةَ لُوٍط َكااَتَا تَْحَت َعْبَدْيِن وقال تعالى: 

اِخلِيَن﴾  ِمْن ِعبَاِباَا َصالَِحْيِن فََخااَتَاهَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنهَُما ِمَن هللاِ  َشْيئًا َوقِيَل اْبُخال النَّاَر َمَع الدَّ

 .[20]التحريم:

َوأَْنِذْر ﴿ ِحيَن أُْنِزَل َعلَْيهِ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

 ََل أُْغنِي َعْنُكْم ِمَن هللا اْشتَُروا أَْنفَُسُكْم ِمَن هللا ،يَا َمْعَشَر قَُرْيشٍ ﴾ َعِشيَرتََك اْْلَْقَربِينَ 

ََل  ،يَا َعبَّاَس ْبَن َعْبِد الُمطَّلِبِ  ،ََل أُْغنِي َعْنُكْم ِمَن هللا َشْيئاا ،يَا بَنِي َعْبِد الُمطَّلِبِ  ،َشْيئاا

ةَ َرُسوِل هللا يَا فَاِطَمةُ  ،ْيئااََل أُْغنِي َعْنِك ِمَن هللا شَ  ،أُْغنِي َعْنَك ِمَن هللا َشْيئاا يَا َصفِيَّةُ َعمَّ

متفق عليه«. َسلِينِي بَِما ِشْئِت ََل أُْغنِي َعْنِك ِمَن هللا َشْيئاا ،بِْنَت َرُسوِل هللا
6
. 

ِجهَاًرا َغْيَر ِسرٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ و

«. إِنََّما َولِيَِّي هللا َوَصالُِح الُمْؤِمنِينَ  ،ًَلناا لَْيُسوا لِي بِأَْولِيَاءَ أَََل إِنَّ آَل أَبِي يَْعنِي فُ  »:يَقُولُ 

متفق عليه
3
. 

إن أوليائي يوم القيامة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنه، عن أبي هريرةو

المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فًل يأتيني الناس باْلعمال وتأتون بالدنيا 

، وأعرض في كال «ى رقابكم، فتقولون: يا محمد، فأقول هكذا وهكذا: َلتحملونها عل

=

                                                                                                                                   

 ، أي: احتقارهم. «وغمط الناس»، أي: بفعه وربه على قائله. «بطر الحق»قوله: 

 (.6260رواه مالم ) 2

 (.602(، ومالم )6013البخاري ) 6

 «َسااأَبُلُّهَا بِباََللِهَااا َرِحاام لَهاامْ  نْ لَُكااو»(، زاب البخاااري 621(، ومااالم )1110البخاااري ) 3

 يعني أصلها بصلتها.
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«األبب المفرب». رواه البخاري في عطفيه 
2
. 

لما بعثه إلى اليمن  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  رضي هللا عنهعن معاذ بن جبل و (6322

إن أهل بيتي هؤَلء يرون »إلى المدينة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصخرج معه يوصيه، ثم التفت رسول هللا 

 ،إن أوليائي منكم المتقون، من كانوا وحيث كانوا ،لناس بي، وليس كذلكأنهم أولى ا

اللهم إني َل أحل لهم فساد ما أصلحت، وايم هللا لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأن 

«الانة»رواه ابن أبي عاصم في  «.اإلناء في البطحاء
6
. 

َوَمْن بَطَّأَ بِِه َعَملُهُ لَْم » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

رواه مالم«. يُْسِرْع بِِه نََسبُهُ 
3
. 

                                                 

الجاامع »(، وحانه شايخنا رحماه هللا فاي 6/636) «األبب المفرب»رواه البخاري في  2

 (. 3060) «الصحيح

الجااامع »(، وصااححه شاايخنا رحمااه فااي 13)ص «الااانة»رواه اباان أبااي عاصاام فااي  6

 (.3065) «الصحيح

 (:205)ص« رياض الجنة»قال شيخنا رحمه هللا في  (.6211رواه مالم )3

األعمااال الصاالحة ياادل علااى ساقوط الهمااة ولقااد االفتخاار بمااا علياه اآلباااء والتقاعااد عان 

 أحان القائل إذ يقول:

 لانا على األاااب اتكل =إاا وإن أااابنا عظمت

 وقال آخر: 

 إاما الناس ألم وألب=أيها الطالب فخًرا بالناب

 أو حديد أو احاس أو ذهب=هل تراهم خلقوا من فضة

 هل سوى لحم وعظم وعصب=أو ترى فضلهم في خلقهم

 وبأخالق كرام وأبب=فضل بعلم راجحإاما ال

 فاق من فاخر منهم وغلب =ذاك من فاخر في الناس به 

 وقال آخر:

 رب مملوك إذا كشفته = كان من مواله أولى بالكرم

 فهو ممدوح على أحواله  =   وترى مواله يهجى ويذم

 وتراه كيف يعلو بائًما =   وترى مواله من تحت القدم

 = وأباه تلقاه أعلى وأتموفتى تلقى أباه بواه  = 
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 ين ال باألنساب واألحسابالتفاضل إمنا هو بالتقوى والدِّ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس إِاَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُاثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل قال هللا تعالى: 

 .[23]الحجرات:َعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللا َعلِيٌم َخبِيٌر﴾ لِتَ 

 :قَالَ  ؟َمْن أَْكَرُم النَّاسِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قِيلَ قَاَل:  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

متفق عليه«. أَْتقَاُهمْ »
2
. 

فِي َوَسِط أَيَّاِم التَّْشِريِق  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع ُخْطبَةَ َرُسوِل هللا  َحدَّثَنِي َمنْ  قَاَل: َعْن أَبِي اَْضَرةَ و

أَََل ََل فَْضَل لَِعَربِي  َعلَى  ،َوإِنَّ أَبَاُكْم َواِحد   ،أَََل إِنَّ َربَُّكْم َواِحد   ،يَا أَي َها النَّاسُ » :فَقَالَ 

َوََل أَْسَوَد َعلَى أَْحَمَر إَِلَّ  ،ََل ِْلَْحَمَر َعلَى أَْسَودَ وَ  ،َوََل لَِعَجِمي  َعلَى َعَربِي   ،أَْعَجِمي  

«بِالتَّْقَوى
6
 رواه أحمد. .

 االفتخار جيلب بغض اهلل لصاحبه

[32]النااء:﴾ ﴿إِنَّ هللا ال يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًراقال هللا تعالى:  
3
. 

 .[25]لقمان:تَاٍل فَُخوٍر﴾ ﴿إِنَّ هللا ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمخْ وقال تعالى: 

 ثًلثة يبغضهم هللا:»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  َعْن أَبِي َذرٍّ و

﴾ إِنَّ هللا ََل يُِحب  ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ ﴿ َوأَْنتُْم تَِجُدوَن فِي ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ  :اْلفَُخوُر الُمْختَالُ 

=

                                                                                                                                   

 من بنيه ثم ال يعتل إن  =طلب المعروف منه بالصمم

 وكذاك الناس فأعلم ربنا= قدر األخالق فيهم وقام

إن مان الشاعر »أااه قاال:  ملسو هيلع هللا ىلصقد استرسلت في ذكر هذه األبيات ألاه قد ثبات عان رساول 

اَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُاثَاى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاُس إِ  . وهذه األبيات باخله تحت قوله تعالى:«لحكمة

َعلِااايٌم َخبِياااٌر﴾  هللاَوَجَعْلنَااااُكْم ُشاااُعوبًا َوقَبَائِاااَل لِتََعااااَرفُوا إِنَّ أَْكاااَرَمُكْم ِعْناااَد هللاِ أَْتقَااااُكْم إِنَّ 

 اهـ.           [23]الحجرات:

 (.6305(، ومالم )3313البخاري ) 2

 (.  3061« )الجامع الصحيح»رحمه هللا في  (، وصححه شيخنا1/322رواه أحمد ) 6

، أي: علاى النااس يارى أااه خيار مانهم فهاو فاي ﴾فَُخوًرا﴿: «تفايره»قال ابن كثير في  3

 افاه كبير، وهو عند هللا حقير وعند الناس بغيض اهـ.
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فُ  ،َوالتَّاِجرُ  ،َواْلبَِخيُل الَمنَّانُ   . رواه أحمد«َواْلبَيَّاُع الَحًلَّ
2
. 

                                                 

، في حديث طويل، وقد سبق بتماماه، وصاححه شايخنا الاوابعي (1/202رواه أحمد ) 2

 (.606« )حيح الماندالص»رحمه هللا في 
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 الترهيب من الغش والخداع

 تعريف الغش لغة واصطالًحا

الغش لغة: اقيض النصح
2
. 

ا ِمْن بَاِب قَتَلَ وقال القيومي:  َوااِلْسُم ِغشٌّ بِاْلَكْاِر لَْم يَْنَصْحهُ َوَزيََّن لَهُ  ،َغشَّهُ َغشَّ

َولَبٌَن َمْغُشوٌش َمْخلُوطٌ بِالَماءِ  ،َغْيَر الَمْصلََحةِ 
6
. 

ْلَعِة ِمْن اَْحِو بَائٍِع أَْو ُمْشتٍَر فِيهَا َشْيئًا لَْو اطَّلََع َعلَْيهِ واصطالًحا: هو  أَْن يَْعلََم ُذو الاِّ

ُمِريُد أَْخِذهَا َما أََخَذهَا بَِذلَِك الُمقَابِلِ 
3

. هذا تعريف الغش في البيع أما في النصح فهو: 

اب القلب وعبوس الوجهسو
3
. 

 تعريف اخلداع لغة واصطالًحا

 الخداع لغة: إخفاء الشيء.

واصطالًحا: إازال الغير عما هو بصدبه بأمر يبديه على خالف ما يخفيه
1
. 

 اخلداع من صفات الكفرة

َدَك بِنَْصِرهِ ﴿َوإِْن يُِريُدوا أَْن يَْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْابََك هللاُ هَُو الَِّذي أَيَّ قال هللا تعالى: 

 .[26]األافال:َوبِالُمْؤِمنِيَن﴾ 

 اخلداع من صفات املنافقني

﴿يَُخاِبُعوَن هللا َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إاِلَّ أَافَُاهُْم َوَما قال هللا تعالى عنهم: 

 .[1]البقرة:يَْشُعُروَن﴾ 

                                                 

 . (2/363« )لاان العرب» 2

 (.200« )المصباح المنير» 6

 (.363) «الزواجر» 3

 ( للكفوي.206) «الكليات» 3

 ( للراغب.233) «المفربات» 1
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الِة قَاُموا ﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن يَُخاِبُعوَن هللا وَ وقال تعالى:   هَُو َخاِبُعهُْم َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصَّ

 .[236]النااء:ُكَاالَى يَُراُءوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن هللا إاِلَّ قَلِياًل﴾ 

 اخلداع من صفات الفجرة

 ،الُمْؤِمُن ِغر  َكِريم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 

رواه أبو باوب، والترمذي«. َواْلفَاِجُر ِخب  لَئِيم  
2
. 

 اخلداع شأن من ال خيا  اهلل

 :لَْم يَتََكلَّْم فِي الَمْهِد إَِلَّ ثًََلثَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 

اَوَكاَن ُجَريْ  ،َوَصاِحُب ُجَرْيجٍ  ،ِعيَسى اْبُن َمْريَمَ  فَاتََّخَذ َصْوَمَعةا فََكاَن فِيَها  ،ج  َرُجًلا َعابِدا

هُ َوهَُو يَُصلِّي فَقَالَتْ  ي َوَصًَلتِي فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِهِ  ،يَا َربِّ  :فَقَالَ  ،يَا ُجَرْيجُ  :فَأَتَْتهُ أُم  أُمِّ

ا َكاَن ِمَن الَغِد أَتَْتهُ َوُهَو يَُصلِّي فَقَا ،فَاْنَصَرفَتْ  أُمِّي  ،يَا َربِّ  :فَقَالَ  ،يَا ُجَرْيجُ  :لَتْ فَلَمَّ

ا َكاَن ِمَن الَغِد أَتَْتهُ َوُهَو يَُصلِّي فَقَالَتْ  ،َوَصًَلتِي فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِهِ  يَا  :فَاْنَصَرفَْت فَلَمَّ

للهمَّ ََل تُِمْتهُ َحتَّى ا :فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِِه فَقَالَتْ  ،أُمِّي َوَصًَلتِي ،أَْي َربِّ  :فَقَالَ  ،ُجَرْيجُ 

ا َوِعبَاَدتَهُ  ،يَْنظَُر إِلَى ُوُجوِه الُموِمَساتِ  اْمَرأَة  بَِغي   َوَكانَتِ  ،فَتََذاَكَر بَنُو إِْسَرائِيَل ُجَرْيجا

َضْت لَهُ فَلَْم يَلْ  :إِْن ِشْئتُْم َْلَْفتِنَنَّهُ لَُكْم قَالَ  :يُتََمثَُّل بُِحْسنَِها فَقَالَتْ  فَأَتَْت  :تَفِْت إِلَْيَهافَتََعرَّ

ا َولََدْت  ،فَأَْمَكنَْتهُ ِمْن نَْفِسَها فََوقََع َعلَْيَها ،َراِعياا َكاَن يَأِْوي إِلَى َصْوَمَعتِهِ  فََحَملَْت فَلَمَّ

َما  :فَقَالَ  َوَجَعلُوا يَْضِربُونَهُ  ،فَأَتَْوهُ فَاْستَْنَزلُوهُ َوَهَدُموا َصْوَمَعتَهُ  ،ُهَو ِمْن ُجَرْيجٍ  :قَالَتْ 

بِي  فََجاُءوا بِِه فَقَالَ  :َزنَْيَت بَِهِذِه اْلبَِغيِّ فََولََدْت ِمْنَك فَقَالَ  :َشأْنُُكْم قَالُوا َدُعونِي  :أَْيَن الصَّ

بِيَّ فَطََعَن فِي بَْطنِِه َوقَالَ  :َحتَّى أَُصلَِّي فََصلَّى ا اْنَصَرَف أَتَى الصَّ وَك َمْن أَبُ  ،يَا ُغًَلمُ  :فَلَمَّ

اِعي قَالَ  :قَالَ  نَْبنِي لََك  :َوقَالُوا ،فَأَْقبَلُوا َعلَى ُجَرْيٍج يُقَبِّلُونَهُ َويَتََمسَُّحوَن بِهِ  :فًَُلن  الرَّ

َوبَْينَا َصبِي  يَْرَضُع ِمْن  ،فَفََعلُوا ،ََل أَِعيُدوَها ِمْن ِطيٍن َكَما َكانَتْ  :َصْوَمَعتََك ِمْن َذَهٍب قَالَ 

ِه فَمَ  هُ اللهمَّ اْجَعْل اْبنِي ِمْثَل  :رَّ َرُجل  َراِكب  َعلَى َدابٍَّة فَاِرَهٍة َوَشاَرٍة َحَسنٍَة فَقَالَتْ أُمِّ أُم 

ثُمَّ أَْقبََل َعلَى ثَْديِهِ  ،اللهمَّ ََل تَْجَعْلنِي ِمْثلَهُ  :فَنَظََر إِلَْيِه فَقَالَ  ،فَتََرَك الثَّْدَي َوأَْقبََل إِلَْيهِ  ،َهَذا

َوهَُو يَْحِكي اْرتَِضاَعهُ بِإِْصبَِعهِ  ملسو هيلع هللا ىلصفََكأَاِّي أَْاظُُر إِلَى َرُسوِل هللا  :قَالَ  «.َل يَْرتَِضعُ فََجعَ 

                                                 

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا فاي 2123(، والترمذي )3010رواه أبو باوب ) 2

 (.131) «الصحيحة»

 ي رحمه هللا تعالى:قال أبو جعفر الطحاو

 في كالم العرب هو الذي ال غائلة وال باطن له يخالف ظاهره. «الغر»

 ظاهره خالف باطنه اهـ.« والفاجر»

 الخب هو: الخدَّاع المكار الخبيث. «خب»ومعنى 
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بَّابَِة فِي فَِمهِ  هَا قَالَ  ،الاَّ وا بَِجاِريٍَة َوهُْم يَْضِربُونََها َويَقُولُونَ » :فََجَعَل يَُمصُّ َزنَْيِت  :َوَمر 

هُ َسَرْقِت َوِهَي تَقُوُل َحْسبِ  فَتََرَك  ،اللهمَّ ََل تَْجَعْل اْبنِي ِمْثلََها :َي هللا َونِْعَم اْلَوِكيُل فَقَالَْت أُم 

َضاَع َونَظََر إِلَْيَها فَقَالَ  َحْلقَى َمرَّ  :فَُهنَاَك تََراَجَعا الَحِديَث فَقَالَتْ  ،اللهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثلََها :الرَّ

وا  ،اللهمَّ ََل تَْجَعْلنِي ِمْثلَهُ  :اللهمَّ اْجَعْل اْبنِي ِمْثلَهُ فَقُْلتَ  :َرُجل  َحَسُن الَهْيئَِة فَقُْلتُ  َوَمر 

اللهمَّ ََل تَْجَعْل اْبنِي ِمْثلََها  :َزنَْيِت َسَرْقِت فَقُْلتُ  :َوُهْم يَْضِربُونََها َويَقُولُونَ  ،بَِهِذِه اْْلََمةِ 

ا فَقُْلتُ إِ  :اللهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثلََها قَالَ  :فَقُْلتَ  ُجَل َكاَن َجبَّارا اللهمَّ ََل تَْجَعْلنِي ِمْثلَهُ  :نَّ َذاَك الرَّ

«. اللهمَّ اْجَعْلنِي ِمْثلََها :لََها َزنَْيِت َولَْم تَْزِن َوَسَرْقِت َولَْم تَْسِرْق فَقُْلتُ  :َوإِنَّ َهِذِه يَقُولُونَ 

متفق عليه
2
. 

 الغش واخلداع من الكبائر

َمرَّ َعلَى ُصْبَرِة طََعاٍم فَأَْدَخَل يََدهُ » ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُريْ 

َماُء يَا َرُسوَل  :قَالَ  «؟َما َهَذا يَا َصاِحَب الطََّعامِ  :فِيَها فَنَالَْت أََصابُِعهُ بَلًَلا فَقَالَ  أََصابَْتهُ الاَّ

رواه «. َمْن َغشَّ فَلَْيَس ِمنِّي ،َكْي يََراهُ النَّاسُ  ،الطََّعامِ  أَفًََل َجَعْلتَهُ فَْوقَ » :قَالَ  ،هللا

مالم
6
. 

َمْن َغشَّنَا فَلَْيَس ِمنَّا، » :ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و

رواه الطبرااي .«َوَمْن َرَماناا بِاللَّْيِل فَلَْيَس ِمنَّا
3
. 

                                                 

 (.6110(، ومالم )3332البخاري ) 2

مااة، وتجماع ، أي: الزوااي البغايا المتجااهرات باذلك، والواحاده مو«الموماات»قوله: 

 مياميس أيًضا.

 ، أي: يضرب به المثل الافرابها به.«يتمثل بحانها»

 الشارة: الهيئة واللباس. «وشارة حانة»الفارهة: النشيطة الحابة القوية.  «بابة فارهة»

معناه: أقبلات علاى الرضايع تحدثاه، وكااات أوالً ال تاراه أهاالً للكاالم  «تراجعا الحديث»

أي: أصااابه هللا «، حلقااى»علماات أاااه أهاال لااه، فاااألته وراجعتااه. فلمااا تكاارر منااه الكااالم 

 بوجع في حلقه.

 ، أي: سالًما من المعاصي كما هي سالمة. «مثلها»

 (.206رواه مالم ) 6

 أي: بالمطر.«، أصابته الاماء»، أي: كومة. «صبرة»قوله: 

مع الجااا»(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 22/662) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.3263) «الصحيح
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(: 333)ص «فتح المجيد»لعالمة عبد الرحمن بن حان رحمه هللا في فائدة: قال ا 

كل ذاب ختمه هللا بنار أو لعنة، : ما قاله المحققون من العلماء -أي: الكبيرة-وضابطها 

 أو غضب، أو عذاب. زاب شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: أو افي إيمان.

من فعل كذا وكذا اهـ. كالمه ، أو قال: ليس منا، ملسو هيلع هللا ىلصقلت: ومن برئ منه رسول هللا 

 رحمه هللا.

 اخلداع من أسباب دخول النار

َوأَْهُل »...  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر الُمَجاِشِعيِّ َرِضَي هللا َعْنهُ 

ِعيُف الَِّذي ََل َزْبَر لَهُ الَِّذيَن ُهْم فِيُكْم تَبَعاا ََل  :النَّاِر َخْمَسة    ،يَْبتَُغوَن أَْهًلا َوََل َماَلا الضَّ

َوالَخائُِن الَِّذي ََل يَْخفَى لَهُ طََمع  َوإِْن َدقَّ إَِلَّ َخانَهُ َوَرُجل  ََل يُْصبُِح َوََل يُْمِسي إَِلَّ َوُهَو 

اشُ  ،أَْو اْلَكِذبَ  ،َوَذَكَر اْلبُْخلَ  ،يَُخاِدُعَك َعْن أَْهلَِك َوَمالِكَ  ْنِظيُر اْلفَحَّ . رواه مالم«َوالشِّ
2
. 

نَا فَلَْيَس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ و َمْن َغشَّ

رواه ابن حبان، والطبرااي .«ِمنَّا، َوالَمْكُر َواْلِخَداُع فِي النَّارِ 
6
. 

 غش الرعية من أسباب احلرمان من اجلنة  ودخول النار

َما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  المزاي رضي هللا عنه، قال: سمعتْبِن يََااٍر َعْن َمْعقِِل 

َم هللا َعلَْيِه  ،ِمْن َعْبٍد يَْستَْرِعيِه هللا َرِعيَّةا  يَُموُت يَْوَم يَُموُت َوُهَو َغاش  لَِرِعيَّتِِه إَِلَّ َحرَّ

متفق عليه«. الَجنَّةَ 
3
. 

َها فَهَُو » ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : قَالَ وعنه رضي هللا عنه  أَي َما َراٍع اْستُْرِعَي َرِعيَّةا فََغشَّ

رواه أحمد«. فِي النَّارِ 
3
. 

                                                 

 (.6521رواه مالم ) 2

 أي: ال عقل له يزبره ويمنعه مما ال ينبغي.«، الذي ال زبر له»قوله: 

هاو الفحااش،  «والشانظير»، أي: ال يظهار لاه طماع. «والخائن الذي ال يخفى لاه طماع»

 والفحاش هو سيء الخلق.

حه العالماااة (، وصاااح20633) «الكبيااار»(، والطبراااااي فاااي 120رواه ابااان حباااان ) 6

 (.2015) «الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

 (.236(، ومالم )0210البخاري ) 3

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.2013) «الصحيحة»(، وهو في 1/61رواه أحمد ) 3
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 هالغاش واملخادع يف بيعه ُيحرم الربكة يف مال

ا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  إِنَّ َرُجًلا َحَمَل َمَعهُ َخْمرا

ُجُل إَِذا بَاَع الَخْمَر َشابَهُ بِالَماءِ  :يَبِيعُهُ َوَمَعهُ قِْرد  قَالَ  فِي َسفِينَةٍ   :ثُمَّ بَاَعهُ قَالَ  ،فََكاَن الرَّ

ا فِي  :فَأََخَذ اْلقِْرُد اْلِكيَس فََصِعَد بِِه فَْوَق الدَّقَِل قَالَ  ا فِي اْلبَْحِر َوِدينَارا فََجَعَل يَْطَرُح ِدينَارا

رواه أحمد«. قََسَمهُ  السَّفِينَِة َحتَّى
2
. 

                                                 

 (.2210) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 5032رواه أحمد ) 2



  الترهيب من الغش والخداع

 

511 

 

 عقوبة املخادع والغاش يف بيعه 

هللا يَْوَم  ثًََلث  ََل يَُكلُِّمُهمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 

يِهمْ  ،َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ  ،اْلقِيَاَمةِ  َعلَى فَْضِل َماٍء بِاْلفًََلِة  َرُجل   :َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم   ،َوََل يَُزكِّ

َوَرُجل  بَايََع َرُجًلا بِِسْلَعٍة بَْعَد اْلَعْصِر فََحلََف لَهُ بِاهلل َْلََخَذَها بَِكَذا  ،اْبِن السَّبِيلِ  يَْمنَعُهُ ِمنِ 

قَهُ َوُهَو َعلَى َغْيِر َذلِكَ  ا ََل يُبَايُِعهُ إَِلَّ  ،َوَكَذا فََصدَّ  لُِدْنيَا فَإِْن أَْعطَاهُ ِمْنَها َوَرُجل  بَايََع إَِماما

متفق عليه«. َوفَى َوإِْن لَْم يُْعِطِه ِمْنَها لَْم يَفِ 
2
. 

 من صور الغش واخلداع يف البيع

ْكبَاُن لِبَْيعٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َوََل  ،ََل يُتَلَقَّى الر 

بَِل َوََل تُصِ  ،َوََل يَبِْع َحاِضر  لِبَادٍ  ،َوََل تَنَاَجُشوا ،ْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ يَبِْع بَْعُضكُ  وا اإْلِ ر 

 ،فَإِْن َرِضيََها أَْمَسَكَها ،اْبتَاَعَها بَْعَد َذلَِك فَُهَو بَِخْيِر النَّظََرْيِن بَْعَد أَْن يَْحلُبََها فََمنِ  ،َواْلَغنَمَ 

ا ِمْن تَْمرٍ َوإِْن َسِخطََها َردََّها  متفق عليه «.َوَصاعا
6
. 

 ما يقوله من ُيْخدُع يف البيوع

أَاَّهُ يُْخَدُع فِي اْلبُيُوعِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل َذَكَر لِلنَّبِيِّ ، َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما

                                                 

 (.205(، ومالم )6351البخاري ) 2

 (.2121(، ومالم )6210البخاري ) 6

هااو أن يتلقااى الحضااري الباادوي قباال وصااوله إلااى البلااد  «ال يتلقااى الركبااان لبيااع»قولااه: 

ليشتري منه بأقل من ثمن المثل. قال البخاري: )باب النهي عان تلقاي الركباان وأن بيعاه 

ال مااربوب( ألن صاااحبه عاااص آثاام إذا كااان بااه عالًمااا، وهااو خااداع فااي البيااع، والخااداع 

 يجوز.

وقااال النااووي قااال العلماااء: وساابب التحااريم إزالااة الضاارر عاان الجالااب وصاايااته مماان 

 يخدعه اهـ.

النجش هو أن يزيد في ثمن الالعة ال لرغبة فيها بل ليخادع غياره  «وال تناجشوا»قوله: 

 ويغره ليزيد ويشتريها.

د إرابة بيعهاا ، أي: ال تجمعاوا اللابن فاي ضارعها عنا«وال تصاروا اإلبال والغانم»قوله: 

 حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أنَّ كثرةَ لبنها عابة لها ماتمرة.  
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متفق عليه«. ََل ِخًَلبَةَ  :إَِذا بَايَْعَت فَقُلْ » :فَقَالَ 
2
. 

َكاَن يَْبتَاُع َوفِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللا  َرِضَي هللا َعْنهُ  ِس ْبِن َمالِكٍ َعْن أَاَ و

اْحُجْر َعلَى فاَُلٍن فَإِاَّهُ يَْبتَاُع َوفِي  ،يَا اَبِيَّ هللا :فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصُعْقَدتِِه َضْعٌف فَأَتَى أَْهلُهُ اَبِيَّ هللا 

اْلبَْيِع فَقَاَل  إِاِّي اَل أَْصبُِر َعنِ  ،اْلبَْيِع فَقَاَل يَا اَبِيَّ هللا فَنَهَاهُ َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيُّ ُعْقَدتِِه َضْعٌف فََدَعاهُ ال

رواه أبو باوب، «. َهاَء َوَهاَء َوََل ِخًَلبَةَ  ،إِْن ُكْنَت َغْيَر تَاِرٍك اْلبَْيَع فَقُلْ » ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

والترمذي
6
. 

 من ماٍل اكتسبه غالُمه من خداع تورع أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه

َوَكاَن أَبُو  ،َكاَن أِلَبِي بَْكٍر ُغاَلٌم يُْخِرُج لَهُ اْلَخَراجَ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ 

 ؟تَْدِري َما هََذاأَ  :فََجاَء يَْوًما بَِشْيٍء فَأََكَل ِمْنهُ أَبُو بَْكٍر فَقَاَل لَهُ اْلُغاَلمُ  ،بَْكٍر يَأُْكُل ِمْن َخَراِجهِ 

ْاَااٍن فِي اْلَجاِهلِيَِّة َوَما أُْحِاُن اْلِكهَااَةَ إاِلَّ أَاِّي  :َوَما هَُو قَالَ  :فَقَاَل أَبُو بَْكرٍ  ُكْنُت تََكهَّْنُت إِلِ

َدهُ فَقَاَء ُكلَّ َشْيٍء فِي فَهََذا الَِّذي أََكْلَت ِمْنهُ فَأَْبَخَل أَبُو بَْكٍر يَ  ،َخَدْعتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَْعطَااِي بَِذلِكَ 

. رواه البخاريبَْطنِهِ 
3
. 

 من صور اخلداع يف الزينة

لََعَن هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما  (6326

متفق عليه«. َواْلَواِشَمةَ َوالُمْستَْوِشَمةَ  ،اْلَواِصلَةَ َوالُمْستَْوِصلَةَ 
3
. 

َوأَْخَرَج ُكبَّةً  ،قَِدَم ُمَعاِويَةُ الَمِدينَةَ فََخطَبَنَا :ْبِن الُمَايَِّب قَالَ  َعْن َسِعيدِ و (6323

                                                 

 (.2133(، ومالم )6220البخاري ) 2

 ، أي: ال خديعة.«ال خالبة»قوله: 

الجامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3/311(، والترمذي )1/312رواه أبو باوب ) 6

 (.2003) «الصحيح

 (.3536رواه البخاري ) 3

 ، أي: غلته.«يأكل من خراجه»قوله: 

 (.6263(، ومالم )1130البخاري ) 3

هي التاي تطلاب أن  «والماتوصلة»هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.  «الواصلة»

هي من تفعل الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو احوها في ظهار « والواشمة»يُفعل بها ذلك. 

هاي مان طلبات  «والماتوشامة»ايل الدم.الكف، أو المعصم، أو الشفة، أو غيرها حتى ي

 فعل ذلك.
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اهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُكْنُت أَُرى أَنَّ أََحًدا يَْفَعلُهُ إاِلَّ اْليَهُوَب إِنَّ َرُسوَل هللا  :فَقَالَ ، ِمْن َشَعرٍ   بَلََغهُ فََامَّ

ورَ  . متفق عليهالزُّ
2
. 

 ضي املمتلكةااألر من صور الغش واخلداع يف

لََعَن هللا » ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قَالَ  :قَالَ عن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه  (6323

َولََعَن هللا َمْن  ،َولََعَن هللا َمْن آَوى ُمْحِدثاا ،َولََعَن هللا َمْن َذبََح لَِغْيِر هللا ،َمْن لََعَن َوالَِدهُ 

رواه مالم«. َغيََّر َمنَاَر اْْلَْرضِ 
6
. 

 ش واخلداع يف النكاحمن صور الغ

الُمِحلَّ » ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6321

رواه الترمذي، والناائي «.لَهُ  َوالُمَحلَّلَ 
3
. 

 حتريم خداع املرأة وإفسادها على زوجها

لَْيَس ِمنَّا َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا قَاَل َرُسوُل : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6322

ا َعلَى َسيِِّدهِ  ،َخبََّب اْمَرأَةا َعلَى َزْوِجَها رواه أبو باوب«. أَْو َعْبدا
3
. 

 من صور الغش واخلداع يف إخراج زكاة املواشي

                                                 

 شعر ملفوف بعضه على بعض. «والكبة»(. 6230(، ومالم )1135رواه البخاري ) 2

 (.2105رواه مالم ) 6

، أي: عالمااات حاادوبها، وهااو أن ياادخل الرجاال فااي ملااك غيااره «منااار األرض»قولااه: 

ي يكااون بهاا اإلااااان فيقتطعاه ظلًماا، وثماات أقاوال أخارى ساابق ذكرهاا فااي األساباب التا

 ملعواًا.

الجاامع »(، وحانه شيخنا رحمه هللا فاي 2/231(، والناائي )3/623رواه الترمذي ) 3

 (، وسبق شرحه في، األسباب التي يكون بها اإلااان ملعواًا.3312) «الصحيح

 

الصاحيح »(، وصححه شايخنا العالماة الاوابعي رحماه هللا فاي 6201رواه أبو باوب ) 3

 (.2605) «الماند

 أي: خدع وأفاد.«، خبب»قوله: 
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َدقَِة الَّتِي  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَسٍ  (6320 أَنَّ أَبَا بَْكٍر َكتََب لَهُ فَِريَضةَ الصَّ

قٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا فََرَض َرسُ  َدقَةِ  ،َواَل يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَرِّ ُق بَْيَن ُمْجتَِمٍع َخْشيَةَ الصَّ . رواه َواَل يُفَرَّ

البخاري
2
. 

                                                 

 (.2111رواه البخاري ) 2

قال مالك في الموطأ: معنى هذا الحديث أن يكون النفار الثالثاة لكال واحاد مانهم أربعاون 

شاااة وجباات فيهااا الزكاااة، فيجمعواهااا حتااى ال تجااب علاايهم كلهاام فيهااا إال شاااة واحاادة، أو 

فيها ثالث شياة فيفرقواها حتى ال يكاون  يكون للخليطين مئتا شاة وشاتان، فيكون عليهما

 (.   3/312) «الفتح»على كل واحد إال شاة واحده. ااظر 
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 الترهيب من الغدر ونقض العهد

 تعريف الغدر

قال المناوي: الغدر: اقض العهد واإلخالل بالشيء وتركه
2
. 

 النهي عن الغدر

َر أَِميًرا َعلَى  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ بريدة  َعنْ  (6325 إَِذا أَمَّ

تِِه بِتَْقَوى هللا ،َجْيشٍ   :ثُمَّ قَالَ  ،الُمْالِِميَن َخْيًرا َوَمْن َمَعهُ ِمنَ  ،أَْو َسِريٍَّة أَْوَصاهُ فِي َخاصَّ

َوََل  ،َوََل تَْغِدُروا ،َوََل تَُغل وا ،اْغُزوا ،قَاتِلُوا َمْن َكفََر بِاهلل ،اْغُزوا بِاْسِم هللا فِي َسبِيِل هللا»

ا ،تَْمثُلُوا رواه مالم«. َوََل تَْقتُلُوا َولِيدا
6
. 

 حال الغادر يوم القيامة

لُِكلِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللا (6321

متفق عليه«. َهِذِه َغْدَرةُ فًَُلنٍ  :يُقَالُ َغاِدٍر لَِواء  يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْعَرُف بِِه 
3
. 

إَِذا َجَمَع هللا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن ُعَمرَ و (6360

لِيَن َواْْلِخِريَن يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  «. فًَُلنٍ َهِذِه َغْدَرةُ فًَُلِن ْبِن  :فَقِيلَ  ،يُْرفَُع لُِكلِّ َغاِدٍر لَِواء   ،اْْلَوَّ

متفق عليه
3
. 

لُِكلِّ َغاِدٍر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6362

                                                 

 (.133) «التوقيف» 2

 (.2032رواه مالم ) 6

هي قطعة من الجيش تخارج مناه تغيار وتعاوب إلياه، قاالوا: ساميت سارية  «سرية»قوله: 

ق افااس ذلااك األمياار أي: فااي حاا«، فااي خاصااته»ألاهااا تاااري فااي اللياال ويخفااى ذهابهااا. 

أي: وال «، وال تغادروا»من الغلول، أي: ال تخواوا في الغنيمة. « وال تغلوا»خصوًصا. 

«، وليااًدا»أي: ال تشااوهوا القتلااى بقطااع األاااوف واآلذان. «، وال تمثلااوا»تنقضااوا العهااد. 

 أي: صبيًا؛ ألاه ال يقاتل.

 (.2032(، ومالم )3252البخاري ) 3

 ( واللفظ له.2031م )(، ومال3255البخاري ) 3
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رواه مالم«. لَِواء  ِعْنَد اْستِِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
2
. 

إذا »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمرو بن الحمق رضي هللا عنه قال سمعُت النبي  (6366

رواه الناائي في  «.ثم قتله، رفع لواء غدر له يوم القيامة طمأن الرجل إلى الرجلا

«الكبرى»
6
. 

 الغادر خياصمه اهلل تعاىل يوم القيامة

ثًََلثَة  أَنَا  :قَاَل هللا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6363

ا فَأََكَل ثََمنَهُ  ،َغَدرَ َرُجل  أَْعطَى بِي ثُمَّ  :َخْصُمُهْم يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  َوَرُجل   ،َوَرُجل  بَاَع ُحر ا

ا فَاْستَْوفَى ِمْنهُ َولَْم يُْعِط أَْجَرهُ  رواه البخاري«. اْستَأَْجَر أَِجيرا
3
. 

 من صفات الغادر

 .[36]لقمان:َوَما يَْجَحُد بِآيَاتِنَا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر﴾ ﴿ قال هللا تعالى:

الختار هو الغدار. قاله مجاهد والحان، وقتابة، ومالك عن زيد بن قال ابن كثير: ف

 أسلم وهو الذي كلما عاهد اقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه.

 الغدر من صفات اليهود

ا فُتَِحْت َخْيبَُر أُْهِديَْت لَِرُسوِل : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ أَاَّهُ قَالَ  (6363 لَمَّ

 «،اليَُهودِ  نَ اْجَمُعوا لِي َمْن َكاَن َها ُهنَا مِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفِيهَا َسمٌّ فَقَاَل َرُسوُل هللا َشاةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 «إِنِّي َسائِلُُكْم َعْن َشْيٍء فََهْل أَْنتُْم َصاِدقِيَّ َعْنهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَُجِمُعوا لَهُ فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا 

أَبُواَا فاَُلٌن فَقَاَل  :قَالُوا «َمْن أَبُوُكمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصْم َرُسوُل هللا فَقَاَل لَهُ  ،اََعْم يَا أَبَا اْلقَاِسمِ  :فَقَالُوا

َهْل أَْنتُْم َصاِدقِيَّ » :َصَدْقَت َوبَِرْرَت فَقَالَ  :فَقَالُوا «َكَذْبتُْم بَْل أَبُوُكْم فًَُلن  » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

َوإِْن َكَذْبنَاَك َعَرْفَت َكِذبَنَا َكَما َعَرْفتَهُ  ،قَاِسمِ اََعْم يَا أَبَا الْ  :فَقَالُوا «َعْن َشْيٍء إِْن َسأَْلتُُكْم َعْنهُ 

اَُكوُن فِيهَا يَِايًرا ثُمَّ تَْخلُفُواَنَا فِيهَا  :فَقَالُوا «َمْن أَْهُل النَّارِ » :ملسو هيلع هللا ىلصفِي أَبِينَا قَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا 

ااْخَسئُوا فِيَها َوهللا ََل نَخْ » ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا  فََهْل أَْنتُْم » :ثُمَّ قَاَل لَهُمْ  «لُفُُكْم فِيَها أَبَدا

 «؟َهْل َجَعْلتُْم فِي َهِذِه الشَّاِة َسم اا» :اََعْم فَقَالَ  :قَالُوا «َصاِدقِيَّ َعْن َشْيٍء إِْن َسأَْلتُُكْم َعْنهُ 

ابًا اَْاتَِريُح ِمْنكَ أََربْ  :فَقَالُوا «؟َما َحَملَُكْم َعلَى َذلِكَ » :اََعْم فَقَالَ  :فَقَالُوا َوإِْن  ،اَا إِْن ُكْنَت َكذَّ

                                                 

 (.2035رواه مالم ) 2

 (، وفي رواية لاه330) «الصحيحة»(، وهو في 5032) «الكبرى»رواه الناائي في  6

 «.من آمن رجاًل على بمه فقتله، فإاه يحمل لواء غدر يوم القيامة»

 (.6660رواه البخاري ) 3
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كَ   .رواه البخاريُكْنَت اَبِي ًا لَْم يَُضرَّ
2
. 

ْحَمِن ْبِن َكْعِب ْبِن َمالِكٍ و (6361  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي َعْن َرُجٍل ِمْن أَْصَحاِب  ،َعْن َعْبِد الرَّ

 ،األَْوِس َواْلَخْزَرجِ  نَ بُُد َمَعهُ اأْلَْوثَاَن مِ أَنَّ ُكفَّاَر قَُرْيٍش َكتَبُوا إِلَى اْبِن أُبَيٍّ َوَمْن َكاَن يَعْ 

 ،إِاَُّكْم آَوْيتُْم َصاِحبَنَا َوإِاَّا اُْقِاُم بِاهلل لَتُقَاتِلُنَّهُ  ،يَْوَمئٍِذ بِالَمِدينَِة قَْبَل َوْقَعِة بَْدرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا 

ا بَلََغ َذلَِك  ،ا َحتَّى اَْقتَُل ُمقَاتِلَتَُكْم َواَْاتَبِيَح اَِااَءُكمْ أَْو لَنَِايَرنَّ إِلَْيُكْم بِأَْجَمِعنَ  ،أَْو لَتُْخِرُجنَّهُ  فَلَمَّ

ا بَلََغ َذلَِك  ،ملسو هيلع هللا ىلصَعْبَد هللا ْبَن أُبَيٍّ َوَمْن َكاَن َمَعهُ ِمْن َعبََدِة اأْلَْوثَاِن اْجتََمُعوا لِقِتَاِل النَّبِيِّ  فَلَمَّ

ا  بَلََغ َوِعيُد قَُرْيٍش ِمْنُكمُ  لَقَدْ » :لَقِيَهُْم فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  الَمبَالَِغ َما َكانَْت تَِكيُدُكْم بِأَْكثََر ِممَّ

ا َسِمُعوا َذلَِك  ،«تُِريُدوَن أَْن تُقَاتِلُوا أَْبنَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكمْ  ،تُِريُدوَن أَْن تَِكيُدوا بِِه أَْنفَُسُكمْ  فَلَمَّ

قُوا فَبَلَغَ  ملسو هيلع هللا ىلصِمَن النَّبِيِّ   ،َذلَِك ُكفَّاَر قَُرْيٍش فََكتَبَْت ُكفَّاُر قَُرْيٍش بَْعَد َوْقَعِة بَْدٍر إِلَى اْليَهُوبِ  تَفَرَّ

َواَل يَُحوُل بَْينَنَا  ،أَْو لَنَْفَعلَنَّ َكَذا َوَكَذا ،َوإِاَُّكْم لَتُقَاتِلُنَّ َصاِحبَنَا ،إِاَُّكْم أَْهُل اْلَحْلقَِة َواْلُحُصونِ 

ا بَلََغ كِ  ،ائُِكْم َشْيءٌ َوبَْيَن َخَدِم اِاَ  أَْجَمَعْت بَنُو النَِّضيِر  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  تَابُهُمُ َوِهَي اْلَخاَلِخيُل فَلَمَّ

َوْليَْخُرْج  ،اْخُرْج إِلَْينَا فِي ثاََلثِيَن َرُجاًل ِمْن أَْصَحابِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْرَسلُوا إِلَى َرُسوِل هللا  ،بِاْلَغْدرِ 

ى اَْلتَقَِي بَِمَكاِن الَمْنَصِف فَيَْاَمُعوا ِمْنَك فَإِْن َصدَّقُوَك َوآَمنُوا بَِك آَمنَّا َحتَّ  ،ِمنَّا ثاََلثُوَن َحْبًرا

ا َكاَن اْلَغُد َغَدا َعلَْيِهْم َرُسوُل هللا  ،فَقَصَّ َخبََرهُمْ  ،بِكَ  لَهُْم  :بِاْلَكتَائِِب فََحَصَرهُْم فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

فَأَبَْوا أَْن يُْعطُوهُ َعْهًدا فَقَاتَلَهُْم  ،ِعْنِدي إاِلَّ بَِعْهٍد تَُعاِهُدواِي َعلَْيهِ إِاَُّكْم َوهللا اَل تَأَْمنُوَن »

َوتََرَك بَنِي النَِّضيِر َوَبَعاهُْم إِلَى أَْن  ،ثُمَّ َغَدا اْلَغُد َعلَى بَنِي قَُرْيظَةَ بِاْلَكتَائِبِ  ،يَْوَمهُْم َذلِكَ 

َوَغَدا َعلَى بَنِي النَِّضيِر بِاْلَكتَائِِب فَقَاتَلَهُْم َحتَّى اََزلُوا  ،َف َعْنهُمْ يَُعاِهُدوهُ فََعاهَُدوهُ فَاْاَصرَ 

بُِل ِمْن أَْمتَِعتِِهْم َوأَْبَواِب بُيُوتِِهْم  ،َعلَى اْلَجاَلءِ  فََجلَْت بَنُو النَِّضيِر َواْحتََملُوا َما أَقَلَِّت اإْلِ

هُ بِهَا فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصيِر لَِرُسوِل هللا َوَخَشبِهَا فََكاَن اَْخُل بَنِي النَّضِ  ةً أَْعطَاهُ هللا إِيَّاهَا َوَخصَّ : َخاصَّ

بَِغْيِر قِتَاٍل  :يَقُولُ ، َوَما أَفَاَء هللا َعلَى َرُسولِِه ِمْنهُْم فََما أَْوَجْفتُْم َعلَْيِه ِمْن َخْيٍل َواَل ِرَكاٍب﴾﴿

 ،األَْاَصارِ  َن َوقََاَمهَا بَْينَهُْم َوقََاَم ِمْنهَا لَِرُجلَْيِن ِمنَ أَْكثََرهَا لِْلُمهَاِجِري ملسو هيلع هللا ىلصفَأَْعطَى النَّبِيُّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصَوبَقَِي ِمْنهَا َصَدقَةُ َرُسوِل هللا  ،األَْاَصاِر َغْيِرِهَما َوَكااَا َذِوي َحاَجٍة لَْم يَْقِاْم أِلََحٍد ِمنَ 

بواب . رواه أبوالَّتِي فِي أَْيِدي بَنِي فَاِطَمةَ َرِضَي هللا َعْنهَا
6
. 

قَاتََل أَْهَل َخْيبََر فََغلََب  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن ُعَمرَ و (6362

ْفَراَء  ملسو هيلع هللا ىلصفََصالَُحوهُ َعلَى أَنَّ لَِرُسوِل هللا  ،َعلَى النَّْخِل َواأْلَْرِض َوأَْلَجأَهُْم إِلَى قَْصِرِهمْ  الصَّ

                                                 

ين هاال يعفااى )إذا غاادر المشااركون بالمااالم(، وبااوب عليااه بباااب: 3221البخاااري ) 2

 عنهم(.

 «صحيح أباي باوب»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3003رواه أبو باوب ) 6

(6/156.) 

الخااروج، « الجااالء»، أي: الاادروع، وقااد يااراب بهااا الاااالح مطلقًااا. و«الحلقااة»قولااه: 

 ومفارقة الداروالمال.
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فَإِْن فََعلُوا  ،َما َحَملَْت ِرَكابُهُْم َعلَى أَْن اَل يَْكتُُموا َواَل يَُغيِّبُوا َشْيئًا َولَهُمْ  ،َواْلبَْيَضاَء َواْلَحْلقَةَ 

ةَ لَهُْم َواَل َعْهدَ  َكاَن اْحتََملَهُ  ،َوقَْد َكاَن قُتَِل قَْبَل َخْيبَرَ  ،فََغيَّبُوا َمْاًكا لُِحيَيِّ ْبِن أَْخطَبَ  ،فاََل ِذمَّ

لَِسْعيَةَ أَْيَن » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  :يِر ِحيَن أُْجلِيَِت النَِّضيُر فِيِه ُحلِيُّهُْم قَالَ َمَعهُ يَْوَم بَنِي النَّضِ 

فََوَجُدوا الَمْاَك فَقَتََل اْبَن أَبِي  ،أَْذهَبَْتهُ اْلُحُروُب َوالنَّفَقَاتُ  :قَالَ  «َمْسُك ُحيَيِّ ْبِن أَْخطَبَ 

دُ  :َوأََراَب أَْن يُْجلِيَهُْم فَقَالُوا ،اِريَّهُمْ َوَسبَى اَِااَءهُْم َوَذرَ  ،اْلُحقَْيقِ  فِي هَِذِه  َبْعنَا اَْعَملُ  ،يَا ُمَحمَّ

يُْعِطي ُكلَّ اْمَرأٍَة ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن َرُسوُل هللا  ،الشَّْطرُ  َولَُكمُ  ،اأْلَْرِض َولَنَا الشَّْطُر َما بََدا لَكَ 

. رواه أبو باوبْشِريَن َوْسقًا ِمْن َشِعيرٍ َوعِ  ،اَِاائِِه ثََمااِيَن َوْسقًا ِمْن تَْمرٍ 
2
. 

 الغدر من صفات النصارى

 ،فِي َغْزَوِة تَبُوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت النَّبِيَّ : َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  ْبنِ  َعْوفِ عن  (6360

 ،فَْتُح بَْيِت الَمْقِدسِ  ثُمَّ  ،َمْوتِي :السَّاَعةِ  اْعُدْد ِست اا بَْيَن يََديِ » :َوهَُو فِي قُبٍَّة ِمْن أََبٍم فَقَالَ 

ُجُل ِمائَةَ ِدينَاٍر  ،ثُمَّ ُمْوتَان  يَأُْخُذ فِيُكْم َكقَُعاِص اْلَغنَمِ  ثُمَّ اْستِفَاَضةُ الَماِل َحتَّى يُْعطَى الرَّ

وُن بَْينَُكْم َوبَْيَن بَنِي ثُمَّ ُهْدنَة  تَكُ  ،الَعَرِب إَِلَّ َدَخلَْتهُ  ثُمَّ فِْتنَة  ََل يَْبقَى بَْيت  ِمنَ  ،فَيَظَل  َساِخطاا

رواه «. اْْلَْصفَِر فَيَْغِدُروَن فَيَأْتُونَُكْم تَْحَت ثََمانِيَن َغايَةا تَْحَت ُكلِّ َغايٍَة اْثنَا َعَشَر أَْلفاا

البخاري
6
. 

 الغدر من صفات املشركني

َوبَنِي  ،ُعَصيَّةَ وَ  ،َوَذْكَوانَ  ،أَنَّ ِرْعاًل ، َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6365

وا َرُسوَل هللا  يِهمُ َعلَى َعُدوٍّ فَأََمدَّهُْم بَِاْبِعيَن ِمن األَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَْحيَاَن اْستََمدُّ اَء  ْاَصاِر ُكنَّا اَُامِّ اْلقُرَّ

قَتَلُوهُْم  َحتَّى َكااُوا بِبِْئِر َمُعواَةَ  ،َكااُوا يَْحتَِطبُوَن بِالنَّهَاِر َويَُصلُّوَن بِاللَّْيلِ  ،فِي َزَمااِِهمْ 

                                                 

 «يح أباااي باوبصاااح»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3002أباااو باوب ) 2

هو جلد لحيي بن أخطب كان فيه ذخيرة مان صاامت وحلاي  «الماك»(. قوله: 6/153)

قومت بعشرة آالف بينار كاات أوالً في ماك حمل ثم في ماك ثور، ثم في ماك جمال. 

، أي: الاااذهب، والفضاااة، والااادروع. قولاااه: «الصااافراء، والبيضااااء، والحلقاااة»قولاااه: 

 ، أي: النصف.«الشطر»

 (.3202بخاري )رواه ال 6

باء  «وقعااص الغانم»بضم المايم، ويفاتح وهاو اسام للطااعون والماوت.  «ُموتان»قوله: 

هام: الاروم؛  «بناي األصافر»أي: راياة. «، غاياة»، أي: صالح. «هدااة»يارع إهالكها. 

ألن أباااهم األول كااان أصاافر اللااون، وهااو روم باان عيصااو باان إسااحاق باان إباااراهيم. 

 .«النهاية»
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ْبحِ َعلَى أَْحيَاٍء ِمْن أَْحيَاِء اْلَعَربِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَبَلََغ النَّبِيَّ  ،َوَغَدُروا بِِهمْ    ،فَقَنََت َشْهًرا يَْدُعو فِي الصُّ

ُرفَِع  ثُمَّ إِنَّ َذلِكَ  ،فَقََرْأاَا فِيِهْم قُْرآاًا :َوبَنِي لَْحيَاَن قَاَل أَاَسٌ  ،َوُعَصيَّةَ  ،َوَذْكَوانَ  ،َعلَى ِرْعلٍ 

. متفق عليهفََرِضَي َعنَّا َوأَْرَضااَا ،بَلُِّغوا َعنَّا قَْوَمنَا أَاَّا لَقِينَا َربَّنَا
2
. 

َر  ،َسِريَّةً َعْينًا ملسو هيلع هللا ىلصبََعَث النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6361 َوأَمَّ

فَاْاطَلَقُوا َحتَّى إَِذا َكاَن بَْيَن  ،ِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّابِ َعلَْيِهْم َعاِصَم ْبَن ثَابٍِت َوهَُو َجدُّ َعاِصِم بْ 

 ،بَنُو لَْحيَاَن فَتَبُِعوهُْم بِقَِريٍب ِمْن ِمائَِة َرامٍ  :ُعْافَاَن َوَمكَّةَ ُذِكُروا لَِحيٍّ ِمْن هَُذْيٍل يُقَاُل لَهُمْ 

وا آثَاَرهُْم َحتَّى أَتَْوا َمْنِزاًل اََزلُوهُ فَ  ُبوهُ ِمن الَمِدينَِة فَقَالُوافَاْقتَصُّ  :َوَجُدوا فِيِه اََوى تَْمٍر تََزوَّ

ا اْاتَهَى َعاِصٌم َوأَْصَحابُهُ لََجئُوا إِلَى فَْدفَدٍ  ،هََذا تَْمُر يَْثِرَب فَتَبُِعوا آثَاَرهُْم َحتَّى لَِحقُوهُمْ   ،فَلَمَّ

 ،ْهُد َواْلِميثَاُق إِْن اََزْلتُْم إِلَْينَا أَْن اَل اَْقتَُل ِمْنُكْم َرُجاًل اْلعَ  لَُكمُ  :َوَجاَء اْلقَْوُم فَأََحاطُوا بِِهْم فَقَالُوا

ِة َكافِرٍ  :فَقَاَل َعاِصمٌ  ا أَاَا فاََل أَْاِزُل فِي ِذمَّ فَقَاتَلُوهُْم َحتَّى قَتَلُوا  ،اللهمَّ أَْخبِْر َعنَّا اَبِيَّكَ  ،أَمَّ

 ،َوبَقَِي ُخبَْيٌب َوَزْيٌد َوَرُجٌل آَخُر فَأَْعطَْوهُْم اْلَعْهَد َواْلِميثَاقَ  ،َعاِصًما فِي َسْبَعِة اَفٍَر بِالنَّْبلِ 

ا أَْعطَْوهُمُ  ا اْستَْمَكنُوا ِمْنهُْم َحلُّوا أَْوتَاَر قِِايِِّهْم فََربَطُوهُْم  ،اْلَعْهَد َواْلِميثَاَق اََزلُوا إِلَْيِهمْ  فَلَمَّ فَلَمَّ

ُجُل الثَّا ،بِهَا ُل اْلَغْدرِ  :لُِث الَِّذي َمَعهَُمافَقَاَل الرَّ ُروهُ  ،هََذا أَوَّ فَأَبَى أَْن يَْصَحبَهُْم فََجرَّ

 ،َواْاطَلَقُوا بُِخبَْيٍب َوَزْيٍد َحتَّى بَاُعوهَُما بَِمكَّةَ  ،فَلَْم يَْفَعْل فَقَتَلُوهُ  ،َوَعالَُجوهُ َعلَى أَْن يَْصَحبَهُمْ 

 ،َوَكاَن ُخبَْيٌب هَُو قَتََل اْلَحاِرَث يَْوَم بَْدرٍ  ،ْبِن َعاِمِر ْبِن اَْوفَلٍ  فَاْشتََرى ُخبَْيبًا بَنُو اْلَحاِرثِ 

اْستََعاَر ُموًسى ِمْن بَْعِض بَنَاِت اْلَحاِرِث  ،فََمَكَث ِعْنَدهُْم أَِسيًرا َحتَّى إَِذا أَْجَمُعوا قَْتلَهُ 

فََوَضَعهُ َعلَى  ،َصبِيٍّ لِي فََدَرَج إِلَْيِه َحتَّى أَتَاهُ فََغفَْلُت َعْن  :فَأََعاَرْتهُ قَالَتْ  ،لِيَْاتَِحدَّ بِهَا

ا َرأَْيتُهُ فَِزْعُت فَْزَعةً َعَرَف َذاَك ِمنِّي ،فَِخِذهِ  أَتَْخَشْيَن أَْن أَْقتُلَهُ  :َوفِي يَِدِه الُموَسى فَقَالَ  ،فَلَمَّ

َما َرأَْيُت أَِسيًرا قَطُّ َخْيًرا ِمْن ُخبَْيٍب لَقَْد  :َوَكااَْت تَقُولُ  ،َما ُكْنُت أِلَْفَعَل َذاِك إِْن َشاَء هللا

َوَما َكاَن إاِلَّ  ،َرأَْيتُهُ يَأُْكُل ِمْن قِْطِف ِعنٍَب َوَما بَِمكَّةَ يَْوَمئٍِذ ثََمَرةٌ َوإِاَّهُ لَُموثٌَق فِي اْلَحِديدِ 

َبُعواِي أَُصلِّي َرْكَعتَْيِن ثُمَّ اْاَصَرَف  :الَ فَقَ  ،الَحَرِم لِيَْقتُلُوهُ  نَ ِرْزٌق َرَزقَهُ هللا فََخَرُجوا بِِه مِ 

ْكَعتَيِْن  ،الَمْوِت لَِزْبتُ  لَْواَل أَْن تََرْوا أَنَّ َما بِي َجَزٌع ِمنَ  :إِلَْيِهْم فَقَالَ  َل َمْن َسنَّ الرَّ فََكاَن أَوَّ

 :ثُمَّ قَالَ  ،اللهمَّ أَْحِصِهْم َعَدًبا :ثُمَّ قَالَ  ،ِعْنَد اْلقَْتِل هُوَ 

 َعلَى أَيِّ ِشقٍّ َكاَن هلل َمْصَرِعي= َما أُبَالِي ِحيَن أُْقتَُل ُمْالًِما 

لَِه َوإِْن يََشأْ  عِ = َوَذلَِك فِي َذاِت اإْلِ  يُبَاِرْك َعلَى أَْوَصاِل ِشْلٍو ُمَمزَّ

ٍم لِيُْؤتَْوا بَِشْيٍء ِمْن َجَاِدهِ َوبََعثَْت قَُرْيٌش إِلَى َعاصِ  ،ثُمَّ قَاَم إِلَْيِه ُعقبَةُ ْبُن اْلَحاِرِث فَقَتَلَهُ 

فَبََعَث هللا َعلَْيِه ِمْثَل الظُّلَِّة ِمَن  ،َوَكاَن َعاِصٌم قَتََل َعِظيًما ِمْن ُعظََمائِِهْم يَْوَم بَْدرٍ  ،يَْعِرفُواَهُ 

ْبرِ  . رواه البخاريَشْيءٍ  فََحَمْتهُ ِمْن ُرُسلِِهْم فَلَْم يَْقِدُروا ِمْنهُ َعلَى ،الدَّ
6
. 
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 الغدر من صفات املنافقني

أَْربَع  َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما أَنَّ النَّبِيَّ  (6330

ا َكانَْت فِيِه َخْصلَة  ِمَن النِّفَاِق  ،َوَمْن َكانَْت فِيِه َخْصلَة  ِمْنهُنَّ  ،ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقاا َخالِصا

«. َوإَِذا َخاَصَم فََجرَ  ،َوإَِذا َعاَهَد َغَدرَ  ،َوإَِذا َحدََّث َكَذبَ  ،َذا اْؤتُِمَن َخانَ إِ  ،َحتَّى يََدَعَها

متفق عليه
2
. 

 الغدر مل يتصف به أحد من الرسل عليهم السالم

أَنَّ أَبَا ُسْفيَاَن أَْخبََرهُ ِمْن فِيِه إِلَى  ،َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (6332

َوَسأَْلتَُك هَْل يَْغِدُر فََزَعْمَت أَاَّهُ اَل ر قصة هرقل وفيها أاه قال ألبي سفيان: ،... فذكفِيهِ 

ُسُل اَل تَْغِدرُ  ،يَْغِدرُ  . متفق عليهَوَكَذلَِك الرُّ
6
.  

مر باوق  ملسو هيلع هللا ىلصعن طارق بن عبد هللا المحاربي، قال: رأيت رسول هللا و (6336

يا أيها الناس، »عته يقول: ذي المجاز وأاا في بياعة لي فمر وعليه حلة حمراء فام

ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أبمى كعبه وهو يقول: يا « قولوا َل إله إَل هللا تفلحوا

غالم من بني عبد المطلب  أيها الناس، ال تطيعوا هذا فإاه كذاب، فقلت: من هذا؟ فقيل:

با من المدينة فلما أظهر هللا اإلسالم خرجنا من الربذة ومعنا ظعينة لنا حتى ازلنا قري

فقلنا: من  «من أين القوم؟»فبينا احن قعوبا إذ أتااا رجل عليه ثوبان فالم علينا فقال: 

فقلنا:  «بكم؟»فقلنا: اعم، فقال:  «تبيعوني هذا الجمل؟»الربذة، ومعنا جمل أحمر فقال: 

، وما استقصى فأخذ بخطام الجمل فذهب به «أخذته»بكذا وكذا صاعا من تمر، قال: 

توارى في حيطان المدينة فقال بعضنا لبعض: تعرفون الرجل؟ فلم يكن من أحد حتى 

يعرفه فالم القوم بعضهم بعضا فقالوا: تعطون جملكم من ال تعرفون؟ فقالت الظعينة فال 

تالوموا فلقد رأينا رجال ال يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما 

قال: الاالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أأاتم الذين جئتم من كان العشي أتااا رجل ف

=

                                                                                                                                   

 الموضع المرتفع.

الجااد، وقاد يطلااق  «والشالو»األوصاال جماع وصال، وهااو: العضاو.  «أوصاال»قولاه: 

المقطاع، ومعناى الكاالم أعضااء « والممازع»على العضو، ولكن المراب باه هناا الجااد. 

 جاد يقطع.

 ، أي: منعته منهم.«فََحمْتهُ »الزاابير، وقيل ذكور النحل.  «والدبر»الاحابة.  «الظلة»

 (.15(، ومالم )33البخاري ) 2

 (.2003(، ومالم )0البخاري ) 6



  الترهيب من الغدر ونقض العهد

 

101 

 

يأمركم أن تأكلوا من هذا  :إليكم وهو ملسو هيلع هللا ىلصالربذة؟ قلنا: اعم، قال: أاا رسول رسول هللا  

. رواه الحاكمالتمر حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تاتوفوا
2
.  

 زجر الغادر مبا يستحقه

أَنَّ َرْهطًا ِمْن ُعْكٍل ثََمااِيَةً قَِدُموا َعلَى  َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6333

َما أَِجُد لَُكْم إَِلَّ أَْن » :اْبِغنَا ِرْساًل قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَاْجتََوْوا الَمِدينَةَ فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

اِعَي فَاْاطَلَقُوا فََشِربُوا ِمْن أَْبَوالِهَا َوأَْلبَااِهَ  «تَْلَحقُوا بِالذَّْودِ  وا َوَسِمنُوا َوقَتَلُوا الرَّ ا َحتَّى َصحُّ

ْوَب َوَكفَُروا بَْعَد إِْساَلِمِهمْ  ِريُخ النَّبِيَّ  ،َواْستَاقُوا الذَّ َل  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَى الصَّ فَبََعَث الطَّلََب فََما تََرجَّ

بَِمَااِميَر فَأُْحِميَْت فََكَحلَهُْم بِهَا  ثُمَّ أََمرَ  ،النَّهَاُر َحتَّى أُتَِي بِِهْم فَقَطََّع أَْيِديَهُْم َوأَْرُجلَهُمْ 

ِة يَْاتَْاقُوَن فََما يُْاقَْوَن َحتَّى َماتُوا  .َوطََرَحهُْم بِاْلَحرَّ

. َوَسَعْوا فِي اأْلَْرِض فََااًبا ملسو هيلع هللا ىلصقَتَلُوا َوَسَرقُوا َوَحاَربُوا هللا َوَرُسولَهُ  :قَاَل أَبُو قاَِلبَةَ 

متفق عليه
6
. 

 ار املعاهدينحتريم الغدر بالكف

َكاَن بَيَْن : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  -َرُجٌل ِمْن ِحْميَرَ -َعْن ُسلَْيِم ْبِن َعاِمٍر  (6333

وِم َعْهٌد َوَكاَن يَِايُر اَْحَو باَِلِبِهْم َحتَّى إَِذا اْاقََضى اْلَعْهُد َغَزاهُمْ  فََجاَء  ،ُمَعاِويَةَ َوبَْيَن الرُّ

فَنَظَُروا فَإَِذا  ،هللا أَْكبَُر هللا أَْكبَُر َوفَاٌء اَل َغَدرَ  :ْوٍن َوهَُو يَقُولُ َرُجٌل َعلَى فََرٍس أَْو بِْرذَ 

َمْن َكاَن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :َعْمُرو ْبُن َعبََاةَ فَأَْرَسَل إِلَْيِه ُمَعاِويَةُ فََاأَلَهُ فَقَالَ 

َدةا َوََل يَُحل َها َحتَّى يَْنقَِضَي أََمُدَها أَْو يَْنبَِذ إِلَْيِهْم َعلَى بَْينَهُ َوبَْيَن قَْوٍم َعْهد  فًََل يَُشد  ُعقْ 

. رواه أبو باوبفََرَجَع ُمَعاِويَةُ  «َسَواءٍ 
3
. 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عمرو بن الحمق رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا (6331

ان كان اإو ء  يأيما رجل أمَّن رجًلا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بر» «. لمقتول كافرا

                                                 

 (.160« )الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 6/226) رواه الحاكم2

 (.2202(، ومالم )3025البخاري ) 6

 ، أي: استوخموها ولم توافقهم، وكرهوها لاقم أصابهم.«اجتووا المدينة»قوله: 

أرض ذات حجااارة سااوب معروفااة  «الحاارة»ماان ثالثااة إلااى عشاارة ماان اإلباال.  «الااذوب»

 بالمدينة.

 «الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 6011رواه أباااو باوب ) 3
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رواه ابن حبان
2
. 

إثم من قتل معاهدًا بغري جرم
2

 

َمْن قَتََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو َرِضَي هللا َعْنهَُما (6332

ا لَْم يَِرْح َرائَِحةَ الَجنَّةِ  ا ،ُمَعاَهدا رواه  «.َوإِنَّ ِريَحَها تُوَجُد ِمْن َمِسيَرِة أَْربَِعيَن َعاما

البخاري
3
. 

ا ُمَعاِهَدةا بَِغْيِر » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي بَْكَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و َمْن قَتََل نَْفسا

َم هللا َعلَْيِه الَجنَّةَ أَْن يَُشمَّ ِريَحَها رواه الناائي «.ِحلَِّها َحرَّ
3
. 

 ممن غدره يوم القيامة هاملغدور به يأخذ حق

ا َرَجَعْت إِلَى َرُسوِل هللا  :قَالَ ، ٍر َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن َجابِ  (6330  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

ثُونِي بِأََعاِجيِب َما َرأَْيتُْم بِأَْرِض الَحبََشةِ » :ُمهَاِجَرةُ اْلبَْحِر قَالَ  فِْتيَةٌ ِمْنهُْم  :قَالَ  «؟أَََل تَُحدِّ

ْت بِنَا عَ  ،بَلَى يَا َرُسوَل هللا تَْحِمُل َعلَى  ،ُجوٌز ِمْن َعَجائِِز َرهَابِينِِهمْ بَْينَا اَْحُن ُجلُوٌس َمرَّ

تْ  ْت بِفَتًى ِمْنهُْم فََجَعَل إِْحَدى يََدْيِه بَْيَن َكتِفَْيهَا ثُمَّ َبفََعهَا فََخرَّ  َعلَى َرْأِسهَا قُلَّةً ِمْن َماٍء فََمرَّ

ا اْرتَفََعِت اْلتَفَتَتْ  ،ُرْكبَتَْيهَا فَاْاَكَاَرْت قُلَّتُهَا َسْوَف تَْعلَُم يَا ُغَدُر إَِذا َوَضَع هللا  :إِلَْيِه فَقَالَتْ  فَلَمَّ

لِيَن َواآْلِخِرينَ  فََاْوَف  ،َوتََكلََّمِت اأْلَْيِدي َواأْلَْرُجُل بَِما َكااُوا يَْكِابُونَ  ،اْلُكْرِسيَّ َوَجَمَع اأْلَوَّ

َصَدقَْت َصَدقَْت َكْيَف » ملسو هيلع هللا ىلصُل َرُسوُل هللا يَقُو :قَالَ  ،تَْعلَُم َكْيَف أَْمِري َوأَْمُرَك ِعْنَدهُ َغًدا

ةا  . رواه ابن ماجة«ََل يُْؤَخُذ لَِضِعيفِِهْم ِمْن َشِديِدِهمْ  ،يُقَدُِّس هللا أُمَّ
1
. 

 الغادر أعظم غدًرا من صاحب الوالية العامة

َواء  لُِكلِّ َغاِدٍر لِ : »ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6335

                                                 

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا 2256) «موارب الظمآن»رواه ابن حبان كما في  2

 (.3000) «صحيح الترغيب والترهيب»في 

 على حديث عبد هللا بن عمرو.« صحيحه»هذا تبويب البخاري في  6

 (.3222البخاري ) 3

-1/53« )الجااامع الصااحيح»(، وصااححه شاايخنا رحماه هللا فااي 5/61رواه النااائي ) 3

51.) 

 .«صحيح ابن ماجة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3020رواه ابن ماجة ) 1
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ةٍ   ا ِمْن أَِميِر َعامَّ رواه مالم«. يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُْرفَُع لَهُ بِقَْدِر َغْدِرِه أَََل َوََل َغاِدَر أَْعظَُم َغْدرا
2
. 

 ثناء عمر بن اخلطاب على عدي بن حامت بالوفاء وعدم الغدر

فِي َوْفٍد فََجَعَل يَْدُعو أَتَْينَا ُعَمَر : قَالَ  ،َعْن َعِديِّ ْبِن َحاتٍِم َرِضَي هللا َعْنهُ  (6331

يِهْم فَقُْلتُ   ،بَلَى أَْسلَْمَت إِْذ َكفَُروا :قَالَ  ،أََما تَْعِرفُنِي يَا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ  :َرُجاًل َرُجاًل َويَُامِّ

. رواه اَل أُبَالِي إًِذافَ  :فَقَاَل َعِديٌّ  ،َوَعَرْفَت إِْذ أَْاَكُروا ،َوَوفَْيَت إِْذ َغَدُروا ،َوأَْقبَْلَت إِْذ أَْببَُروا

البخاري
6
. 

 نقض العهد سبب للعنة

﴿َوالَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَْن قال هللا تعالى: 

 .[61]الرعد:ِر﴾ يُوَصَل َويُْفِاُدوَن فِي األَْرِض أُْولَئَِك لَهُُم اللْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدَّا

ةُ الُمْالِِميَن »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،ْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ وع ِذمَّ

اَل يُْقبَُل ِمْنهُ َصْرٌف  ،فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َوالَماَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  ،فََمْن أَْخفََر ُمْالًِما ،َواِحَدةٌ 

متفق عليه«. َعْدلٌ َواَل 
3
. 

 نقض العهد من أسباب اخلسارة

﴿الَِّذيَن يَنقُُضوَن َعْهَد هللاِ ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللاُ بِِه أَْن قال هللا تعالى: 

 .[60]البقرة:يُوَصَل َويُْفِاُدوَن فِي األَْرِض أُْولَئَِك هُُم اْلَخاِسُروَن﴾ 

 فات اليهودنقض العهد من ص

﴿فَبَِما اَْقِضِهْم ِميثَاقَهُْم َوُكْفِرِهْم بِآيَاِت هللاِ َوقَْتلِِهُم األَْابِيَاَء بَِغيِْر قال هللا تعالى عنهم: 

                                                 

 (.2035رواه مالم ) 2

قااال النااووي: وفااي هااذه األحابيااث بيااان غلااظ تحااريم الغاادر الساايما ماان صاااحب الواليااة 

خلاق كثيارين. وقيال: ألااه غيار مضاطر إلاى الغادر العامة ألن غدره يتعدى ضرره إلى 

 لقدرته على الوفاء اهـ.

 (.3313رواه البخاري ) 6

 (.2300(، ومالم )2500البخاري ) 3

 ، أي: اقض العهد. «أخفر»قوله: 

 قيل: التوبة، وقيل غير ذلك. «والصرف»، أي: فداء. «عدل»قوله: 
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 .[211]النااء:َحقٍّ َوقَْولِِهْم قُلُوبُنَا ُغْلٌف بَْل طَبََع هللاُ َعلَْيهَا بُِكْفِرِهْم فاَل يُْؤِمنُوَن إاِلَّ قَلِياًل﴾ 

 .[23]المائدة:﴿فَبَِما اَْقِضِهْم ِميثَاقَهُْم لََعنَّاهُْم َوَجَعْلنَا قُلُوبَهُْم قَاِسيَةً﴾ قال تعالى: و

 نقض العهد من صفات الكفار عموًما

الَِّذيَن َعاهَْدَت *  ﴿إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد هللاِ الَِّذيَن َكفَُروا فَهُْم ال يُْؤِمنُونَ قال هللا تعالى: 

ٍة َوهُْم ال يَتَّقُونَ مِ  ْب بِِهْم *  ْنهُْم ثُمَّ يَنقُُضوَن َعْهَدهُْم فِي ُكلِّ َمرَّ ا تَْثقَفَنَّهُْم فِي اْلَحْرِب فََشرِّ فَإِمَّ

 .[10ـ11]األافال: َمْن َخْلفَهُْم لََعلَّهُْم يَذَّكَُّروَن﴾

 الوفاء بالعهد وعدم نقضه من صفات العقالء ومن أسباب دخول اجلنة

ََّما أُاِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن هَُو أَْعَمى إِاََّما يَتََذكَُّر ل هللا تعالى: قا ﴿أَفََمْن يَْعلَُم أَا

َوالَِّذيَن يَِصلُوَن َما أََمَر هللاُ *  الَِّذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد هللاِ َوال يَنقُُضوَن الِميثَاقَ *  أُْولُوا األَْلبَابِ 

َوالَِّذيَن َصبَُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِِّهْم *  يُوَصَل َويَْخَشْوَن َربَّهُْم َويََخافُوَن ُسوَء اْلِحَاابِ  بِِه أَنْ 

يِّئَةَ أُْولَئِكَ  ا َوَعالاِيَةً َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَانَِة الاَّ ا َرَزْقنَاهُْم ِسر ً الةَ َوأَافَقُوا ِممَّ  لَهُْم َوأَقَاُموا الصَّ

يَّاتِِهْم َوالَمالئَِكةُ *  لدَّارِ ُعْقبَى ا َجنَّاُت َعْدٍن يَْدُخلُواَهَا َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

 .[63ـ21]الرعد:َسالٌم َعلَْيُكْم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدَّاِر﴾ *  يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ 

 لط األعداء على املسلمني وأخذ بعض ما يف أيديهم من الثروات واخلرياتنقض العهد سبب لتس

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْقبََل َعلَْينَا َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (6330

 لَْم تَْظَهرِ  :ْدِرُكوُهنَّ َخْمس  إَِذا اْبتُلِيتُْم بِِهنَّ َوأَُعوُذ بِاهلل أَْن تُ  ،يَا َمْعَشَر اْلُمَهاِجِرينَ » :فَقَالَ 

َواْْلَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن  ،الطَّاُعونُ  إَِلَّ فََشا فِيِهمُ  ،اْلفَاِحَشةُ فِي قَْوٍم قَط  َحتَّى يُْعلِنُوا بَِها

نِينَ إَِلَّ أُِخذُ  ،َواْلِميَزانَ  ،َولَْم يَْنقُُصوا اْلِمْكيَالَ  ،َمَضْت فِي أَْسًَلفِِهْم الَِّذيَن َمَضْوا  ،وا بِالسِّ

ِة الَمئُونَةِ  ْلطَاِن َعلَْيِهمْ  ،َوِشدَّ َولَْم يَْمنَُعوا َزَكاةَ أَْمَوالِِهْم إَِلَّ ُمنُِعوا اْلقَْطَر ِمَن  ،َوَجْوِر الس 

َماءِ  لَّطَ هللا َولَْم يَْنقُُضوا َعْهَد هللا َوَعْهَد َرُسولِِه إَِلَّ سَ  ،َولَْوََل اْلبََهائُِم لَْم يُْمطَُروا ،السَّ

ا ِمْن َغْيِرِهمْ  تُُهْم بِِكتَاِب هللا  ،فَأََخُذوا بَْعَض َما فِي أَْيِديِهمْ  ،َعلَْيِهْم َعُدو ا َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ

ا أَْنَزَل هللا .رواه ابن ماجة، و الحاكم«إَِلَّ َجَعَل هللا بَأَْسُهْم بَْينَُهمْ  ،َويَتََخيَُّروا ِممَّ
2
. 

 ممن مل يف بالعهد ملسو هيلع هللا ىلصبراءة النيب 

                                                 

ه العالماة األلباااي رحماه هللا ، وصاحح( 3/130(، و الحاكم )3021) ماجةرواه ابن  2

 (.202)برقم  «الصحيحة»(، وذكره في 0105) «صحيح الجامع»في 

 جمع سنة، أي: جدب وقحط. «الانين»قوله:

 ، أي: يطلبوا الخير. أي: وما لم يطلبوا الخير، والاعابة مما أازل هللا. «يتخيروا»قوله: 
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َمْن َخَرَج ِمَن » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6332 

يٍَّة يَْغَضُب  ،الطَّاَعِة َوفَاَرَق الَجَماَعةَ فََماَت َماَت ِميتَةا َجاِهلِيَّةا  َوَمْن قَاتََل تَْحَت َرايٍَة ِعمِّ

تِي  ،ى َعَصبٍَة أَْو يَْنُصُر َعَصبَةا فَقُتَِل فَقِْتلَة  َجاِهلِيَّة  لَِعَصبٍَة أَْو يَْدُعو إِلَ  َوَمْن َخَرَج َعلَى أُمَّ

َها َوفَاِجَرَها َوََل يَتََحاَشى ِمْن ُمْؤِمنَِها َوََل يَفِي لِِذي َعْهٍد َعْهَدهُ فَلَْيَس ِمنِّي  يَْضِرُب بَرَّ

رواه مالم«. َولَْسُت ِمْنهُ 
2
. 

 عهد له ال دين ملن ال

 :إاِلَّ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َخطَبَنَا اَبِيُّ هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ   (6336

رواه أحمد، وأبو يعلى«. َوََل ِديَن لَِمْن ََل َعْهَد لَهُ  ،ََل إِيَماَن لَِمْن ََل أََمانَةَ لَهُ »
6
. 

                                                 

 (.2535رواه مالم ) 2

(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 6523ى )(، وأبو يعل3/231رواه أحمد ) 6

 (.0201) «صحيح الجامع»
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 الترهيب من المن بالعطية ونحوها

 تعريف املن

 (:3/305) «تفايره»بي رحمه هللا في قال القرط

المن: ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، مثل أن يقول: قد أحانت إليك 

واََعْشتُك وشبهه. وقال بعضهم: المن: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، 

 والمن من الكبائر ااتهى.

 فضل النفقة اليت ال يلحقها مٌن وال أذى

﴿الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم فِي َسبِيِل هللاِ ثُمَّ ال يُْتبُِعوَن َما أَافَقُوا َمن ًا َوال ال هللا تعالى: ق

قَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغفَِرةٌ *  أًَذى لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال هُْم يَْحَزاُونَ 

 .[623ـ626]البقرة:ْتبَُعهَا أًَذى َوهللاُ َغنِيٌّ َحلِيٌم﴾ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة يَ 

 قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا في تفاير هذه اآلية:

يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا، ثم ال يتبعون ما أافقوا من الخيرات 

 بقول وال فعل. ن على أحد، وال يمنون به النوُّ مُ ا على من أعطوه، فال يَ والصدقات منً 

أي: ال يفعلون مع من أحانوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف  ﴾،َوال أًَذى﴿وقوله: 

لَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهم﴾، ﴿من اإلحاان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: 

ياتقبلواه من أهوال أي: فيما  ﴾،َوال َخْوٌف َعلَْيِهم﴿أي: ثوابهم على هللا، ال على أحد سواه 

ما خلفوه من األوالب وما فاتهم من الحياة الدايا  على أي: ﴾،َوال هُْم يَْحَزاُونَ ﴿يوم القيامة 

 ال يأسفون عليها؛ ألاهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ،وزهرتها

 املن واألذى يبطل الصدقة فال يؤجر صاحبها عليها

ِذيَن آَمنُوا ال تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِالَمنِّ َواألََذى َكالَِّذي يُنفُِق ﴿يَا أَيُّهَا الَّ قال هللا تعالى: 

 َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمُن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ 

ا َكَابُوا َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن﴾ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا ال يَْقِدُروَن َعلَى  َشْيٍء ِممَّ

 .[623]البقرة:

 املنان من نعمة نظر اهلل إليه وكالمه معه وتزكيته له يوم القيامة ويعاقب بالعذاب األليم ُمَرْحُي

لُِّمُهُم هللا ثًََلثَة  ََل يُكَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َعْن أَبِي َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ   (6333

يِهمْ  ،يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ   ملسو هيلع هللا ىلصفَقََرأَهَا َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم   ،َوََل يَُزكِّ

 ،الُمْسبِلُ » :قَالَ  ؟ِهللاَوَخِاُروا َمْن هُْم يَا َرُسوَل  ،َخابُوا :قَاَل أَبُو َذرٍّ  .ثاََلَث ِمَراًرا
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رواه مالم«. ِسْلَعتَهُ بِالَحلِِف اْلَكاِذبِ  ،َوالُمنَفِّقُ  ،انُ َوالَمنَّ  
2
. 

 املن بالعطية من أسباب احلرمان من اجلنة

ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ  (6333

لَةُ  ،اْلَعاق  لَِوالَِدْيهِ  :اَمةِ ََل يَْنظُُر هللا َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِهْم يَْوَم اْلقِيَ  ي وثُ  ،َوالَمْرأَةُ الُمتََرجِّ  ،َوالدَّ

 «.َوالَمنَّاُن بَِما أَْعطَى ،َوالُمْدِمُن َعلَى الَخْمرِ  ،اْلَعاق  لَِوالَِدْيهِ  :َوثًََلثَة  ََل يَْدُخلُوَن الَجنَّةَ 

رواه الناائي
6
. 

ََل يَْدُخُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْنهَُما َرِضَي هللا َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (6331

رواه الناائي«. َمنَّان  َوََل َعاق  َوََل ُمْدِمُن َخْمرٍ  :الَجنَّةَ 
3
. 

 املنان يبغضه اهلل تعاىل

ثًلثة »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول هللا  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َذرٍّ  (6332

إِنَّ هللا ََل يُِحب  ُكلَّ ﴿ أَْنتُْم تَِجُدوَن فِي ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ وَ  :اْلفَُخوُر الُمْختَالُ  يبغضهم هللا:

فُ  ،َوالتَّاِجرُ  ،َواْلبَِخيُل الَمنَّانُ ﴾ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  . رواه أحمد«َواْلبَيَّاُع الَحًلَّ
3
. 

 املنان ال يقبل اهلل منه صرًفا وال عدًلا

ثاَلثَةٌ ال يُْقبَُل » :ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6330

، َوَمنَّاٌن، َوُمَكذٌِّب بِقَْدرٍ  رواه ابن أبي عاصم،  .«ِمْنهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرٌف، َوال َعْدٌل: َعاقٌّ

والطبرااي
1
. 

 املن من صفات فرعون عليه لعائن اهلل

                                                 

 (.202رواه مالم ) 2

 . (203« )الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 6126رواه الناائي ) 6

 (.200) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 1206رواه الناائي ) 3

 .(606« )الصحيح الماند»، وصححه شيخنا رحمه هللا في (1/202رواه أحمد ) 3

(، وحانه العالمة 0130(، والطبرااي )363برقم ) «الانة»رواه ابن أبي عاصم في  1

 (.2051« )الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

: فالصارف التوباة، وقيال النافلاة، والعادل: «النهاياة»قاال فاي  «صارفًا وال عاداًل »قوله: 

 قيل: الفريضة.الفدية، و
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﴿أَلَْم اَُربَِّك فِينَا َولِيًدا َولَبِْثَت فِينَا ِمْن م:قال هللا تعالى عنه أاه قال لموسى عليه الاال

قَاَل فََعْلتُهَا إًِذا َوأَاَا ِمَن *  َوفََعْلَت فَْعلَتََك الَّتِي فََعْلَت َوأَْاَت ِمَن اْلَكافِِرينَ *  ُعُمِرَك ِسنِينَ 

الِّينَ  ا ِخْفتُُكْم فََوهََب لِي َربِّي*  الضَّ َوتِْلَك *  ُحْكًما َوَجَعلَنِي ِمَن الُمْرَسلِينَ  فَفََرْرُت ِمْنُكْم لَمَّ

 .[66ـ25]الشعراء:اِْعَمةٌ تَُمنُّهَا َعلَيَّ أَْن َعبَّْدَت بَنِي إِْسَرائِيَل﴾ 

 من أمساء اهلل املنان

 :َرُجاًل يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيُّ : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6335

الَمنَّاُن بَِديُع  ،أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك الَحْمَد ََل إِلَهَ إَِلَّ أَْنَت َوْحَدَك ََل َشِريَك لَكَ اللهمَّ إِنِّي »

ْكَرامِ  َمَواِت َواْْلَْرِض ُذو الَجًَلِل َواإْلِ لَقَْد َسأََل هللا بِاْسِمِه اْْلَْعظَِم الَِّذي إَِذا ُسئَِل  :فَقَالَ  ،السَّ

رواه ابن ماجة «.َي بِِه أََجابَ َوإَِذا ُدعِ  ،بِِه أَْعطَى
2
. 

 لوال منة اهلل على عبده بأسباب النجاة رل 

﴿فََخَاْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض فََما َكاَن لَهُ ِمْن فِئٍَة يَنُصُرواَهُ قال هللا تعالى عن قارون: 

َمنَّْوا َمَكااَهُ بِاألَْمِس يَقُولُوَن َوْيَكأَنَّ َوأَْصبََح الَِّذيَن تَ *  ِمْن ُبوِن هللاِ َوَما َكاَن ِمَن الُمْنتَِصِرينَ 

ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِبِه َويَْقِدُر لَْوال أَْن َمنَّ هللاُ َعلَْينَا لََخَاَف بِنَا َوْيَكأَاَّ  هُ ال هللاَ يَْبُاطُ الرِّ

 .[56ـ52]القصص:يُْفلُِح اْلَكافُِروَن﴾ 

 عباده بالرسالة والنبوة اهلل تعاىل على من يشاء من نَُّم

﴿قَالَْت لَهُْم ُرُسلُهُْم إِْن اَْحُن إاِلَّ بََشٌر ِمْثلُُكْم َولَِكنَّ هللاَ يَُمنُّ َعلَى َمْن يََشاُء  قال هللا تعالى:

 كَِّل الُمْؤِمنُوَن﴾ِمْن ِعبَاِبِه َوَما َكاَن لَنَا أَْن اَأْتِيَُكْم بُِاْلطَاٍن إاِلَّ بِإِْذِن هللاِ َوَعلَى هللاِ فَْليَتَوَ 

 .[22]إبراهيم:

 اهلل تعاىل على من يشاء من عباده بارداية َمنُّ

﴿يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُْل ال تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالَمُكْم بَِل هللاُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم قال هللا تعالى: 

 .[20]الحجرات:أَْن هََداُكْم لِِْليَماِن إِْن ُكنتُْم َصاِبقِيَن﴾ 

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِيِل هللاِ فَتَبَيَّنُوا َوال تَقُولُوا لَِمْن أَْلقَى وقال تعالى: 

ْايَا فَِعْنَد هللاِ َمَغااُِم َكثِيَرةٌ َكَذلِ  َك ُكنتُْم ِمْن إِلَْيُكُم الاَّالَم لَْاَت ُمْؤِمنًا تَْبتَُغوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدُّ

 .[13]النااء:قَْبُل فََمنَّ هللاُ َعلَْيُكْم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ هللاَ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيًرا﴾ 

اصار من أهل بعا رجل من األ :قال رضي هللا عنه عن أبي هريرةو (6331

طعم وَل الحمد هلل الذي ي»: وغال يده أو يديه قال ،فااطلقنا معه فلما طعم ،ملسو هيلع هللا ىلصقباء النبي 

                                                 

 (.202) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 6/2625رواه ابن ماجة ) 2
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 ،الحمد هلل غير مودع ،وسقانا وكل بًلء حسن أبًلنا ،وأطعمنا ،من علينا فهدانا ،يطعم 

وسقى من  ،الحمد هلل الذي أطعم من الطعام ،عنه ىوَل مستغن ،وَل مكفور إٍ وَل مكاف

وفضل على كثير من  ،وبصر من العمى ،وكسا من العري وهدى من الضًللة ،الشراب

، «عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في «.  رب العالمينالحمد هلل ،خلقه تفضيًل

والحاكم
2
. 

 َمنُّ اهلل على موسى وهارون عليهما السالم

ةً أُْخَرى*  ﴿قَاَل قَْد أُوتِيَت ُسْؤلََك يَا ُموَسىقال هللا تعالى:  إِْذ *  َولَقَْد َمنَنَّا َعلَْيَك َمرَّ

َك َما يُوَحى اْقِذفِيِه فِي التَّابُوِت فَاْقِذفِيِه فِي اْليَمِّ فَْليُْلقِِه اْليَمُّ بِالاَّاِحِل  أَنِ *  أَْوَحْينَا إِلَى أُمِّ

 .[31ـ32]طه:يَأُْخْذهُ َعُدوٌّ لِي َوَعُدوٌّ لَهُ َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي َولِتُْصنََع َعلَى َعْينِي﴾ 

ْينَاهَُما َوقَْوَمهَُما ِمَن اْلَكْربِ  *وَن ﴿َولَقَْد َمنَنَّا َعلَى ُموَسى َوهَارُ وقال تعالى: َواَجَّ

َوهََدْينَاهَُما  *َوآتَْينَاهَُما اْلِكتَاَب الُمْاتَبِيَن  *َواََصْراَاهُْم فََكااُوا هُُم اْلَغالِبِيَن  *اْلَعِظيِم 

َراطَ اْلُمْاتَقِيَم  إِاَّا  *ُموَسى َوهَاُروَن َسالٌم َعلَى  *َوتََرْكنَا َعلَْيِهَما فِي اآلِخِريَن  *الصِّ

 .[266ـ223]الصافات: إِاَّهَُما ِمْن ِعبَاِباَا الُمْؤِمنِينَ  *َكَذلَِك اَْجِزي اْلُمْحِانِيَن 

 َمنُّ اهلل تعاىل على يوسف عليه السالم

قَالُوا *  لُونَ ﴿قَاَل هَْل َعلِْمتُْم َما فََعْلتُْم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْاتُْم َجاهِ قال هللا تعالى عنه: 

 هللاَ أَئِنََّك أَلَْاَت يُوُسُف قَاَل أَاَا يُوُسُف َوهَذا أَِخي قَْد َمنَّ هللاُ َعلَْينَا إِاَّهُ َمْن يَتَِّق َويَْصبِْر فَإِنَّ 

قَاَل ال *  قَالُوا تَاهللِ لَقَْد آثََرَك هللاُ َعلَْينَا َوإِْن ُكنَّا لََخاِطئِينَ *  ال يُِضيُع أَْجَر الُمْحِانِينَ 

اِحِميَن﴾   .[16ـ51]يوسف:تَْثِريَب َعلَْيُكُم اْليَْوَم يَْغفُِر هللاُ لَُكْم َوهَُو أَْرَحُم الرَّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَمنُّ اهلل تعاىل على املؤمنني ببعثة النيب 

يَْتلُوا  ﴿لَقَْد َمنَّ هللاُ َعلَى الُمْؤِمنِيَن إِْذ بََعَث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن أَْافُِاِهمْ قال هللا تعالى: 

يِهْم َويَُعلُِّمهُُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكااُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضالٍل ُمبِيٍن﴾  ]آل َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّ

 .[223عمران:

ورضاه عنه وصحبته ألبي بكر ورضاه  ملسو هيلع هللا ىلصعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يعتقد أن صحبته لرسول اهلل 

 ليهعنه منة من اهلل ع

                                                 

(، وحانه شيخنا 6/132(، والحاكم )621)ص« عمل اليوم والليلة»رواه الناائي في  2

 (.3013« )الجامع الصحيح»رحمه هللا في 
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ا طُِعَن ُعَمُر َجَعَل يَأْلَُم : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعِن الِمْاَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ  (6310 لَمَّ

ُعهُ  َولَئِْن َكاَن َذاَك لَقَْد َصِحْبَت َرُسوَل  ،يَا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ  :فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس َوَكأَاَّهُ يَُجزِّ

ثُمَّ َصِحْبَت أَبَا بَْكٍر فَأَْحَاْنَت  ،ثُمَّ فَاَرْقتَهُ َوهَُو َعْنَك َراضٍ  ،فَأَْحَاْنَت ُصْحبَتَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ثُمَّ َصِحْبَت َصَحبَتَهُْم فَأَْحَاْنَت ُصْحبَتَهُْم َولَئِْن  ،ثُمَّ فَاَرْقتَهُ َوهَُو َعْنَك َراضٍ  ،ُصْحبَتَهُ 

ا َما َذَكْرَت ِمْن ُصْحبَِة َرُسوِل هللا  :قَالَ  ،فَاَرْقتَهُْم لَتُفَاِرقَنَّهُْم َوهُْم َعْنَك َراُضونَ   ملسو هيلع هللا ىلصأَمَّ

ا َما َذَكْرَت ِمْن ُصْحبَِة أَبِي بَْكٍر  ،بِِه َعلَيَّ  ِمَن هللا تََعالَى َمنَ  َوِرَضاهُ فَإِاََّما َذاَك َمنٌّ  َوأَمَّ

ا َما تََرى ِمْن َجَزِعي فَهَُو ِمْن َوأَمَّ  ،َوِرَضاهُ فَإِاََّما َذاَك َمنٌّ ِمَن هللا َجلَّ ِذْكُرهُ َمنَّ بِِه َعلَيَّ 

َوهللا لَْو أَنَّ لِي ِطاَلَع اأْلَْرِض َذهَبًا اَلْفتََدْيُت بِِه ِمْن َعَذاِب هللا َعزَّ  ،أَْجلَِك َوأَْجِل أَْصَحابِكَ 

. رواه البخاريَوَجلَّ قَْبَل أَْن أََراهُ 
2
. 

 َمنُّ اهلل تعاىل على املستضعفني من بين إسرئيل

ةً  تعالى: قال هللا ﴿َواُِريُد أَْن اَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َواَْجَعلَهُْم أَئِمَّ

 .[1]القصص:َواَْجَعلَهُُم اْلَواِرثِيَن﴾ 

 الترهيب من التهاجر بين المسلمين فوق ثالثة أيام

 إال لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلث 

 تعريف التهاجر

مناوي: الهجر والهجران: مفارقة اإلااان غيره إما بالبدن، أو اللاان، أو قال ال

القلب
6
. 

 حتريم التهاجر فوق ثالثة أيام

ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي أَيُّوَب اأْلَْاَصاِريِّ  (6312

يَْلتَقِيَاِن فَيُْعِرُض َهَذا َويُْعِرُض َهَذا َوَخْيُرُهَما  ،يَِحل  لَِرُجٍل أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثًََلِث لَيَالٍ 

متفق عليه «.الَِّذي يَْبَدأُ بِالسًََّلمِ 
3
. 

ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ و (6316

َوََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن  ،هللا إِْخَوانااَوُكونُوا ِعبَاَد  ،َوََل تََدابَُروا ،َوََل تََحاَسُدوا ،تَبَاَغُضوا

                                                 

 (.3216رواه البخاري ) 2

 (. 636) «التوقيف على مهمات التعاريف» 6

 (.6120(، ومالم )2000البخاري ) 3
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متفق عليه «.يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثًََلِث لَيَالٍ  
2
. 

َوََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : أَبِي َوقَّاٍص َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  ْبنِ  َسْعدِ وعن  (6313

رواه أحمد، وأبو يعلى«. يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثًََلثَِة أَيَّامٍ 
6
. 

 من هجر أخاه فوق ثالث فمات دخل النار

ََل يَِحل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6313

 رواه أبو«. فََماَت َدَخَل النَّارَ  ،فََمْن َهَجَر فَْوَق ثًََلثٍ  ،لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر أََخاهُ فَْوَق ثًََلثٍ 

باوب
3
. 

َمْن » ، قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَعْن فََضالَةَ بن ُعبَْيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ، أَنَّ َرُسوَل هللا و (6311

رواه الطبرااي«. ِمتهاَهَجَر أََخاهُ فَْوَق ثًَلٍث فَُهَو فِي النَّاِر، إَِل أَْن يَتََداَرَكهُ هللا بَِكرَ 
3
. 

 من هجر أخاه فوق سنة فهو كسف  دمه

لَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  بن أبي حدرب حدرب َعْن أَبِي ِخَراشٍ  (6312 أَاَّهُ َسِمَع ، الاُّ

رواه أبو باوب«. َمْن َهَجَر أََخاهُ َسنَةا فَُهَو َكَسْفِك َدِمهِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 
1
. 

 خطر هجر املسلم أخاه فوق ثالث

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  ،َعاِمٍر َرِضَي هللا َعْنهُ  ْبنِ  ِهَشامِ عن  (6310

ا فَْوَق ثًََلِث لَيَالٍ » فَإِْن َكاَن تََصاَرَما فَْوَق ثًََلٍث فَإِنَُّهَما  ،ََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَْهُجَر ُمْسلِما

لُُهَما فَْيئاا فََسْبقُهُ بِاْلفَْيِء َكفَّاَرتُهُ فَإِْن  ،نَاِكبَاِن َعِن الَحقِّ َما َداَما َعلَى ُصَراِمِهَما َسلََّم َوأَوَّ

فَإِْن  ،َعلَْيِه فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِه َوَردَّ َعلَْيِه َسًَلَمهُ َردَّْت َعلَْيِه الَمًَلئَِكةُ َوَردَّ َعلَى اْْلَخِر الشَّْيطَانُ 

                                                 

 (.6111(، ومالم )2002رواه البخاري ) 2

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 6/01(، وأباو يعلاى )2/253رواه أحمد ) 6

 (.1/12« )الصحيح

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 23/615رواه أباااو باوب ) 3

(3655.) 

صاحيح »(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 521) «الكبير» رواه الطبرااي في 3

 (.6022) «الترغيب والترهيب

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 1/621رواه أبااااو باوب ) 1

(3616.) 
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ا رواه أحمد، وأبو يعلى«. َماتَا َعلَى ُصَراِمِهَما لَْم يَْجتَِمَعا فِي الَجنَِّة أَبَدا
2
. 

 املغفرةاملتهاجران ُيْحَرَماِن 

تُْفتَُح أَْبَواُب » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6315

إَِلَّ َرُجًلا َكانَْت  ،َويَْوَم الَخِميِس فَيُْغفَُر لُِكلِّ َعْبٍد ََل يُْشِرُك بِاهلل َشْيئاا ،الَجنَِّة يَْوَم اَِلْثنَْينِ 

أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى  ،أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلَِحا :فَيُقَالُ  ،نَاءُ بَْينَهُ َوبَْيَن أَِخيِه َشحْ 

رواه مالم«. أَْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى يَْصطَلَِحا ،يَْصطَلَِحا
6
. 

 من إثم التهاجر ُجِرْخالسالم ُي

َل تحل : »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قال، رضي هللا عنهما ابن عباسوعن  (6311

فإن التقيا فسلم أحدهما على اْلخر فرد عليه اْلخر السًلم  ،ة أيامالهجرة فوق ثًلث

 - «وإن أبى اْلخر أن يرد السًلم برئ هذا من اإلثم وباء به اْلخر ،اشتركا في اْلجر

. رواه الطبرااي، وإن ماتا وهما متهاجران ال يجتمعان في الجنة -وأحابه قال 

والحاكم
3
. 

ََل يَُكوُن لُِمْسلٍِم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، هَاَعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعنْ و (6320

ا فَْوَق ثًََلثَةٍ  ُكل  َذلَِك ََل يَُرد  َعلَْيِه فَقَْد  ،فَإَِذا لَقِيَهُ َسلََّم َعلَْيِه ثًََلَث ِمَرارٍ  ،أَْن يَْهُجَر ُمْسلِما

رواه أبو باوب«. بَاَء بِإِْثِمهِ 
3
. 

 حتريم هجر املرأة فراش زوجها

                                                 

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 3/260(، وأباو يعلاى )3/60رواه أحمد ) 2

 (.3610) «الصحيح

، أي: عاابالن. «ااكباان»مان الصارم:، أي: تقاطعاا.  «فإن تصاارما»ي: قوله: قال الاند

 أي: رجوًعا إلى المالقاة والتكلم وترك الهجر.«، وأولهما فيئًا»

 . «إال المتهاجرين»(. في رواية له 6121رواه مالم ) 6

 

(، وصاااححه العالماااة 3/223(، والحااااكم )5161) «األوساااط»رواه الطبراااااي فاااي  3

 (.6020) «صحيح الترغيب والترهيب»رحمه هللا في األلبااي 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 23/610رواه أبااااو باوب ) 3

(3612.) 
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إَِذا بَاتَِت الَمْرأَةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ عَ  (6322 

متفق عليه«. َهاِجَرةا فَِراَش َزْوِجَها لََعنَْتَها الَمًَلئَِكةُ َحتَّى تُْصبِحَ 
2
. 

 للمرأة أن تهجر اسم زوجها إذا عضبح عليه

إِنِّي َْلَْعلَُم إَِذا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي َرُسوُل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6326

 :فَقَالَ  ؟ِمْن أَْيَن تَْعِرُف َذلِكَ  :فَقُْلتُ  :قَالَتْ  «،َوإَِذا ُكْنِت َعلَيَّ َغْضبَى ،ُكْنِت َعنِّي َراِضيَةا 

ا إَِذا ُكْنِت َعنِّي َراِضيَةا » دٍ  :فَإِنَِّك تَقُولِينَ  ،أَمَّ  :َذا ُكْنِت َعلَيَّ َغْضبَى قُْلتِ َوإِ  ،ََل َوَربِّ ُمَحمَّ

. متفق عليهَما أَْهُجُر إاِلَّ اْسَمكَ  ،أََجْل َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  :قَالَتْ  «،ََل َوَربِّ إِْبَراِهيمَ 
6
. 

 للرجل أن يؤدب زوجته بارجر بعد وعظها وال يكون ذل  إال يف البيح وال يكون أكثر من أربعة أشهر

َل هللاُ بَْعَضهُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما  ى:قال هللا تعال اُموَن َعلَى النَِّااِء بَِما فَضَّ َجاُل قَوَّ ﴿الرِّ

الَِحاُت قَااِتَاٌت َحافِظَاٌت لِْلَغْيِب بَِما َحفِظَ هللاُ َوالالتِي تََخافُوَن  أَافَقُوا ِمْن أَْمَوالِِهْم فَالصَّ

فِي الَمَضاِجِع َواْضِربُوهُنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فاَل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ اُُشوَزهُنَّ فَِعظُوهُنَّ َواْهُجُروهُنَّ 

َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْينِِهَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْهلِِه َوَحَكًما ِمْن *  َسبِياًل إِنَّ هللاَ َكاَن َعلِي ًا َكبِيًرا

 .[31ـ33]النااء: بَْينَهَُما إِنَّ هللاَ َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا﴾ أَْهلِهَا إِْن يُِريَدا إِْصالًحا يَُوفِِّق هللاُ 

يَا َرُسوَل  :قُْلتُ : قَالَ ، َعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويَةَ اْلقَُشْيِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6323

أَْو  ،َها إَِذا اْكتََسْيتَ َوتَْكُسوَ  ،أَْن تُْطِعَمَها إَِذا طَِعْمتَ » :َما َحقُّ َزْوَجِة أََحِداَا َعلَْيِه قَالَ  ،هللا

رواه أبو باوب، وابن «. َوََل تَْهُجْر إَِلَّ فِي اْلبَْيتِ  ،َوََل تُقَبِّحْ  ،اْلَوْجهَ  َوََل تَْضِربِ  ،اْكتََسْبتَ 

ماجة
3
. 

اَِااَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهََجَر َرُسوُل هللا : قَالَ ما، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهُ و (6323

ا َمَضى تِ  ْت يَِمينَُك َوقَْد تَمَّ الشَّْهرُ  :ْاٌع َوِعْشُروَن أَتَاهُ ِجْبِريُل فَقَالَ َشْهًرا فَلَمَّ . رواه قَْد بَرَّ

أحمد
3
. 

 هجر الشركيات والبدع واملخالفات

ْجَز *  َوثِيَابََك فَطَهِّرْ *  َوَربََّك فََكبِّرْ *  قُْم فَأَاِذرْ *  ﴿يَا أَيُّهَا الُمدَّثِّرُ قال هللا تعالى:  َوالرُّ

                                                 

 (.2332(، ومالم )1213البخاري ) 2

 (.6331(. و مالم )1665البخاري ) 6

(، و حاااانه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 2/113(، وابااان ماجاااة )2/250رواه أباااو باوب ) 3

 (.3613) «الجامع الصحيح»

 ( بإسناب صحيح.2/631رواه أحمد ) 3
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 .[1ـ2]المدثر:اْهُجْر﴾ فَ 

 هجر الكفار

 ﴿َواْصبِْر َعلَى َما يَقُولُوَن َواْهُجْرهُْم هَْجًرا َجِمياًل﴾: ملسو هيلع هللا ىلصقال هللا تعالى لنبيه محمد 

 .[20]المزمل:

قال شيخ اإلسالم: إن هللا أمر اَبيَّه بالهجر الجميل، والصفح الجميل، والصبر 

ح الجميل: صفح بال عتاب، والصبر الجميل، فالهجر الجميل: هجر بال أذى، والصف

الجميل: صبر بال شكوى ااتهى
2
. 

 هجر أهل البدع واملتظاهرين بالفسق

﴿َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَا فَأَْعِرْض َعْنهُْم َحتَّى يَُخوُضوا قال هللا تعالى: 

ْيطَاُن فَ  ا يُنِايَنََّك الشَّ ْكَرى َمَع اْلقَْوِم الظَّالِِميَن﴾ فِي َحِديٍث َغْيِرِه َوإِمَّ ال تَْقُعْد بَْعَد الذِّ

 .[25]األاعام:

َل َعلَْيُكْم فِي اْلِكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْم آيَاِت هللاِ يُْكفَُر بِهَا َويُْاتَْهَزأُ  وقال تعالى: ﴿َوقَْد اَزَّ

ْيِرِه إِاَُّكْم إًِذا ِمْثلُهُْم إِنَّ هللاَ َجاِمُع الُمنَافِقِيَن بِهَا فاَل تَْقُعُدوا َمَعهُْم َحتَّى يَُخوُضوا فِي َحِديٍث غَ 

ََّم َجِميًعا﴾   .[230]النااء:َواْلَكافِِريَن فِي َجهَن

﴿َوال تَْرَكنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فَتََماَُّكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُبوِن هللاِ ِمْن وقال تعالى: 

 .[223]هوب:تُنَصُروَن﴾ أَْولِيَاَء ثُمَّ ال 

قيل: أهل الشرك، وقيل:  إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا﴾قال القرطبي رحمه هللا: قوله تعالى:﴿

﴾ ﴿ َوإَِذا َرأَْيَت الَِّذيَن يَُخوُضوَن فِي آيَاتِنَاعامة فيهم وفي العصاة على احو قوله تعالى 

على هجران أهل الكفر  وهذا هو الصحيح في معنى اآلية وأاها بالة ماآلية، وقد تقد

والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فإن صحبتهم كفر، أو معصية إذ الصحبة ال تكون إال 

 عن موبة وقد قال حكيم

6اهـ فكل قرين بالمقارن يقتدي   عن المرء ال تاأل وسل عن قرينه
. 

 

وَن َمْن َحابَّ هللاَ َوَرُسولَهُ ﴿ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر يُ وقال تعالى:   َوابُّ

 .[66]المجابلة: َولَْو َكااُوا آبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخَوااَهُْم أَْو َعِشيَرتَهُْم﴾
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قال القرطبي رحمه هللا: استدل مالك رحمه هللا من هذه اآلية على معاباة القدرية  

 وترك مجالاتهم.

﴿ال تَِجُد قَْوًما القدرية وعابهم في هللا لقوله تعالى:  قال أشهب عن مالك: ال تجالس

وَن َمْن َحابَّ هللاَ َوَرُسولَهُ   .[66]المجابلة:﴾ يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوابُّ

قال القرطبي: قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان
2
. 

هَُو ﴿ هَِذِه اآْليَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصتاََل َرُسوُل هللا : لَتْ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَاو (6321

ا الَّذِ  يَن فِي الَِّذي أَْاَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابِهَاٌت فَأَمَّ

ِة َواْبتَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ هللا قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتَِغاَء اْلفِْتنَ 

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلبَابِ   :قَالَتْ ﴾ َوالرَّ

بُِعوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ فَأُولَئِِك الَِّذيَن َسمَّى هللا فَإَِذا َرأَْيِت الَِّذيَن يَتَّ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا 

متفق عليه «.فَاْحَذُروُهمْ 
6
 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج إِلَْينَا َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6322

اْسَمعُوا » :فَقَالَ  ،اآْلَخُر ِمن الَعَجمِ وَ  ،َواَْحُن تِْاَعةٌ َخْمَاةٌ َوأَْربََعةٌ أََحُد اْلَعَدَبْيِن ِمن الَعَربِ 

قَُهْم بَِكِذبِِهْم َوأََعانَُهْم َعلَى  َهْل َسِمْعتُْم أَنَّهُ َسيَُكوُن بَْعِدي أَُمَراُء فََمْن َدَخَل َعلَْيِهْم فََصدَّ

لَْم يَْدُخْل َعلَْيِهْم َولَْم َوَمْن  ،َولَْيَس بَِواِرٍد َعلَيَّ الَحْوضَ  ،ظُْلِمِهْم فَلَْيَس ِمنِّي َولَْسُت ِمْنهُ 

ْقُهْم بَِكِذبِِهْم فَهَُو ِمنِّي َوأَنَا ِمْنهُ   «.َوُهَو َواِرد  َعلَيَّ الَحْوضَ  ،يُِعْنُهْم َعلَى ظُْلِمِهْم َولَْم يَُصدِّ

رواه الترمذي، والناائي
3
. 

الَمِدينَةُ » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل النَّبِيُّ : َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6320

فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا  ،فََمْن أَْحَدَث فِيَها َحَدثاا أَْو آَوى ُمْحِدثاا ،َحَرم  َما بَْيَن َعْيٍر إِلَى ثَْورٍ 

َوِذمَّةُ  ،ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا َوََل َعْدَلا  ،َوالَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ 

أَْو اْنتََمى إِلَى َغْيِر  ،َوَمْن ادََّعى إِلَى َغْيِر أَبِيهِ  ،ْسلِِميَن َواِحَدة  يَْسَعى بَِها أَْدنَاُهمْ المُ 

ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا  ،فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َوالَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَْجَمِعينَ  ،َمَوالِيهِ 

. متفق عليه«َوََل َعْدَلا 
3
. 
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(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 0/220(، و النااااائي )2/130رواه الترماااذي ) 3

 (.2016) «ح الماندالصحي»

( عان أباي هريارة رضاي 2302(، ورواه ماالم )2300(، ومالم )2500البخاري ) 3

 هللا عنه.
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وعن كعب بن مالك رضي هللا عنه، في قصة توبته فذكر الحديث ...  (6325

 ،الُمْالِِميَن َعْن َكاَلِمنَا أَيُّهَا الثَّاَلثَةُ ِمْن بَْيِن َمْن تََخلََّف َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَواَهَى َرُسوُل هللا وفيه 

فَلَبِْثنَا  ،اَْفِاي اأْلَْرُض فََما ِهَي الَّتِي أَْعِرفُ َحتَّى تَنَكََّرْت فِي  ،فَاْجتَنَبَنَا النَّاُس َوتََغيَُّروا لَنَا

ا َصاِحبَاَي فَاْستََكااَا َوقََعَدا فِي بُيُوتِِهَما يَْبِكيَانِ  ،َعلَى َذلَِك َخْمِايَن لَْيلَةً  ا أَاَا فَُكْنُت  ،فَأَمَّ َوأَمَّ

َوأَطُوُف فِي اأْلَْسَواِق َواَل  ،اَلةَ َمَع الُمْالِِمينَ فَُكْنُت أَْخُرُج فَأَْشهَُد الصَّ  ،أََشبَّ اْلقَْوِم َوأَْجلََدهُمْ 

اَلِة فَأَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَوآتِي َرُسوَل هللا  ،يَُكلُِّمنِي أََحدٌ  فِي  :فَأَُسلُِّم َعلَْيِه َوهَُو فِي َمْجلِِاِه بَْعَد الصَّ

َك َشفَتَْيِه بَِربِّ الاَّاَلِم َعلَيَّ أَْم اَل  فَإَِذا  ،َصلِّي قَِريبًا ِمْنهُ فَأَُساِرقُهُ النَّظَرَ ثُمَّ أُ  ،اَْفِاي هَْل َحرَّ

َحتَّى إَِذا طَاَل َعلَيَّ َذلَِك ِمْن  ،َوإَِذا اْلتَفَتُّ اَْحَوهُ أَْعَرَض َعنِّي ،أَْقبَْلُت َعلَى َصاَلتِي أَْقبََل إِلَيَّ 

ْرُت ِجَداَر َحائِِط أَبِي قَتَ  ي َوأََحبُّ النَّاِس إِلَيَّ َجْفَوِة النَّاِس َمَشْيُت َحتَّى تََاوَّ  ،اَبةَ َوهَُو اْبُن َعمِّ

أَْاُشُدَك بِاهلل هَْل تَْعلَُمنِي أُِحبُّ هللا  ،يَا أَبَا قَتَاَبةَ  :فََالَّْمُت َعلَْيِه فََوهللا َما َربَّ َعلَيَّ الاَّاَلَم فَقُْلتُ 

 ،هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :فَقَالَ  ،ْدُت لَهُ فَنََشْدتُهُ فَعُ  ،فََاَكَت فَُعْدُت لَهُ فَنََشْدتُهُ فََاَكتَ  ،َوَرُسولَهُ 

ْرُت اْلِجَدارَ  . متفق عليهفَفَاَضْت َعْينَاَي َوتََولَّْيُت َحتَّى تََاوَّ
2
. 

اِر ْبِن يَاِسرٍ و (6321 قَِدْمُت َعلَى أَْهلِي َوقَْد تََشقَّقَْت : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َعمَّ

اْذهَْب  :َوقَالَ  ،فََالَّْمُت َعلَْيِه فَلَْم يَُربَّ َعلَيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْعفََراٍن فََغَدْوُت َعلَى النَّبِيِّ يََداَي فََخلَّقُواِي بِ 

. رواه أبو باوبفَاْغِاْل هََذا َعْنكَ 
6
. 

: فَنَهَاهُ َوقَالَ  :َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنَّ قَِريبًا لَِعْبِد هللا ْبِن ُمَغفٍَّل َخَذَف قَالَ و (6300

ا :اَهَى َعِن الَخْذِف َوقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا إِنَّ  َولَِكنَّهَا تَْكِاُر  ،إِاَّهَا اَل تَِصيُد َصْيًدا َواَل تَْنَكأُ َعُدو ً

نَّ َوتَْفقَأُ اْلَعْينَ  ثَُك أَنَّ َرُسوَل هللا  :فََعاَب فَقَالَ  :قَالَ  ،الاِّ ثُمَّ تَْخِذُف اَل أَُكلُِّمَك  ،اَهَى َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَُحدِّ

. متفق عليهًداأَبَ 
3
. 

اْلقََدِريَّةُ َمُجوُس » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن ُعَمرَ و (6302

ةِ  رواه أحمد، وأبو «. َوإِْن َماتُوا فًََل تَْشَهُدوُهمْ  ،إِْن َمِرُضوا فًََل تَُعوُدوُهمْ  ،َهِذِه اْْلُمَّ

باوب
3
. 

 لترغيب في اإلحسان إليهالترهيب من أكذ ماذ اليتيم ظلًما وا

                                                 

 (.6021(، ومالم )3325البخاري ) 2

 .«صحيح أبي باوب»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3202رواه أبو باوب ) 6

 (.2113(، ومالم )3532رواه البخاري ) 3

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3212(، وأبااو باوب )1153رواه أحمااد ) 3

 .«صحيح أبي باوب»
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 تعريف اليتيم 

 اليتيم هو: من مات أبوه قبل بلوغه.

 النهي عن قربان مال اليتيم إال باليت هي أحسن

هُ َوأَْوفُوا قال هللا تعالى:  ﴿َوال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَاُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ

اْلقِْاِط ال اَُكلُِّف اَْفًاا إاِلَّ ُوْسَعهَا َوإَِذا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن َذا قُْربَى اْلَكْيَل َوالِميَزاَن بِ 

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن﴾   .[216]األاعام:َوبَِعْهِد هللاِ أَْوفُوا َذلُِكْم َوصَّ

 النهي عن قهر اليتيم

ا اْليَتِيَم فاَلقال هللا تعالى:   .[1]الضحى:تَْقهَْر﴾  ﴿فَأَمَّ

 أي: ال تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحِاْن إليه، وتلطف به.قال ابن كثير رحمه هللا:، 

 ذم من ال يكرم اليتيم

 .[20]الفجر: ﴾ ﴿َكالَّ بَل الَّ تُْكِرُموَن اْليَتِيمَ قال هللا تعالى:

 ذم الذي َيُدعُّ اليتيم

ينِ ﴿أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ قال هللا تعالى:   .[6ـ2]الماعون:فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيَم﴾ *  ُب بِالدِّ

أي: هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه، وال يطعمه وال قال ابن كثير رحمه هللا:، 

 .يحان إليه

 النهي عن أكل مال اليتيم

لُوا اْلَخبِ قال هللا تعالى:  يَث بِالطَّيِِّب َوال تَأُْكلُوا أَْمَوالَهُْم ﴿َوآتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَهُْم َوال تَتَبَدَّ

 .[6]النااء:إِلَى أَْمَوالُِكْم إِاَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيًرا﴾ 

والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ قال ابن كثير رحمه هللا: 

 كبير فاجتنبوه.

وا النَِّكاَح فَإِْن آاَْاتُْم ِمْنهُْم ُرْشًدا فَاْبفَُعوا ﴿َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَغُ  وقال تعالى:

 َكاَن إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم َوال تَأُْكلُوهَا إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِي ًا فَْليَْاتَْعفِْف َوَمنْ 

ْم أَْمَوالَهُْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِاهللِ َحِايبًا﴾ فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِالَمْعُروِف فَإَِذا َبفَْعتُْم إِلَْيهِ 

 .[2]النااء:

وعن أم سلمة رضي هللا عنها في قصة النجاشي،... وفيها أن جعفر بن  (6306
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َعِن  -ملسو هيلع هللا ىلصأي: رسول هللا – َواَهَااَاأبي طالب رضي هللا عنه قال للنجاشي رضي هللا عنه: 

وِر َوأَ  . رواه أحمدْكِل َماَل اْليَتِيِم َوقَْذِف الُمْحَصنَةِ الفََواِحِش َوقَْوِل الزُّ
2
. 

 وعيد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًما

ََّما يَأُْكلُوَن فِي بُطُواِِهْم اَاًرا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ظُْلًما إِا

 .[20]النااء:َوَسيَْصلَْوَن َسِعيًرا﴾ 

 مال اليتيم من الكبائر أكل

اْجتَنِبُوا السَّْبَع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6303

ْرُك بِاهلل» :قَالَ  ؟َوَما هُنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «الُموبِقَاتِ  ْحرُ  ،الشِّ َوقَْتُل النَّْفِس  ،َوالسِّ

َم هللا إَِلَّ بِا بَا ،لَحقِّ الَّتِي َحرَّ ْحفِ  ،َوأَْكُل َماِل اْليَتِيمِ  ،َوأَْكُل الرِّ َوقَْذُف  ،َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ

متفق عليه«. الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت اْلَغافًَِلتِ 
6
. 

 جيوز للوالي على مال اليتيم أن يأكل منه إذا كان حمتاًجا من غري إسرا 

َمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آاَْاتُْم ِمْنهُْم ُرْشًدا فَاْبفَُعوا ﴿َواْبتَلُوا اْليَتَاقال هللا تعالى: 

 َكاَن إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم َوال تَأُْكلُوهَا إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِي ًا فَْليَْاتَْعفِْف َوَمنْ 

َذا َبفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكفَى بِاهللِ َحِايبًا﴾ فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِالَمْعُروِف فَإِ 

 .[2]النااء:

ِه قَالَ و اَل أَِجُد  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َوََل ُمتَأَثٍِّل  ،ُكْل ِمْن َماِل يَتِيِمَك َغْيَر ُمْسِرفٍ » :قَالَ  ؟،لَهُ َمالٌ َشْيئًا َولَْيَس لِي َماٌل َولِي يَتِيٌم 

. رواه أبو باوب، وابن ماجةَواَل تَقِي َمالََك بَِمالِهِ  :َوأَْحِابُهُ قَالَ  :قَالَ  «َماَلا 
3
. 

                                                 

 (.2212) «الصحيح الماند»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2030رواه أحمد ) 2

 (.51(، ومالم )6022البخاري ) 6

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 605(، وابن ماجاة )6506رواه أبو باوب ) 3

 (.2312) «إلرواءا»

، أي: «متأثاال»، أي: غياار متجاااوز القاادر الااذي تاااتحقه بخدمتااه. «غياار مااارف»قولاه: 

 جامع.

، أي: ال تبقي مالك بصرف ماله في محال ينبغاي فياه أن تصارف «وال تقي مالك بماله»

 مالك.
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 األمر باإلحسان إىل اليتامى 

َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَاااًا َوبِِذي اْلقُْربَى  ﴿َواْعبُُدوا هللاَ َوال تُْشِرُكوا بِهِ قال هللا تعالى: 

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن الاَّبِيِل  َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

 .[32]النااء:وًرا﴾ َوَما َملََكْت أَْيَمااُُكْم إِنَّ هللاَ ال يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَخُ 

 إصالح أموال اليتامى حبفظها واالجتار فيها

﴿َويَْاأَلُواََك َعِن اْليَتَاَمى قُْل إِْصالٌح لَهُْم َخْيٌر َوإِْن تَُخالِطُوهُْم فَإِْخَوااُُكْم قال هللا تعالى: 

 .[660]البقرة:نَّ هللاَ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ َوهللاُ يَْعلَُم الُمْفِاَد ِمَن الُمْصلِحِ َولَْو َشاَء هللاُ أَلَْعنَتَُكْم إِ 
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 إطعام األيتام من صفات األبرار ومن أسباب دخول اجلنة

َعْينًا يَْشَرُب بِهَا * ﴿إِنَّ األَْبَراَر يَْشَربُوَن ِمْن َكأٍْس َكاَن ِمَزاُجهَا َكافُوًرا قال هللا تعالى: 

ُرواَهَا تَْفِجيًرا هُ ُمْاتَِطيًرا يُوفُونَ *  ِعبَاُب هللاِ يُفَجِّ *  بِالنَّْذِر َويََخافُوَن يَْوًما َكاَن َشرُّ

إِاََّما اُْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاِ ال اُِريُد ِمْنُكْم *  َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْاِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا

فََوقَاهُُم هللاُ َشرَّ َذلَِك اْليَْوِم *  بُوًسا قَْمطَِريًراإِاَّا اََخاُف ِمْن َربِّنَا يَْوًما عَ *  َجَزاًء َوال ُشُكوًرا

 .[26ـ1]اإلااان:َوَجَزاهُْم بَِما َصبَُروا َجنَّةً َوَحِريًرا﴾ *  َولَقَّاهُْم اَْضَرةً َوُسُروًرا

 فضل إطعام اليتامى واملساكني

أَْو إِْطَعاٌم فِي *  فَكُّ َرقَبَةٍ *  اْلَعقَبَةُ َوَما أَْبَراَك َما *  ﴿فاَل اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ قال هللا تعالى: 

 .[22ـ22]البلد:أَْو ِمْاِكينًا َذا َمْتَربٍَة﴾ *  يَتِيًما َذا َمْقَربَةٍ *  يَْوٍم ِذي َمْاَغبَةٍ 

 فضل من يعول يتيًما له أو لغريه

َكافُِل اْليَتِيِم أَنَا وَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنهُ  (6303

بَّابَِة َواْلُوْسطَى :َوقَالَ  «فِي الَجنَِّة َهَكَذا . رواه البخاريبِإِْصبََعْيِه الاَّ
2
. 

َكافُِل اْليَتِيِم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6301

بَّابَِة َواْلُوْسطَى ،ةِ لَهُ أَْو لَِغْيِرِه أَنَا َوُهَو َكَهاتَْيِن فِي الَجنَّ  رواه مالم«. َوأََشاَر َمالِك  بِالسَّ
6
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ  أَاَّهُ  ،َعْن َمالِِك ْبِن اْلَحاِرِث َرِضَي هللا َعْنهُ و (6302

ا بَْيَن أَبََوْيِن ُمْسلَِمْيِن إِلَى طََعاِمِه َوَشَرابِِه َحتَّى يَْستَْغنَِي َعنْ » َوَجبَْت لَهُ  ،هُ َمْن َضمَّ يَتِيما

رواه أحمد«. الَجنَّةَ 
3
. 

 اجتناب الكبائر ومنها أكل مال اليتيم سبب لدخول اجلنة

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: صعد رسول هللا  (6300

لوات  ،َل أقسم ،َل أقسم، َل أقسم»المنبر، فقال:  أبشُروا، أبشُروا إنه من صلى الصَّ

عقوَق الوالدين، والشرَك  ، دخَل من أيِّ أبواِب الجن ة شاَء:الخمَس، واْجتنَب الكبائر

حفِ  وأكَل  ،باهلل، وقتَل النَّفس، وقَْذَف المحَصنات، وأكَل ماَل اليتيِم، والفراَر من الزَّ

                                                 

 (.2001رواه البخاري ) 2

 (.6153رواه مالم ) 6

صااحيح الترغيااب »ااي رحمااه هللا فااي (، وصااححه العالمااة األلباا1/61رواه أحمااد ) 3

 (.6133« )والترهيب
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رواه الطبرااي .«الربا 
2
. 

 فضل اإلنفاق على اليتيم

فَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربِيَن ﴿يَْاأَلُواََك َماَذا يُنفِقُوَن قُْل َما أَاقال هللا تعالى: 

بِيِل َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللاَ بِِه َعلِيٌم﴾   .[621]البقرة:َواْليَتَاَمى َوالَمَااِكيِن َواْبِن الاَّ

َوإِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6305

 ،فََجَعلَهُ فِي َسبِيِل هللا ،َونِْعَم َصاِحُب الُمْسلِِم لَِمْن أََخَذهُ بَِحقِّهِ  ،َهَذا الَماَل َخِضَرة  ُحْلَوة  

َوَمْن لَْم يَأُْخْذهُ بَِحقِِّه فَُهَو َكاْْلِكِل الَِّذي ََل يَْشبَُع  ،َواْبِن السَّبِيلِ  ،َوالَمَساِكينِ  ،َواْليَتَاَمى

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َويَُكو متفق عليه«. ُن َعلَْيِه َشِهيدا
6
. 

ُكْنُت فِي الَمْاِجِد قَالْت:  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َزْينََب اْمَرأَِة َعْبِد هللاو (6301

ْقَن َولَْو ِمْن ُحلِيُِّكنَّ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرأَْيُت النَّبِيَّ  هللا  َوَكااَْت َزْينَُب تُْنفُِق َعلَى َعْبدِ  «،تََصدَّ

أَيَْجِزي َعنِّي أَْن أُْافَِق َعلَْيَك  ملسو هيلع هللا ىلصَسْل َرُسوَل هللا  :فَقَالَْت لَِعْبِد هللا :َوأَْيتَاٍم فِي َحْجِرهَا قَالَ 

َدقَةِ  فَاْاطَلَْقُت إِلَى النَّبِيِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسلِي أَْاِت َرُسوَل هللا  :فَقَالَ  ؟َوَعلَى أَْيتَاٍم فِي َحْجِري ِمَن الصَّ

 :فََمرَّ َعلَْينَا باَِلٌل فَقُْلنَا ،األَْاَصاِر َعلَى اْلبَاِب َحاَجتُهَا ِمْثُل َحاَجتِي ْمَرأَةً ِمنَ فََوَجْدُت ا ملسو هيلع هللا ىلص

اَل تُْخبِْر  :َوقُْلنَا ،أَيَْجِزي َعنِّي أَْن أُْافَِق َعلَى َزْوِجي َوأَْيتَاٍم لِي فِي َحْجِري ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  َسلِ 

يَانِبِ » :َزْينَُب قَالَ  :قَالَ  «؟َمْن ُهَما» :فََدَخَل فََاأَلَهُ فَقَالَ  ،بِنَا  ،اْمَرأَةُ َعْبِد هللا :قَالَ  «؟أَي  الزَّ

َدقَةِ  ،أَْجُر اْلقََرابَةِ  ،نََعْم لََها أَْجَرانِ » :قَالَ  متفق عليه«. َوأَْجُر الصَّ
3
. 

ْل لِي أَْجٌر هَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَتْ  اَعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي هللا َعْنهَ و (6350

نََعْم لَِك » :فَقَالَ  ؟َولَْاُت بِتَاِرَكتِِهْم هََكَذا َوهََكَذا إِاََّما هُْم بَنِيَّ  ،فِي بَنِي أَبِي َسلََمةَ أُْافُِق َعلَْيِهمْ 

متفق عليه«. فِيِهْم أَْجُر َما أَْنفَْقِت َعلَْيِهمْ 
3
. 

 مسح رأس اليتيم سبب للني القلب

قَْاَوةَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل َشَكا إِلَى َرُسوِل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6352

رواه «. َواْمَسْح َرْأَس اْليَتِيمِ  ،اْلِمْسِكينَ  فَأَْطِعمِ  ،لَهُ إِْن أََرْدَت تَْليِيَن قَْلبِكَ » :قَْلبِِه فَقَالَ 

أحمد
1
. 
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 (.2016(، ومالم )6536البخاري ) 6

 (.2000(، و مالم )2322البخاري ) 3

 (.2002(، ومالم )2320البخاري ) 3

 (.513« )الصحيحة»لبااي رحمه هللا في (، وحانه العالمة األ0102رواه أحمد ) 1
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 ليهاهتمام نيب اهلل اخلضر عليه السالم بشأن اليتامى بوحي من اهلل إ

ا اْلِجَداُر فََكاَن لُِغالَمْيِن يَتِيَمْيِن فِي الَمِدينَِة َوَكاَن تَْحتَهُ َكنٌز لَهَُما قال هللا تعالى:  ﴿َوأَمَّ

َما َوَكاَن أَبُوهَُما َصالًِحا فَأََراَب َربَُّك أَْن يَْبلَُغا أَُشدَّهَُما َويَْاتَْخِرَجا َكنَزهَُما َرْحَمةً ِمْن َربَِّك وَ 

 .[56]الكهف:تُهُ َعْن أَْمِري َذلَِك تَأِْويُل َما لَْم تَْاِطْع َعلَْيِه َصْبًرا﴾ فََعلْ 

 الثناء على الصاحلات من نساء قريش بسبب حنوهن على األيتام يف صغرهم

َخْيُر نَِساٍء » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6356

بَِل َصا َوأَْرَعاهُ َعلَى َزْوٍج فِي َذاِت  ،فِي ِصَغِرهِ  يتِيمأَْحنَاهُ َعلَى َ ،لُِح نَِساِء قَُرْيشٍ َرِكْبَن اإْلِ

متفق عليه«. يَِدهِ 
2
. 

 التحريج حبق اليتيم

: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي شريح الخزاعي رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  (6353

رواه الناائي«. اليتيم والمرأة :فينياللهم إني أحرج حق الضع»
6
. 

 ألبي ذر بأن ال يتوىل مال يتيم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب نصح 

إِنِّي  ،يَا أَبَا َذر  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6353

َرنَّ َعلَى اْثنَْينِ  ،َوإِنِّي أُِحب  لََك َما أُِحب  لِنَْفِسي ،أََراَك َضِعيفاا َوََل تََولَّيَنَّ َماَل  ،ََل تَأَمَّ

رواه مالم«. يَتِيمٍ 
3
. 

 متى ينقطع يتم اليتيم

                                                 

 (.6160(، ومالم )3333البخاري ) 2

أشفقه والحااية على ولدها التي تقوم عليهم بعاد ياتمهم، فاال تتازوج فاإن  «أحناه»ومعنى 

 تزوجت فليات بحاايه.

( بإساناب حاان، وحاانه العالماة األلباااي رحماه 1210) «الكبارى»رواه الناائي في  6

 ( عن أبي هريرة رضي هللا عنه.2021) «حةالصحي»هللا في 

ألِحُق الحرج، وهو اإلثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيًرا بليًغا،  «أحرج»قوله: 

 وأزجر عنه زجًرا أكيًدا قاله النووي. 

 (.2562رواه مالم ) 3
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َحفِْظُت َعْن َرُسوِل هللا  :قَالَ  ،ْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ عََ  (6351 

رواه أبو باوب«. َوََل ُصَماَت يَْوٍم إِلَى اللَّْيلِ  ،ََل يُْتَم بَْعَد اْحتًَِلمٍ » ملسو هيلع هللا ىلص
2
. 

 الرتهيب من الربا

 تعريف الربا

 الربا: أاواع.

 ها ربا الفضل: وهو البيع مع زيابة أحد العوضين المتفقي الجنس على اآلخر،من

وهو كبيع صاع بر بدون
6
صاع بر أو بأكثر، أو برهم فضة بدون برهم فضة أو  

ال أم ال.  بأكثر، سواء أتقابضا أم ال وسواء أَجَّ

لمختلفيه ي الجنس أو اقَ ومنها ربا النايئة: وهو البيع للمطعومين، أو للنقدين المتفِ 

ولو لحظة، وإن استويا وتقابضا في المجلس، وهو كبيع صاع بر بصاع بر  لٍ جَ ألَ 

أوبرهم فضة بدرهم فضة لكن مع تأجيل أحدهما ولو إلى لحظة وإن تااويا وتقابضا في 

المجلس
3
. 

 حرم اهلل الربا

بَاقال هللا تعالى: ﴿ َم الرِّ  .[601]البقرة:﴾ َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ

 النهي عن أكل الربا

بَا أَْضَعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا هللاَ لََعلَُّكْم قال هللا تعالى:  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَأُْكلُوا الرِّ

 .[230]آل عمران:تُْفلُِحوَن﴾ 

 حال آكل الربا يوم القيامة

بَا ال يَقُومُ قال هللا تعالى:  وَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّْيطَاُن ﴿الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

بَا فََمنْ  َم الرِّ بَا َوأََحلَّ هللاُ اْلبَْيَع َوَحرَّ  َجاَءهُ ِمَن الَمسِّ َذلَِك بِأَاَّهُْم قَالُوا إِاََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ
                                                 

« صاحيح الجاامع»(، وصححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 6503رواه أبو باوب ) 2

(0201). 

 أي: أقل من صاع. 6

 (.20/3120) «اضرة النعيم» 3
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هُ إِلَى هللاِ َوَمْن َعاَب فَأُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَااتَهَى فَلَهُ َما َسلََف َوأَْمرُ 

 .[601]البقرة:فِيهَا َخالُِدوَن﴾ 

 ماذ الربا ممحوق البركة

َدقَاِت َوهللاُ الَ يُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم﴾قال هللا تعالى:  بَا َويُْربِي الصَّ  ]البقرة:  ﴿يَْمَحُق هللاُ اْلرِّ

602]. 

ير: يخبر تعالى أاه يمحق الربا، أي: يذهبه، إما أن يذهب بالكلية من يد قال ابن كث

صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فال ينتفع به، بل يعذبه به في الدايا ويعاقبه عليه يوم 

 القيامة ااتهى.

 مال الربا وإن كثر فإن مآله إىل قلة

َما أََحد  أَْكثََر ِمَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعِن اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (6352

بَا إَِلَّ َكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرِه إِلَى قِلَّةٍ  رواه ابن ماجة«. الرِّ
2
. 

 آكل الربا ُمَحاَرٌب من اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم

بَاقال هللا تعالى:   إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِينَ  ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوَذُروا َما بَقَِي ِمَن الرِّ

َن فَإِْن لَْم تَْفَعلُوا فَأَْذاُوا بَِحْرٍب ِمَن هللاِ َوَرُسولِِه َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم ال تَْظلُِمو* 

ُكْم إِْن ُكنتُْم َوإِْن َكاَن ُذو ُعْاَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى َمْيَاَرٍة َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَ *  َوال تُْظلَُمونَ 

 .[650ـ605]البقرة:تَْعلَُموَن﴾ 

 يف ذل  املعاملة يف الربا من أفعال اليهود فيجب اجتناب مشابهتم

ِهْم َعْن  قال هللا تعالى: ْمنَا َعلَْيِهْم طَيِّبَاٍت أُِحلَّْت لَهُْم َوبَِصدِّ ﴿فَبِظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن هَاُبوا َحرَّ

بَا َوقَْد اُهُوا َعْنهُ َوأَْكلِِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلبَاِطِل َوأَْعتَْداَا *  َسبِيِل هللاِ َكثِيًرا َوأَْخِذِهُم الرِّ

 .[222ـ220]النااء:لِْلَكافِِريَن ِمْنهُْم َعَذابًا أَلِيًما﴾ 

 آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون

بَا» ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لََعَن َرُسولُ : َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6350  ،َوُمْؤِكلَهُ  ،آِكَل الرِّ

                                                 

« الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 6/021رواه ابااان ماجاااة ) 2

(2036.) 
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رواه مالم«. ُهْم َسَواء  » :َوقَالَ  «َوَشاِهَدْيهِ  ،َوَكاتِبَهُ  
2
. 

 ،اَهَى َعْن ثََمِن الدَّمِ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ النَّبِيَّ : قَالَ  َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6355

بَا َوُموِكلِهِ  ،َوثََمِن اْلَكْلبِ  . رواه البخارياِشَمِة َوالُمْاتَْوِشَمةِ َواْلوَ  ،َوآِكِل الرِّ
6
. 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : قَالَ  ،اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  هللاَعْن َعْبِد و (6351

بَا َوُموِكلَهُ  ،َوالُمِحلَّ َوالُمَحلََّل لَهُ  ،َواْلَواِصلَةَ َوالَمْوُصولَةَ  ،اْلَواِشَمةَ َوالُموتَِشَمةَ  . َوآِكَل الرِّ

أحمدرواه 
3
. 

 أكل الربا من الكبائر املهلكات

اْجتَنِبُوا السَّْبَع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6310

ْرُك بِاهلل» :قَالَ  ؟َوَما هُنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «الُموبِقَاتِ  ْحرُ  ،الشِّ َوقَْتُل النَّْفِس  ،َوالسِّ

َم هللا بَا ، إَِلَّ بِالَحقِّ الَّتِي َحرَّ ْحفِ  ،َوأَْكُل َماِل اْليَتِيمِ  ،َوأَْكُل الرِّ َوقَْذُف  ،َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ

متفق عليه«. الُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت اْلَغافًَِلتِ 
3
. 

 عقوبة آكل الربا يف قربه

َرأَْيُت اللَّْيلَةَ » :ملسو هيلع هللا ىلصيُّ قَاَل النَّبِ : َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْنُدٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6312

فَاْنطَلَْقنَا َحتَّى أَتَْينَا َعلَى نََهٍر ِمْن َدٍم فِيهِ  ،َرُجلَْيِن أَتَيَانِي فَأَْخَرَجانِي إِلَى أَْرٍض ُمقَدََّسةٍ 

ُجُل الَِّذي  ،َرُجل  قَائِم  َوَعلَى َوَسِط النََّهِر َرُجل  بَْيَن يََدْيِه ِحَجاَرة   فِي النََّهِر فَإَِذا فَأَْقبََل الرَّ

ُجُل بَِحَجٍر فِي فِيِه فََردَّهُ َحْيُث َكانَ  ُجُل أَْن يَْخُرَج َرَمى الرَّ فََجَعَل ُكلََّما َجاَء  ،أََراَد الرَّ

 فَقَاَل الَِّذي َرأَْيتَهُ فِي النََّهرِ  ؟َما َهَذا :لِيَْخُرَج َرَمى فِي فِيِه بَِحَجٍر فَيَْرِجُع َكَما َكاَن فَقُْلتُ 

بَا رواه البخاري«. آِكُل الرِّ
1
. 

 الربا ثالث وسبعون باًبا

بَا ثًََلثَة  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعِن اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (6316 الرِّ

                                                 

 (.2115رواه مالم ) 2

 (.6635رواه البخاري ) 6

 (.2032) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3653رواه أحمد ) 3

 (.51) (، ومالم6022البخاري ) 3

 العفيفات. «المحصنات»المهلكات. و «والموبقات»

 ( هكذا مختصًرا.6051رواه البخاري ) 1
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رواه ابن ماجة«. َوَسْبُعوَن بَاباا
2
. 

الربا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهما عن البراء بن عازبو (6313

بابا، أبااها مثل إتيان الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض  اثنان وسبعون

رواه الطبرااي «أخيه
6
. 

 الربا من أسباب ارالك والعذاب

إذا ظهر » :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال ، قال:رضي هللا عنهما عن ابن عباس (6313

. رواه الحاكم«الزاا والربا في قرية، فقد أحلوا بأافاهم عذاب هللا
3
. 

 ور اجلاهلية اليت وضعها النيب صلى اهلل عليه وسلم حتح قدمهالربا من أم

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه، في حديثه الطويل في سياق حجة  (6311

أَََل ُكل  َشْيٍء ِمْن أَْمِر الَجاِهلِيَِّة تَْحَت قََدَميَّ » :قال في خطبته ملسو هيلع هللا ىلص، وفيه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

َل َدٍم أََضُع ِمْن ِدَمائِنَا َدُم اْبِن َربِيَعةَ ْبِن  ،َمْوُضوَعة   َوِدَماُء الجاِهلِيَّةِ  ،َمْوُضوع   َوإِنَّ أَوَّ

ُل ِرباا  ،َوِربَا الجاِهلِيَِّة َمْوُضوع   ،الَحاِرِث َكاَن ُمْستَْرِضعاا فِي بَنِي َسْعٍد فَقَتَلَْتهُ ُهَذْيل   َوأَوَّ

رواه مالم«. فَإِنَّهُ َمْوُضوع  ُكل هُ  أََضُع ِربَانَا ِربَا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد الُمطَّلِبِ 
3
. 

 ظهور الربا من أشراط الساعة الصغرى

بين يدي الساعة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنه عن ابن ماعوب (6312

. رواه الطبرااي«يظهر الربا، والزنا، والخمر
1
. 

                                                 

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 6/023رواه ابااان ماجاااة ) 2

(2033.) 

(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 0230رواه الطبراااااي فاااي األوساااط ) 6

 (.2502) «الصحيحة»

 (.333) «غاية المرام»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 6/30الحاكم )رواه  3

 (. 662) «الفوائد»قال ابن القيم رحمه هللا: إذا ظهر الزاا والربا في قرية، أذن بهالكها. 

 (.2625رواه مالم ) 3

( للعالمااة 3321) «الصااحيحة»(، وهااو فااي 0212) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  1

 حمه هللا.األلبااي ر
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 اآلخذ واملعطي يف الربا متساويان يف اإلثم 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،ِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رَ  (6310

ةِ  ،الذََّهُب بِالذََّهبِ » ةُ بِاْلفِضَّ  ،َوالتَّْمُر بِالتَّْمرِ  ،َوالشَِّعيُر بِالشَِّعيرِ  ،َواْلبُر  بِاْلبُرِّ  ،َواْلفِضَّ

ا بِيَدٍ  ،ِمْثًلا بِِمْثلٍ  ،َواْلِمْلُح بِاْلِمْلحِ  فَقَْد أَْربَى اْْلِخُذ َوالُمْعِطي فِيهِ  ،ادَ فََمْن َزاَد أَْو اْستَزَ  ،يَدا

رواه مالم«. َسَواء  
2
 . 

                                                 

 (.2150رواه مالم ) 2
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 أربى الربا

إِنَّ ِمْن أَْربَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ  (6315

بَا اَِلْستِطَالَةَ فِي ِعْرِض الُمْسلِِم بَِغْيِر َحق   رواه أبو باوب«. الرِّ
2
. 

إن أربى الربا، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي وعن  (6311

رواه البزار «استطالة المرء في عرض أخيه
6
. 

 الرتهيب من الرياء

 تعريف الرياء

الرياء: إظهار العبابة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدوا صاحبها
3
. 

 الرياء من مبطالت األعماذ

نُوا ال تُْبِطلُوا َصَدقَاتُِكْم بِالَمنِّ َواألََذى َكالَِّذي يُنفُِق ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آمَ قال هللا تعالى: 

 َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمُن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر فََمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ 

ا َكَابُوا َوهللاُ ال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن﴾ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصْلًدا ال يَْقِدُروَن َعلَى َشْيٍء ِممَّ 

 .[623]البقرة:

ْايَا َوِزينَتَهَا اَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَمالَهُْم فِيهَا َوهُْم فِيهَا ال وقال تعالى:  ﴿َمْن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ

إاِلَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصنَُعوا فِيهَا َوبَاِطٌل َما  أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَهُْم فِي اآلِخَرةِ *  يُْبَخُاونَ 

 .[22ـ21]هوب:َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ 

قَاَل هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6300

ْرِك  :تَبَاَرَك َوتََعالَى َرَكاِء َعِن الشِّ َمًلا أَْشَرَك فِيِه َمِعي َغْيِري َمْن َعِمَل عَ ،أَنَا أَْغنَى الش 

رواه مالم«. تََرْكتُهُ َوِشْرَكهُ 
3
. 

                                                 

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 23/666رواه أباااو باوب ) 2

(2033.) 

 «الصااااحيحة»(، وصااااححه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي3121رواه الباااازار ) 6

(3110.) 

 .(22/333« )فتح الباري» 3

 (.6151رواه مالم ) 3
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من بنى مسجدا، َل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنها عن عائشةو (6302 

. رواه الطبرااي«يريد به رياء، وَل سمعة، بنى هللا له بيتا في الجنة
2
. 

 من طلب الدنيا بعمل اآلخرة مل يكن له يف اآلخرة من نصيب

ْر َهِذهِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ ، أُبَيِّ ْبِن َكْعٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنْ  (6306 بَشِّ

ينِ  ْفَعِة فِي الدِّ نَاِء َوالتَّْمِكيِن فِي اْلبًَِلِد َوالنَّْصِر َوالرِّ ةَ بِالسَّ َوَمْن َعِمَل ِمْنُهْم بَِعَمِل  ،اْْلُمَّ

ْنيَا فَلَْيَس لَهُ فِي اْْل  رواه أحمد«. ِخَرِة نَِصيب  اْْلِخَرِة لِلد 
6
. 

 الرياء من صفات املنافقني

الِة قَاُموا قال هللا تعالى:  ﴿إِنَّ الُمنَافِقِيَن يَُخاِبُعوَن هللاَ َوهَُو َخاِبُعهُْم َوإَِذا قَاُموا إِلَى الصَّ

بَْيَن َذلَِك ال إِلَى هَُؤالِء َوال إِلَى ُمَذْبَذبِيَن *  ُكَاالَى يَُراُءوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن هللاَ إاِلَّ قَلِياًل 

 .[233ـ236]النااء:هَُؤالِء َوَمْن يُْضلِِل هللاُ فَلَْن تَِجَد لَهُ َسبِياًل﴾ 

 الرياء من صفات املشركني

وَن قال هللا تعالى:  ﴿َوال تَُكواُوا َكالَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِبيَاِرِهْم بَطًَرا َوِرئَاَء النَّاِس َويَُصدُّ

 .[30]األافال:ْن َسبِيِل هللاِ َوهللاُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ﴾ عَ 

 املراؤون متوعدون بالويل

 الَِّذيَن هُْم يَُراُءونَ *  الَِّذيَن هُْم َعْن َصالتِِهْم َساهُونَ *  ﴿فََوْيٌل لِْلُمَصلِّينَ قال هللا تعالى: 

 .[0ـ3]الماعون:َويَْمنَُعوَن الَماُعوَن﴾ * 

 على أمته الرياء ملسو هيلع هللا ىلصفه النيب أخو  ما خيا

عن عبد هللا بن زيد بن عاصم رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  (6303

 ،إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء»ثالثا  «يا نعايا العرب! يا نعايا العرب!»:ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

( للعالماااة 3311) «الصاااحيحة»(، وهاااو فاااي 0002رواه الطبراااااي فاااي األوساااط ) 2

 األلبااي رحمه هللا.

صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/233رواه أحمااد ) 6

 (.63) «والترهيب

 ، أي: بارتفاع المنزلة والقدر. «بالاناء»قوله: 
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رواه أبو اعيم «.والشهوة الخفية
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَج َعلَْينَا َرُسوُل هللا َخرَ : قَالَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6303

اَل فَقَالَ   ِمنَ  ،أَََل أُْخبُِرُكْم بَِما ُهَو أَْخَوُف َعلَْيُكْم ِعْنِدي» :َواَْحُن اَتََذاَكُر الَمِايَح الدَّجَّ

الِ  ْرُك الَخفِي  » :بَلَى فَقَالَ  :قُْلنَا :قَالَ  «؟الَمِسيِح الدَّجَّ ُجُل يَُصلِّي فَ  ،الشِّ يَُزيُِّن أَْن يَقُوَم الرَّ

رواه ابن ماجة، والبيهقي«. َصًَلتَهُ لَِما يََرى ِمْن نَظَِر َرُجلٍ 
6
. 

 الرياء من الشرك األصغر

 ملسو هيلع هللا ىلصالرياء في زمن النبي  رضي هللا عنه قال: كنا اعدعن شداب بن أوس  (6301

. رواه الحاكمالشرك األصغر
3
. 

إِنَّ أَْخَوَف » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  أَنَّ َرُسولَ ، َعْن َمْحُموِب ْبِن لَبِيٍد َرِضَي هللا َعْنهُ و (6302

ْرُك اْْلَْصَغرُ  ْرُك اأْلَْصَغُر يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «،َما أََخاُف َعلَْيُكُم الشِّ  :قَالَ  ؟َوَما الشِّ

يَاُء يَقُوُل هللا َعزَّ َوَجلَّ » إِلَى  اْذَهبُوا ،إَِذا ُجِزَي النَّاُس بِأَْعَمالِِهمْ  ،لَُهْم يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  :الرِّ

ْنيَا رواه أحمد«. فَاْنظُُروا َهْل تَِجُدوَن ِعْنَدهُْم َجَزاءا  ،الَِّذيَن ُكْنتُْم تَُراُءوَن فِي الد 
3
. 

 ذم املرائني 

﴿َوالَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُْم ِرئَاَء النَّاِس َوال يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َوال بِاْليَْوِم اآلِخِر قال هللا تعالى: 

ْيطَاُن لَهُ قَِرينًا فََااَء قَِرينًاَوَمْن يَ  َوَماَذا َعلَْيِهْم لَْو آَمنُوا بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوأَافَقُوا *  ُكِن الشَّ

ا َرَزقَهُُم هللاُ َوَكاَن هللاُ بِِهْم َعلِيًما﴾   .[31ـ35]النااء:ِممَّ

َرْجُت َذاَت يَْوٍم لَِحاَجٍة فَإَِذا خَ : قَالَ  ،َعْن بَُرْيَدةَ اأْلَْسلَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6300

فَإَِذا اَْحُن بَْيَن أَْيِدينَا  ،فَأََخَذ بِيَِدي فَاْاطَلَْقنَا اَْمِشي َجِميًعا ،يَْمِشي بَْيَن يََديَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَا بِالنَّبِيِّ 

ُجوَب فَقَاَل النَّبِيُّ  ُكوَع َوالاُّ هللا َوَرُسولُهُ  :فَقُْلتُ  «يأَتَُراهُ يَُرائِ »: ملسو هيلع هللا ىلصبَِرُجٍل يَُصلِّي يُْكثُِر الرُّ

                                                 

 فاااي (، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا0/266) «الحلياااة»رواه أباااو اعااايم فاااي  2

 (.105) «الصحيحة»

 ، أي: ِجْئَن فهذا وقتكن وزمااكن، يريد أن العرب قد هلكت.«يا اعايا العرب»ومعنى: 

(، وحانه العالماة األلباااي 2536) «الشعب»(، والبيهقي في 3603رواه ابن ماجة ) 6

 (. 30) «صحيح الترغيب والترهيب»رحمه هللا في 

صاااحيح الترغياااب »لباااااي رحماااه هللا فاااي (، وصاااححه العالماااة األ3/361الحااااكم ) 3

 (.31) «والترهيب

 (، وجوب إسنابه العالمة األلبااي رحمه هللا.361و1/365رواه أجمد ) 3
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بُهَُما َويَْرفَُعهَُما َويَقُولُ  ،أَْعلَُم فَتََرَك يَِدي ِمْن يَِدهِ   َعلَْيُكْم » :ثُمَّ َجَمَع بَْيَن يََدْيِه فََجَعَل يَُصوِّ

ا ا ،َهْدياا قَاِصدا ا ،َعلَْيُكْم َهْدياا قَاِصدا يَن يَْغلِْبهُ فَإِنَّهُ َمْن يَُشا ،َعلَْيُكْم َهْدياا قَاِصدا «. دَّ َهَذا الدِّ

رواه أحمد
2
. 

 أول من يقضى عليهم يوم القيامة املراؤون 

إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللا  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6305

َل النَّاِس يُْقَضى يَْوَم اْلقِيَاَمِة َعلَْيهِ  فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََهاَرُجل  اْستُْشِهَد فَأُتَِي بِ  ،أَوَّ  :قَالَ  ،ِه فََعرَّ

 :َولَِكنََّك قَاتَْلَت ِْلَْن يُقَالَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،قَاتَْلُت فِيَك َحتَّى اْستُْشِهْدتُ  :فََما َعِمْلَت فِيَها قَالَ 

َوَرُجل  تََعلََّم اْلِعْلَم  ،ارِ ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّ  ،َجِريء  فَقَْد قِيلَ 

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََها ،َوَعلََّمهُ  تََعلَّْمُت  :فََما َعِمْلَت فِيَها قَالَ  :قَالَ  ،َوقََرأَ اْلقُْرآَن فَأُتَِي بِِه فََعرَّ

َعالِم  َوقََرْأَت  :اْلِعْلَم لِيُقَالَ  َولَِكنََّك تََعلَّْمتَ  ،َكَذْبتَ  :قَالَ  ،َوقََرْأُت فِيَك اْلقُْرآنَ  ،اْلِعْلَم َوَعلَّْمتُهُ 

 .ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب َعلَى َوْجِهِه َحتَّى أُْلقَِي فِي النَّارِ  :فَقَْد قِيلَ  ،هَُو قَاِرئ   :اْلقُْرآَن لِيُقَالَ 

فَهُ نَِعَمهُ فََعَرفََهافَأُتَِي بِِه فَعَ  ،َوَرُجل  َوسََّع هللا َعلَْيِه َوأَْعطَاهُ ِمْن أَْصنَاِف الَماِل ُكلِّهِ  قَاَل  ،رَّ

 :َما تََرْكُت ِمْن َسبِيٍل تُِحب  أَْن يُْنفََق فِيَها إَِلَّ أَْنفَْقُت فِيَها لََك قَالَ  :فََما َعِمْلَت فِيَها قَالَ 

ثُمَّ أُْلقَِي  ،لَى َوْجِههِ ثُمَّ أُِمَر بِِه فَُسِحَب عَ  :ُهَو َجَواد  فَقَْد قِيلَ  :َولَِكنََّك فََعْلَت لِيُقَالَ  ،َكَذْبتَ 

رواه مالم«. فِي النَّارِ 
6
. 

 فضيحة املرائني يوم القيامة 

َمْن َسمََّع » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (6301

َع هللا بِهِ  متفق عليه«. َوَمْن يَُرائِي يَُرائِي هللا بِهِ  ،َسمَّ
3
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوَل هللا  أَاَّهُ  ،الدَّاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَبِي ِهْنٍد و (6320

رواه أحمد«. َرايَا هللا تََعالَى بِِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَسمَّعَ  ،َمْن قَاَم َمقَاَم ِريَاٍء َوُسْمَعةٍ »
3
. 

                                                 

 (.222) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/310رواه أحمد ) 2

 (.2101رواه مالم ) 6

 (.6152(، ومالم )2311البخاري ) 3

بي: المعناى مان عمال عمااًل علاى غيار إخاالص يرياد أن ياراه قال ابن حجار قاال الخطاا

الناس ويامعوه، جاوزي علاى ذلاك باأن يشاهِّر هللا باه ويفضاحه ويظهار ماا كاان يبطناه. 

 (.331-22/333) «فتح الباري»ااظر 

 =صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/600رواه أحمااد ) 3
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 الرياء من أسباب دخول النار واحلرمان من اجلنة

ْايَا َوِزينَتَهَا اَُوفِّ إِلَْيِهْم أَْعَمالَهُْم فِيهَا َوهُْم فِيهَا ﴿َمْن َكاَن يُ قال هللا تعالى:  ِريُد اْلَحيَاةَ الدُّ

أُْولَئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَهُْم فِي اآلِخَرِة إاِلَّ النَّاُر َوَحبِطَ َما َصنَُعوا فِيهَا َوبَاِطٌل َما *  ال يُْبَخُاونَ 

 .[22ـ21]هوب:َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ 

َمْن تََعلََّم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ عَ و (6322

ا يُْبتََغى بِِه َوْجهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ  ا ِممَّ ْنيَا ،ِعْلما ا ِمَن الد  لَْم يَِجْد  ،ََل يَتََعلَُّمهُ إَِلَّ لِيُِصيَب بِِه َعَرضا

. رواه أبو باوب وابن ماجةيَْعنِي ِريَحهَا «َعْرَف الَجنَِّة يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
2
. 

 عقوبة من كان يسجد يف الدنيا رياًء ومسعة

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  اْلُخْدِريِّ  َعْن أَبِي َسِعيدٍ  (6326

ْبقَى ُكل  َمْن َكاَن يَْسُجُد فِي فَيَ  ،يَْكِشُف َرب نَا َعْن َساقِِه فَيَْسُجُد لَهُ ُكل  ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنَةٍ »

ْنيَا ِريَاءا َوُسْمَعةا  ا ،الد  رواه البخاري«. فَيَْذَهُب لِيَْسُجَد فَيَُعوُد ظَْهُرهُ طَبَقاا َواِحدا
6
. 

 املراؤون ُيَحقُِّرُهُم اهلل يوم القيامة وُيَصغُِّرُهم

أَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا  ،هَُماَعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي هللا َعنْ  (6323

َع هللا بِِه َساِمَع َخْلقِهِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص َع النَّاَس بَِعَملِِه َسمَّ رواه «.َوَصغََّرهُ َوَحقََّرهُ  ،َمْن َسمَّ

أحمد
3
. 

 املراؤون يأمرهم اهلل يوم القيامة أن يأخذوا ثوابهم ممن راءوه

َحابَِة قَالَ  ،ْاَصاِريِّ َعْن أَبِي َسْعِد ْبِن أَبِي فََضالَةَ اأْلَ  (6323 : َوَكاَن ِمَن الصَّ

نَاَدى  ،لِيَْوٍم ََل َرْيَب فِيهِ  ،إَِذا َجَمَع هللا النَّاَس يَْوَم اْلقِيَاَمةِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا 

=

                                                                                                                                   

 (.63) «والترهيب

(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 616(، وابن ماجة )3223اوب )رواه أبو ب 2

 (.2211) «صحيح الجامع»

 (.3121رواه البخاري ) 6

صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2101رواه أحمااد ) 3

 (.61) «والترهيب

 من خلقه. ، أي: سمع هللا به من كان له سمع«سمع هللا به سامع خلقه»قوله: 
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ا فَْليَْطلُْب ثََوابَهُ ِمْن ِعْندِ   فَإِنَّ هللا  ،َغْيِر هللا ُمنَاٍد َمْن َكاَن أَْشَرَك فِي َعَمٍل َعِملَهُ هلل أََحدا

ْركِ  َرَكاِء َعِن الشِّ رواه الترمذي، وابن ماجة «.أَْغنَى الش 
2
. 

 بربه من السمعة والرياء ملسو هيلع هللا ىلصاستعاذة النيب 

يقول في  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول هللا  رضي هللا عنه، عن أاس بن مالك (6321

لقسوة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم وا»بعائه: 

والغفلة، والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق، والشقاق، 

والنفاق والسمعة، والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون، والجذام والبرص، 

. رواه ابن حبان، والحاكم«وسيئ اْلسقام
6
. 

 عن الرياء يف أعماله ملسو هيلع هللا ىلصُبْعُد النيب 

َعلَى َرْحٍل َرثٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصَحجَّ النَّبِيُّ : قَالَ  ،لٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَاَِس ْبِن َما (6322

ة  ََل ِريَاَء فِيَها َوََل » :ثُمَّ قَالَ  ،َوقَِطيفٍَة تَُااِوي أَْربََعةَ َبَراِهَم أَْو اَل تَُااِوي اللهمَّ َحجَّ

رواه ابن ماجة«. ُسْمَعةَ 
3
. 

 انمن خرج يسعى رياًء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيط

رجل، فرأى  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مر على النبي  رضي هللا عنه عن كعب بن عجرة (6320

من جلده واشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول هللا، لو كان هذا في  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل : »ملسو هيلع هللا ىلصسبيل هللا، فقال رسول هللا 

 خرج في سبيل هللا، وإن كانهللا، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو 

ا فهو في وتفاخرا  رياءا  يسعى ا فهو في سبيل هللا، وإن كان خرجهَ ف  عِ يسعى على نفسه يُ 

                                                 

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 3603(، وابن ماجة )3213رواه الترمذي ) 2

 (.33) «صحيح الترغيب والترهيب»

(، وصاححه شايخنا 2/130(، والحااكم )3/300) «اإلحااان»رواه ابن حبان كما في  6

 (.31« )الصحيح الماند»الوابعي رحمه هللا في 

« الصااحيحة»صااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي (، و6510رواه اباان ماجااة ) 3

(6220.) 

 ، أي: عتيق.«رث»قوله: 
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. رواه الطبرااي«سبيل الشيطان
2
. 

 من غزا رياًء 

اْلَغْزُو » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل َرِضَي هللا َعْنهُ  (6325

ا َمنِ فَ  :َغْزَوانِ  ِريَك َواْجتَنََب  أَمَّ َماَم َوأَْنفََق اْلَكِريَمةَ َويَاَسَر الشَّ اْبتََغى َوْجهَ هللا َوأَطَاَع اإْلِ

َماَم  ،اْلفََساَد فَإِنَّ نَْوَمهُ َونُْبَههُ أَْجر  ُكل هُ  ا َوِريَاءا َوُسْمَعةا َوَعَصى اإْلِ ا َمْن َغَزا فَْخرا َوأَمَّ

رواه أبو باوب«. ِض فَإِنَّهُ لَْم يَْرِجْع بِاْلَكفَافِ َوأَْفَسَد فِي اْْلَرْ 
6
. 

 الفخر والرياء يف الفدادين أهل اخليل والوبر

يَماُن يََمانٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6321  ،اإْلِ

ِكينَةُ فِي أَْهِل اْلغَ  ،َواْلُكْفُر قِبََل الَمْشِرقِ  يَاُء فِي اْلفَدَّاِديَن أَْهِل الَخْيِل  ،نَمِ َوالسَّ َواْلفَْخُر َوالرِّ

متفق عليه«. َواْلَوبَرِ 
3
. 

 من ربط اخليل فخًرا ورياًء أثم ومل يؤجر

الَخْيُل ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6360

ا الَّتِي ِهَي لَهُ ِوْزر  فََرُجل   ،َوِهَي لَِرُجٍل أَْجر   ،ُجٍل ِسْتر  َوِهَي لِرَ  ،ِهَي لَِرُجٍل ِوْزر  : فَأَمَّ

ْسًَلِم فَِهَي لَهُ ِوْزر   ا َونَِواءا َعلَى أَْهِل اإْلِ ا الَّتِي ِهَي لَهُ ِسْتر  فََرُجل   ،َربَطََها ِريَاءا َوفَْخرا َوأَمَّ

ا الَّتِي  ،هللا فِي ظُُهوِرَها َوََل ِرقَابَِها فَِهَي لَهُ ِسْتر   َربَطََها فِي َسبِيِل هللا ثُمَّ لَْم يَْنَس َحقَّ  َوأَمَّ

ْسًَلِم فِي َمْرٍج َوَرْوَضٍة فََما أََكلَْت ِمْن  ِهَي لَهُ أَْجر  فََرُجل  َربَطََها فِي َسبِيِل هللا ِْلَْهِل اإْلِ

ْوَضِة ِمْن َشْيٍء إَِلَّ ُكتَِب لَهُ  َعَدَد َما أََكلَْت َحَسنَات  َوُكتَِب لَهُ َعَدَد  َذلَِك الَمْرِج أَْو الرَّ

َوََل تَْقطَُع ِطَولََها فَاْستَنَّْت َشَرفاا أَْو َشَرفَْيِن إَِلَّ َكتََب هللا لَهُ  ،أَْرَواثَِها َوأَْبَوالَِها َحَسنَات  

ْهٍر فََشِربَْت ِمْنهُ َوََل يُِريُد أَْن َوََل َمرَّ بَِها َصاِحبَُها َعلَى نَ  ،َعَدَد آثَاِرَها َوأَْرَواثَِها َحَسنَاتٍ 

                                                 

صااحيح »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 656( )21رواه الطبرااااي ) 2

 (.2216) «الترغيب والترهيب

 «الصااااحيحة»(، وحااااانه العالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي 6121رواه أبااااو باوب ) 6

(2110.) 

 (، واللفظ له.52(، ومالم )3302ري )البخا 3

 هم الذين تعلوا أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم واحو ذلك. «والفدابون»

 هي اإلبل. «والوبر»
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متفق عليه «.يَْسقِيََها إَِلَّ َكتََب هللا لَهُ َعَدَد َما َشِربَْت َحَسنَاتٍ  
2
. 

 ما يتوهم أنه رياء وليس برياء

ُجَل  :ملسو هيلع هللا ىلصقِيَل لَِرُسوِل هللا : قَالَ ، َعْن أَبِي َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6362 أََرأَْيَت الرَّ

رواه «. تِْلَك َعاِجُل بُْشَرى الُمْؤِمنِ » :قَالَ  ؟َويَْحَمُدهُ النَّاُس َعلَْيهِ  ،الَخْيرِ  َل ِمنَ يَْعَمُل اْلَعمَ 

مالم
6
. 

 الرتغيب يف غض البصر والرتهيب من إطالقه يف احلرام

 األمر بغض البصر

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُرُ  قال هللا تعالى: وَجهُْم َذلَِك أَْزَكى لَهُْم ﴿قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

 .[30]النور:إِنَّ هللاَ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعوَن﴾ 

 العبد مسؤول عن بصره

ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَب ُكلُّ أُْولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْائُواًل﴾ قال هللا تعالى:   .[32]اإلسراء:﴿إِنَّ الاَّ

 اهلل جل وعال يعلم خائنة األعني

ُدوُر﴾ عالى: قال هللا ت  .[21]غافر:﴿يَْعلَُم َخائِنَةَ األَْعيُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

 وجوب صر  البصر عند نظر الفجأة

َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلُت َرُسوَل هللا : َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6366

. رواه مالماَظَِر اْلفَُجاَءِة فَأََمَراِي أَْن أَْصِرَف بََصِري
3
. 

يَا » :أَاَّهُ قَاَل لَِعلِيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َعْن بَُرْيَدةَ اأْلَْسلَِميِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6363

                                                 

 (.150(، ومالم )6303و2306البخاري ) 2

المااارج: األرض  «مااارج»، أي: منااااوأة ومعااااباة. «وااااواًء علاااى أهااال اإلساااالم»قولاااه: 

، أي: جاارت. «واسااتنت»الطااول: الحباال الطوياال.  «هاااطول»الواسااعة ذات ابااات كثياار. 

 الشرف هو: العالي من األرض.     «شرفًا»

 (.222رواه مالم ) 6

 (.6211رواه مالم ) 3
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رواه أحمد، وأبو  «.َولَْيَسْت لََك اْْلِخَرةُ  ،فَإِنَّ لََك اْْلُولَى ،النَّْظَرةَ النَّْظَرةَ  ََل تُْتبِعِ  ،َعلِي  

باوب
2
. 

 وقعح يف قلبه عالج نظر الفجأة ملن نظر إىل امرأة

َرأَى اْمَرأَةً فَأَتَى اْمَرأَتَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن َجابٍِر َرِضَي هللا َعْنهُ  (6363

إِنَّ الَمْرأَةَ » :ثُمَّ َخَرَج إِلَى أَْصَحابِِه فَقَالَ  ،فَقََضى َحاَجتَهُ  ،َزْينََب َوِهَي تَْمَعُس َمنِيئَةً لَهَا

فَإَِذا أَْبَصَر أََحُدُكُم اْمَرأَةا فَْليَأِْت أَْهلَهُ  ،تُْدبُِر فِي ُصوَرِة َشْيطَانٍ تُْقبُِل فِي ُصوَرِة َشْيطَاٍن وَ 

رواه مالم«. فَإِنَّ َذلَِك يَُرد  َما فِي نَْفِسهِ 
6
. 

 النظر إىل النساء نوع من أنواع الزنا

لَى اْبِن آَدَم ُكتَِب عَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6361

نَا ُمْدِرك  َذلَِك ََل َمَحالَةَ  نَِصيبُهُ ِمنَ  َواْْلُُذنَاِن ِزنَاُهَما  ،فَاْلَعْينَاِن ِزنَاُهَما النَّظَرُ  ،الزِّ

ْجُل ِزنَاَها الُخَطا ،َواْليَُد ِزنَاَها اْلبَْطشُ  ،َواللَِّساُن ِزنَاهُ اْلَكًَلمُ  ،اَِلْستَِماعُ  َواْلقَْلُب  ،َوالرِّ

بُهُ يَ  ُق َذلَِك اْلفَْرُج َويَُكذِّ متفق عليه«. ْهَوى َويَتََمنَّى َويَُصدِّ
3
. 

 غض البصر من حق الطريق 

إِيَّاُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6362

إِْذ » :فَقَالَ  ،ِمْن َمَجالِِانَا بُدٌّ اَتََحدَُّث فِيهَا َما لَنَا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالُوا «َوالُجلُوَس بِالط ُرقَاتِ 

 :قَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا ؟َوَما َحقُّ الطَِّريقِ  :قَالُوا «فَأَْعطُوا الطَِّريَق َحقَّهُ  ،أَبَْيتُْم إَِلَّ الَمْجلِسَ 

«. َوالنَّْهُي َعِن الُمْنَكرِ  ،وفِ َواْْلَْمُر بِالَمْعرُ  ،َوَرد  السًََّلمِ  ،َوَكف  اْْلََذى ،َغض  اْلبََصرِ »

متفق عليه
3
. 

                                                 

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6231(، وأبااو باوب )1/313رواه أحمااد ) 2

 (.0113« )صحيح الجامع»

ا أََحُدُكْم أَْعَجبَْتهُ الَمْرأَةُ فََوقََعْت فِي قَْلبِاِه فَْليَْعِماْد إِذَ » (، وفي رواية له2303رواه مالم ) 6

 «.إِلَى اْمَرأَتِِه فَْليَُواقِْعهَا فَإِنَّ َذلَِك يَُربُّ َما فِي اَْفِاهِ 

 المنيئة هي: الجلد أول ما يوضع في الدباغ. «منيئة»، أي: تدلك. «تمعس»قوله: 

 (.6210(، ومالم )2633البخاري ) 3

 أي: يهوى ويتمنى وقوع ما تحبه النفس من الشهوة.«، والقلب يهوى ويتمنى»قوله: 

 (.6262(، ومالم )2661البخاري ) 3
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ُكنَّا قُُعوًبا بِاأْلَْفنِيَِة اَتََحدَُّث فََجاَء  :قَالَ ، َعْن أَبِي طَْلَحةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6360 

ُعَداتِ » :فَقَاَم َعلَْينَا فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  اْجتَنِبُوا َمَجالَِس  ،َما لَُكْم َولَِمَجالِِس الص 

وا » :َواَتََحدَُّث قَالَ  ،قََعْداَا اَتََذاَكرُ  ،سٍ أْ إِاََّما قََعْداَا لَِغْيِر َما بَ  :فَقُْلنَا «،ُعَداتِ الص   ا ََل فَأَد  إِمَّ

رواه مالم«. َوُحْسُن اْلَكًَلمِ  ،َوَرد  السًََّلمِ  ،َحقََّها َغض  اْلبََصرِ 
2
. 

 يةوجه الفضل عن النظر إىل املرأة األجنب ملسو هيلع هللا ىلصصر  النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَْرَبَف َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعبَّاسٍ  (6365

فََوقََف  ،َوَكاَن اْلفَْضُل َرُجاًل َوِضيئًا ،اْلفَْضَل ْبَن َعبَّاٍس يَْوَم النَّْحِر َخْلفَهُ َعلَى َعُجِز َراِحلَتِهِ 

فَطَفَِق  ،ملسو هيلع هللا ىلصاْمَرأَةٌ ِمْن َخْثَعَم َوِضيئَةٌ تَْاتَْفتِي َرُسوَل هللا  َوأَْقبَلَتِ  ،لِلنَّاِس يُْفتِيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

َواْلفَْضُل يَْنظُُر إِلَْيهَا فَأَْخلََف بِيَِدِه  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَاْلتَفََت النَّبِيُّ  ،اْلفَْضُل يَْنظُُر إِلَْيهَا َوأَْعَجبَهُ ُحْانُهَا

إِنَّ فَِريَضةَ هللا فِي  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ  ،ظَِر إِلَْيهَافَأََخَذ بَِذقَِن اْلفَْضِل فََعَدَل َوْجهَهُ َعِن النَّ 

اِحلَةِ  ،اْلَحجِّ َعلَى ِعبَاِبهِ  فَهَْل  ،أَْبَرَكْت أَبِي َشْيًخا َكبِيًرا اَل يَْاتَِطيُع أَْن يَْاتَِوَي َعلَى الرَّ

متفق عليه«. نََعمْ » :قَالَ  ؟يَْقِضي َعْنهُ أَْن أَُحجَّ َعْنهُ 
6
. 

 غض البصر من أسباب دخول اجلنة والنجاة من النار

اِمِت َرِضَي هللا َعْنهُ  (6361 اْضَمنُوا لِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن ُعبَاَبةَ ْبِن الصَّ

ْثتُمْ  ،أَْضَمْن لَُكُم الَجنَّةَ  ،ِست اا ِمْن أَْنفُِسُكمْ  وا إَِذا َوأَد   ،َوأَْوفُوا إَِذا َوَعْدتُمْ  ،اْصُدقُوا إَِذا َحدَّ

وا أَْبَصاَرُكمْ  ،َواْحفَظُوا فُُروَجُكمْ  ،اْؤتُِمْنتُمْ  رواه أحمد، وابن «. َوُكف وا أَْيِديَُكمْ  ،َوُغض 

حبان
3
. 

 حتريم وصف املرأِة املرَأَة لزوجها كأنه ينظر إليها

تُبَاِشُر ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  ،َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (6330
                                                 

 (.6222رواه مالم ) 2

 جمع فناء: وهو حريم الدار واحوها. وما كان في جواابها وقريبًا منها. «األفنية»قوله: 

 : الطرقات.«الصعدات»قوله: 

 (.2333لم )(، وما2665البخاري ) 6

 ، أي: لحان وجهه واظافة صورته.«وضيئًا»، أي: مؤخرها. «عجز راحلته»قوله: 

 ، أي: أبارها من خلفه. «فأخلف يده»

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 602(، وابن حباان )1/363رواه أحمد ) 3

 (.2300) «الصحيحة»



الترهيب من أكذ ماذ اليتيم ظلًما والترغيب في                                                             
 اإلحسان إليه

 

132 

رواه البخاري«. الَمْرأَةُ الَمْرأَةَ فَتَْنَعتََها لَِزْوِجَها َكأَنَّهُ يَْنظُُر إِلَْيَها
2
. 

 الرخصة يف النظر إىل وجه املخطوبة واستحباب ذل 

فَأَتَاهُ َرُجٌل  ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ : قَالَ  ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6332

َج اْمَرأَةً ِمنَ فَأَْخبََرهُ  اَل  :قَالَ  «؟أَنَظَْرَت إِلَْيَها» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ،األَْاَصارِ  أَاَّهُ تََزوَّ

رواه مالم«. فَإِنَّ فِي أَْعيُِن اْْلَْنَصاِر َشْيئاا ،فَاْذَهْب فَاْنظُْر إِلَْيَها» :قَالَ 
6
. 

كرتها خطبت امرأة فذ :هللا عنه قال رضيعن المغيرة بن شعبة و (6336

فانظر إليها فانه أحرى » :ال قال :قلت «؟هل نظرت إليها» لي:فقال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصن رسول هللا إ :فقلت :تيتها وعندها أبواها وهى في خدرها قالأف «ن يؤدم بينكماأ

ج عليك حرِّ أ :در فقالتخفاكتا قال فرفعت الجارية جااب ال :اظر إليها قالأن أ ايمرأ

مرك ألم ي ملسو هيلع هللا ىلصن كان رسول هللا إو ،لما اظرت لىَّ إن تنظر أمرك أ ملسو هيلع هللا ىلص ن كان رسول هللاإ

ة أفما وقعت عندي امر :ثم تزوجتها قال ،فنظرت إليها :قال ،فال تنظر ن تنظر إلىَّ أ

ة. رواه أحمد، والبيهقيوسبعين امرأ اأو بضعً  ،ولقد تزوجت سبعين ،هاتبمنزل
3
. 

 ر بهجيوز النظر إىل املخطوبة ولو مل تعلم أو تشع

إذا : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  الااعدي رضي هللا عنه عن أبى حميد (6333

خطب أحدكم امرأة، فًل جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، 

رواه الطبرااي «كانت َل تعلم نإو
3
. 

                                                 

لاااى الناااااء األجنبياااات (، وهاااو بليااال علاااى تحاااريم النظااار إ1630رواه البخااااري ) 2

وعوراتهن، من طريق المجالت، أو الجرائد، أو التلفاز، أو الفيديو، أو الدش، فإاها أشاد 

 وهللا أعلم. ملسو هيلع هللا ىلصفي التحريم وبيان الصورة من الوصف الذي اهى عنه رسول هللا 

 (.2363رواه مالم ) 6

« ةالصاحيح»(، وهاو فاي 23002/ح0/230(، والبيهقي )631-3/633رواه أحمد ) 3

 لبااي رحمه هللا.أل( للعالمة ا12)

أي: تقع األلفة، والمحبة واالتفاق بينكما. «، أن يؤبم بينكما»أي: أجدر. «، أحرى»قوله: 

 الاتر.« الخدر»

 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 121) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.10) «الصحيحة»
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 من مقاصد الزواج وفوائده غض البصر 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاَل لَنَا َرُسوُل هللا قَ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه، أاه قال:  (6333

جْ  َمنِ  ،يَا َمْعَشَر الشَّبَابِ »  ،َوأَْحَصُن لِْلفَْرجِ  ،فَإِنَّهُ أََغض  لِْلبََصرِ  ،اْستَطَاَع اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

ْومِ  متفق عليه«. فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء   ،َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ
2
. 

 جل البصرإمنا شرع اإلستئذان من أ

اطَّلََع َرُجٌل ِمْن ُجْحٍر فِي ُحَجِر : قَالَ  ،َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي هللا َعْنهُ  (6331

لَْو أَْعلَُم أَنََّك تَْنظُُر لَطََعْنُت بِِه فِي » :ِمْدًرى يَُحكُّ بِِه َرْأَسهُ فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَمَع النَّبِيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

متفق عليه«. ْئَذاُن ِمْن أَْجِل اْلبََصرِ إِنََّما ُجِعَل اَِلْستِ  ،َعْينِكَ 
6
. 

 وجوب غض البصر عن العورات

ََل يَْنظُُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ،َعْنهُ  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا (6332

ُجلِ  ُجُل إِلَى َعْوَرِة الرَّ ُجِل فِي َوََل يُْفضِ  ،َوََل الَمْرأَةُ إِلَى َعْوَرِة الَمْرأَةِ  ،الرَّ ُجُل إِلَى الرَّ ي الرَّ

رواه مالم «.َوََل تُْفِضي الَمْرأَةُ إِلَى الَمْرأَِة فِي الثَّْوِب اْلَواِحدِ  وثَْوٍب َواِحدٍ 
3
. 

ِه قَالَ و (6330 إَِذا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َج أََحُدُكْم َخاِدَمهُ َعْبَدهُ  ةِ  ،أَْو أَِجيَرهُ َزوَّ رَّ ْكبَةِ  ،فًََل يَْنظُْر إِلَى َما ُدوَن الس  رواه «. َوفَْوَق الر 

أبوباوب
3
. 

 وجوب غض املرأة بصرها عن النظر إىل الرجال األجانب

 ﴾﴿َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ قال هللا تعالى: 

 .[32]النور:

                                                 

 (.2300(، ومالم )2101البخاري ) 2

 ، أي: قاطع لتوقااه وشهوته.«وجاء»له: قو

 (.6212(، ومالم )2632البخاري ) 6

والمدرى: حديد ة ياوى بها شعر الرأس، وقيل: هو شبه المشط، وقيل: هي أعواب تَُحادَّب 

 تجعل شبه المشط، وقيل: هو عوب تاوي به المرأة شعرها.

 (.335رواه مالم ) 3

 .«صحيح أبي باوب»األلبااي رحمه هللا في (، وحانه العالمة 312رواه أبو باوب ) 3
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﴾قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا في تفاير قوله تعالى:  ، ﴿ يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ

أي: عما حرم هللا عليهن من النظر إلى غير أزواجهن، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى 

 أاه اليجوز للمرأة أن تنظر إلى األجااب بشهوة، وال بغير شهوة أصاًل.

لَقَْد َرأَْيُت  حديث عائشة رضي هللا عنها، قالت: قلت: وهذا هو الصواب، وأما

 ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا  ،َواْلَحبََشةُ يَْلَعبُوَن فِي الَمْاِجدِ  ،يَْوًما َعلَى بَاِب ُحْجَرتِي ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا 

. رواه البخاريأَْاظُُر إِلَى لَِعبِِهمْ  ،يَْاتُُراِي بِِرَبائِهِ 
2

فهو بليل على جواز النظر إلى جماعة 

 جال أما تخصيص النظر إلى واحد منهم فمحرم لآلية.الر

 اإلستعاذة باهلل من شر البصر

َعلِّْمنِي  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ عن شكل بن حميد رضي هللا عنه  (6335

َوِمْن َشرِّ  ،َوِمْن َشرِّ بََصِري ،قُْل اللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َسْمِعي» :قَالَ  ؟ُبَعاءً 

رواه أبو باوب، والترمذي «.َوِمْن َشرِّ َمنِيِّي ،َوِمْن َشرِّ قَْلبِي ،انِيلِسَ 
6
. 

 من أحبه اهلل تعاىل سدََّد بصَره فال ينظر إىل احلرام

 :إِنَّ هللا قَالَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ ، َعْنهُ  َرِضَي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6331

ا  ،تُهُ بِالَحْربِ َمْن َعاَدى لِي َولِي اا فَقَْد آَذنْ  َب إِلَيَّ َعْبِدي بَِشْيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ َوَما تَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّهُ  ،اْفتََرْضُت َعلَْيهِ  فَإَِذا أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمَعهُ  ،َوَما يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ

 ،َوِرْجلَهُ الَّتِي يَْمِشي بَِها ،َويََدهُ الَّتِي يَْبِطُش بَِها ،ي يُْبِصُر بِهِ َوبََصَرهُ الَّذِ  ،الَِّذي يَْسَمُع بِهِ 

ِدي  ،َولَئِْن اْستََعاَذنِي َْلُِعيَذنَّهُ  ،َوإِْن َسأَلَنِي َْلُْعِطيَنَّهُ  َوَما تََردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعلُهُ تََرد 

رواه البخاري«. َوأَنَا أَْكَرهُ َمَساَءتَهُ يَْكَرهُ الَمْوَت  ،َعْن نَْفِس الُمْؤِمنِ 
3
. 

 وجوب سرت املرأة وجهها وكفيها ومجيع بدنها

َوإَِذا َسأَْلتُُموهُنَّ َمتَاًعا فَاْسأَلُوهُنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم أَْطهَُر لِقُلُوبُِكْم قال هللا تعالى: ﴿

                                                 

 (.313البخاري ) 2

(، وحاااانه شااايخنا العالماااة الاااوابعي 1/323(، والترماااذي )3/305رواه أباااو باوب ) 6

 (.302) «الصحيح الماند»رحمه هللا في 

 .(2106)رواه البخاري  3

 ومعنى: كنت سامعه، وبصاره، وياده، ورجلاه،أي: أسادب هاذه األعضااء فاال يااخرها إال

 فيما يرضي هللا.
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 .[13]األحزاب:َوقُلُوبِِهنَّ ﴾  

 سبب نزول هذه اآلية

أَاَّهُ َكاَن اْبَن َعْشِر ِسنِيَن َمْقَدَم َرُسوِل  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6330

َوُكْنُت أَْعلََم النَّاِس بَِشأِْن اْلِحَجاِب ِحيَن  ،َعْشًرا َحيَاتَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالَمِدينَةَ فََخَدْمُت َرُسوَل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

َل َما اََزَل فِي ُمْبتَنَى َرُسوِل هللا  ،يَْاأَلُنِي َعْنهُ  َوقَْد َكاَن أُبَيُّ ْبُن َكْعبٍ  ،أُْاِزلَ   ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن أَوَّ

ثُمَّ  ،فََدَعا اْلقَْوَم فَأََصابُوا ِمَن الطََّعامِ  ،بِهَا َعُروًسا ملسو هيلع هللا ىلصأَْصبََح النَّبِيُّ  ،بَِزْينََب بِْنِت َجْحشٍ 

فََخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَم َرُسوُل هللا  ،طَالُوا الُمْكثَ فَأَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوبَقَِي ِمْنهُْم َرْهطٌ ِعْنَد َرُسوِل هللا  ،َخَرُجوا

َحتَّى َجاَء َعتَبَةَ ُحْجَرِة  ،َوَمَشْيُت َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفََمَشى َرُسوُل هللا  ،َوَخَرْجُت َمَعهُ َكْي يَْخُرُجوا

 ،َعلَى َزْينَبَ  َحتَّى َبَخلَ  ،فََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعهُ  ،أَاَّهُْم َخَرُجوا ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ ظَنَّ َرُسوُل هللا  ،َعائَِشةَ 

قُوا َوَرَجْعُت َمَعهُ َحتَّى بَلََغ َعتَبَةَ ُحْجَرِة  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَجَع َرُسوُل هللا  ،فَإَِذا هُْم ُجلُوٌس لَْم يَتَفَرَّ

فَأُْاِزَل آيَةُ اْلِحَجاِب  ،فَظَنَّ أَْن قَْد َخَرُجوا فََرَجَع َوَرَجْعُت َمَعهُ فَإَِذا هُْم قَْد َخَرُجوا ،َعائَِشةَ 

. متفق عليهَضَرَب بَْينِي َوبَْينَهُ ِسْتًرافَ 
2
. 

َخَرَجْت َسْوَبةُ بَْعَدَما ُضِرَب : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (6332

فََرآهَا ُعَمُر ْبُن  ،اْلِحَجاُب لَِحاَجتِهَا َوَكااَِت اْمَرأَةً َجِايَمةً اَل تَْخفَى َعلَى َمْن يَْعِرفُهَا

فَاْاَكفَأَْت  :قَالَتْ  ،أََما َوهللا َما تَْخفَْيَن َعلَْينَا فَاْاظُِري َكْيَف تَْخُرِجينَ  ،يَا َسْوَبةُ  :اْلَخطَّاِب فَقَالَ 

 ،يَا َرُسوَل هللا :فِي بَْيتِي َوإِاَّهُ لَيَتََعشَّى َوفِي يَِدِه َعْرٌق فََدَخلَْت فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَراِجَعةً َوَرُسوُل هللا 

ثُمَّ ُرفَِع َعْنهُ  ،فَأَْوَحى هللا إِلَْيهِ  :َكَذا َوَكَذا قَالَتْ  :َحاَجتِي فَقَاَل لِي ُعَمرُ إِاِّي َخَرْجُت لِبَْعِض 

متفق  «.إِنَّهُ قَْد أُِذَن لَُكنَّ أَْن تَْخُرْجَن لَِحاَجتُِكنَّ » :َوإِنَّ اْلَعْرَق فِي يَِدِه َما َوَضَعهُ فَقَالَ 

عليه
6
. 

 رت وجهها ومجيع بدنها وزينتها حتى ال تعر  فتؤذىاألمر للمرأة باحلجاب الذي يغطي ويس

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُْل أِلَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َواَِااِء الُمْؤِمنِيَن يُْداِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن قال هللا تعالى: 

 .[11]األحزاب:ِحيًما﴾ َجالبِيبِِهنَّ َذلَِك أَْباَى أَْن يُْعَرْفَن فاَل يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاُ َغفُوًرا رَ 

يُددْدنِيَن َعلَددْيِهنَّ ِمددْن ﴿ولقولووه ﴾َوْلَيْضووِرْبَن ِبُخُمووِرِهنَّ َعَلووى ُجُيوووِبِهنَّ ﴿تطبيووق الصووحابيات لقولووه تعوواىل 

  ﴾َجًَلبِيبِِهنَّ 

                                                 

 (.3/112(، ومالم )22/66البخاري ) 2

(، ووجااه الداللااة منااه علااى مشااروعية سااتر 1/23(، ومااالم )5/165رواه البخاااري ) 6

الوجه، أن عمر رضي هللا عنه ما عرف سوبة إال بطولها وجاامتها، فدل ذلاك علاى أن 

 وجهها كان ماتوًرا.
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ا اََزلَْت هَِذِه اآْليَةُ  :َكااَْت تَقُولُ  أَاَّهَا، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (6336  لَمَّ

أََخْذَن أُْزَرهُنَّ فََشقَّْقنَهَا ِمْن قِبَِل اْلَحَواِشي فَاْختََمْرَن ﴾ ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوْليَْضرِ ﴿

. رواه البخاريبِهَا
2
. 

ا  ،يَْرَحُم هللا اَِااَء الُمهَاِجَراِت اأْلَُولَ : َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ وعنها  (6333 لَمَّ

. رواه َشقَْقَن ُمُروِطِهنَّ فَاْختََمْرَن بِهَا﴾ بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوْليَْضِرْبَن ﴿ أَْاَزَل هللا

وصله أبو باوبوالبخاري معلقًا، 
6
. 

ا اََزلَتْ : َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و (6333 يُْداِيَن َعلَْيِهنَّ ِمْن ﴿ لَمَّ

. رواه أبو باوبأَنَّ َعلَى ُرُءوِسِهنَّ اْلِغْربَاَن ِمن األَْكِايَةِ َخَرَج اَِااُء اأْلَْاَصاِر كَ ﴾ َجاَلبِيبِِهنَّ 
3
 

 املرأة عورة والعورة جيب سرتها

الَمْرأَةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْنهُ  َرِضَي هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  هللاَعْن َعْبِد  (6331

ْيطَانُ  ،َعْوَرةٌ  مذي، وابن خزيمةرواه التر«. فَإَِذا َخَرَجِت اْستَْشَرفَهَا الشَّ
3
. 

 احتجاب عائشة وسرت وجهها

َوَكاَن َصْفَواُن بُْن ، في قصة اإلفك قالت: َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (6332

َس ِمْن َوَراِء اْلَجْيشِ  ْكَوااِيُّ قَْد َعرَّ لَِميُّ ثُمَّ الذَّ لََج فَأَْصبََح ِعْنَد َمْنِزلِي فََرأَى  ،الُمَعطَِّل الاُّ فَابَّ

َوقَْد َكاَن يََرااِي قَْبَل أَْن يُْضَرَب اْلِحَجاُب  ،َب إِْاَااٍن اَائٍِم فَأَتَااِي فََعَرفَنِي ِحيَن َرآاِيَسَوا

                                                 

 (.5/351رواه البخاري ) 2

 (.5/310) «الفتح»حجر رحمه هللا في قال الحافظ ابن 

 ، أي: غطين وجوههن.«فاختمرن»قوله: 

(، وصححه العالمة األلباااي 3206( معلقًا ووصله أبو باوب )5/351رواه البخاري ) 6

 «.صحيح أبي باوب»رحمه هللا في 

 «صحيح أباي باوب»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 3202رواه أبو باوب ) 3

ألبلة تدل على أن اااء الصحابة رضاي هللا عانهم فَِهْماَن مان هاذه اآلياات وجاوب وهذه ا

 ستر الوجه وجميع البدن.

(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 3/11(، وابااان خزيماااة )2203رواه الترماااذي ) 3

 (.3610) «الجامع الصحيح»

 ، أي: زينها في اظر الرجال.«استشرفها الشيطان»قوله: 
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ْرُت َوْجِهي بِِجْلبَابِي ،فَاْستَْيقَْظُت بِاْستِْرَجاِعِه ِحيَن َعَرفَنِي ،َعلَيَّ   . متفق عليهفََخمَّ
2
 . 

نَّ أَْفلََح أََخا أَبِي اْلقَُعْيِس َجاَء يَْاتَأِْذُن أَ ، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو (6330

َضاَعةِ  هَا ِمَن الرَّ ا َجاَء َرُسوُل  ،بَْعَد أَْن اََزَل اْلِحَجاُب فَأَبَْيُت أَْن آَذَن لَهُ  ،َعلَْيهَا َوهَُو َعمُّ فَلَمَّ

عليه. متفق أَْخبَْرتُهُ بِالَِّذي َصنَْعُت فَأََمَراِي أَْن آَذَن لَهُ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
6
. 

 سرت الصحابيات وجوههن

كنا اغطي وجوهنا » عن أسماء بنت أبي بكر، رضي هللا عنهما قالت: (6335

رواه الحاكم «قبل ذلك في اإلحرام امتشطمن الرجال، وكنا 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّ اَِااُء الُمْؤِمنَاِت يَْشهَْدَن َمَع َرُسوِل هللا : قَالَتْ  ،َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو

اَلةَ اَل يَْعِرفُهُنَّ  ،اْلفَْجِر ُمتَلَفَِّعاٍت بُِمُروِطِهنَّ  َصاَلةَ  ثُمَّ يَْنقَلِْبَن إِلَى بُيُوتِِهنَّ ِحيَن يَْقِضيَن الصَّ

. متفق عليهالَغلَسِ  أََحٌد ِمنَ 
3
. 

فِي  أَْن اُْخِرَجهُنَّ » ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا َرُسوُل هللا : قَالَتْ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ َرِضَي هللا َعْنهَاوَ 

اَلةَ  ،َوَذَواِت اْلُخُدورِ  ،َواْلُحيَّضَ  ،َواأْلَْضَحى اْلَعَواتِقَ  ،اْلفِْطرِ  ا اْلُحيَُّض فَيَْعتَِزْلَن الصَّ فَأَمَّ

 :قَالَ  ؟إِْحَدااَا اَل يَُكوُن لَهَا ِجْلبَابٌ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  ،َويَْشهَْدَن اْلَخْيَر َوَبْعَوةَ الُمْالِِمينَ 

متفق عليه«. ْسَها أُْختَُها ِمْن ِجْلبَابَِهالِتُْلبِ »
1
. 

                                                 

 أي: غطيت. «فََخمَّْرتُ »(. 6000مالم )(، و3010البخاري ) 2

 (.2331(، ومالم )1203البخاري ) 6

(، وفيه وجوب احتجاب المرأة من 1/216) «الفتح»قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا في 

 الرجال األجااب اهـ.

 «اإلرواء»(، وصاااااححه العالماااااة األلباااااااي رحماااااه هللا فاااااي 2/313رواه الحااااااكم ) 3

(2063.) 

 (.231(، ومالم )105البخاري ) 3

 (.510(، ومالم )363البخاري ) 1

ووجه الداللة من هذا الحديث ظاهرة،وهو: أن المرأة ال يجوز لها الخروج مان بيتهاا إال 

متحجبة بجلبابها الااتر لجميع بداها،وأن هذا هو عمل ااااء الماؤمنين فاي عصار النباي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
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 املرأة مأمورة بسرت قدميها فوجهها من باب أوىل

ْن َجرَّ ثَْوبَهُ ُخيًََلَء لَْم مَِ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ما،َرِضَي هللا َعْنهُ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ 

 :قَالَ  ؟فََكْيَف يَْصنَْعَن النَِّااُء بُِذيُولِِهنَّ  سلمه: فَقَالَْت أُمُّ  «يَْنظُْر هللا إِلَْيِه يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

ا» ا ََل يَِزْدَن َعلَْيهِ » :قَالَ  ؟إًِذا تَْنَكِشُف أَْقَداُمهُنَّ  :فَقَالَتْ  «يُْرِخيَن ِشْبرا  «.فَيُْرِخينَهُ ِذَراعا

رواه الترمذي، وابن ماجة
2
. 

 اخلاطب إىل خمطوبتهمن أدلة وجوب سرت النساء وجوههن أدلة الرخصة يف نظر 

 وهي كثيرة اكتفي بواحد منها

إَِذا َخطََب أََحُدُكُم » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ما،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا

طَْبُت َجاِريَةً فَخَ  :قَالَ  «الَمْرأَةَ فَإِْن اْستَطَاَع أَْن يَْنظَُر إِلَى َما يَْدُعوهُ إِلَى نَِكاِحَها فَْليَْفَعلْ 

ْجتُهَا ،فَُكْنُت أَتََخبَّأُ لَهَا َحتَّى َرأَْيُت ِمْنهَا َما َبَعااِي إِلَى اَِكاِحهَا ِجهَا فَتََزوَّ . رواه أبو َوتََزوُّ

باوب
6
. 

 من أدلة وجوب سرت الوجه القياس اجللي

 فمن تلك األقياة

لبدن للنظر األمر بغض البصر، وحفظ الفر ج، وكشف الوجه أعظم باعية في ا

وعدم حفظ الفرج، والنهي عن الضرب باألرجل، وكشف الوجه أعظم باعية للفتنة من 

 ذلك

                                                 

عالماة األلباااي رحماه هللا (، وصاححه ال3150(، وابن ماجاة )2032رواه الترمذي ) 2

 .«صحيح الترمذي»في 

 (.11) «الصحيحة»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 6056رواه أبو باوب ) 6

 وباللة هذه الانة ظاهرة من وجوه 

 األول: أن األصل هو تاتر النااء واحتجابهن عن الرجال.

العزيمة وهو الحجاب، ولو الثااي: الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة، بليل على وجوب 

 كن سافرات الوجوه لما كاات الرخصة.

الثالث: تكلف جابر رضي هللا عنه باالختباء لها لينظر منها ماا يادعوه إلاى اكاحهاا، ولاو 

اجاات والجاات لماا احتااج إلاى اإلختبااء لرؤياة المخطوباة. وهللا  كن سافرات الوجوه خرَّ

 لشيخ بكر أبو زيد رحمه هللا. ( ل00-02) «حراسة الفضيلة»أعلم ااتهى من 
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 والنهي عن الخضوع بالقول، وكشف الوجه أعظم باعية للفتنة من ذلك 

واألمر باتر القدمين، والذراعين، والعنق، وشعر الرأس بالنص واإلجماع، 

-05) «حراسة الفضيلة»ذلك ااتهى منوكشف الوجه أعظم باعية للفتنة والفااب من 

01.) 
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 الترهيب من الزنا

 تعريف الزنا

قال الراغب: الزاا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي
2
. 

 الزنا فاحشة وسبيل سيء 

اَى إِاَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل﴾ قال هللا تعالى:   .[36]اإلسراء:﴿َوال تَْقَربُوا الزِّ

 لزنا يف حجة الوداعمن ا ملسو هيلع هللا ىلصحتذير النيب 

ِة » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َسلََمةَ ْبِن قَْيٍس اأْلَْشَجِعيِّ  فِي َحجَّ

َم هللا إَِلَّ  ،أَْن ََل تُْشِرُكوا بِاهلل َشْيئاا» :اْلَوَباِع أاََل إِاََّما هُنَّ أَْربَعٌ  َوََل تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

قَاَل فََما أَاَا بِأََشحَّ َعلَْيِهنَّ ِمنِّي إِْذ َسِمْعتُهُنَّ ِمْن َرُسوِل هللا  «َوََل تَْسِرقُوا ،َوََل تَْزنُوا ،الَحقِّ بِ 

. رواه أحمدملسو هيلع هللا ىلص
6
. 

 مضاعفة العذاب على الزناة وتلقيهم اإلثم العظيم

َم هللاُ إاِلَّ ﴿َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع هللاِ إِلَهًا آَخَر قال هللا تعالى:  َوال يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

يَُضاَعْف لَهُ اْلَعَذاُب يَْوَم اْلقِيَاَمِة َويَْخلُْد فِيِه *  بِاْلَحقِّ َوال يَْزاُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاًما

ُل هللاُ َسيِّئَاتِِهْم َحَانَاٍت َوَكاَن هللاُ إاِلَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصالًِحا فَأُْولَ *  ُمهَااًا ئَِك يُبَدِّ

 .[00ـ25]الفرقان:َغفُوًرا َرِحيًما﴾ 

 خروج اإلميان من العبد إذا زنى ورجوعه إليه إذا أقلع عنه

انِي ِحيَن يَْزنِي» ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َوهَُو  ََل يَْزنِي الزَّ

ر َوََل يَْشَربُ  ،َوََل يَْسِرُق ِحيَن يَْسِرُق َوُهَو ُمْؤِمن   ،ُمْؤِمن   ِحيَن يَْشَربَُها َوهَُو  الَخمَّ

متفق عليه«. َوالتَّْوبَةُ َمْعُروَضة  بَْعدُ  ،ُمْؤِمن  
3
. 

إذا زاى العبد خرج منه اإليمان، : »ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  

                                                 

 (.660) «المفربات» 2

 (.2523) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/331رواه أحمد ) 6

 (.10(، ومالم )1105البخاري ) 3
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رواه أبو باوب، والحاكم «.فإذا ااقلع منها رجع إليه اإليمان وكان كالظلة، 
2
. 

 أصحابه رجاًلا ونساًء على ترك الزنا ملسو هيلع هللا ىلصمبايعة النيب 

اِمِت َرِضَي هللا َعْنهُ   ،َوَكاَن َشِهَد بَْدًرا َوهَُو أََحُد النُّقَبَاِء لَْيلَةَ اْلَعقَبَةِ ، َعْن ُعبَاَبةَ ْبِن الصَّ

بَايُِعونِي َعلَى أَْن ََل تُْشِرُكوا بِاهلل » ،َوَحْولَهُ ِعَصابَةٌ ِمْن أَْصَحابِهِ  :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا 

بَْيَن أَْيِديُكْم  ،َوََل تَأْتُوا بِبُْهتَاٍن تَْفتَُرونَهُ  ،َوََل تَْقتُلُوا أَْوََلَدُكمْ  ،َوََل تَْزنُوا ،َوََل تَْسِرقُوا ،َشْيئاا

َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلَِك  ،فََمْن َوفَى ِمْنُكْم فَأَْجُرهُ َعلَى هللا ،ا فِي َمْعُروفٍ َوََل تَْعُصو ،َوأَْرُجلُِكمْ 

ْنيَا فَُهَو َكفَّاَرة  لَهُ  َوَمْن أََصاَب ِمْن َذلَِك َشْيئاا ثُمَّ َستََرهُ هللا فَُهَو إِلَى  ،َشْيئاا فَُعوقَِب فِي الد 

متفق عليه «.فَبَايَْعنَاهُ َعلَى َذلِك ،َعاقَبَهُ هللا إِْن َشاَء َعفَا َعْنهُ َوإِْن َشاَء 
6
. 

ِه قَالَ و َجاَءْت أَُمْيَمةُ بِْنُت ُرقَْيقَةَ إِلَى َرُسوِل : َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ْساَلِم فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َوََل  ،َوََل تَْسِرقِي ،َشْيئااأُبَايُِعِك َعلَى أَْن ََل تُْشِرِكي بِاهلل » :تُبَايُِعهُ َعلَى اإْلِ

َوََل  ،َوََل تَنُوِحي ،َوََل تَأْتِي بِبُْهتَاٍن تَْفتَِرينَهُ بَْيَن يََدْيِك َوِرْجلَْيكِ  ،َوََل تَْقتُلِي َولََدكِ  ،تَْزنِي

َج الَجاِهلِيَِّة اْْلُولَى ِجي تَبَر  رواه أحمد«. تَبَرَّ
3
. 

 اهلل تعاىل يغار من الزنا

ٍد َوهللا َما ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا : قَاَل ةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ َعْن َعائِشَ  ةَ ُمَحمَّ يَا أُمَّ

متفق عليه«. أََحٍد أَْغيَُر ِمَن هللا أَْن يَْزنَِي َعْبُدهُ أَْو تَْزنَِي أََمتُهُ 
3
. 

 التنكيل بالزناة

اًل ِمْن أَْسلََم يُقَاُل لَهُ َماِعُز ْبُن َمالٍِك أَنَّ َرجُ  ،َعْنهُ  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا

هُ النَّبِيُّ  ،إِاِّي أََصْبُت فَاِحَشةً فَأَقِْمهُ َعلَيَّ  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى َرُسوَل هللا  ثُمَّ  :ِمَراًرا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََربَّ

                                                 

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 2/66(، والحاكم )3210رواه أبو باوب ) 2

 (.101) «الصحيحة»

 (.2001، ومالم )(25البخاري ) 6

 ( بإسناب حان.6/212رواه أحمد ) 3

قال الاندي: قيل: هو إلحاق المرأة بزوجها غير ولاده، وكااات  «وال تأتي ببهتان»قوله: 

المرأة تلتقط مولوًبا فتقول لزوجها هذا ولدي منك، وسمي بهتااًا بين ياديها ورجليهاا ألن 

 ها.الولد إذا خرج من بطن األم يقع بين يديها ورجلي

 (.102(، ومالم )2033البخاري ) 3
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إاِلَّ أَْن يُقَاَم  ،ا يََرى أَاَّهُ اَل يُْخِرُجهُ ِمْنهُ إاِلَّ أَاَّهُ أََصاَب َشْيئً  ،َما اَْعلَُم بِِه بَأًْسا :َسأََل قَْوَمهُ فَقَالُوا

 ،فَاْاطَلَْقنَا بِِه إِلَى بَقِيِع اْلَغْرقَدِ  :فَأََمَراَا أَْن اَْرُجَمهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََرَجَع إِلَى النَّبِيِّ  :فِيِه اْلَحدُّ قَالَ 

فَاْشتَدَّ  :َواْلَخَزِف قَالَ  ،َوالَمَدرِ  ،اهُ بِاْلَعْظمِ فََرَمْينَ  :فََما أَْوثَْقنَاهُ َواَل َحفَْراَا لَهُ قَالَ  :قَالَ 

ةِ  ،َواْشتََدْباَا َخْلفَهُ  ِة فَاْاتََصَب لَنَا فََرَمْينَاهُ بَِجاَلِميِد اْلَحرَّ يَْعنِي  ،َحتَّى أَتَى ُعْرَض اْلَحرَّ

أََو ُكلََّما اْنطَلَْقنَا » :لَعِشيِّ فَقَالَ َخِطيبًا ِمن ا ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَم َرُسوُل هللا  :اْلِحَجاَرةَ َحتَّى َسَكَت قَالَ 

َعلَيَّ أَْن ََل أُوتَى بَِرُجٍل  ،ُغَزاةا فِي َسبِيِل هللا تََخلََّف َرُجل  فِي ِعيَالِنَا لَهُ نَبِيب  َكنَبِيِب التَّْيسِ 

ْلُت بِهِ  رواه مالم«. فََعَل َذلَِك إَِلَّ نَكَّ
2
. 

 الزنا من أسباب ارالك العام

َما ظََهَر فِي قَْوٍم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْنهُ  َرِضَي هللا ِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ َعْن َعبْ 

بَا نَا ،الرِّ رواه أحمد«. إَِلَّ أََحل وا بِأَْنفُِسِهْم ِعقَاَب هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،َوالزِّ
6
. 

وم ما نقض ق: »ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا وعن بريدة بن الحصيب 

العهد قط، إَل كان القتل بينهم، وَل ظهرت الفاحشة في قوم قط، إَل سلط هللا عليهم 

. رواه الحاكم، والبيهقي«الموت، وَل منع قوم الزكاة، إَل حبس هللا عنهم القطر
3
. 

ظهور الفاحشة سبب لوقوع األمراض اليت مل تكن معروفة من قبول منهوا مورض اإليودز الوذي شواع يف       

 اجرة يف هذا الزماناجملتمعات الف

يَا » :فَقَالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْقبََل َعلَْينَا َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهَُما َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ 

اْلفَاِحَشةُ  لَْم تَْظَهرِ  :َخْمس  إَِذا اْبتُلِيتُْم بِِهنَّ َوأَُعوُذ بِاهلل أَْن تُْدِرُكوُهنَّ  ،َمْعَشَر الُمَهاِجِرينَ 

َواْْلَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضْت فِي  ،إَِلَّ فََشا فِيِهُم الطَّاُعونُ  ،َحتَّى يُْعلِنُوا بَِها ،ْوٍم قَط  فِي قَ 

نِينَ  ،َولَْم يَْنقُُصوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزانَ  ،أَْسًَلفِِهُم الَِّذيَن َمَضْوا ِة  ،إَِلَّ أُِخُذوا بِالسِّ َوِشدَّ

                                                 

 (.2213رواه مالم ) 2

 هو صوت يصدره التيس عند الافاب. «ابيب كنبيب التيس»قوله: 

 ، أي: جعلته اكااًلوعبرة لغيره.«إال اكلت به»قوله: 

 «صاااحيح الجاااامع»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3501رواه أحماااد ) 6

(1233.) 

(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 3/332(، والبيهقي )6/262رواه الحاكم ) 3

 (.200) «الصحيحة»
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ْلطَاِن َعلَْيِهمْ  َوَجْورِ  ،الَمئُونَةِ    ،َولَْم يَْمنَعُوا َزَكاةَ أَْمَوالِِهْم إَِلَّ ُمنُِعوا اْلقَْطَر ِمَن السََّماءِ  ،الس 

ا  ،َولَْوََل اْلبََهائُِم لَْم يُْمطَُروا َولَْم يَْنقُُضوا َعْهَد هللا َوَعْهَد َرُسولِِه إَِلَّ َسلَّطَ هللا َعلَْيِهْم َعُدو ا

تُُهْم بِِكتَاِب هللا ،فَأََخُذوا بَْعَض َما فِي أَْيِديِهمْ  ،ِمْن َغْيِرِهمْ  ا  ،َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ َويَتََخيَُّروا ِممَّ

رواه ابن ماجة .«إَِلَّ َجَعَل هللا بَأَْسهُْم بَْينَُهمْ  ،أَْنَزَل هللا
2
. 

 عقوبة الزناة والزواني يف القبور

إاه »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  وعن سمرة بن جندب رضي هللا عنه قال: قال (6331

، وإاهما ابتعثااي، وإاهما قاال لي: ااطلق وإاي ااطلقت معهما، وإاا أتينا أتااي الليلة آتيان

فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات »الحديث، وفيه  «على رجل مضطجع...

فإذا  وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم ،فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة :قال

 «...انطلق انطلق :قاَل لي :لهما ما هؤَلء؟ قال :قلت :أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال

فإنهم الزناة  ؛والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور ،وأما الرجال»وفيه: 

رواه البخاري«. والزواني
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأمامة الباهلي رضي هللا عنه، قال: سمعت رسول هللا وعن أبي  (6310

اائم، إذ أتااي رجالن، فأخذا بضبعي، فأتيا بي جبال وعرا، فقاال لي:  بينا أاا»يقول: 

ثم فذكر الحديث وفيه،  ...اصعد. فقلت: إاي ال أطيق. فقاال: إاا سناهله لك، فصعدت،

فقلت: من هؤالء؟  ،ااطلقا بي، فإذا بقوم أشد شيء ااتفاخا، وأاتنه ريحا، وأسوئه منظرا

اه الحاكم. روقال: هؤالء الزااون والزوااي
3
. 

 لزنا يسقط كفاءة صاحبها

ََل يَْنِكُح » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َعْنهُ  َرِضَي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6312

انِي الَمْجلُوُد إَِلَّ ِمْثلَهُ  رواه أبو باوب«. الزَّ
3
. 

                                                 

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا.202) «الصحيحة»(، وهو في 3021رواه ابن ماجة ) 2

أي: يطلبااوا الخياار. أي: ومااا لاام «، يتخيااروا» ، أي: جاادب وقحااط.ةجمااع ساان« الااانين»

 هللا. يطلبوا الخير، والاعابة مما أازل

 ، أي: صاحوا.«ضوضو»(. قوله: 0030البخاري ) 6

( لشااايخنا العالماااة 2521« )الجاااامع الصاااحيح»(، وهاااو فاااي 6/601رواه الحااااكم ) 3

 الوابعي رحمه هللا.

 (.2525) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2/10رواه أبو باوب ) 3
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 خطر الزنا بامرأة اجلار 

ْاِب  ،ا َرُسوَل هللايَ  :قَاَل َرُجلٌ  ،َعِن اْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ  (6316 أَيُّ الذَّ

ثُمَّ أَْن تَْقتَُل َولََدَك » :قَالَ  ؟ثُمَّ أَيٌّ  :قَالَ  «أَْن تَْدُعَو هلل نِد اا َوُهَو َخلَقَكَ » :قَالَ  ؟أَْكبَُر ِعْنَد هللا

فَأَْاَزَل هللا َعزَّ  «ِركَ ثُمَّ أَْن تَُزانَِي بَِحلِيلَِة َجا»قَاَل  ؟ثُمَّ أَيٌّ  :قَالَ  «َخْشيَةَ أَْن يَْطَعَم َمَعكَ 

َم هللا إاِلَّ ، ﴿َوَجلَّ تَْصِديقَهَا َوالَِّذيَن اَل يَْدُعوَن َمَع هللا إِلَهًا آَخَر َواَل يَْقتُلُوَن النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

. رواه البخارياآْليَةَ ﴾ بِاْلَحقِّ َواَل يَْزاُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك يَْلَق أَثَاًما
2
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا مقداب بن األسوب رضي هللا عنه، قال: و عن ال (6313

نَا»أِلَْصَحابِِه  َمهُ هللا َوَرُسولُهُ فَهَُو َحَراٌم إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ  :قَالُوا «؟َما تَقُولُوَن فِي الزِّ  ،َحرَّ

ُجُل بِعَ »أِلَْصَحابِِه  :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  أَْيَسُر َعلَْيِه ِمْن أَْن  .نِْسَوةٍ  ْشرِ َْلَْن يَْزنَِي الرَّ

ِرقَةِ » :َما تَقُولُونَ  :فَقَالَ  :قَالَ  «يَْزنَِي بِاْمَرأَِة َجاِرهِ  َمهَا هللا َوَرُسولُهُ  :قَالُوا «؟فِي السَّ  ،َحرَّ

ُجُل ِمْن َعْشَرِة أَْبيَاتٍ » :فَِهَي َحَراٌم قَالَ  ْن أَْن يَْسِرَق ِمْن أَْيَسُر َعلَْيِه مِ  ،َْلَْن يَْسِرَق الرَّ

رواه أحمد«. َجاِرهِ 
6
. 

 حتريم مهر البغي

 ،اَهَى َعْن ثََمِن اْلَكْلبِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي َمْاُعوٍب اأْلَْاَصاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ 

. متفق عليهَوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ  ،َوَمْهِر اْلبَِغيِّ 
3
. 

 من استجابة دعائها الزانية اليت تسعى بفرجها ُتْحَرُم

تفتح أبواب »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي رضي هللا عنه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي

السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل 

من مكروب فيفرج عنه، فًل يبقى مسلم يدعو بدعوة إَل استجاب هللا عز وجل له، إَل 

رواه الطبرااي«. ها، أو عشارازانية تسعى بفرج
3
. 

                                                 

 (.52(، ومالم )2522رواه البخاري ) 2

 أي: بزوجته.  «كبحليلة جار»

 (.2522« )الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 2/5رواه أحمد ) 6

 (. 2120(، ومالم )6630البخاري ) 3

مااا يأخااذه الكاااهن ماان  «وحلااوان الكاااهن»مااا تأخااذه الزاايااة علااى الزاااا.  «مهاار البغااي»

ْجَرة على كهااته. َُ  أُ

 =لعالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي (، وصااححه ا6021) «األوسااط»رواه الطبرااااي فااي  3
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 عقوبة من زنا بامرأة غاب عنها زوجها إما جبهاد وإما بغريه 

ُحْرَمةُ نَِساِء الُمَجاِهِديَن َعلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ بريدة  َعنْ 

َهاتِِهمْ  ِديَن يَْخلُُف َرُجًلا ِمَن الُمَجاِهِديَن فِي َوَما ِمْن َرُجٍل ِمن القَاعِ  ،اْلقَاِعِديَن َكُحْرَمِة أُمَّ

رواه «. إَِلَّ ُوقَِف لَهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَيَأُْخُذ ِمْن َعَملِِه َما َشاَء فََما ظَن ُكمْ  ،أَْهلِِه فَيَُخونُهُ فِيِهمْ 

مالم
2
. 

مثل الذي يجلس على  :رفع الحديث قال ،وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما

رواه الطبرااي. مثل الذي ينهشه أسوب من أساوب يوم القيامة ،المغيبة فراش
6
. 

 عقوبة الزاني كبري السن

ثًََلثَة  ََل يَُكلُِّمُهُم هللا يَْوَم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

يِهْم َوََل يَْنظُُر إِلَْيهِ  َوَعائِل   ،َوَملِك  َكذَّاب   ،َشْيخ  َزانٍ  :ْم َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم  اْلقِيَاَمِة َوََل يَُزكِّ

رواه مالم«. ُمْستَْكبِر  
3
. 

ثالثة ال يدخلون الجنة: الشيخ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن سلمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا و

رواه البزار «الزااي، واإلمام الكذاب، والعائل المزهو
3
. 

أَْربََعة  يَْبغُُضُهُم هللا َعزَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َي هللا َعْنهُ َرضِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

فُ  :َوَجلَّ  انِي ،َواْلفَقِيُر الُمْختَالُ  ،اْلبَيَّاُع الَحًلَّ ْيُخ الزَّ َماُم الَجائِرُ  ،َوالشَّ رواه  «.َواإْلِ

الناائي، وابن حبان
1
. 

=

                                                                                                                                   

، أي: مكااااس، والمكاااس: «عشااااًرا»(. قولاااه: 6312) «صاااحيح الترغياااب والترهياااب»

 الضريبة التي يأخذها الماكس.

 (.2510رواه مالم ) 2

 «صحيح الترغيب والترهياب»رواه الطبرااي، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في  6

 الحيات. «األساوب»(. 6301)

 (.200م )رواه مال 3

صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6161رواه الباازار ) 3

 (.6315) «والترهيب

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 2015(، وابن حباان )2/311رواه الناائي ) 1

 (.323) «الصحيحة»في 
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 ولد الزنى إذا عمل بعمل أبويه

نَا َشر  الثًََّلثَةِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  ْيَرةَ َعْن أَبِي هُرَ  «. َولَُد الزِّ

رواه أبو باوب
2
. 

 ال جيوز أن ينكح العفيُف الزانيَة أو أن تنكح العفيفةُ  الزاني

ااِيَةُ قال هللا تعالى:   ااِي ال يَنِكُح إالَّ َزااِيَةً أَْو ُمْشِرَكةً َوالزَّ ال يَنِكُحهَا إاِلَّ َزاٍن أَْو  ﴿الزَّ

َم َذلَِك َعلَى الُمْؤِمنِيَن﴾   .[3]النور:ُمْشِرٌك َوُحرِّ

ِه و لَهُ  :َكاَن َرُجٌل يُقَالُ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

 :ْسَرى ِمْن َمكَّةَ َحتَّى يَأْتَِي بِِهُم الَمِدينَةَ قَالَ َوَكاَن َرُجاًل يَْحِمُل اأْلَ  ،َمْرثَُد ْبُن أَبِي َمْرثَدٍ 

َوإِاَّهُ َكاَن َوَعَد َرُجاًل ِمْن  ،َوَكااَْت َصِديقَةً لَهُ  ،لَهَا َعنَاقٌ  :َوَكااَِت اْمَرأَةٌ بَِغيٌّ بَِمكَّةَ يُقَالُ 

ِظلِّ َحائٍِط ِمْن َحَوائِِط َمكَّةَ فِي لَْيلٍَة فَِجْئُت َحتَّى اْاتَهَْيُت إِلَى  :أَُساَرى َمكَّةَ يَْحِملُهُ قَالَ 

ا اْاتَهَْت إِلَيَّ َعَرفَْتهُ  ،فََجاَءْت َعنَاٌق فَأَْبَصَرْت َسَواَب ِظلِّي بَِجْنِب اْلَحائِطِ  :قَالَ  ،ُمْقِمَرةٍ  فَلَمَّ

 ،يَا َعنَاقُ  :قُْلتُ  :قَالَ  ،ْت ِعْنَداَا اللَّْيلَةَ َمْرَحبًا َوأَْهاًل هَلُمَّ فَبِ  :َمْرثٌَد فَقَالَتْ  :َمْرثٌَد فَقُْلتُ  :فَقَالَتْ 

اَا قَالَتْ  َم هللا الزِّ ُجُل يَْحِمُل أَْسَراُكمْ  ،يَا أَْهَل اْلِخيَامِ  ،َحرَّ قَاَل فَتَبَِعنِي ثََمااِيَةٌ َوَسلَْكُت  ،هََذا الرَّ

ُءوا َحتَّى قَاُموا َعلَى َرْأِسي فَبَالُوا فَظَلَّ فََجا ،اْلَخْنَدَمةَ فَاْاتَهَْيُت إِلَى َكْهٍف أَْو َغاٍر فََدَخْلتُ 

 ،ثُمَّ َرَجُعوا َوَرَجْعُت إِلَى َصاِحبِي فََحَمْلتُهُ  :َوأَْعَماهُُم هللا َعنِّي قَالَ  ،بَْولُهُْم َعلَى َرْأِسي

ْذِخرِ   ،فََجَعْلُت أَْحِملُهُ َويُْعيِينِيفَفََكْكُت َعْنهُ َكْبلَهُ  ،َوَكاَن َرُجاًل ثَقِياًل َحتَّى اْاتَهَْيُت إِلَى اإْلِ

فَأَْمَاَك َرُسوُل  ؟أَْاِكُح َعنَاقًا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى قَِدْمُت الَمِدينَةَ فَأَتَْيُت َرُسوَل هللا 

ااِي اَل يَْنِكُح إاِلَّ َزااِيَةً أَْو ﴿ فَلَْم يَُربَّ َعلَيَّ َشْيئًا َحتَّى اََزلَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ااِيَةُ اَل الزَّ ُمْشِرَكةً َوالزَّ

َم َذلَِك َعلَى الُمْؤِمنِينَ  ، يَا َمْرثَدُ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا ﴾ يَْنِكُحهَا إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

انِيَةُ ََل يَْنِكُحَها إَِلَّ َزاٍن أَْو ُمشْ ﴿ انِي ََل يَْنِكُح إَِلَّ َزانِيَةا أَْو ُمْشِرَكةا َوالزَّ فًََل ﴾ ِرك  الزَّ

رواه الترمذي«. تَْنِكْحَها
6
. 

 االستعاذة من الزنا وسائر الفواحش

قُْل » :قَالَ  ؟َعلِّْمنِي ُبَعاءً  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ : قَالَ عن شكل بن حميد رضي هللا عنه 

 ،َوِمْن َشرِّ قَْلبِي ،نِيَوِمْن َشرِّ لَِسا ،َوِمْن َشرِّ بََصِري ،اللهمَّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َسْمِعي

                                                 

 «حيحالجااااامع الصاااا»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 20/102رواه أبااااو باوب ) 2

(2503.) 

( 216)ص «الصحيح الماند من أساباب النازول»(، وهو في 3/216رواه الترمذي ) 6

 لشيخنا العالمة الوابعي رحمه هللا.
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رواه أبو باوب، والترمذي «.َوِمْن َشرِّ َمنِيِّي 
2
. 

 موعظة الراغب يف الزنا

 ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ فَتًى َشاب ًا أَتَى النَّبِيَّ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي أَُماَمةَ 

اَا  :فََداَا ِمْنهُ قَِريبًا قَالَ  «اْدنُهْ » :َمْه َمْه فَقَالَ  :َعلَْيِه فََزَجُروهُ قَالُوا فَأَْقبََل اْلقَْومُ  :اْئَذْن لِي بِالزِّ

كَ » :فََجلََس قَالَ  َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ » :َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك قَالَ  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَتُِحب هُ ِْلُمِّ

َهاتِِهمْ   :َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك قَالَ  ،اَل َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «؟نَتِكَ أَفَتُِحب هُ َِلبْ » :قَالَ  «ِْلُمَّ

َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَفَتُِحب هُ ِْلُْختِكَ » :قَالَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لِبَنَاتِِهمْ »

تِكَ » :الَ قَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ ِْلََخَواتِِهمْ » :قَالَ  َجَعلَنِي هللا  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَفَتُِحب هُ لَِعمَّ

اتِِهمْ » :فَِداَءَك قَالَ  َجَعلَنِي  ،قَاَل اَل َوهللا «؟أَفَتُِحب هُ لَِخالَتِكَ » :قَالَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لَِعمَّ

اللهمَّ » :َوقَالَ  ،فََوَضَع يََدهُ َعلَْيهِ  :قَالَ  «مْ َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لَِخاََلتِهِ » :هللا فَِداَءَك قَالَ 

ْن فَْرَجهُ  ،َوطَهِّْر قَْلبَهُ  ،اْغفِْر َذْنبَهُ  . رواه فَلَْم يَُكْن بَْعُد َذلَِك اْلفَتَى يَْلتَفُِت إِلَى َشْيءٍ  «َوَحصِّ

أحمد
6
. 

 تحل لهبأنه سيأتي أقوام يستحلون الزنا ومعناه يفعلونه فعل املس ملسو هيلع هللا ىلصإخبار النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع النَّبِيَّ عن أبي عامر أو أبي مالك األشعري رضي هللا عنه، أاه  (6313

تِي أَْقَوام  » :يَقُولُ   ،َوالَمَعاِزفَ  ،َوالَخْمرَ  ،َوالَحِريرَ  ،يَْستَِحل وَن اْلِحرَ  ،لَيَُكونَنَّ ِمْن أُمَّ

يَْعنِي اْلفَقِيَر لَِحاَجٍة  ،َساِرَحٍة لَهُْم يَأْتِيِهمْ َولَيَْنِزلَنَّ أَْقَوام  إِلَى َجْنِب َعلٍَم يَُروُح َعلَْيِهْم بِ 

ا :فَيَقُولُونَ   ،َوَخنَاِزيرَ  ،قَِرَدةا  ،َويَْمَسُخ آَخِرينَ  ،فَيُبَيِّتُُهُم هللا َويََضُع اْلَعلَمَ  ،اْرِجْع إِلَْينَا َغدا

قيرواه البخاري تعليقًا، ووصله ابن حبان، والبيه«. إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

                                                 

(، وحاااانه شااايخنا العالماااة الاااوابعي 1/323(، والترماااذي )3/305رواه أباااو باوب ) 2

 (.2506) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 (.2502) «الجامع الصحيح»ا رحمه هللا في (، وصححه شيخن1/612رواه أحمد ) 6

(، 20/662(، والبيهقاي )2021(، ووصاله ابان حباان )1110رواه البخاري تعليقًاا ) 3

 (.12« )الصحيحة»وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 

جماع معزفاة، وهاي آالت المالهاي كماا فاي  «المعازف»الفرج والمراب الزاا. و «الحر»

 .«الفتح»

بحذف الفاعال، وهاو الراعاي بقريناة المقاام إذ  «يروح عليهم»الجبل العالي. هو  «علم»

 =هااي الماشااية التااي تااارح بالغااداة إلااى رعيهااا.  «باااارحة»الاااارحة ال باادَّلها ماان حااافظ. 
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 ظهور الزنا من أشراط الساعة الصغرى

إِنَّ ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6311

نَا ،َويُْشَرَب الَخْمرُ  ،َويَْثبَُت الَجْهلُ  ،أَْن يُْرفََع اْلِعْلمُ  ،أَْشَراِط السَّاَعةِ  متفق «. َويَْظَهَر الزِّ

عليه
2
. 

  حد الزاني

ااِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوال تَأُْخْذُكْم بِِهَما قال هللا تعالى:  ااِيَةُ َوالزَّ ﴿الزَّ

 ِمنِيَن﴾َرْأفَةٌ فِي ِبيِن هللاِ إِْن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوْليَْشهَْد َعَذابَهَُما طَائِفَةٌ ِمَن الُمؤْ 

 .[6]النور:

: أَاَّهَُما قَااَل  ،َوَزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ َرِضَي هللا َعْنهَُما ،َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6312

إاِلَّ قََضْيَت لِي ،أَْاُشُدَك هللا ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُجاًل ِمن األَْعَراِب أَتَى َرُسوَل هللا 

َوْأَذْن لِي فَقَاَل  ،اََعْم فَاْقِض بَْينَنَا بِِكتَاِب هللا :ْصُم اآْلَخُر َوهَُو أَْفقَهُ ِمْنهُ فَقَاَل اْلخَ  ،بِِكتَاِب هللا

َوإِاِّي أُْخبِْرُت أَنَّ  ،إِنَّ اْبنِي َكاَن َعِايفًا َعلَى هََذا فََزاَى بِاْمَرأَتِهِ  :قَالَ  «قُل» :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

ْجمَ  فََاأَْلُت أَْهَل اْلِعْلِم فَأَْخبَُرواِي أَاََّما َعلَى  ،ِمْنهُ بِِمائَِة َشاٍة َوَولِيَدةٍ فَاْفتََدْيُت  ،َعلَى اْبنِي الرَّ

ْجمَ  ،اْبنِي َجْلُد ِمائٍَة َوتَْغِريُب َعامٍ  َوالَِّذي » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َوأَنَّ َعلَى اْمَرأَِة هََذا الرَّ

َوَعلَى اْبنَِك َجْلُد ِمائٍَة  ،َواْلَغنَُم َرد   ،اْلَولِيَدةُ  ،ِكتَاِب هللاَْلَْقِضيَنَّ بَْينَُكَما بِ  ،نَْفِسي بِيَِدهِ 

فََغَدا َعلَْيهَا  :قَالَ  ،«فَإِْن اْعتََرفَْت فَاْرُجْمَها ،اْغُد يَا أُنَْيُس إِلَى اْمَرأَِة َهَذاو ،َوتَْغِريُب َعامٍ 

متفق عليه. فَُرِجَمتْ  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْعتََرفَْت فَأََمَر بِهَا َرُسوُل هللا 
6
 

اِمتِ و (6310 ُخُذوا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن ُعبَاَبةَ ْبِن الصَّ

َوالثَّيُِّب  ،اْلبِْكُر بِاْلبِْكِر َجْلُد ِمائٍَة َونَْفُي َسنَةٍ  ،قَْد َجَعَل هللا لَُهنَّ َسبِيًلا  ،َعنِّي ُخُذوا َعنِّي

رواه مالم «.ْجمُ بِالثَّيِِّب َجْلُد ِمائٍَة َوالرَّ 
3
. 

ََل » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ و (6315

النَّْفُس  :إَِلَّ بِإِْحَدى ثًََلثٍ  ،َوأَنِّي َرُسوُل هللا ،يَِحل  َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم يَْشَهُد أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا

=

                                                                                                                                   

ويضااع »أي: يهلكهاام لاايالً. «، فيبيااتهم هللا»، أي: ترجااع بالعشااي إلااى مألفهااا. «تااروح»

 أي: يوقعه عليهم. «، الَعلَمَ 

 (.6202(، ومالم )50اري )البخ 2

 (.2215،2210(، ومالم )2565،2560البخاري ) 6

 ، أي:  أجيًرا.«عايفًا»قوله: 

 (.510رواه مالم ) 3
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انِي َوالثَّيِّبُ  ،بِالنَّْفسِ   ينِ  ،الزَّ متفق عليه«. التَّاِرُك لِْلَجَماَعةِ  ،َوالَماِرُق ِمَن الدِّ
2
. 

                                                 

 (.2202(، ومالم )2505البخاري ) 2
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 الترغيب في حفظ الفرج

 حفظ الفرج من أسباب الفالح

َوالَِّذيَن هُْم  *الَِّذيَن هُْم فِي َصالتِِهْم َخاِشُعوَن  *قَْد أَْفلََح الُمْؤِمنُوَن ﴿قال هللا تعالى: 

َكاِة فَاِعلُوَن  *وَن َعِن اللَّْغِو ُمْعِرضُ  إاِلَّ  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *َوالَِّذيَن هُْم لِلزَّ

َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم  فََمِن اْبتََغى َوَراءَ  *َعلَى أَْزَواِجِهْم أْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُْم فَإِاَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن 

 .[0ـ2: وننالمؤم]﴾ اْلَعاُبونَ 



  الترغيب في حفظ الفرج

 

121 

 

 حفظ الفرج من أسباب املغفرة واألجر العظيم 

﴿إِنَّ الُمْالِِميَن َوالُمْالَِماِت َوالُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت َواْلقَااِتِيَن َواْلقَااِتَاِت قال هللا تعالى: 

ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشعَ  ابِِريَن َوالصَّ اِبقَاِت َوالصَّ اِبقِيَن َوالصَّ قِيَن َوالصَّ اِت َوالُمتََصدِّ

ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّاِكِريَن هللاَ  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُمتََصدِّ

اِكَراِت أََعدَّ هللاُ لَهُْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما﴾   .[31]األحزاب:َكثِيًرا َوالذَّ

 اجلنةحفظ الفرج من أسباب دخول 

َوإَِذا َماَّهُ اْلَخْيُر  *إَِذا َماَّهُ الشَّرُّ َجُزوعاً  *﴿إِنَّ اإِلاَااَن ُخلَِق هَلُوعاً قال هللا تعالى: 

ْعلُوٌم  *الَِّذيَن هُْم َعلَى َصالتِِهْم َبائُِموَن  *إاِلَّ الُمَصلِّيَن  *َمنُوعاً  َوالَِّذيَن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ

ائِلِ  * يِن  *َوالَمْحُروِم  لِّلاَّ قُوَن بِيَْوِم الدِّ ْشفِقُوَن  *َوالَِّذيَن يَُصدِّ ْن َعَذاِب َربِِّهم مُّ َوالَِّذيَن هُم مِّ

إاِلَّ َعلَى أَْزَواِجِهْم أَْو َما  *َوالَِّذيَن هُْم لِفُُروِجِهْم َحافِظُوَن  *إِنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْيُر َمأُْموٍن  *

َوالَِّذيَن  *فََمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك فَأُْولَئَِك هُُم اْلَعاُبوَن  *اُهُْم فَإِاَّهُْم َغْيُر َملُوِميَن َملََكْت أَْيَما

َوالَِّذيَن هُْم َعلَى َصالتِِهْم  *َوالَِّذيَن هُم بَِشهَاَباتِِهْم قَائُِموَن  *هُْم ألََمااَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 

ْكَرُمونَ أُ  *يَُحافِظُوَن   .[33ـ21]المعارج: ﴾ ْولَئَِك فِي َجنَّاٍت مُّ

َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ و (6311

رواه البخاري«. أَْضَمْن لَهُ الَجنَّةَ  ،َوَما بَْيَن ِرْجلَْيهِ  ،يَْضَمْن لِي َما بَْيَن لَْحيَْيهِ 
2
. 

َمْن َوقَاهُ هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6320

رواه الترمذي«. َدَخَل الَجنَّةَ  ،َوَشرَّ َما بَْيَن ِرْجلَْيهِ  ،َشرَّ َما بَْيَن لْحيَْيهِ 
6
. 

اِمِت َرِضَي هللا َعْنهُ و (6322 اْضَمنُوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن ُعبَاَبةَ ْبِن الصَّ

ْثتُمْ  ،أَْضَمْن لَُكُم الَجنَّةَ  ،ت اا ِمْن أَْنفُِسُكمْ لِي سِ  وا إَِذا  ،َوأَْوفُوا إَِذا َوَعْدتُمْ  ،اْصُدقُوا إَِذا َحدَّ َوأَد 

وا أَْبَصاَرُكمْ  ،َواْحفَظُوا فُُروَجُكمْ  ،اْؤتُِمْنتُمْ  رواه أحمد، وابن «. َوُكف وا أَْيِديَُكمْ  ،َوُغض 

حبان
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن َعْبِد الرَّ و (6326

 :قِيلَ  ،َوأَطَاَعْت َزْوَجَها ،َوَحفِظَْت فَْرَجَها ،َوَصاَمْت َشْهَرَها ،إَِذا َصلَِّت الَمْرأَةُ َخْمَسَها»

رواه أحمد«. لََها اْدُخلِي الَجنَّةَ ِمْن أَيِّ أَْبَواِب الَجنَِّة ِشْئتِ 
3
. 

                                                 

 (.2303رواه البخاري ) 2

 (.2520) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 0/10رواه الترمذي ) 6

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 602(، وابن حباان )1/363رواه أحمد ) 3

 (.2300) «الصحيحة»

 = «صااحيح الجااامع»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2/212رواه أحمااد ) 3
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يا شباب : »ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  عنو (6323

. رواه الطبرااي، «، َل تزنوا أَل من حفظ فرجه فله الجنةاحفظوا فروجكم قريش

والحاكم
2
. 

=

                                                                                                                                   

(222.) 

 «الصاحيحة»(، وهاو فاي 3/315(، والحاكم )2113) «األوسط»رواه الطبرااي في  2

(6212.) 
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 األمر حبفظ الفرج 

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َويَْحفَظُوا فُُروَجهُْم َذلَِك أَ قال هللا تعالى:  ْزَكى لَهُْم ﴿قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ

َوقُْل لِْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجهُنَّ *  إِنَّ هللاَ َخبِيٌر بَِما يَْصنَُعونَ 

تَهُنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَتَهُنَّ إاِلَّ َما ظَهََر ِمْنهَا َوْليَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوال يُْبِديَن ِزينَ 

ْخَوااِِهنَّ أَْو بَنِي إاِلَّ لِبُُعولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُُعولَتِِهنَّ أَْو إِ 

تَّابِِعيَن َغْيِر أُْولِي اإِلْربَةِ إِْخَوااِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو اَِاائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمااُهُنَّ أَِو ال

َجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظهَُروا َعلَى َعْوَراِت النَِّااِء َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلَمَ   ِمَن الرِّ

 .[32ـ30]النور:ُكْم تُْفلُِحوَن﴾ َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى هللاِ َجِميًعا أَيُّهَا الُمْؤِمنُوَن لََعلَّ 

﴿َوْليَْاتَْعفِِف الَِّذيَن ال يَِجُدوَن اَِكاًحا َحتَّى يُْغنِيَهُُم هللاُ ِمْن فَْضلِِه﴾ وقال تعالى: 

 .[33]النور:

َحِفَظ يوسف عليه السالم فرجه مع متكنه مون فعول احلورام فوأعزه اهلل طوول الودهر وعوضوه اخلوري         

 خرةالعظيم يف الدنيا واآل

﴿َوَراَوَبْتهُ الَّتِي هَُو فِي بَْيتِهَا َعْن اَْفِاِه َوَغلَّقَِت األَْبَواَب َوقَالَْت هَْيَت قال هللا تعالى: 

ْت بِِه َوهَمَّ بِهَا *  لََك قَاَل َمَعاَذ هللاِ إِاَّهُ َربِّي أَْحَاَن َمْثَواَي إِاَّهُ ال يُْفلُِح الظَّالُِمونَ  َولَقَْد هَمَّ

وَء َواْلفَْحَشاَء إِاَّهُ ِمْن ِعبَاِباَا الُمْخلَِصينَ لَْوال أَ   ْن َرأَى بُْرهَاَن َربِِّه َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنهُ الاُّ

َواْستَبَقَا اْلبَاَب َوقَدَّْت قَِميَصهُ ِمْن ُببٍُر َوأَْلفَيَا َسيَِّدهَا لََدى اْلبَاِب قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَب * 

قَاَل ِهَي َراَوَبْتنِي َعْن اَْفِاي َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن *  وًءا إاِلَّ أَْن يُْاَجَن أَْو َعَذاٌب أَلِيمٌ بِأَْهلَِك سُ 

َوإِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن *  أَْهلِهَا إِْن َكاَن قَِميُصهُ قُدَّ ِمْن قُبٍُل فََصَدقَْت َوهَُو ِمَن اْلَكاِذبِينَ 

اِبقِينَ ُببٍُر فََكَذبَْت َوهَُو  ا َرأَى قَِميَصهُ قُدَّ ِمْن ُببٍُر قَاَل إِاَّهُ ِمْن َكْيِدُكنَّ إِنَّ *  ِمَن الصَّ فَلَمَّ

 .[65ـ63]يوسف:َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم﴾ 

 إحصان مريم عليها السالم فرجها

ِه ِمْن ُروِحنَا ﴿َوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي أَْحَصنَْت فَْرَجهَا فَنَفَْخنَا فِيقال هللا تعالى: 

 .[26]التحريم:َوَصدَّقَْت بَِكلَِماِت َربِّهَا َوُكتُبِِه َوَكااَْت ِمَن اْلقَااِتِيَن﴾ 

 إحصان سارة زوج إبراهيم عليهما السالم فرجها

 َهاَجَر إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السًََّلم» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

َدَخَل إِْبَراِهيُم  :أَْو َجبَّار  ِمن الَجبَابَِرِة فَقِيلَ ،فََدَخَل بَِها قَْريَةا فِيَها َملِك  ِمَن الُملُوكِ ، بَِساَرةَ 

 :َمْن َهِذِه الَّتِي َمَعَك قَالَ  ،فَأَْرَسَل إِلَْيِه أَْن يَا إِْبَراِهيمُ  ،بِاْمَرأٍَة ِهَي ِمْن أَْحَسِن النَِّساءِ 

بِي َحِديثِي فَإِنِّي أَْخبَْرتُُهْم أَنَِّك أُْختِي :مَّ َرَجَع إِلَْيَها فَقَالَ ثُ  ،أُْختِي َوهللا إِْن َعلَى  ،ََل تَُكذِّ

أُ َوتَُصلِّي ،فَأَْرَسَل بَِها إِلَْيِه فَقَاَم إِلَْيَها ،اْْلَْرِض ُمْؤِمن  َغْيِري َوَغْيُركِ   ،فَقَاَمْت تََوضَّ
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فًََل تَُسلِّْط  ،إَِلَّ َعلَى َزْوِجي ،َوأَْحَصْنُت فَْرِجي ،ْنُت آَمْنُت بَِك َوبَِرُسولِكَ اللهمَّ إِْن كُ  :فَقَالَتْ 

متفق عليه«. فَُغطَّ َحتَّى َرَكَض بِِرْجلِهِ  ،َعلَيَّ اْلَكافِرَ 
2
. 

 من مقاصد الزواج حفظ الفرج

بِِمنًى فَلَقِيَهُ ُعْثَماُن فَقَاَم  -يعني ابن ماعوب- ُكْنُت أَْمِشي َمَع َعْبِد هللا: َعْن َعْلقََمةَ قَالَ 

ثُهُ فَقَاَل لَهُ ُعْثَمانُ  ْحَمنِ  :َمَعهُ يَُحدِّ ُرَك  ،يَا أَبَا َعْبِد الرَّ ُجَك َجاِريَةً َشابَّةً لََعلَّهَا تَُذكِّ أاََل اَُزوِّ

 ملسو هيلع هللا ىلصلَنَا َرُسوُل هللا  :قَْد قَالَ َذاَك لَ  :لَئِْن قُْلتَ  :فَقَاَل َعْبُد هللا :قَالَ  ،بَْعَض َما َمَضى ِمْن َزَمااِكَ 

جْ  َمنِ  ،يَا َمْعَشَر الشَّبَابِ » َوأَْحَصُن  ،فَإِنَّهُ أََغض  لِْلبََصرِ  ،اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْليَتََزوَّ

ْومِ  ،لِْلفَْرجِ  متفق عليه«. فَإِنَّهُ لَهُ ِوَجاء   ،َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فََعلَْيِه بِالصَّ
6
. 

 ن احلرام مع القدرة عليه سبب ألن يظل اهلل العبد يف ظل عرشه يوم القيامةالعفة ع

َسْبَعة  يُِظل ُهُم هللا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6323

َوَرُجل  قَْلبُهُ  ،اَدِة هللاَوَشاب  نََشأَ فِي ِعبَ  ،إَِمام  َعْدل  : تََعالَى فِي ِظلِِّه يَْوَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظل هُ 

قَا َعلَْيهِ  ،ُمَعلَّق  فِي الَمَساِجدِ  َوَرُجل  َدَعْتهُ  ،َوَرُجًَلِن تََحابَّا فِي هللا اْجتََمَعا َعلَْيِه َوتَفَرَّ

َحتَّى ََل  ؛اَوَرُجل  تََصدََّق بَِصَدقٍَة فَأَْخفَاهَ  ،إِنِّي أََخاُف هللا :اْمَرأَة  َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل فَقَالَ 

متفق عليه«. فَفَاَضْت َعْينَاهُ  ؛َوَرُجل  َذَكَر هللا َخالِياا ،تَْعلََم ِشَمالُهُ َما تُْنفُِق يَِمينُهُ 
3
. 

 ِحْفُظ جريج فرجه عن احلرام

 :ًَلثَة  لَْم يَتََكلَّْم فِي الَمْهِد إَِلَّ ثَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 

ا ،َوَصاِحُب ُجَرْيجٍ  ،ِعيَسى اْبُن َمْريَمَ   ،فَاتََّخَذ َصْوَمَعةا فََكاَن فِيَها ،َوَكاَن ُجَرْيج  َرُجًلا َعابِدا

هُ َوهَُو يَُصلِّي فَقَالَتْ  ي َوَصًَلتِي فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِهِ  ،يَا َربِّ  :فَقَالَ  ،يَا ُجَرْيجُ  :فَأَتَْتهُ أُم  أُمِّ

ا َكاَن ِمن الَغِد أَتَْتهُ َوُهَو يَُصلِّي فَقَالَتْ  ،َرفَتْ فَاْنصَ  أُمِّي  ،يَا َربِّ  :فَقَالَ  ،يَا ُجَرْيجُ  :فَلَمَّ

ا َكاَن ِمن الَغِد أَتَْتهُ َوُهَو يَُصلِّي فَقَالَتْ  ،َوَصًَلتِي فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِهِ  يَا  :فَاْنَصَرفَْت فَلَمَّ

اللهمَّ ََل تُِمْتهُ َحتَّى  :فَأَْقبََل َعلَى َصًَلتِِه فَقَالَتْ  ،أُمِّي َوَصًَلتِي ،بِّ أَْي رَ  :فَقَالَ  ،ُجَرْيجُ 

ا َوِعبَاَدتَهُ  ،يَْنظَُر إِلَى ُوُجوِه الُموِمَساتِ  َوَكانَِت اْمَرأَة  بَِغي   ،فَتََذاَكَر بَنُو إِْسَرائِيَل ُجَرْيجا

َضْت لَهُ فَلَْم يَْلتَفِْت إِلَْيَها :تُْم َْلَْفتِنَنَّهُ لَُكْم قَالَ إِْن ِشئْ  :يُتََمثَُّل بُِحْسنَِها فَقَالَتْ  فَأَتَْت  :فَتََعرَّ

ا َولََدْت  ،فَأَْمَكنَْتهُ ِمْن نَْفِسَها فََوقََع َعلَْيَها ،َراِعياا َكاَن يَأِْوي إِلَى َصْوَمَعتِهِ  فََحَملَْت فَلَمَّ

                                                 

 (، واللفظ للبخاري.6302) (، ومالم6620البخاري ) 2

 (.2300(، ومالم )2101البخاري ) 6

 أي: يذهب شهوة الجماع.«، وجاء»، أي: القدرة على مؤن النكاح. «الباءة»قوله: 

 (.2032(، ومالم )2363البخاري ) 3
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َما  :َوَجَعلُوا يَْضِربُونَهُ فَقَالَ  ،اْستَْنَزلُوهُ َوَهَدُموا َصْوَمَعتَهُ فَأَتَْوهُ فَ  ،ُهَو ِمْن ُجَرْيجٍ  :قَالَتْ  

بِي  فََجاُءوا بِِه فَقَالَ  :َزنَْيَت بَِهِذِه اْلبَِغيِّ فََولََدْت ِمْنَك فَقَالَ  :َشأْنُُكْم قَالُوا َدُعونِي  :أَْيَن الصَّ

ا اْنَصَرَف أَتَى :َحتَّى أَُصلَِّي فََصلَّى بِيَّ فَطََعَن فِي بَْطنِِه َوقَالَ  فَلَمَّ َمْن أَبُوَك  ،يَا ُغًَلمُ  :الصَّ

اِعي قَالَ  :قَالَ  نَْبنِي لََك  :َوقَالُوا ،فَأَْقبَلُوا َعلَى ُجَرْيٍج يُقَبِّلُونَهُ َويَتََمسَُّحوَن بِهِ  :فًَُلن  الرَّ

متفق عليه«.  فَفََعلُوا ،َكانَتْ ََل أَِعيُدوَها ِمْن ِطيٍن َكَما  :َصْوَمَعتََك ِمْن َذَهٍب قَالَ 
2
. 

 عثمان رضي اهلل عنه فرجه يف اجلاهلية واإلسالم فُظِح

َوَكاَن فِي الدَّاِر  ،ُكنَّا َمَع ُعْثَماَن َوهَُو َمْحُصوٌر فِي الدَّارِ : َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبِن َسْهٍل قَالَ 

فََدَخلَهُ ُعْثَماُن فََخَرَج إِلَْينَا َوهَُو ُمتََغيٌِّر لَْواُهُ  ،طِ َمْدَخٌل َمْن َبَخلَهُ َسِمَع َكاَلَم َمْن َعلَى اْلباََل 

َولَِم  :قَالَ  ،يَْكفِيَكهُُم هللا يَا أَِميَر الُمْؤِمنِينَ  :قُْلنَا :قَالَ  ،إِاَّهُْم لَيَتََواَعُدواَنِي بِاْلقَْتِل آاِفًا :فَقَالَ 

ُكْفر  بَْعَد  :ََل يَِحل  َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم إَِلَّ بِإِْحَدى ثًََلثٍ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصيَْقتُلُواَنِي َسِمْعُت َرُسوَل هللا 

فََوهللا َما َزنَْيُت فِي َجاِهلِيٍَّة َوََل فِي  ،أَْو قَْتُل نَْفٍس بَِغْيِر نَْفسٍ  ،أَْو ِزناا بَْعَد إِْحَصانٍ  ،إِْسًَلمٍ 

ا فَبَِم يَْقتُلُونَنِي ،َلا ُمْنُذ َهَدانِي هللاَوََل أَْحبَْبُت أَنَّ لِي بِِدينِي بَدَ  ،إِْسًَلٍم قَط   «. َوََل قَتَْلُت نَْفسا

رواه أبو باوب، والترمذي
6
. 

 الصاحلني والصاحلات فروجهم خوًفا من اهلل مع القدرة على فعل احلرام ُظْفِح

قِيمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوَل هللا  أَاَّهُ  ،َرِضَي هللا َعْنهَُما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ   :فَقَالَ  ،يَْذُكُر الرَّ

ِمْنهُْم  :قَائِل   :قَالَ  ،إِنَّ ثًََلثَةا َكانُوا فِي َكْهٍف فََوقََع الَجبَُل َعلَى بَاِب اْلَكْهِف فَأوِصَد َعلَْيِهمْ »

ل  ِمْنُهْم قَْد َعِمْلُت َرجُ  :فَقَالَ  ،تََذاَكُروا أَي ُكْم َعِمَل َحَسنَةا لََعلَّ هللا َعزَّ َوَجلَّ بَِرْحَمتِِه يَْرَحُمنَا

ةا  ال  لِي فَاْستَأَْجْرُت ُكلَّ َرُجٍل ِمْنُهْم بِأَْجٍر  ،َحَسنَةا َمرَّ َكاَن لِي أَُجَراُء يَْعَملُوَن فََجاَءنِي ُعمَّ

ي بَقِيَّةِ فََجاَءنِي َرُجل  َذاَت يَْوٍم َوَسطَ النََّهاِر فَاْستَأَْجْرتُهُ بَِشْطِر أَْصَحابِِه فََعِمَل فِ  ،َمْعلُومٍ 

َمامِ فََرأَْيُت َعلَيَّ فِي  ،نََهاِرِه َكَما َعِمَل ُكل  َرُجٍل ِمْنُهْم فِي نََهاِرِه ُكلِّهِ  ا  الذِّ أَْن ََل أُْنقَِصهُ ِممَّ

َرُجل  ِمْنُهْم أَتُْعِطي َهَذا ِمْثَل َما  :فَقَالَ  ،اْستَأَْجْرُت بِِه أَْصَحابَهُ لَِما َجِهَد فِي َعَملِهِ 

 ،لَْم أَْبَخْسَك َشْيئاا ِمْن َشْرِطكَ  ،يَا َعْبَد هللا :فَقُْلتُ  ،َولَْم يَْعَمْل إَِلَّ نِْصَف نََهارٍ  ،طَْيتَنِيأَعْ 

فََوَضْعُت َحقَّهُ  :قَاَل فََغِضَب َوَذَهَب َوتََرَك أَْجَرهُ قَالَ  ،َوإِنََّما ُهَو َمالِي أَْحُكُم فِيِه َما ِشْئتُ 

                                                 

 (، وقد تقدم بتمامه.6110(، ومالم )3332البخاري ) 2

 ، أي: استجابت لرغبته فجامعها. «هاأمكنته من افا»، أي: الزوااي. «الموماات»قوله: 

 أي: يتقربون منه يلتماون البركة. «، ويتماحون به»الزااية.  «البغي»

  

(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 2/303(، والترماااذي )26/621رواه أباااو باوب ) 6
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ْت بِي بَْعَد َذلَِك بَقَر  فَاْشتََرْيُت بِِه فَِصيلَةا مِ  ،ِت َما َشاَء هللاالبَيْ  فِي َجانٍِب ِمنَ   نَ ثُمَّ َمرَّ

ا َضِعيفاا ََل أَْعِرفُهُ فَقَالَ  ،البَقَرِ  إِنَّ لِي ِعْنَدَك  :فَبَلََغْت َما َشاَء هللا فََمرَّ بِي بَْعَد ِحيٍن َشْيخا

َرنِيِه َحتَّى َعَرْفتُهُ فَ  يَا  :إِيَّاَك أَْبِغي َهَذا َحق َك فََعَرْضتَُها َعلَْيِه َجِميَعَها فَقَالَ  :قُْلتُ َحق اا فََذكَّ

َوهللا ََل أَْسَخُر بَِك إِنََّها  :قَالَ  ،إِْن لَْم تََصدَّْق َعلَيَّ فَأَْعِطنِي َحقِّي ،ََل تَْسَخْر بِي ،َعْبَد هللا

اللهمَّ إِْن ُكْنُت فََعْلُت َذلَِك لَِوْجِهَك فَاْفُرْج  ،لَْيِه َجِميعاافََدفَْعتَُها إِ  ،لََحق َك َما لِي ِمْنَها َشْيء  

ةا َكاَن  :قَاَل اْْلَخرُ  ،فَاْنَصَدَع الَجبَُل َحتَّى َرأَْوا ِمْنهُ َوأَْبَصُروا :َعنَّا قَالَ  قَْد َعِمْلُت َحَسنَةا َمرَّ

َوهللا َما  :فَقُْلتُ  :أَة  تَْطلُُب ِمنِّي َمْعُروفاا قَالَ فََجاَءْتنِي اْمرَ  ،لِي فَْضل  فَأََصابَِت النَّاَس ِشدَّة  

ََل َوهللا  :َوقُْلتُ  ،ثُمَّ َرَجَعْت فََذكََّرْتنِي بِاهلل فَأَبَْيُت َعلَْيَها ،ُهَو ُدوَن نَْفِسِك فَأَبَْت َعلَيَّ فََذَهبَتْ 

َوأَْغنِي  ،أَْعِطيِه نَْفَسكِ  :َزْوِجَها فَقَاَل لََهاَوَذَهبَْت فََذَكَرْت لِ  ،َما ُهَو ُدوَن نَْفِسِك فَأَبَْت َعلَيَّ 

ا  ،َوهللا َما هَُو ُدوَن نَْفِسكِ  :فَأَبَْيُت َعلَْيَها َوقُْلتُ  ،فََرَجَعْت إِلَيَّ فَنَاَشَدْتنِي بِاهلل ،ِعيَالَكِ  فَلَمَّ

ْفتَُها َوَهَممْ  ،َرأَْت َذلَِك أَْسلََمْت إِلَيَّ نَْفَسَها ا تََكشَّ َما  :ُت بَِها اْرتََعَدْت ِمْن تَْحتِي فَقُْلُت لََهافَلَمَّ

دَّةِ  ،أََخاُف هللا َربَّ اْلَعالَِمينَ  :َشأْنُِك قَالَتْ  اِء خَ َولَْم أََخْفهُ فِي الرَّ  ،قُْلُت لََها ِخْفتِيِه فِي الشِّ

ْفتَُها ،فَتََرْكتَُها إِْن ُكْنُت فََعْلُت َذلَِك لَِوْجِهَك فَاْفُرْج  اللهمَّ  ،َوأَْعطَْيتَُها َما يَِحق  َعلَيَّ بَِما تََكشَّ

ةا َكاَن لِي أَبََواِن  :فَاْنَصَدَع َحتَّى َعَرفُوا َوتَبَيََّن لَُهْم قَاَل اْْلَخرُ  :َعنَّا قَالَ  َعِمْلُت َحَسنَةا َمرَّ

 :ثُمَّ َرَجْعُت إِلَى َغنَِمي قَالَ  ،اَوَكانَْت لِي َغنَم  فَُكْنُت أُْطِعُم أَبََويَّ َوأَْسقِيِهمَ  ،َشْيَخاِن َكبِيَرانِ 

ا َغْيث  َحبََسنِي فَلَْم أَْبَرْح َحتَّى أَْمَسْيتُ   ،فَأَتَْيُت أَْهلِي َوأََخْذُت ِمْحلَبِي فََحلَْبتُ  ،فَأََصابَنِي يَْوما

أَْن أُوقِظَهَُما َوَشقَّ َعلَيَّ  فََشقَّ َعلَيَّ  ،َوَغنَِمي قَائَِمة  فََمَضْيُت إِلَى أَبََويَّ فََوَجْدتُُهَما قَْد نَاَما

ْبُح فََسقَْيتُهَُما ،أَْن أَْتُرَك َغنَِمي ا َوِمْحلَبِي َعلَى يَِدي َحتَّى أَْيقَظَهَُما الص   ،فََما بَِرْحُت َجالِسا

ُع هَِذِه ِمْن َرُسوِل لََكأَاِّي أَْسمَ  :قَاَل النُّْعَمانُ  «اللهمَّ إِْن ُكْنُت فََعْلُت َذلَِك لَِوْجِهَك فَاْفُرْج َعنَّا

َج هللا َعْنُهْم فََخَرُجوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رواه أحمد «.الَجبَُل طَاْق فَفَرَّ
2
. 

 عدم حفظ الفرج سبب لدخول النار

َعْن أَْكثَِر َما يُْدِخُل النَّاَس  ملسو هيلع هللا ىلصُسئَِل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

 :فَقَالَ  ؟َوُسئَِل َعْن أَْكثَِر َما يُْدِخُل النَّاَس النَّارَ  «َوُحْسُن الُخلُقِ  ،تَْقَوى هللا» :فَقَالَ  ؟الَجنَّةَ 

                                                 

 (.2523) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/603رواه أحمد ) 2

﴿أَْم َحِاااْبَت أَنَّ أَْصااَحاَب المااذكور فااي قولااه تعااالى:  «يااذكر الاارقيم»قااال الاااندي: قولااه: 

قِيِم َكااُوا ِمْن آيَاتِنَا َعَجبًا﴾   .[1]الكهف:اْلَكْهِف َوالرَّ

الحق، والحرمة، وقيل الذمة، والزماام  «الذمام»، أي: سد عليهم الباب. «فأوصد عليهم»

أي: «، لام أبخااك»تعاب  «جهاد»ان، والضمان، والحرماة، والحاق. بمعنى العهد، واألم

 اضطربت. « ارتعدت»، أي: ااشق. «فااصدع»أاقصك. 
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. رواه الترمذي، وابن ماجة«اْلفَُم َواْلفَْرجُ » 
2
. 

 على أمته الفروج ملسو هيلع هللا ىلصمن أخو  ما خيافه النيب 

ا أَْخَشى َعلَْيُكْم َشَهَواتِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ ، َعْن أَبِي بَْرَزةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  إِنَّ ِممَّ

ِت اْلَهَوى ،َوفُُروِجُكمْ  ،اْلَغيِّ فِي بُطُونُِكمْ  رواه أحمد «.َوُمِضًلَّ
6
. 

 الدعاء بتحصني الفرج

 ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ فَتًى َشاب ًا أَتَى النَّبِيَّ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي أَُماَمةَ 

اَااْئذَ   :فََداَا ِمْنهُ قَِريبًا قَالَ  «اْدنُهْ » :َمْه َمْه فَقَالَ  :فَأَْقبََل اْلقَْوُم َعلَْيِه فََزَجُروهُ قَالُوا :ْن لِي بِالزِّ

كَ » :فََجلََس قَالَ  َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ » :َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك قَالَ  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَتُِحب هُ ِْلُمِّ

َهاتِِهمْ ِْلُ   :َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك قَالَ  ،اَل َوهللا يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «؟أَفَتُِحب هُ َِلْبنَتِكَ » :قَالَ  «مَّ

َجَعلَنِي هللا فَِداَءَك  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَفَتُِحب هُ ِْلُْختِكَ » :قَالَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لِبَنَاتِِهمْ »

تِكَ » :قَالَ  «لنَّاُس يُِحب ونَهُ ِْلََخَواتِِهمْ َوََل ا» :قَالَ  َجَعلَنِي هللا  ،اَل َوهللا :قَالَ  «؟أَفَتُِحب هُ لَِعمَّ

اتِِهمْ » :فَِداَءَك قَالَ  َجَعلَنِي  ،قَاَل اَل َوهللا «؟أَفَتُِحب هُ لَِخالَتِكَ » :قَالَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لَِعمَّ

اللهمَّ » :َوقَالَ  ،فََوَضَع يََدهُ َعلَْيهِ  :قَالَ  «َوََل النَّاُس يُِحب ونَهُ لَِخاََلتِِهمْ » :هللا فَِداَءَك قَالَ 

ْن فَْرَجهُ  ،َوطَهِّْر قَْلبَهُ  ،اْغفِْر َذْنبَهُ  . رواه فَلَْم يَُكْن بَْعُد َذلَِك اْلفَتَى يَْلتَفُِت إِلَى َشْيءٍ  «َوَحصِّ

أحمد
3
. 

 لة إلى الزناالترهيب من بعض الوسائذ الموص

 االختالط

َج الَجاِهلِيَِّة األُولَى﴾قال هللا تعالى:  ْجَن تَبَرُّ . [33]األحزاب: ﴿َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َوال تَبَرَّ

فاألمر بالقرار في البيوت سد لباب االختالط، وإاما اهى هللا تعالى عن التبرج ألاه باع 

 معها، فترك التبرج يقيها االختالط.إلى القرب من المرأة واللقاء بها والمحابثة 

﴾ وقال هللا تعالى:   .[32]النور:﴿َوال يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لِيُْعلََم َما يُْخفِيَن ِمْن ِزينَتِِهنَّ

                                                 

(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 3632(، وابن ماجة )6003رواه الترمذي ) 2

 (.100) «لصحيحة»

الترغيااب صااحيح »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/360رواه أحمااد ) 6

 (.16« )والترهيب

 (.100) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/612رواه أحمد ) 3
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ْجل للمرأة منهي عنه لئال تفتن الرجال بزينتها فاالختالط بهم  فإذا كان ضرب الرِّ

 منهي عنه من باب أولى.

َجاِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَبِي هَُريْ و َخْيُر ُصفُوِف الرِّ

لَُها َها آِخُرَها ،أَوَّ لَُها ،َوَخْيُر ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرَها ،َوَشر  َها أَوَّ رواه مالم«. َوَشر 
2
. 

ِه َرِضَي هللا عَ و  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : ْنهُ قَالَ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ًَلِة إَِذا بَلَُغوا َسْبعاا» ا ،ُمُروا ِصْبيَانَُكْم بِالصَّ قُوا  ،َواْضِربُوُهْم َعلَْيَها إَِذا بَلَُغوا َعْشرا َوفَرِّ

رواه أحمد«. بَْينَُهْم فِي الَمَضاِجعِ 
6
. 

إَِذا َسلََّم قَاَم النَِّااُء ِحيَن  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َكاَن َرُسولُ : َعْن أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و

أَنَّ َذلَِك  ،اََرى َوهللا أَْعلَمُ  تقَالَ ، َويَْمُكُث هَُو فِي َمقَاِمِه يَِايًرا قَْبَل أَْن يَقُومَ  ،يَْقِضي تَْالِيَمهُ 

َجالِ  َكاَن لَِكْي يَْنَصِرَف النَِّااُء قَْبَل أَْن يُْدِرَكهُنَّ أََحٌد ِمنَ  واه البخاري. رالرِّ
3
. 

إِيَّاُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللا َعْنهُ و  (6321

ُخوَل َعلَى النَِّساءِ   :قَالَ  ؟أَفََرأَْيَت اْلَحْموَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل َرُجٌل ِمن األَْاَصارِ  «َوالد 

متفق عليه«. الَحْمُو الَمْوتُ »
3
. 

                                                 

(. وإاماا كاان آخار صافوف الرجاال شارها لقاربهم مان أول صافوف 330رواه مالم ) 2

النااء، وإاما كان أول صفوف النااء شرها لقربهم من آخر صافوف الرجاال، فاإذا كاان 

بينهم اختالط، فكيف لاو حصال االخاتالط فاإن الشار يكمال تماًماا  كذلك مع أاه لم يحصل

 وهللا الماتعان. 

 «صاااحيح الجاااامع»(، وحاااانه العالمااة األلباااااي رحماااه هللا فااي 6/250رواه أحمااد ) 6

(1525.) 

 (05)ص «حراسة الفضيلة»قال العالمة بكر أبو زيد في 

 إذا بلغ األوالب عشر سنين. فهذا الحديث اص في النهي عن بداية االختالط باخل البيوت 

 (.501رواه البخاري ) 3

(: وفااي الحااديث كراهااة مخالطااة 333-6/333) «الفااتح»قااال الحااافظ اباان حجاار فااي 

 الرجال للنااء في الطرقات فضاًل عن البيوت.

 (.6206(، ومالم )1636البخاري ) 3

في أمرهم، فلهذا  والمراب بالحمو: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، وعابة الناس التااهل

 =بالموت ألن مخالطة المرأة لهم يؤبي إلى الماوت الاذي هاو ماوت الادين  ملسو هيلع هللا ىلصشبههم النبي 
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أَاِّي  ملسو هيلع هللا ىلصَشَكْوُت إِلَى َرُسوِل هللا : َسلََمةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  َعْن أُمِّ و (6322 

يَُصلِّي إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلصفَطُْفُت َوَرُسوُل هللا  «طُوفِي ِمْن َوَراِء النَّاِس َوأَْنِت َراِكبَة  » :قالَ فَ أَْشتَِكي 

(. متفق عليهَوِكتَاٍب َمْاطُورٍ  ،الطُّورِ )وَجْنِب اْلبَْيِت يَْقَرأُ 
2
. 

لما بنى الماجد  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا ماعن ابن عمر رضي هللا عنهو (6320

قال اافع: فما رأيت « من هذا الباب من الرجال أحد نَّ جَ لِ َل يَ »جعل بابا للنااء، وقال: 

. رواه أبو باوب، والطيالاي من ذلك الباب وال خارجا منهابن عمر باخاًل 
6
. 

أَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا ه، وعن أسيد بن أبي أسيد األاصاري رضي هللا عن (6325

َجاُل َمَع النَِّااِء فِي الطَِّريِق فَقَالَ  ،الَمْاِجدِ  نَ َوهَُو َخاِرٌج مِ  :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل هللا  فَاْختَلَطَ الرِّ

 ،«الطَِّريقِ فَإِنَّهُ لَْيَس لَُكنَّ أَْن تَْحقُْقَن الطَِّريَق َعلَْيُكنَّ بَِحافَّاِت  ،لِلنَِّساِء اْستَأِْخْرنَ » :ملسو هيلع هللا ىلص

. رواه أبو َحتَّى إِنَّ ثَْوبَهَا لَيَتََعلَُّق بِاْلِجَداِر ِمْن لُُصوقِهَا بِهِ  ،فََكااَِت الَمْرأَةُ تَْلتَِصُق بِاْلِجَدارِ 

باوب
3
 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَى َرُسوِل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َسِعيدٍ و (6321

َجاُل بَِحِديثِكَ  ،هللايَا َرُسوَل  :فَقَالَتْ  فَاْجَعْل لَنَا ِمْن اَْفِاَك يَْوًما اَأْتِيَك فِيِه تَُعلُِّمنَا  ،َذهََب الرِّ

ا َعلََّمَك هللا فَاْجتََمْعَن فَأَتَاهُنَّ  «فِي َمَكاِن َكَذا َوَكَذا ،اْجتَِمْعَن فِي يَْوِم َكَذا َوَكَذا» :فَقَالَ  ،ِممَّ

ا َعلََّمهُ هللافََعلََّمهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  ُم بَْيَن يََدْيهَا ِمْن َولَِدهَا » :ثُمَّ قَالَ  ،نَّ ِممَّ َما ِمْنُكنَّ اْمَرأَةٌ تُقَدِّ

 :قَالَ  ؟اْثنَْينِ  أَوِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَِت اْمَرأَةٌ ِمْنهُنَّ  ،إاِلَّ َكاَن لَهَا ِحَجابًا ِمَن النَّارِ  ،ثاََلثَةً 

تَيْ  متفق عليه«. َواْثنَْينِ  ،َواْثنَْينِ  ،َواْثنَْينِ » ،ثُمَّ قَالَ  ،نِ فَأََعاَبْتهَا َمرَّ
3
. 

 ،اََعمْ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََشِهْدَت اْلِعيَد َمَع النَّبِيِّ  :قِيَل لَهُ أَاَّهُ  ،َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما اْبنِ  َعنِ و

=

                                                                                                                                   

 أو رجمها إن زات حتى الموت.

 (.2602(، ومالم )2221البخاري ) 2

 فَأَمَرهَا أن تطوف من وراء الناس حتى ال تختلط بهم.

صاااححه األلباااااي فاااي (، واللفاااظ لاااه، و2135(، والطيالااااي )326رواه أباااو باوب ) 6

 «.صحيح أبي باوب»

 «.صحيح أبي باوب»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 1606رواه أبو باوب ) 3

فااإذا ُماانِْعَن ماان االخااتالط بالرجااال فااي الطاارق، فماان باااٍب أولااى َمااْنُعهُنَّ ماان االخااتالط 

 بالرجال في األماكن كالمدارس، والجامعات واحوها.

 (.6233، ومالم )(0320البخاري ) 3

علمهاان علااى حاادة، ولاام يجعلهاان يخااتلطن بالرجااال، بحجااة  ملسو هيلع هللا ىلصوالشاااهد أن رسااول هللا 

 التعليم، كما يصنع المتشبهون اليوم بأعداء اإلسالم.
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َغِر َما َشِهْدتُهُ  ْلتِ َحتَّى أَتَى اْلعَ  ،َولَْواَل َمَكااِي ِمَن الصِّ  ،لََم الَِّذي ِعْنَد َباِر َكثِيِر ْبِن الصَّ

َدقَةِ  ،َوَذكََّرهُنَّ  ،َوَمَعهُ باَِلٌل فََوَعظَهُنَّ  ،ثُمَّ أَتَى النَِّااءَ  ،ثُمَّ َخطَبَ  ،فََصلَّى  ،َوأََمَرهُنَّ بِالصَّ

. رواه ْاطَلََق هَُو َوباَِلٌل إِلَى بَْيتِهِ ثُمَّ ا ،فََرأَْيتُهُنَّ يَْهِويَن بِأَْيِديِهنَّ يَْقِذْفنَهُ فِي ثَْوِب باَِللٍ 

البخاري
2
. 

لَْن يُْفلَِح قَْوم  َولَّْوا أَْمَرهُُم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي بَْكَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

رواه البخاري«. اْمَرأَةا 
6
. 

إَِذا َشِهَدْت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لَنَا َرُسوُل هللا : َعْن َزْينََب اْمَرأَِة َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ و

رواه مالم«. إِْحَداُكنَّ الَمْسِجَد فًََل تََمسَّ ِطيباا
3
 . 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَا َجاَءِت النَّبِيَّ رضي هللا عنهما،  اْمَرأَِة أَبِي ُحَمْيٍد الاَّاِعِديِّ  َعْن أُمِّ ُحَمْيدِ و

اَلةَ َمَعكَ  إِاِّي أُِحبُّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَتْ  ًَلةَ َمِعي» :قَالَ  ،الصَّ  ،قَْد َعلِْمُت أَنَِّك تُِحبِّيَن الصَّ

َوَصًَلتُِك فِي ُحْجَرتِِك َخْير  ِمْن  ،َوَصًَلتُِك فِي بَْيتِِك َخْير  لَِك ِمْن َصًَلتِِك فِي ُحْجَرتِكِ 

َوَصًَلتُِك فِي  ،ِك فِي َمْسِجِد قَْوِمكِ َوَصًَلتُِك فِي َداِرِك َخْير  لَِك ِمْن َصًَلتِ  ،َصًَلتِِك فِي َداِركِ 

فَأََمَرْت فَبُنَِي لَهَا َمْاِجٌد فِي أَْقَصى  :قَالَ « َمْسِجِد قَْوِمِك َخْير  لَِك ِمْن َصًَلتِِك فِي َمْسِجِدي

اه أحمد. روفََكااَْت تَُصلِّي فِيِه َحتَّى لَقِيَِت هللا َعزَّ َوَجلَّ  ،َشْيٍء ِمْن بَْيتِهَا َوأَْظلَِمهِ 
3
. 

                                                 

 (.100رواه البخاري ) 2

يشاعر باأن الناااء ماجاةكن  «ثام أتاى الناااء»(: قولاه: 6/200) «الفتح»قال الحافظ في 

 مختلطات بهم.على حدة من الرجال غير 

 (.3361رواه البخاري ) 6

والشاااهد ماان هااذا َمْنااُع الماارأة ماان الواليااة العامااة، لمااا فيهااا ماان احتياجهااا إلااى مخالطااة 

 الرجال، وغير ذلك من المفاسد.

 (.333رواه مالم ) 3

قال ابن بقيق العيد: ويلحق بالطيب ما في معناه، ألن سبب المنع منه ما فياه مان تحرياك 

، كحاان الملابس، والحلاي الاذي يظهار، والزيناة الفااخرة، وكاذا االخاتالط باعية الشاهوة

 (.6/312) «الفتح»بالرجال. 

صااحيح الترغيااب »(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2/302رواه أحمااد ) 3

 (.330) «والترهيب

(: إذا شارع فاي حقهاا أن 20/61) «فتااواه»قال العالمة محمد بن إبراهيم آل الشايخ فاي 

 =ومعاه، فلائن يمناع  ملسو هيلع هللا ىلصصلي في بيتها وأاه أفضل حتاى مان الصاالة فاي مااجد الرساول ت
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وعن على بن أبي طالب رضي هللا عنه، في قصة الفضل بن عباس  (6300 

 «.َرأَْيُت َشاب اا َوَشابَّةا فَِخْفُت الشَّْيطَاَن َعلَْيِهَما» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصوالمرأة الخثعمية، أن رسول هللا 

رواه أحمد
2
. 

ألَْن يُْطَعَن فِي َرْأسِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َمْعقِِل ْبِن يََاارٍ و

رواه الطبرااي .«َخْيٌر لَهُ ِمْن أَْن يََمسَّ اْمَرأَةً ال تَِحلُّ لَهُ  ،َرُجٍل بِِمْخيٍَط ِمْن َحِديدٍ 
6
 . 

 اخللوة باألجنبية

إَِلَّ َمَع ََل يَْخلَُونَّ َرُجل  بِاْمَرأٍَة » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ماَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهُ 

ةً  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَم َرُجٌل فَقَالَ  «ِذي َمْحَرمٍ  َواْكتُتِْبُت فِي َغْزَوِة  ،اْمَرأَتِي َخَرَجْت َحاجَّ

متفق عليه«. اْرِجْع فَُحجَّ َمَع اْمَرأَتِكَ » :قَالَ  ،َكَذا َوَكَذا
3
. 

ََل يَْخلَُونَّ أََحُدُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  قَالَ  :قَالَ  ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا َعْنهُ  َعنْ  و

ْيطَاَن ثَالِثُُهَما رواه أحمد«. بِاْمَرأٍَة فَإِنَّ الشَّ
3
. 

أَََل ََل يَبِيتَنَّ َرُجل  ِعْنَد اْمَرأٍَة » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َجابِرٍ و

ا ،ثَيِّبٍ  رواه مالم«. َذا َمْحَرمٍ  أَوْ  ،إَِلَّ أَْن يَُكوَن نَاِكحا
1
. 

=

                                                                                                                                   

 االختالط من باب أولى.

 «صااحيح الجااامع»(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2/02رواه أحمااد ) 2

(3320.) 

والشاهد من هذا، أن اختالط الرجال مع النااء األجااب ال يؤمن معه تزيين الفاحشة لهم 

 ل الشيطان.من قب

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 60/626« )الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  6

 .(662« )الصحيحة»(، وهو في 1031« )صحيح الجامع»

والمصافحة ال تحصل إال مع  ،وهذا الحديث يدل على تحريم مصافحة النااء األجنبيات 

 .االختالط

 (.2332(، ومالم )1633البخاري ) 3

 (.330) «الصحيحة»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 2/25أحمد ) رواه 3

 (.1/22رواه مالم ) 1

ااا اْلبِْكاار ْدخَ الثَّيِّااب لَِكْواِهَااا الَّتِااي يُااإِاََّمااا ُخااصَّ قااال النااووي قااال العلماااء:   =ل إِلَْيهَااا َغالِبًااا، َوأَمَّ
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 مصافحة املرأة األجنبية

ْلَْن يُْطَعَن فِي َرْأِس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن َمْعقِِل ْبِن يََاارٍ 

براايرواه الط«. َخْير  لَهُ ِمْن أَْن يََمسَّ اْمَرأَةا َل تَِحل  لَهُ  ،أََحِدُكْم بِِمْخيٍَط ِمْن َحِديدٍ 
2
. 

َكاَن يَْمتَِحُن َمْن  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي هللا َعْنهَا َزْوَج النَّبِيِّ َعْن َعائَِشةَ و

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك الُمْؤِمنَاُت يُبَايِْعنََك ﴿ بِقَْوِل هللا ،هَاَجَر إِلَْيِه ِمَن الُمْؤِمنَاِت بِهَِذِه اآْليَةِ 

فََمْن أَقَرَّ بِهََذا الشَّْرِط ِمَن اْلُمْؤِمنَاِت قَاَل  :ُعْرَوةُ قَالَْت َعائَِشةُ  :قَالَ ﴾، ى قَْولِِه َغفُوٌر َرِحيمٌ إِلَ 

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصلَهَا َرُسوُل هللا  َما  ،َواَل َوهللا َما َماَّْت يَُدهُ يََد اْمَرأٍَة قَطُّ فِي الُمبَايََعةِ  «قَْد بَايَْعتُِك َكًَلما

. رواه البخاريقَْد بَايَْعتُِك َعلَى َذلِكِ  :ُعهُنَّ إاِلَّ بِقَْولِهِ يُبَايِ 
6
. 

فِي اِْاَوٍة  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت َرُسوَل هللا : أَاَّها قَالَتْ  ،َعْن أَُمْيَمةَ بِْنِت ُرقَْيقَةَ َرِضَي هللا َعْنهَاو

 ،َواَل اَْزاِيَ  ،َواَل اَْاِرقَ  ،َك بِاهلل َشْيئًااُبَايُِعَك َعلَى أَْن اَل اُْشرِ  ،يَا َرُسوَل هللا :اُبَايُِعهُ فَقُْلنَا

فِيَما » :قَالَ  :َواَل اَْعِصيََك فِي َمْعُروٍف قَالَ  ،َواَل اَأْتَِي بِبُْهتَاٍن اَْفتَِريِه بَْيَن أَْيِدينَا َوأَْرُجلِنَا

هَلُمَّ اُبَايُِعَك يَا َرُسوَل  ،ا ِمنَّا بِأَْافُِانَاهللا َوَرُسولُهُ أَْرَحُم بِنَ  :فَقُْلنَا :قَالَتْ  «اْستَطَْعتُنَّ َوأَطَْعتُنَّ 

َِلْمَرأَةٍ  :لِِمائَِة اْمَرأٍَة َكقَْولِي :إِنََّما قَْولِي ،إِنِّي ََل أَُصافُِح النَِّساءَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  ،هللا

رواه أحمد«. َواِحَدةٍ 
3
. 

 التربج

َج الَجاِهلِيَِّة األُولَى﴾﴿َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ وَ قال هللا تعالى:  ْجَن تَبَرُّ  .[33]األحزاب: ال تَبَرَّ

ثًََلثَة  ََل تَْسأَْل » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن فََضالَةَ ْبِن ُعبَْيدٍ و 

 ،أَْو َعْبد  أَبََق فََماتَ  ،َوأََمة   ،َوَماَت َعاِصياا ،َوَعَصى إَِماَمهُ  ،َرُجل  فَاَرَق الَجَماَعةَ  :َعْنُهمْ 

َجْت بَْعَدهُ  ،َواْمَرأَة  َغاَب َعْنَها َزْوُجَها ْنيَا فَتَبَرَّ َوثًََلثَة   ،فًََل تَْسأَْل َعْنُهمْ  ،قَْد َكفَاَها ُمْؤنَةَ الد 

=

                                                                                                                                   

اَة فِي اْلَعاَبة ُمَجااِبَة لِلرِّ  َجاِل أََشد  ُمَجااَبَة، فَلَْم يَْحتَْج إِلَى ِذْكرهَا، َوأِلَاَّهُ ِمْن فََمُصواَة ُمتََصوِّ

ُخول َعلَْيهَاا فِاي اْلَعااَبة،  يه، أِلَاَّهُ إَِذا اُِهَي َعانِ بَاب التَّْنبِ  الثَّيِّاب الَّتِاي يَتََاااهَل النَّااس فِاي الادُّ

 .فَاْلبِْكر أَْولَى

صااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي (، و60/626) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  2

 (.662) «الصحيحة»(، وهو في 1031) «صحيح الجامع»

 ، أي: ال يحل له ماها.«ال تحل له»ومعنى 

 (.3512البخاري ) 6

 (.2132« )الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/310رواه أحمد ) 3
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ةُ  ،ِريَاءُ فَإِنَّ ِرَداَءهُ اْلِكبْ  ،َرُجل  نَاَزَع هللا َعزَّ َوَجلَّ ِرَداَءهُ  :ََل تَْسأَْل َعْنُهمْ    ،َوإَِزاَرهُ اْلِعزَّ

رواه أحمد«. َواْلقَنُوطُ ِمْن َرْحَمِة هللا ،َوَرُجل  َشكَّ فِي أَْمِر هللا
2
. 

ِه قَالَ و َجاَءْت أَُمْيَمةُ بِْنُت ُرقَْيقَةَ إِلَى َرُسوِل : َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

ْساَل  ملسو هيلع هللا ىلص هللا  ،َوََل تَْسِرقِي ،أُبَايُِعِك َعلَى أَْن ََل تُْشِرِكي بِاهلل َشْيئاا» :فَقَالَ ، مِ تُبَايُِعهُ َعلَى اإْلِ

 ،َوََل تَنُوِحي ،َوََل تَأْتِي بِبُْهتَاٍن تَْفتَِرينَهُ بَْيَن يََدْيِك َوِرْجلَْيكِ  ،َوََل تَْقتُلِي َولََدكِ  ،َوََل تَْزنِي

َج الَجاِهلِيَِّة ا ِجي تَبَر  رواه أحمد«. ْْلُولَىَوََل تَبَرَّ
6
. 

 خروج املرأة متعطرة

أَي َما » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعن أَبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  (6302

ْت َعلَى اْلقَْوِم لِيَِجُدوا ِريَحَها ،اْمَرأٍَة اْستَْعطََرتْ  رواه أحمد«. فَِهَي َزانِيَة   ،ثُمَّ َمرَّ
3
. 

                                                 

 (.2563« )جامع الصحيحال»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/21رواه أحمد ) 2

والتبرج هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره، مماا تااتدعي باه 

 شهوة الرجال.

 ( بإسناب حان.6/212رواه أحمد ) 6

الجاااامع »(، وحاااانه شااايخنا العالماااة الاااوابعي رحماااه هللا فاااي 3/323رواه أحماااد ) 3

 (.2561« )الصحيح
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 رمسفر املرأة بال حم

الَمْرأَةُ  ََل تَُسافِرِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6306

متفق عليه«. َوََل يَْدُخُل َعلَْيَها َرُجل  إَِلَّ َوَمَعَها َمْحَرم   ،إَِلَّ َمَع ِذي َمْحَرمٍ 
2
. 

 تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال

َجاِل  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َي هللا َعْنهَُما قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرضِ  الُمتََشبِِّهيَن ِمَن الرِّ

َجالِ  ،بِالنَِّااءِ  . رواه البخاريَوالُمتََشبِّهَاِت ِمَن النَِّااِء بِالرِّ
6
. 

ُجَل يَْلبَُس لِْبَسةَ » ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و  الرَّ

ُجلِ  ،الَمْرأَةِ  رواه أبو باوب «.َوالَمْرأَةَ تَْلبَُس لِْبَسةَ الرَّ
3
. 

 3الترهيب من التشبه بالكفار 

 حتريم التشبه بالكافرين مطلًقا

َمْن تََشبَّهَ بِقَْوٍم فَُهَو » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ 

بو باوبرواه أحمد، وأ «.ِمْنُهمْ 
1
. 

 حتريم التشبه بالكافرين يف اللباس والزي

َعلَيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَى َرُسوُل هللا : قَالَ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما 

                                                 

 (.2332(، ومالم )2526البخاري ) 2

 (.1551رواه البخاري ) 6

« الجااااامع الصااااحيح»(، وحااااانه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 22/212رواه أبااااو باوب ) 3

(2562،) 

إظهاار »هناك أبلة كثيرة في هذا الباب غير ما ذكر هنا، وقد اساتوعبتها بحماد هللا فاي  3

 .«األبلة في  حكم التشبه بالكفار األذلة

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3032(، وأبااو باوب )6/10رواه أحمااد ) 1

 (.2621) «اإلرواء»
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رواه مالم «.إِنَّ َهِذِه ِمْن ثِيَاِب اْلُكفَّاِر فًََل تَْلبَْسَها» :ثَْوبَْيِن ُمَعْصفََرْيِن فَقَالَ  
2
. 

يَا ُعْتبَةُ ْبَن فَْرقٍَد إِاَّهُ لَْيَس  ،َكتََب إِلَْينَا ُعَمُر َواَْحُن بِأَْذَربِيَجانَ  :قَالَ  َعْن أَبِي ُعْثَمانَ و

َك َواَل ِمْن َكدِّ أَبِيكَ  َك فَأَْشبِعِ  ،ِمْن َكدِّ ا تَْشبَُع ِمْنهُ فِي  َواَل ِمْن َكدِّ أُمِّ الُمْالِِميَن فِي ِرَحالِِهْم ِممَّ

ْركِ َوإِيَّاُكْم  ،َرْحلِكَ  َم َوِزيَّ أَْهِل الشِّ اَهَى َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ َرُسوَل هللا ، َولَبُوَس اْلَحِريرَ  ،َوالتَّنَعُّ

بَّابَةَ َوَضمَّهَُما ملسو هيلع هللا ىلصإاِلَّ هََكَذا َوَرفََع لَنَا َرُسوُل هللا  :لَبُوِس اْلَحِريِر قَالَ  . إِْصبََعْيِه اْلُوْسطَى َوالاَّ

رواه مالم
6
. 

  يشرتط فيه قصد التشبه بل حيرم ولو مل يقصد ذل حتريم التشبه بالكفار ال

ا  ،يَا اَبِيَّ هللاعن عمرو بن عباه رضي هللا عنه قال: قلت:  (6303 أَْخبِْراِي َعمَّ

اَلِة قَالَ  ،َعلََّمَك هللا َوأَْجهَلُهُ  ْبحِ » :أَْخبِْراِي َعِن الصَّ ًَلِة  ،َصلِّ َصًَلةَ الص  ثُمَّ أَْقِصْر َعِن الصَّ

َحتَّى تَْرتَفَِع فَإِنََّها تَْطلُُع ِحيَن تَْطلُُع بَْيَن قَْرنَْي َشْيطَاٍن َوِحينَئٍِذ يَْسُجُد  ،َع الشَّْمسُ َحتَّى تَْطلُ 

ْمحِ  ،لََها اْلُكفَّارُ  ًَلةَ َمْشُهوَدة  َمْحُضوَرة  َحتَّى يَْستَقِلَّ الظِّل  بِالر  ثُمَّ أَْقِصْر  ،ثُمَّ َصلِّ فَإِنَّ الصَّ

ًَل  ًَلةَ َمْشهُوَدة   ،ِة فَإِنَّ ِحينَئٍِذ تُْسَجُر َجَهنَّمُ َعِن الصَّ فَإَِذا أَْقبََل اْلفَْيُء فََصلِّ فَإِنَّ الصَّ

ًَلِة َحتَّى تَْغُرَب الشَّْمُس فَإِنََّها تَْغُرُب  ،َمْحُضوَرة  َحتَّى تَُصلَِّي اْلَعْصرَ  ثُمَّ أَْقِصْر َعِن الصَّ

ْثنِي  ،يَا اَبِيَّ هللا :فَقُْلتُ  :قَالَ  «ينَئٍِذ يَْسُجُد لََها اْلُكفَّارُ بَْيَن قَْرنَْي َشْيطَاٍن َوحِ  فَاْلُوُضوَء َحدِّ

ْت َخطَايَا » :قَالَ  ،َعْنهُ  ُب َوُضوَءهُ فَيَتََمْضَمُض َويَْستَْنِشُق فَيَْنتَثُِر إَِلَّ َخرَّ َما ِمْنُكْم َرُجل  يُقَرِّ

ْت َخطَايَا َوْجِهِه ِمْن  ثُمَّ  ،َوْجِهِه َوفِيِه َوَخيَاِشيِمهِ  إَِذا َغَسَل َوْجَههُ َكَما أََمَرهُ هللا إَِلَّ َخرَّ

ْت َخطَايَا يََدْيِه ِمْن أَنَاِملِهِ  ،أَْطَراِف لِْحيَتِِه َمَع الَماءِ  ثُمَّ يَْغِسُل يََدْيِه إِلَى اْلِمْرفَقَْيِن إَِلَّ َخرَّ

ْت َخطَايَا َرْأِسِه ِمْن أَْطَراِف َشْعِرِه َمَع الَماءِ  ثُمَّ يَْمَسُح َرْأَسهُ إَِلَّ  ،َمَع الَماءِ  ثُمَّ يَْغِسُل  ،َخرَّ

ْت َخطَايَا ِرْجلَْيِه ِمْن أَنَاِملِِه َمَع الَماءِ  فَإِْن ُهَو قَاَم فََصلَّى فََحِمَد  ،قََدَمْيِه إِلَى اْلَكْعبَْيِن إَِلَّ َخرَّ

َدهُ بِالَّذِ  َغ قَْلبَهُ هلل إَِلَّ اْنَصَرَف ِمْن َخِطيئَتِهِ  ،ي ُهَو لَهُ أَْهل  هللا َوأَْثنَى َعلَْيِه َوَمجَّ َوفَرَّ

هُ  فََحدََّث َعْمُرو ْبُن َعبََاةَ بِهََذا اْلَحِديِث أَبَا أَُماَمةَ َصاِحَب َرُسوِل  «َكَهْيئَتِِه يَْوَم َولََدْتهُ أُم 

فِي َمقَاٍم َواِحٍد يُْعطَى هََذا  :اْاظُْر َما تَقُولُ  ،بََاةَ يَا َعْمَرو ْبَن عَ  :فَقَاَل لَهُ أَبُو أَُماَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ُجلُ  لَقَْد َكبَِرْت ِسنِّي َوَرقَّ َعْظِمي َواْقتََرَب أََجلِي َوَما بِي  ،يَا أَبَا أَُماَمةَ  :فَقَاَل َعْمٌرو ،الرَّ

ةً  ملسو هيلع هللا ىلصَمْعهُ ِمْن َرُسوِل هللا لَْو لَْم أَسْ  ،ِهللاَحاَجةٌ أَْن أَْكِذَب َعلَى هللا َواَل َعلَى َرُسوِل  أَْو  ،إاِلَّ َمرَّ

تَْينِ  ْثُت بِِه أَبًَدا ،َمرَّ اٍت َما َحدَّ . رواه َولَِكنِّي َسِمْعتُهُ أَْكثََر ِمْن َذلِكَ  ،أَْو ثاََلثًا َحتَّى َعدَّ َسْبَع َمرَّ

                                                 

 (.3000رواه مالم ) 2

 (.6021رواه مالم ) 6

 ، أي: ليس حاصاًل باعيك وتعبك.«ليس من كدك وال من كد أبيك»قوله: 

 من النعمة بالفتح وهي: المارة والفرح والترفه.  «التنعم»
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مالم
2
. 

 رىعن هذه األمة على وجه الذم أنها ستتبع طرق اليهود والنصا ملسو هيلع هللا ىلصإخبار النيب 

لَتَتَّبِعُنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  (6303

ا بِِشْبرٍ  ا بِِذَراعٍ  ،َسنََن الَِّذيَن ِمْن قَْبلُِكْم ِشْبرا َحتَّى لَْو َدَخلُوا فِي ُجْحِر َضب   ،َوِذَراعا

متفق عليه«. فََمنْ » :هُوَب َوالنََّصاَرى قَالَ آْليَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا «ََلتَّبَْعتُُموُهمْ 
6
. 

 النهي عن مواالة الكفار ومن مظاهر مواالتهم التشبه بهم

﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا اْليَهُوَب َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضهُْم أَْولِيَاُء قال هللا تعالى: 

 .[12]المائدة:ْنُكْم فَإِاَّهُ ِمْنهُْم إِنَّ هللاَ ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن﴾ بَْعٍض َوَمْن يَتََولَّهُْم مِ 

وَن َمْن َحابَّ هللاَ َوَرُسولَهُ وقال تعالى:  ﴿ال تَِجُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوابُّ

ااَهُْم أَْو َعِشيَرتَهُْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإِليَماَن َولَْو َكااُوا آبَاَءهُْم أَْو أَْبنَاَءهُْم أَْو إِْخوَ 

ْم َوأَيََّدهُْم بُِروٍح ِمْنهُ َويُْدِخلُهُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َرِضَي هللاُ َعْنهُ 

 .[66]المجابلة:َب هللاِ هُُم الُمْفلُِحوَن﴾ َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب هللاِ أاَل إِنَّ ِحزْ 

(: قال العلماء: ومن 33)ص «تشبه الخايس بأهل الخميس»قال الذهبي في 

 مواالتهم التشبه بهم وإظهار أعيابهم.

                                                 

 (.536رواه مالم ) 2

 أي: تحضرها المالئكة وتشهد بها لمن صالها.«، مشهوبة». ، أي: قدره«قيد رمح»

 ظل ما بعد الزوال. «الفيء»، أي: تهيج بالوقوب. «تاجر»

 (.6221(، ومالم )0360البخاري ) 6
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 فصذ في ذكر أشياء نهينا عن التشبه بالكفار فيها

 النهي عن التشبه بالكفار يف اختاذ القبور مساجد

قَْبَل أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ رضي هللا عنه  عن جندب بن عبد هللا (6301

فَإِنَّ هللا تََعالَى قَْد  ،إِنِّي أَْبَرأُ إِلَى هللا أَْن يَُكوَن لِي ِمْنُكْم َخلِيل  » :َوهَُو يَقُولُ  ،يَُموَت بَِخْمسٍ 

تِي َخلِيًلا ََلتََّخْذُت أَبَا بَْكٍر َولَْو ُكْنُت ُمتَّ  ،اتََّخَذنِي َخلِيًلا َكَما اتََّخَذ إِْبَراِهيَم َخلِيًلا  ا ِمْن أُمَّ ِخذا

أَََل فًََل  ،أَََل َوإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكْم َكانُوا يَتَِّخُذوَن قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َوَصالِِحيِهْم َمَساِجدَ  ،َخلِيًلا 

مالمرواه «. تَتَِّخُذوا اْلقُبُوَر َمَساِجَد إِنِّي أَْنَهاُكْم َعْن َذلِكَ 
2
. 

 النهي عن مشابهة الكفار يف الغلو

َغَداةَ اْلَعقَبَةِ : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  (6302

ا  ،فَلَقَْطُت لَهُ َحَصيَاٍت هُنَّ َحَصى اْلَخْذفِ  «َهاِت اْلقُْط لِي»َوهَُو َعلَى َراِحلَتِِه  فَلَمَّ

ينِ  ،َهُؤََلءِ بِأَْمثَاِل » :َوَضْعتُهُنَّ فِي يَِدِه قَالَ  فَإِنََّما أَْهلََك َمْن َكاَن  ،َوإِيَّاُكْم َواْلُغلُوَّ فِي الدِّ

ينِ  رواه أحمد، والناائي«. قَْبلَُكُم اْلُغلُو  فِي الدِّ
6
. 

                                                 

 (.136رواه مالم ) 2

( بإسناب صاحيح، وصاححه العالماة األلباااي 3010(، والناائي )2/621رواه أحمد ) 6

 (.2653« )الصحيحة»رحمه هللا في 

هو مجاوزة الحد بأن يزاب في حمد الشيء، أو ذمه على ما ياتحق واحو ذلك.  «والغلو»

 قاله شيخ اإلسالم.
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 النهي عن مشابهة النصارى يف اإلطراء

ََل تُْطُرونِي َكَما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ عن عمر رضي هللا عنه قال:  (6300

رواه البخاري«. َعْبُد هللا َوَرُسولُهُ  :فَقُولُوا ،فَإِنََّما أَنَا َعْبُدهُ  .ْطَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْريَمَ أَ 
2
. 

 النهي عن التشبه بالكفار يف قسوة القلب

ِمَن اْلَحقِّ َوال  ﴿أَلَْم يَأِْن لِلَِّذيَن آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُهُْم لِِذْكِر هللاِ َوَما اََزلَ قال هللا تعالى: 

يَُكواُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فَطَاَل َعلَْيِهُم األََمُد فَقََاْت قُلُوبُهُْم َوَكثِيٌر ِمْنهُْم 

 .[22]الحديد:فَاِسقُوَن﴾ 

 النهي عن التشبه بالكفار يف التفرق واإلختال 

قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَيِّنَاُت َوأُْولَئَِك ﴿َوال تَُكواُوا َكالَِّذيَن تَ قال هللا تعالى:  فَرَّ

 .[201]آل عمران:لَهُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 

اْفتََرقَتِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه أَبِي هَُرْيَرةَ  نعو (6305

قَِت النََّصاَرى َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنتَْيِن  ،اْليَُهوُد َعلَى إِْحَدى أَْو ثِْنتَْيِن َوَسْبِعيَن فِْرقَةا  َوتَفَرَّ

تِي َعلَى ثًََلٍث َوَسْبِعيَن فِْرقَةا  ،َوَسْبِعيَن فِْرقَةا  رواه أبو باوب، والترمذي«. َوتَْفتَِرُق أُمَّ
6
. 

                                                 

 (.3622رواه البخاري ) 2

 من اإلطراء وهو اإلفراط في المديح، ومجاوزة الحد فيه. «ال تطرواي»

فاي  (، وحاانه شايخنا الاوابعي رحماه هللا6230(، والترمذي )3112رواه أبو باوب ) 6

 (.3311) «الجامع الصحيح»
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 النهي عن التشبه بالكفار يف قول راعنا 

ولُوا َراِعنَا َوقُولُوا ااظُْراَا َواْسَمُعوا ﴿يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ال تَقُ  قال هللا تعالى:

 .[201]البقرة:َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ 

 النهي عن التشبه بالكفار يف وصل الشعر

ْحَمِن أَاَّهُ َسِمَع ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِي ُسْفيَانَ  (6301 رضي هللا  َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ةً ِمْن َشَعٍر َوَكااَْت فِي يََدْي َحَرِسيٍّ فَقَالَ ، ْنبَرِ َعاَم َحجَّ َعلَى اْلمِ  عنهما يَا أَْهَل : فَتَنَاَوَل قُصَّ

إِنََّما َهلََكْت بَنُو » :يَْنهَى َعْن ِمْثِل هَِذِه َويَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ  ،الَمِدينَِة أَْيَن ُعلََماُؤُكمْ 

تفق عليهم«. إِْسَرائِيَل ِحيَن اتََّخَذَها نَِساُؤهُمْ 
2
. 

 التحذير من مشابهة الكفار يف التفريق بني الشريف والضعيف يف احلدود

هُْم َشأُْن الَمْرأَِة الَمْخُزوِميَِّة الَّتِي َسَرقَتْ ، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا  ،أَنَّ قَُرْيًشا أَهَمَّ

َمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيِه إاِلَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ِحبُّ وَ  :فَقَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصَوَمْن يَُكلُِّم فِيهَا َرُسوَل هللا  :فَقَالُوا

ثُمَّ قَاَم  «أَتَْشفَُع فِي َحد  ِمْن ُحُدوِد هللا» :ملسو هيلع هللا ىلصفََكلََّمهُ أَُساَمةُ فَقَاَل َرُسوُل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

 ،ا إَِذا َسَرَق فِيِهُم الشَِّريُف تََرُكوهُ إِنََّما أَْهلََك الَِّذيَن قَْبلَُكُم انَُّهْم َكانُو» :ثُمَّ قَالَ  ،فَاْختَطَبَ 

ِعيُف أَقَاُموا َعلَْيِه اْلَحدَّ  ٍد َسَرقَْت  ،َوإَِذا َسَرَق فِيِهُم الضَّ َواْيُم هللا لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ

متفق عليه«. لَقَطَْعُت يََدَها
6
. 
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 النهي عن مشابهة الكفار يف التذكية بالظفر

َما أَْنَهَر » ملسو هيلع هللا ىلصديج رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا عن رافع بن خ  (6350

َم َوُذِكَر اْسُم هللا َعلَْيِه فَُكلْ  ثُُكْم َعْن َذلِكَ  ،لَْيَس السِّنَّ َوالظ فُرَ  ،الدَّ ن  فََعْظم   ،َوَسأَُحدِّ ا السِّ  ،أَمَّ

ا الظ فُُر فَُمَدى الَحبََشةِ  متفق عليه«. َوأَمَّ
2
. 

 لمراد من تشريعها مخالفة الكفارفصذ في تشريع أشياء وا

 مشروعية صنع كل شيء مع احلائض غري اجلماع خمالفًة لليهود

أَنَّ اْليَهُوَب َكااُوا إَِذا َحاَضِت الَمْرأَةُ فِيِهْم لَْم يَُؤاِكلُوهَا َولَْم رضي هللا عنه،  َعْن أَاَسٍ 

َويَْاأَلُواََك ﴿ فَأَْاَزَل هللا تََعالَى ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص فََاأََل أَْصَحاُب النَّبِيِّ  ،يَُجاِمُعوهُنَّ فِي اْلبُيُوتِ 

فَقَاَل َرُسوُل هللا  ،إِلَى آِخِر اآْليَةِ ﴾ َعِن الَمِحيِض قُْل هَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوا النَِّااَء فِي الَمِحيضِ 

ُجُل أَْن يََدَع  :فَبَلََغ َذلَِك اْليَهُوَب فَقَالُوا «اْصنَُعوا ُكلَّ َشْيٍء إَِلَّ النَِّكاحَ » :ملسو هيلع هللا ىلص َما يُِريُد هََذا الرَّ

 ،يَا َرُسوَل هللا :َوَعبَّاُب ْبُن بِْشٍر فَقَااَل  ،فََجاَء أَُسْيُد ْبُن ُحَضْيرٍ  ،ِمْن أَْمِراَا َشْيئًا إاِلَّ َخالَفَنَا فِيهِ 

َحتَّى ظَنَنَّا أَْن قَْد َوَجَد  ملسو هيلع هللا ىلصوِل هللا فَتََغيََّر َوْجهُ َرسُ  ،إِنَّ اْليَهُوَب تَقُوُل َكَذا َوَكَذا فاََل اَُجاِمُعهُنَّ 

فََعَرفَا  ،فَأَْرَسَل فِي آثَاِرِهَما فََاقَاهَُما ملسو هيلع هللا ىلصفَاْستَْقبَلَهَُما هَِديَّةٌ ِمْن لَبٍَن إِلَى النَّبِيِّ  ،َعلَْيِهَما فََخَرَجا

. رواه مالمأَْن لَْم يَِجْد َعلَْيِهَما
6
. 

 األمر بالصالة بالنعال خمالفة لليهود

َخالِفُوا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن شداب بن أوس رضي هللا عنه  (6352

رواه أبو باوب«. َوََل ِخفَافِِهمْ  ،اْليَُهوَد فَإِنَُّهْم ََل يَُصل وَن فِي نَِعالِِهمْ 
3
. 

 األمر بالسحور خمالفة ألهل الكتاب

 :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ  (6356

                                                 

 (.2125(، ومالم )6355البخاري ) 2

 (.306مالم ) 6

 أي: لم يخالطوهن ولم يااكنوهن في بيت واحد.«، ولم يجامعوهن في البيوت»قوله: 

 ، أي: غضب.«وجد»قوله: 
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ُروا»  ُحوِر بََرَكةا  ،تََسحَّ متفق عليه «.فَإِنَّ فِي الس 
2
. 

فَْصُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ و (6353

رواه مالم«. أَْكلَةُ السََّحرِ  ،َما بَْيَن ِصيَاِمنَا َوِصيَاِم أَْهِل اْلِكتَابِ 
6
. 

 ا فيه من خمالفة اليهود والنصارىالرتغيب يف تعجيل الفطر مل

يُن » قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6353 ََل يََزاُل الدِّ

َل النَّاُس اْلفِْطرَ  ا َما َعجَّ ُرونَ  ،ظَاِهرا رواه أبو باوب« ِْلَنَّ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى يَُؤخِّ
3
. 

 شمس خمالفة للمشركنيمشروعية اإلفاضة من مزدلفة قبل طلوع ال

َصلَّى بَِجْمعٍ  َرِضَي هللا َعْنهُ عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر  (6351

ْبحَ   :َويَقُولُونَ  ،إِنَّ الُمْشِرِكيَن َكااُوا اَل يُفِيُضوَن َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  :ثُمَّ َوقََف فَقَالَ  ،الصُّ

. رواه البخاريمَّ أَفَاَض قَْبَل أَْن تَْطلَُع الشَّْمسُ ثُ  ،َخالَفَهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَنَّ النَّبِيَّ  ،أَْشِرْق ثَبِيرُ 
3
. 

 األمر بإعفاء اللحية خمالفة للمجوس واملشركني

َخالِفُوا الُمْشِرِكيَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن ُعَمرَ  (6352

متفق عليه«. َوفُِّروا اللَِّحى َوأَْحفُوا الشََّواِربَ 
1
. 

وا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ َعْن أَبِي و (6350 ُجز 

رواه مالم«. َوأَْرُخوا اللَِّحى َخالِفُوا الَمُجوسَ  ،الشََّواِربَ 
2
. 

 األمر بصبغ الشعر خمالفة لليهود والنصارى

                                                 

 (.2011(، ومالم )2563البخاري ) 2

 (.2012مالم ) 6

 «الصااحيح الماااند»(، وحااانه شاايخنا الااوابعي رحمااه هللا فااي 6311رواه أبااو باوب ) 3

(2322.) 

 (.2200رواه البخاري ) 3

 بلفة.من اإلشراق وهو طلوع الشمس وثبير: جبل في المز «أشرق ثبير»

 

 (.611(، ومالم )1516البخاري ) 1
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إِنَّ اْليَُهوَد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن أبي هريرة  (6355

متفق عليه«. النََّصاَرى ََل يَْصبُُغوَن فََخالِفُوُهمْ وَ 
2
. 

َوََل  ،َغيُِّروا الشَّْيبَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هَعنْ و (6351

رواه أحمد، والترمذي«. َوََل بِالنََّصاَرى ،تََشبَُّهوا بِاْليَهُودِ 
6
. 

 األمر بتنظيف األفنية خمالفة لليهود

: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا اص رضي هللا عنه عن سعد بن أبي وق (6310

رواه الطبرااي «طهروا أفنيتكم، فإن اليهوب ال تطهر أفنيتها»
3
. 

 الترهيب من بعض المناهي في الزينة

 حتريم وصل الشعر والوشم والوشر والنمص

لََعنَهُ هللاُ *  طَااًا َمِريًدا﴿إِْن يَْدُعوَن ِمْن ُبواِِه إاِلَّ إِاَاثًا َوإِْن يَْدُعوَن إاِلَّ َشيْ قال هللا تعالى: 

َوأَلُِضلَّنَّهُْم َوأَلَُمنِّيَنَّهُْم َوآَلُمَراَّهُْم فَلَيُبَتُِّكنَّ آَذاَن *  َوقَاَل أَلَتَِّخَذنَّ ِمْن ِعبَاِبَك اَِصيبًا َمْفُروًضا

ْيطَاَن َولِي ًا ِمْن ُبوِن هللاِ فَقَْد َخِاَر األَْاَعاِم َوآَلُمَراَّهُْم فَلَيَُغيُِّرنَّ َخْلَق هللاِ َوَمْن يَتَِّخِذ الشَّ 

 .[221ـ220]النااء:ُخْاَرااًا ُمبِينًا﴾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسوِل هللا ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي بَْكٍر َرِضَي هللا َعْنهَُماو

َق َرْأُسهَاثُمَّ أََصابَهَا َشْكَوى فَ  ،إِاِّي أَْاَكْحُت اْبنَتِي :فَقَالَتْ  َوَزْوُجهَا يَْاتَِحثُّنِي بِهَا  ،تََمرَّ

. متفق عليهَوالُمْاتَْوِصلَةَ  ،اْلَواِصلَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََابَّ َرُسوُل هللا  ؟أَفَأَِصُل َرْأَسهَا
3
. 

لََعَن هللا اْلَواِصلَةَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماو

                                                 

 (.6203(، ومالم )3326البخاري ) 2

(، وصااححه العالمااة األلبااااي فااي 2/361(، والترمااذي )6/311،622رواه أحمااد ) 6

 (.3225« )صحيح الجامع»

 «الصاحيحة»(، وحاانه العالماة األلباااي فاي 3010) «األوساط»رواه الطبرااي فاي  3

(632.) 

 جمع فناء وهو الااحة أمام البيت.« األفنية»

 (.6266(، ومالم )1131البخاري ) 3
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متفق عليه«. َواْلَواِشَمةَ َوالُمْستَْوِشَمةَ  ،لَةَ َوالُمْستَْوصِ  
2
. 

َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ قَاَل: لََعَن هللا اْلَواِشَماِت، َوالُمْاتَْوِشَماِت، و

َصاِت، َوالُمتَفَلَِّجاِت لِْلُحْاِن الُمَغيَِّراِت َخْلَق هللا،  قَاَل: فَبَلََغ َذلَِك اْمَرأَةً َوالنَّاِمَصاِت، َوالُمتَنَمِّ

َعْنَك، ِمْن بَنِي أََسٍد يُقَاُل: لَهَا أُمُّ يَْعقُوَب، َوَكااَْت تَْقَرأُ اْلقُْرآَن فَأَتَْتهُ. فَقَالَْت: َما َحِديٌث بَلََغنِي 

َصاِت، َوالُمتَفَلَِّجاتِ  لِْلُحْاِن الُمَغيَِّراِت َخْلَق  أَاََّك لََعْنَت اْلَواِشَماِت، َوالُمْاتَْوِشَماِت، َوالُمتَنَمِّ

َوهَُو فِي ِكتَاِب هللا. فَقَالَِت  ملسو هيلع هللا ىلصهللا. فَقَاَل َعْبُد هللا: َوَما لِي اَل أَْلَعُن َمْن لََعَن َرُسوُل هللا 

، تِيهِ ِه لَقَْد َوَجدْ الَمْرأَةُ: لَقَْد قََرْأُت َما بَْيَن لَْوَحْي الُمْصَحِف فََما َوَجْدتُهُ؟ فَقَاَل: لَئِْن ُكْنِت قََرْأتِي

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما اَهَاُكْم َعْنهُ فَاْاتَهُوا﴾. فَقَالَِت الَمْرأَةُ: فَإِ  : ﴿َوَما آتَاُكُم الرَّ اِّي قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ

 َعْبدِ اْمَرأَِة  أََرى َشْيئًا ِمْن هََذا َعلَى اْمَرأَتَِك اآْلَن؟ قَاَل: اْذهَبِي فَاْاظُِري. قَاَل: فََدَخلَْت َعلَى

ا. هللا فَلَْم تََر َشْيئًا فََجاَءْت إِلَْيِه فَقَالَْت: َما َرأَْيُت َشْيئًا. فَقَاَل: أََما لَْو َكاَن َذلَِك لَْم اَُجاِمْعهَ 

متفق عليه
6
 

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف أَاَّهُ َسِمَع ُمَعاِويَةَ ْبَن أَبِي ُسْفيَانَ و (6312  َعْن ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

ةً ِمْن َشَعٍر َكااَْت فِي يَِد َحَرِسيٍّ يَقُولُ  ،َعاَم َحجَّ َوهَُو َعلَى اْلِمْنبَرِ  يَا أَْهَل  :َوتَنَاَوَل قُصَّ

إِنََّما َهلََكْت بَنُو » :َويَقُولُ  ،يَْنهَى َعْن ِمْثِل هَِذهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  أَْيَن ُعلََماُؤُكمْ  ،الَمِدينَةِ 

متفق عليه« َن اتََّخَذ َهِذِه نَِساُؤُهمْ إِْسَرائِيَل ِحي
3
. 

 حتريم خضاب الرجل واملرأة شعرهما بالسواد

أُتَِي بِأَبِي قَُحافَةَ يَْوَم فَْتِح َمكَّةَ َوَرْأُسهُ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا

َوادَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،َولِْحيَتُهُ َكالثََّغاَمِة بَيَاًضا «. َغيُِّروا َهَذا بَِشْيٍء َواْجتَنِبُوا السَّ

                                                 

 (.6263(، ومالم )1130البخاري ) 2

التي تاأل من يفعل  «والماتوصلة»هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.  «الواصلة»

 ذلك لها.

فااي أي (. والوشاام هااو: غاارز اإلباارة، أو احوهااا 6261(، ومااالم )1132البخاااري ) 6

موضااع ماان باادن الماارأة حتااى يااايل الاادم ثاام تحشااو ذلااك الموضااع بالكحاال فيخضاار، 

والنمص: هو إزالة الشعر، واتفه من الجاد مطلقًا إال ما استثني بدليل كااإلبط، والعاااة، 

وال يختص بالحاجب والوجه. والمتفلجة، هي التي تبرب من أسانااها ليتباعاد بعضاها مان 

 الوشر. بعض قلياًل، وتحانها، وهو

، أي: خصااالة مااان شاااعر «قصاااة مااان شاااعر»(. 6260(، وماااالم )1136البخااااري ) 3

 غالم األمير كالشرطي. «حرسي»
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رواه مالم
2
. 

يَُكوُن قَْوم  يَْخِضبُوَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  مارضي هللا عنه َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و

َواِد َكَحَواِصِل الَحَمامِ  َماِن بِالسَّ أبو باوب،  رواه«. ََل يَِريُحوَن َرائَِحةَ الَجنَّةِ  ،فِي آِخِر الزَّ

والناائي
6
. 

 النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغريهما

َل تنتفوا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا رضي هللا عنه عن أبي هريرة (6316

الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبة في اإلسًلم كتب له بها حسنة، وحط 

رواه ابن حبان «عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة
3
. 

هِ َعْن َعمْ و اَهَى َعْن اَْتِف  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  ِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

رواه أبو باوب، والترمذي«. إِنَّهُ نُوُر الُمْسلِمِ » :َوقَالَ  ،الشَّْيبِ 
3
. 

 النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض

. متفق اَهَى َعِن القََزعِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا أَنَّ َرُسوَل رضي هللا عنه،  َعِن اْبِن ُعَمرَ  (6313

عليه
1
. 

 ،َوتُِرَك بَْعُضهُ  ،َرأَى َصبِي ًا قَْد ُحلَِق بَْعُض َشْعِرهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعنه  (6313

. رواه أبو باوب، والناائي«أَْو اْتُرُكوهُ ُكلَّهُ  ،اْحلِقُوهُ ُكلَّهُ » :َوقَالَ  ،فَنَهَاهُْم َعْن َذلِكَ 
2
. 

                                                 

 (.6206رواه مالم ) 2

(، وصححه شيخنا الوابعي رحمه هللا في 5/235(، والناائي )3626رواه أبو باوب ) 6

ضااااب تحاااريم الخ»(، ولاااه رحماااه هللا رساااالة مااااتقلة فاااي 231) «الصاااحيح المااااند»

 فراجعها فإاها مفيدة. «بالاواب

(، وحااانه العالمااة األلبااااي فااي 6151باارقم ) «اإلحاااان»رواه اباان حبااان كمااا فااي  3

 (.3/630) «الصحيحة»

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا 6562(، والترمااذي )3606رواه أبااو باوب ) 3

 (.0323« )صحيح الجامع»في 

 (.6260(، ومالم )1162البخاري ) 1

(، وصااااححه العالمااااة األلبااااااي فااااي 5/230(، والناااااائي )3211رواه أبااااو باوب ) 2

 (.2263) «الصحيحة»
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 ريم حلقهاوجوب إعفاء اللحية وحت 

َوأَْعفُوا  ،أَْحفُوا الشََّواِربَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن ُعَمرَ 

متفق عليه «.اللَِّحى
2
. 

وا الشََّواِربَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و َوأَْرُخوا  ،ُجز 

رواه مالم «.اللَِّحى َخالِفُوا الَمُجوسَ 
6
. 

َعلَى َمْشيََخةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل هللا  وعن أبي أمامة رضي هللا عنه قال: (6311

ُروا َوَصفُِّروا َوَخالِفُوا أَْهَل اْلِكتَاِب  ،يَا َمْعَشَر اأْلَْاَصارِ  :ِمن األَْاَصاٍر بِيٌض لَِحاهُْم فَقَالَ  َحمِّ

 :ملسو هيلع هللا ىلصتَاِب يَتََاْرَولَوَن َواَل يَأْتَِزُروَن فَقَاَل َرُسوُل هللا إِنَّ أَْهَل اْلكِ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  :قَالَ 

إِنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  :قَالَ  «َوَخالِفُوا أَْهَل اْلِكتَابِ  ،َواْئتَِزُروا ،تََسْرَولُوا»

 «َوَخالِفُوا أَْهَل اْلِكتَابِ  ،َواْنتَِعلُوا ،َخفَّفُوافَتَ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  :َواَل يَْنتَِعلُوَن قَالَ  ،يَتََخفَّفُونَ 

وَن َعثَااِينَهُمْ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلنَا :قَالَ  فَقَاَل  :َويَُوفُِّروَن ِسبَالَهُْم قَالَ  ،إِنَّ أَْهَل اْلِكتَاِب يَقُصُّ

وا ِسبَالَُكمْ » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  رواه أحمد،  «.فُوا أَْهَل اْلِكتَابِ َوَخالِ  ،َوَوفُِّروا َعثَانِينَُكمْ  ،قُص 

والبيهقي
3
. 

 الزجر عن ترك األخذ من الشارب

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َزْيِد ْبِن أَْرقَمَ  (6312

رواه الترمذي، والناائي«. فَلَْيَس ِمنَّا هِ َشاِربِ  َمنْ  لَْم يَأُْخذْ 
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصذكر رسول هللا  :قال ي هللا عنهما،رض عن عبد هللا بن عمرو (6310

كان ابن ف :قال «فخالفوهم ،ويحلقون لحاهم ،نهم يوفرون سبالهمإ» :المجوس فقال

رواه البيهقي ، وابن  أو يجز البعير. ،جزها كما تجز الشاةيف ،عمر ياتعرض سبلته

                                                 

 (.611(، ومالم )1513البخاري ) 2

 «.أوفوا اللحى»، وفي رواية له «خالفوا المشركين»وفي رواية لمالم 

 (.620رواه مالم ) 6

وحاانه العالماة (، 2301رقام )« الشاعب»(، والبيهقي في 621-1/623رواه أحمد ) 3

 (.2631« )الصحيحة»األلبااي في 

 الشارب. -بالتحريك-جمع سبلة  «سبالكم»جمع عثنون، وهي اللحية.  «عثااينكم»

(، وصححه شيخنا الاوابعي رحماه هللا فاي 2/21(، والناائي )6022رواه الترمذي ) 3

 (.330« )الصحيح الماند»
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حبان
2
. 

 حتريم عقد اللحية

 ،يَا ُرَوْيفِعُ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن رويفع بن ثابت رضي هللا عنه أن رسول هللا  (6315

ا ،النَّاَس أَنَّهُ َمْن َعقََد لِْحيَتَهُ  فَأَْخبِرِ  ،لََعلَّ الَحيَاةَ َستَطُوُل بِكَ  أَْو اْستَْنَجى  ،أَْو تَقَلََّد َوتَرا

ا  ،أَْو َعْظمٍ  ،بَِرِجيِع َدابَّةٍ  دا رواه أحمد، وأبو باوب«. ِمْنهُ بَِريء   ملسو هيلع هللا ىلصفَإِنَّ ُمَحمَّ
6
. 

 كل يومالنهي عن اإلمتشاط 

َعِن » ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُمَغفَّلٍ  (6311

ِل إَِلَّ ِغب ا  رواه الترمذي، والناائي«. االتََّرج 
3
. 

ْحَمِن اْلِحْميَِريِّ  َعنْ و (6100 لَقِيُت َرُجاًل قَْد َصِحَب النَّبِيَّ : قَالَ  ُحَمْيِد ْبِن َعْبِد الرَّ

أَْن يَْمتَِشطَ  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَااَا َرُسوُل هللا  :هَُرْيَرةَ أَْربََع ِسنِيَن قَالَ  َكَما َصِحبَهُ أَبُو ،نَ أَْربََع ِسنِي ملسو هيلع هللا ىلص

ُجلِ  ،َوأَْن يَبُوَل فِي ُمْغتََالِهِ  ،مٍ ِْ أََحُداَا ُكلَّ يَو َوأَْن يَْغتَِاَل  ،َوأَْن تَْغتَِاَل الَمْرأَةُ بِفَْضِل الرَّ

ُجُل بِفَْضلِ  . رواه أحمدْليَْغتَِرفُوا َجِميًعاوَ  ،الَمْرأَةِ  الرَّ
3
. 

َعاِماًل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ : َعْن َعْبِد هللا ْبِن َشقِيٍق قَالَ و (6102

ْأِس ُمْشَعانٌّ  بِِمْصَر فَأَتَاهُ َرُجٌل ِمنْ   ،َما لِي أََراَك ُمْشَعاا ًا :قَالَ  ،أَْصَحابِِه فَإَِذا هَُو َشِعُث الرَّ

ْرفَاهُ قَالَ  ،يَْنهَااَا َعِن اإِلْرفَاهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن اَبِيُّ هللا  :أَِميٌر قَالَ َوأَْاَت  ُل ُكلَّ » :قُْلنَا َوَما اإْلِ التََّرج 

                                                 

ب 1302) «اإلحااان»ي (، وابان حباان كماا فا1/666) «الشعب»البيهقي في  2 (، وجاوَّ

 (.6533) «الصحيحة»إسنابه العالمة األلبااي رحمه هللا في 

(، وصاااححه العالماااة 5/231(، والنااااائي )32(، وأباااو باوب )3/205رواه أحماااد ) 6

 (.0120) «صحيح الجامع»األلبااي في 

، أي: عالجهاااا حتاااى تعقااادت وتجعااادت أو فتلهاااا كفتااال األعااااجم. «عقاااد لحيتاااه»قولاااه: 

 أي: روث.«، برجيع»

 (.102« )الصحيحة»(، وهو في 5/236(، والناائي )2012رواه الترمذي ) 3

أن يفعال يوًماا ويتارك يوًماا،  «غبًاا»هو: تاريح الشعر وتنظيفاه وتحااينه.  «والترجل»

والمراب كراهاة المداوماة علياه، وخصوصاية الفعال يوًماا والتارك يوًماا غيار ماراب. قالاه 

 الاندي.

 (.2300) «الصحيح الماند»(، وصححه شيخنا في 3/220)رواه أحمد  3



  النهي عن االستنجاء باليمين وم  الفرج باليمين من غير عذر

 

112 

 

رواه الناائي«. يَْومٍ  
2
. 

 النهي عن االستنجاء باليمين وم  الفرج باليمين من غير عذر

َذا َشِرَب أََحُدُكْم إِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن أبي قتابة رضي هللا عنه  (6106

نَاءِ  َوإَِذا تََمسََّح أََحُدُكْم فًََل  ،َوإَِذا بَاَل أََحُدُكْم فًََل يَْمَسْح َذَكَرهُ بِيَِمينِهِ  ،فًََل يَتَنَفَّْس فِي اإْلِ

متفق عليه«. يَتََمسَّْح بِيَِمينِهِ 
6
. 

إِنََّما أَنَا لَُكْم بَِمْنِزلَِة » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

َوََل يَْستَِطْب  ،اْلقِْبلَةَ َوََل يَْستَْدبِْرَها فَإَِذا أَتَى أََحُدُكُم اْلَغائِطَ فًََل يَْستَْقبِلِ  ،أَُعلُِّمُكمْ  ،اْلَوالِدِ 

ْوثِ  ،َوَكاَن يَأُْمُر بِثًََلثَِة أَْحَجارٍ  ،بِيَِمينِهِ  ةِ َوالرِّ  ،َويَْنَهى َعِن الرَّ رواه أبو باوب، «. مَّ

والناائي، وابن ماجة
3
. 

 ،ُكلَّ َشْيٍء َحتَّى اْلِخَراَءةَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَْد َعلََّمُكْم اَبِيُُّكْم  :قِيَل لَهُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْلَمانَ و

أَْو أَْن  ،أَْن اَْاتَْنِجَي بِاْليَِمينِ  أَوْ  ،أَْو بَْولٍ  ،لَقَْد اَهَااَا أَْن اَْاتَْقبَِل اْلقِْبلَةَ لَِغائِطٍ  ،أََجلْ  :فَقَالَ  :قَالَ 

. رواه مالمأَْو بَِعْظمٍ  ،أَْو أَْن اَْاتَْنِجَي بَِرِجيعٍ  ،اَْاتَْنِجَي بِأَقَلَّ ِمْن ثاََلثَِة أَْحَجارٍ 
3
. 

 تحريم المشي في نعذ واحدة

ََل يَْمِشي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6103

متفق عليه«. أَْو لِيُْنِعْلُهَما َجِميعاا ،لِيُْحفِِهَما َجِميعاا ،أََحُدُكْم فِي نَْعٍل َواِحَدةٍ 
1
. 

إَِذا اْنقَطََع ِشْسُع أََحِدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصوعنه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6103

                                                 

 (.106) «الصحيحة»(، وصححه األلبااي في 600-6/602رواه الناائي ) 2

 هو: المتنفش الشعر، الثائر الرأس. «ُمْشَعانٌّ »، أي: متفرق الشعر «شعث الرأس»

 (.620(، ومالم )213البخاري ) 6

 : ياتنجي.«يتماح»

(، وحااانه شاايخنا 323و326(، واباان ماجااة )2/35لناااائي )(، وا5رواه أبااو باوب ) 3

 (.020) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 (.626رواه مالم ) 3

 أي: روث.«، برجيع»

 (.6010(، ومالم )1511البخاري ) 1
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. رواه مالم«فًََل يَْمِش فِي اْْلُْخَرى َحتَّى يُْصلَِحَها
2
. 

إَِذا اْنقَطََع » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَسِمْعُت َرُسوَل  :قَالَ   عنهرضي هللا َعْن َجابِرٍ و (6101

َوََل  ،أَْو َمْن اْنقَطََع ِشْسُع نَْعلِِه فًََل يَْمِش فِي نَْعٍل َواِحَدٍة َحتَّى يُْصلَِح ِشْسَعهُ  ،ِشْسُع أََحِدُكمْ 

اءَ َوََل يَْحتَبِي بِ  ،يَْمِش فِي ُخف  َواِحٍد َوََل يَأُْكْل بِِشَمالِهِ  مَّ «. الثَّْوِب اْلَواِحِد َوََل يَْلتَِحْف الصَّ

رواه مالم
6
. 

 الشيطان مشية العلة في تحريم المشي في نعذ واحدة أنها

 اَهَى َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاأَنَّ َرُسوَل  ماهللا رضي هللا عنهَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  (6102

ْيطَا»الَمْشِي فِي النَّْعِل اْلَواِحَدِة، َوقَاَل:  رواه «. َن يَْمِشي بِالنَّْعِل اْلَواِحَدةِ إنَّ الشَّ

الطحاوي
3
. 

 النهي عن ترث النار في البيت عند النوم

ََل تَْتُرُكوا النَّاَر فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ عن ابن عمر رضي هللا عنهما،  (6100

متفق عليه«. بُيُوتُِكْم ِحيَن تَنَاُمونَ 
3
. 

 أَْهلِهِ  َعلَى بِالَمِدينَةِ  بَْيتٌ  اْحتََرقَ : لَ قَا َعْنهُ  هللا َرِضيَ  ُموَسى أَبِي َعنْ و (6105

 نِْمتُمْ  فَإَِذا ،لَُكمْ  َعُدو   ِهيَ  إِنََّما النَّارَ  َهِذهِ  إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  بَِشأْاِِهمُ  فَُحدِّثَ  اللَّْيلِ  ِمنَ 

متفق عليه«. َعْنُكمْ  فَأَْطفِئُوَها
1
. 

نَاءَ » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َعْن َرُسولِ ، رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ و (6101  ،َغط وا اإْلِ

قَاءَ  َراجَ  ،َوأَْغلِقُوا اْلبَابَ  ،َوأَْوُكوا السِّ َوََل  ،فَإِنَّ الشَّْيطَاَن ََل يَُحل  ِسقَاءا  ؛َوأَْطفِئُوا السِّ

افَإِْن لَْم يَِجْد أََحُدُكْم إَِلَّ أَْن يَْعُرَض عَ  ،َوََل يَْكِشُف إِنَاءا  ،يَْفتَُح بَاباا َويَْذُكَر  ،لَى إِنَائِِه ُعودا

متفق عليه«. فَإِنَّ اْلفَُوْيِسقَةَ تُْضِرُم َعلَى أَْهِل اْلبَْيِت بَْيتَُهمْ  ؛فَْليَْفَعلْ  هللااْسَم 
2
. 

                                                 

 هو: أحد سيور النعل. «الشاع»(. و6011مالم ) 2

 .(6011مالم ) 6

ه العالماااة األلباااااي فاااي (، وصاااحح2315) «مشاااكل اآلثاااار»رواه الطحااااوي فاااي  3

 (.335) «الصحيحة»

 (.6201(، ومالم )2613البخاري ) 3

 (.6202(، مالم )2613البخاري ) 1

 (، وهذا لفظه.6026( مختصًرا، ومالم )2611رواه البخاري ) 2

 تحرق. «تضرم»الفأرة. و «الفوياقة»
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 الترهيب من التكلف

 تعريف التكلف

 قال الراغب: التكلف: اسم لما يفعل بمشقة، أو تصنُّع، أو تشبع.

 ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل التكلف مل يكن من صفات رس

 .[52]ص: ﴿قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَاَا ِمَن الُمتََكلِّفِيَن﴾قال هللا تعالى: 

 النهي عن التكلف مطلًقا

. اُِهينَا َعِن التََّكلُّفِ  :ُكنَّا ِعْنَد ُعَمَر فَقَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  (6120

رواه البخاري
2
. 

 يام الليلترك التكلف يف ق

َبَخَل َعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (6122

 :قَالَ  «أَلَْم أُْخبَْر أَنََّك تََكلَُّف قِيَاَم اللَّْيِل َوِصيَاَم النََّهارِ  ،يَا َعْبَد هللا ْبَن َعْمٍرو» :بَْيتَهُ فَقَالَ 

اْفَعْل أَْن تَُصوَم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر ثًََلثَةَ أَيَّاٍم الَحَسنَةُ  :َُحْسبََك َوََل أَقُول إِنَّ » :إِاِّي أَلَْفَعُل فَقَالَ 

ْهَر ُكلَّهُ  إِاِّي أَلَِجُد  :فَقُْلتُ  :فَُغلِّظَ َعلَيَّ قَالَ  ،قَاَل فََغلَّْظتُ  «َعْشُر أَْمثَالَِها فََكأَنََّك قَْد ُصْمَت الدَّ

ةً ِمْن َذلَِك قَالَ  فَُغلِّظَ  ،فََغلَّْظتُ  :قَالَ  «نَّ ِمْن َحْسبَِك أَْن تَُصوَم ُكلَّ ُجُمَعٍة ثًََلثَةَ أَيَّامٍ إِ » :قُوَّ

ةً فَقَالَ  :َعلَيَّ فَقُْلتُ  يَاِم ِعْنَد هللا ِصيَاُم َداُوَد نِْصُف » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  :إِاِّي أَلَِجُد بِي قُوَّ أَْعَدُل الصِّ

فََكاَن َعْبُد هللا يَُصوُم َذلَِك  :قَالَ « َوِْلَْهلَِك َعلَْيَك َحق   ،َعلَْيَك َحق   لِنَْفِسكَ » :ثُمَّ قَالَ  «الدَّْهرِ 

ْعفُ  نُّ َوالضَّ يَاَم َحتَّى أَْبَرَكهُ الاِّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْن أَُكوَن قَبِْلُت ُرْخَصةَ َرُسوِل هللا  :َكاَن يَقُولُ  ،الصِّ

. رواه أحمدأََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْهلِي َوَمالِي
6
. 

َبَخَل َعلَْيهَا َوِعْنَدهَا اْمَرأَةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنها،  ْن َعائَِشةَ عَ و (6126

فََوهللا ََل ، َمْه َعلَْيُكْم بَِما تُِطيقُونَ » :تَْذُكُر ِمْن َصاَلتِهَا قَالَ  ،فاَُلاَةُ  :قَالَتْ  «؟َمْن َهِذهِ » :قَالَ 

يِن إِلَْيِه َماَداَم َعلَْيِه َصاِحبُهُ َوَكاَن أََحبَّ ا ،يََمل  هللا َحتَّى تََمل وا . متفق عليه«لدِّ
3
. 

                                                 

 (.0613البخاري ) 2

 ن.( بإسناب حان وأصله في الصحيحي6/600رواه أحمد ) 6

 (.051(، ومالم )33البخاري ) 3
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فَإَِذا َحْبٌل َمْمُدوٌب  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخَل النَّبِيُّ : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6123

اِريَتَْيِن فَقَالَ  فَقَاَل  ،َرْت تََعلَّقَتْ فَإَِذا فَتَ  ،هََذا َحْبٌل لَِزْينَبَ  :قَالُوا «؟َما َهَذا الَحْبلُ » :بَْيَن الاَّ

متفق عليه«. فَإَِذا فَتََر فَْليَْقعُدْ  ،لِيَُصلِّ أََحُدُكْم نََشاطَهُ  ،ََل ُحل وهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 
2
. 

 ترث تكلف الحج ماشًيا

 :َرأَى َشْيًخا يُهَاَبى بَْيَن اْبنَْيِه قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  َعْنهُ  هللاَعْن أَاٍَس َرِضَي  (6123

َوأََمَرهُ أَْن  ،َعْن تَْعِذيِب َهَذا نَْفَسهُ لََغنِي   هللاإِنَّ » :اََذَر أَْن يَْمِشَي قَالَ  :قَالُوا «؟ُل َهَذاَما بَا»

متفق عليه «.يَْرَكبَ 
6
. 

 ترك تكلف الصوم يف السفر إذا كان فيه ضرر

فِي َسفٍَر  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل هللا: َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6121

َرُجٌل َصائٌِم  :قَالُوا «؟َما لَهُ » :َوقَْد ظُلَِّل َعلَْيِه فَقَالَ  ،فََرأَى َرُجاًل قَْد اْجتََمَع النَّاُس َعلَْيهِ 

متفق عليه «.لَْيَس ِمن البِرِّ أَْن تَُصوُموا فِي السَّفَرِ » ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا 
3
. 

 ترك التكلف يف النذر

يَْخطُُب إَِذا هَُو  ملسو هيلع هللا ىلصبَْينَا النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهما اسٍ َعِن اْبِن َعبَّ  (6122

َواَل  ،َواَل يَْاتَِظلَّ  ،اََذَر أَْن يَقُوَم َواَل يَْقُعدَ  ،أَبُو إِْسَرائِيلَ  :فَقَالُوا ،بَِرُجٍل قَائٍِم فََاأََل َعْنهُ 

رواه «. َوْليُتِمَّ َصْوَمهُ  ،َوْليَْقُعدْ  ،َوْليَْستَِظلَّ  ،لَّمْ ُمْرهُ فَْليَتَكَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَويَُصوَم فَقَاَل النَّبِيُّ  ،يَتََكلَّمَ 

البخاري
3
. 

 ترك التكلف بكثرة السؤال عما ال يعين السائل

كان ينهى، عن قيل:  ملسو هيلع هللا ىلصعن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه، أن النبي  (6120

رواه البخاري .وقال: وكثرة الاؤال وإضاعة المال
1
. 

إِنَّ أَْعظََم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  عنه وعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا (6125

                                                 

 (.053(، ومالم )210البخاري ) 2

 (.2236(، ومالم )2521البخاري ) 6

 (.2221(، ومالم )2132البخاري ) 3

 (.2003البخاري ) 3

 (.0616البخاري ) 1
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ا  َم ِمْن أَْجِل َمْسأَلَتِهِ  ،الُمْسلِِميَن ُجْرما ْم فَُحرِّ متفق عليه«. َمْن َسأََل َعْن َشْيٍء لَْم يَُحرَّ
2
. 

 ترك تكلف الفتوى بغري علم

يَا أَيُّهَا : قَالَ عن ماروق قال: أتينا عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه   (6121

لَِما اَل  :فَإِنَّ ِمن الِعْلِم أَْن يَقُولَ  ،هللا أَْعلَمُ  :َوَمْن لَْم يَْعلَْم فَْليَقُلْ  .النَّاُس َمْن َعلَِم َشْيئًا فَْليَقُْل بِهِ 

ا ِمَن قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َوَما أَاَ : ﴿ملسو هيلع هللا ىلصيَْعلَُم هللا أَْعلَُم قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ لِنَبِيِِّه 

َخانِ ﴾، اْلُمتََكلِّفِينَ  ثُُكْم َعِن الدُّ ْساَلِم فَأَْبطَئُوا  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  ،َوَسأَُحدِّ َبَعا قَُرْيًشا إِلَى اإْلِ

ْت ُكلَّ َشْيءٍ  ،اللهمَّ أَِعنِّي َعلَْيِهْم بَِسْبٍع َكَسْبِع يُوُسفَ » :َعلَْيِه فَقَالَ   ،فَأََخَذْتُهْم َسنَة  فََحصَّ

َماِء ُدَخاناا ِمن الُجوعِ  ،ى أََكلُوا الَمْيتَةَ َوالُجلُودَ َحتَّ  ُجُل يََرى بَْينَهُ َوبَْيَن السَّ َحتَّى َجَعَل الرَّ

َماُء بُِدَخاٍن ُمبِيٍن يَْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاب  أَلِيم  : ﴿قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  ﴾ فَاْرتَقِْب يَْوَم تَأْتِي السَّ

ْكَرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسول  ﴿ فََدَعْوا :قَالَ  َربَّنَا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب إِنَّا ُمْؤِمنُوَن أَنَّى لَُهُم الذِّ

أَفَيُْكَشُف ﴾ ُمبِين  ثُمَّ تََولَّْوا َعْنهُ َوقَالُوا ُمَعلَّم  َمْجنُون  إِنَّا َكاِشفُو اْلَعَذاِب قَلِيًلا إِنَُّكْم َعائُِدونَ 

فَأََخَذُهُم هللا يَْوَم بَْدٍر قَاَل هللا  ،ثُمَّ َعاُدوا فِي ُكْفِرِهمْ  ،فَُكِشفَ  :ْلقِيَاَمِة قَالَ اْلَعَذاُب يَْوَم ا

رواه البخاري ﴾.يَْوَم نَْبِطُش اْلبَْطَشةَ اْلُكْبَرى إِنَّا ُمْنتَقُِمونَ : ﴿تََعالَى
6
. 

 الرتهيب من النياحة على امليت ولطم اخلدود وشق اجليوب وحلق الشعر

 ياحة سبب لعذاب امليح الذي ُيناح عليهالن

الَميُِّت يَُعذَُّب » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ بن الخطاب رضي هللا عنه،  َعْن ُعَمرَ  (6160

متفق عليه«. فِي قَْبِرِه بَِما نِيَح َعلَْيهِ 
3
. 

 عقوبة النائحة يوم القيامة إذا مل تتب

 »:ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي مالك األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6162

َوِدْرع  ِمْن  ،تُقَاُم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوَعلَْيَها ِسْربَال  ِمْن قَِطَرانٍ  ،النَّائَِحةُ إَِذا لَْم تَتُْب قَْبَل َمْوتَِها

                                                 

 (.6315(، ومالم )0651البخاري ) 2

 (.3501رواه البخاري ) 6

( عاان 133(، ومااالم )2612بخاااري )(، ورواه ال160(، ومااالم )2616البخاااري ) 3

المغيارة بان شاعبة، وهااذا الحاديث يحمال علااى مان كاان النااوح طريقتاه، أو أوصاى أهلااه 

 بذلك، أو ترك تعليم أهله حرمة ذلك، وهذا قول الجمهور.
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رواه مالم «.َجَربٍ 
2
. 

 النياحة على امليح من الكفر العملي

اْثنَتَاِن فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6166

رواه مالم«. َوالنِّيَاَحةُ َعلَى الَميِّتِ  ،الطَّْعُن فِي النََّسبِ  :النَّاِس ُهَما بِِهْم ُكْفر  
6
. 

 النياحة من أمر اجلاهلية وال جيوز التشبه بأهل اجلاهلية

بَع  فِي أَرْ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  ،َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ  (6163

تِي ِمْن أَْمِر الَجاِهلِيَِّة ََل يَْتُرُكونَُهنَّ   ،َوالطَّْعُن فِي اْْلَْنَسابِ  ،اْلفَْخُر فِي اْْلَْحَسابِ  ،أُمَّ

رواه مالم«. َواَْلْستِْسقَاُء بِالن ُجوِم َوالنِّيَاَحةُ 
3
. 

في  يزلن ثًلث َل»: ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6163

رواه أبو يعلي «.قوم الساعة: النياحة، والمفاخرة في اْلنساب، واْلنواءأمتي حتى ت
3
. 

 البيعة على النساء على أن ال َيُنْحَن ملسو هيلع هللا ىلصأخذ النيب  

ِعنَْد  ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ َعلَْينَا النَّبِيُّ : َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  اايبة َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ  (6161

. متفق عليهأَْن اَل اَنُوحَ  ،اْلبَْيَعةِ 
1
. 

 حثو الرتاب يف أفواه النائحات إذا مل ينتهني عن النياحة

ا َجاَء قَْتُل َزْيِد : َرِضَي هللا َعْنهَا تَقُولُ عن عمرة قالت سمعت عائشة  (6162 لَمَّ

َوأَاَا أَطَّلُِع  ،يُْعَرُف فِيِه اْلُحْزنُ  ملسو هيلع هللا ىلصَجلََس النَّبِيُّ  ،َوَعْبِد هللا ْبِن َرَواَحةَ  ،َوَجْعفَرٍ  ،ْبِن َحاِرثَةَ 

فَأََمَرهُ بِأَْن  ،إِنَّ اَِااَء َجْعفٍَر َوَذَكَر بَُكاَءهُنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَأَتَاهُ َرُجٌل فَقَالَ  ،ِمْن َشقِّ اْلبَابِ 

ُجلُ  ،يَْنهَاهُنَّ  ااِيَةَ أَْن فَأََمَرهُ الثَّ  ،َوَذَكَر أَاَّهُنَّ لَْم يُِطْعنَهُ  ،قَْد اَهَْيتُهُنَّ  :ثُمَّ أَتَى فَقَالَ  ،فََذهََب الرَّ

فَاْحُث  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْو َغلَْبنَنَا فََزَعَمْت أَنَّ النَّبِيَّ  ،َوهللا لَقَْد َغلَْبنَنِي :فََذهََب ثُمَّ أَتَى فَقَالَ  ،يَْنهَاهُنَّ 

                                                 

 (.133رواه مالم ) 2

 هو عصارة األبهل واألرز.« قطران»، أي: قميص. «سربال»

 (.20رواه مالم ) 6

 (.133رواه مالم ) 3

 .(2602« )الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 0/20رواه أبو يعلي ) 3

 (.132(، ومالم )2302البخاري ) 1
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 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  َوَما تََرْكتَ ،فََوهللا َما أَْاَت بِفَاِعٍل  ،أَْرَغَم هللا أَْافَكَ  :فِي أَْفَواِهِهنَّ التَُّراَب فَقُْلتُ  

. متفق عليهِمن الَعنَاءِ 
2
. 

 من النائح ملسو هيلع هللا ىلصتربؤ النيب 

، صاح ملسو هيلع هللا ىلصقال: لما توفي ابن رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (6160

ليس هذا منا، ليس لصارخ حظ، القلب يحزن، : »ملسو هيلع هللا ىلصأسامة بن زيد، فقال رسول هللا 

اكم. رواه ابن حبان، والح«ما يغضب الرب :والعين تدمع، وَل نقول
6
. 

 النياحة جتلب الشيطان وتفرحه

 ،َغِريبٌ  :قُْلتُ عن أم سلمة رضي هللا عنها أاها قالت: لما مات أبو سلمة  (6165

إِْذ أَقَبَلَِت اْمَرأَةٌ  :يُتََحدَُّث َعْنهُ فَُكْنُت قَْد تَهَيَّأُْت لِْلبَُكاِء َعلَْيهِ  ،أَلَْبِكيَنَّهُ بَُكاءً  ،َوفِي أَْرِض ُغْربَةٍ 

عِ  أَتُِريِديَن أَْن تُْدِخلِي » :َوقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَاْستَْقبَلَهَا َرُسوُل هللا  ،يِد تُِريُد أَْن تُْاِعَداِيِمَن الصَّ

تَْينِ  ْيطَاَن بَْيتاا أَْخَرَجهُ هللا ِمْنهُ َمرَّ . رواه مالمفََكفَْفُت َعِن البَُكاِء فَلَْم أَْبكِ «،الشَّ
3
. 

 إليها االشيطان يدعو إىل النياحة ويأمر جنوده أن يدعو

ا اْفتَتََح النَّبِيُّ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا تََعالَى َعْنهَُما، قَاَل: (6161 َمكَّةَ  ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

ْرِك بَعْ  ٍد َعلَى الشِّ ةَ ُمَحمَّ َد َرنَّ إِْبلِيُس َراَّةً اْجتََمَعْت إِلَْيِه ُجنُوُبهُ، فَقَاَل: اْيئَُاوا أَْن اُِريَد أُمَّ

رواه الطبرااي ِن اْفتُنُوهُْم فِي ِبينِِهْم، َوأَْفُشوا فِيِهُم النَّْوَح.يَْوِمُكْم هََذا، َولَكِ 
3
. 

 صوت النياحة ملعون يف الدنيا واآلخرة

صوتان » ملسو هيلع هللا ىلصعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6130

                                                 

 (.131(، ومالم )2611البخاري ) 2

 : التعب والمشقة. «العناء»، أي: ألصقه بالتراب. «أرغم هللا أافك»

التعليقات »األلبااي في  (، وحانه العالمة2/356(، والحاكم )3220رواه ابن حبان ) 6

 (.3210) «الحاان

 (.166رواه مالم ) 3

 ، أي: تااعداي في البكاء والنوح.«أن تاعداي»: عوالي المدينة. «الصعيد»

( 3320) «الصااحيحة»(، وهااو فااي 26325) «المعجاام الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  3

 للعالمة األلبااي رحمه هللا.
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رواه البزار«. ملعونان في الدنيا واْلخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة
2
. 

                                                 

(، وحانه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 011)«كشف األستار»رواه البزار كما في  2

 (.360« )الصحيحة»
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 لى من ينوح عليهإنكار عمر ع 

ا أُِصيَب ُعَمُر َرِضَي هللا َعْنهُ : َعْن أَبِي بُْرَبةَ َعْن أَبِيِه قَالَ  َوا  :َجَعَل ُصهَْيٌب يَقُولُ  ،لَمَّ

متفق «. إِنَّ الَميَِّت لَيَُعذَُّب بِبَُكاِء الَحيِّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأََما َعلِْمَت أَنَّ النَّبِيَّ  :أََخاهُ فَقَاَل ُعَمرُ 

عليه
2
. 

 ار عبد اهلل بن رواحة على من ينوح عليهإنك

أُْغِمَي َعلَى َعْبِد هللا بِْن : َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6132

ُب َعلَْيهِ  ،َرَواَحةَ فََجَعلَْت أُْختُهُ َعْمَرةُ تَْبِكي ا ِحيَن أَفَاَق مَ  :فَقَالَ  ،َوا َجباََلْه َوا َكَذا َوا َكَذا تَُعدِّ

. رواه البخاريآْاَت َكَذلِكَ  :َشْيئًا إاِلَّ قِيَل لِي :قُْلتِ 
6
. 

 البكاء على امليح بدون رفع صوت ليس من النياحة بل هو جائز

اْشتََكى َسْعُد ْبُن ُعبَاَبةَ : قَالَ  مارضي هللا عنهَ  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمر (6136

ْحَمِن ْبِن َعْوفٍ  يَُعوُبهُ َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَى َرُسوُل هللا  ،َشْكَوى لَهُ   ،َوَسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ  ،َعْبِد الرَّ

ا َبَخَل َعلَْيِه َوَجَدهُ فِي َغِشيٍَّة فَقَالَ  ،َوَعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  اَل يَا  :قَالُوا «أَقَْد قََضى» :فَلَمَّ

ا َرأَى اْلقَْوُم بَُكاَء رَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفَبََكى َرُسوُل هللا  ،َرُسوَل هللا أَََل » :بََكْوا فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل هللا فَلَمَّ

ُب بَِدْمِع اْلَعْينِ  ُب بَِهَذا ،َوََل بُِحْزِن اْلقَْلبِ  ،تَْسَمُعوَن إِنَّ هللا ََل يَُعذِّ َوأََشاَر إِلَى  «َولَِكْن يَُعذِّ

رواه مالم« أَْو يَْرَحمُ »لَِاااِِه 
3
. 

بطأ أسامة قال: لما قتل زيد بن حارثة أ رضي هللا عنه عن ابن ماعوبو (6133

فدمعت عيناه فبكى  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يأته، ثم جاءه بعد ذلك، فقام بين يدي النبي  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

: لم أبطأت عنا، ثم جئت تحزانا؟ قال: فلما ملسو هيلع هللا ىلصفلما ازفت عبرته، قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

مقبال قال: إاي لالق منك اليوم ما لقيت منك أمس، فلما  ملسو هيلع هللا ىلصكان الغد جاءه، فلما رآه النبي 

رواه عبد الرزاق .ملسو هيلع هللا ىلصمعت عينه فبكى رسول هللا باا ب
3
 . 

                                                 

 (.130(، ومالم )2610البخاري ) 2

 (.3620و3625رواه البخاري ) 6

سااؤال إاكاااري « ااات كااذلكآ»، أي: تااذكر شاامائله علااى طريقااة الجاهليااة. «تعاادب عليااه»

 للتقريع، والتوبيخ. 

 (.163رواه مالم ) 3

« الجاااامع الصاااحيح»ححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي (، وصااا3/123« )المصااانف»فاااي  3

(2603.) 
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 فصل: يف أمور جيب على أهل امليت اجتنابها

 لطم اخلدود وشق اجليوب

لَْيَس ِمنَّا َمْن لَطََم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6133

متفق عليه«. ةِ َوَدَعا بَِدْعَوى الَجاِهلِيَّ  ،َوَشقَّ الُجيُوبَ  ،الُخُدودَ 
2
. 

بِيَِد َعبِْد  ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (6131

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف فَاْاطَلََق بِِه إِلَى اْبنِِه إِْبَراِهيَم فََوَجَدهُ يَُجوُب بِنَْفِاهِ   ملسو هيلع هللا ىلصفَأََخَذهُ النَّبِيُّ  ،الرَّ

ْحَمنِ فََوَضَعهُ فِي ِحْجِرِه فَبَ  ََل » :أَتَْبِكي أََولَْم تَُكْن اَهَْيَت َعِن البَُكاِء قَالَ  :َكى فَقَاَل لَهُ َعْبُد الرَّ

َوَشقِّ  ،َخْمِش ُوُجوهٍ  ،َصْوٍت ِعْنَد ُمِصيبَةٍ  ،َولَِكْن نََهْيُت َعْن َصْوتَْيِن أَْحَمقَْيِن فَاِجَرْينِ 

رواه الترمذي «.َوَرنَِّة َشْيطَانٍ  ،ُجيُوبٍ 
6
. 

 لق الشعرح

َوِجَع أَبُو ُموَسى  :َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن أبي بربة بن أبي موسى  (6132

َوَرْأُسهُ فِي َحْجِر اْمَرأٍَة ِمْن أَْهلِِه فَلَْم يَْاتَِطْع أَْن  ،َرِضَي هللا َعْنهُ َوَجًعا َشِديًدا فَُغِشَي َعلَْيهِ 

ا أَفَاَق قَالَ  ،يَُربَّ َعلَْيهَا َشْيئًا ْن بَِرَئ ِمْنهُ َرُسوُل هللا أَ  :فَلَمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرُسوَل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاَا بَِريٌء ِممَّ

الِقَةِ  اقَّةِ  ،َواْلَحالِقَةِ  ،بَِرَئ ِمَن الصَّ . متفق عليهَوالشَّ
3
. 

 مخش الوجه ونثر الشعر

َكاَن فِيَما أََخَذ : اْمَرأٍَة ِمَن الُمبَايَِعاِت قَالَتْ  َعنِ عن أسيد بن أبي أسيد،  (6130

أَْن اَل اَْخُمَش  ،أَْن اَل اَْعِصيَهُ فِيهِ  ،فِي الَمْعُروِف الَِّذي أََخَذ َعلَْينَا ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل هللا َعلَْينَا رَ 

. رواه أبو باوب، والبيهيقيَشَعًرا اَْنثُرَ َوأَْن اَل  ،َواَل اَُشقَّ َجْيبًا ،َواَل اَْدُعَو َوْياًل  ،َوْجهًا
3
. 

                                                 

 (.203(، ومالم )2613البخاري ) 2

 (.503« )صحيح الترمذي»(، وحانه األلبااي في 2001رواه الترمذي ) 6

 (.203(، ومالم )2613البخاري ) 3

هي التي تحلق شعرها عند  «والحالقة»هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.  «الصالقة»

 المصيبة.

 هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. «والشاقة»

صحيح »(، وصححه األلبااي رحمه هللا في 3/23(، والبيهقي )3232رواه أبو باوب ) 3

 = (.3131) «الترغيب والترهيب



  الترهيب من التكلف

 

2002 

 

 الدعاء بالويل والثبور 

 ،لََعَن اْلَخاِمَشةَ َوْجهَهَا ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (6135

اقَّةَ َجْيبَهَا . رواه ابن ماجة، وابن حبان، وابن أبي شيبةَوالدَّاِعيَةَ بِاْلَوْيِل َوالثُّبُورِ  ،َوالشَّ
2
. 

الرتهيب من التكهن ومن إتيان الكهان والعرافني واملنجمني وأصحاب 

 الرمل وتصديقهم

 تيان الكهانإعن  النهي

 ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ عن معاوية بن الحكم الالمي رضى هللا عنه قال:  (6131

ْساَلمِ  ،إِاِّي َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلِيَّةٍ  فًََل » :قَالَ  ؟َوإِنَّ ِمنَّا ِرَجااًل يَأْتُوَن اْلُكهَّانَ  ،َوقَْد َجاَء هللا بِاإْلِ

فًََل  ،َذاَك َشْيء  يَِجُدونَهُ فِي ُصُدوِرِهمْ » :قَالَ  ؟يَتَطَيَُّرونَ َوِمنَّا ِرَجاٌل  :قَالَ  «تَأْتِِهمْ 

نَُّهمْ  فََمْن َوافََق  ،اْلَْنبِيَاِء يَُخط   َكاَن نَبِي  ِمنَ » :قَالَ  ؟َوِمنَّا ِرَجاٌل يَُخطُّونَ  :قُْلتُ  :قَالَ  «يَُصدَّ

رواه مالم«. َخطَّهُ فََذاكَ 
6
. 

 فسأله ومل يصدقه عقوبة من أتى عراًفا أو كاهًنا

افاا فََسأَلَهُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَعْن بَْعِض أَْزَواِج النَّبِيِّ  (6130 َمْن أَتَى َعرَّ

رواه مالم«. لَْم تُْقبَْل لَهُ َصًَلة  أَْربَِعيَن لَْيلَةا  ،َعْن َشْيءٍ 
3
. 

 حكم من أتى كاهًنا فسأله وصدقه

=

                                                                                                                                   

، أي: الاندب «وال ادعو وياًل »، أي: أن ال اجرحه بالظفر. «أن ال اخمش وجهًا»قولها: 

 ي: انفشه.أ«، وأن ال انثر شعًرا»بيا وياله. 

(، وصاححه 3/610(، وابن أبي شيبة )3212(، وابن حبان )2151رواه ابن ماجة ) 2

 (.3132« )صحيح الترغيب والترهيب»العالمة األلبااي رحمه هللا في 

 (.135رواه مالم ) 6

 (.6630رواه مالم ) 3

بان اليدخل فيه مان ساأله للتعجياز وبياان حالاه، فاإن هاذا جاائز، لقصاة ا« فاأله»وقوله: 

 إياه على سبيل تعجيزه وبيان حاله. ملسو هيلع هللا ىلصصياب وسؤال النبي 



 الترهيب من التكلف                                                            

 

2006 

من أتى »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، عن ا (6132

رواه البزار«. فقد كفر بما أنزل على محمد :كاهنا فصدقه بما يقول
2
. 

 الكهان كذابون وليسوا بشيء

 ؟َعِن الُكهَّانِ  ملسو هيلع هللا ىلصأُاَاٌس َرُسوَل هللا  َسأَلَ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6136

ثُوَن أَْحيَااًا  :واقَالُ  «لَْيُسوا بَِشْيءٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللا  يَا َرُسوَل هللا فَإِاَّهُْم يَُحدِّ

َها » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ؟بِالشَّْيِء يَُكوُن َحق ًا تِْلَك اْلَكلَِمةُ ِمن الَحقِّ يَْخطَفَُها اْلِجنِّي  فَيَقُر 

رواه البخاري«. ائَِة َكْذبَةٍ فَيَْخلِطُوَن فِيَها أَْكثََر ِمْن مِ  ،فِي أُُذِن َولِيِِّه قَرَّ الدََّجاَجةِ 
6
. 

 له حمرومان من الدرجات العلى املَتَكهَُّنأو  الَتَكهَّْن

لن يلج »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي الدرباء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6133

ا رواه تمام «.الدرجات العلى من تكهن، أوتكهن له، أو رجع من سفر تطيرا
3
. 

 التربؤ من الكهان ومن أتاهم

أَاَّهُ َرأَى َرُجال فِي َعُضِدِه َحْلقَةً  رضي هللا عنه، بن ُحَصْينٍ  َعْن ِعْمَرانَ  (6133

ُصفٍَر، فَقَاَل لَهُ: َما هَِذِه؟ قَاَل: اُِعتَْت لِي ِمَن اْلَواِهنَِة، قَاَل: أََما إِْن ُمتَّ َوِهَي َعلَْيَك  ِمنْ 

، تُُكهَِّن لَهُ  أوتََكهََّن  أوتُطُيَِّر لَهُ،  أوَر لَْيَس ِمنَّا َمْن تَطَيَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصُوِكْلَت إِلَْيهَا، قَاَل َرُسوُل هللا 

                                                 

 (. 3350) «الصحيحة»(، وهو في 3031رواه البزار ) 2

الكااِهُن: الااذي يَتَعااطَى الَخبَار عاان الكائِناات فاي ُمْاااتَْقبَل : «النهاياة»قاال ابان األثيار فااي 

 ،وَسااِطيح وغيِرهماااالزمااان ويَاادَّعي معرفااة األْساارار. وقااد كااان فااي العاارب َكهَنااة َكِشااق  

ومنهم من كان يَاْزعُم  ،إليه األْخبار يفمنهم من كان يَْزعُم أن  له تابِعاً من الِجن  وَرئِي اً يُْلق

أْسباب يَْاتَدلُّ بها على َمواقِعها من كالم َمان يَااأله أو فِْعلِاه وأاه يَْعِرف األمور بُمقَدِّمات 

ااواه باساام الَعااَراف كا ،أو حالااه لااذي يَاادَِّعي معرفااة الشاايء الَمْاااروق ومكااان وهااذا يَُخصُّ

الَّة واحوهما   .الضَّ

اف ،قد يَْشتَِمل على إْتيان الكاِهن «َمن أتَى كاِهناً »والحديث الذي فيه   م ،والَعر    .والُمنَجِّ

 (.6665(، ومالم )1026البخاري ) 6

 ، أي: يلقيها ويقذفها إلى وليه.«فيقرها»، أي: ياترقها. «يخطفها»

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا. 6222) «الصحيحة»كما في  «الفوائد»في  تمام رواه3
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2003 

 

رواه البزار، والطبرااي .«َسَحَر أَْو ُسِحَر لَهُ وأ 
2
. 

 الكهان كسبهم حرام

اَهَى َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي َمْاُعوٍب اأْلَْاَصاِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6131

. متفق عليهُحْلَواِن اْلَكاِهنِ وَ  ،َوَمْهِر اْلبَِغيِّ  ،ثََمِن اْلَكْلبِ 
6
. 

 حتريم إتيان املنجمني ألنهم سحرة

َمْن اْقتَبََس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  (6132

ا ِمَن الن ُجومِ  ْحرِ  ،ِعْلما رواه أبو باوب «.َزاَد َما َزادَ  ،اْقتَبََس ُشْعبَةا ِمَن السِّ
3
. 

 الرتهيب من الطرية

 تعريف الطرية

 الطيرة: هي التشاءم بالشيء.

 الطرية من صفات املشركني والجيوز التشبه بهم

﴿قَالُوا اطَّيَّْراَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل قال هللا تعالى عن المشركين من قوم صالح: 

 .[30]النمل:طَائُِرُكْم ِعْنَد هللاِ بَْل أَْاتُْم قَْوٌم تُْفتَنُوَن﴾ 

نَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ  وقال تعالى:  *  ﴿قَالُوا إِاَّا تَطَيَّْراَا بُِكْم لَئِْن لَْم تَنتَهُوا لَنَْرُجَمنَُّكْم َولَيََماَّ

ْرتُْم بَْل أَْاتُْم قَْوٌم ُمْاِرفُوَن﴾   .[21ـ25]يس:قَالُوا طَائُِرُكْم َمَعُكْم أَئِْن ُذكِّ

ةُ قَالُوا لَنَا هَِذِه َوإِْن تُِصْبهُْم َسيِّئَةٌ يَطَّيَُّروا بُِموَسى َوَمْن ﴿فَإَِذا َجاَءْتهُُم اْلَحَانَ وقال تعالى: 

 .[232]األعراف:َمَعهُ أاَل إِاََّما طَائُِرهُْم ِعْنَد هللاِ َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم ال يَْعلَُموَن﴾ 

 الطرية شرك وَيْذَهُب بالتوكل على اهلل تعاىل

                                                 

(، وصاااححه بشاااواهده 25/226« )الكبيااار»(، والطبراااااي فاااي 3033رواه البااازار ) 2

 (.6211) «الصحيحة»العالمة األلبااي في 

 (. 2120(، ومالم )3630البخاري ) 6

 

 ( لشيخنا رحمه هللا.236) «دالصحيح المان»(، وهو في 3101رواه أبو باوب ) 3
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 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ  (6130

لِ  ،َوَما ِمنَّا إَِلَّ  ،الطِّيََرةُ ِشْرك  الطِّيََرةُ ِشْرك  ثًََلثاا» رواه أبو «. َولَِكنَّ هللا يُْذِهبُهُ بِالتََّوك 

باوب، والترمذي، وابن ماجة
2
. 

َمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا قَاَل َرسُ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو (6135

ْتهُ الطِّيََرةُ ِمْن َحاَجٍة فَقَْد أَْشَركَ   :أَْن يَقُولَ  :قَالَ  ؟َما َكفَّاَرةُ َذلِكَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «َردَّ

رواه أحمد«. َوََل إِلَهَ َغْيُركَ  ،َوََل طَْيَر إَِلَّ طَْيُركَ  ،أََحُدُهُم اللهمَّ ََل َخْيَر إَِلَّ َخْيُركَ »
6
. 

  جيوز لإلنسان أن تصدَّه الطرية عن مقصوده وحاجتهال

 ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ عن معاوية بن الحكم الالمي رضى هللا عنه قال:  (6131

ْساَلمِ  ،إِاِّي َحِديُث َعْهٍد بَِجاِهلِيَّةٍ  فًََل » :قَالَ  ؟َوإِنَّ ِمنَّا ِرَجااًل يَأْتُوَن اْلُكهَّانَ  ،َوقَْد َجاَء هللا بِاإْلِ

فًََل  ،َذاَك َشْيء  يَِجُدونَهُ فِي ُصُدوِرِهمْ » :قَالَ  ؟َوِمنَّا ِرَجاٌل يَتَطَيَُّرونَ  :قَالَ  «تِِهمْ تَأْ 

نَُّهمْ  فََمْن َوافََق  ،اْلَْنبِيَاِء يَُخط   َكاَن نَبِي  ِمنَ » :قَالَ  ؟َوِمنَّا ِرَجاٌل يَُخطُّونَ  :قُْلتُ  :قَالَ  «يَُصدَّ

رواه مالم«. َخطَّهُ فََذاكَ 
3
. 

 نفي الطرية

َوََل  ،ََل َعْدَوى» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6110

متفق عليه«. َكلَِمة  طَيِّبَة  » :قَالَ  ؟َوَما اْلفَأْلُ  :قَالُوا «َويُْعِجبُنِي اْلفَأْلُ  ،ِطيََرةَ 
3
. 

ََل ِطيََرةَ َوَخْيُرَها » :ملسو هيلع هللا ىلصاَل النَّبِيُّ قَ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6112

الَِحةُ يَْسَمُعَها أََحُدُكمْ » :قَالَ  ؟َوَما اْلفَأُْل يَا َرُسوَل هللا :قَالَ  «اْلفَأْلُ  متفق «. اْلَكلَِمةُ الصَّ

عليه
1
. 

 املتطري حمروم من الدرجات العلى

                                                 

(، وصححه شايخنا 3135(، وابن ماجة )2223(، والترمذي )3120رواه أبو باوب ) 2

(، واقال الترماذي عان ساليمان بان حارب أن 1/216« )الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 ماعوب رضي هللا عنه. من كالم ابن« وما منا إال ...الخ»قوله: 

 (.2021« )الصحيحة»(، وهو في 6/660رواه أحمد ) 6

 (.130رواه مالم ) 3

 (.6663(، ومالم )1012البخاري ) 3

 (.6663(، ومالم )1011البخاري ) 1
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لن يلج »: ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي الدرباء رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6116 

ا رواه تمام «.الدرجات العلى من تكهن، أوتكهن له، أو رجع من سفر تطيرا
2
. 

 عن الطرية ملسو هيلع هللا ىلصُبْعُد النيب 

«. َكاَن ََل يَتَطَيَُّر ِمْن َشْيءٍ » ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ عن بريدة رضي هللا عنه،  (6113

رواه أبو باوب، وابن حبان
6
. 

يَتَفَاَءُل َواَل  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  َكاَن َرُسولُ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و (6113

. رواه أحمدَويُْعِجبُهُ ااِلْسُم اْلَحَانُ  ،يَتَطَيَّرُ 
3
. 

 حب الفأل وكراهة الطرية ملسو هيلع هللا ىلصمن صفات رسول اهلل 

يُِحبُّ اْلفَأَْل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6111

. رواه أحمدَويَْكَرهُ الطِّيََرةَ  ،اْلَحَانَ 
3
. 

 رك التطري من أسباب دخول اجلنة بغري حسابت

يَْدُخُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ  (6112

تِي َسْبعُوَن أَْلفاا بَِغْيِر ِحَسابٍ  ُهُم الَِّذيَن » :قَالَ  ؟َمْن هُْم يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «الَجنَّةَ ِمْن أُمَّ

رواه مالم «.َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُونَ  ،َوََل يَْكتَُوونَ  ،َوََل يَتَطَيَُّرونَ  ،نَ ََل يَْستَْرقُو
1
. 

الرتهيب من تصوير ذوات األرواح
2

 

                                                 

 ( للعالمة األلبااي رحمه هللا. 6222) «الصحيحة»كما في  «الفوائد»في  رواه تمام2

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا 2330(، وابن حباان )3160رواه أبو باوب ) 6

 (.026) «الصحيحة»في 

 (.000) «الصحيحة»(، وصححه الشيخ األلبااي رحمه هللا في 2/610رواه أحمد ) 3

 (.3005) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 5313رواه أحمد ) 3

 (.625رواه مالم ) 1

 حكام تصاوير»لشيخنا اإلمام الوابعي رحمه هللا في هذا رسالة حافلاة بالفوائاد بعناوان  2

فما كان من حديث في هذا الباب أعزو تصاحيحه إلاى شايخنا رحماه هللا  «ذوات األرواح

 فهو في هذه الرسالة، وسأشير إن شاء هللا إلى صفحاتها بون ذكر الكتاب فليتأمل.



 هيب من التكلفالتر                                                            

 

2002 

 األمر بطمس الصور

أاََل أَْبَعثَُك َعلَى  :قَاَل لِي َعلِيُّ ْبُن أَبِي طَالِبٍ : َعْن أَبِي اْلهَيَّاِج اأْلََسِديِّ قَالَ  (6110

ْيتَهُ  ،أَْن اَل تََدَع تِْمثَااًل إاِلَّ طََمْاتَهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصي َعلَْيِه َرُسوُل هللا َما بََعثَنِ  . َواَل قَْبًرا ُمْشِرفًا إاِلَّ َسوَّ

رواه مالم
2
 . 

 «َواَل ُصوَرةً إاِلَّ طََمْاتَهَا»وفي رواية 

ا َرأَى الصُّ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُماو (6115 َوَر فِي لَمَّ

بِأَْيِديِهَما  ،َوَرأَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َعلَْيِهَما الاَّاَلم ،َحتَّى أََمَر بِهَا فَُمِحيَتْ  ،اْلبَْيِت لَْم يَْدُخلْ 

رواه البخاري «.اْستَْقَسَما بِاْْلَْزََلِم قَط   َوهللا إِنِ  ،قَاتَلَُهُم هللا» :اأْلَْزاَلُم فَقَالَ 
6
. 

 لصور حتى تكون كهيئة الشجرةاألمر بقطع ا

أَتَانِي ِجْبِريُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6111

فَلَْم يَْمنَْعنِي أَْن أَْدُخَل َعلَْيَك اْلبَْيَت الَِّذي أَْنَت  ،إِنِّي ُكْنُت أَتَْيتَُك اللَّْيلَةَ  :َعلَْيِه السًََّلم فَقَالَ 

فَُمْر بَِرْأِس  ،َوَكاَن فِي اْلبَْيِت قَِراُم ِسْتٍر فِيِه تََماثِيلُ  ،أَنَّهُ َكاَن فِي اْلبَْيِت تِْمثَاُل َرُجلٍ  فِيِه إَِلَّ 

ْتِر يُْقطَعْ  ،فَيَُصيََّر َكَهْيئَِة الشََّجَرةِ  ،التِّْمثَاِل يُْقطَعْ   ،فَيُْجَعَل ِمْنهُ ِوَساَدتَاِن تُوطَآَنِ  ،َوُمْر بِالسِّ

َوإَِذا اْلَكْلُب َجْرو  َكاَن لِْلَحَسِن َوالُحَسْيِن َعلَْيِهَما  ملسو هيلع هللا ىلصفَفََعَل َرُسوُل هللا  ،اْلَكْلِب فَيُْخَرجَ َوُمْر بِ 

أَْو َرأَْيُت أَنَّهُ  ،َحتَّى ظَنَْنتُ  ،َوَما َزاَل يُوِصينِي بِالَجارِ  :تَْحَت نََضٍد لَُهَما قَالَ  ،السًََّلم

ثُهُ  ترمذيرواه أحمد، وال«. َسيَُورِّ
3
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ ِجْبِريَل َعلَْيِه الاَّاَلم َجاَء فََالََّم َعلَى النَّبِيِّ وعنه رضي هللا عنه،  (6120

فِيِه تََماثِيُل فَاْقطَُعوا  ،إِنَّ فِي اْلبَْيِت ِسْتًرا فِي اْلَحائِطِ  :فَقَالَ  «اْدُخلْ » :فََعَرَف َصْوتَهُ فَقَالَ 

. رواه أحمدفَإِاَّا اَل اَْدُخُل بَْيتًا فِيِه تََماثِيلُ  ،ئُوهُ َسائَِد فَأَْوطِ ُرُءوَسهَا فَاْجَعلُوهَا بَِااطًا أَْو وَ 
3
. 

 النهي عن صنع الصور

َوِر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما،  (6122 اَهَى َعِن الصُّ

ُجَل أَْن يَْصنََع َذلِكَ  ،فِي اْلبَْيتِ  َمَر ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي هللا أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَنَّ النَّبِيَّ  ،َواَهَى الرَّ

اْلبَْيَت  َولَْم يَْدُخلِ  ،أَْن يَأْتَِي اْلَكْعبَةَ فَيَْمُحَو ُكلَّ ُصوَرٍة فِيهَا ،َوهَُو بِاْلبَْطَحاءِ  ،َعْنهُ َزَمَن اْلفَْتحِ 

                                                 

 .«وال صورة إال طماتها»(، وفي رواية 121رواه مالم ) 2

 (.2/350رواه البخاري ) 6

 (.30-32(، وحانه شيخنا رحمه هللا )ص5/10)(، والترمذي 5036رواه أحمد ) 3

 (.30(، وصححه شيخنا رحمه هللا )ص5021رواه أحمد ) 3



  الترهيب من التكلف

 

2000 

 

. رواه أحمد، والترمذيَحتَّى ُمِحيَْت ُكلُّ ُصوَرٍة فِيهِ  
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصان رسول اهللاملصورون ملعونون على لس

اًما فَقَالَ ، َعْن َعْوِن ْبِن أَبِي ُجَحْيفَةَ َعْن أَبِيهِ  (6126 إِنَّ  :أَاَّهُ اْشتََرى ُغاَلًما َحجَّ

بَا َوُموِكلَهُ  ،َوَكْاِب اْلبَِغيِّ  ،َوثََمِن اْلَكْلبِ  ،اَهَى َعْن ثََمِن الدَّمِ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ   ،َولََعَن آِكَل الرِّ

رَ  ،ْوِشَمةَ َواْلَواِشَمةَ َوالُمْاتَ  . رواه البخاريَوالُمَصوِّ
6
. 

الصور رمبا تعبد من دون اهلل
3

 

ا اْشتََكى النَّبِيُّ : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6123 َذَكَرْت بَْعُض  ،ملسو هيلع هللا ىلصلَمَّ

َوأُمُّ َحبِيبَةَ َرِضَي  مه،سلَوَكااَْت أُمُّ  ،لَهَا َماِريَةُ  :اَِاائِِه َكنِيَاةً َرأَْينَهَا بِأَْرِض اْلَحبََشِة يُقَالُ 

 :فََرفََع َرْأَسهُ فَقَالَ  ،أَتَتَا أَْرَض اْلَحبََشِة فََذَكَرتَا ِمْن ُحْانِهَا َوتََصاِويَر فِيهَا ،هللا َعْنهَُما

الِحُ » ُجُل الصَّ ا ،أُولَئِِك إَِذا َماَت ِمْنُهُم الرَّ ُروا فِيهِ  ،بَنَْوا َعلَى قَْبِرِه َمْسِجدا تِْلَك  ثُمَّ َصوَّ

وَرةَ  متفق عليه«. أُولَئِِك ِشَراُر الَخْلِق ِعْنَد هللا ،الص 
3
. 

 تصوير ذوات األرواح من أسباب دخول النار

ُكل  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال:  (6123

ٍر فِي النَّارِ  ا ،ُمَصوِّ َرَها نَْفسا بُهُ فِي َجَهنَّمَ  ،يَْجَعُل لَهُ بُِكلِّ ُصوَرٍة َصوَّ إِْن » :وقَالَ « فَتَُعذِّ

متفق عليه «.َوَما ََل نَْفَس لَهُ  ،الشََّجرَ  فَاْصنَعِ  ،ُكْنَت ََل بُدَّ فَاِعًلا 
1
. 

 من عقوبات املصورين يوم القيامة

                                                 

(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا 1/360(، وهااذا لفظااه، والترمااذي )3/331رواه أحمااد ) 2

( وتجاد فاي هاذه األبلاة عماوم تحاريم الصاور، 23(، وقال معلقًاا علياه فاي )ص23)ص

ألن المحو ال يكون  «ُمِحيَْت ُكلُّ ُصوَرٍة فِيهِ »جامة لقوله: سواء أكاات مجامة أم غير م

 للمجامة بل لها الكار.

 (.20/313رواه البخاري ) 6

 (.20هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في تلك الرسالة )ص 3

(، وفيه بليل على أن التصوير من أفعال الكفار، 2/301(، ومالم )3/605البخاري ) 3

 م حرام.ومعلوم أن التشبه به

 (.6220(، ومالم )6661البخاري ) 1



 الترهيب من التكلف                                                            

 

2005 

َمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: سمعت رسول هللا  (6121

ْنيَا َر ُصوَرةا فِي الد  وحَ  ،َصوَّ متفق «. َولَْيَس بِنَافِخٍ  ،ُكلَِّف يَْوَم اْلقِيَاَمِة أَْن يَْنفَُخ فِيَها الر 

عليه
2
. 

 إن أشد الناس عذاًبا يوم القيامة املصورون

إِنَّ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ  :قَالَ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه  (6122

ُرونَ  ،اْلقِيَاَمةِ  أََشدَّ النَّاِس َعَذاباا ِعْنَد هللا يَْومَ  متفق عليه«. الُمَصوِّ
6
. 

أََشد  النَّاِس َعَذاباا يَْوَم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاأَنَّ َرُسوَل وعنه رضي هللا عنه  (6120

رواه أحمد «.الُمَمثِّلِينَ  َوُمَمثِّل  ِمنَ  ،َوإَِماُم َضًَللَةٍ  ،أَْو قَتََل نَبِي اا ،َرُجل  قَتَلَهُ نَبِي   ،اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

 يعذب به املصورون يوم القيامةمما 

إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ،َرِضَي هللا َعْنهَُماعن عبد هللا بن عمر  (6125

َورَ  متفق «. لَُهْم أَْحيُوا َما َخلَْقتُمْ  :يَُعذَّبُوَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة يُقَالُ  ،الَِّذيَن يَْصنَُعوَن َهِذِه الص 

عليه
3
. 

املصورون من أظلم الناس
5

 

هللا  :قَالَ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ  :قَالَ  ِضَي هللا َعْنهُ عن أبي هريرة ََ  (6121

ْن َذَهَب يَْخلُُق َكَخْلقِي ةا  ،َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ أَْو  ،أَْو لِيَْخلُقُوا َحبَّةا  ،فَْليَْخلُقُوا َذرَّ

متفق عليه«. َشِعيَرةا 
2
. 

                                                 

 (.6220(، ومالم )1123البخاري ) 2

 (.6201(، ومالم )1110البخاري ) 6

(: هااذا محمااول علااى الكااافر، أو أشااد أصااحاب المعاصااي 60قااال شاايخنا رحمااه هللا )ص

 (مان)التي لم تبلغ الكفر، وهناك )من( مقادرة والتقادير: مان أشاد النااس، اقتضات زياابة 

 لة التي تدل على أن إبليس أشد الثقلين عذابًا، وهكذا الكفار. وهللا أعلم. األب

 .(62(، وحانه شيخنا رحمه هللا )ص3525رواه أحمد ) 3

 (.6205(، ومالم )1112البخاري ) 3

 (.63-66هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا )ص 1

 (.6222(، ومالم )1113البخاري ) 2



  الترهيب من التكلف

 

2001 

 

ات األرواحالدليل على حتريم عموم صور ذو 
1

 

ِمْن َسفٍَر َوقَْد  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَم َرُسوُل هللا قالت:  َرِضَي هللا َعْنهَاعن عائشة  (6100

ا َرآهُ َرُسوُل هللا  ،َستَْرُت بِقَِراٍم لِي َعلَى َسْهَوٍة لِي فِيهَا تََماثِيلُ  أََشد  » :َوقَالَ  ،هَتََكهُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

. أَْو ِوَساَبتَْينِ  ،فََجَعْلنَاهُ ِوَساَبةً  :قَالَتْ  «يَُضاُهوَن بَِخْلِق هللاالَِّذيَن  ،النَّاِس َعَذاباا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

متفق عليه
6
. 

 التدخل املالئكة البيح الذي فيه تصاوير

ََل تَْدُخُل الَمًَلئَِكةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ عن أبي طلحة رضي هللا عنه  (6102

عليهمتفق «. فِيِه َكْلب  َوََل تََصاِويرُ  ،بَْيتاا
3
. 

ِجْبِريُل فََراَث َعلَْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصَوَعَد النَّبِيَّ : قَالَ وعن ابن عمر رضي هللا عنهما  (6106

                                                 

 (.63-66)ص هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا 2

 (.2225(، ومالم )1113البخاري ) 6

: الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: هي الطااق النافاذ «والاهوة»: هو الاتر. «القرام»

 في الحائط.

 (:62قال شيخنا رحمه هللا )ص

فهااذه األبلااة تاادل علااى تحااريم عمااوم صااور ذوات األرواح، سااواء فااي ذلااك مالااه ظاال أم 

أن تمحاى  ملسو هيلع هللا ىلصيدل على تحريم ماال ظل له وكذلك أمار النباي  ماليس له ظل فحديث القرام

 الصور التي في جدران الكعبة فمحيت بالخرق والماء.

ألااه يحتمال أن يكاون مان صاور غيار « فاي ثاوب اً إال رقم»هذا وال حجة لهم في قوله: 

 ذوات األرواح، ويحتمل أاه من ذوات األرواح لكنه قد قطع حتى صار كالشجرة.

ن الصور التي تنشر في الجرائد، والمجالت، والتلفزيون، والفيديو، وغيرها وبهذا يعلم أ

، و)كل( من ألفاظ العماوم أن كل مصور في النار من اآلالت الحديثة محرمة وقد مر بك

اكاارة فااي سااياق النفااي يشاامل جميااع ذوات  «تمثااال»فااـ «وال تمثااااًل إال طماااته»وكااذا 

التي من الخرق، والعهان كماا فاي لعباة عائشاة  األرواح، وياتثنى من ذلك لَُعب األطفال

 الفرس الذي له أجنحة، وأما أن تشترى من البالستيك فال اهـ. باختصار.

 

 (، والمقصوب بالمالئكة هنا: مالئكة الرحمة.6203(، ومالم )3661البخاري ) 3



 الترهيب من التكلف                                                            

 

2020 

إِنَّا ََل نَْدُخُل » :فَقَاَل لَهُ  ،فَلَقِيَهُ فََشَكا إِلَْيِه َما َوَجدَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََخَرَج النَّبِيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى اْشتَدَّ َعلَى النَّبِيِّ 

رواه البخاري«. فِيِه ُصوَرة  َوََل َكْلب   ،بَْيتاا
2
. 

ِجْبِريُل  ملسو هيلع هللا ىلصَواَعَد َرُسوَل هللا  :أَاَّهَا قَالَتْ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ و (6103

َوفِي يَِدِه َعًصا فَأَْلقَاهَا ِمْن  ،فََجاَءْت تِْلَك الاَّاَعةُ َولَْم يَأْتِهِ  ،َعلَْيِه الاَّاَلم فِي َساَعٍة يَأْتِيِه فِيهَا

يَا » :ثُمَّ اْلتَفََت فَإَِذا ِجْرُو َكْلٍب تَْحَت َسِريِرِه فَقَالَ  ،َواَل ُرُسلُهُ  ،ُف هللا َوْعَدهُ َما يُْخلِ  :يَِدِه َوقَالَ 

فََجاَء  ،فَأََمَر بِِه فَأُْخِرجَ  ،َوهللا َما َبَرْيتُ  :فَقَالَتْ  «َمتَى َدَخَل َهَذا اْلَكْلُب َهاُهنَا ،َعائَِشةُ 

َمنََعنِي اْلَكْلُب الَِّذي َكاَن  :فَقَالَ  اَعْدتَنِي فََجلَْسُت لََك فَلَْم تَأْتِ وَ » :ملسو هيلع هللا ىلصِجْبِريُل فَقَاَل َرُسوُل هللا 

رواه مالم«. فِيِه َكْلب  َوََل ُصوَرة   ،إِنَّا ََل نَْدُخُل بَْيتاا ،فِي بَْيتِكَ 
6
. 

 تصوير ذوات األرواح من كبائر الذنوب

يَْخُرُج ُعنُق  » ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا قَاَل َرسُ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6103

 ،َولَِسان  يَْنِطُق بِهِ  ،َوأُُذنَاِن يَْسَمُع بِِهَما ،لَهُ َعْينَاِن يُْبِصُر بِِهَما ،ِمَن النَّاِر يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 

ْلُت بِثًََلثَةٍ  :فَيَقُولُ   ،ا آَخرَ ادََّعى َمَع هللا إِلَها  َوبُِكلِّ َمنِ  ،بُِكلِّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ  :إِنِّي ُوكِّ

ِرينَ  رواه أحمد«. َوالُمَصوِّ
3
. 

حتريم اإلحرتا  بالتصوير أو التدريس يف مادة التصوير
4

 

إِْذ ، ُكْنُت ِعْنَد اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما :َعْن َسِعيِد ْبِن أَبِي اْلَحَاِن قَالَ  (6101

َوإِاِّي أَْصنَُع هَِذِه  ،َما َمِعيَشتِي ِمْن َصْنَعِة يَِديإِاِّي إِْاَااٌن إِاَّ  ،يَا أَبَا َعبَّاسٍ  :أَتَاهُ َرُجٌل فَقَالَ 

ثَُك إاِلَّ َما َسِمْعُت َرُسوَل هللا  :فَقَاَل اْبُن َعبَّاسٍ  ،التََّصاِويرَ   :َسِمْعتُهُ يَقُولُ  :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَل أَُحدِّ

بُهُ َحتَّى يَْنفَُخ فِيَها الر  » َر ُصوَرةا فَإِنَّ هللا ُمَعذِّ فََربَا  «َولَْيَس بِنَافٍِخ فِيَها أَبَداا ،وحَ َمْن َصوَّ

ُجُل َرْبَوةً َشِديَدةً  إِْن أَبَْيَت إاِلَّ أَْن تَْصنََع فََعلَْيَك بِهََذا  ،َوْيَحكَ  :فَقَالَ  ،َواْصفَرَّ َوْجهُهُ  ،الرَّ

متفق عليه ُكلِّ َشْيٍء لَْيَس فِيِه ُروحٌ  ،الشََّجرِ 
1
. 
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 ، أي: أصابه افس في جوفه.«ربا الرجل»

 =(: فااعلم أيهاا المحتارف بالتصاوير، أو المادرس فاي ماابة 12قال شايخنا رحماه هللا )ص



  الترهيب من التكلف

 

2022 

 

ْهَماِء قَااَل  َعْن أَبِي قَتَاَبةَ َوأَبِيو (6102  فََر اَْحَو هََذا اْلبَيْتِ : الدَّ َكااَا يُْكثَِراِن الاَّ

فََجَعَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأََخَذ بِيَِدي َرُسوُل هللا  :أَتَْينَا َعلَى َرُجٍل ِمْن أَْهِل اْلبَاِبيَِة فَقَاَل اْلبََدِويُّ  :قَااَل 

ا َعلََّمهُ هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى إِنََّك لَْن تََدَع َشْيئاا اتِّقَاَء هللا َعزَّ َوَجلَّ إَِلَّ » :َوقَالَ  ،يَُعلُِّمنِي ِممَّ

ا ِمْنهُ  رواه أحمد «.أَْعطَاَك هللا َخْيرا
2
. 

 املَتَصوِّر عاٍص

﴿َوتََعاَواُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَواُوا َعلَى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا قال هللا تعالى: 

 .[6]المائدة:هللاَ َشِديُد اْلِعقَاِب﴾  هللاَ إِنَّ 

وِّ   ر على اإلثم والعدوان.والمتصور قد أعان المصِّ

بُوهُ *  فَقَاَل لَهُْم َرُسوُل هللاِ اَاقَةَ هللاِ َوُسْقيَاهَا*  اْابََعَث أَْشقَاهَا ﴿إِذِ وقال تعالى:  فََكذَّ

اهَا فََعقَُروهَا فََدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُّهُْم بَِذْابِِهمْ   .[21ـ26]الشمس:َوال يََخاُف ُعْقبَاهَا﴾ *  فََاوَّ

فأضاف العقر إليهم جميًعا، مع أن العاقر واحد، ألاهم راضون بفعله، فالمتصور 

راض بفعل المصور، فيشمله وعيده
6
. 

 أقوال بعض السلف يف الصور

عن أسلم قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إاي قد  (6100

أو -فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك  لك طعاما فأحب أن تجئ،صنعت 

رواه  قال: فقال: إاا ال ادخل هذه الكنائس: أو قال: هذه البيع، التي فيها الصور -كما قال

ابن أبي شيبة
3
. 

 :ا فدعاه فقالصنع له طعامً  أن رجالً  رضي هللا عنه، ماعوب يعن أبو (6105

=

                                                                                                                                   

َوَماْن ﴿ لتصوير، أاه ال يجوز أن تحترف بمحرم، وأن الارزق علاى هللا، قاال هللا تعاالى:ا

 يَتَِّق هللاَ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا

﴿َوَماا ِماْن َبابَّاٍة فِاي األَْرِض إاِلَّ . وقال تعاالى: [3-6]الطالق:﴾ َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِابُ 

 .[2]هوب:َعلَى هللاِ ِرْزقُهَا﴾ 

 (، وهو صحيح.1/05رواه أحمد ) 2

 (.22ااظر رسالة شيخنا رحمه هللا )ص 6
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2026 

. رواه البيهقيثم بخل ،حتى كار الصورة ،أن يدخل بىأاعم ف :البيت صورة قال يأف
2
. 

 الصور اإلضطرارية

(: إذا كان الشخص مضطًرا لجواز سفر سواء أكان 23قال شيخنا رحمه هللا )ص

لحج أو غيره من األسفار الالزمة، أو بطاقة شخصية، أو رخصة سياقة، أو تصريح 

 ذا.عمل، أو اقوب فاإلثم على الحكومات التي اضطرتك إلى ه

وحد الضرورة هنا: أن تتعطل بترك التصوير مصالحك التي هي واجبة عليك، 

وأما الصور التي تطلب من طالب العلم، أومن العاكري فليات بضرورية، ألاه يمكن 

أن يترك الطالب طلب العلم في المدارس، ويطلب العلم عند العلماء في المااجد، 

 والعاكري يمكن أن يحترف ويترك العاكرية.

ومن المنكر أن ارى صور العلماء في الجرائد والمجالت، وأاكر من هذا 

صورالبطاقات اإلاتخابية التي هي وسيلة إلى الديمقراطية الطاغوتية، وأاكر من هذا 

صور النااء في اإلاتخابات، ومنكر عظيم أن يقوم المحاضر في المااجد يحاضر 

رة موجهة إليه، وكذا تصوير الحجا ج بمنى وعرفة، ووضع آلة التصوير الناس والمصوِّ

 على ماجد عراة، والماجد الحرام، وغيرها من تلكم المشاعر العظيمة.

والبث المباشر باخل في التحريم، فهو يعتبر صورة، والناس يامواها صورة فهي 

 محرمة، والتقاط صور الداخل من الباب. أو المتالق على الجدار كذلك أيًضا اهـ.

 الكلب إال لصيد أو ماشية أوزرع الرتهيب من اقتناء

 اختاذ الكلب لغري ما ذكر ُيْنِقُص قدًرا كبرًيا من أجور العبد وحسناته

َمْن اْقتَنَى َكْلباا إَِلَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ عن ابن عمر رضي هللا عنهما،  (6101

. متفق عليه«أَْو َماِشيٍَة نَقََص ِمْن أَْجِرِه ُكلَّ يَْوٍم قِيَراطَانِ  ،َكْلَب َصْيدٍ 
6
 . 

َمْن اْقتَنَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6150

«. فَإِاَّهُ يَْنقُُص ِمْن أَْجِرِه قِيَراطَاِن ُكلَّ يَْومٍ  ،َواَل أَْرضٍ  ،َواَل َماِشيَةٍ  ،َكْلبًا لَْيَس بَِكْلِب َصْيدٍ 

رواه مالم
3
. 
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  الترهيب من التكلف
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ْن يَْرفَُع أَْغَصاَن : قَالَ  رضي هللا عنه فَّلٍ َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُمغَ و (6152  إِاِّي لَِممَّ

ة  ِمنَ » :فَقَالَ  ،َوهَُو يَْخطُبُ  ملسو هيلع هللا ىلصالشََّجَرِة َعْن َوْجِه َرُسوِل هللا  اْلَُمِم  لَْوََل أَنَّ اْلِكًَلَب أُمَّ

ْهِل بَْيٍت يَْرتَبِطُوَن َكْلباا إَِلَّ نَقََص َوَما ِمْن أَ  ،فَاْقتُلُوا ِمْنَها ُكلَّ أَْسَوَد بَِهيمٍ  ،َْلََمْرُت بِقَْتلَِها

رواه الترمذي«. أَْو َكْلَب َغنَمٍ  ،أَْو َكْلَب َحْرثٍ  ،إَِلَّ َكْلَب َصْيدٍ  ،ِمْن َعَملِِهْم ُكلَّ يَْوٍم قِيَراط  
2
 . 

 وجود الكلب يف البيح مينع دخول املالئكة فيه

ِجْبِريُل َعلَْيِه الاَّاَلم فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَواَعَد َرُسوَل هللا  :أَاَّهَا قَالَتْ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ 

َما  :َوفِي يَِدِه َعًصا فَأَْلقَاهَا ِمْن يَِدِه َوقَالَ  ،فََجاَءْت تِْلَك الاَّاَعةُ َولَْم يَأْتِهِ  ،َساَعٍة يَأْتِيِه فِيهَا

 ،يَا َعائَِشةُ » :َكْلٍب تَْحَت َسِريِرِه فَقَالَ  ثُمَّ اْلتَفََت فَإَِذا ِجْروُ  ،َواَل ُرُسلُهُ  ،يُْخلُِف هللا َوْعَدهُ 

فََجاَء ِجْبِريُل فَقَاَل  ،فَأََمَر بِِه فَأُْخِرجَ  ،َوهللا َما َبَرْيتُ  :فَقَالَتْ  «َمتَى َدَخَل َهَذا اْلَكْلُب َهاُهنَا

 ،ْلُب الَِّذي َكاَن فِي بَْيتِكَ َمنََعنِي اْلكَ  :فَقَالَ  َواَعْدتَنِي فََجلَْسُت لََك فَلَْم تَأْتِ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

رواه مالم«. فِيِه َكْلب  َوََل ُصوَرة   ،إِنَّا ََل نَْدُخُل بَْيتاا
6
. 

أَتَانِي ِجْبِريُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (6156

َن َدَخْلُت َعلَْيَك اْلبَْيَت الَِّذي ُكْنَت فِيِه إَِلَّ إِنِّي ُكْنُت أَتَْيتَُك اْلبَاِرَحةَ فَلَْم يَْمنَْعنِي أَْن أَُكو :فَقَالَ 

َجالِ  َوَكاَن فِي  ،َوَكاَن فِي اْلبَْيِت قَِراُم ِسْتٍر فِيِه تََماثِيلُ  ،أَنَّهُ َكاَن فِي بَاِب اْلبَْيِت تِْمثَاُل الرِّ

َوُمْر  ،طَْع فَْليَُصيَّْر َكَهْيئَِة الشََّجَرةِ فَُمْر بَِرْأِس التِّْمثَاِل الَِّذي بِاْلبَاِب فَْليُقْ  ،اْلبَْيِت َكْلب  

ْتِر فَْليُْقطَْع َويُْجَعْل ِمْنهُ ِوَساَدتَْيِن ُمْنتَبََذتَْيِن يُوطَآَنِ  فَفََعَل  «َوُمْر بِاْلَكْلِب فَيُْخَرجْ  ،بِالسِّ

فَأََمَر بِهِ  ،َت اََضٍد لَهُ أَْو اْلُحَاْيِن تَحْ  ،َوَكاَن َذلَِك اْلَكْلُب َجْرًوا لِْلَحَانِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

. رواه أحمد، والترمذيفَأُْخِرجَ 
3
. 

 ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس

ََل تَْصَحُب » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6153

رواه مالم«. َوََل َجَرس   ،الَمًَلئَِكةُ ُرْفقَةا فِيَها َكْلب  
3
. 

                                                 

صاحيح الترغياب »األلبااي رحماه هللا فاي  العالمة (، وصححه2351رواه الترمذي ) 2

 (.3206« )والترهيب

 (.6203رواه مالم ) 6

حكم تصوير »(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 5/10(، والترمذي )5036رواه أحمد ) 3

 (.32)ص« ذوات األرواح

 (.6223رواه مالم ) 3



 الترهيب من التكلف                                                            

 

2023 

 ن بعض األمور املتعلقة باملساجدالرتهيب م

 حتريم البصاق يف املسجد وإلقاء الَقَذِر فيه

اْلبَُزاُق فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6153

متفق عليه«. َوَكفَّاَرتَُها َدْفنَُها ،الَمْسِجِد َخِطيئَة  
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصاَْحُن فِي الَمْاِجِد َمَع َرُسوِل هللا بَْينََما : قَالَ وعن أاس رض هللا عنه  (6151

قَاَل  :َمْه َمْه قَالَ  :ملسو هيلع هللا ىلصإِْذ َجاَء أَْعَرابِيٌّ فَقَاَم يَبُوُل فِي الَمْاِجِد فَقَاَل أَْصَحاُب َرُسوِل هللا 

 :فَقَالَ  َبَعاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ إِنَّ َرُسوَل هللا  ،فَتََرُكوهُ َحتَّى بَالَ  «ََل تُْزِرُموهُ َدُعوهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

إِنََّما ِهَي لِِذْكِر هللا َعزَّ  ،َوََل اْلقََذرِ  ،لَهُ إِنَّ َهِذِه الَمَساِجَد ََل تَْصلُُح لَِشْيٍء ِمْن َهَذا اْلبَْولِ »

ًَلةِ  ،َوَجلَّ  فَأََمَر َرُجاًل ِمن القَْوِم  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْو َكَما قَاَل َرُسوُل هللا  «َوقَِراَءِة اْلقُْرآنِ  ،َوالصَّ

. رواه مالمفََشنَّهُ َعلَْيهِ  ،اَء بَِدْلٍو ِمْن َماءٍ فَجَ 
6
. 

ُعِرَضْت َعلَيَّ أَْعَماُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي َذرٍّ و (6152

تِي َحَسنَُها َوَسيِّئَُها َجْدُت َووَ  ،فََوَجْدُت فِي َمَحاِسِن أَْعَمالَِها اْْلََذى يَُماطُ َعِن الطَِّريقِ  ،أُمَّ

رواه مالم«. الن َخاَعةَ تَُكوُن فِي الَمْسِجِد ََل تُْدفَنُ  ،فِي َمَساِوي أَْعَمالَِها
3
. 

 النهي عن البيع والشراء يف املسجد وما يقال ملن فعل ذل 

إذا رأيتم : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه عن أبي هريرة (6150

. رواه الترمذي«هللا تجارتكالرجل يبيع ويشتري في المسجد، فقولوا: َل أربح 
3
. 

هِ و (6155 أَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

                                                 

 (.116(، ومالم )321البخاري ) 2

ذا كاان المااجد ترابااً أو رماالً واحاوه، فيواريهاا تحات إ «بادفنها»قال الناووي: والماراب 

وقيال: الماراب بادفنها  «البحار»ترابه. قال أبو المحاسن الرويااي من أصاحابنا فاي كتاباه 

إخراجها من الماجد، أماا إذا كاان المااجد مبلطااً أو مجصصااً، فادلكها علياه بمداساه أو 

بال زياابةٌ فاي الخطيئاة وتكثياٌر للقاذر  بغيره كما يفعله كثيٌر من الجهال، فليس ذلك بدفٍن،

 في الماجد، وعلى من فعل ذلك أن يماحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغاله.

 (.651رواه مالم ) 6

 (.113رواه مالم ) 3

 «الجاامع الصاحيح»(، وحانه العالمة الوابعي رحمه هللا فاي 3/110الترمذي )رواه  3

(502). 



  الترهيب من التكلف

 

2021 

 

َراءِ  ملسو هيلع هللا ىلص  . رواه أبو باوب، والترمذي، وابن ماجةَواْلبَْيِع فِي الَمْاِجدِ  ،اَهَى َعِن الشِّ
2
. 

 ذل النهي عن إنشادة الضالة يف املسجد وما يقال ملن فعل 

هِ  (6151 أَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ

َراءِ  ملسو هيلع هللا ىلص . رواه أبو باوب، والترمذي، َوأَْن تُْنَشَد فِيِه َضالَّةٌ  ،َواْلبَْيِع فِي الَمْاِجدِ  ،اَهَى َعِن الشِّ

وابن ماجة
6
. 

َمْن َسِمَع » :ملسو هيلع هللا ىلصوُل هللا َرسُ  : قَالَ قَالَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (6110

«. فَإِنَّ الَمَساِجَد لَْم تُْبَن لَِهَذا ،ََل َردََّها هللا َعلَْيكَ  :َرُجًلا يَْنُشُد َضالَّةا فِي الَمْسِجِد فَْليَقُلْ 

رواه مالم
3
. 

َمْن َبَعا  :أَنَّ َرُجاًل اََشَد فِي الَمْاِجِد فَقَالَ وعن بريدة رضي هللا عنه،  (6112

رواه «. ََل َوَجْدَت إِنََّما بُنِيَِت الَمَساِجُد لَِما بُنِيَْت لَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاأْلَْحَمِر فَقَاَل النَّبِيُّ إِلَى اْلَجَمِل 

مالم
3
. 

إَِذا َرأَْيتُْم َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6116

َوإَِذا َرأَْيتُْم َمْن يَْنُشُد فِيِه َضالَّةا  ،بََح هللا تَِجاَرتَكَ ََل أَرْ  ،يَبِيُع أَْو يَْبتَاُع فِي الَمْسِجِد فَقُولُوا

رواه الترمذي «.ََل َردَّ هللا َعلَْيكَ  :فَقُولُوا
1
. 

َنْهُي من أكل ثوًما أو بصًلا أو كراًثا أو غريه مماله رائحة كريهة كالدخان وحنوه عن دخول املسجد قبل 

 زوال رائحته إال لضرورة

                                                 

(، وحااانه األلبااااي 031(، واباان ماجااة )366والترمااذي )(، 2001رواه أبااو باوب ) 2

 (.112) «صحيح أبي باوب»رحمه هللا في 

(، وحااانه األلبااااي 031(، واباان ماجااة )366(، والترمااذي )2001رواه أبااو باوب ) 6

 (.112) «صحيح أبي باوب»رحمه هللا في 

 (.125رواه مالم ) 3

 الضائعة. «والضالة»

 (.121رواه مالم ) 3

، أي: ماان وجااد ضااالتي، وهااو الجماال األحماار «ماان بعااا إلااى الجماال األحماار»وقولااه: 

 فدعااي إليه.

 (.502) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2362رواه الترمذي ) 1



 الترهيب من التكلف                                                            

 

2022 

فِي َغْزَوِة َخْيبََر َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُماَعِن اْبِن  (6113

متفق عليه .«فًََل يَْقَربَنَّ َمْسِجَدنَا» -يَْعنِي الثُّومَ - «أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ 
2
. 

فِي  :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أاس بن مالك رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  (6113

متفق عليه«. أَْو ََل يَُصلِّيَنَّ َمَعنَا ،فًََل يَْقَرْبنَا ،ْن أََكَل ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ مَ »الثُّوِم 
6
. 

َمْن أََكَل » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (6111

ا تفق عليهم «.أَْو لِيَْعتَِزْل َمْسِجَدنَا ،أَْو بََصًلا فَْليَْعتَِزْلنَا ،ثُوما
3
. 

اَث فاََل يَْقَربَنَّ َمْاِجَداَا ،َوالثُّومَ  ،َمْن أََكَل اْلبََصلَ »وفي رواية لمالم  فَإِنَّ  ،َواْلُكرَّ

ا يَتَأَذَّى ِمْنهُ بَنُو آَبمَ   «.اْلَماَلئَِكةَ تَتَأَذَّى ِممَّ

وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، أاه خطب يوم الجمعة فقال: في  (6112

هََذا اْلبََصَل َوالثُّوَم  ،تَأُْكلُوَن َشَجَرتَْيِن اَل أََراهَُما إاِلَّ َخبِيثَتَْينِ  ،اَُّكْم أَيُّهَا النَّاسُ ثُمَّ إِ خطبته، 

ُجِل فِي الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل هللا  أََمَر بِِه فَأُْخِرَج إِلَى  ،إَِذا َوَجَد ِريَحهَُما ِمَن الرَّ

. رواه مالمهَُما فَْليُِمْتهَُما طَْبًخافََمْن أََكلَ  ،اْلبَقِيعِ 
3
. 

 كراهة اخلصومة يف املسجد ورفع الصوت فيه

 ،ُكْنُت قَائًِما فِي الَمْاِجدِ  :قَالَ  رضي هللا عنه َعِن الاَّائِِب ْبِن يَِزيدَ  (6110

 :َذْيِن فَِجْئتُهُ بِِهَما قَالَ اْذهَْب فَأْتِنِي بِهَ  :فَقَالَ ، فََحَصبَنِي َرُجٌل فَنَظَْرُت فَإَِذا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 

 ،لَْو ُكْنتَُما ِمْن أَْهِل اْلبَلَِد أَلَْوَجْعتُُكَما :ِمْن أَْهِل الطَّائِِف قَالَ  :أَْو ِمْن أَْيَن أَْاتَُما قَااَل  ،َمْن أَْاتَُما

. رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلصتَْرفََعاِن أَْصَواتَُكَما فِي َمْاِجِد َرُسوِل هللا 
1
. 

                                                 

 (.122(، ومالم )513البخاري ) 2

 (.126(، ومالم )512البخاري ) 6

 (. 123(، ومالم )511البخاري ) 3

 

 (.120رواه مالم ) 3

أي: «، فَْليُِمْتهَُما طَْبًخا»مقبرة أهل المدينة.  «والبقيع»، أي: رائحتهما كريهة. «خبيثتين»

 فليزل 

 رائحتهما بالطبخ. 

 (. 300رواه البخاري ) 1

 ، أي: رمااي بالحصباء وهي: الحصى الصغار.«فحصبني»



  الترهيب من التكلف

 

2020 

 

 ل إىل غري املساجد الثالثةحتريم شد الرحا 

ََل تَُشد  : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6115

َحاُل إَِلَّ إِلَى ثًََلثَِة َمَساِجدَ  متفق «. َوَمْسِجِدي ،َوَمْسِجِد اْْلَْقَصى ،َمْسِجِد الَحَرامِ  :الرِّ

عليه
2
. 

 حتريم اختاذ القبور مساجد

فِي َمَرِضِه الَِّذي لَْم  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا :  َعْنهَا قَالَتْ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا (6111

لَْواَل َذلَِك أُْبِرَز  «اتََّخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمَساِجدَ  ،لََعَن هللا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى» :يَقُْم ِمْنهُ 

. متفق عليهًداأَْو ُخِشَي أَنَّ يُتََّخَذ َمْاجِ  ،قَْبُرهُ َغْيَر أَاَّهُ َخِشيَ 
6
. 

قَاتََل هللا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6200

متفق عليه«. اتََّخُذوا قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َمَساِجدَ  ،اْليَُهودَ 
3
. 

ةَ َذَكَرتَا َوأُمَّ َسلَمَ  ،أَنَّ أُمَّ َحبِيبَةَ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ أُمِّ الُمْؤِمنِينَ و (6202

إِنَّ أُولَئَِك إَِذا َكاَن فِيِهُم » ،فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََذَكَرتَا لِلنَّبِيِّ  ،َكنِيَاةً َرأَْينَهَا بِاْلَحبََشِة فِيهَا تََصاِويرُ 

الُِح فََماتَ  ُجُل الصَّ ا ،الرَّ َورَ  ،بَنَْوا َعلَى قَْبِرِه َمْسِجدا ُروا فِيِه تِْلَك الص  اُر فَأُولَئَِك ِشرَ  ،َوَصوَّ

متفق عليه«. الَخْلِق ِعْنَد هللا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

قَْبَل أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ وعن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه  (6206

 فَإِنَّ هللا تََعالَى قَدِ  ،إِنِّي أَْبَرأُ إِلَى هللا أَْن يَُكوَن لِي ِمْنُكْم َخلِيل  » :َوهَُو يَقُولُ  ،يَُموَت بَِخْمسٍ 

تِي َخلِيًلا ََلتََّخْذُت أَبَا بَْكٍر  ،اتََّخَذنِي َخلِيًلا َكَما اتََّخَذ إِْبَراِهيَم َخلِيًلا  ا ِمْن أُمَّ َولَْو ُكْنُت ُمتَِّخذا

 فًََل أَََل  ،أَََل َوإِنَّ َمْن َكاَن قَْبلَُكْم َكانُوا يَتَِّخُذوَن قُبُوَر أَْنبِيَائِِهْم َوَصالِِحيِهْم َمَساِجدَ  ،َخلِيًلا 

رواه مالم«. تَتَِّخُذوا اْلقُبُوَر َمَساِجَد إِنِّي أَْنَهاُكْم َعْن َذلِكَ 
1
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنهِ  هللاَعْن َعْبِد و (6203

ُذ اْلقُبُوَر َوَمْن يَتَّخِ  ،َمْن تُْدِرُكهُ السَّاَعةُ َوُهْم أَْحيَاء   ،إِنَّ ِمْن ِشَراِر النَّاسِ » :يَقُولُ 

رواه أحمد، وابن حبان، وابن خزيمة«. َمَساِجدَ 
2
. 

                                                 

 (.560(، ومالم )2210البخاري ) 2

 (.161(، ومالم )2330البخاري ) 6

 (.130(، ومالم )330اري )البخ 3

 (.165(، ومالم )333البخاري ) 3

 (.136رواه مالم ) 1

 =(، وحااانه 051(، واباان خزيمااة )6361(، واباان حبااان )301و2/331رواه أحمااد ) 2
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 حتريم زخرفة املساجد

َما أُِمْرُت »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َعبَّاٍس َرِضَي هللا َعْنهَُما اْبنِ عن  (6203

رواه أبو باوب، وابن حبان«. بِتَْشيِيِد الَمَساِجدِ 
2
. 

كراهية التباهي يف املساجد
2

 

 ،ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَتَبَاَهى النَّاسُ : »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن أَاَسٍ 

رواه أبو باوب، وابن ماجة«. فِي الَمَساِجدِ 
3
. 

 النهي عن اجللوس يف املسجد قبل صالة ركعتني

َجالٌِس  ملسو هيلع هللا ىلصَبَخْلُت الَمْاِجَد َوَرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي قَتَاَبةَ  (6201

َما َمنََعَك أَْن تَْرَكَع َرْكَعتَْيِن قَْبَل أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصفََجلَْاُت فَقَاَل َرُسوُل هللا  :بَْيَن ظَْهَرااَْي النَّاِس قَالَ 

فَإَِذا َدَخَل أََحُدُكُم » :يَا َرُسوَل هللا َرأَْيتَُك َجالًِاا َوالنَّاُس ُجلُوٌس قَالَ  :فَقُْلتُ  :قَالَ  «تَْجلِسَ 

متفق عليه«. فًََل يَْجلِْس َحتَّى يَْرَكَع َرْكَعتَْينِ  ،دَ الَمْسجِ 
3
. 

 النهي عن ختصيص مكان يف املسجد للصالة فيه

ْحَمِن ْبِن ِشْبلٍ  (6202 َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد الرَّ

بُ  ،اَْقَرِة اْلُغَرابِ  ُجلُ  ،عِ َواْفتَِراِش الاَّ «. الَمَكاَن فِي الَمْاِجِد َكَما يَُوطُِّن اْلبَِعيرُ  َوأَْن يَُوطَِّن الرَّ

رواه أبو بواب، والناائي، وابن ماجة
1
. 

=

                                                                                                                                   

 (.6/30« )الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 

(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 2221(، واباااان حبااااان )335رواه أبااااو باوب ) 2

 (.2/123) «الماند الصحيح»

 (.6/32« )الجامع الصحيح»هذا من تبويب شيخنا رحمه هللا في  6

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 031(. وابان ماجاة )331رواه أبو بواب ) 3

 (.6/32) «الصحيح

 (.023(، ومالم )333البخاري ) 3

اانه بشاواهده (، وح2361(، وابان ماجاة )6/623(، والناائي )526رواه أبو باوب ) 1

 (.2225) «الصحيحة»العالمة األلبااي رحمه هللا في 
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 النهي عن منع النساء من الذهاب إىل املساجد للصالة فيها 

َكااَِت اْمَرأَةٌ لُِعَمَر تَْشهَُد َصاَلةَ : قَالَ رضي هللا عنهما  َعِن اْبِن ُعَمرَ  (6200

ْبِح َواْلِعَشاِء فِ  لَِم تَْخُرِجيَن َوقَْد تَْعلَِميَن أَنَّ ُعَمَر  :فَقِيَل لَهَا ،ي اْلَجَماَعِة فِي الَمْاِجدِ الصُّ

ََل تَْمنَُعوا » :ملسو هيلع هللا ىلصيَْمنَُعهُ قَْوُل َرُسوِل هللا  :َوَما يَْمنَُعهُ أَْن يَْنهَااِي قَالَ  :قَالَتْ  ،يَْكَرهُ َذلَِك َويََغارُ 

عليهمتفق «. إَِماَء هللا َمَساِجَد هللا
2
. 

إَِذا اْستَأَْذنَِت اْمَرأَةُ : »ملسو هيلع هللا ىلصوعنه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  (6205

متفق عليه«. أََحِدُكْم فًََل يَْمنَْعَها
6
. 

 حتريم خروج املرأة إىل املسجد وغريه متعطرة

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لَنَا َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َزْينََب اْمَرأَِة َعْبِد هللا (6201

رواه مالم«. َشِهَدْت إِْحَداُكنَّ الَمْسِجَد فًََل تََمسَّ ِطيباا إَِذا»
3
. 

أَي َما اْمَرأٍَة » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6220

ا رواه مالم«. فًََل تَْشَهَدنَّ َمَعنَا اْلِعَشاَء اْْلِخَرةِ  :أََصابَْت بَُخورا
3
. 

لَقِيَْتهُ اْمَرأَةٌ َوَجَد ِمْنهَا ِريَح الطِّيبِ : قَالَ  رضي هللا عنه ةَ َعْن أَبِي هَُرْيرَ و (6222

َولَهُ تَطَيَّْبِت  :اََعْم قَالَ  :الَمْاِجِد قَالَتْ  نَ يَا أََمةَ اْلَجبَّاِر ِجْئِت مِ  :يَْنفَُح َولَِذْيلِهَا إِْعَصاٌر فَقَالَ 

ََل تُْقبَُل َصًَلة  َِلْمَرأٍَة تَطَيَّبَْت لَِهَذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلقَاِسِم إِاِّي َسِمْعُت ِحبِّي أَبَا  :اََعْم قَالَ  :قَالَتْ 

رواه أبو باوب، وابن حبان«. الَجنَابَةِ  َحتَّى تَْرِجَع فَتَْغتَِسَل ُغْسلََها ِمنَ  :الَمْسِجدِ 
1
. 

 النهي عن التحلق يف املسجد قبل اجلمعة

هِ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن جَ  (6226 أَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  دِّ

َراِء َواْلبَْيِع فِي الَمْاِجدِ  اَهَى َعنِ  ملسو هيلع هللا ىلص َواَهَى  ،َوأَْن يُْنَشَد فِيِه ِشْعرٌ  ،َوأَْن تُْنَشَد فِيِه َضالَّةٌ  ،الشِّ

                                                 

 (.336(، ومالم )100البخاري ) 2

 (.336(، ومالم )503البخاري ) 6

 (.333رواه مالم ) 3

 (.333رواه مالم ) 3

(، وصاااححه العالمااااة األلبااااااي فااااي 3006(، واباااان ماجااااة )3203رواه أباااو باوب ) 1

 (.2032) «الصحيحة»
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اَلِة يَْوَم اْلُجُمَعةِ  . رواه أبو باوب، والترمذي، وابن ماجةَعْن التََّحلُِّق قَْبَل الصَّ
2
. 

 لرتهيب من احللف بغري اهلل وصفاتها

 النهي عن احللف باآلباء ووجوب احللف باهلل وحده

أَاَّهُ أَْبَرَك ُعَمَر ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا عن ابن عمر رضي هللا عنهما،  (6223

زَّ َوَجلَّ أَََل إِنَّ هللا عَ » ملسو هيلع هللا ىلصفَنَاَباهُْم َرُسوُل هللا  ،َوُعَمُر يَْحلُِف بِأَبِيهِ  ،اْلَخطَّاِب فِي َرْكبٍ 

متفق عليه«. أَْو لِيَْصُمتْ  ،فََمْن َكاَن َحالِفاا فَْليَْحلِْف بِاهلل ،يَْنَهاُكْم أَْن تَْحلِفُوا بِآبَائُِكمْ 
6
. 

اَهَى َعْنهَا َذاِكًرا  ملسو هيلع هللا ىلص هللاَما َحلَْفُت بِهَا ُمْنُذ َسِمْعُت َرُسوَل  هللاقَاَل ُعَمُر: فَوَ »زاب مالم 

 .«َواَل آثًِرا

ََل تَْحلِفُوا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه بِي هَُرْيَرةَ ْن أَ وعَ  (6223

َهاتُِكمْ  ،بِآبَائُِكمْ  َوََل تَْحلِفُوا بِاهلل إَِلَّ َوأَْنتُْم  ،َوََل تَْحلِفُوا إَِلَّ بِاهلل ،َوََل بِاْْلَْنَدادِ  ،َوََل بِأُمَّ

رواه أبوباوب، والناائي، وأبو يعلى«. َصاِدقُونَ 
3
. 

 لنهي عن احللف بالطواغيحا

ْحَمِن ْبِن َسُمَرةَ  (6221 ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه، َعْن َعْبِد الرَّ

رواه مالم«. َوََل بِآبَائُِكمْ  ،تَْحلِفُوا بِالطََّواِغي
3
. 

 التربؤ ممن حيلف باألمانة

 ،بِاْْلََمانَةِ  َمْن َحلَفَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن بريدة رضي هللا عنه  (6222

                                                 

(، وحااانه األلبااااي 031(، واباان ماجااة )366(، والترمااذي )2001اوب )رواه أبااو ب 2

 (.112) «صحيح أبي باوب»رحمه هللا في 

 (.2232(، ومالم )2232البخاري ) 6

( بإسااناب صااحيح، 20/331(، وأبااو يعلااى )0/3(، والناااائي )3635رواه أبااو باوب ) 3

 (.103-3/106) «الجامع الصحيح»وصححه شيخنا رحمه هللا في 

 (.2235رواه مالم ) 3

 جمع طاغوت. «والطواغي»
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، وأبو باوبرواه أحمد«. فَلَْيَس ِمنَّا 
 2

. 

 احللف بغري اهلل شرك أصغر إالإذا عظَّم احمللو  به كتعظيمه هلل أو أشد فهو شرك أكرب

 :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ يَهُوِبي ًا أَتَى النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن قُتَْيلَةَ اْمَرأٍَة ِمْن ُجهَْينَةَ  (6220

ُبونَ إِاَُّكْم تُنَ  َواْلَكْعبَِة فَأََمَرهُُم  :َوِشْئَت َوتَقُولُونَ  ،َما َشاَء هللا :َوإِاَُّكْم تُْشِرُكوَن تَقُولُونَ  ،دِّ

ثُمَّ  ،َما َشاَء هللا :َويَقُولُونَ  ،َوَربِّ اْلَكْعبَةِ » :أَْن يَقُولُوا ،إَِذا أََراُبوا أَْن يَْحلِفُوا ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

رواه الناائي «.ِشْئتَ 
6
. 

 الرتهيب من احللف بالرباءة من اإلسالم

َمْن َحلََف فَقَاَل إِنِّي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن بريدة رضي هللا عنه   (6225

فَلَْن يَْرِجَع إِلَى  ،َوإِْن َكاَن َصاِدقاا :فَإِْن َكاَن َكاِذباا فَُهَو َكَما قَالَ  ،اإِلْسًَلمِ  بَِريء  ِمنَ 

ا ْسًَلِم َسالِما رواه أبو باوب، والناائي، وابن ماجة. «اإْلِ
3
. 

 خطر احللف مبلة غري اإلسالم

اِك َرِضَي هللا َعْنهُ  (6221 حَّ َمْن َحلََف » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ  ،َعْن ثَابِِت ْبِن الضَّ

ا فَهَُو َكَما قَالَ  دا ْسًَلِم َكاِذباا ُمتََعمِّ َب بِِه فِي نَاِر َوَمْن قَتََل نَْفَسهُ بَِحِديدَ  :بِِملٍَّة َغْيِر اإْلِ ٍة ُعذِّ

متفق عليه«. َجَهنَّمَ 
3
. 

احللف بغري اهلل شرك واحللف باهلل كاذًبوا   ا من احللف باهلل كاذًبا أَلنَّاحللف بغري اهلل صادًقا أعظم إمًث

 كبرية والشرك أكرب الكبائر

 أََحبُّ  ،ألَْن أَْحلَِف بِاهلل َكاِذبًاعن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (6260

                                                 

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 3613(، وأباو باوب )1/316رواه أحمد ) 2

 (.3000) «الصحيح

 (.3/103) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 0/2رواه الناائي ) 6

، وصااححه شاايخنا (6200(، واباان ماجااة )0/2(، والناااائي )3615رواه أبااو باوب ) 3

 (.315-3/310) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 (.220(، ومالم )2323البخاري ) 3
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رواه الطبرااي َوأاَا َصاِبٌق. ،إِلَيَّ ِمْن أْن أَْحلَِف بَِغْيِرهِ 
2
. 

 من جرى على لسانه شيء من احللف بغري اهلل فليقل ال إله إال اهلل

َمْن َحلََف » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6262

ِت َوا: ِمْنُكْم فَقَالَ  ى فَْليَقُلْ فِي َحلِفِِه بِالًلَّ لَِصاِحبِه تََعاَل  :َوَمْن قَالَ  ،ََل إِلَهَ إَِلَّ هللا :ْلُعزَّ

متفق عليه«. أُقَاِمْرَك فَْليَتََصدَّقْ 
6
. 

 جيوز احللف بصفة من صفات اهلل تعاىل كالعزة والقدرة وغري ذل 

يَْغتَِسُل  بَْينَا أَي وبُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6266

أَلَْم  ،فََجَعَل أَي وُب يَْحتَثِي فِي ثَْوبِِه فَنَاَداهُ َرب هُ يَا أَي وبُ  ،ُعْريَاناا فََخرَّ َعلَْيِه َجَراد  ِمْن َذَهبٍ 

ا تََرى قَالَ  تِكَ  :أَُكْن أَْغنَْيتَُك َعمَّ رواه البخاري« َولَِكْن ََل ِغنَى بِي َعْن بََرَكتِكَ  ،بَلَى َوِعزَّ
3
. 

 الرتهيب من اليمني الكاذبة عمًدا

 اليمني الكاذبة اليت يراد بها أخذ أموال املسلمني من أسباب غضب اهلل تعاىل

َمْن َحلََف » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ،َرِضَي هللا َعْنهُ  بن ماعوب َعْن َعْبِد هللا (6263

 ،ا فَاِجر  لَقَِي هللا َوُهَو َعلَْيِه َغْضبَانُ ُهَو َعلَْيهَ  ،َعلَى يَِميٍن يَْقتَِطُع بَِها َماَل اْمِرٍئ ُمْسلِمٍ 

. متفق عليه﴾إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بَِعْهِد هللا َوأَْيَمانِِهْم ثََمناا قَلِيًلا ﴿ فَأَْنَزَل هللا تََعالَى
3
. 

 جلنةاليمني الكاذبة اليت يراد بها أخذ مال املسلم ولو كان قليًلا من أسباب دخول النار واحلرمان من ا

أَنَّ َرُسوَل هللا إياس بن ثعلبة الحارثي رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ  (6263

َم َعلَْيهِ  ،َمْن اْقتَطََع َحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم بِيَِمينِهِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص فَقَْد أَْوَجَب هللا لَهُ النَّاَر َوَحرَّ

«. َوإِْن قَِضيباا ِمْن أََراكٍ » :قَالَ  ؟ا يَا َرُسوَل هللاَوإِْن َكاَن َشْيئًا يَِايرً  :فَقَاَل لَهُ َرُجلٌ  «الَجنَّةَ 

                                                 

صااحيح »(، وصااححه األلبااااي رحمااه هللا فااي 1/253) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  2

 (.6113) «الترغيب والترهيب

 (.2230(، ومالم )3520البخاري ) 6

 (.601رواه البخاري ) 3

 (.235ومالم )(، 2202البخاري ) 3
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رواه مالم 
2
. 

 اليمني الكاذبة من الكبائر

 :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ بن العاص رضي هللا عنهما، َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍرو (6261

ْشَراُك بِاهلل» رواه «. َواْليَِميُن اْلَغُموسُ  ،َوقَْتُل النَّْفسِ  ،َوُعقُوُق اْلَوالَِدْينِ  ،اْلَكبَائُِر اإْلِ

البخاري
6
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن أُاَْيٍس اْلُجهَنِيِّ و (6262

ْرُك بِاهلل ،إِنَّ ِمْن أَْكبَِر اْلَكبَائِرِ » َوَما َحلََف  ،َواْليَِميُن اْلَغُموسُ  ،َوُعقُوُق اْلَوالَِدْينِ  ،الشِّ

اهلل يَِميَن َصْبٍر فَأَْدَخَل فِيَها ِمْثَل َجنَاِح بَُعوَضٍة إَِلَّ ُجِعلَْت نُْكتَةا فِي قَْلبِِه إِلَى يَْوِم َحالِف  بِ 

رواه الترمذي، وابن حبان«. اْلقِيَاَمةِ 
3
. 

 اليمني الكاذبة من أسباب دخول النار

َمْن َحلََف » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْينٍ  (6260

ْأ بَِوْجِهِه َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ  ،َعلَى يَِميٍن َمْصبُوَرٍة َكاِذباا رواه أحمد، وأبو باوب، «. فَْليَتَبَوَّ

والحاكم
3
. 

 من حلف على مال مسلم ليأكله ظلًما لقي اهلل وهو عنه معرض

                                                 

 (.230رواه مالم ) 2

 (.2201رواه البخاري ) 6

هي: اليمين الكاذبة، وسميت غموًسا؛ ألاها تغمس صاحبها في اإلثم  «واليمين الغموس»

 والنار والعياذ باهلل.

« صحيح الجامع»(، وحانه األلبااي في 1130(، وابن حبان )3060رواه الترمذي ) 3

(6623.) 

(، وصااااححه 3/613(، والحاااااكم )3636(، وأبااااو باوب )3/332،332رواه أحمااااد ) 3

 (.3/100« )الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 

( اليمااين الصاابورة هااي الالزمااة 3/32) «معااالم الااانن»قااال الخطااابي رحمااه هللا فااي 

لصاحبها من جهاة الحكام، فيصاير مان أجلهاا، أي: يحابس، وهاي يماين الصابر، وأصال 

 هم قتل فالن صبًرأ، أي: حبًاا على القتل وقهًرا عليه اهـالصبر: الحبس، ومن هذا قول
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 ،َجاَء َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوتَ : قَالَ عن وائل بن حجر رضي هللا عنه  (6265

إِنَّ هََذا قَْد َغلَبَنِي َعلَى  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَاَل اْلَحْضَرِميُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُجٌل ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى النَّبِيِّ 

 ،أَْزَرُعهَا لَْيَس لَهُ فِيهَا َحقٌّ  ،ِهَي أَْرِضي فِي يَِدي :فَقَاَل اْلِكْنِديُّ  ،أَْرٍض لِي َكااَْت أِلَبِي

يَا َرُسوَل  :قَالَ  «فَلََك يَِمينُهُ » :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟لِْلَحْضَرِميِّ أَلََك بَيِّنَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا 

ُجَل فَاِجٌر اَل يُبَالِي َعلَى َما َحلََف َعلَْيهِ  ،هللا ُع ِمْن َشْيءٍ  ،إِنَّ الرَّ لَْيَس » :فَقَالَ  ،َولَْيَس يَتََورَّ

ا أَْدبََر أََما لَئِْن َحلََف َعلَى َمالِِه ل» :ملسو هيلع هللا ىلصْحلَِف فَقَاَل َرُسوُل هللا فَاْاطَلََق لِيَ  «لََك ِمْنهُ إَِلَّ َذلِكَ  مَّ

ا رواه مالم «.لَيَْلقَيَنَّ هللا َوُهَو َعْنهُ ُمْعِرض   ،لِيَأُْكلَهُ ظُْلما
2
. 

 اليمني الكاذبة صفة من صفات املنافقني

لِّ ُحْجَرٍة فِي ظِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَ عن ابن عباس رضي هللا عنهما  (6261

إِنَّهُ َسيَأْتِيُكْم » :فَقَالَ  :َوِعْنَدهُ اَفٌَر ِمَن الُمْالِِميَن قَْد َكاَب يَْقلُِص َعْنهُْم الظِّلُّ قَالَ  ،ِمْن ُحَجِرهِ 

ْزَرُق فََدَعاهُ فََجاَء َرُجٌل أَ  :قَالَ  «فَإَِذا أَتَاُكْم فًََل تَُكلُِّموهُ  ،إِْنَسان  يَْنظُُر إِلَْيُكْم بَِعْينَْي َشْيطَانٍ 

 «َوفًَُلن  نَفَر  َدَعاُهْم بِأَْسَمائِِهمْ  ،َعًَلَم تَْشتُُمنِي أَْنَت َوفًَُلن  » :فََكلََّمهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا 

ُجُل فََدَعاهُْم فََحلَفُوا بِاهلل َواْعتََذُروا إِلَْيِه قَالَ  :قَالَ  فُوَن لَهُ يَْحلِ ﴿فَأَْاَزَل هللا َعزَّ َوَجلَّ  :فََذهََب الرَّ

. رواه أحمد، والبزاراآْليَةَ ﴾ َكَما يَْحلِفُوَن لَُكْم َويَْحَابُونَ 
6
. 

 من عقوبات اآلخذين أموال املسلمني بأميانهم الكاذبة

 ،فِي أَْرضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاْختََصَم َرُجاَلِن إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى

إِاَّهُ إًِذا  :َوقَالَ  ،فََضجَّ اآْلَخرُ  :فََجَعَل يَِميَن أََحِدِهَما قَالَ  :َت قَالَ أََحُدهَُما ِمْن أَْهِل َحْضَرَموْ 

ا» :يَْذهَُب بِأَْرِضي فَقَالَ  ْن ََل يَْنظُُر هللا َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه  ،إِْن ُهَو اْقتَطََعَها بِيَِمينِِه ظُْلما َكاَن ِممَّ

يهِ  ،يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  . رواه أحمد، َوَوِرَع اآْلَخُر فََربَّهَا :قَالَ « لَهُ َعَذاب  أَلِيم  وَ  ،َوََل يَُزكِّ

والبزار، وأبو يعلى
3
. 

                                                 

 (.231رواه مالم ) 2

(، وحااانه شاايخنا 3/03) «كشااف األسااتار»(، والباازار كمااا فااي 6300رواه أحمااد ) 6

 (.102-3/100) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

(، وأباااو يعلاااى 2311) «كشاااف األساااتار»(، والبااازار كماااا فاااي 3/313رواه أحماااد ) 3

صااحيح الترغيااب »( بإساناب صااحيح، وصااححه العالمااة األلباااي رحمااه هللا فااي 0603)

 (.6/321) «والترهيب

 من الورع بمعنى االتقاء. «ووِرعَ »، أي: صاح. «فضج»
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 اليمني الفاجرة من أسباب دمار الديار 

ليس مما : »ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول هللا  رضي هللا عنهعن أبي هريرة  (6230

ن عصي هللا به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع هللا فيه أسرع ثوابا م

. رواه البيهقي«واليمين الفاجرة تدع الديار بًلقع ،الصلة
2
. 

 اليمني الفاجرة من أسباب الفقر وحمق بركة املال

اليمين »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه،  (6232

رواه البزار«. أو تذهب بالمال ،الفاجرة تذهب المال
6
. 

 أثر اليمني الكاذبة على القلب

بن ثعلبة، أاه أتى عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهو في عبد هللا عن  (6236

إزار جرب، فطاف خلف البيت قد التبب به وهو أعمى يقاب، قال: فالمت عليه، فقال: من 

هذا؟ قلت: عبد هللا بن ثعلبة. قال: أخو بني حارثة؟ قلت: اعم، وختن جهينة؟ قلت: اعم، 

؟ قال: ال أبري، قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال: هل سمعت أباك يحدث بحديث سمعته يحدث به عن

من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت أباك، يقول: سمعت رسول هللا 

رواه الحاكم«. كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه َل يغيرها شيء إلى يوم القيامة
3
 . 

                                                 

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 3536) «شاعب اإليماان»رواه البيهقي في  2

 (.6/325) «صحيح الترغيب والترهيب»

 : خراب وبمار.، أي«بالقع»

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا 2331) «كشاف األساتار»رواه البزار كما فاي  6

 صحيح »في 

 (.6/325) «الترغيب والترهيب

صاحيح الترغياب »(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 3/613رواه الحاكم ) 3

 (.6/321« )والترهيب
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 خطر اليمني الغموس عند السلف 

الذنب الذي  كنا نعد من»رضي هللا عنه قال:  عن عبد هللا بن ماعوب (6233

الرجل يقتطع بيمينه »قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: « اليمين الغموس :ليس له كفارة

. رواه الحاكم«مال الرجل
2
. 

 من حلف باهلل كاذًبا ما عظَّم اهلل وال َقَدَرُه حق قدره

إن هللا أذن لي أن »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ،عن أبي هريرة، رضي هللا عنه (6233

ْلرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أحدث عن ديك رجًله في ا

. رواه الحاكم«فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا»قال: « أعظم ربنا
6
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرتهيب من اليمني اآلمثة عند منرب رسول اهلل 

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  (6231

أَ َمْقَعَدهُ ِمَن  ،َولَْو َعلَى ِسَواٍك أَْخَضرَ  ،ِمْنبَِري َهَذا َعلَى يَِميٍن آثَِمةٍ يَْحلُِف أََحد  ِعْنَد  إَِلَّ تَبَوَّ

رواه أحمد، وأبو باوب، وابن ماجة«. أَْو َوَجبَْت لَهُ النَّارُ  ،النَّارِ 
3
. 

َما » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْشهَُد لََاِمْعُت النَّبِيَّ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6232

َولَْو َعلَى ِسَواٍك َرْطٍب إَِلَّ  ،أَْو أََمٍة يَْحلُِف ِعْنَد َهَذا اْلِمْنبَِر َعلَى يَِميٍن آثَِمةٍ  ،ِمْن َعْبدٍ 

رواه أحمد، وابن ماجة، والحاكم«. َوَجبَْت لَهُ النَّارُ 
3
. 

 عقوبة املنفِّق سلعته باحللف الكاذب

ثًََلثَة  ََل يَُكلُِّمُهُم هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصبِيِّ َعِن النَّ  ،َعْن أَبِي َذرٍّ َرِضَي هللا َعْنهُ 

يِهمْ  ،يَْنظُُر إِلَْيِهمْ  قَاَل  .ثاََلَث ِمَرار ملسو هيلع هللا ىلصفَقََرأَهَا َرُسوُل هللا  :قَالَ  «َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم   ،َوََل يَُزكِّ

 ،َوالُمنَفِّقُ  ،َوالَمنَّانُ  ،الُمْسبِلُ » :قَالَ  ؟ِهللاَوَخِاُروا َمْن هُْم يَا َرُسوَل  ،َخابُوا :أَبُو َذرٍّ 

                                                 

صاحيح الترغياب »األلباااي رحماه هللا فاي (، وصاححه العالماة 3/612رواه الحاكم ) 2

 (.6/320) «والترهيب

 (2/300) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 3/610رواه الحاكم ) 6

(، وصااححه شاايخنا 6361(، واباان ماجااة )3632(، وأبااو باوب )3/333رواه أحمااد ) 3

 (.3/315) «الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

(، وصااححه 3/610(، والحاااكم )6362(، واباان ماجااة )361و6/125رواه أحمااد ) 3

 (.3/311« )الجامع الصحيح»شيخنا رحمه هللا في 



  الترهيب من التكلف

 

2060 

 

رواه مالم«. ِسْلَعتَهُ بِالَحلِِف اْلَكاِذبِ  
2
. 

ََل يَُكلُِّمُهُم هللا يَْوَم  ةثًََلث  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

يِهمْ َوََل  ،َوََل يَْنظُُر إِلَْيِهمْ  ،اْلقِيَاَمةِ  َرُجل  َعلَى فَْضِل َماٍء بِاْلفًََلِة  :َولَُهْم َعَذاب  أَلِيم   ، يَُزكِّ

َوَرُجل  بَايََع َرُجًلا بِِسْلَعٍة بَْعَد اْلَعْصِر فََحلََف لَهُ بِاهلل َْلََخَذَها بَِكَذا  ،اْبِن السَّبِيلِ  يَْمنَعُهُ ِمنِ 

قَهُ َوُهَو َعلَى َغْيِر َذلِكَ  ا ََل يُبَايُِعهُ إَِلَّ لُِدْنيَا فَإِْن أَْعطَاهُ ِمْنَها  ،َوَكَذا فََصدَّ َوَرُجل  بَايََع إَِماما

متفق عليه«. َوفَى َوإِْن لَْم يُْعِطِه ِمْنَها لَْم يَفِ 
6
. 

                                                 

 (.202رواه مالم ) 2

 (.205(، ومالم )6206البخاري ) 6



 الترهيب من الحلف في البيع وإن كان صادًقا                                                            
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 الترهيب من الحلف في البيع وإن كان صادًقا

 احللف يف البيع وإن كان صادًقا ميحق الربكة

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : ْنهُ قَالَ َرِضَي هللا عَ وعن أبي هريرة  (6230

ْلَعةِ » متفق عليه« ُمْمِحقَة  لِْلبََرَكةِ  ،الَحلُِف ُمنَفِّقَة  لِلسِّ
2
. 

إِيَّاُكْم » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي قَتَاَبةَ اأْلَْاَصاِريِّ و

رواه مالم«. فَإِنَّهُ يُنَفُِّق ثُمَّ يَْمَحقُ  ،َوَكْثَرةَ الَحلِِف فِي اْلبَْيعِ 
6
. 

 البيَّاع احلالَّ  يبغضه اهلل

 ثًلثة يبغضهم هللا:»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا  َعْن أَبِي َذرٍّ 

﴾ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخورٍ  إِنَّ هللا ََل يُِحب  ﴿ َوأَْنتُْم تَِجُدوَن فِي ِكتَاِب هللا َعزَّ َوَجلَّ  :اْلفَُخوُر اْلُمْختَالُ 

فُ  ،َوالتَّاِجرُ  ،َواْلبَِخيُل الَمنَّانُ  . رواه أحمد«َواْلبَيَّاُع الَحًلَّ
3
. 

 عقوبة احلالًّ  يف البيع والشراء

ثًَلثَة  َل يَْنظُُر هللا إِلَْيِهْم »:ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َسْلَماَن َرِضَي هللا تََعالَى َعْنهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا 

، َوَرُجل  َجَعَل هللا بَِضاَعةا، َل يَْشتَِري إَِل يَْوَم الْ  قِيَاَمِة: أَُشْيِمط  َزاٍن، َوَعائِل  ُمْستَْكبِر 

رواه الطبرااي .«بِيَِمينِِه، َوَل يَبِيُع إَِل بِيَِمينِهِ 
3
. 

 الترهيب من بعض األلفاظ

 وشئح اهلل قول ما شاء

هَاَعْن طُفَْيِل ْبِن َسْخبََرةَ أَِخي َعائَِشةَ أِلُ  َكأَاَّهُ َمرَّ بَِرْهٍط  ،أَاَّهُ َرأَى فِيَما يََرى النَّائِمُ ، مِّ

                                                 

 (.2202(، ومالم )6050البخاري ) 2

 (.2200رواه مالم ) 6

فاااي ( وصاااححه شااايخنا الاااوابعي رحماااه هللا 6/55، والحااااكم )(1/202رواه أحماااد ) 3

 (.606« )الصحيح الماند»

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2222) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.6/333) «صحيح الترغيب والترهيب»
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لَْواَل أَاَُّكْم تَْزُعُموَن أَنَّ  ،اْلقَْومُ  إِاَُّكْم أَْاتُمُ  :اَْحُن اْليَهُوُب قَالَ  :قَالُوا ؟َمْن أَْاتُمْ  :ِمن اليَهُوِب فَقَالَ  

دٌ  ،َوأَْاتُُم اْلقَْومُ  :اْليَهُوبُ  ُعَزْيًرا اْبُن هللا فَقَالَتِ  ثُمَّ  ،لَْواَل أَاَُّكْم تَقُولُوَن َما َشاَء هللا َوَشاَء ُمَحمَّ

لَْواَل  ،اْلقَْومُ  إِاَُّكْم أَْاتُمُ  :قَالُوا اَْحُن النََّصاَرى فَقَالَ  ؟َمْن أَْاتُمْ  :َمرَّ بَِرْهٍط ِمَن النََّصاَرى فَقَالَ 

َما َشاَء هللا َوَما  :لَْواَل أَاَُّكْم تَقُولُونَ  ،َوإِاَُّكْم أَْاتُْم اْلقَْومُ  :ُن هللا قَالُواالَمِايُح ابْ  :أَاَُّكْم تَقُولُونَ 

دٌ  ا أَْصبََح أَْخبََر بِهَا َمْن أَْخبَرَ  ،َشاَء ُمَحمَّ َهْل أَْخبَْرَت » :فَأَْخبََرهُ فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ  ،فَلَمَّ

ا ا َصلَّْوا َخطَبَهُْم فََحِمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيهِ  «نََعمْ » :اُن قَالَ َعفَّ  :قَالَ  «؟بَِها أََحدا إِنَّ » :ثُمَّ قَالَ  ،فَلَمَّ

َكلَِمةا َكاَن يَْمنُُعنِي  :َوإِنَُّكْم ُكْنتُْم تَقُولُونَ  ،طُفَْيًلا َرأَى ُرْؤيَا فَأَْخبََر بَِها َمْن أَْخبََر ِمْنُكمْ 

د   ،ََل تَقُولُوا َما َشاَء هللا» :قَالَ  «َهاُكْم َعْنَهاالَحيَاُء ِمْنُكْم أَْن أَنْ  رواه «. َوَما َشاَء ُمَحمَّ

أحمد
2
. 

َما َشاَء هللا َوَشاَء  :ََل تَقُولُوا: »قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن ُحَذْيفَةَ و

أبو باوب، والبيهقي رواه «.ثُمَّ َشاَء فًَُلن   ،َما َشاَء هللا :َولَِكْن قُولُوا ،فًَُلن  
6
. 

: ما شاء هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رجل للنبي  مارضي هللا عنه عن ابن عباسو (6235

، «األبب المفرب». رواه البخاري في «جعلت هلل ندا، ما شاء هللا وحده»وشئت، قال: 

وابن ماجة
3
. 

 قول مطر نا بنوء كذا وكذا

َصاَلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى لَنَا َرُسوُل هللا : لَ أَاَّهُ قَا رضي هللا عنه، َعْن َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجهَنِيِّ 

ْبِح بِاْلُحَدْيبِيَِة َعلَى إِْثِر َسَماٍء َكااَْت ِمَن اللَّْيلَةِ  ا اْاَصَرَف النَّبِيُّ  ،الصُّ أَْقبََل َعلَى النَّاسِ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ

أَْصبََح ِمْن ِعبَاِدي » :قَالَ هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَُم  :قَالُوا «؟َهْل تَْدُروَن َماَذا قَاَل َرب ُكمْ » :فَقَالَ 

ا َمْن قَالَ  ،ُمْؤِمن  بِي َوَكافِر   فََذلَِك ُمْؤِمن  بِي َكافِر   ،ُمِطْرنَا بِفَْضِل هللا َوَرْحَمتِهِ  :فَأَمَّ

ا َمْن قَالَ  ،بِاْلَكْوَكبِ  ليهمتفق ع«. فََذلَِك َكافِر  بِي ُمْؤِمن  بِاْلَكْوَكبِ  ،بِنَْوِء َكَذا َوَكَذا :َوأَمَّ
3
. 

أَلَْم تََرْوا إِلَى »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (6231

                                                 

 (.2/231) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/06رواه أحمد ) 2

األلبااي رحمه هللا في  (، وصححه العالمة3/622(، والبيهقي )3150رواه أبو باوب ) 6

 (.230) «الصحيحة»

(، وحااانه العالمااة 6220(، واباان ماجااة )053) «األبب المفاارب»رواه البخاااري فااي  3

 (.231« )الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

 (.02(، ومالم )532البخاري ) 3

 ، أي: بعد والمراب بالاماء هنا: المطر.«على إثر سماء»
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َما أَْنَعْمُت َعلَى ِعبَاِدي ِمْن نِْعَمٍة إَِلَّ أَْصبََح فَِريق  ِمْنُهْم بَِها َكافِِريَن  :َما قَاَل َرب ُكْم قَالَ 

لمرواه ما«. َوبِاْلَكَواِكبِ  ،يَقُولُوَن اْلَكَواِكبُ 
2
. 

 ملسو هيلع هللا ىلصُمِطَر النَّاُس َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ  :قَالَ وعن ابن عباس رضي هللا عنهما  (6230

َوقَاَل  ،هَِذِه َرْحَمةُ هللا :قَالُوا «أَْصبََح ِمَن النَّاِس َشاِكر  َوِمْنُهْم َكافِر  » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ 

فاََل أُْقِاُم بَِمَواقِِع النُُّجوِم َحتَّى بَلََغ ﴿ ْت هَِذِه اآْليَةُ فَنََزلَ  :لَقَْد َصَدَق اَْوُء َكَذا َوَكَذا قَالَ  :بَْعُضهُمْ 

بُونَ  ﴾ رواه مالمَوتَْجَعلُوَن ِرْزقَُكْم أَاَُّكْم تَُكذِّ
6
. 

 قول الرجل ألخيه املسلم ياكافر

أَي َما اْمِرٍئ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  قال :قَالَ عن ابن عمر رضي هللا عنهما  (6232

متفق  «.َوإَِلَّ َرَجَعْت َعلَْيهِ  :فَقَْد بَاَء بَِها أََحُدُهَما إِْن َكاَن َكَما قَالَ  ،َكافِرُ يَا  :قَاَل ِْلَِخيهِ 

عليه
3
. 

لَْيَس ِمْن َرُجٍل ادََّعى » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي َذرٍّ و

ْأ َمْقَعَدهُ ِمَن  ،َمْن ادََّعى َما لَْيَس لَهُ فَلَْيَس ِمنَّاوَ  ،لَِغْيِر أَبِيِه َوُهَو يَْعلَُمهُ إَِلَّ َكفَرَ  َوْليَتَبَوَّ

متفق عليه «.َعُدوَّ هللا َولَْيَس َكَذلَِك إَِلَّ َحاَر َعلَْيهِ  :أَْو قَالَ  ،َوَمْن َدَعا َرُجًلا بِاْلُكْفرِ  ،النَّارِ 
3
. 

                                                 

 (. 06رواه مالم ) 2

 (.03ه مالم )روا 6

 (.20(، ومالم )2203البخاري ) 3

 (.22( ومالم )2031البخاري ) 3

 : رجع.«حار»
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 قول إن شاء اهلل يف الدعاء 

اللهمَّ اْغفِْر لِي  :ََل يَقُولَنَّ أََحُدُكمْ » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ   عنهرضي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َعاِء فَإِنَّ هللا َصانِع  َما َشاَء ََل ُمْكِرهَ  ،اللهمَّ اْرَحْمنِي إِْن ِشْئتَ  ،إِْن ِشْئتَ  لِيَْعِزْم فِي الد 

متفق عليه «.لَهُ 
2
. 

 َولَِكْن لِيَْعِزمِ  ،مَّ اْغفِْر لِي إِْن ِشْئتَ اللهًَل يَقُْل: إَِذا َدَعا أََحُدُكْم فَ »وفي رواية لمالم 

ْغبَةَ  الَمْسأَلَةَ، َوْليَُعظِّمِ   «.ََل يَتََعاظَُمهُ َشْيء  أَْعطَاهُ  هللافَإِنَّ  ؛الرَّ

إَِذا َدَعا أََحُدُكْم فَْليَْعِزْم فِي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ و

متفق عليه«. اللهمَّ إِْن ِشْئَت فَأَْعِطنِي فَإِنَّ هللا ََل ُمْستَْكِرهَ لَهُ  ،َوََل يَقُلْ  ،َعاءِ الد  
6
. 

 قول شاهنشاه للسلطان وغريه ألن معناه مل  امللوك وال يوصف بذل  غري اهلل تعاىل

َرُجل   ،اْسٍم ِعْنَد هللاإِنَّ أَْخنََع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

متفق عليه «.تََسمَّى َملَِك اْْلَْمًَلكِ 
3
. 

 سب الدهر

يُْؤِذينِي اْبُن  :قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

. متفق عليه«قَلُِّب اللَّْيَل َوالنََّهارَ أُ  ،َوأَنَا الدَّْهُر بِيَِدي اْْلَْمرُ  ،يَُسب  الدَّْهرَ  ،آَدمَ 
3
. 

 سب احلمى

أَْو  ،َبَخَل َعلَى أُمِّ الاَّائِبِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ما،َرِضَي هللا َعْنهُ  بن َعْبِد هللا َعْن َجابِرٍ 

اْلُحمَّى اَل  :قَالَتِ  «؟فِينَ أَْو يَا أُمَّ الُمَسيَِّب تَُزْفزِ  ،َما لَِك يَا أُمَّ السَّائِبِ » :أُمِّ الُمَايَِّب فَقَالَ 

َكَما يُْذِهُب اْلِكيُر  ،فَإِنََّها تُْذِهُب َخطَايَا بَنِي آَدمَ  ؛ََل تَُسبِّي الُحمَّى» :فَقَالَ  .بَاَرَك هللا فِيهَا

رواه مالم «.ِديدِ َخبََث اْلحَ 
1
. 

                                                 

 (، 6201(، ومالم )2331البخاري ) 2

 (.6205(، ومالم )2335البخاري ) 6

 (.6233(، ومالم )2601البخاري ) 3

 قال سفيان بن عيينه: مثل شاهنشاه.

 (.6632(، ومالم )4826البخاري ) 3

 = (.6101م )رواه مال 1



 الترهيب من بعض األلفاظ                                                            

 

2036 

 سب الدي 

ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  الجهني رضي هللا عنه َعْن َزْيِد ْبِن َخالِدٍ  (6236

يكَ  ًَلةِ  ،تَُسب وا الدِّ رواه أبو باوب«. فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّ
2
. 

 سب الريح

ََل تَُسب وا » ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ  (6233

يَح فَإَِذا َرأَْيتُْم َما تَْكَرُهونَ  يحِ اللهمَّ إِنَّا نَْسأَ  :فَقُولُوا ،الرِّ َوَخْيِر َما  ،لَُك ِمْن َخْيِر َهِذِه الرِّ

يحِ  ،َوَخْيِر َما أُِمَرْت بِهِ  ،فِيَها َوَشرِّ َما أُِمَرْت  ،َوَشرِّ َما فِيَها ،َونَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ َهِذِه الرِّ

رواه الترمذي«. بِهِ 
6
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ وعن أبي هريرة رضي هللا عنه  (6233

يُح ِمْن َرْوِح هللا» ْحَمةِ  ،الرِّ فَإَِذا َرأَْيتُُموَها فًََل  ،َوتَأْتِي بِاْلَعَذابِ  ،فََرْوُح هللا تَأْتِي بِالرَّ

َها ،َوَسلُوا هللا َخْيَرَها ،تَُسب وَها رواه أبو باوب«. َواْستَِعيُذوا بِاهلل ِمْن َشرِّ
3
. 

 الُفْحُش والبذاءة

ليس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي  عنهبن ماعوب رضي هللا عن عبد هللا (6231

األبب ». رواه البخاري في «المؤمن بالطعان، وال اللعان، وال الفاحش، وال البذيء

«المفرب
3
. 

 ،َمْه يَا َعائَِشةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال  (6232

شَ  رواه مالم«. فَإِنَّ هللا ََل يُِحب  اْلفُْحَش َوالتَّفَح 
1
. 

=

                                                                                                                                   

 ، أي: تتحركين حركة سريعة ومعناه: ترتعد. «تزفزفين»قوله: 

 (.6/20) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1202رواه أبو باوب ) 2

-6/105) «الجامع الصاحيح»( وصححه شيخنا رحمه هللا في 6613رواه الترمذي،) 6

101.) 

 «الجااااامع الصااااحيح»هللا فااااي (، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه 1010رواه أبااااو باوب ) 3

(6/105.) 

(، وصححه شيخنا 2105(، والترمذي )222)ص «األبب المفرب»رواه البخاري في  3

 (.1/613« )الجامع الصحيح»رحمه هللا في 

 (.6221رواه مالم ) 1



  الترهيب من بعض األلفاظ

 

2033 

 

َعْن ُخلُقِ  رضي هللا عنها َسأَْلُت َعائَِشةَ عبد هللا الجدلي قال:  وعن أبي (6230 

ا» :فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  شا ا َوََل ُمتَفَحِّ اباا فِي اْْلَْسَواقِ  ،لَْم يَُكْن فَاِحشا َوََل يَْجِزي  ،َوََل َصخَّ

يِّئَةَ  يِّئَِة السَّ رواه الترمذي«. َولَِكْن يَْعفُو َويَْصفَحُ  ،بِالسَّ
2
. 

يَمانِ  الَحيَاُء ِمنَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و  ،اإْلِ

يَماُن فِي الَجنَّةِ  رواه أحمد، والترمذي«. َوالَجفَاُء فِي النَّارِ  ، الَجفاءَ  َواْلبََذاُء ِمنَ  ،َواإْلِ
6
. 

اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة العوام  التقعري يف الكالم بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشيِّ

 وحنوهم

 «َهلََك الُمتَنَطُِّعونَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن ماعوب رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا

. رواه مالمقَالَهَا ثاََلثًا
3
. 

إِنَّ »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا بن العاص رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َعْمٍروو

َجاِل الَِّذي يَتََخلَُّل بِلَِسانِهِ ْبغِ هللا يُ  رواه أحمد، وأبو «.َكَما تَتََخلَُّل اْلبَقََرةُ  ،ُض اْلبَلِيَغ ِمَن الرِّ

باوب، والترمذي
3
. 

إِنَّ ِمْن أََحبُِّكْم إِلَيَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ِر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، َعْن َجابِ و

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ َوأَْقَربِ  َوإِنَّ أَْبَغَضُكْم إِلَيَّ َوأَْبَعَدُكْم ِمنِّي  ،أََحاِسنَُكْم أَْخًَلقاا ،ُكْم ِمنِّي َمْجلِسا

ا يَْوَم اْلقِيَاَمةِ  قُونَ  ،الثَّْرثَاُرونَ  ،َمْجلِسا قَْد  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «َوالُمتَفَْيِهقُونَ  ،َوالُمتََشدِّ

قُونَ  ،ْرثَاُرونَ َعلِْمنَا الثَّ  رواه الترمذي«. الُمتََكبُِّرونَ » :قَالَ  ؟فََما الُمتَفَْيِهقُونَ  ،َوالُمتََشدِّ
1
. 

                                                 

 «الجااااامع الصااااحيح»(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 2/210رواه الترمااااذي ) 2

(1/613-611.) 

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 2/235(، والترمااذي )6/112رواه أحمااد) 6

 (.1/611) «الصحيح

 : المبالغون في األمور.«المتنطعون»(. و6200مالم ) 3

(، وهااو فااي 6510( ، والترمااذي )1001(، وأبااو باوب )221و6/250رواه أحمااد ) 3

 (.550) «الصحيحة»

 (. 012(، وهو في الصحيحة )6205رواه الترمذي ) 1

: المتطااول علاى النااس بكالماه، وياتكلم «المتشادق»هو كثيار الكاالم تكلفًاا، و «رثارالث»

 =، وهاو ءأصله من الفهق، وهو االمتال «المتفيهق»بملء فيه تفاصًحا، وتعظيًما لكالمه، و
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تِي »:ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  رضي هللا عنه َعْن أَبِي أَُماَمةَ و َسيَُكوُن ِرَجال  ِمْن أُمَّ

َراِب، َويُْلبُِسوَن أَْلَواَن اللِّبَاِس، َويَتََشدَّقُوَن يَأُْكلُوَن أَْلَواَن الطََّعاِم، َويَْشَربُوَن أَْلَواَن ال شَّ

تِي رواه الطبرااي .«فِي اْلَكًلِم، فَأُولَئَِك ِشَراُر أُمَّ
2
. 

 قول خبثح نفسي

 ،ََل يَقُولَنَّ أََحُدُكْم َخبُثَْت نَْفِسي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا

متفق عليه«. لَقَِسْت نَْفِسي ،يَقُلْ َولَِكْن لِ 
6
. 

 َماَكْرتسمية العنب 

وا اْلِعنََب اْلَكْرمَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  فَإِنَّ  ،ََل تَُسم 

ُجُل الُمْسلِمُ  متفق عليه«. اْلَكْرَم الرَّ
3
. 

 :ََل تَقُولُوا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ وعن وائل بن حجر رضي هللا عنه،  (6235

رواه مالم«. َوالَحْبلَةُ  ،اْلِعنَبُ  :اْلَكْرُم َولَِكْن قُولُوا
3
. 

=

                                                                                                                                   

الذي يمأل فمه بالكالم، ويتوسع فيه ويغرب به تكبًرا، وارتفاًعا، وإظهااًرا للفضايلة علاى 

 (.232عند حديث رقم ) «الصالحينرياض »غيره اهـ من 

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 0126رقاام ) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  2

 (.2512« )الصحيحة»

( 6612(، وماااالم )2250(، ورواه البخااااري )6610(، وماااالم )2201البخااااري ) 6

 عن سهل بن حنيف رضي هللا عنه.

: غثياات وهااو معنااى لقااات، ولكاان كااره لفااظ «خبثاات»قااال النااووي: قااال العلماااء: معنااى 

 الخبث.

 .«إِاََّما اْلَكْرُم قَْلُب اْلُمْؤِمنِ »(، وفي رواية لهما 6630(، ومالم )2253البخاري ) 3

 (.6635رواه مالم ) 3
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 وصف حماسن املرأة لرجل إال أن حيتاج إىل ذل  لغرض شرعي كنكاحها وحنوه 

ْرأَةُ الَمْرأَةَ ََل تُبَاِشُر المَ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  ،َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوٍب َرِضَي هللا َعْنهُ 

رواه البخاري«. فَتَْنَعتََها لَِزْوِجَها َكأَنَّهُ يَْنظُُر إِلَْيَها
2
. 

 الترهيب من أمور تتعلق بحق الزوج

 امتناع املرأة من فراش زوجها إذا دعاها ومل يكن را عذر شرعي

ُجلُ  َدَعا إَِذا» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : رضي هللاُ َعْنهُ قَالَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   إِلَى اْمَرأَتَهُ  الرَّ

متفق عليه«. تُْصبِحَ  َحتَّى الَمًَلئَِكةُ  لََعنَْتَها ؛َعلَْيَها َغْضبَانَ  فَبَاتَ  ،فَأَبَتْ  ،فَِراِشهِ 
2
. 

 ،فَِراِشَها إِلَى اْمَرأَتَهُ  يَْدُعو َرُجلٍ  ِمنْ  َما بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي»وفي رواية لمالم: 

َماءِ  فِي الَِّذي َكانَ  إَِلَّ  هِ َعلَيْ  فَتَأْبَى  «.َعْنَها يَْرَضى َحتَّى َعلَْيَها َساِخطاا السَّ

ُجُل َزْوَجتَهُ  إَِذا َدَعا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن طَْلِق ْبِن َعلِيٍّ و الرَّ

والترمذي رواه أحمد،«. فَْلتَأْتِِه َوإِْن َكانَْت َعلَى التَّن ورِ  ،لَِحاَجتِهِ 
3
. 

الَمْرأَةُ َل تَُؤدِّي َحقَّ هللا »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  رضي هللا عنهَعْن َزْيِد بن أَْرقََم و

َي َحقَّ َزْوِجَها  «.َحتَّى لَْو َسأَلََها َوِهي َعلَى ظَْهِر قَتٍَب لَْم تَْمنَْعهُ نَْفَسَها ،َعلَْيَها َحتَّى تَُؤدِّ

رواه الطبرااي
3
. 

 رأة تطوًعا وزوجها حاضر إال بإذنهصوم امل

ََل يَِحل  لِْلَمْرأَِة » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6231

ٍة َعْن َوَما أَْنفَقَْت ِمْن نَفَقَ  ،َوََل تَأَْذَن فِي بَْيتِِه إَِلَّ بِإِْذنِهِ  ،أَْن تَُصوَم َوَزْوُجَها َشاِهد  إَِلَّ بِإِْذنِهِ 

                                                 

 (.1630رواه البخاري ) 2

 ، أي: تصفها.«فتنعتها»

 (.2332(، ومالم )1213رواه البخاري ) 6

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2220رمااذي )(، والت3/66رواه أحمااد ) 3

 (.2132) «صحيح الترغيب والترهيب»

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 1053) «الكبياار»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.2133) «صحيح الترغيب والترهيب»
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متفق عليه«. َغْيِر أَْمِرِه فَإِنَّهُ يَُؤدَّى إِلَْيِه َشْطُرهُ 
2
. 

َجاَءِت اْمَرأَةُ َصْفَواَن ْبِن الُمَعطَِّل إِلَى : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ و

ْفَواَن ْبَن الُمَعطَِّل يَْضِربُنِي إَِذا إِنَّ َزْوِجي صَ  ،يَا َرُسوَل هللا :َواَْحُن ِعْنَدهُ فَقَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

 :قَالَ  ،َواَل يَُصلِّي َصاَلةَ اْلفَْجِر َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  ،َويُفَطُِّراِي إَِذا ُصْمتُ  ،َصلَّْيتُ 

ا قَالَتْ  :َوَصْفَواُن ِعْنَدهُ قَالَ  ا قَْولُهَا يَْضِربُ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  :فََاأَلَهُ َعمَّ نِي إَِذا َصلَّْيُت أَمَّ

ا  ،لَْو َكااَْت ُسوَرةٌ َواِحَدةٌ لََكفَِت النَّاسَ  :فَقَالَ  :فَإِاَّهَا تَْقَرأُ ُسوَرتَْيِن فَقَْد اَهَْيتُهَا َعْنهَا قَالَ  َوأَمَّ

يَْوَمئٍِذ  :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فَقَاَل َرُسولُ  :فَإِاَّهَا تَُصوُم َوأَاَا َرُجٌل َشابٌّ فاََل أَْصبُِر قَالَ  ،قَْولُهَا يُفَطُِّراِي

ا قَْولُهَا بِأَاِّي اَل أَُصلِّي َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ  :قَالَ  «ََل تَُصوَمنَّ اْمَرأَة  إَِلَّ بِإِْذِن َزْوِجَها»  :َوأَمَّ

إَِذا اْستَْيقَْظَت فَ  :قَالَ  ،فَإِاَّا أَْهُل بَْيٍت قَْد ُعِرَف لَنَا َذاَك اَل اََكاُب اَْاتَْيقِظُ َحتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ 

. رواه أحمد، وأبو باوبفََصلِّ 
6
. 

 إذن املرأة ألحد يف بيتها بغري إذن زوجها

ََل يَِحل  لِْلَمْرأَِة أَْن تَُصوَم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 

َوَما أَْنفَقَْت ِمْن نَفَقٍَة َعْن َغْيِر أَْمِرِه  ،فِي بَْيتِِه إَِلَّ بِإِْذنِهِ َوََل تَأَْذَن  ،َوَزْوُجَها َشاِهد  إَِلَّ بِإِْذنِهِ 

متفق عليه«. فَإِنَّهُ يَُؤدَّى إِلَْيِه َشْطُرهُ 
3
. 

ةَ اْلَوَباِع َمَع رضي هللا عنه،  َعْمِرو ْبِن اأْلَْحَوصِ  وعن (6210 أَاَّهُ َشِهَد َحجَّ

ةً فَقَالَ  ،َعلَْيهِ فََحِمَد هللا َوأَْثنَى  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا  أَََل » :َوَذكََّر َوَوَعظَ فََذَكَر فِي اْلَحِديِث قِصَّ

ا فَإِنََّما ُهنَّ َعَوان  ِعْنَدُكمْ   ،لَْيَس تَْملُِكوَن ِمْنُهنَّ َشْيئاا َغْيَر َذلِكَ  ،َواْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْيرا

َواْضِربُوُهنَّ َضْرباا  ،َعْلَن فَاْهُجُروُهنَّ فِي الَمَضاِجعِ فَإِْن فَ  ،إَِلَّ أَْن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَيِّنَةٍ 

حٍ  َولِنَِسائُِكْم  ،أَََل إِنَّ لَُكْم َعلَى نَِسائُِكْم َحق اا ،فَإِْن أَطَْعنَُكْم فًََل تَْبُغوا َعلَْيِهنَّ َسبِيًلا  ،َغْيَر ُمبَرِّ

ا َحق ُكْم َعلَى نَِسائُِكمْ  ،َعلَْيُكْم َحق اا َوََل يَأَْذنَّ فِي  ،فًََل يُوِطْئَن فُُرَشُكْم َمْن تَْكَرُهونَ  ،فَأَمَّ

أَْن تُْحِسنُوا إِلَْيِهنَّ فِي ِكْسَوتِِهنَّ  ،أَََل َوَحق ُهنَّ َعلَْيُكمْ  ،بُيُوتُِكْم لَِمْن تَْكَرهُونَ 

رواه الترمذي، وابن ماجة«.َوطََعاِمِهنَّ 
3
. 

                                                 

 (.2062(، ومالم )1211البخاري ) 2

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6311(، وأبااو باوب )3/50،53،51رواه أحمااد ) 6

 (.6/310) «الجامع الصحيح»

 (.2062(، ومالم )1211البخاري ) 3

فاي  رحمه هللا األلباايالعالمة  (، وحانه2512(، وابن ماجة )2223رواه الترمذي ) 3

 = (.6030« )اإلرواء»
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وا ، أي: ال تطلبا«فاال تبغاوا علايهن سابياًل »جماع عااياة وهاي: األسايرة.  «عوان»قوله: 

 طريقًا تحتجون به عليهنَّ وتؤذ واهن به. ،
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 كفران العشري

 أَْهلَِها أَْكثَرُ  فَإَِذا النَّارَ  أُِريتُ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : قَالَ  هللاُ عنهمارضي  َعبَّاسٍ  َعِن اْبنِ 

ْحَسانَ  َويَْكفُْرنَ  ،اْلَعِشيرَ  يَْكفُْرنَ » :قَالَ  ؟بِاهلل أَيَْكفُْرنَ  :قِيلَ  «يَْكفُْرنَ  النَِّساءُ   أَْحَسْنتَ  لَوْ  ،اإْلِ

ا ِمْنكَ  َرأَْيتُ  َما قَالَتْ  َشْيئاا كَ ِمنْ  َرأَتْ  ثُمَّ  ،الدَّْهرَ  إِْحَداُهنَّ  إِلَى متفق عليه«. قَط   َخْيرا
2
. 

َل ينظر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، عن النبي و (6212

. رواه الناائي في «وهي َل تستغني عنه ،إلى امرأة َل تشكر لزوجها تبارك وتعالى هللا

، والحاكم«عشرة النااء»
6
. 

 إسخاط الزوج

 ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ مة الباهلي رضي هللاُ عنه قال: عن أبي أما (6216

 ،َساِخط   َعلَْيَها َوَزْوُجَها بَاتَتْ  َواْمَرأَة   ،يَْرِجعَ  َحتَّى اْْلبِقُ  اْلَعْبدُ  :آَذانَُهمْ  َصًَلتُُهمْ  تَُجاِوزُ 

رواه الترمذي«. َكاِرُهونَ  لَهُ  َوُهمْ  قَْومٍ  َوإَِمامُ 
3
. 

                                                 

 (.100(، ومالم )61رواه البخاري ) 2

(، وصااححه العالمااة 6/210(، والحاااكم )631) «عشاارة النااااء»رواه الناااائي فااي  6

 (.651« )الصحيحة»(، و2133) «صحيح الترغيب والترهيب»األلبااي رحمه هللا في 

 (.3/11) «مع الصحيحالجا»(، وهو في 6/330رواه الترمذي ) 3
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 أمور تتعلق بالصالة الترهيب من

 رفع املأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل اإلمام

أََما يَْخَشى الَِّذي »قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي هريرة رضي هللا عنه، عن النبي  (6213

َمامِ  َل هللا َرْأَسهُ َرْأَس ِحَمارٍ  ،يَْرفَُع َرْأَسهُ قَْبَل اإْلِ متفق عليه«. أَْن يَُحوِّ
2
. 

فَلَمَّا  ،َذاَت يَْومٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى بِنَا َرُسوُل هللا : الَ قَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ و (6213

اَلةَ أَْقبََل َعلَْينَا بَِوْجِهِه فَقَالَ  ُكوعِ » :قََضى الصَّ  ،أَي َها النَّاُس إِنِّي إَِماُمُكْم فًََل تَْسبِقُونِي بِالر 

ُجودِ   :ثُمَّ قَالَ  ،َوِمْن َخْلفِي ،َراُكْم أََماِميفَإِنِّي أَ  ،َوََل بِاَِلْنِصَرافِ  ،َوََل بِاْلقِيَامِ  ،َوََل بِالس 

ٍد بِيَِدهِ  ا ،لَْو َرأَْيتُْم َما َرأَْيُت لََضِحْكتُْم قَلِيًلا  ،َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ َوَما  :قَالُوا «َولَبََكْيتُْم َكثِيرا

رواه مالم«. َرأَْيُت الَجنَّةَ َوالنَّارَ » :قَالَ  ؟َرأَْيَت يَا َرُسوَل هللا
6
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعْن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَانَ و (6211

فَإِنَّهُ َمْهَما أَْسبِْقُكْم بِِه إَِذا َرَكْعُت تُْدِرُكونِي بِِه إَِذا  ،َوََل بُِسُجودٍ  ،ََل تُبَاِدُرونِي بُِرُكوعٍ »

بن ماجةرواه أبو باوب، وا«. إِنِّي قَْد بَدَّْنتُ  ،َرفَْعتُ 
3
. 

 وضع اليد على اخلاصرة يف الصالة

ُجُل ُمْختَِصًرا ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  . أَاَّهُ اَهَى أَْن يَُصلَِّي الرَّ

متفق عليه
3
. 

ِري َصلَّْيُت إِلَى َجْنِب اْبِن ُعَمَر فََوَضْعُت يَِدي َعلَى َخصْ : َعْن ِزيَاِب ْبِن ُصبَْيٍح قَالَ و

ا َصلَّْيُت قُْلتُ  :فَقَالَ  يَا  :َعْبُد هللا ْبُن ُعَمَر قُْلتُ  :لَِرُجٍل َمْن هََذا قَالَ  :لِي هََكَذا َضْربَةً بِيَِدِه فَلَمَّ

ْحَمِن َما َرابََك ِمنِّي قَالَ  ْلُب َوإِنَّ َرُسوَل هللا  :أَبَا َعْبِد الرَّ . رواه أبو اَهَااَا َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ هََذا الصَّ

اوب، والناائيب
1
. 

                                                 

 (360(، ومالم )212البخاري ) 2

 (.362رواه مالم ) 6

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 123(، واباان ماجااة )212رواه أبااو باوب ) 3

 (.6/261« )الصحيح

 (.131(، ومالم )2621البخاري ) 3

(، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا فااااي 6/260(، والناااااائي )3/200رواه أبااااو باوب ) 1

 (.6/263) «الجامع الصحيح»
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 إليه أومع مدافعة األخبثني وهما البول والغائط وُقُتالصالة حبضرة الطعام ونفسه َت

ََل » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  (6212

رواه مالم«. َوََل ُهَو يَُدافُِعهُ اْْلَْخبَثَانِ  ،َصًَلةَ بَِحْضَرِة الطََّعامِ 
2
. 

ََل يَقُوُم أََحُدُكْم إِلَى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه هَُرْيَرةَ  َعْن أَبِيو

ًَلةِ  رواه أحمد، وابن ماجة«. َوبِِه أَذاى ،الصَّ
6
. 

ََل يَقُوُم أََحد  ِمَن الُمْسلِِميَن » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن ثَْوبَانَ و

رواه ابن ماجة«. ى يَتََخفَّفَ َوُهَو َحاقِن  َحتَّ 
3
. 

ُجُل َوهَُو َحاقِنٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي أَُماَمةَ و . اَهَى أَْن يَُصلَِّي الرَّ

رواه ابن ماجة
3
. 

اَلةُ فَأََخَذ بِيَِد : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن اأْلَْرقَمِ و (6210 أُقِيَمِت الصَّ

َمهُ َوَكاَن إَِماَم قَْوِمِه َوقَالَ َرُجٍل فَقَ  ًَلةُ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :دَّ  ،إَِذا أُقِيَمِت الصَّ

رواه أبو باوب، والترمذي، والناائي وابن ماجة«. الَخًَلَء فَْليَْبَدْأ بِالَخًَلءِ  َوَوَجَد أََحُدُكمُ 
1
. 

 رفع البصر إىل السماء يف الصالة

َما بَاُل أَْقَواٍم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ ي هللا عنه عن أاس بن مالك رض (6215

لَيَْنتَهُنَّ » :َحتَّى قَالَ  ،فِي َذلِكَ  :فَاْشتَدَّ قَْولُهُ  «يَْرفَعُوَن أَْبَصاَرهُْم إِلَى السََّماِء فِي َصًَلتِِهمْ 

رواه البخاري«. َعْن َذلَِك أَْو لَتُْخطَفَنَّ أَْبَصاُرُهمْ 
2
. 

لَيَْنتَِهيَنَّ أَْقَوام  » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْبِن َسُمَرةَ  َعْن َجابِرِ و

                                                 

 (.120رواه مالم ) 2

(، وصاححه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 225(، وابن ماجاة )6/336رواه أحمد ) 6

 .«صحيح ابن ماجة»

 يعني: البول والغائط. «أذى»

 .«صحيح ابن ماجة»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 221رواه ابن ماجة ) 3

 (.2536) «صحيح الجامع»(، وصححه األلبااي رحمه هللا في 220رواه ابن ماجة ) 3

(، وابااان ماجاااة   6/220(، والنااااائي )2/331(، والترماااذي )2/215رواه أباااو باوب ) 1

 (.6/13) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 2/606)

 (.010رواه البخاري ) 2
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ًَلةِ   َماِء فِي الصَّ رواه مالم«. أَْو ََل تَْرِجُع إِلَْيِهمْ  ،يَْرفَعُوَن أَْبَصاَرُهْم إِلَى السَّ
2
. 

ْنتَِهيَنَّ أَْقَوام  لَيَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6211

ًَلةِ  َعاِء فِي الصَّ َماِء أَْو لَتُْخطَفَنَّ أَْبَصاُرُهمْ  ،َعْن َرْفِعِهْم أَْبَصاَرُهْم ِعْنَد الد  رواه  «.إِلَى السَّ

مالم
6
. 

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ وعن رجل  (6220

َماءِ  ،ًَلةِ َكاَن أََحُدُكْم فِي الصَّ  رواه أحمد،  «.أَْن يُْلتََمَع بََصُرهُ  ،فًََل يَْرفَْع بََصَرهُ إِلَى السَّ

والناائي
3
. 

 اإللتفات يف الصالة لغري عذر

إِنَّ هللا أََمَر يَْحيَى ْبَن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعِن اْلَحاِرِث اأْلَْشَعِريِّ 

َوإِنَّهُ َكاَد أَْن  ،أَْن يَْعَمَل بَِها َويَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يَْعَملُوا بَِها :اتٍ َزَكِريَّا بَِخْمِس َكلِمَ 

َوتَأُْمَر بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن  :إِنَّ هللا أََمَرَك بَِخْمِس َكلَِماٍت لِتَْعَمَل بَِها :يُْبِطَئ بَِها فَقَاَل ِعيَسى

ًَلِة فَإَِذا َصلَّْيتُْم فًََل تَْلتَفِتُوا إِنَّ فَ »... ومنها «يَْعَملُوا بَِها فَإِنَّ هللا يَْنِصُب  ،هللا أََمَرُكْم بِالصَّ

رواه أحمد، والترمذي«. َوْجَههُ لَِوْجِه َعْبِدِه فِي َصًَلتِِه َما لَْم يَْلتَفِتْ 
3
. 

اَلةِ َعِن االْلتِفَ  ملسو هيلع هللا ىلصَسأَْلُت َرُسوَل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و  ؟اِت فِي الصَّ

رواه البخاري«. ُهَو اْختًَِلس  يَْختَلُِسهُ الشَّْيطَاُن ِمْن َصًَلِة اْلَعْبدِ » :فَقَالَ 
1
. 

وأمراي  :قال: اهااي خليلي عن ثالث رضي هللا عنهعن أبي هريرة و (6222

بثالث: اهااي أن أاقر، اقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، أو أقعي إقعاء الابع، 

. رواه أحمد، ي بالوتر قبل النوم، وصوم ثالثة أيام من كل شهر، وصالة الضحىوأمرا

                                                 

 (.365رواه مالم ) 2

 (.361رواه مالم ) 6

الجااامع »(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/0(، والناااائي )3/332د )رواه أحماا 3

 (.6/13)« الصحيح

 يختلس فال يرجع إليه.  «يلتمع»

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 6523و6523(، والترمااذي )3/606رواه أحمااد ) 3

 .«الصحيح الماند»

 (، واالختالس: هو االختطاف بارعة على حين غفلة.012رواه البخاري ) 1
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وأبو يعلى
2
. 

 الصالة يف ثوب أو على فراش فيه أعالم وخطوط تشغل املصلي

َصلَّى فِي َخِميَصٍة لَهَا أَْعاَلٌم  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنها،  َعْن َعائَِشةَ  (6226

متفق عليه«. َوْأتُونِي بِأَْنبَِجانِيَّةٍ  ،اْذَهبُوا بَِها إِلَى أَبِي َجْهمٍ  ،ِذهِ َشَغلَْتنِي أَْعًَلُم هَ » :فَقَالَ 
6
. 

َكاَن قَِراٌم لَِعائَِشةَ َستََرْت بِِه َجااَِب بَْيتِهَا فَقَاَل رضي هللا عنه قال:  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ و

رواه «.  تََزاُل تََصاِويُرهُ تَْعِرُض فِي َصًَلتِيفَإِنَّهُ ََل  ،أَِميِطي َعنَّا قَِراَمِك َهَذا» :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

البخاري
3
. 

 الصالة إىل غري سرتة

َل تصل إَل إلى سترة، وَل : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  : قالقالعن ابن عمر رضي هللا عنهما 

. رواه ابن خزيمة، وابن «تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإنما هو شيطان

حبان
3
. 

 ي املصلياملرور بني يد

عن أبي جهيم عبد هللا بن الحارث بن الصمة األاصاري رضي هللا عنه  (6223

لَْو يَْعلَُم الَمار  بَْيَن يََدْي الُمَصلِّي َماَذا َعلَْيِه لََكاَن أَْن يَقَِف » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا قال: 

                                                 

(، وحانه العالمة األلباااي رحماه هللا 6221(، وأبو يعلى )6/322،621رواه أحمد ) 2

 .(6/233« )ملسو هيلع هللا ىلصصالة النبي  أصل صفة»في 

 (.112(، ومالم )303البخاري ) 6

 اإلابجااية: كااء غليظ ال علم له. «بأابجااية»كااء مربع له علمان.  «خميصة»

 : شغلتني.«ألهتني» 

 (.303رواه البخاري ) 3

أي: ألوااه وأشكاله، ال أاها مان ذوات «، تصاويره»ستر من صوف ذو ألوان. «: قرام»

 األرواح.

 : تلوح.«تعرض»

(، وقال العالمة األلباااي رحماه 6321،6326(، وابن حبان )500رواه ابن خزيمة ) 3

 (: إسنابه جيد.2/221) «ملسو هيلع هللا ىلصأصل صفة صالة النبي »هللا في 
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ا لَهُ ِمْن أَْن يَُمرَّ بَْيَن يََدْيهِ   متفق عليه«. أَْربَِعيَن َخْيرا
2
. 

 الصالة إىل القبور

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمْرثٍَد اْلَغنَِويِّ  (6223

رواه مالم «.َوََل تَْجلُِسوا َعلَْيَها ،ََل تَُصل وا إِلَى اْلقُبُورِ »
6
. 

 شروع اإلنسان يف نافلة بعد شروع املؤذن يف إقامة الصالة

ًَلةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ي هللا عنه، رض َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  فًََل َصًَلةَ  ،إَِذا أُقِيَمِت الصَّ

رواه مالم«. إَِلَّ الَمْكتُوبَةُ 
3
. 

َمرَّ بَِرُجٍل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمالٍِك اْبِن بَُحْينَةَ و

ْبحِ  ا اْاَصَرْفنَا أََحْطنَا اَقُولُ  ،فََكلََّمهُ بَِشْيٍء اَل اَْدِري َما هُوَ  يَُصلِّي َوقَْد أُقِيَمْت َصاَلةُ الصُّ  :فَلَمَّ

ْبَح أَْربَعاا» لي: قَالَ  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَماَذا قَاَل لََك َرُسوُل هللا  متفق « يُوِشُك أَْن يَُصلَِّي أََحُدُكْم الص 

عليه
3
. 

َرُجٌل الَمْاِجَد  َبَخلَ  :قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َسْرِجسَ و (6221

ثُمَّ َبَخَل َمَع َرُسوِل  ،فِي َصاَلِة اْلَغَداِة فََصلَّى َرْكَعتَْيِن فِي َجااِِب الَمْاِجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل هللا 

ا َسلََّم َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ًَلتَْيِن اْعتََدْدَت أَبَِصًَلتَِك َوْحَدَك أَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَلَمَّ ْم يَا فًَُلُن بِأَيِّ الصَّ

رواه مالم«. بَِصًَلتَِك َمَعنَا
1
. 

ْبِح فَقَاَم َرُجٌل يَُصلِّي : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن َعبَّاسٍ و أُقِيَمْت َصاَلةُ الصُّ

ْكَعتَْيِن فََجَذَب َرُسوُل هللا  ْبَح أَْربَعاا» :بِثَْوبِِه فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ رواه أحمد، وأبو «. أَتَُصلِّي الص 

يعلى
2
. 

                                                 

 .(100(، ومالم )120البخاري ) 2

 (.106رواه مالم ) 6

 (.020رواه مالم ) 3

 (.022(، ومالم )500البخاري ) 3

 ، أي: اجتمعنا حوله قائلين: ماذا قال لك.«أحطنا»قوله: 

 (.026رواه مالم ) 1

الجااامع »(، وحااانه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/331(، وأبااو يعلااى )6230رواه أحمااد ) 2

 (.6/23) «الصحيح
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 ب من أمور تتعلق بالصيامالترهي

 إفطار رمضان أو شيء منه بدون عذر شرعي

َرِغَم أَْنُف َرُجٍل ُذِكْرُت » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

 ،ْبَل أَْن يُْغفََر لَهُ َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعلَْيِه َرَمَضاُن ثُمَّ اْنَسلََخ قَ  ،ِعْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ 

رواه الترمذي«. َوَرِغَم أَْنُف َرُجٍل أَْدَرَك ِعْنَدهُ أَبََواهُ اْلِكبََر فَلَْم يُْدِخًَلهُ الَجنَّةَ 
2
. 

 اإلفطار قبل حتلة الصوم

بينا أنا »، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصأمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا عن أبي 

بعي فأتيا بي جبًل وعرا فقاَل لي: اصعد فقلت: إني َل نائم إذ أتاني رجًلن فأخذا بض

أطيقه، فقاَل: إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات 

أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم  يشديدة فقلت: ما هذه اْلصوات؟ قالوا: هذا عو

ال: قلت: من هؤَلء؟ قال: معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، ق

رواه الترمذي«. هؤَلء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم
6
. 

 تأخري الفطر إىل ظهور النجم

يُن » قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6222 ََل يََزاُل الدِّ

َل النَّاُس اْلفِْطرَ  ا َما َعجَّ ُرونَ ِْلَنَّ اْليَُهوَد َوالنََّصارَ  ،ظَاِهرا رواه أحمد، وأبو «. ى يَُؤخِّ

باوب، وابن حبان
3
. 

َل تزال : »ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه عن سهل بن سعدو (6220

إذا كان صائما أمر  ملسو هيلع هللا ىلصقال: وكان النبي « أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم

                                                 

-6/301) «الجااامع الصااحيح»صااحيح، وهااو فااي ( بإسااناب 1/130رواه الترمااذي ) 2

302.) 

 (.6/303) «الجامع الصحيح»( بإسناب صحيح، وهو في 6/601رواه الترمذي ) 6

 يفطرون قبل وقت اإلفطار. :«تحلة صومهم»: بعضدي. «بضبعي»

(، وحااانه شااايخنا 3103(، واباان ماجاااة )6313(، وأباااو باوب )6/310رواه أحمااد ) 3

 (.6/302) «صحيحالجامع ال»رحمه هللا في 
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ن حبان. رواه ابن خزيمة، و ابأفطر ؛رجال فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس 
2
. 

 تقديم رمضان بصوم يوم أو يومني احتياًطا لرمضان

ََل يَتَقَدََّمنَّ أََحُدُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6225

«. َذلَِك اْليَْومَ  إَِلَّ أَْن يَُكوَن َرُجل  َكاَن يَُصوُم َصْوَمهُ فَْليَُصمْ  ،َرَمَضاَن بَِصْوِم يَْوٍم أَْو يَْوَمْينِ 

متفق عليه
6
. 

 صوم يوم الش 

اِر ْبِن يَاِسرٍ : َعْن ِصلَةَ ْبِن ُزفََر قَالَ  (6221  :فَأُتَِي بَِشاٍة َمْصلِيٍَّة فَقَالَ  ،ُكنَّا ِعْنَد َعمَّ

ى بَْعُض اْلقَْومِ  اٌر َمْن َصاَم اْليَْوَم الَّذِ  :إِاِّي َصائٌِم فَقَالَ  :فَقَالَ  ،ُكلُوا فَتَنَحَّ ي يَُشكُّ فِيِه َعمَّ

. رواه أبو باوب، والترمذي، والناائي، وابن ماجةملسو هيلع هللا ىلصفَقَْد َعَصى أَبَا اْلقَاِسِم  ،النَّاسُ 
3
. 

 اجلماع يف الصوم

هَلَْكُت يَا َرُسوَل  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َرُجٌل إِلَى النَّبِيِّ : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

َهْل تَِجُد َما تُْعتُِق : »َوقَْعُت َعلَى اْمَرأَتِي فِي َرَمَضاَن قَالَ  :قَالَ  «؟لََككَ َوَما أَهْ » :قَالَ  ،هللا

فََهْل » :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟فََهْل تَْستَِطيُع أَْن تَُصوَم َشْهَرْيِن ُمتَتَابَِعْينِ » :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟َرقَبَةا 

 :بَِعَرٍق فِيِه تَْمٌر فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ َجلََس فَأُتَِي النَّبِيُّ  : قَالَ اَل  :قَالَ  «؟تَِجُد َما تُْطِعُم ِستِّيَن ِمْسِكيناا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصفََضِحَك النَّبِيُّ  ،أَْفقََر ِمنَّا فََما بَْيَن اَلبَتَْيهَا أَْهُل بَْيٍت أَْحَوُج إِلَْيِه ِمنَّا :قَالَ  «تََصدَّْق بَِهَذا»

متفق عليه«. فَأَْطِعْمهُ أَْهلَكَ  اْذَهبْ » :ثُمَّ قَالَ  ،َحتَّى بََدْت أَْايَابُهُ 
3
. 

                                                 

، وصاححه العالماة األلباااي رحماه (3120)(، وابان حباان 6022رواه ابن خزيماة ) 2

 (. 2/266) «صحيح الترغيب والترهيب»هللا في 

 (.2056(، ومالم )2123البخاري ) 6

 .ََ ، أي: الياتقبلن  «ال يتقدمنَّ »

اجااااة (، واباااان م3/213(، والناااااائي )252(، والترمااااذي )6333رواه أبااااو باوب ) 3

 (.122« )اإلرواء»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 2231)

 ، أي: يشك فيه أاه من رمضان أومن شعبان.«يشك فيه الناس»مشوية.  «مصلية»

 (.2222(، ومالم )2130رواه البخاري ) 3

همااا  «البتيهاا»العاارق: زابيال مناااوج مان الخااوص.  «بعارق»، أي جامعاات. «وقَْعاتُ »

 حرتا المدينة.
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 صوم احلائض والنفساء

ِ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  أَْو  ،فِي أَْضَحى ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل هللاَّ

ْقنَ » :فََمرَّ َعلَى النَِّااِء فَقَالَ  ،فِْطٍر إِلَى اْلُمَصلَّى ي أُِريتُُكنَّ أَْكثََر فَإِنِّ  ،يَا َمْعَشَر النَِّساِء تََصدَّ

ِ  :فَقُْلنَ  «أَْهِل النَّارِ  َما َرأَْيُت ِمْن  ،تُْكثِْرَن اللَّْعَن َوتَْكفُْرَن اْلَعِشيرَ » :قَالَ  ؟َوبَِم يَا َرُسوَل هللاَّ

ُجِل اْلَحاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ  ُن ِبينِنَا َوَعْقلِنَا َوَما اُْقَصا :قُْلنَ  «نَاقَِصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَْذَهَب لِلُبِّ الرَّ

 ِ ُجلِ » :قَالَ  ؟يَا َرُسوَل هللاَّ  :بَلَى قَالَ  :قُْلنَ  «؟أَلَْيَس َشَهاَدةُ اْلَمْرأَِة ِمْثَل نِْصِف َشَهاَدِة الرَّ

ِك فََذلِ » :بَلَى قَالَ  :قُْلنَ  «؟أَلَْيَس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصمْ  ،فََذلِِك ِمْن نُْقَصاِن َعْقلَِها»

. متفق عليه«ِمْن نُْقَصاِن ِدينَِها
2
.  

 ختصيص يوم اجلمعة بصيام أو ليلته بصالة من بني الليالي

وا لَْيلَةَ الُجُمَعِة بِقِيَاٍم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  ََل تَْختَص 

وا يَْومَ  ،ِمْن بَْيِن اللَّيَالِي إَِلَّ أَْن يَُكوَن فِي َصْوٍم  ،الُجُمَعِة بِِصيَاٍم ِمْن بَْيِن اْْلَيَّامِ  َوََل تَُخص 

رواه مالم«. يَُصوُمهُ أََحُدُكمْ 
6
. 

 ،ََل يَُصوَمنَّ أََحُدُكْم يَْوَم الُجُمَعةِ » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ وعنه 

ا قَْبلَهُ أَْو بَْعدَ  متفق عليه«. هُ إَِلَّ يَْوما
3
. 

ِد ْبِن َعبَّاٍب قَالَ و َعْن َصْوِم  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى النَّبِيُّ ما، أَسأَْلُت َجابًِرا َرِضَي هللا َعْنهُ  :َعْن ُمَحمَّ

. متفق عليهاََعمْ  :قَالَ  ؟يَْوِم اْلُجُمَعةِ 
3
. 

َعلَْيهَا  َبَخلَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ ، َعْن ُجَوْيِريَةَ بِْنِت اْلَحاِرِث َرِضَي هللا َعْنهَاو (6200

تُِريِديَن أَْن تَُصوِمي » :اَل قَالَ  :قَالَتْ  «؟أَُصْمِت أَْمسِ » :يَْوَم اْلُجُمَعِة َوِهَي َصائَِمةٌ فَقَالَ 

ا رواه البخاري «.فَأَْفِطِري» :اَل قَالَ  :قَالَتْ  «؟َغدا
1
. 

اْلُجُمَعةِ أَُصوُم يَْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ بَِشيًرا َسأََل النَّبِيَّ وعن ليلى امرأة بشير قالت:  (6202

أَْو  ،ََل تَُصْم يَْوَم اْلُجُمَعِة إَِلَّ فِي أَيَّاٍم ُهَو أََحُدَها» :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل النَّبِيُّ  ؟َواَل أَُكلُِّم َذلَِك اْليَْوَم أََحًدا

ا فَلََعْمِري َْلَْن تََكلََّم بَِمْعُروٍف َوتَْنَهى َعْن ُمنْ  ،فِي َشْهرٍ  ا أَْن ََل تَُكلَِّم أََحدا َكٍر َخْير  ِمْن أَْن َوأَمَّ

                                                 

 (.50(، ومالم )303البخاري ) 2

 (.2233رواه مالم ) 6

 (.2233(، ومالم )2151البخاري ) 3

 (.2233(، ومالم )2153البخاري ) 3

 (.2152رواه البخاري ) 1
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رواه أحمد، والطبرااي «.تَْسُكتَ  
2
. 

 الوصال يف الصوم وهو أن يصوم يومني أو أكثر وال يأكل وال يشرب بينهما 

 :َعِن الِوَصاِل قَالُوا ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ 

متفق عليه«. إِنِّي أُْطَعُم َوأُْسقَى ،نِّي لَْسُت ِمْثلَُكمْ إِ » :قَالَ  ؟إِاََّك تَُواِصلُ 
6
. 

 ،َعِن الِوَصالِ  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6206

أَي ُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  ،تَُواِصلُ  ،فَإِاََّك يَا َرُسوَل هللا ،فَقَاَل لَهُ ِرَجاٌل ِمَن الُمْالِِمينَ 

ا أَبَْوا أَْن يَْنتَهُوا َعِن الِوَصالِ  «َويَْسقِينِ  ،إِنِّي أَبِيُت يُْطِعُمنِي َربِّيِمْثلِي  َواَصَل بِِهْم  ،فَلَمَّ

َر لَِزْدتُُكمْ » :فَقَالَ  ،ثُمَّ َرأَْوا اْلِهاَللَ  ،ثُمَّ يَْوًما ،يَْوًما ِل بِِهمْ «لَْو تَأَخَّ . متفق ِحيَن أَبَْوا؛ َكالُمنَكِّ

عليه
3
. 

ِل َشْهِر  ملسو هيلع هللا ىلصَواَصَل َرُسوُل هللا : اٍَس َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ َعْن أَ و (6203 فِي أَوَّ

ْهُر لََواَصْلنَا ِوَصاَلا » :فَقَالَ  ،فََواَصَل اَاٌس ِمَن الُمْالِِميَن فَبَلََغهُ َذلِكَ  ،َرَمَضانَ  لَْو ُمدَّ لَنَا الشَّ

قَُهمْ  قُوَن تََعم  إِنِّي أَظَل   ،إِنِّي لَْسُت ِمْثلَُكمْ » :أَْو قَالَ  «،ِمْثلِيإِنَُّكْم لَْستُْم  ،يََدُع الُمتََعمِّ

متفق عليه«. يُْطِعُمنِي َربِّي َويَْسقِينِي
3
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ و (6203

فَإِاََّك تَُواِصُل يَا  :قَالُوا ،«ْليَُواِصْل َحتَّى السََّحرِ فَأَي ُكْم أََراَد أَْن يَُواِصَل فَ  ،ََل تَُواِصلُوا»

رواه «. َوَساٍق يَْسقِينِ  ،إِنِّي أَبِيُت لِي ُمْطِعم  يُْطِعُمنِي ،لَْسُت َكَهْيئَتُِكمْ » :قَالَ  ؟َرُسوَل هللا

البخاري
1
. 

 املبالغة يف االستنشاق

بَالِْغ فِي وَ : »ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل هللاعن لقيط بن صبرة رضي هللا عنه قال: قال  (6201

ا رواه أبو باوب، والترمذي، والناائي وابن ماجة«. اَِلْستِْنَشاِق إَِلَّ أَْن تَُكوَن َصائِما
2
. 

                                                 

(، وصححه شيخنا رحماه هللا 2636) «الكبير»(، والطبرااي في 1/663رواه أحمد ) 2

 (.6/351) «الجامع الصحيح»في 

 (.2206مالم )(، و2126البخاري ) 6

 (.2203(، ومالم )2121البخاري ) 3

 (.2203(، ومالم )2122البخاري ) 3

 (.2120رواه البخاري ) 1

 =(، 300(، واباان ماجااة )2/22(، والناااائي )055(، والترمااذي )236رواه أبااو باوب ) 2
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 قول الزور وفعل املعاصي يف الصوم 

ورِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ   ،َمْن لَْم يََدْع قَْوَل الز 

رواه البخاري«. َوَشَرابَهُ  ،فِي أَْن يََدَع طََعاَمهُ  ،فَلَْيَس هلل َحاَجة   ،َعَمَل بِهِ َوالْ 
2
. 

ُكل  َعَمِل اْبِن آَدَم  :قَاَل هللا َعزَّ َوَجلَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ وعنه 

يَاَم فَإِنَّهُ لِي يَاُم ُجنَّة   ،َوأَنَا أَْجِزي بِهِ  ،لَهُ إَِلَّ الصِّ فَإَِذا َكاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدُكْم فًََل  ،َوالصِّ

َوالَِّذي نَْفُس  ،إِنِّي اْمُرؤ  َصائِم   :َخْب فَإِْن َسابَّهُ أََحد  أَْو قَاتَلَهُ فَْليَقُلْ صْ َوََل يَ  ،يَْرفُْث يَْوَمئِذٍ 

ٍد بِيَِدهِ  ائِِم أَْطيَُب ِعْندَ  ،ُمَحمَّ ائِِم  ،هللا يَْوَم اْلقِيَاَمِة ِمْن ِريِح اْلِمْسكِ  لَُخلُوُف فَِم الصَّ َولِلصَّ

متفق عليه«. َوإَِذا لَقَِي َربَّهُ فَِرَح بَِصْوِمهِ  ،إَِذا أَْفطََر فَِرَح بِفِْطِرهِ  ،فَْرَحتَاِن يَْفَرُحُهَما
6
. 

 ،ليس الصيام من اْلكل والشرب: »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا وعنه رضي هللا عنه 

. رواه ابن «ام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد، وجهل عليك فقل: إني صائمإنما الصي

خزيمة، والحاكم
3
. 

ُربَّ َصائٍِم َحظ هُ ِمْن ِصيَاِمِه الُجوُع » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  وعنه رضي هللا عنه

بن ماجة، والحاكم، وأبو رواه أحمد، وا«. َوُربَّ قَائٍِم َحظ هُ ِمْن قِيَاِمِه السََّهرُ  ،َواْلَعطَشُ 

يعلى
3
. 

 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 اختاذ القبور مساجد

                                                 

 (.2103رواه البخاري ) 2

 (.2212(، ومالم )2513البخاري) 6

، أي: له أجر محدبوب إال الصوم، فاأجره بادون حاااب، كماا فاي رواياة «له إال الصيام»

 مالم.

تغير رائحة الفام  «لخلوف»الصخب: الصياح.  «يصخب»، أي: وقاية من النار. «جنة»

 لخلو المعدة من الطعام.

أللبااي حمه هللا في (، وصححه العالمة ا2/330(، والحاكم )2112رواه ابن خزيمة ) 3

 (.2/261) «صحيح الترغيب والترهيب»

(، وأبااااو يعلااااى 2/332(، والحاااااكم )2120(، واباااان ماجااااة )6/303رواه أحمااااد ) 3

 (.6/356« )الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 22/361)
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 وقد تقدمت األبلة على ذلك في باب الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالمااجد.

 اتخاذ القبر عيًدا

وا ََل تَتَِّخذُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6202

ا ،قَْبِري ِعيداا «. فَإِنَّ َصًَلتَُكْم تَْبلُُغنِي ،َوَحْيثَُما ُكْنتُْم فََصل وا َعلَيَّ  ،َوََل تَْجَعلُوا بُيُوتَُكْم قُبُورا

رواه أحمد، وأبو باوب
2
. 

 الذبح عندها

ْسًَلمِ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  َل َعْبُد قَا«. ََل َعْقَر فِي اإْلِ

اقِ  زَّ أو شيئًا. رواه أبو باوب، والبيهقي أَْو َشاةً  ،َكااُوا يَْعقُِروَن ِعْنَد اْلقَْبِر بَقََرةً  :الرَّ
6
 . 

 جتصيصها والبناء عليها

َص اْلقَْبرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ  (6200  ،أَْن يَُجصَّ

. رواه مالمنَى َعلَْيهِ َوأَْن يُبْ  ،َوأَْن يُْقَعَد َعلَْيهِ 
3
. 

 رضي هللا عنه: َطالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َعلِيُّ  لِي قَالَ : قَالَ  اأْلََسِديِّ  اْلهَيَّاجِ  أَبِي َعنْ و (6205

 الَّ إِ  ُمْشِرفًا قَْبًرا َواَل  ،َطَمْاتَهُ  إاِلَّ  تِْمثَااًل  تََدعَ  اَل  أَنْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  َعلَْيهِ  بََعثَنِي َما َعلَى أَْبَعثُكَ  أاََل 

                                                 

صاحيح »(، وصححه األلبااي رحمه هللا في 6036(، وأبو باوب )6/320رواه أحمد ) 2

 (.0662) «معالجا

عياًدا، يقصاد فاي أوقاات معيناة، ومواسام  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا بليال علاى أااه يحارم اتخااذ قبار النباي 

معلومة وغيره من باب أولى، وهذا مما ابتلي به كثير من الناس إال من رحم هللا، فتراهم 

يقصدواها مان أمااكن بعيادة، ويجتمعاون عنادها اجتماًعاا عظيًماا، وبعضاهم ربماا فضال 

 عندها على قصد البيت الحرام وحجه، وال حول وال قوة إال باهلل. قصدها والذهاب

(، وصااححه الشاايخ األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/10(، والبيهقااي )3666رواه أبااو باوب ) 6

 (.6332) «الصحيحة»(، وهو في 0131) «صحيح الجامع»

وإن كاان فهذا بليل على تحريم الذبح عناد القباور مطلقًاا، فاإن كاان الاذبح هلل فهاو حارام، 

فاايض »لصاااحب القباار فهااو شاارك، وفااي معناااه التصاادق عنااده بخبااز واحااوه، كمااا فااي 

 .«القدير

 (.100رواه مالم ) 3
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2012 

 

ْيتَهُ   رواه مالم .َسوَّ
2
. 

يَأُْمُر  ،ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :قَالَ وعن فضالة بن عبيد رضي هللا عنه  (6201

، يعني القبور. رواه مالمبِتَْاِويَتِهَا
6
. 

 الجلو  عليها

َْلَْن يَْجلَِس » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6250

«. َخْير  لَهُ ِمْن أَْن يَْجلَِس َعلَى قَْبرٍ  ،ْمَرٍة فَتُْحِرَق ثِيَابَهُ فَتَْخلَُص إِلَى ِجْلِدهِ أََحُدُكْم َعلَى جَ 

رواه مالم
3
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي َمْرثٍَد اْلَغنَِويِّ و (6252

رواه مالم «.َهاَوََل تَْجلُِسوا َعلَيْ  ،ََل تَُصل وا إِلَى اْلقُبُورِ »
3
. 

 املشي بني القبور بالنعال

َرأَى َرُجاًل  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،َعْن بَِشيِر اْبِن اْلَخَصاِصيَِة  (6256

ْبتِيَّتَْيِن أَْلقِِهَما ،يَا َصاِحبَ » :يَْمِشي فِي اَْعلَْيِن بَْيَن اْلقُبُوِر فَقَالَ  رواه أحمد، وأبو «. السَّ

باوب
1
. 

 املقربةالتغوط يف 

َْلَْن أَْمِشَي » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمرٍ  (6253

 ،أََحب  إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْمِشَي َعلَى قَْبِر ُمْسلِمٍ  ،أَْو أَْخِصَف نَْعلِي بِِرْجلِي ،أَْو َسْيفٍ  ،َعلَى َجْمَرةٍ 

رواه ابن ماجة«. أَْو َوْسطَ الس وقِ  ،َحاَجتِي َوَما أُبَالِي أََوْسطَ القُبُوِر قََضْيتُ 
2
. 

                                                 

 (.121رواه مالم ) 2

 

 (.125رواه مالم ) 6

 (.102رواه مالم ) 3

 (.106رواه مالم ) 3

الجااامع »(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 1/31(، وأبااو باوب )1/663رواه أحمااد ) 1

 (.2612) «يحالصح

 «الجاااامع الصاااحيح»(، وصاااححه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 2120رواه ابااان ماجاااة ) 2

(6/322.) 
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2016 

 إكثار النساء من زيارة القبور

اَراِت  ،ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6253 ُزوَّ

. رواه أحمد، والترمذي وابن ماجةالقُبُورِ 
2
. 

                                                 

(، وصاححه األلباااي 2102(، وابن ماجاة )2012(، والترمذي )6/330رواه أحمد ) 2

 (.006) «اإلرواء»(، وااظر 1201) «صحيح الجامع»رحمه هللا في 



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2013 

 

  

 الرتهيب من إباق العبد من سيده

 لي أصغرإباق العبد من سيده كفر عم

ْحَمنِ  (6251 ْعبِيِّ  ،َعْن َمْنُصوِر ْبِن َعْبِد الرَّ أَاَّهُ َسِمَعهُ ، َعْن َجِريرٍ  ،َعِن الشَّ

 .فَقَْد َكفََر َحتَّى يَْرِجَع إِلَْيِهمْ  ،أَيَُّما َعْبٍد أَبََق ِمْن َمَوالِيهِ  :يَقُولُ 

أَْكَرهُ أَْن يُْرَوى َعنِّي هَهُنَا َولَِكنِّي  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  قَْد َوهللا ُرِوَي َعنِ  :قَاَل َمْنُصورٌ  

. رواه مالمبِاْلبَْصَرةِ 
2
. 

 العبد اآلبق ليس له ذمة وال حرمة

أَي َما » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن عبد هللا رضي هللا عنه َعْن َجِريرٍ  (6252

ةُ  ،َعْبٍد أَبََق فَقَدْ  مَّ رواه مالم«. بَِرئَْت ِمْنهُ الذِّ
6
. 

  مقبولةالعبد اآلبق صالته غري

إَِذا أَبََق اْلَعْبُد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رير بن عبد هللا رضي هللا عنه، عن ج (6250

رواه مالم«. لَْم تُْقبَْل لَهُ َصًَلة  
3
. 

 ََل  ثًََلثَة  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ عن أبي أمامة الباهلي رضي هللاُ عنه قال:  (6255

 ،َساِخط   َعلَْيَها َوَزْوُجَها بَاتَتْ  َواْمَرأَة   ،يَْرِجعَ  َحتَّى بِقُ اْْل  اْلَعْبدُ  :آَذانَُهمْ  َصًَلتُُهمْ  تَُجاِوزُ 

رواه الترمذي«. َكاِرُهونَ  لَهُ  َوُهمْ  قَْومٍ  َوإَِمامُ 
3
. 

 إباق العبد من سيده سبب لدخوله النار

أيما : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهماعن جابر بن عبد هللا  (6251

                                                 

 (.25رواه مالم ) 2

 (.21رواه مالم ) 6

 بمعنى هرب. «وأبق»(. 00ه مالم )روا 3

 ( لشيخنا رحمه هللا.3/33) «الجامع الصحيح»(، وهو في 6/330رواه الترمذي ) 3
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2013 

. رواه الطبرااي، والبيهقي«ر، وإن قتل في سبيل هللاعبد مات في إباقه بخل النا
2
. 

 الرتهيب من الشفاعة يف احلدود إذا بلغ السلطان

 على أسامة شفاعته يف املخزومية اليت سرقح ملسو هيلع هللا ىلصإنكار النيب 

ْتهُْم الَمْرأَةُ الَمْخُزوِميَّةُ الَّتِي ، َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا (6210 أَنَّ قَُرْيًشا أَهَمَّ

ِحبُّ  ،َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَْيِه إاِلَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيدٍ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَمْن يَُكلُِّم َرُسوَل هللا  :قَْت فَقَالُواَسرَ 

ثُمَّ قَاَم  «،أَتَْشفَُع فِي َحد  ِمْن ُحُدوِد هللا» :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفََكلََّم َرُسوَل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

 ،أَنَُّهْم َكانُوا إَِذا َسَرَق الشَِّريُف تََرُكوهُ  ،َما َضلَّ َمْن قَْبلَُكمْ يَا أَي َها النَّاُس إِنَّ » :فََخطََب قَالَ 

ِعيُف فِيِهْم أَقَاُموا َعلَْيِه الَحدَّ  ٍد  ،َوإَِذا َسَرَق الضَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْيُم هللا لَْو أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّ

د  يََدَها ،َسَرقَتْ  متفق عليه«. لَقَطََع ُمَحمَّ
6
. 

 شفاعته دون حد من حدود اهلل فقد ضادَّ اهلل يف أمرهمن حالح 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َسِمْعُت َرُسوَل هللا عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  (6212

َوَمْن َخاَصَم فِي بَاِطٍل َوهَُو  ،فَقَْد َضادَّ هللا ،َمْن َحالَْت َشفَاَعتُهُ ُدوَن َحد  ِمْن ُحُدوِد هللا»

أَْسَكنَهُ  ؛َوَمْن قَاَل فِي ُمْؤِمٍن َما لَْيَس فِيهِ  ،فِي َسَخِط هللا َحتَّى يَْنِزَع َعْنهُ  يَْعلَُمهُ لَْم يََزلْ 

ا قَالَ  ،هللا َرْدَغةَ الَخبَالِ  رواه أبوباوب، والحاكم«. َحتَّى يَْخُرَج ِممَّ
3
. 

 الرتهيب من التغوط يف طريق الناس أو ظلهم أو يف موارد املاء وحنوها

 ة للمسلم وأذيته ال جتوز بغري حقهذه األفعال أذي

﴿َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن الُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََابُوا فَقَِد اْحتََملُوا قال هللا تعالى: 

 .[15]األحزاب:بُْهتَااًا َوإِْثًما ُمبِينًا﴾ 

                                                 

شاااعب »، والبيهقاااي فاااي «مجماااع البحااارين»(230) «األوساااط»رواه الطبراااااي فاااي  2

 (.6032)«صحيح الجامع»(، وحانه العالمة األلبااي رحمه هللا في 5111) «اإليمان

 (.2255(، ومالم )2055البخاري ) 6

الجااامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 6/60(، والحااكم )3110رواه أباو باوب ) 3

 (.3/251) «الصحيح



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2011 

 

 من فعل هذه األفعال َجَلَب على نفسه لعن الناس ومن َثمَّ يصيبه لعنهم 

 «اتَّقُوا اللَّعَّانَْينِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6216

ااَاِن يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «. أَْو فِي ِظلِِّهمْ  ،الَِّذي يَتََخلَّى فِي طَِريِق النَّاسِ » :قَالَ  ؟َوَما اللَّعَّ

رواه مالم
2
. 

اتَّقُوا » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا قال: قال وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه  (6213

رواه أبو باوب، وابن «. َوقَاِرَعِة الطَِّريقِ  ،َوالظِّلِّ  ،اْلبََراَز فِي الَمَواِردِ  :الَمًَلِعَن الثًََّلثَ 

ماجة
6
. 

َمْن آَذى »، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص، أَن  النَّبِيَّ رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ بن أَُسْيدٍ و (6213

رواه الطبرااي . «ْم َوَجبَْت َعلَْيِه لَْعنَتُهُمْ الُمْالِِميَن فِي طُُرقِهِ 
3
. 

                                                 

(.والالعنان هما: األمران الجالبان للعان الحاامالن النااس علياه، ألن 621رواه مالم ) 2

 من فعلهما لعنه الناس عابة.

حااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي (، و365(، واباان حبااان )62رواه أبااو باوب ) 6

 (.2/202) «صحيح الترغيب والترهيب»

 مواضع اللعن. «المالعن»قال المنذري: 

قال الخطابي: والمراب هنا بالظل: هو: الظل الذي اتخاذه النااس مقاياًل، ومنازاًل ينزلوااه، 

حاجتاه تحات حاايش مان  ملسو هيلع هللا ىلصوليس كل ظل يحرم قضااء الحاجاة تحتاه، فقاد قضاى النباي 

 لنخل، وهو ال محالة له ظل اهـ ا

هااو الفضاااء الواسااع، والمااراب هنااا قضاااء الحاجااة، ألاهاام كااااوا يتباارزون فااي  «البااراز»

 األماكن الخالية.

، أي: افس الطريق، ووجهاه «قارعة الطريق»، أي: مجاري وطرق الماء. و«الموارب»

ين يقرعواه بنعالهم.   سمي بذلك ألن المارِّ

(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3/3010) «لكبياارا»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.2/206) «صحيح الترغيب والترهيب»
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 الرتهيب من البول وحنوه يف املاء الراكد

أَاَّهُ اَهَى أَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، َعْن َجابِ  (6211

اِكدِ  . رواه مالميُبَاَل فِي الَماِء الرَّ
2
. 

ََل يَبُولَنَّ أََحُدُكْم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصِن النَّبِيِّ عَ رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6212

متفق عليه«. ثُمَّ يَْغتَِسُل ِمْنهُ  ،فِي الَماِء الدَّائِمِ 
6
. 

 الرتهيب من تفضيل الوالد بعض أوالده على بعض يف اهلبة

 وجوب العدل بني األوالد

أَبِي بِبَْعضِ  تََصدََّق َعلَيَّ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  (6210

ي َعْمَرةُ بِْنُت َرَواَحةَ اَل أَْرَضى :َمالِِه فَقَالَتْ  فَاْاطَلََق أَبِي إِلَى  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى تُْشِهَد َرُسوَل هللا  ،أُمِّ

اَل  :قَالَ  «؟أَفََعْلَت َهَذا بَِولَِدَك ُكلِِّهمْ » :ملسو هيلع هللا ىلصلِيُْشِهَدهُ َعلَى َصَدقَتِي فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ 

َدقَةَ  «اتَّقُوا هللا َواْعِدلُوا فِي أَْوََلِدُكمْ » :قَالَ  . متفق عليهفََرَجَع أَبِي فََربَّ تِْلَك الصَّ
3
. 

 الوالد بعض أوالده على بعض يف اربة اسرتدها ورجع عنها َلضَّإذا َف

اَلًما فَقَاَل َوقَْد أَْعطَاهُ أَبُوهُ غُ : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  (6215

فَُكلَّ إِْخَوتِِه أَْعطَْيتَهُ َكَما أَْعطَْيَت » :أَْعطَااِيِه أَبِي قَالَ  :قَالَ  «؟َما َهَذا اْلُغًَلمُ » :ملسو هيلع هللا ىلصلَهُ النَّبِيُّ 

متفق عليه«. فَُردَّهُ » :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟َهَذا
3
. 

 تفضيل الوالد بعض أوالده على بعض يف اربة جور وظلم

ي أَبِي بَْعَض : اِن ْبِن بَِشيٍر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ َعِن النُّْعمَ  (6211 َسأَلَْت أُمِّ

فَأََخَذ  ملسو هيلع هللا ىلصاَل أَْرَضى َحتَّى تُْشِهَد النَّبِيَّ  :الَمْوِهبَِة لِي ِمْن َمالِِه ثُمَّ بََدا لَهُ فََوهَبَهَا لِي فَقَالَتْ 

هُ بِْنَت َرَواَحةَ َسأَلَْتنِي بَْعَض الَمْوِهبَِة لِهََذا :لَ فَقَا ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَى بَِي النَّبِيَّ  ،بِيَِدي َوأَاَا ُغاَلمٌ   ؟إِنَّ أُمَّ

                                                 

 (.652رواه مالم ) 2

 هو الماء الدائم الااكن الذي ال يجري، كمياه البرك واحوها.« الراكد»و

 (.656(، ومالم )631البخاري ) 6

 (.2263(، ومالم )6152البخاري ) 3

 (.2263م )(، ومال6152البخاري ) 3



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2010 

 

متفق عليه«. ََل تُْشِهْدنِي َعلَى َجْورٍ » :فَأَُراهُ قَالَ  :اََعْم قَالَ  :قَالَ  «؟أَلََك َولَد  ِسَواهُ » :قَالَ  
2
. 

 يف الرب سواء كيف يفضِّل الوالد بعض أوالده على بعض يف اربة وهو حيب أن يكونوا له

اْاطَلََق بِي أَبِي يَْحِملُنِي إِلَى : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  (6000

 :اْشهَْد أَاِّي قَْد اََحْلُت النُّْعَماَن َكَذا َوَكَذا ِمْن َمالِي فَقَالَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا 

ثُمَّ  «فَأَْشِهْد َعلَى َهَذا َغْيِري» :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟ْثَل َما نََحْلَت الن ْعَمانَ أَُكلَّ بَنِيَك قَْد نََحْلَت مِ »

َك أَْن يَُكونُوا إِلَْيَك فِي اْلبِرِّ َسَواءا » :قَالَ  ا» :بَلَى قَالَ  :قَالَ  «؟أَيَُسر  رواه مالم«. فًََل إِذا
6
. 

 من اْسُتْشِهَد على مثل هذا فال يشهد

اْاَحْل اْبنِي ُغاَلَمَك  :قَالَِت اْمَرأَةُ بَِشيرٍ : قَالَ  ي هللا عنهرض َعْن َجابِرٍ  (6002

إِنَّ اْبنَةَ فاَُلٍن َسأَلَْتنِي أَْن أَْاَحَل  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَى َرُسوَل هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوأَْشِهْد لِي َرُسوَل هللا 

 :اََعْم قَالَ  :قَالَ  «؟إِْخَوة  أَلَهُ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَْشِهْد لِي َرُسوَل هللا  :َوقَالَتْ  ،اْبنَهَا ُغاَلِمي

َوإِنِّي ََل أَْشَهُد إَِلَّ  ،فَلَْيَس يَْصلُُح َهَذا» :اَل قَالَ  :قَالَ  «؟أَفَُكلَُّهْم أَْعطَْيَت ِمْثَل َما أَْعطَْيتَهُ »

رواه مالم«. َعلَى َحق  
3
. 

 الرتهيب من بعض األمور املتعلقة بالبيوع

 بيع حاضٍر لباٍد

َوإِْن  ،اُِهينَا أَْن يَبِيَع َحاِضٌر لِبَابٍ : قَالَ  رضي هللا عنه الِكٍ َعْن أَاَِس ْبِن مَ  (6006

. متفق عليهَكاَن أََخاهُ أَْو أَبَاهُ 
3
. 

َوََل يَبِْع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6003

متفق عليه «.َحاِضر  لِبَادٍ 
1
. 

                                                 

 (.2263(، ومالم )6210البخاري ) 2

 (.2223رواه مالم ) 6

 (.2263رواه مالم ) 3

 (.2163(، ومالم )6222البخاري ) 3

( عن عبد هللا بان عمار 6211(، ورواه البخاري )2160(، ومالم )6220البخاري ) 1

 ( عن ابن عباس رضي هللا2162(، ومالم )6215رضي هللا عنهما، ورواه البخاري )

 عنهما.



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2015 

 ،ََل يَبِْع َحاِضر  لِبَادٍ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : الَ قَ  رضي هللا عنه َعْن َجابِرٍ و (6003

رواه مالم«. هللا بَْعَضُهْم ِمْن بَْعضٍ  َدُعوا النَّاَس يَْرُزقُ 
2
. 

 تلقي الركبان

لَُع  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  (6001 اَهَى أَْن تُتَلَقَّى الاِّ

فق عليه. متَحتَّى تَْبلَُغ اأْلَْسَواقَ 
6
. 

ََل تَلَقَّْوا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل هللا وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، أَ  (6002

وَق فَُهَو بِاْلِخيَارِ  ،فََمْن تَلَقَّاهُ فَاْشتََرى ِمْنهُ  ،الَجلَبَ  رواه مالم«. فَإَِذا أَتَى َسيُِّدهُ الس 
3
. 

ََل يُتَلَقَّى » :الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6000

ْكبَاُن  متفق عليه«. لِبَْيعٍ لِ الر 
3
. 

 بيع املسلم على بيع أخيه

 َوََل » ،لِبَابٍ  َحاِضرٌ  يَبِيعَ  أَنْ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  اَهَى :قَالَ  َعْنهُ  هللا َرِضيَ  وعنه (6005

ُجلُ  يَبِيعُ  َوََل  ،تَنَاَجُشوا  الَمْرأَةُ  تَْسأَلُ  َوََل  ،أَِخيهِ  بَةِ ِخطْ  َعلَى يَْخطُبُ  َوََل  ،أَِخيهِ  بَْيعِ  َعلَى الرَّ

                                                 

 (.2166رواه مالم ) 2

 -وهاو سااكن البابياة-لبااب  -الحاضار وهاو سااكن البلاد-وهذه األبلة تدل على تحريم بيع 

وصااورته: أن أهاال البابيااة كااااوا يحملااون إلااى البلااد أمتعااتهم، فيبيعواهااا باااعر اليااوم، 

الرجال ويرجعون لكثرة المؤاة في البلد، فيكون من بيعهم رفق ألهال البلاد وساعة، فكاان 

من أهل البلد يأتي البدوي، ويقول له: ضع متاعك عندي حتاى أتاربص لاك وأبيعاه علاى 

مر األيام بأغلى، وارجع أات إلى بابيتك فيفوت بفعله رفق أهل البلد، فنهاى الشارع عان 

 للبغوي رحمه هللا. (5/263« )شرح الانة»ذلك اهـ من 

 ة وهو: المتاع وما يتجربه.جمع سلع« الالع»(. و2120(، ومالم )6221البخاري ) 6

 (.2121رواه مالم ) 3

 ، أي: مالكه وصاحبه.«سيده»ما يجلب للاوق من أجل أن يباع.  «الجلب»و

 (.2121(، ومالم )6210البخاري ) 3

وهااذه األبلااة تاادل علااى تحااريم تلقااي الركبااان، أو البيااوع، أو الجلااب، وصااورته: أن يقااع 

رجال يشاتري مانهم شايئًا قبال أن يقادموا الااوق  الخبر بقدوم عير تحمل المتاع، فيتلقاها

 ( للبغوي.5/222) «شرح الانة»ويعرفوا سعر البلد بأرخص. ااتهى من 



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2011 

 

متفق عليه«. إِنَائَِها فِي َما لِتَْكفَأَ  ،أُْختَِها طًََلقَ  
2
. 

 الُمْؤِمنُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولَ  نَّ وعن عقبة بن عامر رضي هللا عنه، أ  (6001

 ،أَِخيهِ  ِخْطبَةِ  َعلَى يَْخطُبَ  َوََل  ،أَِخيهِ  بَْيعِ  َعلَى يَْبتَاعَ  أَنْ  لِْلُمْؤِمنِ  يَِحل   فًََل  ،الُمْؤِمنِ  أَُخو

رواه مالم«. يََذرَ  َحتَّى
6
. 

 بيع النجش

. متفق النَّْجشِ  َعنِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى النَّبِيُّ : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما قَالَ  (6020

عليه
3
. 

 بيع الغرر

 َعْن بَْيعِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6022

. رواه مالمَوَعْن بَْيِع اْلَغَررِ  ،اْلَحَصاةِ 
3
. 

                                                 

 (. 2323(، ومالم )6230رواه البخاري ) 2

 (.2323رواه مالم ) 6

وهذه األبلة تدل على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وصورته: أن يشتري رجل شايئًا 

د لم يتفرقا، وخيارهما باق، فياأتي الرجال ويعارض علاى المشاتري وهما في مجلس العق

سلعة مثل ما اشترى أو أجوب بمثل ثمنها أو أرخص، أو يجيء إلى البائع فيطلب ما باعه 

بأكثر من ثمنه الذي باعه من األول حتى يندم فيفاخ العقد، فيكون البيع بمعنى اإلشاتراء 

 هللا.  ( للبغوي رحمه5/220) «شرح الانة»اهـ من 

 (:1/600) «ايل األوطار»وقال الشوكااي في 

ا ُصوَرةُ اْلبَْيِع َعلَى اْلبَْيعِ  َراِء، فَهَُو أَْن يَقُوَل لَِمْن اْشاتََرى ِساْلَعةً فِاي  ،َوأَمَّ َراِء َعلَى الشِّ َوالشِّ

  أِلَْشتَِرَي ِمْنَك بِأَْزيََد . َزَمِن اْلِخيَاِر: اْفَاْخ أِلَبِيَعَك بِأَْاقََص، أَْو يَقُوَل لِْلبَائِِع: اْفَاخْ 

 (.2122(، ومالم )6236البخاري ) 3

 هو: أن يزيد في الالعة من ال يرغب في شرائها ليغير غيره. «النجش»و

 (.2123رواه مالم ) 3

وبيع الغرر: هو بيع الجهالة، والخطر، والضرر ألاه يحمل اإلااان على ما تحبه افاه، 

 =ان المعقوب عليه فيه مجهواًل أو معجاوًزا عناه غيار مقادور ووراءه ما ياوؤه، فكل بيع ك



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2020 

 بيع املصرَّاة

ََل يُتَلَقَّى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  (6026

ْكبَاُن لِبَْيعٍ  َوََل  ،ر  لِبَادٍ َوََل يَبِْع َحاضِ  ،َوََل تَنَاَجُشوا ،َوََل يَبِْع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيِع بَْعضٍ  ،الر 

بَِل َواْلَغنَمَ  وا اإْلِ فَإِْن  ،فََمْن اْبتَاَعَها بَْعَد َذلَِك فَُهَو بَِخْيِر النَّظََرْيِن بَْعَد أَْن يَْحلُبََها ،تَُصر 

ا ِمْن تَْمرٍ  ،َرِضيََها أَْمَسَكَها متفق عليه «.َوإِْن َسِخطََها َردََّها َوَصاعا
2
. 

 بيع العينة

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما رَ َعِن اْبِن ُعمَ  (6023

ْرعِ  ،َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب اْلبَقَرِ  ،تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَةِ  َسلَّطَ هللا َعلَْيُكْم  ،َوتََرْكتُْم اْلِجَهادَ  ،َوَرِضيتُْم بِالزَّ

رواه أحمد، وأبو باوب«. ُذَل ا ََل يَْنِزُعهُ َحتَّى تَْرِجُعوا إِلَى ِدينُِكمْ 
6
. 

 بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها

اَهَى َعْن بَْيعِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنهَُما (6023

. متفق عليهاَهَى اْلبَائَِع َوالُمْبتَاعَ  ،الثَِّماِر َحتَّى يَْبُدَو َصاَلُحهَا
3
. 

 بيع احملرمات

=

                                                                                                                                   

عليه، فهو غرر، مثل أن يبيع الطير فاي الهاواء، والاامك فاي المااء، أو العباد اآلباق، أو 

الجمل الشارب، أو الحمل في البطن أو احو ذلك، فهو فاساد للجهال باالمبيع، والعجاز عان 

 (.5/236) «شرح الانة»تاليمه اهـ من 

 (.2121(، ومالم )6210)البخاري  2

، أي: ال تمتنعااوا عاان حلبهااا أياًمااا حتااى يجتمااع اللاابن فااي ضاارعها، وهااذا «ال تصااروا»

 المقصوب به إن كان للبيع، أما إن كان للولد، أو لعياله، أو لضيفه فال بأس.

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3326(، وأبااو باوب )6/65رواه أحمااد ) 6

 .(22) «الصحيحة»

وبيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غياره باثمن مؤجال وياالمه إلاى المشاتري، ثام يشاتريه 

 بثمن أقل من ذلك القدر اقًدا، فعابت عليه عين سلعته وأخذ الزيابة.

 (.2133(، ومالم )6213البخاري ) 3



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2022 

 

يَقُوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمَع َرُسوَل هللا ، ْبِن َعْبِد هللا َرِضَي هللا َعْنهَُما أَاَّهُ َعْن َجابِِر  (6021 

َم بَْيَع الَخْمرِ » :َعاَم اْلفَْتِح َوهَُو بَِمكَّةَ   ،َواْلِخْنِزيرِ  ،َوالَمْيتَةِ  ،إِنَّ هللا َوَرُسولَهُ َحرَّ

فُنُ  ،ْيتَةِ أََرأَْيَت ُشُحوَم المَ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقِيلَ  «َواْْلَْصنَامِ  َويُْدهَُن بِهَا  ،فَإِاَّهَا يُْطلَى بِهَا الاُّ

 :ِعْنَد َذلِكَ  ملسو هيلع هللا ىلصثُمَّ قَاَل َرُسوُل هللا  «ََل ُهَو َحَرام  » :فَقَالَ  ؟َويَْاتَْصبُِح بِهَا النَّاسُ  ،اْلُجلُوبُ 

َم ُشُحوَمَها َجَملُوهُ  ،قَاتََل هللا اْليَُهودَ » ا َحرَّ متفق «. فَأََكلُوا ثََمنَهُ  ،اُعوهُ ثُمَّ بَ  ،إِنَّ هللا لَمَّ

عليه
2
. 

َراِويَةَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُجاًل أَْهَدى لَِرُسوِل هللا وعن ابن عباس رضي هللا عنهما، أَ  (6022

َمَها» :ملسو هيلع هللا ىلصَخْمٍر فَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  فََاارَّ إِْاَاااًا فَقَاَل  ،اَل  :قَالَ  «؟َهْل َعلِْمَت أَنَّ هللا قَْد َحرَّ

َم » :أََمْرتُهُ بِبَْيِعهَا فَقَالَ  :فَقَالَ  «؟بَِم َساَرْرتَهُ » :ملسو هيلع هللا ىلص لَهُ َرُسوُل هللا َم ُشْربََها َحرَّ إِنَّ الَِّذي َحرَّ

. رواه مالمفَفَتََح الَمَزاَبةَ َحتَّى َذهََب َما فِيهَا :قَالَ  «بَْيَعَها
6
. 

ْكنِ  ملسو هيلع هللا ىلصَرأَْيُت َرُسوَل هللا وعنه رضي هللا عنه قال:  (6020  :قَالَ  َجالًِاا ِعْنَد الرُّ

َماِء فََضِحَك فَقَالَ  َم َعلَْيهِْم  ،لََعَن هللا اْليَُهوَد ثًََلثاا» :فََرفََع بََصَرهُ إِلَى الاَّ إِنَّ هللا َحرَّ

ُحوَم فَبَاُعوَها َم َعلَْيِهْم  ،َوأََكلُوا أَْثَمانََها ،الش  َم َعلَى قَْوٍم أَْكَل َشْيٍء َحرَّ َوإِنَّ هللا إَِذا َحرَّ

رواه أبو باوب «ثََمنَهُ 
3
. 

َم » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6025 إِنَّ هللا َحرَّ

َم الَمْيتَةَ َوثََمنََها ،الَخْمَر َوثََمنََها َم اْلِخْنِزيَر َوثََمنَهُ  ،َوَحرَّ رواه أبو باوب «.َوَحرَّ
3
. 

فِي اْلَخْمِر  ملسو هيلع هللا ىلصلََعَن َرُسوُل هللا : الَ َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَ و (6021

 ،َوبَائَِعهَا ،َوَساقِيَهَا ،َوالَمْحُمولَةُ إِلَْيهِ  ،َوَحاِملَهَا ،َوَشاِربَهَا ،َوُمْعتَِصَرهَا ،َعاِصَرهَا :َعْشَرةً 

. رواه الترمذي، وابن ماجةَوالُمْشتََراةُ لَهُ  ،َوالُمْشتَِري لَهَا ،َوآِكَل ثََمنِهَا
1
. 

 يب من إضاعة املال يف غري وجوهه اليت أذن الشرع فيهاالرته

                                                 

 (.2152(، ومالم )6632البخاري ) 2

 أذابوه. «جملوه»، أي: ياتضيء. «وياتصبح»

 (.2101لم )رواه ما 6

 هي الراوية. «المزابة»، أي: قربة ممتلئة خمًرا. «راوية خمر»

 (.3/30) «الجامع الصحيح»(، وصححه شيخنا رحمه هللا في 1/305رواه أبو باوب ) 3

 (.3/66) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 3351رواه أبو باوب ) 3

الجاامع »وحانه شايخنا رحماه هللا فاي (، 3352(، وابن ماجة)2611رواه الترمذي ) 1

 (.3/63« )الصحيح
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 النهي عن ذل 

ْر تَْبِذيًراقال هللا تعالى:  إِنَّ *  ﴿َوآِت َذا اْلقُْربَى َحقَّهُ َوالِمْاِكيَن َواْبَن الاَّبِيِل َوال تُبَذِّ

ْيطَاُن لَِربِِّه كَ  يَاِطيِن َوَكاَن الشَّ ِريَن َكااُوا إِْخَواَن الشَّ  .[60ـ62]اإلسراء:فُوًرا﴾ الُمبَذِّ

َرُجاًل  وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما، أاه قال: إن (6060

َغْيَر  ،ُكْل ِمْن َماِل يَتِيِمكَ » :َولِي يَتِيٌم قَالَ  ،إِاِّي فَقِيٌر لَْيَس لِي َشْيءٌ  :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَتَى النَّبِيَّ 

رواه أبو باوب، والناائي «.َوََل ُمتَأَثِّلٍ  ،َوََل ُمبَاِذرٍ  ،ُمْسِرفٍ 
2
. 

 النهي عن إعطاء املال من الحيسن التصر  حتى ال يضيعه

فَهَاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجَعَل هللاُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوهُْم فِيهَا قال هللا تعالى:  ﴿َوال تُْؤتُوا الاُّ

ا اْليَتَاَمى َحتَّى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح فَإِْن آاَْاتُْم ِمْنهُْم َواْبتَلُو*  َواْكُاوهُْم َوقُولُوا لَهُْم قَْواًل َمْعُروفًا

ُرْشًدا فَاْبفَُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم َوال تَأُْكلُوهَا إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِي ًا 

ُروِف فَإَِذا َبفَْعتُْم إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُْم فَأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم فَْليَْاتَْعفِْف َوَمْن َكاَن فَقِيًرا فَْليَأُْكْل بِالَمعْ 

 .[2ـ1]النااء:َوَكفَى بِاهللِ َحِايبًا﴾ 

 إضاعة املال من أسباب املالمة والندم

َد َملُوًما ﴿َوال تَْجَعْل يََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوال تَْبُاْطهَا ُكلَّ اْلبَْاِط فَتَْقعُ قال هللا تعالى: 

 .[61]اإلسراء:َمْحُاوًرا﴾ 

 إضاعة املال يكرهه اهلل تعاىل

مَ  هللا إِنَّ » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  قَالَ : قَالَ  رضي هللا عنه ُشْعبَةَ  ْبنِ  َعِن الُمِغيَرةِ  (6062  َحرَّ

َهاتِ  ُعقُوقَ  َعلَْيُكمْ   َوَكْثَرةَ  ،قَالَ وَ  ،قِيلَ  لَُكمْ  َوَكِرهَ  ،َوَهاتِ  َوَمنَعَ  ،اْلبَنَاتِ  َوَوْأدَ  ،اْْلُمَّ

َؤالِ  متفق عليه«. الَمالِ  َوإَِضاَعةَ  ،الس 
6
. 

 ،إِنَّ هللا يَْرَضى لَُكْم ثًََلثاا» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و

َوأَْن تَْعتَِصُموا بَِحْبِل هللا  ،اأَْن تَْعبُُدوهُ َوََل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئا  :فَيَْرَضى لَُكمْ  ،َويَْكَرهُ لَُكْم ثًََلثاا

قُوا َؤالِ  ،قِيَل َوقَالَ  :َويَْكَرهُ لَُكمْ  ،َجِميعاا َوََل تَفَرَّ رواه «. َوإَِضاَعِة الَمالِ  ،َوَكْثَرةَ الس 

                                                 

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا 6/622(، والناااائي )6506رواه أبااو باوب ) 2

 ، أي: جامع.«متأثل». «صحيح أبي باوب»في 

 (. وتقدم شرحه.113(، ومالم )6305البخاري ) 6
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مالم 
2
. 

 الرتهيب من بعض األمور املتعلقة بالسالح

 محله على املسلمني

َمْن َحَمَل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  ْنهَُماَعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا عَ  (6066

ًَلحَ  متفق عليه«. فَلَْيَس ِمنَّا ؛َعلَْينَا السِّ
6
 

 اإلشارة به إىل مسلم سواء كان املشري جاًدا أو ما زًحا

ََل يُِشيُر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6063

فَيَقَُع فِي  ؛فَإِنَّهُ ََل يَْدِري أََحُدُكْم لََعلَّ الشَّْيطَاَن يَْنِزُع فِي يَِدهِ  ؛أََحُدُكْم إِلَى أَِخيِه بِالسًَِّلحِ 

متفق عليه«. ُحْفَرٍة ِمَن النَّارِ 
3
. 

َمْن أََشاَر إِلَى أَِخيِه » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل أَبُو اْلقَاِسِم وعنه رضي هللا عنه قال:  (6063

هِ  ،َوإِْن َكاَن أََخاهُ ِْلَبِيهِ  ،ى يََدَعهُ َحتَّ  ،فَإِنَّ الَمًَلئَِكةَ تَْلَعنُهُ  ؛بَِحِديَدةٍ  رواه مالم« َوأُمِّ
3
. 

 من شهر سيفه على النا  يضر بهم به فال دية وال قصاص بقتله

بَْيرِ  عبد هللا َعنِ  (6061 َمْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، رضي هللا عنهما ْبِن الزُّ

اه الناائي، والحاكمرو« فََدُمهُ َهَدر   ؛ثُمَّ َوَضَعهُ  ،َشَهَر َسْيفَهُ 
1
. 

                                                 

 (.2021رواه مالم ) 2

 (.11(، ومالم )0000رواه البخاري ) 6

 (.6220(، ومالم )0006البخاري ) 3

 (.6222مالم ) 3

(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا فاي 6/211(، والحاكم )6/203رواه الناائي ) 1

 -بالتخفيف و قاد يشادب  - «من شهر  »معنى الحديث أن (، وقال: 6331) «الصحيحة»

 ،أي: ال بياة ،«ماه هادرافد»أي: في الناس يضربهم به  «سيفه ، ثم وضعه »  .أي : سل

 و ال

فاي  ثام وضاعه ،من شهر سيفه»قصاص بقتله. و قد ترجم له بذلك اإلمام الناائي بقوله: 

 .«الناس
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 تعاطي السيف مسلوًلا

اَهَى أَْن يُتََعاطَى  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ بن عبد هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َجابِر (6062

ْيُف َمْالُواًل  .رواه أبو باوب، والترمذيالاَّ
2
. 

 ترويع املسلم وإخافته بسالح وحنوه

ْحَمِن ْبِن أَبِي لَْيلَى قَالَ  (6060 ٍد َحدَّ  :َعْن َعْبِد الرَّ أَاَّهُْم َكااُوا ، ملسو هيلع هللا ىلصثَنَا أَْصَحاُب ُمَحمَّ

فَاْاطَلََق بَْعُضهُْم إِلَى َحْبٍل َمَعهُ فَأََخَذهُ فَفَِزَع فَقَاَل  ،فَنَاَم َرُجٌل ِمْنهُمْ  ملسو هيلع هللا ىلصيَِايُروَن َمَع النَّبِيِّ 

ا» :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل هللا  َع ُمْسلِما رواه أبو باوب«. ََل يَِحل  لُِمْسلٍِم أَْن يَُروِّ
6
. 

 املرور بالسالح يف املسجد أويف جمتمع ناس بدون كف للنصال وحنوه مما يؤذي

إَِذا َمرَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ األشعري رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي ُموَسى (6065

ْليَْقبِْض فَ » :أَْو قَالَ  «أَْو فِي ُسوقِنَا َوَمَعهُ اَْبٌل فَْليُْمِاْك َعلَى اَِصالِهَا ،أََحُدُكْم فِي َمْاِجِداَا

متفق عليه«. بَِكفِِّه أَْن يُِصيَب أََحًدا ِمَن الُمْالِِميَن ِمْنهَا َشْيءٌ 
3
. 

أَنَّ َرُجاًل َمرَّ بِأَْسهٍُم فِي رضي هللا عنهما،  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاو (6061

. متفق عليهْخِدَش ُمْالًِمافَأُِمَر أَْن يَأُْخَذ بِنُُصولِهَا َكْي اَل يَ  ،الَمْاِجِد قَْد أَْبَدى اُُصولَهَا
3
. 

 محل السالح يوم العيد

ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر ِحيَن أََصابَهُ ، قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيرٍ  (6030

ْمِح فِي أَْخَمِص قََدِمهِ  َكاِب فَنََزْلُت فَنََزْعتُهَا ،ِسنَاُن الرُّ فَبَلََغ  ،َوَذلَِك بِِمنًى ،فَلَِزقَْت قََدُمهُ بِالرِّ

اجُ  اَج فََجَعَل يَُعوُبهُ فَقَاَل اْلَحجَّ أَْاَت أََصْبتَنِي  :فَقَاَل اْبُن ُعَمرَ  ؟لَْو اَْعلَُم َمْن أََصابَكَ  :اْلَحجَّ

اَلَح فِي يَْوٍم لَْم يَُكْن يُْحَمُل فِيهِ  :قَالَ  ؟َوَكْيفَ  :قَالَ  اَلَح اْلَحَرَم َولَمْ  ،َحَمْلَت الاِّ  َوأَْبَخْلَت الاِّ

                                                 

رحمااه هللا  (، وصااححه العالمااة األلبااااي6223(، والترمااذي )6155رواه أبااو باوب ) 2

 (.2521« )صحيح الجامع»في 

 «الجااااامع الصااااحيح»فااااي  (، وصااااححه شاااايخنا رحمااااه هللا1003رواه أبااااو باوب ) 6

(1/202.) 

 (.6221(، ومالم )0001البخاري ) 3

 (.6221(، ومالم )0003البخاري ) 3
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اَلُح يُْدَخُل اْلَحَرمَ   . رواه البخارييَُكْن الاِّ
2
. 

اُج َعلَى اْبِن : َسِعيِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص قَالَ وعن  (6032 َبَخَل اْلَحجَّ

َمَر أََصابَنِي َمْن أَ  :قَالَ  ؟َمْن أََصابَكَ  :َصالٌِح فَقَالَ  :فَقَالَ  ؟َكْيَف هُوَ  :ُعَمَر َوأَاَا ِعْنَدهُ فَقَالَ 

اجَ - ،فِي يَْوٍم اَل يَِحلُّ فِيِه َحْملُهُ  ،بَِحْمِل الاِّاَلحِ  . رواه البخاري-يَْعنِي اْلَحجَّ
6
. 

 

 الرتهيب من املدح يف الوجه ملن خيف عليه مفسدة من إعجاب وحنوه

 املدح من أسباب هالك املمدوح وقطع عنقه

َرُجاًل يُْثنِي  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ َسِمَع : قَالَ  األشعري رضي هللا عنه َعْن أَبِي ُموَسى (6036

ُجلِ  ،لَقَْد أَْهلَْكتُمْ » :َعلَى َرجٍل َويُْطِريِه فِي اْلِمْدَحِة فَقَالَ  متفق عليه «.أَْو قَطَْعتُْم ظَْهَر الرَّ
3
. 

فَأَْثنَى َعلَْيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُجاًل ُذِكَر ِعْنَد النَّبِيِّ  وعن أبي بكرة رضي هللا عنه، (6033

إِْن َكاَن أََحُدُكْم »ِمَراًرا  :يَقُولُهُ  «َوْيَحَك قَطَْعَت ُعنَُق َصاِحبِكَ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ  َرُجٌل َخْيًرا فَقَالَ 

ا ََل َمَحالَةَ فَْليَقُلْ  َوَحِسيبُهُ هللا َوََل يَُزكِّي  ،أَْحِسُب َكَذا َوَكَذا إِْن َكاَن يَُرى أَنَّهُ َكَذلِكَ  :َماِدحا

ا . متفق عليه«َعلَى هللا أََحدا
3
. 

إِيَّاُكْم » :يَقولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْن ُمَعاِويَةَ عَ و (6033

رواه ابن ماجة «.فَإِنَّهُ الذَّْبحُ  ،َوالتََّماُدحَ 
1
. 

 اإلنكار على املدَّاحني

اِم ْبِن اْلَحاِرِث أَنَّ َرُجاًل َجَعَل يَْمَدُح عْثَمانَ  (6031 فََعِمَد اْلِمْقَداُب فََجثَا  ،َعْن هَمَّ

َما  :َعلَى ُرْكبَتَْيِه َوَكاَن َرُجاًل َضْخًما فََجَعَل يَْحثُو فِي َوْجِهِه اْلَحْصبَاَء فَقَاَل لَهُ عْثَمانُ 

«. إَِذا َرأَْيتُْم الَمدَّاِحيَن فَاْحثُوا فِي ُوُجوِهِهْم الت َرابَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ َرسوَل هللا  فَقَالَ  ؟َشأْاُكَ 

                                                 

 (.122رواه البخاري ) 2

 هو: باطنها الذي ال يصيب األرض عند المشي. «وأخمص القدم»

 (.120رواه البخاري ) 6

 (.3002(، ومالم )6223البخاري ) 3

 (.3000(، ومالم )6226البخاري ) 3

 «الصاااحيحة»(، وحاااانه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3033رواه ابااان ماجاااة ) 1

(2653.) 



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2022 

رواه مالم
2
. 

فََجَعَل  :َكاَن َرُجٌل يَْمَدُح اْبَن ُعَمَر قَالَ : ِن أَبِي َربَاٍح قَالَ َعْن َعطَاِء بْ و (6032

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا  :يَْحثُو فِي َوْجِهِه التَُّراَب قَالَ  ،هََكَذا :اْبُن ُعَمَر يَقُولُ 

أحمد، وعبد بن حميدرواه «. فَاْحثُوا فِي ُوُجوِهِهْم الت َرابَ  ،الَمدَّاِحينَ  َرأَْيتُمُ 
6
. 

اْاطَلَْقُت فِي َوْفِد بَنِي َعاِمٍر وعن عبد هللا بن الشخير رضي هللا عنه قال:  (6030

يُِّد هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى» :أَْاَت َسيُِّداَا فَقَالَ  :فَقُْلنَا ملسو هيلع هللا ىلصإِلَى َرُسوِل هللا  َوأَْفَضلُنَا  :قُْلنَا «السَّ

«. قُولُوا بِقَْولُِكْم أَْو بَْعِض قَْولُِكْم َوََل يَْستَْجِريَنَُّكْم الشَّْيطَانُ » :لَ َوأَْعظَُمنَا طَْواًل فَقَا ،فَْضاًل 

رواه أبو باوب
3
. 

يا خيراا وابن  ،ملسو هيلع هللا ىلصلرسول هللا  :ا قالواأن ااسً  رضي هللا عنه، عن أاسو (6035

عليكم بقولكم وَل  ،يا أيها الناس» :ملسو هيلع هللا ىلصويا سيداا وابن سيداا فقال رسول هللا  ،خيراا

أنا  ،اني َل أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها هللا تعالى ،ينكم الشيطانيستهو

رواه الناائي«. عبده ورسوله ،محمد بن عبد هللا
3
. 

 جواز املدح يف الوجه ملن ُأِمَن يف حقه اإلعجاب وحنوه

بَْكٍر ِْلَبِي »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6031

متفق عليه «.َوأَْرُجو أَْن تَُكوَن ِمْنُهمْ 
1
. 

: لعمر ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول هللا قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َسْعِد ْبِن أَبِي َوقَّاصٍ و (6030

ا قَطُّ  ،َوالَِّذي اَْفِاي بِيَِدهِ » ْيطَاُن َسالًِكا فَج ً كَ  ،َما لَقِيََك الشَّ ا َغْيَر فَجِّ متفق «. إِالَّ َسلََك فَج ً

عليه
2
. 
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َوَمَعهُ  ،إِلَى أُُحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَصِعَد النَّبِيُّ : َعْن أَاَِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و (6032 

فََما َعلَْيَك إَِلَّ  ،اْثبُْت أُُحدُ » :َوُعْثَماُن فََرَجَف بِِهْم فََضَربَهُ بِِرْجلِِه قَالَ  ،َوُعَمرُ  ،أَبُو بَْكرٍ 

رواه البخاري «.أَْو َشِهيَدانِ  ،أَْو ِصدِّيق   ،نَبِي  
2
. 

 :لَِعلِيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه و (6036

متفق عليه «.بَْعِدي نَبِيَّ  ََل  أَنَّهُ  إَِلَّ  ،ُموَسى ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْنِزلَةِ  ِمنِّي أَْنتَ »
6
. 

يَا أَبَا » :ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل َرُسوُل هللا: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أُبَيِّ ْبِن َكْعبٍ و (6033

يَا » :قَالَ  .هللا َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ  :قُْلتُ  :قَالَ  «؟الُمْنِذِر أَتَْدِري أَي  آيٍَة ِمْن ِكتَاِب هللا َمَعَك أَْعظَمُ 

يُّ هللا اَل إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلحَ : ﴿قُْلتُ  :قَالَ  «أَبَا الُمْنِذِر أَتَْدِري أَي  آيٍَة ِمْن ِكتَاِب هللا َمَعَك أَْعظَمُ 

رواه مالم«. َوهللا لِيَْهنَِك اْلِعْلُم أَبَا الُمْنِذرِ » :َوقَالَ  ،فََضَرَب فِي َصْدِري :قَالَ ﴾ اْلقَيُّومُ 
3
. 

ِْلََشجِّ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس وأبي سعيد رضي هللا عنهما، أن النبي  (6033

رواه مالم«. ْْلَنَاةُ اْلِحْلُم َوا ،إِنَّ فِيَك َخْصلَتَْيِن يُِحب ُهَما هللا ،َعْبِد اْلقَْيسِ 
3
. 

الرتهيب من اخلروج من بلد وقع فيها الطاعون فراًرا منه والرتهيب من القدوم 

 عليه

الطَّاُعوُن » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل هللا قال: قال  رضي هللا عنهما َزْيدٍ  أَُساَمةَ ْبنِ عن  (6031

قَْبلَُكْم فَإَِذا َسِمْعتُْم بِِه بِأَْرٍض أَْو َعلَى َمْن َكاَن  ،ِرْجٌز أَْو َعَذاٌب أُْرِسَل َعلَى بَنِي إِْسَرائِيلَ 

متفق عليه«. َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْاتُْم بِهَا فاََل تَْخُرُجوا فَِراًرا ِمْنهُ  ،ُموا َعلَْيهِ فاََل تَْقدُ 
1
. 

ْحَمِن ْبُن َعْوفٍ  َعْبدِ وعن  (6032  :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  الرَّ

َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَْاتُْم بِهَا فاََل تَْخُرُجوا فَِراًرا  ،ُموا َعلَْيهِ ِه بِأَْرٍض فاََل تَْقدُ إَِذا َسِمْعتُْم بِ »

متفق عليه«. ِمْنهُ 
2
. 

 الرتهيب من السحر
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 الساحر كافر

يَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن َوَما َكفََر ُسلَيْ قال هللا تعالى:  َماُن َولَِكنَّ ﴿َواتَّبَُعوا َما تَْتلُوا الشَّ

ْحَر َوَما أُاِزَل َعلَى الَملََكْيِن بِبَابَِل هَاُروَت َوَماُروَت  يَاِطيَن َكفَُروا يَُعلُِّموَن النَّاَس الاِّ الشَّ

قُوَن بِِه بَْيَن َوَما يَُعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَقُوال إِاََّما اَْحُن فِْتنَةٌ فاَل تَْكفُْر فَيَتََعلَُّموَن ِمْنهَُما َما يُفَرِّ 

هُْم َوال يَنفَ  يَن بِِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ بِإِْذِن هللاِ َويَتََعلَُّموَن َما يَُضرُّ ُعهُْم الَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما هُْم بَِضارِّ

َاهُْم لَْو َكااُوا َولَقَْد َعلُِموا لََمِن اْشتََراهُ َما لَهُ فِي اآلِخَرِة ِمْن َخالٍق َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَافُ 

 .[206]البقرة:يَْعلَُموَن﴾ 

 الساحر ال ُيْفِلُح

ا َجاَءُكْم أَِسْحٌر هََذا َوال يُْفلُِح الاَّاِحُروَن﴾ قال هللا تعالى:  ﴿قَاَل ُموَسى أَتَقُولُوَن لِْلَحقِّ لَمَّ

 .[00]يواس:

َما َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يُْفلُِح ﴿َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَُعوا إِاَّ  وقال تعالى:

 .[21]طه:الاَّاِحُر َحْيُث أَتَى﴾ 

 السحرة مفسدون

ْحُر إِنَّ هللاَ َسيُْبِطلُهُ إِنَّ هللاَ ال قال هللا تعالى:  ا أَْلقَْوا قَاَل ُموَسى َما ِجْئتُْم بِِه الاِّ ﴿فَلَمَّ

 .[52]يواس: يُْصلُِح َعَمَل الُمْفِاِديَن﴾

 من الكبائر املهلكات السحر

اْجتَنِبُوا السَّْبَع » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ  (6030

ْرُك بِاهلل» :قَالَ  ؟َوَما هُنَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «الُموبِقَاتِ  ْحرُ  ،الشِّ َوقَْتُل النَّْفِس  ،َوالسِّ

َم هللا إَِلَّ بِالحَ  بَا ،قِّ الَّتِي َحرَّ ْحفِ  ،َوأَْكُل َماِل اْليَتِيمِ  ،َوأَْكُل الرِّ َوقَْذُف  ،َوالتََّولِّي يَْوَم الزَّ

متفق عليه«. اْلُمْحَصنَاِت الُمْؤِمنَاِت اْلَغافًَِلتِ 
2
. 

 السحرة كذابون

إَِذا قََضى هللا اأْلَْمَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ اَبِيَّ هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه أ (6035
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 فَإَِذا ،َكأَاَّهُ ِسْلِالَةٌ َعلَى َصْفَوانٍ  ،اِء َضَربَِت الَماَلئَِكةُ بِأَْجنَِحتِهَا ُخْضَعااًا لِقَْولِهِ فِي الاَّمَ  

َع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم قَالُوا فَيَْاَمُعهَا ﴾ اْلَحقَّ َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيرُ : ﴿لِلَِّذي قَالَ ﴾ ﴿فُزِّ

َوَوَصَف ُسْفيَاُن بَِكفِِّه فََحَرفَهَا - ،َوُمْاتَِرُق الاَّْمِع هََكَذا بَْعُضهُ فَْوَق بَْعضٍ  ،ُق الاَّْمعِ ُمْاتَرِ 

َب بَْيَن أََصابِِعهِ   ،ثُمَّ يُْلقِيهَا اآْلَخُر إِلَى َمْن تَْحتَهُ  ،فَيُْلقِيهَا إِلَى َمْن تَْحتَهُ  ،فَيَْاَمُع اْلَكلَِمةَ  ،-َوبَدَّ

هَاُب قَْبَل أَْن يُْلقِيَهَا ،أَْو اْلَكاِهنِ  ،ْلقِيَهَا َعلَى لَِااِن الاَّاِحرِ َحتَّى يُ  َوُربََّما  ،فَُربََّما أَْبَرَك الشِّ

ا َكذَ  :َوَكَذا ،أَلَْيَس قَْد قَاَل لَنَا يَْوَم َكَذا :فَيُقَالُ  ،فَيَْكِذُب َمَعهَا ِمائَةَ َكْذبَةٍ  ،أَْلقَاهَا قَْبَل أَْن يُْدِرَكهُ 

رواه البخاري«. فَيَُصدَُّق بِتِْلَك اْلَكلَِمِة الَّتِي َسِمَع ِمَن الاََّماءِ  ،َوَكَذا
2
. 

 ال يدخل اجلنة ُمْؤِمٌن ِبِسْحٍر

َل : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  األشعري رضي هللا عنه عن أبي موسى (6031

. رواه أحمد، وابن حبان«رحم يدخل الجنة مدمن خمر، وَل مؤمن بسحر، وَل قاطع
6
. 

 التربُؤ ممن َسَحر أو ُسِحر له

لَْيَس ِمنَّا َمْن تَطَيََّر » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  رضي هللا عنه قال: َعْن ِعْمَراَن بن ُحَصْينٍ 

رواه البزار، والطبرااي .«َسَحَر أَْو ُسِحَر لَهُ َوَل  َوَل تُطُيَِّر لَهُ، َوَل تََكهََّن َوَل تُُكهَِّن لَهُ 
3
. 

 حد الساحر

كتب عمر رضى هللا عنه  :أاه سمع بجالة يقول ،و بن بينارعن عمر (6010

. رواه أحمد، وأبو باوب، فقتلنا ثالث سواحر :قال ،وساحرة ،ن اقتلوا كل ساحرأ

والبيهقي
3
. 

أَاَّهُ قَتََل َساِحًرا َكاَن ِعْنَد  ،َعْن ُجْنَدٍب اْلبََجلِىِّ  ،َعْن أَبِى ُعْثَماَن النَّْهِدىِّ و (6012

                                                 

الالاالة مان الحدياد علاى الصافوان  «سلالة على صافوان»(. قوله: 3500البخاري ) 2

 الذي هو الحجر األملس.

(، وحاانه العالماة األلباااي رحماه هللا فاي 2352(، وابان حباان )3/311رواه أحمد ) 6

 (.205« )الصحيحة»

(، وصاااححه بشاااواهده 25/226« )الكبيااار» (، والطبراااااي فاااي3033رواه البااازار ) 3

 (.6211) «الصحيحة»العالمة األلبااي رحمه هللا في 

(، وصاااححه 5/232(، والبيهقاااي )3033(، وأباااو باوب )212-2/210رواه أحماااد ) 3

 (.6/151« )صحيح أبي باوب»العالمة األلبااي رحمه هللا في 



 هيب من بعض األمور المتعلقة بالقبورالتر                                                            

 

2000 

ْحَر َوأَْاتُْم تُْبِصُرونَ ﴿ :ثُمَّ قَالَ  ،ْقبَةَ اْلَولِيِد ْبِن عُ  رواه الدارقطني، والبيهقي .﴾أَتَأْتُوَن الاِّ
2
. 

 السحر من عمل اليهود عليهم لعائن اهلل

َرُجٌل ِمْن بَنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَسَحَر َرُسوَل هللا : َعْن َعائَِشةَ َرِضَي هللا َعْنهَا قَالَتْ  (6016

يَُخيَُّل إِلَْيِه أَاَّهُ َكاَن يَْفَعُل الشَّْيَء  ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى َكاَن َرُسوُل هللا  ،ْعَصمِ لَبِيُد ْبُن اأْلَ  :ُزَرْيٍق يُقَاُل لَهُ 

يَا » :ثُمَّ قَالَ  ،َوَبَعا ،لَِكنَّهُ َبَعا ،أَْو َذاَت لَْيلٍَة َوهَُو ِعْنِدي ،َحتَّى إَِذا َكاَن َذاَت يَْومٍ  ،َوَما فََعلَهُ 

فَقََعَد أََحُدُهَما ِعْنَد  ،أَتَانِي َرُجًَلنِ  ،تَانِي فِيَما اْستَْفتَْيتُهُ فِيهِ أََشَعْرِت أَنَّ هللا أَفْ  ،َعائَِشةُ 

ُجلِ  :فَقَاَل أََحُدُهَما لَِصاِحبِهِ  ،َواْْلَخُر ِعْنَد ِرْجلَيَّ  ،َرْأِسي  :قَالَ  .َمْطبُوب   :فَقَالَ  ؟َما َوَجُع الرَّ

َوُجفِّ  ،فِي ُمْشٍط َوُمَشاطَةٍ  :قَالَ  ؟فِي أَيِّ َشْيءٍ  :قَالَ  .لَبِيُد ْبُن اْْلَْعَصمِ  :قَالَ  ؟َمْن طَبَّهُ 

فِي اَاٍس ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصفَأَتَاهَا َرُسوُل هللا  «.فِي بِْئِر َذْرَوانَ  :قَالَ  ؟َوأَْيَن ُهوَ  :قَالَ  .طَْلِع نَْخلٍَة َذَكرٍ 

أَْو َكأَنَّ ُرُءوَس نَْخلَِها  ،نَّاءِ َكأَنَّ َماَءَها نُقَاَعةُ اْلحِ  ،يَا َعائَِشةُ » :فَقَالَ  ،فََجاءَ  ،أَْصَحابِهِ 

يَاِطينِ  فََكِرْهُت  ،قَْد َعافَانِي هللا» :قَالَ  ؟أَفاََل اْستَْخَرْجتَهُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  «ُرُءوُس الشَّ

ا َر َعلَى النَّاِس فِيِه َشر ا . متفق عليهفَُدفِنَتْ  ،فَأََمَر بِهَا ،«أَْن أُثَوِّ
6
. 

 شر السحرة اإلستعاذة باهلل من

 .[3]الفلق:﴿َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلُعقَِد﴾ قال هللا تعالى: 

وهذه اآلية والحديث الذي قبلها يدالن على أن الاحر حقيقة خالفًا للمعتزلة الذين 

يقولون: ال حقيقة للاحر وال تأثير له، وإاما ذلك تخييل ألعين الناظرين
3
. 

 ما مينع ضرر السحر

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا أبي قاص رضي هللا عنه قال:  عن سعد بن (6013

هُ َذلَِك اْليَْوَم ُسمٌّ َواَل ِسْحرٌ  ،َمْن تََصبََّح بَِاْبِع تََمَراٍت َعْجَوةً » متفق عليه «.لَْم يَُضرَّ
3
. 

                                                 

 حيح.( بإسناب ص5/232(، والبيهقي )3/223رواه الدار قطني ) 2

 (.6251(، ومالم )1023البخاري ) 6

« الجاف»، أي: مااحور. والمشااطة: ماا يااقط مان الشاعر إذا مشاط. و«مطبوب»قوله: 

فاي « بئار ذروان»هو وعاء الطلع وهو الذي يضم بداخله جناي الابلح، أو حباوب اللقااح 

 باتان بني زريق.

 (.665-6/660) «بدائع الفوائد»ااظر  3

 (.6030لم )(، و ما1025البخاري ) 3



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2002 

 

 َمْن قَاَل ََل إِلَهَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6013 

فِي يَْوٍم ِمائَةَ  ،إَِلَّ هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير  

ٍة َكانَْت لَهُ َعْدَل َعْشِر ِرقَابٍ  َوَكانَْت  ،َوُمِحيَْت َعْنهُ ِمائَةُ َسيِّئَةٍ  ،َوُكتِبَْت لَهُ ِمائَةُ َحَسنَةٍ  ،َمرَّ

ا ِمَن الشَّْيطَاِن يَْوَمهُ َذلَِك َحتَّى يُْمِسيَ لَهُ حِ  ا َجاَء بِهِ  ،ْرزا إَِلَّ أََحد   ،َولَْم يَأِْت أََحد  أَْفَضَل ِممَّ

ةٍ  :َوَمْن قَالَ  ،َذلِكَ  َعِمَل أَْكثََر ِمنِ   ،ُحطَّْت َخطَايَاهُ  ،ُسْبَحاَن هللا َوبَِحْمِدِه فِي يَْوٍم ِمائَةَ َمرَّ

متفق عليه«. ْثَل َزبَِد اْلبَْحرِ َولَْو َكانَْت مِ 
2
. 

 الرتهيب من استعمال إناء الذهب والفضة يف األكل والشرب

 فعل ذل  من أسباب دخول النار

ةِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوِج النَّبِيِّ  (6011 إِاََّما  ،الَِّذي يَْشَرُب فِي إِاَاِء اْلفِضَّ

متفق عليه «.يَُجْرِجُر فِي بَْطنِِه اَاَر َجهَنَّمَ 
6
. 

 هي للكفار يف الدنيا وللمسلمني يف اآلخرة

فََجاَءهُ  ،فَاْستَْاقَى ُحَذْيفَةُ  ،ُحَذْيفَةَ بِالَمَدائِنِ عن ابن أبي ليلى قال: كان  (6012

ةٍ  اَل  إِاِّي أُْخبُِرُكْم أَاِّي قَْد أََمْرتُهُ أَنْ  :َوقَالَ  ،فََرَماهُ بِهِ  ،ِبْهقَاٌن بَِشَراٍب فِي إِاَاٍء ِمْن فِضَّ

. متفق عليهيَْاقِيَنِي فِيهِ 
3
. 

 من شرب بها يف الدنيا مل يشرب بها يف اآلخرة

من لبس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا  ،هريرة رضي هللا عنهعن أبي  (6010

الحرير في الدايا لم يلباه في اآلخرة، ومن شرب الخمر في الدايا لم يشربه في اآلخرة، 

لباس »ثم قال: « م يشرب بها في اآلخرةومن شرب في آاية الذهب والفضة في الدايا ل

. رواه الحاكم«أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآاية أهل الجنة
3
. 

                                                 

 (.6212(، ومالم )3613البخاري ) 2

إن الاذي يأكال ويشارب فاي »(، وفي رواية لمالم 6021(، ومالم )1233البخاري ) 6

 «.آاية الفضة والذهب

 (.6020(، ومالم )1236البخاري ) 3

 زعيم فالحي العجم.«: الدهقان»و

 اي رحمه هللا.( للعالمة األلبا353« )الصحيحة»(، وهو في 3/232رواه الحاكم ) 3



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2006 

 النهي عن ذل 

 :بَِاْبعٍ  ملسو هيلع هللا ىلصأََمَراَا َرُسوُل هللا عن البراء بن عازب رضي هللا عنهما قال:  (6015

َوإِْبَراِر  ،َوتَْشِميِت اْلَعاِطسِ  ،اَزةِ َواتِّبَاِع اْلَجنَ  ،أََمَراَا بِِعيَاَبِة الَمِريضِ  :َواَهَااَا َعْن َسْبعٍ 

 ،َواَهَااَا َعْن َخَواتِيمَ  ،َوإِْفَشاِء الاَّاَلمِ  ،َوإَِجابَِة الدَّاِعي ،َواَْصِر الَمْظلُومِ  ،أَْو الُمْقِامِ  ،اْلقََامِ 

ةِ  ،أَْو َعْن تََختٍُّم بِالذَّهَبِ  َوَعْن لُْبِس  ،القَاِّيِّ َوَعِن  ،َوَعِن الَميَاثِرِ  ،َوَعْن ُشْرٍب بِاْلفِضَّ

ْستَْبَرقِ  ،اْلَحِريرِ  يبَاجِ  ،َواإْلِ . متفق عليهَوالدِّ
2
. 

 الرتهيب من لبس الرجل ثوًبا مزعفًرا ومعصفًرا

 النهي عن ذل  ألنه خاص بالنساء

ُجلُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاَهَى النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَاَسٍ  (6011 . متفق أَْن يَتََزْعفََر الرَّ

عليه
6
. 

 لباس الكفار وال جيوز التشبه بهم هو من

َرأَى َرُسوُل : قَالَ عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما  (6020

وفي رواية «، إِنَّ َهِذِه ِمْن ثِيَاِب اْلُكفَّاِر فًََل تَْلبَْسَها» :َعلَيَّ ثَْوبَْيِن ُمَعْصفََرْيِن فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

َك أََمَرْتَك بَِهَذا»فقال:  رواه مالم«. بَْل أَْحِرْقُهَما» :ْلُت أَْغِالُهَُما قَالَ قُ  «؟أَأُم 
3
. 

                                                 

 (، وتقدم شرحه.6022(، ومالم )2631البخاري ) 2

(، ومعناااااه يصااااابغ ثوبااااه، أو يطلااااى جاااااامه 6202(، ومااااالم )1532البخاااااري ) 6

 بالزعفران، وهو ابات ذو لون أصفر يصبغ به.

 (.6000رواه مالم ) 3

 ، أي: مصبوغين بالعصفر، والعصفر ابت أصفر معروف.«معصفرين»



  من بعض األمور المتعلقة بالقبورالترهيب 

 

2003 

 

 ال تقربه املالئكة 

ثًلثة َل تقربهم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عباس رضي هللا عنهما، عن النبي  (6022

رواه البزار «.: الجنب، والسكران، والمتضمخ بالخلوقالمًلئكة
2
. 

اِر ْبِن يَاِسرٍ و (6026 ثًََلثَة  ََل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَل هللا أَنَّ َرُسورضي هللا عنهما،  َعْن َعمَّ

ُخ بِاْلَخلُوقِ  ،ِجيفَةُ اْلَكافِرِ  :تَْقَربُُهْم الَمًَلئَِكةُ  أَ  ،َوالُمتََضمِّ رواه أبو «. َواْلُجنُُب إَِلَّ أَْن يَتََوضَّ

باوب
6
 . 

 الرتهيب من صمت يوم إىل الليل

 النهي عن ذل 

َحفِْظُت َعْن َرُسوِل هللا  :قَالَ  ،ْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ عََ  (6023

. رواه أبو باوب«َوََل ُصَماَت يَْوٍم إِلَى اللَّْيلِ  ،ََل يُْتَم بَْعَد اْحتًَِلمٍ » ملسو هيلع هللا ىلص
3
. 

                                                 

صااحيح الترغيااب »(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 6130رواه الباازار ) 2

 (.2/253) «والترهيب

 طيب يتخذ من الزعفران وغيره، وهو خاص بالنااء.  «والخلوق»

صااحيح الترغيااب »(، وحااانه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 3250رواه أبااو باوب ) 6

 (.2/253) «والترهيب

هام: الاذين ينزلاون بالرحماة والبركاة بون الحفظاة، ذري: الماراب بالمالئكاة هناا قال المنا

فإاهم ال يفارقواه على حال من األحوال، ثم قيل: هذا في حاق كال مان أخار الغاال لغيار 

عذر، والعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ، وقيل: هو الذي يؤخره تهاواًا وكااًل ويتخاذ 

 ذلك عابة. وهللا أعلم.

« اإلرواء»لعالمااااة األلبااااااي رحمااااه هللا فااااي (، وصااااححه ا6503رواه أبااااو باوب ) 3

(2633.) 

قَااَل الَخطَّاابُِي فاي تَفاايِر هَاَذا الحاديث: (: 2501) «ريااض الصاالحين»قال النووي في 

ْكِر َوالَحاِديِث  اَماُت. فَنُهُاوا فاي اإلْساالَِم َعان َذلِاَك وأُِماُروا بالاذِّ َكاَن ِمْن اُُاِك الَجاِهلِيَّاِة الصُّ

 بالَخْيِر.



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2003 

 هذا الفعل من عمل اجلاهلية

َعْن قَْيِس ْبِن أَبِي َحاِزٍم قَاَل: َبَخَل أَبُو بَْكٍر َعلَى اْمَرأٍَة ِمْن أَْحَمَس يُقَاُل  (6023

ْت ُمْصِمتَةً. قَاَل لَهَا: تََكلَِّمي فَإِنَّ لَهَا: زَ  ْينَُب فََرآهَا اَل تََكلَُّم فَقَاَل: َما لَهَا اَل تََكلَُّم؟ قَالُوا: َحجَّ

، هََذا ِمْن َعَمِل الَجاِهلِيَِّة. فَتََكلََّمْت. رواه البخاري  هََذا اَل يَِحلُّ
1
. 

 ري مواليهالرتهيب من انتساب اإلنسان إىل غري أبيه وتوليه غ

 فعل ذل  من أسباب احلرمان من اجلنة

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  بن أبي وقاص َعْن َسْعد  (6021

متفق عليه«. فَالَجنَّةَ َعلَْيِه َحَرامٌ  ،َمْن ابََّعى إِلَى َغْيِر أَبِيِه َوهَُو يَْعلَُم أَاَّهُ َغْيُر أَبِيهِ »
6
. 

 كفر دون كفر

ََل تَْرَغبُوا َعْن » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  ْن أَبِي هَُرْيَرةَ عَ  (6022

متفق عليه«. فَُهَو ُكْفر   ،آبَائُِكْم فََمْن َرِغَب َعْن أَبِيهِ 
3
. 

لَْيَس ِمْن » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهُ َسِمَع َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي َذرٍّ و  (6020

ْأ  ،َوَمْن ادََّعى َما لَْيَس لَهُ فَلَْيَس ِمنَّا ،أَبِيِه َوُهَو يَْعلَُمهُ إَِلَّ َكفَرَ  َرُجٍل ادََّعى لَِغْيرِ  َوْليَتَبَوَّ

 «.َعُدوَّ هللا َولَْيَس َكَذلَِك إَِلَّ َحاَر َعلَْيهِ  :أَْو قَالَ  ،َوَمْن َدَعا َرُجًلا بِاْلُكْفرِ  ،َمْقَعَدهُ ِمَن النَّارِ 

متفق عليه
3
. 

 للعنة وعدم القبولمن أسباب ا 

الَمِدينَةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  (6025

فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا  ،فََمْن أَْحَدَث فِيَها َحَدثاا أَْو آَوى ُمْحِدثاا ،َحَرم  َما بَْيَن َعْيٍر إِلَى ثَْورٍ 

َوِذمَّةُ  ،ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا َوََل َعْدَلا  ،َمِعينَ َوالَمًَلئَِكِة َوالنَّاِس أَجْ 

                                                 

 (.3533اه البخاري )رو 2

 (.23(، ومالم )2022البخاري ) 6

 (.26(، ومالم )2025البخاري ) 3

 (.22(، ومالم )3105البخاري ) 3

 ، أي: رجع.«حار»



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2001 

 

أَْو اْنتََمى إِلَى َغْيِر  ،َوَمْن ادََّعى إِلَى َغْيِر أَبِيهِ  ،الُمْسلِِميَن َواِحَدة  يَْسَعى بَِها أَْدنَاُهمْ  

ََل يَْقبَُل هللا ِمْنهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َصْرفاا  ،النَّاِس أَْجَمِعينَ فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َوالَمًَلئَِكِة وَ  ،َمَوالِيهِ 

متفق عليه«. َوََل َعْدَلا 
2
. 

َمْن تََولَّى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ و (6021

رواه «. اَل يُْقبَُل ِمْنهُ َعْدٌل َواَل َصْرفٌ  ،َكةِ فََعلَْيِه لَْعنَةُ هللا َوالَماَلئِ  ،قَْوًما بَِغْيِر إِْذِن َمَوالِيهِ 

مالم
6
. 

 أثر هذا الفعل على اإلميان

َمْن تََولَّى َغْيَر َمَوالِيِه فَقَْد » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه،  َعْن َجابِرٍ  (6000

يَماِن ِمْن ُعنُقِهِ  رواه أحمد«. َخلََع ِرْبقَةَ اإْلِ
3
. 

 عاصيالرتهيب من الذنوب وامل

 الذنوب سبب للهالك

ا ظَلَُموا َوَجَعْلنَا لَِمْهلِِكِهْم َمْوِعًدا﴾ قال هللا تعالى:   .[11]الكهف:﴿َوتِْلَك اْلقَُرى أَْهلَْكنَاهُْم لَمَّ

﴿َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمَن اْلقُُروِن ِمْن بَْعِد اُوٍح َوَكفَى بَِربَِّك بُِذاُوِب ِعبَاِبِه َخبِيًرا وقال تعالى: 

 .[20]اإلسراء:ِصيًرا﴾ بَ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْخبََراِي َمْن َسِمَعهُ ِمْن َرُسوِل هللا  :َعْن أَبِي اْلبَْختَِريِّ الطَّائِيِّ قَالَ و (6002

 :أَاَّهُ قَالَ 

                                                 

 (. 2300(، ومالم )2500البخاري ) 2

 (.2015رواه مالم ) 6

 ، أي: اتخذهم أولياء له وااتمى إليهم.«تولى قوًما»

 «الصاااحيحة»ه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي (، وجاااوب ساااند3/336رواه أحماااد ) 3

(6361.) 

قاال الااندي:، أي: قاارب أن يخلاع،  «فقاد خلاع ربقاة اإليماان»: حبل. وقوله: «والربق»

ألاه جحد اعمة مواله المجازي، فيُخااف أن يؤبياه ذلاك إلاى جحاد اعماة ماواله الحقيقاي، 

 فيترك اإليمان وينكر اإلحاان، وهللا تعالى أعلم.



 عض األمور المتعلقة بالقبورالترهيب من ب                                                            

 

2002 

رواه أحمد، وأبو باوب«. َحتَّى يُْعِذُروا ِمْن أَْنفُِسِهمْ  ،لَْن يَْهلَِك النَّاسُ »
2
. 

 سبب للعذاب العام

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَتْ  ملسو هيلع هللا ىلصِج النَّبِيِّ َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزوْ  (6006

ُهمُ  تِي َعمَّ  ،يَا َرُسوَل هللا :فَقُْلتُ  «،هللا َعزَّ َوَجلَّ بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدهِ  ظََهَرِت الَمَعاِصي فِي أُمَّ

يُِصيبُهُْم » :قَالَ  ؟َف يَْصنَُع أُولَئِكَ فََكيْ  :قَالَتْ  «بَلَى» :قَالَ  ؟أََما فِيِهْم يَْوَمئٍِذ أُاَاٌس َصالُِحونَ 

رواه أحمد«. ثُمَّ يَِصيُروَن إِلَى َمْغفَِرٍة ِمَن هللا َوِرْضَوانٍ  ،َما أََصاَب النَّاسَ 
6
. 

 سبب للذل والصغار

وَن هللاَ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك فِي األََذلِّيَن﴾قال هللا تعالى:   .[60]المجابلة: ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَُحابُّ

يِّئَاِت َجَزاُء َسيِّئٍَة بِِمْثلِهَا َوتَْرهَقُهُْم ِذلَّةٌ َما لَهُْم ِمَن هللاِ وقال تعالى:  ﴿َوالَِّذيَن َكَابُوا الاَّ

ِمْن َعاِصٍم َكأَاََّما أُْغِشيَْت ُوُجوهُهُْم قِطًَعا ِمَن اللْيِل ُمْظلًِما أُْولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر هُْم فِيهَا 

 .[60]يواس:﴾ َخالُِدونَ 

ْايَا وقال تعالى:  ﴿إِنَّ الَِّذيَن اتََّخُذوا اْلِعْجَل َسيَنَالُهُْم َغَضٌب ِمْن َربِِّهْم َوِذلَّةٌ فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 .[216]األعراف:َوَكَذلَِك اَْجِزي الُمْفتَِريَن﴾ 

إَِذا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن ُعَمرَ و (6003

ْرعِ  ،َوأََخْذتُْم أَْذنَاَب اْلبَقَرِ  ،تَبَايَْعتُْم بِاْلِعينَةِ  َسلَّطَ هللا َعلَْيُكْم  ،اْلِجَهادَ  َوتََرْكتُمُ  ،َوَرِضيتُْم بِالزَّ

رواه أبو باوب، والبيهقي«. ُذَل ا ََل يَْنِزُعهُ َحتَّى تَْرِجُعوا إِلَى ِدينُِكمْ 
3
. 

بُِعْثُت بَْيَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ   عنهمارضي هللا َعِن اْبِن ُعَمرَ و (6003

 ،َوُجِعَل ِرْزقِي تَْحَت ِظلِّ ُرْمِحي ،َحتَّى يُْعبََد هللا َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ  ،يََدْي السَّاَعِة بِالسَّْيفِ 

                                                 

الجاامع »(، وصاححه شايخنا رحماه هللا فاي 3330(، وأباو باوب )1/613أحمد ) رواه 2

 (.1/210) «الصحيح

فياتَوجبُون الُعقُوبة  ،يَْعني أاَّهم ال يَْهلُِكون حتى تكثر ُذاُوبهم وُعيُوبهم: «النهاية»قال في 

بُهم ُعذرٌ  نويكون لم  .يَُعذِّ

 (.2306) «الصحيحة»(، وهو في 2/303رواه أحمد ) 6

(، وصححه العالماة 1/322) «الانن الكبرى»(، والبيهقي في 3326رواه أبو باوب ) 3

 (.22) «الصحيحة»األلبااي رحمه هللا في 

وبيع العينة: هو أن يبيع شيئًا من غياره باثمن مؤجال وياالمه إلاى المشاتري، ثام يشاتريه 

 بثمن أقل من ذلك القدر اقًدا، فعابت عليه عين سلعته وأخذ الزيابة.



  الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 

2000 

 

َغاُر َعلَى َمْن َخالََف أَْمِري  لَّةُ َوالصَّ رواه أحمد«. ٍم فَهَُو ِمْنُهمْ َوَمْن تََشبَّهَ بِقَوْ  ،َوُجِعَل الذِّ
2
. 

 قال عبد هللا بن المبارك:

 رأيت الذاوب تميت القلوب

 

 وقد يورث الذل إبمااها  

 

 وترك الذاوب حياة القلوب

 

 ااها يصفاك عوخير لن 

 

 وهل أفاد الدين إال الملوك

 

  وأحبار سوء ورهبااها 

 

 
 سبب لتسلط األعداء

يُوِشُك اْْلَُمُم أَْن تََداَعى َعلَْيُكم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  ْنهُ َرِضَي هللا عَ  َعْن ثَْوبَانَ 

بَْل أَْنتُْم يَْوَمئٍِذ » :َوِمْن قِلٍَّة اَْحُن يَْوَمئٍِذ قَالَ  :فَقَاَل قَائِلٌ  «،َكَما تََداَعى اْْلََكلَةُ إِلَى قَْصَعتَِها

ْيلِ  ،َكثِير   ُكْم الَمَهابَةَ ِمْنُكمْ  ،َولَِكنَُّكْم ُغثَاء  َكُغثَاِء السَّ  ،َولَيَْنَزَعنَّ هللا ِمْن ُصُدوِر َعُدوِّ

ُحب  » :قَالَ  ؟َوَما اْلَوْهنُ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَائِلٌ  :فَقَالَ  «،َولَيَْقِذفَنَّ هللا فِي قُلُوبُِكْم اْلَوْهنَ 

ْنيَا َوَكَراِهيَةُ الَمْوتِ  رواه أبو باوب«. الد 
6
. 

 سبب حلرمان الرزق

 ﴾َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِابُ *  َوَمْن يَتَِّق هللاَ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجاقال هللا تعالى: ﴿

 .[3ـ6]الطالق:

قال ابن القيم
3

: فكما أن تقوى هللا مجلبة للرزق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما 

 استجلب رزق هللا بمثل ترك المعاصي.

 رانسبب ألن يسود القلب ويصيبه ال

 ،إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا أَْخطَأَ َخِطيئَةا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

                                                 

 (.2621) «اإلرواء»(، وصححه العالمة األلبااي رحمه هللا في 6/10واه أحمد )ر 2

« الصاااحيحة»(، وصاااححه العالماااة األلباااااي رحماااه هللا فاااي 3610رواه أباااو باوب ) 6

(115.) 

  

 (.52) «الداء والدواء» 3



 الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور                                                            

 

2005 

َوإِْن َعاَد ِزيَد فِيَها  ،فَإَِذا ُهَو نََزَع َواْستَْغفََر َوتَاَب ُسقَِل قَْلبُهُ  ،نُِكتَْت فِي قَْلبِِه نُْكتَة  َسْوَداءُ 

اُن الَِّذي َذَكَر هللا ،بَهُ َحتَّى تَْعلَُو قَلْ  . ﴾َكًلَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُونَ ﴿ َوهَُو الرَّ

رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجة
2
. 

 سبب لتعسر األمور

 .[3]الطالق:َوَمْن يَتَِّق هللاَ يَْجَعْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْاًرا﴾ قال هللا تعالى: ﴿

 (:50) «الداء والدواء»رحمه هللا في  قال ابن القيم

كما أن من اتقى هللا جعل له من أمره ياًرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره 

 عاًرا.

                                                 

(، وحاااانه شااايخنا 3633(، وابااان ماجاااة )3333(، والترماااذي )0131رواه أحماااد ) 2

 (.6/205) «لجامع الصحيحا»رحمه هللا في 
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2001 

 

  

 سبب ألنواٍع من الفساد يف املياه وارواء والزروع والثمار واملساكن

أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَهُْم بَْعَض ﴿ظَهََر اْلفََااُب فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَابَْت قال هللا تعالى 

 .[32]الروم:الَِّذي َعِملُوا لََعلَّهُْم يَْرِجُعوَن﴾ 

 املعاصي يغار اهلل منها غرية تليق جبالله

َوإِنَّ  ،إِنَّ هللا يََغارُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َم َعلَْيهِ  ،هللاَوَغْيَرةُ  ،الُمْؤِمَن يََغارُ  متفق عليه«. أَْن يَأْتَِي الُمْؤِمُن َما َحرَّ
2
. 

لَْيَس أََحد  » :ملسو هيلع هللا ىلص هللاقَاَل َرُسوُل وعن ابن ماعوب رضي هللا عنه قال:  (6001

ِمْن أَْجِل  هللا؛ َولَْيَس أََحد  أَْغيََر ِمنَ  ،ِمْن أَْجِل َذلَِك َمَدَح نَْفَسهُ  هللا؛ أََحبَّ إِلَْيِه الَمْدُح ِمنَ 

َم اْلفََواِحشَ  متفق عليه«. َذلَِك َحرَّ
6
. 

 تسبب زوال النعم وحلول النقم

﴿َوَما أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَابَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُوا َعْن َكثِيٍر﴾ قال هللا تعالى: 

 .[30]الشورى:

َمهَا َعلَى قَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما ﴿َذلَِك بِأَنَّ هللاَ لَْم يَُك ُمَغيًِّرا اِْعَمةً أَْاعَ وقال تعالى: 

 .[13]األافال:بِأَافُِاِهْم َوأَنَّ هللاَ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ 

﴿لَهُ ُمَعقِّبَاٌت ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلفِِه يَْحفَظُواَهُ ِمْن أَْمِر هللاِ إِنَّ هللاَ ال يَُغيُِّر وقال تعالى: 

وا َما بِأَافُِاِهْم َوإَِذا أََراَب هللاُ بِقَْوٍم ُسوًءا فاَل َمَربَّ لَهُ َوَما لَهُْم ِمْن ُبواِِه ِمْن َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيِّرُ 

 .[22]الرعد:َواٍل﴾ 

يَدا » :فَقَاالَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصأَْقبَاَل َعلَْينَاا َرُساوُل هللا : قَاالَ  َرِضاَي هللا َعْنهَُماا َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ و

اْلفَاِحَشدةُ  لَدْم تَْظَهدرِ  :َخْمس  إَِذا اْبتُلِيتُْم بِِهنَّ َوأَُعوُذ بِاهلل أَْن تُْدِرُكوُهنَّ  ،نَ َمْعَشَر الُمَهاِجِري

َواْْلَْوَجاُع الَّتِي لَْم تَُكْن َمَضدْت فِدي  ،الطَّاُعونُ  إَِلَّ فََشا فِيِهمُ  ،َحتَّى يُْعلِنُوا بَِها ،فِي قَْوٍم قَط  

ددنِينَ  ،َولَددْم يَْنقُُصددوا اْلِمْكيَدداَل َواْلِميددَزانَ  ،اأَْسددًَلفِِهْم الَّددِذيَن َمَضددوْ  ِة  ،إَِلَّ أُِخددُذوا بِالسِّ َوِشدددَّ

ْلطَاِن َعلَْيِهمْ  ،الَمئُونَةِ  دَماءِ  ،َوَجْوِر الس   ،َولَْم يَْمنَُعوا َزَكاةَ أَْمَوالِِهْم إَِلَّ ُمنُِعوا اْلقَْطَر ِمَن السَّ

ا  ،اَولَْوََل اْلبََهائُِم لَْم يُْمطَُرو َولَْم يَْنقُُضوا َعْهَد هللا َوَعْهَد َرُسولِِه إَِلَّ َسدلَّطَ هللا َعلَدْيِهْم َعدُدو ا
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تُُهْم بِِكتَاِب هللا ،فَأََخُذوا بَْعَض َما فِي أَْيِديِهمْ  ،ِمْن َغْيِرِهمْ  دا  ،َوَما لَْم تَْحُكْم أَئِمَّ َويَتََخيَُّروا ِممَّ

، و الحاكماه ابن ماجه.رو«أَْسُهْم بَْينَُهمْ إَِلَّ َجَعَل هللا بَ  ،أَْنَزَل هللا
2
. 

 تسبب حمق الربكة يف الدين والدنيا

َماِء قال هللا تعالى:  ﴿َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمَن الاَّ

بُوا فَأََخْذاَاهُْم بَِما َكااُوا   .[12]األعراف:يَْكِابُوَن﴾ َواألَْرِض َولَِكْن َكذَّ

 .[22]الجن:﴿َوأَلَِّو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة أَلَْسقَْينَاهُْم َماًء َغَدقًا﴾ وقال تعالى: 

 تسبب الفرقة بني املتحابني يف اهلل عزوجل

ما تواب اثنان في هللا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول هللا رضي هللا عنه عن أاس (6002

. رواه البخاري «ق بينهما إال بذاب يحدثه أحدهماجل وعز أو في اإلسالم، فيفر

«األبب المفرب»في
6
. 

 تسبب املعيشة الضن 

﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنًكا َواَْحُشُرهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة قال هللا تعالى: 

 .[263]طه:أَْعَمى﴾ 

ن َذَكرٍ ﴿وقال تعالى:  أَْو أُاثَى َوهَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً  َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّ

 .[10]النحل:  ﴾َولَنَْجِزيَنَّهُْم أَْجَرهُم بِأَْحَاِن َما َكااُوْا يَْعَملُونَ 

 المنثورات والملح

 التحذير من فتنة الدجال

 مجيع األنبياء حذروا أممهم منه
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َما ِمْن اَبِيٍّ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه ْبَن َمالِكٍ  أَاَسٍ عن  (6000 

تَهُ اأْلَْعَوَر اْلَكذَّابَ  َوَمْكتُوٌب بَْيَن  ،َوإِنَّ َربَُّكْم لَْيَس بِأَْعَورَ  ،أاََل إِاَّهُ أَْعَورُ  ،إاِلَّ َوقَْد أَْاَذَر أُمَّ

. متفق عليه«ك ف ر ،َعْينَْيهِ 
2
. 

 ليس هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال

اَأْتِي  ،ُكنَّا اَُمرُّ َعلَى ِهَشاِم ْبِن َعاِمرٍ دهماء، وأبي قتابة قاال: عن أبي ال (6005

َذاَت يَْوٍم إِاَُّكْم لَتَُجاِوُزواِي إِلَى ِرَجاٍل َما َكااُوا بِأَْحَضَر لَِرُسوِل  :ِعْمَراَن ْبَن ُحَصْيٍن فَقَالَ 

َما بَْيَن َخْلِق آَدَم إِلَى » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصوَل هللا َواَل أَْعلََم بَِحِديثِِه ِمنِّي َسِمْعُت َرسُ  ،ِمنِّي ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

الِ  رواه مالم«. قِيَاِم السَّاَعِة َخْلق  أَْكبَُر ِمَن الدَّجَّ
6
. 

الِ  أَْمر  أَْكبَُر ِمنَ »وفي رواية   «.الدَّجَّ

اُل ِعْنَد َرُسوِل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن ُحَذْيفَةَ و ا لَفِْتنَةُ َْلَنَ » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصُذِكَر الدَّجَّ

الِ  ا قَْبلََها إَِلَّ نََجا ِمْنَها ،بَْعِضُكْم أَْخَوُف ِعْنِدي ِمْن فِْتنَِة الدَّجَّ َوَما  ،َولَْن يَْنُجَو أََحد  ِممَّ

الِ  ْنيَا َصِغيَرة  َوََل َكبِيَرة  إَِلَّ لِفِْتنَِة الدَّجَّ ررواه أحمد، والبزا«. ُصنَِعْت فِْتنَة  ُمْنُذ َكانَِت الد 
3
. 

 وجوب البعد والفرار من الدجال عند السماع به لقوة فتنته وشبهاته

 َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  رضي هللاُ عنه ُحَصْينٍ  ْبنَ  ِعْمَرانعن  (6001

الِ  َسِمعَ  ُجلَ  إِنَّ  فََوهللا ،َعْنهُ  فَْليَْنأَ  بِالدَّجَّ ا تَّبُِعهُ فَيَ  ،ُمْؤِمنٌ  أَاَّهُ  يَْحِابُ  َوهُوَ  لَيَأْتِيهِ  الرَّ  يَْبَعثُ  ِممَّ

بُهَاتِ  بِهِ  رواه أبو باوب «.ِمَن الشُّ
3
. 

 ي الربوبية ويقتل مؤمًنا ثم حيييه كل هذا فتنة للناس واختباًرا رمِعدَّمن فتنة الدجال أنه َي

اُل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ رضي هللا عنه َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  يَْخُرُج الدَّجَّ

هُ قِبَلَهُ َرُجل  ِمَن الُمْؤِمنِينَ فَ  اِل فَيَقُولُوَن لَهُ  ،يَتََوجَّ  ؟أَْيَن تَْعِمدُ  :فَتَْلقَاهُ الَمَسالُِح َمَسالُِح الدَّجَّ

                                                 

 (.6133(، ومالم )0232بخاري )رواه ال 2

 (.6132رواه مالم ) 6
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نَا َما بَِربِّ  :فَيَقُولُ  ؟أََو َما تُْؤِمُن بَِربِّنَا :فَيَقُولُوَن لَهُ  :قَالَ  ،أَْعِمُد إِلَى َهَذا الَِّذي َخَرجَ  :فَيَقُولُ 

بَْعُضُهْم لِبَْعٍض أَلَْيَس قَْد نََهاُكْم َرب ُكْم أَْن تَْقتُلُوا أََحداا  :اْقتُلُوهُ فَيَقُولُ  :فَيَقُولُونَ  ،َخفَاء  

الِ  :ُدونَهُ قَالَ  اُل  :فَإَِذا َرآهُ الُمْؤِمُن قَالَ  ،فَيَْنطَلِقُوَن بِِه إِلَى الدَّجَّ يَا أَي َها النَّاُس َهَذا الدَّجَّ

اُل بِهِ  :قَالَ  :ملسو هيلع هللا ىلصِذي َذَكَر َرُسوُل هللا الَّ  وهُ  :فَيَُشبَُّح فَيَقُولُ  ،فَيَأُْمُر الدَّجَّ فَيُوَسُع  ،ُخُذوهُ َوُشج 

أَْنَت الَمِسيُح اْلَكذَّاُب  :فَيَقُولُ  :أََو َما تُْؤِمُن بِي قَالَ  :فَيَقُولُ  :َوبَْطنُهُ َضْرباا قَالَ  ،ظَْهُرهُ 

َق بَْيَن ِرْجلَْيهِ  ،فَيُْؤَمُر بِهِ  :قَالَ  يَْمِشي  ،قَاَل ثُمَّ  ،فَيُْؤَشُر بِاْلِمْئَشاِر ِمْن َمْفِرقِِه َحتَّى يُفَرَّ

اُل بَْيَن اْلقِْطَعتَْينِ  ا قَالَ  :ثُمَّ يَقُوُل لَهُ  ،الدَّجَّ أَتُْؤِمُن بِي  :ثُمَّ يَقُوُل لَهُ  :قُْم فَيَْستَِوي قَائِما

يَا أَي َها النَّاُس إِنَّهُ ََل يَْفَعُل بَْعِدي بِأََحٍد  :ثُمَّ يَقُولُ  :إَِلَّ بَِصيَرةا قَالَ َما اْزَدْدُت فِيَك  :فَيَقُولُ 

اُل لِيَْذبََحهُ  :ِمَن النَّاِس قَالَ  ا ،فَيَأُْخُذهُ الدَّجَّ فًََل ، فَيُْجَعَل َما بَْيَن َرقَبَتِِه إِلَى تَْرقَُوتِِه نَُحاسا

فَيَأُْخُذ بِيََدْيِه َوِرْجلَْيِه فَيَْقِذُف بِِه فَيَْحِسُب النَّاُس أَنََّما قََذفَهُ إِلَى  :قَالَ  يَْستَِطيُع إِلَْيِه َسبِيًلا 

َهَذا أَْعظَُم النَّاِس َشَهاَدةا ِعْنَد َربِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل َرُسوُل هللا  «َوإِنََّما أُْلقَِي فِي الَجنَّةِ  ،النَّارِ 

رواه مالم«. اْلَعالَِمينَ 
2
. 

أَََل » :فَقَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخطَبَنَا َرُسوُل هللا : قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفِينَةَ َمْولَى َرُسوِل هللا َعْن سَ و (6050

تَهُ  اَل أُمَّ َر الدَّجَّ بَِعْينِِه اْليُْمنَى  ،ُهَو أَْعَوُر َعْينِِه اْليُْسَرى ،إِنَّهُ لَْم يَُكْن نَبِي  قَْبلِي إَِلَّ قَْد َحذَّ

 ،َواْْلَخُر نَار   ،أََحُدُهَما َجنَّة   ،يَْخُرُج َمَعهُ َواِديَانِ  ،نَْيِه َكافِر  َمْكتُوب  بَْيَن َعيْ  ،ظُْفَرة  َغلِيظَة  

لَْو ِشْئُت  ،َمَعهُ َملََكاِن ِمن الَمًَلئَِكِة يُْشبَِهاِن نَبِيَّْيِن ِمن اْلَْنبِيَاءِ  ،َوَجنَّتُهُ نَار   ،فَنَاُرهُ َجنَّة  

ْيتُُهَما بِأَْسَمائِِهَما َوأَْسَماِء آ  ،َواْْلَخُر َعْن ِشَمالِهِ  ،َواِحد  ِمْنُهَما َعْن يَِمينِهِ  ،بَائِِهَماَسمَّ

اُل أَلَْسُت بَِربُِّكمْ  :َوَذلَِك فِْتنَة  فَيَقُولُ  لَهُ أََحُد الَملََكْيِن  :فَيَقُولُ  ،أَلَْسُت أُْحِي َوأُِميتُ  ،الدَّجَّ

فَيَْسَمُعهُ النَّاُس  ،لَهُ َصَدْقتَ  :ِحبُهُ فَيَقُولُ إَِلَّ َصا ،َما يَْسَمُعهُ أََحد  ِمَن النَّاسِ  ،َكَذْبتَ 

الَ  ُق الدَّجَّ ثُمَّ يَِسيُر َحتَّى يَأْتَِي الَمِدينَةَ فًََل يُْؤَذُن لَهُ فِيَها  ،َوَذلَِك فِْتنَة   ،فَيَظُن وَن إِنََّما يَُصدِّ

ُجلِ  :ُفَيَقُول فَيُْهلُِكهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد َعقَبَةِ  ،أْتَِي الشَّامَ ثُمَّ يَِسيُر َحتَّى يَ  ،َهِذِه قَْريَةُ َذلَِك الرَّ

رواه أحمد، وابن أبي شيبة«. أَفِيقَ 
6
. 

 ِذْكُر شيٍء من فتنته وصفته ومقدار مكثه يف األرض ومن يقتله

اِس ْبِن َسْمَعانَ  َعنِ  اَل َذاَت َغدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَر َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه النَّوَّ اةٍ الدَّجَّ

ا ُرْحنَا إِلَْيِه َعَرَف َذلَِك فِينَا فَقَالَ  ،فََخفََّض فِيِه َوَرفََّع َحتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَِة النَّْخلِ  َما » :فَلَمَّ

اَل َغَداةً فََخفَّْضَت فِيِه َوَرفَّْعتَ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا «َشأْنُُكمْ  َحتَّى ظَنَنَّاهُ فِي  ،َذَكْرَت الدَّجَّ
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اِل أَْخَوفُنِي َعلَْيُكمْ » :ائِفَِة النَّْخِل فَقَالَ طَ   إِْن يَْخُرْج َوأَنَا فِيُكْم فَأَنَا َحِجيُجهُ  ،َغْيُر الدَّجَّ

إِنَّهُ  ،َوهللا َخلِيفَتِي َعلَى ُكلِّ ُمْسلِمٍ  ،فَاْمُرؤ  َحِجيُج نَْفِسهِ  ،َوإِْن يَْخُرْج َولَْسُت فِيُكمْ  ،ُدونَُكمْ 

ى ْبِن قَطَنٍ  ،َشاب  قَطَط   فََمْن أَْدَرَكهُ ِمْنُكْم فَْليَْقَرْأ َعلَْيِه  ،َعْينُهُ طَافِئَة  َكأَنِّي أَُشبِّهُهُ بَِعْبِد اْلُعزَّ

أِْم َواْلِعَراقِ  ،فََواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهفِ  يَا  ،فََعاَث يَِميناا َوَعاَث ِشَماَلا  ،إِنَّهُ َخاِرج  َخلَّةا بَْيَن الشَّ

ا» :قَالَ  ؟َوَما لَْبثُهُ فِي اأْلَْرضِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا «فَاْثبُتُوا ِعبَاَد هللا يَْوم   ،أَْربَُعوَن يَْوما

فََذلَِك  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلنَا «َوَسائُِر أَيَّاِمِه َكأَيَّاِمُكمْ  ،َويَْوم  َكُجُمَعةٍ  ،َويَْوم  َكَشْهرٍ  ،َكَسنَةٍ 

يَا َرُسوَل هللا َوَما  :قُْلنَا «ََل اْقُدُروا لَهُ قَْدَرهُ » :قَالَ  ؟أَتَْكفِينَا فِيِه َصاَلةُ يَْومٍ  اْليَْوُم الَِّذي َكَانَةٍ 

يحُ » :قَالَ  ؟إِْسَراُعهُ فِي اأْلَْرضِ  فَيَأْتِي َعلَى اْلقَْوِم فَيَْدُعوهُْم  ،َكاْلَغْيِث اْستَْدبََرْتهُ الرِّ

َماَء فَتُْمِطرُ  ،هُ َويَْستَِجيبُوَن لَ  ،فَيُْؤِمنُوَن بِهِ  فَتَُروُح َعلَْيِهْم  ،َواْْلَْرَض فَتُْنبِتُ  ،فَيَأُْمُر السَّ

ا ،َساِرَحتُُهْم أَْطَوَل َما َكانَتْ  ا َوأَْسبََغهُ ُضُروعا ثُمَّ يَأْتِي اْلقَْوَم  ،َوأََمدَّهُ َخَواِصرَ  ،ُذرا

وَن َعلَْيِه قَْولَهُ  ،فَيَْدُعوُهمْ  فَيُْصبُِحوَن ُمْمِحلِيَن لَْيَس بِأَْيِديِهْم َشْيء   ،َعْنُهمْ فَيَْنَصِرُف  :فَيَُرد 

فَتَْتبَعُهُ ُكنُوُزَها َكيََعاِسيِب  ،أَْخِرِجي ُكنُوَزكِ  :َويَُمر  بِالَخِربَِة فَيَقُوُل لََها ،ِمْن أَْمَوالِِهمْ 

 ،َرْميَةَ اْلَغَرضِ  ،ْيِف فَيَْقطَُعهُ َجْزلَتَْينِ فَيَْضِربُهُ بِالسَّ  ،ثُمَّ يَْدُعو َرُجًلا ُمْمتَلِئاا َشبَاباا ،النَّْحلِ 

إِْذ بََعَث هللا الَمِسيَح اْبَن َمْريََم  ،فَبَْينََما ُهَو َكَذلِكَ  ،ثُمَّ يَْدُعوهُ فَيُْقبُِل َويَتََهلَُّل َوْجُههُ يَْضَحكُ 

ُروَدتَْيِن َواِضعاا َكفَّْيِه َعلَى أَْجنَِحِة بَْيَن َمهْ  ،فَيَْنِزُل ِعْنَد الَمنَاَرِة اْلبَْيَضاِء َشْرقِيَّ ِدَمْشقَ 

َر ِمْنهُ ُجَمان  َكالل ْؤلُؤِ  ،إَِذا َطأْطَأَ َرْأَسهُ قَطَرَ  ،َملََكْينِ  فًََل يَِحل  لَِكافٍِر يَِجُد  ،َوإَِذا َرفََعهُ تََحدَّ

فَيَْطلُبُهُ َحتَّى يُْدِرَكهُ بِبَاِب لُد   ،َونَفَُسهُ يَْنتَِهي َحْيُث يَْنتَِهي طَْرفُهُ  ،ِريَح نَفَِسِه إَِلَّ َماتَ 

 ،فَيَْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهمْ  ،هللا ِمْنهُ  ثُمَّ يَأْتِي ِعيَسى اْبَن َمْريََم قَْوم  قَْد َعَصَمُهمُ  ،فَيَْقتُلُهُ 

ثُُهْم بَِدَرَجاتِِهْم فِي الَجنَّةِ  ى ِعيَسى إِنِّي قَْد أَْخَرْجُت فَبَْينََما ُهَو َكَذلَِك إِْذ أَْوَحى هللا إِلَ  ،َويَُحدِّ

ا لِي ََل يََداِن ِْلََحٍد بِقِتَالِِهمْ  ْز ِعبَاِدي إِلَى الط ورِ  ،ِعبَادا َويَْبَعُث هللا يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج  ،فََحرِّ

َويَُمر   ،َن َما فِيَهافَيَُمر  أََوائِلُُهْم َعلَى بَُحْيَرِة طَبَِريَّةَ فَيَْشَربُو ،َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يَْنِسلُونَ 

ةا َماء   :آِخُرُهْم فَيَقُولُونَ  َحتَّى  ،َويُْحَصُر نَبِي  هللا ِعيَسى َوأَْصَحابُهُ  ،لَقَْد َكاَن بَِهِذِه َمرَّ

ا ِمْن ِمائَِة ِدينَاٍر ِْلََحِدُكْم اْليَْومَ  يَسى فَيَْرَغُب نَبِي  هللا عِ  ،يَُكوَن َرْأُس الثَّْوِر ِْلََحِدِهْم َخْيرا

 ،فَيُْصبُِحوَن فَْرَسى َكَمْوِت نَْفٍس َواِحَدةٍ  ،النََّغَف فِي ِرقَابِِهمْ  فَيُْرِسُل هللا َعلَْيِهمُ  ،َوأَْصَحابُهُ 

فًََل يَِجُدوَن فِي اْْلَْرِض َمْوِضَع ِشْبٍر إَِلَّ  ،ثُمَّ يَْهبِطُ نَبِي  هللا ِعيَسى َوأَْصَحابُهُ إِلَى اْْلَْرضِ 

ا  ،فَيَْرَغُب نَبِي  هللا ِعيَسى َوأَْصَحابُهُ إِلَى هللا ،ُمُهْم َونَْتنُُهمْ َمََلَهُ َزهَ  فَيُْرِسُل هللا طَْيرا

ا ََل يَُكن  ِمْنهُ بَْيُت  ،فَتَْحِملُُهْم فَتَْطَرُحُهْم َحْيُث َشاَء هللا ،َكأَْعنَاِق اْلبُْختِ  ثُمَّ يُْرِسُل هللا َمطَرا

لَفَةِ َمَدٍر َوََل َوبٍَر فَيَْغسِ   ،لَِْلَْرِض أَْنبِتِي ثََمَرتَكِ  :ثُمَّ يُقَالُ  ،ُل اْْلَْرَض َحتَّى يَْتُرَكَها َكالزَّ

انَِة َويَْستَِظل وَن بِقِْحفَِها ،َوُردِّي بََرَكتَكِ  مَّ ْسِل  ،فَيَْوَمئٍِذ تَأُْكُل اْلِعَصابَةُ ِمَن الر  َويُبَاَرُك فِي الرِّ

َواللِّْقَحةَ ِمن البَقَِر لَتَْكفِي اْلقَبِيلَةَ ِمَن  ،اإِلبِِل لَتَْكفِي اْلفِئَاَم ِمَن النَّاسِ  نَ َحتَّى أَنَّ اللِّْقَحةَ مِ 

ا  ،َواللِّْقَحةَ ِمن الَغنَِم لَتَْكفِي اْلفَِخَذ ِمَن النَّاسِ  ،النَّاسِ  فَبَْينََما ُهْم َكَذلَِك إِْذ بََعَث هللا ِريحا

َويَْبقَى ِشَراُر النَّاِس  ،فَتَْقبُِض ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُكلِّ ُمْسلِمٍ  ،اِطِهمْ طَيِّبَةا فَتَأُْخُذُهْم تَْحَت آبَ 
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رواه مالم«. فََعلَْيِهْم تَقُوُم السَّاَعةُ  ،يَتََهاَرُجوَن فِيَها تََهاُرَج الُحُمرِ 
2
. 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال:  (6052

تِي فَيَْمُكُث أَْربَِعيَن اَل أَْبِري أَْربَِعيَن يَْوًمايَْخُرُج الدَّجَّ » أَْو  ،أَْو أَْربَِعيَن َشْهًرا ،اُل فِي أُمَّ

ثُمَّ  ،فَيَْطلُبُهُ فَيُْهلُِكهُ  ،فَيَْبَعُث هللا ِعيَاى اْبَن َمْريََم َكأَاَّهُ ُعْرَوةُ ْبُن َمْاُعوبٍ  ،أَْربَِعيَن َعاًما

أِْم فاََل  ،نِيَن لَْيَس بَْيَن اْثنَْيِن َعَداَوةٌ يَْمُكُث النَّاُس َسْبَع سِ  ثُمَّ يُْرِسُل هللا ِريًحا بَاِرَبةً ِمْن قِبَِل الشَّ

ٍة ِمْن َخْيرٍ  َحتَّى لَْو  ،أَْو إِيَماٍن إاِلَّ قَبََضْتهُ  ،يَْبقَى َعلَى َوْجِه اأْلَْرِض أََحٌد فِي قَْلبِِه ِمْثقَاُل َذرَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعتُهَا ِمْن َرُسوِل هللا  :قَالَ  «َحتَّى تَْقبَِضهُ  ،فِي َكبَِد َجبٍَل لََدَخلَْتهُ َعلَْيهِ  أَنَّ أََحَدُكْم َبَخلَ 

بَاعِ  ،فَيَْبقَى ِشَراُر النَّاِس فِي ِخفَِّة الطَّْيرِ » :قَالَ  َواَل  ،اَل يَْعِرفُوَن َمْعُروفًا ،َوأَْحاَلِم الاِّ

ْيطَاُن فَيَقُولُ  هُمُ فَيَتََمثَُّل لَ  ،يُْنِكُروَن ُمْنَكًرا فََما تَأُْمُراَا فَيَأُْمُرهُْم  :فَيَقُولُونَ  ؟أاََل تَْاتَِجيبُونَ  :الشَّ

ورِ  ،َوهُْم فِي َذلَِك َبارٌّ ِرْزقُهُْم َحَاٌن َعْيُشهُمْ  ،بِِعبَاَبِة اأْلَْوثَانِ  فاََل يَْاَمُعهُ  ،ثُمَّ يُْنفَُخ فِي الصُّ

ُل َمْن يَْاَمُعهُ َرُجٌل يَلُوطُ َحْوَض إِبِلِهِ  ،قَالَ  ،َرفََع لِيتًاأََحٌد إاِلَّ أَْصَغى لِيتًا وَ   :قَالَ  ،َوأَوَّ

 ،أَْو الظِّلُّ  ،يُْنِزُل هللا َمطًَرا َكأَاَّهُ الطَّلُّ » :أَْو قَالَ  «ثُمَّ يُْرِسُل هللا ،فَيَْصَعُق َويَْصَعُق النَّاسُ 

يَا أَيُّهَا النَّاُس  :ثُمَّ يُقَالُ  ،فَإَِذا هُْم قِيَاٌم يَْنظُُرونَ  ،ْنفَُخ فِيِه أُْخَرىثُمَّ يُ  ،فَتَْنبُُت ِمْنهُ أَْجَااُب النَّاسِ 

ِمْن َكْم  :أَْخِرُجوا بَْعَث النَّاِر فَيُقَالُ  :ثُمَّ يُقَالُ  :قَالَ ﴾ َوقِفُوهُْم إِاَّهُْم َمْائُولُونَ ، ﴿هَلُمَّ إِلَى َربُِّكمْ 

 يَْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا﴾ َوَذلِكَ ﴿ فََذاَك يَْومَ  :ْاَع ِمائٍَة َوتِْاَعةً َوتِْاِعيَن قَالَ ِمْن ُكلِّ أَْلٍف تِ  :فَيُقَالُ 

﴾. رواه مالميَْوَم يُْكَشُف َعْن َساقٍ ﴿
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ن المهملااة يباالع «عاااث»أي: طريقااً بينهمااا. وقولاه:  «،خلاةً بااين الشاام والعااراق»قولاه: 

بضاام الااذال المعجمااة وهااو أعااالي  «:الااذرى»الثاااء المثلثااة، والعيااث: أشااد الفااااب. وو

ذكااااور النحاااال.  «:اليعاساااايب»األساااانمة. وهااااو جمااااع ذروٍة بضاااام الااااذال وكااااارها و

الهدف الاذي يرماى إلياه بالنشااب، أي: يرمياه  «:الغرض»أي: قطعتين، و «،جزلتين»و

دال المهملة والمعجمة، وهاي: الثاوب بال «:المهروبة»رميةً كرمي النشاب إلى الهدف. و

جماع فاريٍس،  «:فرساى»بوٌب. و«: النغاف»أي: ال طاقاة. و «،ال يدان»المصبوغ. قوله: 

بفتح الزاي والالم وبالقاف، وروي الزلفة بضام الازاي وإساكان  «:الزلقة»و .وهو القتيل

اللاابن  بكااار الااراء: «:الرساال»الجماعااة. و «:العصااابة»الااالم وبالفاااء، وهااي الماارآة. و

الفخاذ مان »بكار الفاء وبعدها همزة ممدوبةٌ: الجماعاة. و «الفئام»و .اللبون «:اللقحة»و

 (.2505عند حديث رقم ) «رياض الصالحين»ااظر  بون القبيلة. «:الناس

 (.6130رواه مالم ) 6

 صفحة العنق، ومعناه يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته األخرى. «الليت»



  والملحالمنثورات 

 

2051 

 

 من فتنته أن معه جنة وناًرا 

أاََل أُْخبُِرُكْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ عن أبي هريرة رضي هللا عنه  (6056

ا ثَهُ اَبِيٌّ قَْوَمهُ َعِن الدَّجَّ  ،َوإِاَّهُ يَِجيُء َمَعهُ ِمْثُل الَجنَِّة َوالنَّارِ  ،إِاَّهُ أَْعَورُ  ،ِل َحِديثًا َما َحدَّ

متفق عليه «.َوإِاِّي أَْاَذْرتُُكْم بِِه َكَما أَْاَذَر بِِه اُوٌح قَْوَمهُ  ،إِاَّهَا الَجنَّةَ ِهَي النَّارُ  :فَالَّتِي يَقُولُ 
2
. 

 أن معه نهران من ماء ونارمن فتنته 

ُحَذْيفَةُ أَلَاَا  :َوأَبُو َمْاُعوٍب فَقَالَ  ،اْجتََمَع ُحَذْيفَةُ : َعْن ِرْبِعيِّ ْبِن ِحَراٍش قَالَ  (6053

الِ  ا الَِّذي تََرْوَن أَاَّهُ  ،َواَْهًرا ِمْن اَارٍ  ،أَْعلَُم ِمْنهُ إِنَّ َمَعهُ اَْهًرا ِمْن َماءٍ  ،بَِما َمَع الدَّجَّ اَاٌر  فَأَمَّ

ا الَِّذي تََرْوَن أَاَّهُ َماٌء اَارٌ  ،َماءٌ  فََمْن أَْبَرَك َذلَِك ِمْنُكْم فَأََراَب الَماَء فَْليَْشَرْب ِمَن الِذي  ،َوأَمَّ

. متفق عليهفَإِاَّهُ َسيَِجُدهُ َماءً  ،يََراهُ أَاَّهُ اَارٌ 
6
. 

 يدخل الدجال كل بلد إال مكة واملدينة

لَْيَس ِمْن بَلٍَد إاِلَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، هللا َعْنهُ َرِضَي عن أاس بن مالك  (6053

الُ  لَْيَس لَهُ ِمْن اِقَابِهَا اَْقٌب إاِلَّ َعلَْيِه الَماَلئَِكةُ َصافِّيَن  ،إاِلَّ َمكَّةَ َوالَمِدينَةَ  ،َسيَطَُؤهُ الدَّجَّ

متفق «. فَيُْخِرُج هللا ُكلَّ َكافٍِر َوُمنَافِقٍ  ،َرَجفَاتٍ  ثُمَّ تَْرُجُف الَمِدينَةُ بِأَْهلِهَا ثاََلثَ  ،يَْحُرُسواَهَا

عليه
3
. 

 من صفة الدجال أنه أعور واهلل تعاىل ليس بأعور

اَل بَْيَن  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنهما،  َعِن اْبِن ُعَمرَ  (6051 َذَكَر الدَّجَّ

اَل أَْعَوُر اْلَعْيِن  ،ْعَورَ إِنَّ هللا تََعالَى لَْيَس بِأَ » :ظَْهَرااَْي النَّاِس فَقَالَ  أاََل َوإِنَّ الَمِايَح الدَّجَّ

متفق عليه «.اْليُْمنَى َكأَنَّ َعْينَهُ ِعنَبَةٌ طَافِئَةٌ 
3
. 

 تباع الدجال هم اليهودأكثر أ

اَل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  أَاَِس ْبِن َمالِكٍ عن  (6052 يَْتبَُع الدَّجَّ
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رواه مالم«. الطَّيَالَِاةُ  َسْبُعوَن أَْلفًا َعلَْيِهمُ  ،بَهَانَ ِمْن يَهُوِب أَصْ 
2
. 

 أين يفر الناس من الدجال

نَّ  »: يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصأَاَّهَا َسِمَعِت النَّبِيَّ رضي هللا عنها،  أُمُّ َشِريكٍ عن  (6050 لَيَفِرَّ

اِل فِي اْلِجبَالِ   :قَالَ  ؟فَأَْيَن اْلَعَرُب يَْوَمئِذٍ  ،أُمُّ َشِريٍك يَا َرُسوَل هللا :قَالَتْ  «النَّاُس ِمَن الدَّجَّ

رواه مالم«. ُهْم قَلِيل  »
6
. 

 الدجال هني على اهلل تعاىل

َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصَما َسأََل أََحٌد النَّبِيَّ عن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال:  (6055

اِل أَْكثََر  َك ِمْنهُ » :َما َسأَْلتُهُ َوإِاَّهُ قَاَل لِيمالدَّجَّ إِنَّ َمَعهُ َجبََل  :أِلَاَّهُْم يَقُولُونَ  :قُْلتُ  «َما يَُضر 

متفق عليه«. ُهَو أَْهَوُن َعلَى هللا ِمْن َذلِكَ » :َر َماٍء قَالَ ُخْبٍز َواَهْ 
3
 . 

 ما يعصم من الدجال 

َمْن َحفِظَ َعْشَر آيَاتٍ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ رضي هللا عنه  َعْن أَبِي الدَّْرَباءِ  (6051

ِل ُسورَ  الِ ِمْن أَوَّ رواه مالم«. ِة اْلَكْهف ُعِصَم ِمَن الدَّجَّ
3
. 

َوهَُو  ،َوقَْد طَاَف النَّاُس بِهِ  ،َرأَْيُت َرُجاًل بِالَمِدينَةِ : َعْن أَبِي قاَِلبَةَ قَالَ و (6010

قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصفَإَِذا َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب النَّبِيِّ  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا  :يَقُولُ 

ُحبٌُك  ،ُحبُكٌ  ،َوإِنَّ َرْأَسهُ ِمْن بَْعِدِه ُحبُكٌ  ،إِنَّ ِمْن بَْعِدُكْم اْلَكذَّاَب الُمِضلَّ  :تُهُ َوهَُو يَقُولُ فََاِمعْ 

اتٍ  ْلنَا َوإِلَ  :فََمْن قَالَ  ،أَاَا َربُُّكمْ  :َوإِاَّهُ َسيَقُولُ  ،ثاََلَث َمرَّ ْيِه لَْاَت َربَّنَا لَِكنَّ َربَّنَا هللا َعلَْيِه تََوكَّ

كَ  . رواه أحمدلَْم يَُكْن لَهُ َعلَْيِه ُسْلطَانٌ  ،أَاَْبنَا اَُعوُذ بِاهلل ِمْن َشرِّ
1
. 

 بعض أشراط الساعة الصغرى
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 ملسو هيلع هللا ىلصبعثة رسول اهلل  

بُِعْثُت أَنَا » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  بن سعد رضي هللا عنه َعْن َسْهل (6012

. متفق عليهفَيَُمدُّ بِِهَما َويُِشيُر بِإِْصبََعْيهِ  «َوالسَّاَعةَ َهَكَذا
2
 . 

 ضياع األمانة

 يَُحدِّثُ  َمْجلِسٍ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيُّ  بَْينََما: قَالَ  رضي هللاُ عنه هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  (6016

 :اْلقَْومِ  بَْعضُ  فَقَالَ  ،يَُحدِّثُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا َرُسولُ  فََمَضى ؟الاَّاَعةُ  َمتَى :فَقَالَ  أَْعَرابِيٌّ  َجاَءهُ  ،اْلقَْومَ 

 أَْينَ » :قَالَ  َحِديثَهُ  قََضى إَِذا َحتَّى يَْاَمعْ  لَمْ  بَلْ  :بَْعُضهُمْ  َوقَالَ  ،قَالَ  َما فََكِرهَ  ،قَالَ  َما ِمعَ سَ 

 فَاْنتَِظرِ  ،ُضيَِّعِت اْْلََمانَةُ  فَإَِذا» :قَالَ  ،هللا َرُسولَ  يَا أَاَا هَا :قَالَ  ؟«َعِن السَّاَعةِ  السَّائِلُ  أَُراهُ 

دَ  إَِذا» :قَالَ  ؟إَِضاَعتُهَا َكْيفَ  :الَ قَ  «السَّاَعةَ  «. السَّاَعةَ  رِ فَاْنتَظِ  ،أَْهلِهِ  َغْيرِ  إِلَى اْْلَْمرُ  ُوسِّ

رواه البخاري
2
. 

 رفع العلم وثبوت اجلهل وشرب اخلمر وظهور الزنا وقلة الرجال وكثرة النساء

إِنَّ ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قَاَل َرُسولُ : قَالَ  َرِضَي هللا َعْنهُ  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ  (6013

نَا ،َويُْشَرَب الَخْمرُ  ،َويَْثبَُت الَجْهلُ  ،أَْن يُْرفََع اْلِعْلمُ  ،أَْشَراِط السَّاَعةِ  متفق «. َويَْظَهَر الزِّ

عليه
3
. 

ثُُكْم أََحٌد بَْعِدي َسِمْعُت  :قَالَ وعنه رضي هللا عنه  (6013 ثَنَُّكْم َحِديثًا اَل يَُحدِّ أَلَُحدِّ

اَعِة أَْن يَقِلَّ اْلِعْلمُ » :قُولُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل هللا  اَا ،َويَْظهََر اْلَجْهلُ  ،ِمْن أَْشَراِط الاَّ  ،َويَْظهََر الزِّ

َجالُ  ،َوتَْكثَُر النَِّااءُ  متفق عليه «.َحتَّى يَُكوَن لَِخْمِايَن اْمَرأَةً اْلقَيُِّم اْلَواِحدُ  ،َويَقِلَّ الرِّ
3
 

 استفاضة املال واإلسنغناء عن الصدقة

اَل تَقُوُم الاَّاَعةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  َعنْ  (6011

َوَحتَّى يَْعِرَضهُ  ،الَماِل َمْن يَْقبَُل َصَدقَتَهُ  فَيَفِيَض َحتَّى يُِهمَّ َربُّ  ،الَمالُ  َحتَّى يَْكثَُر فِيُكمُ 
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متفق عليه«. لِي الَِّذي يَْعِرُضهُ َعلَْيِه اَل أََربَ  :فَيَقُولَ 
2
. 

لَيَأْتِيَنَّ َعلَى النَّاِس » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَي هللا َعْنهُ و (6012

َدقَِة ِمَن الذَّهَِب ثُمَّ اَل يَِجُد أََحًدا يَأُْخُذهَا ِمْنهُ  ُجُل فِيِه بِالصَّ ُجُل  ،َزَماٌن يَطُوُف الرَّ َويَُرى الرَّ

َجالِ اْلَواِحُد يَْتبَعُ  متفق عليه«. َوَكْثَرِة النَِّااءِ  ،هُ أَْربَُعوَن اْمَرأَةً يَلُْذَن بِِه ِمْن قِلَِّة الرِّ
6
. 

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ وعن حارثة بن وهب رضي هللا عنه قال:  (6010

ُجُل بَِصَدقَتِِه فًََل يَجِ » يَقُوُل  ،ُد َمْن يَْقبَلَُهاتََصدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي َعلَْيُكْم َزَمان  يَْمِشي الرَّ

ُجلُ  ا اْليَْوَم فًََل َحاَجةَ لِي بَِها ،لَْو ِجْئَت بَِها بِاْْلَْمِس لَقَبِْلتَُها :الرَّ متفق عليه«. فَأَمَّ
3
. 

 ظهور املعاز  واستحالرا

َسيَُكوُن فِي » ، قَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصأَن  َرُسوَل هللا عن سهل بن سعد رضي هللا عنه،  (6015

َماِن خَ  ، َوَمْسخ  آِخِر الزَّ ، َوقَْذف  إَِذا ظََهَرتِ » ، قِيَل: َوَمتَى َذلَِك يَا َرُسوَل هللا؟ قَاَل:«ْسف 

رواه الطبرااي .«الَمَعاِزُف َواْلقَْينَاُت، َواْستُِحلَِّت اْلَخْمرُ 
3
. 

 كثرة القتل

َعةُ َحتَّى يَْكثَُر ََل تَقُوُم السَّا» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

روه مالم«. اْلقَْتُل اْلقَْتلُ » :قَالَ  ؟َوَما اْلهَْرُج يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «الَهْرجُ 
1
. 

 تقارب الزمان

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يُْقبََض » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َمانُ  ،ََلِزلُ َوتَْكثَُر الزَّ  ،اْلِعْلمُ   ،َوُهَو اْلقَْتُل اْلقَْتلُ  ،َويَْكثَُر اْلَهْرجُ  ،َوتَْظَهَر اْلفِتَنُ  ،َويَتَقَاَرَب الزَّ

متفق عليه«. الَماُل فَيَفِيضَ  َحتَّى يَْكثَُر فِيُكمُ 
2
. 

                                                 

 ، أي: ال حاجة لي فيه.«ال أرب لي»(. قوله 210(، ومالم )2326البخاري ) 2

 (.2026(، ومالم )2323البخاري ) 6

 (.2022(، ومالم )2322البخاري ) 3

(، وصااححه العالمااة األلبااااي رحمااه هللا فااي 2/210) «كبياارال»رواه الطبرااااي فااي  3

 (.3221) «صحيح الجامع»

 المغنيات.« والقينات»

 (.210رواه مالم ) 1

 (.210(، ومالم )2032البخاري ) 2



  المنثورات والملح

 

2051 

 

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَتَقَاَرَب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ وعنه رضي هللا عنه  

َمانُ ال نَةُ َكالشَّْهرِ  ،زَّ ْهُر َكالُجُمَعةِ  ،فَتَُكوَن السَّ َويَُكوَن  ،َوتَُكوَن الُجُمَعةُ َكاْليَْومِ  ،َويَُكوَن الشَّ

َعفَِة الُخوَصةُ  ،اْليَْوُم َكالسَّاَعةِ  اَعةُ َكاْحتَِراِق السَّ رواه أحمد «.َوتَُكوَن السَّ
2
. 

 تقارب األسواق

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَْظَهَر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  عنه، رضي هللا َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

َمانُ  ،َويَتَقَاَرَب اْْلَْسَواقُ  ،َويَْكثَُر اْلَكِذبُ  ،اْلفِتَنُ  َوَما  :قِيلَ  «َويَْكثَُر الَهْرجُ  ،َويَتَقَاَرَب الزَّ

رواه أحمد«. اْلقَْتلُ » :قَالَ  ؟اْلهَْرجُ 
6
. 

 ذه األمةظهور الشرك يف ه

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

ا تَْعبُُدَها َدْوس  فِي الَجاِهلِيَّةِ  ،تَْضطَِرَب أَلَيَاُت نَِساِء َدْوٍس َحْوَل ِذي الَخلََصةِ  َوَكانَْت َصنَما

متفق عليه«. بِتَبَالَةَ 
3
. 

                                                 

 (.3/102) «الجامع الصحيح»(، وحانه شيخنا رحمه هللا في 6/130رواه أحمد ) 2

فقال بعضهم: هوعبارة عان قلاة البركاة  ، «تقارب الزمان»واختلف أهل العلم في معنى 

 فيه.

وقااال بعضااهم: المااراب بتقااارب الزمااان، هااو مااا يكااون بااابب تااوفر وسااائل اإلتصاااالت، 

 والمراكب األرضية، والجوية الاريعة التي قربت البعيد.

وقيل المراب بذلك هاو: قصار الزماان وسارعته سارعة حقيقياة، وذلاك فاي آخار الزماان، 

 ( للوابل.266-260)ص «أشراط الااعة»، وقيل غير ذلك. ااظر وهذا لم يقع إلى اآلن

 (، بإسناب صحيح.6/121رواه أحمد ) 6

 قال العالمة التويجري رحمه هللا: فقد تقاربت األسواق من ثالثة أوجه

 األول: سرعة العلم بما يكون فيها من زيابة الاعر واقصااه.

 فة الطريق بعيدة جًدا.الثااي: سرعة الاير من سوق إلى سوق ولو كاات ماا

الثالااث: مقاربااة بعضااها بعًضااا فااي األسااعار، واقتااداء بعااض أهلهااا باابعض فااي الزيااابة 

 (.311-2/315« )اتحاف الجماعة»والنقصان وهللا أعلم. 

 (.6102(، ومالم )0222البخاري ) 3

 =ب ال تقوم أرا، م لَدْوس يامى اْلَخلََصةصنبيٌت كان فيه  «:ذو اْلَخلََصةَ » «النهاية»قال في 
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2010 

 كثرة الشح

يَتَقَاَرُب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ ن أبي هريرة رضي هللا عنه ع (6011

َماُن َويَْنقُُص اْلَعَملُ  ح   ،الزَّ اْلقَْتُل » :قَالَ  ؟َوَما اْلهَْرجُ  :قَالُوا «َويَْكثُُر الَهْرجُ  ،َويُْلقَى الش 

متفق عليه«. اْلقَْتلُ 
2
. 

 فشو التجارة

نَّ بَيَْن إِ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن عبد هللا بن ماعوب رضي هللا عنه،  (6500

ةِ  يََديِ   ،َحتَّى تُِعيَن الَمْرأَةُ َزْوَجَها َعلَى التَِّجاَرةِ  ،َوفُُشوَّ التَِّجاَرةِ  ،السَّاَعِة تَْسلِيَم اْلَخاصَّ

ورِ  ،َوقَْطَع اْْلَْرَحامِ  رواه أحمد،  .«َوظُُهوَر اْلقَلَمِ  ،َوِكْتَماَن َشَهاَدِة اْلَحقِّ  ،َوَشَهاَدةَ الز 

«األبب المفرب»والبخاري في 
6
. 

 إلقاء السالم على املعروفني فقط

إِنَّ ِمْن أَْشَراِط السَّاَعِة أَْن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعِن اْبِن َمْاُعوبٍ 

ُجِل ََل يَُسلُِّم َعلَْيِه إَِلَّ لِْلَمْعِرفَةِ  ُجُل َعلَى الرَّ رواه أحمد «.يَُسلَِّم الرَّ
3
. 

=

                                                                                                                                   

وتْضااطِرب  ،فتطااوف اااااؤهم بِااِذي الَخلََصااة ،الااااعة حتااى ترِجااع َبْوس عاان اإلسااالم

 .كما ُكن يَْفَعلن في الجاهلية ،أعجاُزهُن  في طَوافِهن  

 (.210(، ومالم )2030البخاري ) 2

(، وصااححه العالمااة 2031) «األبب المفاارب»(، والبخاااري فااي 2/300رواه أحمااد ) 6

 (.2/233) «الصحيحة» في األلبااي رحمه هللا

 (.302-2/301رواه أحمد ) 3

. والحاديث صاححه األلباااي رحماه هللا فاي «إَِذا َكااَْت التَِّحيَّةُ َعلَاى اْلَمْعِرفَاةِ »وفي رواية 

 (.235) «الصحيحة»

وهااذا أماار مشاااهد فناارى كثيااًرا ماان المااالمين إال ماان رحاام هللا ال يااالمون إال علااى ماان 

غرب إذا سلمت عليه وهو ال يعرفك وال تعرفه فيلتفات قاائاًل: مان يعرفون، وبعضهم يات

أَيُّ سائل  ملسو هيلع هللا ىلصأين المعرفة، وربما التفت التفات مااتغرب، وهاذا خاالف الاانة، فالرساول 

ْساَلِم َخْيرٌ  . متفاق «َوتَْقَرأُ الاَّاَلَم َعلَى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْم تَْعِرفْ  ،تُْطِعُم الطََّعامَ » :قَالَ  ؟اإْلِ

 عليه عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما.
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2012 

 

 حسر الفرات عن جبل من ذهب 

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

فَيُْقتَُل ِمْن ُكلِّ ِمائٍَة تِْسَعة   ،يَْقتَتُِل النَّاُس َعلَْيهِ  ،يَْحِسَر اْلفَُراُت َعْن َجبٍَل ِمْن َذَهبٍ 

متفق عليه«. لََعلِّي أَُكوُن أَنَا الَِّذي أَْنُجو :َويَقُوُل ُكل  َرُجٍل ِمْنُهمْ  ،َوتِْسُعونَ 
2
 . 

 متين املوت لشدة البالء

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه ََل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

ُجُل عَ  ْنيَا َحتَّى يَُمرَّ الرَّ ُغ َعلَْيِه َويَقُولُ تَْذَهُب الد  يَا لَْيتَنِي ُكْنُت َمَكاَن  :لَى اْلقَْبِر فَيَتََمرَّ

يُن إَِلَّ اْلبًََلءُ  ،َصاِحِب َهَذا اْلقَْبرِ  متفق عليه «.َولَْيَس بِِه الدِّ
6
. 

 قتال املسلمني اليهود وقتلهم إياهم

ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يُقَاتَِل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

فَيَْقتُلُُهْم الُمْسلُِموَن َحتَّى يَْختَبَِئ اْليَهُوِدي  ِمْن َوَراِء الَحَجِر َوالشََّجِر  ،الُمْسلُِموَن اْليَُهودَ 

إَِلَّ  ،َعاَل فَاْقتُْلهُ َهَذا يَُهوِدي  َخْلفِي فَتَ  ،يَا َعْبَد هللا ،أَْو الشََّجُر يَا ُمْسلِمُ  ،الَحَجرُ  :فَيَقُولُ 

متفق عليه «.اْلَغْرقََد فَإِنَّهُ ِمْن َشَجِر اْليَُهودِ 
3
 . 

 َنْفُي املدينة شراَرها

يَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَمان  » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

هِ  ُجُل اْبَن َعمِّ َخاءِ  َوقَِريبَهُ َهلُمَّ  ،يَْدُعو الرَّ َخاِء َوالَمِدينَةُ َخْير  لَُهْم لَْو  ،إِلَى الرَّ َهلُمَّ إِلَى الرَّ

ََل يَْخُرُج ِمْنُهْم أََحد  َرْغبَةا َعْنَها إَِلَّ أَْخلََف هللا فِيهَا  ،َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ  ،َكانُوا يَْعلَُمونَ 

ا ِمْنهُ  ََل تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَْنفَِي الَمِدينَةُ  ،ِرُج اْلَخبِيثَ أَََل إِنَّ الَمِدينَةَ َكاْلِكيِر تُخْ  ،َخْيرا

رواه مالم«. ِشَراَرَها َكَما يَْنفِي اْلِكيُر َخبََث الَحِديدِ 
3
. 

 خروج أهل املدينة كلهم منها

 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ عن أبي هريرة  (6502

                                                 

 (.6513(، ومالم )0221البخاري ) 2

 (، وهذا لفظه.210(، ومالم )0221البخاري ) 6

 (.6166(، ومالم )6162البخاري ) 3

 (.2352رواه مالم ) 3
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2016 

بَاعِ  ،اَل يَْغَشاهَا إاِلَّ اْلَعَوافِ  ،َعلَى َخْيِر َما َكااَتْ  يَْتُرُكوَن الَمِدينَةَ » يُِريُد َعَوافَِي الاِّ

يُِريَداِن الَمِدينَةَ يَْنِعقَاِن بَِغنَِمِهَما فَيَِجَدااِهَا  ،َوآِخُر َمْن يُْحَشُر َراِعيَاِن ِمْن ُمَزْينَةَ  ،َوالطَّْيرِ 

ا َعلَى ُوُجوِهِهَما َحتَّى إَِذا بَلََغا ثَنِيَّةَ  ،َوْحًشا متفق عليه «.اْلَوَباِع َخرَّ
2
. 

 ستغفارالرتغيب يف اال

 األمر به

﴿فَاْعلَْم أَاَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َواْستَْغفِْر لَِذْابَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت َوهللاُ قال هللا تعالى: 

 .[21]محمد:يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمْثَواُكْم﴾ 

﴿قُْل إِاََّما أَاَا بََشٌر ِمْثلُُكْم يُوَحى إِلَيَّ أَاََّما إِلَهُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فَاْستَقِيُموا إِلَْيهِ وقال تعالى: 

 .[2]فصلت:َواْستَْغفُِروهُ َوَوْيٌل لِْلُمْشِرِكيَن﴾ 

 .[60]المزمل:َواْستَْغفُِروا هللاَ إِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾ قال تعالى: ﴿

 ستغفار من صفات أنبياء اهللاال

 آبم عليه الاالم

﴿قَاال َربَّنَا ظَلَْمنَا أَافَُانَا َوإِْن لَْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكواَنَّ ِمَن قال هللا تعالى: 

 .[63]األعراف:اْلَخاِسِريَن﴾ 

 اوح عليه الاالم

الَِديَّ َولَِمْن َبَخَل بَْيتَِي ُمْؤِمنًا ﴿َربِّ اْغفِْر لِي َولِوَ قال هللا تعالى عنه أاه قال: 

 .[65]اوح:َولِْلُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمنَاِت َوال تَِزِب الظَّالِِميَن إاِلَّ تَبَاًرا﴾ 

 إبراهيم عليه الاالم

اُب﴾ ﴿َربَّنَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِيَن يَْوَم يَقُوُم اْلِحاَ قال هللا تعالى عنه أاه قال: 

 .[32]إبراهيم:

 موسى عليه الاالم

قَاَل َربِّ إِاِّي ظَلَْمُت اَْفِاي فَاْغفِْر لِي فََغفََر لَهُ إِاَّهُ هَُو اْلَغفُوُر وَ ﴿قال هللا تعالى: 

ِحيُم﴾   .[22]القصص:الرَّ

 باوب عليه الاالم

                                                 

 (.2351(، ومالم )2503البخاري ) 2
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َغفَْراَا لَهُ * فَ  هُ َوَخرَّ َراِكًعا َوأَاَابَ ظَنَّ َباُوُب أَاََّما فَتَنَّاهُ فَاْستَْغفََر َربَّ وَ ﴿قال هللا تعالى:  

 .[61ـ63]ص:َذلَِك َوإِنَّ لَهُ ِعْنَداَا لَُزْلفَى َوُحْاَن َمآٍب﴾ 

 سليمان عليه السالم

ْر قَاَل َربِّ اْغفِ *  ﴿َولَقَْد فَتَنَّا ُسلَْيَماَن َوأَْلقَْينَا َعلَى ُكْرِسيِِّه َجَاًدا ثُمَّ أَاَابَ قال هللا تعالى: 

 .[31ـ33]ص:لِي َوهَْب لِي ُمْلًكا ال يَْنبَِغي أِلََحٍد ِمْن بَْعِدي إِاََّك أَْاَت اْلَوهَّاُب﴾ 

 ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد 

َوهللا » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال:  (6506

ةً إِاِّي أَلَْستَْغفُِر هللا َوأَتُوُب إِلَْيِه فِي اْليَْوِم أَْكثََر مِ  رواه البخاري«. ْن َسْبِعيَن َمرَّ
2
. 

 ،إِنَّهُ لَيَُغاُن َعلَى قَْلبِي» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه، َعِن األََغرِّ اْلُمَزاِيِّ و

ةٍ  رواه مالم«. َوإِنِّي َْلَْستَْغفُِر هللا فِي اْليَْوِم ِمائَةَ َمرَّ
6
. 

فِي الَمْجلِِس اْلَواِحِد  ملسو هيلع هللا ىلصإِْن ُكنَّا لَنَُعدُّ لَِرُسوِل هللا  :قَالَ  رضي هللا عنهما َعِن اْبِن ُعَمرَ و

ةٍ  ِحيمُ  ،ِمائَةَ َمرَّ اُب الرَّ . رواه أبو باوب، والترمذيَربِّ اْغفِْر لِي َوتُْب َعلَيَّ إِاََّك أَْاَت التَّوَّ
3
. 

 :قُوَل قَْبَل أَْن يَُموتَ يُْكثُِر أَْن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل هللا : قَالَتْ  رضي هللا عنها َعْن َعائَِشةَ و

َما هَِذِه اْلَكلَِماُت  ،يَا َرُسوَل هللا :قُْلتُ  :قَالَتْ ، أَْستَْغفُِرَك َوأَتُوُب إِلَْيكَ  ،ُسْبَحااََك َوبَِحْمِدكَ 

تِي إَِذا َرأَْيتَُها قُْلتُ » :الَّتِي أََراَك أَْحَدْثتَهَا تَقُولُهَا قَالَ  إَِذا َجاَء : ﴿َهاُجِعلَْت لِي َعًَلَمة  فِي أُمَّ

وَرةِ ﴾ نَْصُر هللا َواْلفَْتحُ  . متفق عليه«إِلَى آِخِر الس 
3
. 

 اإلستغفار من صفات املتقني

َمَواُت َواألَْرُض قال هللا تعالى:  بُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا الاَّ ن رَّ ﴿َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس الَِّذيَن يُنفِ  *أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن  رَّ اِء َوالضَّ قُوَن فِي الاَّرَّ

َوالَِّذيَن إَِذا فََعلُوْا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموْا أَْافَُاهُْم َذَكُروْا هللا فَاْستَْغفَُروْا  *َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِانِيَن 

اُ  وْا َعلَى َما فََعلُوْا َوهُْم يَْعلَُموَن لُِذاُوبِِهْم َوَمن يَْغفُِر الذُّ أُْولَئَِك  *وَب إاِلَّ هللاُ َولَْم يُِصرُّ

بِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َواِْعَم أَْجُر  ن رَّ ْغفَِرةٌ مِّ َجَزآُؤهُم مَّ
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 .[232ـ233]آل عمران: اْلَعاِملِينَ 

 فارحمبة اهلل لإلستغ

َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو لَْم » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

رواه مالم«. فَيَْغفُِر لَُهمْ  ؛فَيَْستَْغفُِروَن هللا ،َولََجاَء بِقَْوٍم يُْذنِبُونَ  ،تُْذنِبُوا لََذَهَب هللا بُِكمْ 
2
. 

 ستغفار وَأْفَضُلهَسيُِّد اال

اِب ْبِن أَْوسٍ   :َسيُِّد اَِلْستِْغفَاِر أَْن تَقُولَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن َشدَّ

َوأَنَا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما  ،َخلَْقتَنِي َوأَنَا َعْبُدكَ  ،مَّ أَْنَت َربِّي ََل إِلَهَ إَِلَّ أَْنتَ الله

فَاْغفِْر  ،َوأَبُوُء لََك بَِذْنبِي ،أَبُوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَيَّ  ،َما َصنَْعتُ  أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ  ،اْستَطَْعتُ 

نُوَب إَِلَّ أَْنتَ  النََّهاِر ُموقِناا بَِها فََماَت ِمْن يَْوِمِه  َوَمْن قَالََها ِمنَ  :قَالَ  ،لِي فَإِنَّهُ ََل يَْغفُِر الذ 

اللَّْيِل َوُهَو ُموقِن  بَِها فََماَت قَْبَل أَْن  َوَمْن قَالََها ِمنَ  ،لَجنَّةِ قَْبَل أَْن يُْمِسَي فَُهَو ِمْن أَْهِل ا

رواه البخاري«. يُْصبَِح فَُهَو ِمْن أَْهِل الَجنَّةِ 
6
. 

 حث النساء على كثرة اإلستغفار

َر يَا َمْعشَ » :أَاَّهُ قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا رضي هللا عنهما،  َعْن َعْبِد هللا ْبِن ُعَمرَ 

اْمَرأَةٌ ِمْنهُنَّ  :فَقَالَتِ  «فَإِنِّي َرأَْيتُُكنَّ أَْكثََر أَْهِل النَّارِ  ،َوأَْكثِْرَن اَِلْستِْغفَارَ  ،النَِّساِء تََصدَّْقنَ 

َوَما  ،َوتَْكفُْرَن اْلَعِشيرَ  ،تُْكثِْرَن اللَّْعنَ » :قَالَ  ؟أَْكثََر أَْهِل النَّارِ  ،َوَما لَنَا يَا َرُسوَل هللا ،َجْزلَةٌ 

َوَما اُْقَصاُن  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالَتْ  «أَْغلََب لِِذي لُب  ِمْنُكنَّ  ،َرأَْيُت ِمْن نَاقَِصاِت َعْقٍل َوِدينٍ 

ينِ  ،اْلَعْقلِ  ا نُْقَصاُن اْلَعْقلِ » :قَالَ  ؟َوالدِّ فََهَذا  ،فََشَهاَدةُ اْمَرأَتَْيِن تَْعِدُل َشَهاَدةَ َرُجلٍ  ،أَمَّ

ينِ  ،َوتُْفِطُر فِي َرَمَضانَ  ،َوتَْمُكُث اللَّيَالِي َما تَُصلِّي ،ْلَعْقلِ نُْقَصاُن ا «. فََهَذا نُْقَصاُن الدِّ

رواه مالم
3
. 

 أفضل وقح لإلستغفار

 .[20]آل عمران:َوالُمْاتَْغفِِريَن بِاألَْسَحاِر﴾ ﴿قال هللا تعالى: 
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آِخِذيَن َما آتَاهُْم َربُّهُْم إِاَّهُْم َكااُوا قَْبَل  * إِنَّ اْلُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُونٍ ﴿وقال تعالى:  

َن اللَّْيِل َما يَْهَجُعوَن  *َذلَِك ُمْحِانِيَن   َوبِاألَْسَحاِر هُْم يَْاتَْغفُِرونَ  *َكااُوا قَلِيالً مِّ

 .[25ـ21]الذاريات:

يَْنِزُل َرب نَا تَبَاَرَك َوتََعالَى » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ و

ْنيَا ِحيَن يَْبقَى ثُلُُث اللَّْيِل اْْلِخُر يَقُولُ  َماِء الد   ،فَأَْستَِجيَب لَهُ  ؛َمْن يَْدُعونِي :ُكلَّ لَْيلٍَة إِلَى السَّ

متفق عليه«. فَأَْغفَِر لَهُ  ؛فَأُْعِطيَهُ َمْن يَْستَْغفُِرنِي ؛َمْن يَْسأَلُنِي
2
. 

 ستغفارمثار االبعض 

 من أسباب دخول اجلنة

﴿َوالَِّذيَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَْافَُاهُْم َذَكُروا هللاَ فَاْستَْغفَُروا قال هللا تعالى: 

وا َعلَى َما فََعلُوا َوهُْم يَْعلَُمونَ  اُوَب إاِلَّ هللاُ َولَْم يُِصرُّ أُْولَئَِك *  لُِذاُوبِِهْم َوَمْن يَْغفُِر الذُّ

َجَزاُؤهُْم َمْغفَِرةٌ ِمْن َربِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِهَا األَْاهَاُر َخالِِديَن فِيهَا َواِْعَم أَْجُر 

 .[232ـ231]آل عمران:اْلَعاِملِيَن﴾ 

 من استغفر اهلَل غفر له

يَْاتَْغفِِر هللاَ يَِجِد هللاَ َغفُوًرا َرِحيًما﴾  ﴿َوَمْن يَْعَمْل ُسوًءا أَْو يَْظلِِم اَْفَاهُ ثُمَّ قال هللا تعالى: 

 .[220]النااء:

 أَاَّهُ  َوتََعالَى تَبَاَركَ  َعِن هللا َرَوى فِيَما ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِيِّ رضي هللاُ عنه،  َذرٍّ  أَبِي َعنْ و

نُوبَ  أَْغفِرُ  َوأَنَا ،َوالنََّهارِ  بِاللَّْيلِ  تُْخِطئُونَ  إِنَُّكمْ  ،ِعبَاِدي يَا» :قَالَ   فَاْستَْغفُِرونِي َجِميعاا الذ 

رواه مالم«. لَُكمْ  أَْغفِرْ 
6
. 

 :من قال: »ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن ماعوب رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا و (6503

ا غفرت ذاوبه، وإن كان أستغفر هللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم، وأتوب إليه، ثالثً 

. رواه الحاكم«ا من الزحففارً 
3
. 
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 :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل هللا : قَالَ ك رضي هللا عنه وعن أاس بن مال (6503

َوَرَجْوتَنِي َغفَْرُت لََك َعلَى َما َكاَن  ،إِنََّك َما َدَعْوتَنِي ،يَا اْبَن آَدمَ  :قَاَل هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى»

َماءِ  ،فِيَك َوََل أُبَالِي يَا اْبَن آَدمَ  ثُمَّ اْستَْغفَْرتَنِي َغفَْرُت لََك َوََل  ،لَْو بَلََغْت ُذنُوبَُك َعنَاَن السَّ

ثُمَّ لَقِيتَنِي ََل تُْشِرُك بِي َشْيئاا  ،إِنََّك لَْو أَتَْيتَنِي بِقَُراِب اْْلَْرِض َخطَايَا ،أُبَالِي يَا اْبَن آَدمَ 

رواه الترمذي«. َْلَتَْيتَُك بِقَُرابَِها َمْغفَِرةا 
2
. 

 اإلستغفار عصمة من العذاب يف الدنيا

بَهُْم َوهُْم قال هللا تعالى:  بَهُْم َوأَْاَت فِيِهْم َوَما َكاَن هللاُ ُمَعذِّ ﴿َوَما َكاَن هللاُ لِيَُعذِّ

 .[33]األافال:يَْاتَْغفُِروَن﴾ 

 سبب للمتاع احلسن وإيتاء الفضل

اًعا َحَانًا إِلَى أََجٍل ﴿َوأَِن اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يَُمتِّْعُكْم َمتَ قال هللا تعالى: 

 .[3]هوب:ُمَام ًى َويُْؤِت ُكلَّ ِذي فَْضٍل فَْضلَهُ َوإِْن تََولَّْوا فَإِاِّي أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َكبِيٍر﴾ 

 سبب لنزول الغيث وازدياد القوة يف كل خرٍي ديينٍّ أو دنيوي

اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوا إِلَْيِه يُْرِسِل ﴿َويَا قَْوِم قال هللا تعالى عن هوب عليه الاالم: 

تُِكْم َوال تَتََولَّْوا ُمْجِرِميَن﴾  ةً إِلَى قُوَّ َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويَِزْبُكْم قُوَّ  .[16]هوب:الاَّ

 سبب لإلمداد باملال والولد

يُْرِسِل *  بَُّكْم إِاَّهُ َكاَن َغفَّاًرا﴿فَقُْلُت اْستَْغفُِروا رَ قال هللا تعالى عن اوح عليه الاالم: 

َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا َويُْمِدْبُكْم بِأَْمَواٍل َوبَنِيَن َويَْجَعْل لَُكْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَُكْم أَْاهَاًرا﴾ *  الاَّ

 .[26ـ20]اوح:

 سبب للرمحة

َصالًِحا أَِن اْعبُُدوا هللاَ فَإَِذا هُْم فَِريقَاِن  ﴿َولَقَْد أَْرَسْلنَا إِلَى ثَُموَب أََخاهُمْ قال هللا تعالى: 

يِّئَِة قَْبَل اْلَحَانَِة لَْوال تَْاتَْغفُِروَن هللاَ لََعلَُّكْم *  يَْختَِصُمونَ  قَاَل يَا قَْوِم لَِم تَْاتَْعِجلُوَن بِالاَّ

 .[32ـ31]النمل:تُْرَحُموَن﴾ 

 بيان ما أعد اهلل للمؤمنني يف اجلنة
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2010 

 

 س فيها تعب وأهلها آمنون من أن ُيخرجوا منهااجلنة لي 

َواََزْعنَا َما *  اْبُخلُوهَا بَِاالٍم آِمنِينَ *  ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َوُعيُونٍ قال هللا تعالى: 

هُْم فِيهَا اََصٌب َوَما هُ *  فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوااًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِلِينَ  ْم ِمْنهَا ال يََماُّ

 .[35ـ31]الحجر:بُِمْخَرِجيَن﴾ 

 اجلنة فيها كل ما تشتهيه األنفس

﴿َوفِيهَا َما تَْشتَِهيِه األَافُُس َوتَلَذُّ األَْعيُُن َوأَْاتُْم فِيهَا َخالُِدوَن﴾ قال هللا تعالى: 

 .[02]الزخرف:

 صحا  اجلنة

يُطَاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن *  ُكْم تُْحبَُرونَ ﴿اْبُخلُوا الَجنَّةَ أَْاتُْم َوأَْزَواجُ قال هللا تعالى: 

 .[02ـ00]الزخرف:َذهٍَب َوأَْكَواٍب﴾ 

 لباس أهل اجلنة

يَْلبَُاوَن ِمْن ُسنُدسٍ *  فِي َجنَّاٍت َوُعيُونٍ *  ﴿إِنَّ الُمتَّقِيَن فِي َمقَاٍم أَِمينٍ قال هللا تعالى: 

ْجنَاهُْم بُِحوٍر ِعينٍ َكَذلَِك وَ *  َوإِْستَْبَرٍق ُمتَقَابِلِينَ  ال *  يَْدُعوَن فِيهَا بُِكلِّ فَاِكهٍَة آِمنِينَ *  َزوَّ

فَْضاًل ِمْن َربَِّك َذلَِك هَُو *  يَُذوقُوَن فِيهَا الَمْوَت إاِلَّ الَمْوتَةَ األُولَى َوَوقَاهُْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ 

 .[10ـ12]الدخان:اْلفَْوُز اْلَعِظيُم﴾ 

الاندس: الرقيق من الحرير، والديباج. واإلستبرق:  َوإِْستَْبَرٍق﴾ ِمْن ُسنُدسٍ قوله: ﴿

 الغليظ من الحرير، والديباج.

 شراب أهل اجلنة

تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم *  َعلَى األََرائِِك يَنظُُرونَ *  ﴿إِنَّ األَْبَراَر لَفِي اَِعيمٍ قال هللا تعالى: 

 ِختَاُمهُ ِمْاٌك َوفِي َذلَِك فَْليَتَنَافَِس الُمتَنَافُِاونَ *  يٍق َمْختُومٍ يُْاقَْوَن ِمْن َرحِ *  اَْضَرةَ النَِّعيمِ 

بُوَن﴾ *  َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْانِيمٍ *   .[65ـ66]المطففين:َعْينًا يَْشَرُب بِهَا الُمقَرَّ

 ﴾، أي: ممزوج.َمْختُومٍ ، أي: خمر. ﴿يُْاقَْوَن ِمْن َرِحيٍق﴾قوله: ﴿

﴾ عين يشرب تَْانِيمٍ وهو أطيب الطيب. ﴿ ِمْاٌك﴾ه، وخلطه. ﴿﴾، أي: مزاج﴿ِختَاُمهُ  

 بها المقربون.  

 فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعح وال خطر على قلب بشر

 :قَاَل هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل هللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ 
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2015 

الِ   «َوََل َخطََر َعلَى قَْلِب بََشرٍ  ،َوََل أُُذن  َسِمَعتْ  ،َما ََل َعْين  َرأَتْ  ،ِحينَ أَْعَدْدُت لِِعبَاِدي الصَّ

ِة أَْعيُنٍ ﴿ اْقَرُءوا إِْن ِشْئتُمْ  :قَاَل أَبُو هَُرْيَرةَ  ﴾. متفق عليهفاََل تَْعلَُم اَْفٌس َما أُْخفَِي لَهُْم ِمْن قُرَّ
2
. 

 اجلنة ليس فيها شيء من قاذورات الدنيا

إِنَّ أَْهَل الَجنَِّة يَأُْكلُوَن فِيَها » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِيَّ : قَالَ  رضي هللا عنه َجابِرٍ  َعنْ 

طُونَ  ،َوََل يَبُولُونَ  ،َوََل يَْتفُلُونَ  ،َويَْشَربُونَ  فََما بَاُل  :قَالُوا «َوََل يَْمتَِخطُونَ  ،َوََل يَتََغوَّ

َكَما تُْلَهُموَن  ،َوالتَّْحِميدَ  ،يُْلَهُموَن التَّْسبِيحَ  ،َكَرْشِح اْلِمْسكِ َوَرْشح   ،ُجَشاء» :قَالَ  ؟الطََّعامِ 

رواه مالم«. النَّفَسَ 
6
. 

 وصف أهل اجلنة

َل ُزْمَرٍة يَْدُخلُوَن » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ  إِنَّ أَوَّ

ي  فِي  ،ثُمَّ الَِّذيَن يَلُونَُهمْ  ،ِر لَْيلَةَ اْلبَْدرِ َعلَى ُصوَرِة اْلقَمَ  ،الَجنَّةَ  َعلَى أََشدِّ َكْوَكٍب ُدرِّ

َماِء إَِضاَءةا  طُونَ  ،ََل يَبُولُونَ  ،السَّ أَْمَشاطُهُْم  ،َوََل يَْمتَِخطُونَ  ،َوََل يَْتفِلُونَ  ،َوََل يَتََغوَّ

ةُ اْْلَ  َوَمَجاِمُرُهمُ  ،اْلِمْسكُ  َوَرْشُحُهمُ  ،الذََّهبُ   ،َوأَْزَواُجهُْم الُحوُر اْلِعينُ  ،ُعوُد الطِّيبِ  ،لُوَّ

َماءِ  ،َعلَى ُصوَرِة أَبِيِهْم آَدمَ  ،َعلَى َخْلِق َرُجٍل َواِحدٍ  ا فِي السَّ متفق عليه«. ِست وَن ِذَراعا
3
. 

 أهل اجلنة يتمتعون باألخوة التامة اخلالية من الغل واحلسد والتباغض

ال *  ْعنَا َما فِي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوااًا َعلَى ُسُرٍر ُمتَقَابِلِينَ ﴿َواَزَ قال هللا تعالى: 

هُْم فِيهَا اََصٌب َوَما هُْم ِمْنهَا بُِمْخَرِجيَن﴾   .[35ـ30]الحجر:يََماُّ

 ،آنِيَتُُهْم فِيَها الذََّهبُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و

ةِ  ،أَْمَشاطُُهْم ِمَن الذََّهبِ  ةُ  َوَمَجاِمُرُهمُ  ،َواْلفِضَّ َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم  ،اْلِمْسكُ  َوَرْشُحُهمُ  ،اْْلَلُوَّ

 ،َوََل تَبَاُغضَ  ،ََل اْختًَِلَف بَْينَُهمْ  ،الُحْسنِ  نَ يَُرى ُمخ  ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم مِ  ،َزْوَجتَانِ 

متفق عليه«. يَُسبُِّحوَن هللا بُْكَرةا َوَعِشي اا ،قَْلب  َواِحد   قُلُوبُُهمْ 
3
. 

 أهل اجلنة يتفاضلون يف نعيمها على حسب أعمارم

إِنَّ أَْهَل الَجنَِّة » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
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يَّ اْلَغابَِر مِ ، ِهمْ لَيَتََراَءْوَن أَْهَل اْلُغَرِف ِمْن فَْوقِ   رِّ  نَ مِ  ،اْلُفُقِ  نَ َكَما تَتََراَءْوَن اْلَكْوَكَب الد 

اَل  ،تِْلَك َمنَاِزُل اأْلَْابِيَاءِ  ،يَا َرُسوَل هللا :قَالُوا «لِتَفَاُضِل َما بَْينَُهمْ  ،الَمْشِرِق أَْو الَمْغِربِ 

«. ِرَجال  آَمنُوا بِاهلل َوَصدَّقُوا الُمْرَسلِينَ  ،بِيَِدهِ  بَلَى َوالَِّذي نَْفِسي» :قَالَ  ؟يَْبلُُغهَا َغْيُرهُمْ 

متفق عليه
2
. 

 أدنى أهل اجلنة منزلة وأعالهم

َسأََل »: ملسو هيلع هللا ىلصعن المغيرة بن شعبة رضي هللا عنه قال: قال سول هللا  (6501

ا أُْبِخَل أَْهُل الَجنَّةِ هَُو َرُجٌل يَِجيُء بَْعَد مَ  :قَالَ  ،ُموَسى َربَّهُ َما أَْباَى أَْهِل الَجنَِّة َمْنِزلَةً 

َوأََخُذوا  ،َكْيَف َوقَْد اََزَل النَّاُس َمنَاِزلَهُمْ  ،أَْي َربِّ  :فَيَقُولُ  ،اْبُخْل الَجنَّةَ  :الَجنَّةَ فَيُقَاُل لَهُ 

ْايَا :فَيُقَاُل لَهُ  ،أََخَذاتِِهمْ  َرِضيُت  :فَيَقُولُ  ،أَتَْرَضى أَْن يَُكوَن لََك ِمْثُل ُمْلِك َملٍِك ِمْن ُملُوِك الدُّ

 ،َرِضيُت َربِّ  ،فِي الَخاِمَاةِ  :فَقَالَ  ،َوِمْثلُهُ  ،َوِمْثلُهُ  ،َوِمْثلُهُ  ،َوِمْثلُهُ  ،لََك َذلِكَ  :فَيَقُولُ  ،َربِّ 

 ،َربِّ َرِضيُت  :فَيَقُولُ  ،َولَذَّْت َعْينُكَ  ،َولََك َما اْشتَهَْت اَْفُاكَ  ،هََذا لََك َوَعَشَرةُ أَْمثَالِهِ  :فَيَقُولُ 

 ،َوَختَْمُت َعلَْيهَا ،قَاَل أُولَئَِك الَِّذيَن أََرْبُت َغَرْسُت َكَراَمتَهُْم بِيَِدي ،فَأَْعاَلهُْم َمْنِزلَةً  :قَاَل َربِّ 

زَّ َوِمْصَداقُهُ فِي ِكتَاِب هللا عَ  :قَالَ  ،َولَْم يَْخطُْر َعلَى قَْلِب بََشرٍ  ،َولَْم تَْاَمْع أُُذنٌ  ،فَلَْم تََر َعْينٌ 

ِة أَْعيُنٍ ﴿ َوَجلَّ  رواه مالم«. اآْليَةَ ﴾ فاََل تَْعلَُم اَْفٌس َما أُْخفَِي لَهُْم ِمْن قُرَّ
6
. 

 مل  آخر من يدخل اجلنة

إِنِّي َْلَْعلَُم آِخَر أَْهِل »: ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َعْبِد هللا ْبِن َمْاُعوبٍ 

ا ِمْنَها ا ،َوآِخَر أَْهِل الَجنَِّة ُدُخوَلا الَجنَّةَ  ،النَّاِر ُخُروجا فَيَقُوُل  ،َرُجل  يَْخُرُج ِمَن النَّاِر َحْبوا

 :فَيَْرِجُع فَيَقُولُ  ،فَيَأْتِيَها فَيَُخيَُّل إِلَْيِه أَنََّها َمَْلَى ،الَجنَّةَ  اْذَهْب فَاْدُخلِ  :هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى لَهُ 

قَاَل فَيَأْتِيَها  ،الَجنَّةَ  لِ اْذَهْب فَاْدخُ  :فَيَقُوُل هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى لَهُ  ؟ىَوَجْدتَُها َمَْلَ  ،يَا َربِّ 

اْذَهْب  :فَيَقُوُل هللا لَهُ  ؟َوَجْدتَُها َمَْلَى ،يَا َربِّ  :فَيَْرِجُع فَيَقُولُ  ،فَيَُخيَُّل إِلَْيِه أَنََّها َمَْلَى

ْنيَا َوَعَشَرةَ أَْمثَالَِها فَإِنَّ لََك ِمْثلَ  ،الَجنَّةَ  فَاْدُخلِ  ْنيَا ،الد   :قَالَ  ،أَْو إِنَّ لََك َعَشَرةَ أَْمثَاِل الد 

َضِحَك  ملسو هيلع هللا ىلصلَقَْد َرأَْيُت َرُسوَل هللا  :قَالَ  «َوأَْنَت الَملِكُ  ،أَْو أَتَْضَحُك بِي ،أَتَْسَخُر بِي :فَيَقُولُ 

متفق عليه«. اَك أَْدنَى أَْهِل الَجنَِّة َمْنِزلَةا ذَ »فََكاَن يُقَاُل  :َحتَّى بََدْت اََواِجُذهُ قَالَ 
3
. 

 صفة خيام املؤمنني يف اجلنة وما للمؤمنني فيها من األهلني
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إِنَّ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  َعنِ عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه،  (6502

فٍَة طُو ،لِْلُمْؤِمِن فِي الَجنَِّة لََخْيَمةً ِمْن لُْؤلَُؤٍة َواِحَدةٍ  لِْلُمْؤِمِن فِيهَا أَْهلُوَن  ،لُهَا ِستُّوَن ِمياًل ُمَجوَّ

متفق عليه«. فاََل يََرى بَْعُضهُْم بَْعًضا ،الُمْؤِمنُ  يَطُوُف َعلَْيِهمُ 
2
. 

 بناء اجلنة

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قلت: يا رسول هللا ما بناء الجنة،  (6500

وحصبتها  ،ها الزعفرانلبنة من ذهب، ولبنة من فضة ومالطها الماك، وتربت»قال: 

: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول هللا «وال يخرق ثيابه، وال يبلى شبابه ،اللؤلؤ، من يدخلها ينعم ال يبأس

ثالث ال يرب لهم بعوة : الصائم حتى يفطر، وإمام عابل، وبعوة المظلوم يرفعها هللا »

واه ر «.فوق الغمام ويفتح لها أبواب الاموات، فيقول الرب: وعزتي ألاصراك بعد حين

إسحاق بن راهويه
6
. 
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 سته آالف ذراع.« الميل»و

(، وحاااانه شااايخنا رحماااه هللا فاااي 2/302) «ماااانده»ن راهوياااه فاااي رواه إساااحاق بااا 6

 (.2/162) «الجامع الصحيح»

: الطين الذي يجعل بين ساقي البناء يملاط باه الحاائط، أي: «النهاية»قال في « المالط»و

 يخلط.
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 شجر اجلنة 

إِنَّ فِي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه،  (6505

اِكبُ  َر الاَِّريعَ  ،الَجنَِّة َشَجَرةً يَِايُر الرَّ متفق عليه«. ِمائَةَ َعاٍم َما يَْقطَُعهَا ،الَجَواَب الُمَضمَّ
2
. 

 م واجلمالسوق أهل اجلنة وما ينالون فيه من النعي

إِنَّ فِي الَجنَِّة لَُسوقاا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل هللا رضي هللا عنه،  َعْن أَاَِس ْبِن َمالِكٍ 

َمالِ  فَيَْزَداُدوَن ُحْسناا  ،َوثِيَابِِهمْ  ،فَتَْحثُو فِي ُوُجوِهِهمْ  ،يَأْتُونََها ُكلَّ ُجُمَعٍة فَتَُهب  ِريُح الشَّ

أَْهلُوُهْم َوهللا لَقَْد  :فَيَقُوُل لَُهمْ  ،َوقَْد اْزَداُدوا ُحْسناا َوَجَماَلا  ،لَى أَْهلِيِهمْ فَيَْرِجُعوَن إِ  ،َوَجَماَلا 

«. َوَجَماَلا  ،َوأَْنتُْم َوهللا لَقَْد اْزَدْدتُْم بَْعَدنَا ُحْسناا :فَيَقُولُونَ  ،َوَجَماَلا  ،اْزَدْدتُْم بَْعَدنَا ُحْسناا

رواه مالم
6
. 

 دوام نعيم أهل اجلنة

يُنَاِدي » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، رضي هللا عنهما، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوأَبِي هَُرْيَرةَ 

ا ،ُمنَادٍ  وا فًََل تَْسقَُموا أَبَدا ا ،إِنَّ لَُكْم أَْن تَِصح  َوإِنَّ لَُكْم  ،َوإِنَّ لَُكْم أَْن تَْحيَْوا فًََل تَُموتُوا أَبَدا

اأَْن تَِشب وا فًََل  ا ، تَْهَرُموا أَبَدا : فََذلَِك قَْولُهُ َعزَّ َوَجلَّ  ،َوإِنَّ لَُكْم أَْن تَْنَعُموا فًََل تَْبأَُسوا أَبَدا

رواه مالم «.﴾الَجنَّةَ أُوِرْثتُُموَها بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ  َونُوُدوا أَْن تِْلُكمُ ﴿
3
. 

 مقدار قوٍس يف اجلنة خرٌي من الدنيا وما فيها

إِنَّ فِي الَجنَِّة لََشَجَرةا يَِسيُر » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ ، بِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن أَ 

اِكُب فِي ِظلَِّها ِمائَةَ َسنَةٍ  َولَقَاُب قَْوِس أََحِدُكْم فِي ﴾، ﴿َوِظل  َمْمُدودٍ  َواْقَرُءوا إِْن ِشْئتُمْ  ،الرَّ

ا طَلََعْت َعلَ  ،الَجنَّةِ  رواه البخاري«. أَْو تَْغُربُ  ،ْيِه الشَّْمسُ َخْير  ِممَّ
3
. 

  وصف احلور العني

فَبِأَيِّ آالِء *  ﴿فِيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف لَْم يَْطِمْثهُنَّ إِْاٌس قَْبلَهُْم َوال َجانٌّ قال هللا تعالى
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بَانِ  بَانِ فَبِأَيِّ آال*  َكأَاَّهُنَّ اْليَاقُوُت َوالَمْرَجانُ *  َربُِّكَما تَُكذِّ هَْل َجَزاُء *  ِء َربُِّكَما تَُكذِّ

 .[20ـ12]الرحمن:اإِلْحَااِن إاِلَّ اإِلْحَااُن﴾ 

َجَزاًء بَِما َكااُوا يَْعَملُوَن﴾ *  َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ الَمْكنُونِ  * ﴿َوُحوٌر ِعينٌ وقال تعالى: 

 .[63-66]الواقعة:

َولُِكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم ...» :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل هللا : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ و

 ،َوََل تَبَاُغضَ  ،ََل اْختًَِلَف بَْينَُهمْ  ،يَُرى ُمخ  ُسوقِِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمن الُحْسنِ  ،َزْوَجتَانِ 

متفق عليه«. يَُسبُِّحوَن هللا بُْكَرةا َوَعِشي اا ،قُلُوبُُهْم قَْلب  َواِحد  
2
. 

 ار قوة أهل اجلنة يف األكل والشرب واجلماعمقد

ُجَل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل لِي َرُسوُل هللا عن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال:  (6501 إِنَّ الرَّ

ةَ ِمائَِة َرُجٍل فِي اْْلَْكلِ  ْربِ  ،ِمْن أَْهِل الَجنَِّة يُْعطَى قُوَّ ْهَوةِ  ،َوالش   :فَقَالَ  «َواْلِجَماعِ  ،َوالشَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصفَقَاَل لَهُ َرُسوُل هللا  :قَالَ  ؟َويَْشَرُب تَُكوُن لَهُ اْلَحاَجةُ  ،فَإِنَّ الَِّذي يَأُْكلُ  ،بِ اليَهُو َرُجٌل ِمنَ »

رواه أحمد«. فَإَِذا بَْطنُهُ قَْد َضُمرَ  ،َعَرق  يَفِيُض ِمْن ِجْلِدهِ  ،َحاَجةُ أََحِدِهمْ »
6
. 

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قيل يا رسول هللا، أافضي إلى  (6520

إي والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في اليوم الواحد إلى »اائنا في الجنة؟ قال: ا

. رواه البزار«مائة عذراء
3
. 

 أفضذ عطاء ألهذ الجنة

إِنَّ هللا يَقُوُل ِْلَْهِل » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل النَّبِيُّ : َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي هللا َعْنهُ قَالَ 

َهْل  :فَيَقُولُ  ،َواْلَخْيُر فِي يََدْيكَ  ،لَبَّْيَك َربَّنَا َوَسْعَدْيكَ  :فَيَقُولُونَ  ،نَّةِ يَا أَْهَل الجَ  :الَجنَّةِ 

ا ِمْن َخْلقِكَ  ،َوَما لَنَا ََل نَْرَضى يَا َربِّ  :فَيَقُولُونَ  ،َرِضيتُمْ   ،َوقَْد أَْعطَْيتَنَا َما لَْم تُْعِط أََحدا

 ،َوأَي  َشْيٍء أَْفَضُل ِمْن َذلِكَ  ،يَا َربِّ  :فَيَقُولُونَ  ،ْن َذلِكَ أَََل أُْعِطيُكْم أَْفَضَل مِ  :فَيَقُولُ 

ا :فَيَقُولُ  متفق عليه«. أُِحل  َعلَْيُكْم ِرْضَوانِي فًََل أَْسَخطُ َعلَْيُكْم بَْعَدهُ أَبَدا
3
. 

 :الَجنَّةَ قَالَ  إَِذا َدَخَل أَْهُل الَجنَّةِ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ رضي هللا عنه،  َعْن ُصهَْيبٍ و
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(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/205(، واباان أبااي شاايبة )3/302رواه أحمااد ) 6

 (.2/123) «الجامع الصحيح»

(، وصااححه شاايخنا رحمااه هللا فااي 3/215) «كشااف األسااتار»رواه الباازار كمااا فااي  3

 (.2/121) «الجامع الصحيح»

 (.6561(، ومالم )2131البخاري ) 3
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أَلَْم تُْدِخْلنَا  ،أَلَْم تُبَيِّْض ُوُجوَهنَا :فَيَقُولُونَ  ،تُِريُدوَن َشْيئاا أَِزيُدُكمْ  :يَقُوُل هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى 

نَا ِمَن النَّارِ  ِمَن النَّظَِر إِلَى فَيَْكِشُف اْلِحَجاَب فََما أُْعطُوا َشْيئاا أََحبَّ إِلَْيِهْم  :قَالَ  .الَجنَّةَ َوتُنَجِّ

رواه مالم«. َربِِّهْم َعزَّ َوَجلَّ 
2
. 
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 020 ........................................................ الترغيب في اإلكثار من ذكر هللا تعالى

 061 ............................................................................. ثمرات ذكر هللا تعالى

 030 ....................................................................... الترغيب في مجالس الذكر

 030 ....................................................... الترغيب في اإلكثار من بعاء هللا تعالى

 030 ................................................................................ من أوقات  اإلجابة

 031 ...................................................... جاب فيها الدعاءبعض الحاالت التي يات

 012 .......................................................................... من أسباب إجابة الدعاء

 015 .................................................................................... من آبب الدعاء

 023 ................................................................................... كرامات األولياء

 023 ...................................................................... من كرامات بعض الاابقين

 025 ................................................. من كرامات بعض الصحابة رضي هللا عنهم

 001 ...................................................................... كتاب األمور المرهَّب منها

 001 ....................................................... الترهيب من الغيبة واألمر بحفظ اللاان

 052 ............................................................................... الترهيب من النميمة

 051 ...................................................... الترهيب من أن يكون اإلااان ذا وجهين

 010 ...........................الترهيب من الكذب على هللا وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم

 013 ........................................................................ الترهيب من الكذب مطلقًا

 500 ........................................................ الترهيب من شهابة الزور وقول الزور

 503 .......................................................... الترهيب من لعن إااان بعينه أو بابة

 502 ........................................................ األسباب التي يكون بها اإلااان ملعواًا

 522 ............................................................. الترهيب من سب المالم بغير حق

 562 .................................................................. فصل فيما ورب النهي عن سبه

 561 .......................................................................... الترغيب في كف األذى

 565 ........................................................... ملسو هيلع هللا ىلصالترهيب من أذية هللا ورسوله 

 530 .............................................................. الترهيب من أذية المالم بغير حق

 533 .......................................................... فصل في أشياء اهي عنها لعلة األذية

 531 ................................................................. لى األذىالترغيب في الصبر ع
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 536....................................................... الترهيب من التباغض والتقاطع والتدابر

 535...................... الترغيب في االجتماع واالئتالف والترهيب من التفرق واالختالف

 522................................................................................ الترهيب من الحاد

 520............................................................................. الترهيب من التجاس

 521............................................ غير قرينة الترهيب من سوء الظن بالمالمين من

 505................................................ الترهيب من احتقار المالمين والاخرية منهم

 553..................................................................... الترهيب من الشماتة بالمالم

 552.......................................... الترهيب من الطعن في األاااب والفخر باألحااب

 513...................................................................... الترهيب من الغش والخداع

 103................................................................. هدالترهيب من الغدر واقض الع

 123.............................................................. الترهيب من المن بالعطية واحوها

 125........................................... الترهيب من التهاجر بين المالمين فوق ثالثة أيام

 163.............................. الترهيب من أكل مال اليتيم ظلًما والترغيب في اإلحاان إليه

 132.................................................................................. الترهيب من الربا

 132................................................................................ الترهيب من الرياء

 133................................ الترغيب في غض البصر والترهيب من إطالقه في الحرام

 135............................................... وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها وجميع بداها

 113.................................................................................. الترهيب من الزاا

 123.......................................................................... الترغيب في حفظ الفرج

 102............................................... الترهيب من بعض الوسائل الموصلة إلى الزاا

 105...................................................................... الترهيب من التشبه بالكفار 

 152.............................................فصل في ذكر أشياء اهينا عن التشبه بالكفار فيها

 153................................. فصل في تشريع أشياء والمراب من تشريعها مخالفة الكفار

 152.......................................................... الترهيب من بعض المناهي في الزينة

 112........................... اء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذرالنهي عن االستنج

 112..................................................................... تحريم المشي في اعل واحدة

 116....................................................... النهي عن ترك النار في البيت عند النوم

 113............................................................................... الترهيب من التكلف

 111............... الترهيب من النياحة على الميت ولطم الخدوب وشق الجيوب وحلق الشعر

 2000 ............................................ فصل: في أمور يجب على أهل الميت اجتنابها

الترهيب من التكهن ومن إتيان الكهان والعرافين والمنجمين وأصحاب الرمل وتصديقهم

 ..................................................................................................... 2002 

 2003 ............................................................................. الترهيب من الطيرة

 2001 ......................................................... الترهيب من تصوير ذوات األرواح

 2026 ..................................... الترهيب من اقتناء الكلب إال لصيد أو ماشية أوزرع

 2023 .............................................. الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالمااجد

 2060 ........................................................ الترهيب من الحلف بغير هللا وصفاته

 2066 ............................................................. الترهيب من اليمين الكاذبة عمًدا
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 2065 .............................................. الترهيب من الحلف في البيع وإن كان صابقًا 

 2065 ..................................................................... الترهيب من بعض األلفاظ

 2031 ........................................................ الترهيب من أمور تتعلق بحق الزوج

 2031 ............................................................ الترهيب من أمور تتعلق بالصالة

 2033 ............................................................. من أمور تتعلق بالصيام الترهيب

 2031 ................................................. الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالقبور

 2013 .............................................................. الترهيب من إباق العبد من سيده

 2013 .......................................... الترهيب من الشفاعة في الحدوب إذا بلغ الالطان

 2013 ........... الترهيب من التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو في موارب الماء واحوها

 2012 ........................... الترهيب من تفضيل الوالد بعض أوالبه على بعض في الهبة

 2010 ................................................. الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالبيوع

 2022 ....................... الترهيب من إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها

 2023 ................................................ الترهيب من بعض األمور المتعلقة بالاالح

 2021 ............... ه لمن خيف عليه مفادة من إعجاب واحوهالترهيب من المدح في الوج

 2020 ..... الترهيب من الخروج من بلد وقع فيها الطاعون فراًرا منه والترهيب من القدوم عليه

 2020 ............................................................................. من الاحر الترهيب

 2002 ........................... الترهيب من استعمال إااء الذهب والفضة في األكل والشرب

 2006 .......................................... الترهيب من لبس الرجل ثوبًا مزعفًرا ومعصفًرا

 2003 ............................................................ الترهيب من صمت يوم إلى الليل

 2003 .......................... الترهيب من ااتااب اإلااان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه

 2001 .............................................................. الترهيب من الذاوب والمعاصي

 2050 ............................................................................... المنثورات والملح

 2050 ..................................................................................... التحذير من فتنة الدجال

 2052 ............................................................... بعض أشراط الااعة الصغرى

 2016 ......................................................................... الترغيب في االستغفار

 2011 ........................................................................... بعض ثمار االستغفار

 2012 ............................................................ بيان ما أعد هللا للمؤمنين في الجنة

 330 ...................................................................... وصف النار أعاذاا هللا منها

 336 ................................................................................ النار أسباب بخول

 331 ............................................................................ بيان أهوال يوم القيامة

 315 ........................................................................ أحوال العصاة يوم القيامة

 2203 ............................................................................................. فهرس

 


