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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
على سٌدنا محمد , وأفضل الصبلة وأكمل التسلٌم , الحمد هلل ربِّ العالمٌن 

 .والتابعٌن له أجمعٌن , وعلى آله وأصحابه , خاتم النبٌٌن 
 :وبعد 

و موقعها , واآلداب الكاملة ؛ لها منزلتها الرفٌعة , فإنَّ األخبلق الفاضلة 
وهً , ولها اعتبارها وثقلها ٌوم القٌامة فً المٌزان, الكبٌر فً اإلٌمان 

تعتبر من َمهامِّ أُمور الدٌن الذي جاء به إمام األنبٌاء والمرسلٌن سٌدنا 
 .محمد صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن

, اإلٌمان ِبْضٌع وسبعون شعبة  ]:فقد قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[وأدناها إماطة األذى عن الطرٌق , ال إله إال هللا : َفؤَفضلها قول 

والمعنى أنَّ الحٌاء هو ُشعبة عظٌمة ِمْن  [والحٌاء ُشعبة من اإلٌمان  ]:قال 
 .ُشعب اإلٌمان 

, أكمل المإمنٌن إٌماناً أحسنهم ُخلَُقاً  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .رواه أبو داود والترمذي  [وخٌاركم خٌاركم ألهله 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال 
 .ما من شًء أثقل فً مٌزان المإمن ٌوم القٌامة ِمْن ُخلٍُق حسن  ]:وسلم 

ٌُْبِؽُض الفاحش البذيء   .رواه أبو داود والترمذي  [وإّن هللا تعالى لَ
 :وفً رواٌة للترمذي 

: أي [وإنَّ صاحب حسن الُخلق لٌبلػ درجة صاحب الصوم والصبلة  ]
كما سٌؤتً بٌانه إن َشاء هللا , المكثر لنافلة الصوم؛ ونافلة الصبلة فً اللٌل 

 .تعالى 
أنَّ النبً صلى , عن أنس رضً هللا عنه , وروى الطبرانً بإسناد حسن

الموصلة : أي [مكارم األخبلق من أعمال الجنة ]:هللا علٌه وآله وسلم قال 
 .إلى الجنة 

ٌَّن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم وجوهاً كثٌرة وكبٌرة ِمَن الِحَكم  وقد َب
إنما  ]:العظٌمة فً بعثته للعالم ؛ وِمْن ذلك قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

َم مكارم األخبلق   .[ُبعثُت ألتمِّ

                                                           

األدب ): البخاري فً : ورمز إلى رواته , وشرحه (الجامع الصؽٌر): كذا فً  

 .والحاكم, والبٌهقً,  (المفرد
رجال أحمد رجال : وقال الحافظ الهٌثمً, رواه اإلمام أحمد : قال العبلمة المناوي 

 .الصحٌح 
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وأحسنهم وأكملهم أََدباً ؛ هو سٌدنا محمد , وإّن أعظم َخْلق هللا تعالى ُخلُقاً 
وإنك  }:الذي وصفه هللا تعالى بقوله , رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .{لعلى خلق عظٌم 
وِمْن , فقد عبل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ُذروة األخبلق العظٌمة 
كما , َثمَّ كان صلى هللا علٌه وآله وسلم عظٌماً فً جمٌع صفاته وأخبلقه 

شمابله الحمٌدة وخصاله المجٌدة صلى هللا  ]:بٌنت جانباً من ذلك فً كتاب 
 .[علٌه وآله وسلم 

فسٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم هو أعظم َخلق هللا تعالى 
بنً ربًِّ  ]:وأحسنهم أدباً كما قال صلى هللا علٌه وآله وسلم , ُخلُقاً  أدَّ

 .[فؤَحسن تؤدٌبً 
وأعظم األخبلق صلى , وأكمل الخصال,فجمع هللا تعالى له أحسن اآلداب 

 .هللا علٌه وآله وسلم 
                  إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 

                             إلى الحٌاء وفضائله 
ٌُستقبح  .وله فضابل كثٌرة وكبٌرة , الحٌاء ُخلُق ٌمنع صاحبه عن كل ما 

 :هو شعبة عظٌمة من شعب اإلٌمان : األولى 
أنَّ رسول هللا صلى هللا , جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه

بضع  ]:وفً رواٌة  [اإلٌمان ِبْضع وسبعون شعبة  ]:علٌه وآله وسلم قال
 –إزالة :  أي–وأدناها إماطة , ال إله إال هللا: فؤفضلها قول : وستون شعبة 

 .رواه الستة  [والحٌاء شعبة من اإلٌمان , األذى عن الطرٌق 
, فقد َعّدً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم الحٌاء ِمْن ُشعب اإلٌمان 

 .وأفرده بالذكر لبٌان فضله ومنزلته الكبٌرة فً اإلٌمان 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

 .الحٌاء من اإلٌمان واإلٌمان فً الجنة  ]:وسلم 
حسن صحٌح : رواه الترمذي وقال [والجفاء فً النار,  ِمَن الجفاء والَبَذاء

 .(الترؼٌب): كما فً (صحٌحه): وابن حبان فً , ورواه اإلمام أحمد , 
 : الحٌاء هو خلق عظٌم فً دٌن اإلسبلم :الثانٌة

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , عن زٌد بن طلحة بن ركانة ٌرفعه
 .[وخلُق اإلسبلم الحٌاء , إنَّ لكلِّ دٌن ُخلُقاً  ]:وسلم 

                                                                                                                                                                      

 .اهـ.حدٌث متصل من وجوه صحاح : وقال الحافظ ابن عبد البر 
 .ِرامزاً لصحته (الجامع الصؽٌر  ): كذا فً  

 .الفحش فً الكبلم : البذاء هو  
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عن أنس رضً هللا عنه , ورواه ابن ماجه وؼٌره, رواه اإلمام مالك 
قال رسول : قال, ورواه أٌضاً عن ابن عباس رضً هللا عنهما , مرفوعاً 

 .(الترؼٌب)اهـ كما فً .هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فذكره 
 :وهو زٌن لصاحبه , الحٌاء فٌه الكمال : الثالثة

قال رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث
وما كان الحٌاء فً , فً شًء إال شانه ما كان الفحش  ]:علٌه وآله وسلم 
 .حدٌث حسن : والترمذي وقال, رواه ابن ماجه  [شًء إالّ زانه 

 :الحٌاء هو خلق ال ٌؤتً إال بخٌر  : الرابعة
قال رسول هللا : روى الشٌخان عن عمران بن حصٌن رضً هللا عنهما قال

 .[الحٌاء ال ٌؤتً إالّ بخٌر  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 :الحٌاء زاجر كبٌر ورادع لصاحبه عن كل قبٌح وُمشٌن : الخامسة

 .باب إذا لم َتْسَتِح فاصنع ما شبت  (صحٌحه  ): قال اإلمام البخاري فً 
قال النبً صلى هللا علٌه وآله : ثم أسند إلى أبً مسعود رضً هللا عنه قال 

ة األولى  ]: وسلم  ا أدرك الناس ِمْن كبلم النبوَّ إذا لم َتْسَتح   : إنَّ ِممَّ
  .[فاصنع ما شبت 

اتفق : أي مما : قال العبلمة المناوي  [من كبلم النبوة األولى  ]: ومعنى 
ألنه جاء فً , علٌه شرابع األنبٌاء على نبٌنا وعلٌهم الصبلة والسبلم 

ٌُنسخ فٌما نسخ من شرابعهم , أُْوالها ُثم تتابعت   . ولم 
التً قبل نبٌنا : أي  [األولى  ]: وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم : قال 

 .سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم وعلٌهم أجمعٌن 
واستعماله واجباً ؛ منذ , فالحٌاء لم ٌزل أمره ثابتاً : قال رحمه هللا تعالى 
 .وندب إلٌه , وما ِمْن نبً إالَّ وقد َحثَّ علٌه , زمان النبوة األولى 

: أي قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم , وأفهم بإضافة الكبلم إلى النُّبوة : قال 
دلَّ ذلك على أنَّ هذا من نتابج  [إن ما أدرك الناس من كبلم النبوة األولى  ]

 .ا هـ . وأن الحٌاء مؤمور به فً جمٌع الشرابع , الوحً 
وأُمر به فً جمٌع الشرابع التً , جاء ذالك عن طرٌق وحً النبوة : أي 

 .شرعها هللا تعالى 
  .[ فاصنع ما شبت إذا لم تستح  ]: وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                                                           

 التكلم بالكبلم القبٌح والردىء: الفحش هو 
ن هو   ٌْ  .القبح والنقص: الشَّ
خبلفاً لمن , بإثبات األولى  (صحٌحه  ): هكذا رواٌة البخاري فً باب األدب من  

 .نفى ذكر األولى فً رواٌات البخاري كلِّها 
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 :فً معناه قوالن 
إذا لم ٌكن : والمعنى , أنه أمر بمعنى التهدٌد والوعٌد الشدٌد : أحدهما 

واعلم أنَّ هللا تعالى سوؾ , عندك أٌها اإلنسان حٌاء فاعمل ما شبت 
اعملوا ما شبتم إنه بما  }: كما قال هللا تعالى , وٌحاسبك , ٌجازٌك علٌه 
اً : والمعنى أنَّه سبحانه بصٌر بجمٌع ما ٌعملون  {تعملون بصٌر ِسرَّ

ْجمعهم لٌوم ال رٌب فٌه , فلٌعملوا ما شاإوا , وعبلنٌة  ٌَ فإنه سبحانه سوؾ 
والمحاسب علٌم , فإنَّ الناقد بصٌر , وٌجازٌهم , وٌحاسبهم على أعمالهم , 

 .سبحانه وتعالى , خبٌر 
: والمعنى , أنه أَْمٌر ولكن معناه الخبر : فً معنى الحدٌث  : والقول الثانً

فمن , فإنَّ المانع من فعل القبابح هو الحٌاء , أن َمْن لم ٌستح صنع ما شاء 
وانهمك فً األهواء , لم ٌكن عنده حٌاٌء مانع وقع فً كل فحشاء ومنكر 

 .والشهوات المحرمة 
ولكن هذان القوالن هما األشهر , وثمة أقوال أُخرى حول معنى الحدٌث 

     .  واألظهر 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

  لم َتخَش عاقبة اللٌالً     ولم تستِح فاصنع ما َتشاُء إذا
ٌر    وال الدنٌا إذا ذهب الحٌاء  ٌْ  فبل وهللا ما فً العٌش َخ

 ٌعٌش المرء ما استحٌى بخٌر   وٌبقى العود ما بقً اللِّحاء 
            إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 

 إلى االتصاف بحسن الخلق وفضائله وعلُوِّ منزلة صاحبه 
             وما جاء فً ذم سوء الخلق

 :إنَّ حسن الخلق من أعظم مثقبلت مٌزان المإمن : األولى 
أنَّ النبً صلى هللا , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه ,  جاء فً الحدٌث 

ما من شًء أثقل فً مٌزان المإمن ٌوم القٌامة من  ]:علٌه وآله وسلم قال 
, المتكلم بالفُحش : أي  [وإنَّ هللا تعالى لٌبؽض الفاحش البذيء, ُخلُق حسن 

 .ورديء الكبلم 

                                                                                                                                                                      

بٌابٌن : وأصله استحٌٌت أي , استحٌت بٌاء واحدة : ٌقال : قال فً المختار  

استحٌت لما كثر فً كبلمهم : وألقوا حركتها على الحاء فقالوا , فاعلُّوا الٌاء األولى 
وهو  , وبٌابٌن لؽة أهل الحجاز, استحٌى بٌاء واحدة لؽة تمٌم: وقال األخفش : قال .

ال : ال أدر فً : كما قالوا , وإنَّما حذفوا الٌاء لكثرة استعمالهم لهذه الكلمة , األصل
 .اهـ. أدري 

وهو مانع حافظ للشجرة من ,  هو قشر الشجر–بكسر البلم وهو ممدود : اللِّحاء  

 .فإذا ذهب اللِّحاء تعرضت الشجرة للهبلك, العطب
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,  (صحٌحه  ): وابن حبان فً , رواه الترمذي  : (الترؼٌب  ): قال فً 
 : وزاد فً رواٌة له , حسن صحٌح : وقال الترمذي 

ْبلُػ به درجة صاحب الصوم والصبلة  ] ٌَ : أي  [وإن صاحب ُحسن الخلق لَ
 .النوافل 
ماناً أحسنهم ُخلقاً : الثانٌة  ٌْ  :إنَّ ِمْن أكمل المإمنٌن إ

َنُه  الصدٌقة بنت , السٌدة عابشة , عن أُمِّ المإمنٌن , روى الترمذي وَحسَّ
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : قالت , رضً هللا عنهما , الصدٌق 
  .    [وأَْلَطفُهم بؤهله , أحسنهم ُخلُقاً : إنَّ من أكمل المإمنٌن إٌماناً  ]: وسلم 

ٌُدخل الناس الَجنَّة : الثالثة   : وحسن الخلق , تقوى هللا : أكثر ما 
 :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 

ٌُدخل الناس الجنة, ُسِبل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم   :عن أكثر ما 
  .[وحسن الخلق , تقوى هللا تعالى   ]: فقال 

 : وسبل عن أكثر ما ٌدخل الناس النار 
 .رواه الترمذي مع التحسٌن والتصحٌح    [   والَفْر ُ الفمُ  ]: فقال 

ْبلػ بصاحبه درجة الصابم القابم  : الرابعة ٌَ  : إنَّ ُحْسن الخلق لَ
عن السٌدة أم المإمنٌن عابشة الصدٌقة بنت الصدٌق , جاء فً الحدٌث 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول : رضً هللا عنهما قالت 
ٌُدرك ِبُحسن الُخلق  ]:  رواه أبو داود  [درجة الصابم والقابم : إنَّ المإمن ل
صحٌح على شرطهما : والحاكم وقال ,  (صحٌحه  ): وابن حبان فً , 

 : ولفظه 
ٌُدرك بحسن الخلق  ]   .[درجات قابم اللٌل وصابم النهار : إنَّ المإمن ل

 :رواه الطبرانً عن أبً أمامة رضً هللا عنه إال أّنه قال 
ٌُدرك بحسن خلقه  ]  الظاِماِ , درجات القابم باللٌل : إنَّ الرجل لَ

ٌَّام الحرِّ التً هً شدٌدة الظمؤ : أي  [بالهواجر  ٌتقرب  , المتنفل بصٌام أ
 .بذلك إلى هللا تعالى 

, إنَّ حسن الخلق لٌبلػ بصاحبه عظٌم الدرجات فً اآلخرة : الخامسة 
 :وشرؾ المنازل 

 ]: عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , عن أنس رضً هللا عنه 
وشرؾ المنازل وإنه , عظٌم درجات اآلخرة : إن العبد لٌبلػ ُبْحسِن ُخلُِقه 

 .رواه الطبرانً  [لضعٌؾ العبادة 
                                                           

 .صحٌح على شرطهما: ورواه الحاكم وقال 

 .وبكبلمه بالؽٌبة والنمٌمة وما هنالك , وذلك بؤكله الحرام  
 .وذلك بوضعه فً الحرام 
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سمعت : عن عبد هللا بن َعْمرو رضً هللا عنهما قال, وروى اإلمام أحمد
د نَّ إ ]: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول  ٌُدرك :  المسلم المسدِّ لَ

ام بآٌات هللا تعالى  ام الَقوَّ وَّ : أي  [وَكَرم ضرٌبته , بُحسن ُخلُقه : درجة الصَّ
 .َسجٌته 

كفالته صلى هللا علٌه وآله وسلم لصاحب ُحْسن الخلق ببٌت فً : السادسة 
 :الجنة 

قال رسول هللا صلى : عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
ٍت فً ربض –كفٌل وضامن :  أي –أنا زعٌم  ]: هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ  ِبَب

وببٌت فً وسط الجنة لمن ترك ,   وإْن كان ُمحقاً الجنة لمن ترك الِمراءَ 
ن ُخلَُقُه , الكذب وإن كان مازحاً    .[وببٌت فً أعلى الجنة لمن َحسَّ

والترمذي , وابن ماجه , رواه أبو داود واللفظ له  : (الترؼٌب  ): قال فً 
 .             اهـ . حدٌث حسن : وقال 

ِمْن أحبِّ المإمنٌن إلى سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله  : السابعة
 : أحسنهم أخبلقاً : وأقربهم منه مجلساً ٌوم القٌامة , وسلم 

َنه  أنَّ رسول هللا صلى هللا , عن جابر رضً هللا عنه , روى الترمذي وَحسَّ
ًَّ  ]: علٌه وآله وسلم قال وأقربكم ِمنًِّ مجلساً ٌوم القٌامة , إنَّ من أَحبِّكم إل
 .أحاسنكم أخبلقاً 

 ًَّ قون :وأبعدكم منً مجلساً ٌوم القٌامة , وإنَّ أبؽضكم إل الثرثارون والمتشدِّ
  .[والمتفٌهقون , 

 ٌا رسول هللا ما المتفٌهقون ؟: قالوا 
  .[المتكبرون  ]: قال 

الذٌن  [الثرثارون  ]:بعد ذكر الحدٌث قال  (تٌسٌر الوصول  ): قال فً 
 .وخروجاً عن َحدِّ الواجب , ٌُكثرون الكبلم َتَكلَفاً 

قون  ]و: قال  حاً وتعظٌماً , الذٌن ٌتكلَّمون ِبِمِلء أفواههم  : [المتشدِّ تفصُّ
 . اهـ . لنطقهم 

 .وٌتكلَّفون ذلك تفاخراً , وإظهاراً لفصاحتهم , ٌفعلون ذلك تكبراً : أي 
أنه سمع رسول هللا صلى هللا , وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما 

ًَّ  ]: علٌه وآله وسلم ٌقول  وأقربكم منً مجلساً ٌوم , أال أخبركم بؤحبكم إل
  .[القٌامة 

 أو ثبلثاً ؟, فؤعادها مرتٌن 
 [أحسنكم خلقاً  ]: نعم ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال : قالوا 

  .(صحٌحه  ): وابن حبان فً , رواه اإلمام أحمد 
                                                           

 .هو الجدل والخصومة: المراء 
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 :الفضٌلة الثامنة ِمن فضائل حسن الُخلق 
كنا جلوساً عند : جاء فً الحدٌث عن أسامة بن شرٌك رضً هللا عنه قال 
ما ٌتكلم منا , النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم كؤنَّما على ُرإوسنا الطٌر 

 َمن أحبُّ عباد هللا إلى هللا تعالى ؟: إذ جاءه أُناس فقالوا , أحد 
  .[أحسنهم ُخلقاً  ]: فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

, رواه الطبرانً ورواته محتج بهم فً الصحٌح  : (الترؼٌب  ): قال فً 
 . اهـ  . (صحٌحه  ): وابن حبان فً 

قال رسول هللا صلى هللا :عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال  : التاسعة
 ؟ [أال أُخبركم بخٌاركم  ]: علٌه وآله وسلم 

 .بلى ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :  قالوا 
: وابن حبان فً , رواه البزار  [وأحسنكم أخبلقاً , أطولكم أعماراً  ]:  قال 

  (صحٌحه  )
 :  أَْحَسن الناس إسبلماً أحسنهم خلُقاً :الفضٌلة العاشرة 
كنت فً مجلس : عن جابر بن سمرة رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 

 .وسمرة وأبو أمامة , فٌه النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 ] –الؽلظة والقباحة :  أي – [إنَّ الفُحش  ]: فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

لٌسا من اإلسبلم فً  ] –تكلؾ القباحة والِؽلظة :  أي – [والتفحش 
  .[أحسنهم ُخلقاً : وإن أحسن الناس إسبلماً ,شًء

 . والطبرانً ورواته ثقات , رواه اإلمام أحمد بإسناد جٌد 
 . أكمل المإمنٌن إٌماناً أحسنهم خلقاً  : الفضٌلة الحادٌة عشرة

ٌا رسول هللا صلى هللا : أَنَّ رجبلً قال , عن ُعمٌر بن قتادة رضً هللا عنه 
 علٌه وآله وسلم أيُّ الصبلة أفضل ؟ 

  .[طول القنوت  ]:قال 
 فؤيُّ الصدقة أفضل ؟: قال 

  .[ُجْهد الُمقلِّ  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 أيُّ المإمنٌن أكمل إٌماناً ؟ : قال 

  .[أحسنهم ُخلقاً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
  .(األوسط  ):رواه الطبرانً فً  : (الترؼٌب ):قال فً 

 .وصاٌاه صلى هللا علٌه وآله وسلم بحسن الخلق  : الثانٌة عشرة
قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً ذر رضً هللا عنه قال 

وخالق الناس , وأَْتِبع السٌبة الحسنة تمحها , اتق هللا حٌثما كنت  ]:وسلم 
حدٌث حسن صحٌح كما فً : رواه الترمذي وقال  [بخلق َحَسن 

 . (الترؼٌب):
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أنَّ معاذ بن جبل رضً هللا عنه , وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما 
 . ٌا نبً هللا أْوصنً : أراد َسَفراً فقال 

  .[اعبد هللا ال تشرك به شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .ٌا نبً هللا زدنً : قال 

  .[إذا أسؤَت فؤحسن  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .ٌا نبً هللا زدنً : فقال

ْحُسن ُخلُقك , استقم  ]: فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ   .[وْل
: والحاكم وقال ,  (صحٌحه  ): رواه ابن حبان فً  : (الترؼٌب  ):قال فً 

 .ا هـ . صحٌح اإلسناد 
كان آخر ما أوصانً به : عن معاذ رضً هللا عنه قال, وروى اإلمام مالك 

رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم حٌن وضعُت رجلً فً الَؽْرز أن قال 
 .[ٌا معاذ أحسن ُخلقك للناس ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
َسعهم منكم َبْسط الوجه, إنَّكم لن تسعوا الناس بؤموالكم  ]:وسلم  ٌَ , ولكن 

 .[وحسن الُخلق
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

  .[وخٌاركم خٌاركم ألهله , أكمل المإمنٌن إٌماناً أحسنهم خلقاً  ]: وسلم 
حدٌث : وقال , رواه أبو داود والترمذي واللفظ له  : (الترؼٌب  ): قال فً 

  .[وخٌاركم خٌاركم لنسابهم  ]: والبٌهقً إال أنه قال , حسن صحٌح 
  .[وخٌاركم خٌاركم ألهله  ]: ورواه الحاكم دون قوله : قال 

 :ورواه أٌضاً بدونه محمد بن نصر المروزي وزاد فٌه 
 وإنَّ المرء لٌكون مإمناً وإنَّ فً خلقه  ]: قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ًً  فٌنقص ذلك من إٌمانه   .      اهـ. [شٌباَ

 :والترهٌب من سوبه , الترؼٌب فً حسن الخلق  : الثالثة عشرة
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 

ٌُذٌب الخطاٌا كما ٌذٌب الماء الجلٌد  ]:وسلم  والخلق السوء , الخلق الحسن 
ٌُفسد الَخلُّ العسل    . [ٌُفسد العمل كما 

ث  ٌْ أّن ,  رضً هللا عنه – وكان ممن شهد الُحدٌبٌة –وعن رافع بن َمك
زٌادة :  أي –ُحسن الخلق َنَماء  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال 

                                                           

 . اهـ. رواه أبو ٌعلى والبزار من ُطرق أحدها حسن جٌد  : (الترؼٌب ): قال فً  

 .اهـ. ورواه البٌهقً  (الكبٌر واألوسط): رواه الطبرانً فً  (الترؼٌب): قال فً  
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والصدقة , والبرُّ زٌادة فً العمر , وسوء الُخلق ُشْإم ,  فً الخٌر والبرِّ –
وء  تة السُّ ٌْ   . [َتدفع م

قٌل ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال 
 .ما الشإم ؟ 

  .(األوسط  )رواه الطبرانً فً  [سوء الخلق  ]:قال 
ورواه أٌضاً فٌه من حدٌث السٌدة عابشة رضً  : (الترؼٌب  ):قال فً 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : هللا عنها أم المإمنٌن قالت 
  .[الشإم ُسوء الخلُق 

أنَّ , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى أبو داود والنسابً وؼٌرهما 
 :رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كان ٌدعو ٌقول 

َقاقِ  ]   . [  والنفاق وسوء األخبلق اللهم أعوذ بك من الشِّ
ٌُكثروا من هذا التعوذ   .وفً هذا تعلٌم لؤلمة أن 

 )وابن عساكر فً  (المسلسبلت  ):روى أبو العباس الُمستؽفري فً 
 :كبلهما من حدٌث العبلبً  (تارٌخه 

 –عن سٌدنا الحسن أمٌر المإمنٌن , عن الحسن, عن الحسن , عن الحسن 
عن َجدِّ , ابن أبً الحسن سٌدنا علً أمٌر المإمنٌن كرم هللا تعالى وجهه 

إنَّ أَْحَسَن  ]:الحسن سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه قال 
  . [الُخلُق الَحَسن : الَحَسن 

ًّ : ثم قال ابن عساكر  ل هو ابن حسان الَسْمت والحسن الثانً , الحسن األوَّ
الجامع  ): انظر ذلك كله فً –والثالث هو الحسن البصري , هو ابن دٌنار 

 ( .  فٌض القدٌر :) وشرحه ,  (الصؽٌر 
             إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الِحْلم

                         وبٌانه فضائل الحلم 
 :رْفُعه لدرجات صاحبه  : الفضٌلة األولى
عن النبً صلى , عن ُعبادة بن الصامت رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 

ؾ هللا تعالى به البنٌان  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال ٌَُشرِّ وٌرفع , أال أُنببكم بما 
 ؟[به الدرجات 

 .نعم ٌا رسول هللا : قالوا 
ْن , على َمْن جهل علٌكَتحلُم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  وتعفو َعمَّ

 .والبزار , رواه الطبرانً  [وَتِصُل َمْن قطعك , وُتعطً من حرمك, َظلمك
                                                           

 .وأبو داود باختصار, رواه اإلمام أحمد  : (الترؼٌب): قال فً  

فٌكون كل واحد فً شق , وانقسام بعضهم على بعض , التنافر والتباؼض : هو 

 . ؼٌر اآلخر
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 : ٌرفع مقام الحلٌم :الثانٌة
عن أمٌر المإمنٌن علً  (الثواب): روى أبو الشٌخ ابن حبان فً كتاب 

إّن  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: رضً هللا تعالى عنه قال
ٌُْدرك بالحلم درجة الصابم القابم   .صابم النهار وقابم اللٌل: أي [العبد لَ

ٌُحبهما هللا ورسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم : الثالثة  :الحلم واألناة 
قال رسول هللا صلى هللا : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, روى مسلم 

أَشج عبد القٌس لما وفدوا على رسول هللا صلى هللا - علٌه وآله وسلم لؤلشجِّ 
الحلم : إنَّ فٌك لخصلتٌن ٌحبهما هللا ورسوله  ]:علٌه وآله وسلم قال له 

َداد : أي [واألناة  التؤنً والوقار وعدم التعجل فً األمور لٌنال مقام السَّ
 .والصواب 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , جاء فً الحدٌث عن أنس رضً هللا عنه 
 .[والَعَجلة من الشٌطان , التؤنً من هللا تعالى  ]:وسلم أنه قال 

       إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الرفق      
ْفق                   وما جاء عنه من الحث على الرِّ

                           والتحذٌر من العنف
ؾ الحال , هو لٌن المقال : الرفق   .والعنؾ عكس ذلك , وتلطُّ

ْفق وآثاره الحسنة   –وقد جاء عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً فضابل الرِّ
 :أحادٌث كثٌرة أذكر طرفاً منها 

الً  ٌُحبُّ الرفق : أوَّ  :إّن هللا تعالى رفٌق 
قال : روى الشٌخان عن السٌدة عابشة أمِّ المإمنٌن رضً هللا عنها قالت 

فق فً  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌُحبُّ الرِّ إنَّ هللا تعالى َرفٌق 
  .[األَْمر ُكلِّه 

ٌُحبُّ الرفق  ]:وفً رواٌة لمسلم  وٌعطً على الرفق , إنَّ هللا تعالى َرفٌق 
ٌُعطً على الُعنؾ  ٌُعطً على سواه , ما ال    .[وما ال 
إّن  ]: عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعنها رضً هللا عنها 

ٌُنزع ِمْن شًء إال شانه , الرفق ال ٌكون فً شًء إال َزانه  رواه  [وال 
 .مسلم 
ٌُعطً على الرفق خٌراً كثٌراً  : ثانٌاً   :هللا تعالى 

                                                                                                                                                                      

 .وتعفو عنه, بل تستر علٌه , بؤن ال تعجل بعقوبة من أساء إلٌك : أي 

 .(الترؼٌب): كذا فً  
 .اهـ. رواه أبو ٌعلى ورواته رواة الصحٌح  : (الترؼٌب  ):قال فً  

 .اهـ.ورجاله رجال الصحٌح : قال الحافظ الهٌثمً : وقال العبلمة المناوي 
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أنَّ : عن َجرٌر بن عبد هللا رضً هللا عنه , روى الطبرانً عن رواة ثقات 
ٌُعطً على الرفق  ]: النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال  إنَّ هللا عز وجل ل

ٌُعطً على الُخرق  وإذا أحب هللا عبداً أعطاه –العنؾ : أي   - ما ال 
ْفَق إالَّ ُحِرموا , الرفق  ٌُحَرمون الرِّ  الخٌر : أي  [وما ِمْن أهل بٌت 

ٌُحرم الخٌر  ]:بلفظ : ورواه مسلم وأبوا داود مختصراً  ٌُحَرم الرفق    .[َمْن 
  .[ٌحرم الخٌر كله  ]:وذاد أبو داود 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه 
ه من الخٌر  ]: فق فقد أُعطً َحظَّ ه من الرِّ ه , من أُعطً حظَّ ومن ُحِرم َحظَّ

فق فقد ُحِرم حظه من الخٌر  حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال  [من الرِّ
 .صحٌح 

, وعن أمِّ المإمنٌن السٌدة عابشة الصدٌقة بنت الصدٌق رضً هللا عنهما 
فإَن , ٌا عابشة ارفقً  ]:أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال لها 

فق  رواه اإلمام  [هللا عز وجل إذا أراد بؤهل بٌت خٌراً أَْدخل علٌهم الرِّ
والبزار من حدٌث جابر رضً هللا عنه ورواتهما رواة الصحٌح , أحمد 

  .(الترؼٌب): كما فً 
ٌُمن والبركة : ثالثاً   :الرفق فٌه ال

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : فعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
ٌُمن  ]:وسلم   .(األوسط): رواه الطبرانً فً  [والُخْرق شإم , الرفق 

أنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن ابن عمر رضً هللا عنهما 
فق إال َنَفَعهم  ]: قال ٌِّد  [ما أُعطً أهل بٌت الرِّ  .رواه الطبرانً بإسناد َج

ْنشر هللا تعالى علٌه َكَنَفُه :رابعاً  ٌَ ْرفق بالضعٌؾ  ٌَ  :َمن 
قال رسول هللا صلى هللا : عن جابر رضً هللا عنه قال, روى الترمذي 
أحاطه بحفظه : أي- ثبلث َمْن كنَّ فٌه َنَشر هللا علٌه َكَنَفهُ  ]:علٌه وآله وسلم 

وإحسان إلى , وَشَفَقٌة على الوالدٌن , ِرفٌق بالضعٌؾ :  وأدخله َجنَّته –
 .[المملوك 
 :من الرفق التٌسٌر وعدم التعسٌر : خامساً 

َباَل أعرابً فً : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , روى البخاري 
 .فقام الناس إلٌه لٌقعوا فٌه , المسجد 

                                                           

وقد خرق ٌخرق خرقا , بضم الخاء الجهل والحمق : الخرق : (النهاٌة)قال فً  

 .اهـ.واالسم الخرق بالضم , كؤحمق:  أي–فهو أخرق 
حٌث ذكر الرفق وقابله بالعنؾ , وكلها ترجع إلى معنى العنؾ كما تقدم فً الحدٌث 

. 
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وأرٌقوا على بوله َسْجبلً , دعوه  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
رٌن – أو ذنوباً من ماء –من ماء  رٌن ,  فإنَّما ُبِعْثُتم ُمٌسِّ ولم ُتبعُثوا ُمعسِّ

.] 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله , وروى الشٌخان عن أنس رضً هللا عنه 

روا  ]:وسلم قال روا وال ُتعسِّ سِّ  .[وَبشِّروا وال ُتَنفِّروا, ٌَ
ما  ]:وفً الصحٌحٌن عن السٌدة عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها قالت

ٌِّر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بٌن أمرٌن قطُّ إال أخذ أٌسرهما  , ُخ
وما انتقم رسول هللا , فإْن كان َثمَّ إثم ؛ كان أبعد الناس منه ,ما لم ٌكن إثماً 

صلى هللا علٌه و آله وسلم لنفسه فً شًء قط إال أْن ُتنَتهك ُحرمة هللا فٌنتقم 
 .[هلل تعالى 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
م على النار  ]:وسلم  ٌُحرِّ  ؟ [بمن تحرم النار علٌه  ]أو , [أال أُخبركم بَمْن 

ٌٍِّن سهل  ] ٌِّن ل  .[تحرم النار على ُكلِّ َه
وابن حبان فً , حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال  : (الترؼٌب): قال فً 

 :ولفظه فً إحدى رواٌاته  (صحٌحه): 
ٌٍِّن قرٌب سهل  ] ٍن ل ٌِّ  .[إنما تحرم النار على كل َه

, الجامعة لؤلخبلق الزكٌة , فاعتبر أٌها المسلم فً هذه األحادٌث النبوٌة 
نٌة وقد فصلها رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ألُمته , واآلداب السَّ
ولها أثرها الكبٌر فً , فإنها من الدٌن , وٌتحققوا بصفاتها, لٌتخلَّقُوا بها
فهً من باب اإلٌمان ال من باب , ولها شؤنها الكبٌر فً المٌزان , اإلٌمان 
  .االمتنان

             إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 
                       إلى إفشاء السالم 

       وبٌانه أّن السالم هو من الحقوق بٌن المسلمٌن 
         وله فضائل فً الدٌن كثٌرة وآثار كبٌرة

 :هو مْن حقوق المسلم على المسلم  : الفضٌلة األولى

                                                           

ْجل  ]  نوب ]و, الدلو الممتلبة ماء: بفتح السٌن وسكون الجٌم هً  : [السَّ بفتح  [الذَّ

وقٌل دون , وقٌل هً الدلو مطلقاً سواء كان فٌها ماء أو لم ٌكن , الذال مثل السجل 
 .وإنما أمروا بإلقاء الماء ألن البقعة رملٌة  (الترؼٌب): اهـ  من . المؤلى

 
 .(الترؼٌب): انظر هذه الرواٌة فً  

واألخبلق الفاضلة؛ هو من باب , التخلق والتحقق بتلك الصفات الكاملة : أي 

 .اإلٌمان ال من باب االمتنان على عباد هللا تعالى 
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قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى مسلم وؼٌره
 [حقُّ المسلم على المسلم ستٌ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وما هنَّ ٌا رسول هللا ؟ : قٌل 
ٌته فسلِّم علٌه  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ًَ , وإذا دعاك فؤجبه, إذا لَِق
وإذا , وإذا عطس فحمد هللا تعالى فشمته, وإذا استنصحك فانصح له 

ِبْعه , َمِرض فُعْده  عه: أي [وإذا مات فاتَّ ًِ ًِّ  .ش
أنَّ رسول هللا صلى هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى الشٌخان 

وعٌادة , ردُّ السبلم: حقُّ المسلم على المسلم خمس ]:علٌه وآله وسلم قال
 .[وتشمٌت العاطس, وإجابة الدعوة , واتباع الجنابز, المرٌض
 :السبلم هو من خٌر خصال اإلسبلم :الثانٌة 

عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما , وأصحاب السنن, روى الشٌخان 
 : أيُّ اإلسبلم خٌر : أن رجبلً سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , 

وَتْقرأُ السبلم على َمْن , ُتطعم الطعام ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[عرفَت وَمْن لم تعرؾ 

ولٌس من حقوق , ِمْن هنا تعلم أنَّ السبلم هو من حقوق اإلسبلم عامة
 .المعرفة والصحبة خاصة

 :إفشاء السبلم هو من أسباب دخول الجنة بسبلم  : الفضٌلة الثالثة
سمعت رسول : جاء فً الحدٌث عن عبد هللا بن سبلم رضً هللا عنه قال

ٌُّها الناس  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول وأطعموا , أفشوا السبلم : أ
تدُخلوا الجنة بسبلم : وصلُّوا باللٌل والناس نٌام , وِصلُوا األرحام , الطعام

 .رواه الترمذي وصححه [
ٌُنزل البركة على أهل البٌت   :السالم على األهل 

قال لً رسول هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, روى الترمذي وصححه
ًَّ إذا دخلت على أهلك فسلِّم؛ ٌكن سبلمك  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌا ُبن

ًً علٌك وعلى أهل بٌتك  : أخرجه الترمذي وصححه كما فً  [بركًة
 .(التٌسٌر)

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن سبلم رضً هللا عنه قال 
تدخلو : وأطعموا الطعام , وأفشوا السبلم, اعبدوا الرحمن ]:وسلم 
 .[الجنان

ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه : أنه قال , وعن أبً ُشرٌح رضً هللا عنه 
ٌُوجب لً الجنة ؟  وآله وسلم أخبرنً بشًء 

                                                           

 (صحٌحه): وابن حبان فً , رواه الترمذي وصححه : (الترؼٌب): قال فً  

 .واللفظ له 
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ُب الكبلم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ وبذل السبلم وإطعام , ِط
 .[الطعام 

قلت ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وفً رواٌة جٌدة للطبرانً قال
 ُدلّنً على عمل ٌدخلنً الجنة؟

 .[بذل السبلم وطٌب الكبلم : إنَّ ِمْن ُموجبات المؽفرة  ]:فقال
 .أَْولى الناس باهلل َمن بدأهم بالسبلم  : الرابعة

قال رسول : عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال , روى الترمذي وأبو داود
 .[إنَّ أَْولى الناس باهلل َمْن بدأهم بالسبلم  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .بمؽفرته ورحمته سبحانه:  أي–ومعنى أَولى الناس باهلل تعالى 

ٌُْعلً المنزلة عند هللا تعالى  : الخامسة  :إفشاء السبلم 
قال رسول هللا صلى : روى الطبرانً عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال

 .[أفشوا السبلم كً َتعلوا  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
 .كً َتْعلَُو منزلتكم عند هللا تعالى : أي

 :بكل كلمة من التحٌة بالسبلم َعشر حسنات : السادسة 
جاء رجل إلى النبً صلى هللا : عن ُعمران بن الحصٌن رضً هللا عنه قال

 .ثم جلس - فردَّ علٌه, السبلم علٌكم : علٌه وآله وسلم فقال
 [عشر ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فجلس فقال صلى هللا –السبلم علٌكم ورحمة هللا ؛ فردَّ : ثم جاء آخر فقال 
 .[عشرون  ]:علٌه وآله وسلم 
 فجلس - السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ؛ فردَّ علٌه: ثم جاء آخر فقال 

  .[ثبلثون  ]: فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
َنُه الترمذي ,  رواه أصحاب السنن –كتب له ثبلثون حسنة : أي -  .وَحسَّ

 :وجاء فً رواٌة ألبً داود زٌادة على ذلك 
 .السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ومؽفرته: ثم أتى آخر فقال 

 حسنة : أي  [أربعون  ]: فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[هكذا تكون الفضابل  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                                                           

: والحاكم وصححه كما فً , (صحٌحه): وابن جبان فً , رواه الطبرانً  

 .(الترؼٌب)

 .(تٌسٌر الوصول ): كما فً  
: قال الحافظ الهٌثمً وؼٌره: وقال العبلمة المناوي  (الجامع الصؽٌر): كذا فً  

رواه الطبرانً : وقال  (الترؼٌب ): ورواه الحافظ المنذري فً , اهـ.إسناده حسن 
 .اهـ.بإسناد حسن 
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وعند القٌام , مشروعٌة السبلم عند االنتهاء للمجلس  : الفضٌلة السابعة
 :طمعاً فً الثواب , عنه

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وحسنه الترمذي , روى أصحاب السنن
إذا انتهى أحدكم إلى  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : قال

م  ًَ ٌَُسلِّ فإذا أراد أْن ٌقوم َفلٌسلم فلٌست األولى بؤحق من ’ المجلس َفْل
 .[اآلخرة
 :التحذٌر ِمْن َترك السبلم : الثامنة

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
وأْبَخُل النَّاس َمن َبِخَل بالسبلم , أَْعَجُز الناس َمْن َعَجَز فً الدعاء  ]:وسلم 

ٌِّد قوّي  [  .رواه الطبرانً بإسناد َج
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال
ٌُّهما بدأ فهو , ٌُسلِّم الراكب على الماشً  والماشً على القاعد والماشٌان أ

 .[أفضل 
 :وٌزٌد فً الحسنات,  اإلكثار من السبلم ٌورث التحابب:التاسعة

كنا إذا كنا  ): :عن أنس رضً هللا عنه قال, روى الطبرانً بإسناد حسن 
ُق بٌننا شجرة , مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  فإذا التقٌنا , َفُتفرِّ

 .(ٌَُسلِّم َبْعضنا على بعض 
جعلنا هللا تعالى منهم بجاه حبٌبه , وهذا من صفات أهل الجنة : قلت

 .(ورسوله المعظم سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم , األكرم
 . {إال قٌبلً سبلماً سبلماً . ال ٌسمعون فٌها لؽواً وال تؤثٌماً  }:قال هللا تعالى 

 إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم وترغٌبه فً المصافحة 
                     زٌادة فً األلفة والمحبة 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن البراء رضً هللا عنه قال
رواه أبو  [ما من مسلمٌن ٌلتقٌان فٌتصافحان ؛ إال ُؼِفر لهما قبل أْن ٌتفرقا 

 .(التٌسٌر ): داود والترمذي كما فً 
أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن سلمان الفارسً رضً هللا عنه 

 تحاتَّت عنهما –تصافحا : أي- إّن المسلم إذا لقً أخاه َفؤَخذ بٌده ]:قال
 –ذنوبهما ؛ كما ٌتحاتت الورق عن الشجرة الٌابسة فً ٌوم رٌح عاصؾ 

 .[وإالَّ ُؼفر لهما؛ ولو كانت ذنوبهما مثل َزَبد البحر - شدٌد: أي
 .رواه الطبرانً بإسناد حسن: (الترؼٌب): قال فً 

                                                           

 .كما قال الحافظ المنذري 
 .(صحٌحه): وابن حبان فً , رواه البزار  
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قُلت ألنس بن مالك رضً هللا عنه خادم النبً صلى هللا : وعن قتادة قال
علٌه وآله وسلم أََكانت المصافحة فً أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 

 .وآله وسلم 
 .(تٌسٌر الوصول): والترمذي كما فً , رواه البخاري (نعم): فقال

كان أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله ): وعن أنس رضً هللا عنه قال
 .(وإذا قدموا من سفٍر تعانقوا , وسلم إذا تبلقوا تصافحوا 

إنَّ  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن حذٌفة رضً هللا عنه 
تناثرت خطاٌاهما : وأخذ بٌده فصافحه , المإمن إذا لقً المإمن فسلَّم علٌه 

 .[كما ٌتناثر َورق الشجرة 
                 إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                  إلى حسن اللقاء وطٌب الكالم
                 وما جاء فً فضل ذلك 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : روى مسلم عن أبً ذر رضً هللا عنه قال
ال تحقرنَّ ِمَن المعروؾ شٌباً ؛ ولو أَْن َتْلَقى أخاك بوجٍه  ]:وآله وسلم 

 .[َطْلقٍ 
 .سهل منبسط: أي [َطْلق ]:قال اإلمام النووي رضً هللا عنه فً معنى 

ر منه , وفٌه الحثُّ على فعل المعروؾ : قال وإْن َقلَّ ؛ حتى , وما تٌسَّ
 .اهـ. طبلقة الوجه عند اللقاء 

إن  }:فقد قال سبحانه , لما ٌترتب علٌه من األجر عند هللا تعالى : أي وذلك
هللا ال ٌظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ٌضاعفها وٌإت من لدنه أجراً 

 .{عظٌماً 
نه  قال رسول هللا : عن أبً ذر رضً هللا عنه قال, وروى الترمذي وَحسَّ
مك فً وجه أخٌك صدقة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  وأمرك , َتبسُّ

وإرشادك الرجل فً أرض الضبلل , بالمعروؾ ونهٌك عن المنكر صدقة
, وإماطتك األذى والشوك والعظم عن الطرٌق لك صدقة, لك صدقة

 .[وإفراؼك من َدْلِوَك فً دلو أخٌك لك صدقة 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال

َوأَْن , وإنَّ ِمَن المعروؾ أَْن تلقى أخاك بوجه َطلق, كلُّ معروؾ صدقة 
 .[ُتْفِرغ ِمْن َدْلوَك فً إناء أخٌك 

                                                           

 .اهـ.رواه الطبرانً ورواته محتج بهم فً الصحٌح : قال الحافظ المنذري  

ورواته ال أعلم فٌهم  (األوسط): رواه الطبرانً فً  : (الترؼٌب): قال فً  

 .مجروحاً اهـ
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وحسن اللقاء , وفً هذه األحادٌث النبوٌة إرشادات إلى طبلقة الوجه 
 .وبٌان أجرها الكبٌر , والمقابلة 

ٌِّب مع عباد هللا تعالى  كما أرشدنا صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الكلم الطَّ
 :والُبْعد عن الكالم الُمسًء والمؤذي , 

قال رسول هللا صلى : روى الشٌخان عن عدي بن حاتم رضً هللا عنه قال
َفَمْن لَْم ٌجد فبكلمة , اتقوا النار َولَو بِشقِّ تمرة  ]:هللا علٌه وآله وسلم 

 .[طٌبة
 .فالكلمة الطٌبة مع أخٌك المسلم من عظٌم األسباب التً تقٌك من النار

 ]:أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
 .متفق علٌه  [الكلمة الطٌبة صدقة 

 .فالكلمة الطٌبة لك فٌها أجر صدقة مقبولة 
قلت ٌا : عن أبٌه عن جده رضً هللا عنهم قال, وعن المقدام بن شرٌح 

ٌُوجب لً الجنة  ثنً بشًٍء   .رسول هللا َحدِّ
وإفشاء , إطعام الطعام : ُمْوجب الجنة ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[وُحسن الكبلم , السبلم 
 .رواه الطبرانً بإسنادٌن رواة أحدهما ثقات: قال الحافظ المنذري 

 :ورواه ابن أبً الدنٌا والحاكم إال أنهما قاال 
 .صحٌح وال علة له : وقال الحاكم [وبذل الطعام , علٌك بحسن الكبلم  ]

 :ورواه البزار من حدٌث أنس رضً هللا عنه قال
ٌُدخلنً الجنة : قال رجل للنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم   .َعلِّمنً َعَمبلً 

وأَِطِب , وأَْفِش السبلم , أطعم الطعام  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ًِ باللٌل والناس نٌام , الكبلم ًّ  .[تدُخِل الجنة بسبلم : وَصّل

ٌُدخلك هللا تعالى بها الجنة, فإِطابة الكبلم من جملة األسباب المقبولة   .التً 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما 

ٌُرى ظاهرها ِمْن باطنها  ]:وسلم قال وباطنها من , فً الجنة ُؼرفة 
 .[ظاهرها 

 لَمْن هً ٌا رسول هللا ؟: فقال أبو مالك األشعري 
وبات , وأطعم الطعام, لَِمْن أَطاب الكبلم  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[قابماً والناس نٌام 

                                                                                                                                                                      

وصدره , حدٌث حسن صحٌح: والترمذي وقال, رواه أحمد: (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ.فً الصحٌحٌن من حدٌث حذٌفة وجابر رضً هللا عنهما 
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صحٌح على : والحاكم وقال, بإسناد حسن (الكبٌر): رواه الطبرانً فً 
  .شرطهما

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن أبً مالك األشعري رضً هللا عنه
ٌُرى ظاهرها ِمْن باطنها ]:وسلم قال وباطنها من , إن فً الجنة ُؼرفاً 
ها هللا تعالى لمن , ظاهرها وصلى , وأفشى السبلم , أَطعم الطعام : أَعدَّ

 (.صحٌحه: )رواه ابن حبان فً [باللٌل والناس نٌام 
وجزى هللا تعالى عنا نبٌنا سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وآله وسلم ما هو 

رنا من كل شر , َفإنه َدلَّنا على كل خٌر, أهله  .وحذَّ
 :وٌرحم هللا القابل 

 صلَّوا علٌه وسلِّموا تسلٌما                   حتى تنالوا جنًة ونعٌما
ْخلُُد فً الجنان ُمقٌما ٌَ ا َفوز من َصلَّى علٌه فإنَّه                  ٌْبقى َو ٌَ 

, عدد خلقه, وعلٌنا معهم أجمعٌن , صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم 
كلما ذكره الذاكرون وؼفل عن , ومداد كلماته, وزنة عرشه, ورضاء نفسه
 .ذكره الؽافلون 

                     إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
             إلى التحابب والتوادد وأن ذلك من اإلٌمان

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
وال تإمنوا حتى , والذي نفسً بٌده ال تدخلوا الجنة حتى تإمنوا ]:وسلم 
 .تحابُّوا 

 .[أاَلَ أَُدلُّكم على شًء إذا َفَعْلُتموه تحاببتم ؟ أَْفُشوا السبلم بٌنكم 
َن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أَنَّ المإمنٌن ُهم كالجسد الواحد  ٌَّ  وقد َب

 .فً تحاببهم وتراحمهم
قال رسول هللا : عن النُّعمان بن بشٌر رضً هللا عنه قال ,أخر  الشٌخان

ل المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ًَ َمَث
َمَثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر : وتعاطفهم 
 .[والُحمَّى 

,  وهو ٌوجب التآلؾ ,فهناك التحابب اإلٌمانً العام بٌن كل مؤمن وآخر 
ٌُحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه   .وٌكره له ما ٌكرهه لنفسه, وأن 

                                                           

 .بحث قٌام اللٌل (الترؼٌب): كما فً  

اهـ وهذا لفظ .وأبو داود والترمذي , أخرجه مسلم: (تٌسٌر الوصول ): قال فً  

 . للتخفٌؾ –مسلم كما هو أصله بحذؾ نون وال تإمنوا 
 [ترى المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم  ]:وجاء فً رواٌة , (التٌسٌر): كما فً  

 .الحدٌث
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قال رسول هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان وؼٌرهما
ٌُحب  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌُحب ألخٌه ما  ال ٌإمن أحدكم حتى 

 [.من الخٌر :] وزاد النسابً فً رواٌة له  [لنفسه 
ٌُحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه : باب: وقد قال اإلمام البخاري , من اإلٌمان أَْن 
 .ثم ذكر الحدٌث المتقدم

قال , على مختلؾ ألسنتهم وألوانهم , فمن اإلٌمان َمحبة المإمنٌن لبعضهم 
والمإمنون والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض  }:هللا تعالى فً صفة المإمنٌن 

ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر وٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة 
 .{وٌطٌعون هللا ورسوله أولبك سٌرحمهم هللا إن هللا عزٌز حكٌم 

بٌنهم :  أي–أَنَّ المإمنٌن والمإمنات بعضهم أولٌاء بعض : والمعنى
 .مؤخوذ من الوالء وهو المحبة والنصرة, التحابب والنُّصرة 

والتحذٌر من الفساد والشر فقال , ثم َوَصفهم بالتناصح والداللة على الخٌر
ٌنصح بعضهم :  أي– {ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر  }:سبحانه 
, أِدالَّء على الخٌر, فهم ُمتناصحون ومتعاطفون ومتراحمون , بعضاً 

رون من كل شرٍّر  ٌُحذِّ ٌُحبُّون الخٌر لبعضهم كما ٌحبونه ألنفسهم , و , فهم 
, وإخبلصهم لربهم, والذي حملهم على ذلك هو اإلٌمان فً قلوبهم 

وصدقهم فً وفاء عهدهم مع هللا تعالى ومع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 
 .وسلم 

 .اللهم اْجَعْلنا منهم آمٌن 
, وحقوقها أكثر من األخوة العامة,  بسبب التآخً وهناك األخّوة الخاصة

عند  (تفسٌر سورة الحجرات): وقد فصلت الكبلم على ذلك مع األدلة فً 
إنما المإمنون إخوة فؤصلحوا بٌن أخوٌكم واتقوا هللا لعلكم  }:قوله تعالى 
 ,فارجع إلٌه تجد ما ٌنفعك هللا تعالى به {ترحمون 

كان رجل عند النبً صلى  ): عن أنس رضً هللا عنه قال,روى أبو داود 
 .إنًِّ أُحبُّ هذا : َفمرَّ رجل فقال ٌا رسول هللا , هللا علٌه وآله وسلم 

 ؟[أَْعلَْمَته ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .ال:قال

 .[َفؤَْعلِمه ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إنً أُحبك فً هللا تعالى : فلحقه فقال

 . (أَحبَّك الذي أحببتنً له: فقال
 .أحبَّك هللا تعالى الذي أحببَتنً ِمْن أجله : أي

                                                           

 .(التٌسٌر): كذا فً  



 21 

قال رسول هللا صلى هللا : وعن ٌزٌد بن نعامة الّضبً رضً هللا عنه قال
, إذا آخى الرجُل الرجَل فلٌسؤله عن اسمه واسم أبٌه  ]:علٌه وآله وسلم 

ْن ُهو ة, وِممَّ ه أَْوَصُل للمودَّ ًِ  .[فإنَّ
 .أخرجه الترمذي  : (التٌسٌر): قال فً 

ٌُظلهم هللا تعالى ٌوم القٌامة فً ظلِّه   :وهإالء المتحابون 
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 

ن المتحابُّون : ٌقول هللا عز وجلَّ ٌوم القٌامة  ]:هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ أ
 .[الٌوم أظلهم فً ظلًِّ ٌوم ال ظلَّ إال ِظلًِّ , بجبللً

 .أخرجه مسلم ومالك : (التٌسٌر): وقال فً 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن أبً ذر رضً هللا عنه قال 

 . [الحبُّ فً هللا والُبؽض فً هللا : أفضل األعمال  ]:
ون فً هللا تعالى أوجب هللا تعالى لهم محبته  ًُ  :وهإالء المتحاّبً

عن معاذ بن جبل رضً هللا ,  عن أبً إدرٌس الخوالنً جاء فً الحدٌث 
وجبْت : ٌقول تبارك وتعالى  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , عنه 

 ًَّ ًَّ , محبتً للمتحابٌن ف ًَّ , وللمتجالسٌن ف الذٌن :أي- [, وللمتزاورٌن ف
 .ٌزور بعضهم بعضاً فً هللا تعالى 

ًَّ ]و  .الذٌن ٌتسارعون إلى البذل فً سبٌل هللا تعالى :  أي– [للمتباذلٌن ف
: عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وأبو داود وؼٌرهما, وروى مسلم 

ما ,األرواح ُجنود ُمجنَّدة  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[وما تناكر منها اختلؾ , تعارؾ منها ابتلؾ

ما تعارؾ منها فً عالم األرواح المتقدم على عالم األشباح ابتلؾ فً : أي
اختلفوا ههنا : وما تناكر منها هناك , هذا العالم ؛ فتراهم ُمتحابٌن مإتلفٌن

هدي ):  وقد فصلت الكبلم على عالم األرواح فً كتاب –فً هذا العالم 
ْنُت األدلة على أن األرواح  (القرآن الكرٌم إلى التفكر فً عوالم األكوان ٌَّ وَب

 فارجع إلٌه تجد ما ٌنفعك –وأحكام ذلك العالم , هً مخلوقة قبل األجسام 
 .إن شاء هللا تعالى 
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 

نادى جبرٌل إنً أُحبُّ : إذا أحبَّ هللا تعالى عبداً  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
 . فٌحبه جبرٌل –فبلناً فؤحببه 

ٌُحب فبلناً َفؤَحبُّوه   . فٌحبه أهل السماء–ثم ٌنادي فً أهل السماء إنَّ هللا 
ٌُْوضع له القبول   .والترمذي, أخرجه الشٌخان  [فً األرض -  المحبة–ثم 

                                                           

 .(التٌسٌر): رواه أبو داود كما فً  

 .زواه مالك  : (التٌسٌر): قال فً  
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إنً :  عبداً دعا جبرٌل فٌقول– هللا تعالى –وإذا أبؽض  ]:وزاد مسلم 
 . [أُبؽض َفبلناً َفؤَْبِؽْضه 

ٌُبؽض : ثم ٌنادي فً أهل السماء , فٌبؽضه جبرٌل  ]: قال  إنَّ هللا تعالى 
 .[فبلناً فؤبؽضوه 

فٌبؽضه أهل : أي [توضع له البؽضاء فً األرض , فٌبؽضونه ثم ]: قال
 .األرض 

                    إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى التعاون والتعاضد والتناصح وإدخال السرور على المسلم 

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث
عن مإمن ُكْربًة ِمْن ُكرب - َفرَّ :  أي–َمْن َنفَّس  ]:هللا علٌه وآله وسلم 

 .َنفَّس هللا عنه كربًة من ُكرب ٌوم القٌامة: الدنٌا 
ر على ُمْعسرٍ  سَّ ٌَ َر هللا علٌه فً الدنٌا واآلخرة : َوَمْن  سَّ ٌَ. 

 .ستره هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة : َوَمْن ستر مسلماً 
 .وهللا فً عون العبد؛ ما كان العبد فً عون أخٌه 

 .سهَّل هللا له به طرٌقاً إلى الجنة: ومن سلك طرٌقاً ٌلتمس فٌه علماً 
, ٌتلون كتاب هللا تعالى , وما اجتمع قوٌم فً بٌت من بٌوت هللا تعالى 

, وحفَّْتُهُم المبلبكة, وؼشٌتهم الرحمة, وٌتدارسونه  إالَّ َنَزلْت علٌهم السكٌنة
 -.فً المؤل األعلى : أي- وذكرهم هللا تعالى فٌمن عنده

ٌُسرع به نسبه ؤ به عمله لم   .[َوَمن َبطَّ
 .اهـ.وأبو داود والترمذي , أخرجه مسلم واللفظ له: (التٌسٌر): قال فً 

َبها هللا , فتؤمل أٌها المسلم فً هذه الفضابل والمكرمات العظٌمة التً َرتَّ
ر علٌه, وتكفَّل بها لمن َفرَّ  عن أخٌه المسلم, تعالى  سَّ ٌَ أو , أَْو ستره, أَْو 
 .إلى ما هنالك- أعانه

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
ٌُْسلِمه, ال ٌظلمه : المسلم أخو المسلم  ]:وسلم  ومن كان فً حاجة  , وال 
فرَّ  هللا تعالى عنه : وَمْن َفرَّ  عن ُمسلم ُكْربة , كان هللا فً حاجته : أخٌه

 .بها ُكْرَبًة من ُكَرب ٌوم القٌامة 
 .[ستره هللا تعالى ٌوم القٌامة : ومن ستر مسلماً 

 .أخرجه أبو داود : (التٌسٌر)قال فً 

                                                           

 .ال ٌخذله وال ٌتخلَّى عن معونته وعن ما ٌحتاجه : أي 

فمن أراد أن ٌؤمن , وإن كرب ٌوم القٌامة هً أشد وأعظم من كرب الدنٌا : أي 

 .منها ؛ فلٌفر  عن أخٌه المسلم 
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 ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن أبً موسى رضً هللا عنه 
 .[على كلِّ مسلم صدقة 

َت إْن لم ٌجد؟: قٌل ٌْ  أََرأَ
 .[ٌعمل بٌده فٌنفع نفسه وٌتَصدق  ]:قال
َت إن لم ٌستطع ؟: قال ٌْ  أَرأ

 .[ٌعٌُن ذا الحاجة الملهوؾ  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 أََرأٌَت إْن لم ٌستطع ؟: قال
 .[الخٌر]أو  [ٌؤمر بالمعروؾ  ]:قال
ْفعل ؟: قال ٌَ  أََرأٌت إْن لم 

رواه [ٌُمسك عن الشرِّ فإنَّها صدقة  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .(الترؼٌب): الشٌخان كما فً 

ٌَّن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فضابل وثواب إدخال المسلم  وقد َب
 : وذلك من حق المسلم على المسلم –السرور على أخٌه المسلم 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : فعن أَنس رضً هللا عنه قال
ره بذلك  ٌُسَّ ٌُحبُّ لِ ًَ أخاه المسلم بما  ه هللا عز وجل ٌوم : َمْن لَِق َسرَّ

 .[القٌامة
عن , وعن سٌدنا الحسن بن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً هللا عنهما

إدخالك : ِمن ُموجبات المؽفرة  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 .[السرور على أخٌك المسلم 

إدخال السرور على , أفضل األعمال  ]:وعن عمر رضً هللا عنه مرفوعاً 
 .[أَْو قضٌَت له حاجة , أَو أشبعَت َجوعته , َكَسْوت عورته: المإمن 
ورواه أبو الشٌخ من  (األوسط): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب): قال فً 

 :حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما ولفظه 
أَْو تكشؾ عنه , ُسرور تدخله على مسلم: أحبُّ األعمال إلى هللا عزَّ وجلَّ  ]

ناً , أَْو َتْطرد عنه ُجوعاً , ُكْربة ٌْ  .[أو تقضً عنه َد
أنَّ رجبلً جاء إلى رسول هللا صلى هللا , وعن ابن عمر رضً هللا عنهما

 ٌا رسول هللا أيُّ الناس أحبُّ إلى هللا تعالى ؟: علٌه وآله وسلم فقال
وأحبُّ األعمال إلى هللا , أنفعهم للناس : أحبُّ الناس إلى هللا تعالى  ]:فقال

ناً , تكشؾ عنه كربة : تعالى ُسرور تدخله على مسلم  ٌْ , أَْو تقضً عنه َد
 .أَْو تطرد َعنه ُجوعاً 

                                                           

ورواه أبو , بإسناد حسن (الصؽٌر): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ.(كتاب الثواب): الشٌخ فً 
 .(الترؼٌب): كما فً  (األوسط)و  (الكبٌر): رواه الطبرانً فً  
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ًَّ من أن أعتكؾ فً –حاجة المسلم :  أي–وألن أمشً فً حاجته   أحبُّ إل
 .هذا المسجد شهراً 
ظاً  ٌْ ٌُمضٌه أمضاه ؛ َمؤل هللا قلبه ٌوم القٌامة –َوَمْن َكَظم َؼ  ولو شاء أَْن 

 .رضًى 
َثبََّت هللا قدمٌه ٌوم : َوَمْن مشى مع أخٌه المسلم فً حاجته َحْتى ٌقضٌها له

 .[َتِزلُّ األقدام 
ومن هذه األحادٌث الشرٌفة وؼٌرها؛ َتعلم أٌها العاقل أَنَّ التعاون بٌن 

وتفرٌج , َوُمساعدة ُضَعَفاِبهم , والسعً فً قضاء حوابجهم , المسلمٌن 
ْقتضٌه : والتٌسٌر على الُمْعِسرٌن, الشدابد والُكرب عنهم ٌَ فهذا ُكلّه مما 

فبادر أٌها المإمن والمإمنة إلى تطبٌق هذه , وٌتطلَّبه اإلسبلم, اإلٌمان 
الذي َخَتم هللا تعالى , اإلرشادات والتعلٌمات التً جاءت عن سٌد السادات 

سٌدنا محمد صلى هللا علٌه  وعلى جمٌع األنبٌاء , به النبوات والرساالت 
وسلم تسلٌماً عدد ما وسعه , وعلٌنا معهم , وآله وآلهم أجمعٌن, والمرسلٌن 

 . آمٌن –علم هللا العظٌم 
ومن ٌعمل مثقال ذرة . فمن ٌعمل مثقال ذرة خٌراً ٌره }:ولقد قال هللا تعالى 

 .{شراً ٌره 
ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة فبل تظلم نفس شٌباً وإن  }:وقال تعالى 

 .{كان مثقال حبة من خردل أتٌنا بها وكفى بنا حاسبٌن 
إن هللا ال ٌظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ٌضاعفها وٌإت من  }:وقال تعالى 

 .{لدنه أجراً عظٌماً 
ٌُضاعؾ ثواب الحسنة؛ وإن َتُك مثقال ذرة  وٌإتً صاحبها , فاهلل تعالى 

فُه َوَقْدَرهُ إالَّ هللا تعالى :  أي–من لُدْنه سبحانه أْجراً عظٌماً  ٌْ ُه َوَك ال ٌعلم َكمَّ
 .الذي أعطاه ِمْن لَُدْنه 

وقد حثَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم على اإلكثار من الصدقات؛ لما 
واإلحسان إلٌهم وإدخال السرور , فً ذلك من إعانة عباد هللا تعالى 

 .علٌهم
وأنواع نفعها , كما بٌن صلى هللا علٌه وآله وسلم فضابل الصدقات 

 .للمتصدق فً الدنٌا واآلخرة 
ٌمحق هللا الربا وٌربً الصدقات وهللا ال ٌحب كل كفار  }:قال هللا تعالى 

 .{أثٌم 
ٌُمحق ٌُربٌها هللا تعالى , فالربا  ها وإْن َقلَّت , والصدقات  ٌْ َنمِّ ٌُ  .و

                                                           

ورواه ابن أبً الدنٌا عن بعض , رواه األصبهانً واللفظ له: قال الحافظ المنذري  

ٌَُسمه   .اهـ.أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ولم 
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قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 
ٌِّب ]:هللا علٌه وآله وسلم  ق أحد بصدقة ِمْن َط - مال حبلل: أي- ما تصدَّ

وكلتا ٌدٌه : قال- إالَّ أخذها الرحمن بٌمٌنه: وال ٌقبل هللا تعالى إالَّ الطٌب 
فتربو فً َكؾِّ الرحمن حتى تكون , تمرة- الصدقة:  أي–وإن كانت - ٌمٌن

ه أَْو فصٌله , أعظم من الجبل  ٌُربًِّ أحدكم َفلوَّ  (التٌسٌر):  قال فً [كما 
 .أخرجه الستة إال أبا داود 

ٌُربً الصدقة , فانظر إلى هذا الفضل اإللهً الكبٌر وٌنمٌها حتى , فإّنه 
 .وٌإجره على ذلك , تكون أعظم من الجبل 

 :الصدقة تطفئ غضب الربِّ سبحانه
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الترمذي

َتَة السوء, الصدقة ُتطفا ؼضب الربِّ  ]:هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ  .[وتدفع ِم
 :الصدقة تقً من النار

قال : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد بإسناد صحٌح
ِق  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ أحُدكم وْجَهه - ٌحفظ:  أي–ل

 .[الناَر ؛ ولو بشق تمرة 
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن عدي بن حاتم رضً هللا عنه قال 

ٌُكلِّمه هللا تعالى لٌس بٌنه وبٌنه  ]:وآله وسلم ٌقول  ما منكم من أحد إال س
 .ترجمان 
م- العبد: أي- فٌنظر من منه فبل ٌرى إال ما قدَّ ٌْ فٌنظر أشؤم منه فبل ٌرى , أَ

 فاتقوا النار ولو –فٌنظر بٌن ٌدٌه فبل ٌرى إالّ النار تلقاء وجهه , إالّ ما قدم
 .[بشق تمرة 
فمن استطاع منكم أَْن ٌستتر من النار ولو بشقِّ تمرة فلٌفعل  ]:وفً رواٌة 

 .فلٌتصدق بنصؾ تمرة :  أي[
ٌُطفئ الماء النار  : الصدقة تطفئ الخطٌئة كما 
عن معاذ بن جبل رضً , جاء فً الحدٌث الذي رواه الترمذي وصححه

أال أدلك على أبواب  ]:أن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال له , هللا عنه 
 ؟[الخٌر 
 .بلى ٌا رسول هللا : قلت

- وقاٌة من النار:  أي–الصوم ُجنَّة  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌُطفا الماء النار  وصبلة الرجل فً جوؾ , والصدقة ُتطفا الخطٌبة كما 

 .الحدٌث وسٌؤتً بتمامه إن شاء هللا تعالى  [اللٌل 
                                                           

 .هو ولد الناقة إلى أن ٌفصل عن أمه: والفصٌل, هو المهر أول ما ٌولد : الفلوُّ  

 .رواه البخاري ومسلم : (الترؼٌب): قال فً  
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 :الصدقة تبارك فً المال وتزٌد فً الرزق 
خطبنا رسول هللا صلى هللا : عن جابر رضً هللا عنه قال, روى ابن ماجه 

 :علٌه وآله وسلم فقال
وبادروا باألعمال , ٌا أٌها الناس توبوا إلى هللا تعالى َقْبل أَْن تموتوا  ]

وِصلوا الذي بٌنكم وبٌن ربكم ؛ بكْثرة ذكركم له , الصالحة قبل أْن ُتشَؽلوا 
 [وُتجَبُروا, وُتنصروا, ُترزقوا: وكثرة الصدقة فً السرِّ والعبلنٌة , 

 .الحدٌث 
 :الصدقة َتدفع البالء

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :  عن أنس رضً هللا عنه قال 
ى الصدقة , باكروا بالصدقة   .[فإنَّ الببلء ال ٌتخطَّ

قال : وعن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً بن أبً طالب رضً هللا عنه قال
باكروا بالصدقة فإن الببلء ال  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

اها   .[ٌتخطَّ
قال رسول هللا : وروى الطبرانً عن رافع بن ُخدٌج رضً هللا عنه قال

 .[الصدقُة َتُسدُّ سبعٌن باباً من السوءِ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن عمرو بن عوؾ رضً هللا عنه قال

رِّ تزٌد فً العمر  ]:وآله وسلم  وء, إنَّ صدقة السِّ ٌُذهب , وتمنع ِمٌتة السُّ و
 .[هللا تعالى بها الِكْبَر والفخر 

قال رسول هللا صلى الهؾ علٌه وآله : وعن أبً أمامة رضً الهل عنه قال
وء  ]:وسلم  ًِ ُتطفا , َصَنابع المعروؾ َتقً َمَصارع السُّ ًِ رِّ وصدقة السِّ

 .[وصلة الرحم تزٌد فً العمر , ؼضب الربِّ 
 .بإسناد حسن اهـ (الكبٌر): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب ): قال فً 

 :الصدقة تكون ٌوم القٌامة ظالً لصاحبها وتطفئ علٌه حرَّ القبر 
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : عن عقبة بن عامر رضً هللا عنه قال 

ٌُقضى بٌن الناس  ]: :وآله وسلم ٌقول  .[كل امرئ فً ظل صدقته ؛ حتى 

                                                           

: رواه البٌهقً مرفوعاً وموقوفاً على أنس رضً هللا عنه : (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ. ولعله أشبه : قال

رواه : وقال (الجامع الصؽٌر): ورواه فً , (الترؼٌب): رواه الطبرانً كما فً  

والبٌهقً عن أنس , عن أمٌر المإمنٌن رضً هللا عنه  (األوسط): الطبرانً فً 
 .اهـ. رضً هللا عنه 

رواه الطبرانً من طرٌق كثٌر بن عبد هللا عن أبٌه عن : قال الحافظ المنذري  

 وصححها ابن –تلك الطرٌق :  أي–وقد حسنها الترمذي , عمرو بن عوؾ : جده
 .اهـ. خزٌمة لؽٌر هذا المتن 



 27 

: وابن خزٌمة وابن حبان فً, رواه اإلمام أحمد : قال الحافظ المنذري
 .صحٌح على شرط مسلم: والحاكم وقال, صحٌحٌهما

وتقٌهم , كما سٌؤتً- فما أعظم أثر الصدقات؟ إّنها لتقً أهلها َحرَّ القبور
ٌُّها األخ المإمن واألخت المإمنة من الصدقات - حرَّ مواقؾ اآلخرة َفؤكثر أ

 .ما استطعتما 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن عقبة بن عامر رضً هللا عنه قال

ْسَتِظلُّ المإمن , إنَّ الصدقة لتطفا عن أهلها حرَّ القبور ]:وآله وسلم  ٌَ وإنما 
 .[ٌوم القٌامة فً ِظلِّ صدقته 

 :صاحب الصدقة الخفٌة ٌظله هللا تعالى فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

,  عادل  إمام:سبعة ٌظلهم هللا تعالى فً ظله ٌوم ال ِظلَّ إال ظلُّه  ]:وسلم 
ورجل قلبه معلَّق بالمسجد حتى ٌعود إلٌه , نشؤ فً عبادة هللا تعالى وشاب 

قا علٌه ورجالن,  دعته امرأة ورجل,  تحابَّا فً هللا اجتمعا على ذلك وتفرَّ
ق بصدقة فؤخفاها ورجل, إنًِّ أَخاؾ هللا : ذات َمْنصٍب وجمال فقال  تصدَّ

 ذكر هللا تعالى خالٌاً ففاضت ورجل, حتى ال تعلم شماله ما تنفق ٌمٌنه 
 .[عٌناه 

 .اهـ.أخرجه الستة إال أبا داود : (تٌسٌر الوصول): قال فً 
 :إكرام هللا تعالى للمتصدق

قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى اإلمام مسلم
إْذ َسِمَع , بٌنما رجل فً فبلة من األرض  ]:صلى الهم علٌه وآله وسلم 

ى ذلك السحاب, اسق حدٌقة فبلن: صوتاً فً سحابة َفؤَفرغ ماَءهُ فً , فتنحَّ
ة  .من تلك الشِّرا  قد استوعبت ذلك الماء  فإذا شرجة َحرَّ
ل ذلك الماء , فإذا رجل قابم فً حدٌقة , الماَء -  الرجل–فتتبع  ٌُحوِّ

 ٌا عبد هللا ما اسمك ؟: فقال له, ِبمسحاته 
 .االسم الذي سمع فً السحابة- فبلن: قال

 لم سؤلتنً عن اسمً ؟: فقال ٌا عبد هللا 
- ِاْسِق حدٌقة فبلن: سمعت َصوتاً فً السحاب الذي هذا ماإه ٌقول: فقال

 ؟-الحدٌقة :  أي–فما تصنع فٌها - السمك

                                                           

 .(الترؼٌب): والبٌهقً كما فً , رواه الطبرانً  

 .األرض ذات الحجارة السوداء: بفتح الحاء  

 .مساٌل الماء إلى السهل من األرض : الشرجة واحدة الشرا  وهً 
 .(التٌسٌر): المجرفة من الحدٌد كذا فً : المسحاة هً 
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 من ثمرات الحدٌقة –فإنً أنظر إلى ما ٌخر  منها , أما إذا قلت هذا: فقال
 -.وخٌراتها 

 .[ ثلثه –الحدٌقة :  أي–وأُردُّ فٌها , وآكل أنا وعٌالً ثلثه, فؤتصدق بثلثه
  :ما نقص مال من صدقة

أنه سمع رسول هللا صلى هللا , عن أبً َكْبشة األنماري رضً هللا عنه 
ثكم حدٌثاً فاحفظوه , ثبلث أقسم علٌهن ]:علٌه وآله وسلم ٌقول  .[َوأَُحدِّ

وال ُظلِم , ما نقص مال عبد من صدقة  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
اً  وال َفَتح عبد باب , عبد مظلمة فصبر علٌها إال زاده هللا تعالى بها ِعزَّ

 .[إالَّ فتح هللا علٌه باب فقر - من ؼٌر ضرورة لذلك:  أي–مسؤلة 
 .[وما تواضع عبد هلل تعالى إالّ رفعه هللا تعالى  ]:وفً رواٌة

ثكم حدٌثاً فاحفظوه  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم   :وأَُحدِّ
 :إنما الدنٌا ألربعة نفر 

, وٌصل فٌه رحمه, فهو ٌتقً فٌه ربَّه,  رزقه هللا تعالى ماالً وعلماً عبد
 . فهذا بؤفضل المنازل –وٌعلم أنَّ هلل فٌه حقاً 

لَو أَنَّ : فهو صادق النٌة ٌقول,  رزقه هللا تعالى علماً ولم ٌرزقه ماالً وعبد
 .الرجل المتقدم : أي [لً ماالً لعملت بعمل فبلن 

 .فهو بنٌته وأجرهما سواء  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 فهو –هو جاهل بالحبلل والحرام :  أي–رزقه ماالً ولم ٌرزقه علماً وعبد 

ْخبط فً ماله بؽٌر علم  وال , وال ٌصل فٌه رحمه , وال ٌتقً فٌه ربَّه, ٌَ
 . فهذا بؤخبث المنازل –ٌعلم هلل فٌه حقاً 

ًَ لً ماالً : فهو ٌقول ,  لم ٌرزقه هللا تعالى ماالً وال علماً وعبد ًّ لَْو أَّن
 .[ لعملت مثله –الرجل المتقدم ذكره :  أي–ِمْثل فبُلن 

ٌّته َوِوْزُرهما سواء  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم   .[فهو بن
, فالذي ٌنوي ِفْعَل الخٌر بنٌة صادقة ولكنه ال ٌستطٌع ذلك له أجر ما نواه

 .ومن نوى الشَّرَّ ولم ٌستطع ذلك فعلٌه ِوْزُر ما نواه 
 إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى التصدق على األرحام 

               وتقدٌمهم على غٌرهم وفضل ذلك 
عن النبً صلى هللا , جاء فً الحدٌث عن سلمان بن عامر رضً هللا عنه

حم , الصدقة على المسكٌن صدقة ]:علٌه وآله وسلم قال وعلى َذِوي الرَّ
 .هً صلة الرحم:  أي[صدقة وصلة : ثنتان 

                                                           

وابن : رواه الترمذي: (الترؼٌب): وقال فً , رواه الترمذي: (التٌسٌر): قال فً  

 .اهـ.حدٌث حسن صحٌح : وقال الترمذي , ماجه
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أَنَّ رجبلً سؤل رسول هللا صلى هللا , وعن حكٌم بن حزام رضً هللا عنه
ٌُّها أفضل ؟  علٌه وآله وسلم عن الصدقة أ

 .[على ذي الرحم الكاشح  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .وإسناد أحمد حسن, والطبرانً, رواه أحمد: قال الحافظ المنذري 

ٌُضمر َعَداوته فً َكْشِحه وهو : والكاشح : قال بالشٌن المعجمة هو الذي 
أَنَّ أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع للرحم المضمر :  ٌعنً –َخصره 

 .اهـ. العداوة فً باطنه 
أَنَّ رسول هللا صلى هللا , وروى الطبرانً عن أبً أُمامة  رضً هللا عنه 

ُؾ أجرها مرتٌن نَّ إ ]:علٌه وآله وسلم قال ٌَُضعَّ  .[ الصدقة على ِذي قرابة 
وقد حذر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم من البخل على األرحام 

 :المحتاجٌن 
قال رسول هللا صلى هللا : فعن جرٌر بن عبد هللا البجلً رضً هللا عنه قال

ما من ذي رحم ٌؤتً ذا َرحَمُه فٌسؤله فضبلً أعطاه هللا  ]:علٌه وآله وسلم 
ٌَّاه ؛ فٌبخل علٌه ٌَّة: تعالى إ ٌوم القٌامة أو : أي- إال أَخر  هللا له َمْن جهنم ح

ُظه–فً القبر  َتلَمَّ ٌَ ق به ,  ٌقال لها ُشجاع   .[فٌطوَّ
بإسناد جٌد  (والكبٌر), (األوسط): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري

. 
ُظ هو: قال لَمُّ م ما بقً فً الفم من آثار الطعام : والتَّ  .اهـ.تطعُّ

                   إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
                       إلى الَقْرض وبٌاُن فضله 

سمعت رسول : جاء فً الحدٌث عن البراء بن عازب رضً هللا عنه قال
َمْن َمَنَح منٌحَة لبن؛ أَْو َوِرٍق؛ أَْو َهدى  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

 .[كان له ِمثل عتق رقبة : ُزقُاقاً 
وقال , (صحٌحه): وابن حبان فً, والترمذي واللفظ له, رواه اإلمام أحمد 

 .حدٌث حسن صحٌح : الترمذي 
ًة من : ومعنى منٌحة اللبن  ٌُعطً لفقٌر ناقًة أو شاة ًٌنتفع بلبنها مدَّ هو أن 

ٌُعٌدها لصاحبها , الزمان   . فٌكون ذلك َعوناً على سدِّ حاجته –ُثمَّ 
رهم : وأما منٌحة الَوِرِق قال الحافظ الُمْنذري  ٌُْعنى به َقْرُض الدِّ  .إنما 

ٌَعنً به [أَْو َهدى ُزقاقاً  ]:وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم  هداٌة : إنما 
 .(الترؼٌب )و (النهاٌة): اهـ كما فً .وهو إرشاده السبٌل, الطرٌق  

                                                                                                                                                                      

وابن خزٌمة وابن حبان , رواه النسابً والترمذي وحسنه : (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ.صحٌح اإلسناد : والحاكم وقال, فً صحٌحٌهما 
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أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه 
ة إالَّ كان كصدقتها مرتٌن  ]:وسلم قال ٌُقِرض ُمسلماً قرضاً َمرَّ ما ِمْن مسلم 

]. 
 .له أجر الصدقة بقدر ما أقرضه مرتٌن : أي

قال رسول هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, والبٌهقً, وروى ابن ماجه 
: رأٌت لٌلة أُسري بً على باب الجنة مكتوباً  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[والَقْرض بثمانٌة عشر , الصدقة بعشر أمثالها 
عن النبً صلى هللا علٌه , وروى الطبرانً عن أبً أُمامة رضً هللا عنه 

والقرض , الصدقُة بعشرة : دخلت الجنة فرأٌت على بابها  ]:وآله وسلم قال
 .بثمانٌة عشر

 كٌؾ صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانٌة عشر ؟! ٌا جبرٌل : فقلت 
ِد َمْن , ألن الصدقة تقع فً ٌد الؽنً والفقٌر : قال ٌَ والقرض ال ٌقع إالّ فً 

 .[ٌحتا  إلٌه 
القرض اسم : عن العبلمة الطٌبً قال, ونقل العبلمة المناوي فً شرحه 

وٌجوز كونه هنا بمعنى المقروض , والمصدر بالحقٌقة اإلقراض , مصدر 
 .اهـ. 

ٌُسمى –فاإلقراض لوجه هللا تعالى دون أخذ زٌادة على ما أقرضه   وهو ما 
هذا اإلقراض الخالص لوجه هللا تعالى له أجره المضاعؾ عند هللا - بالفابدة
وٌحثُّ , لما فٌه ِمَن المساعدة والتعاون الذي هو ٌتطلَّبه اإلٌمان , تعالى 

وهذا , األجر الكبٌر عند هللا تعالى : والفابدة المرتبة هً , علٌه الشرع 
 .شؤن من ٌإمن باهلل تعالى والٌوم اآلخر 

         إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى التٌسٌر على المدٌن المْعِسر وإنظاره

          وإلى الوضع عنه 
فتوارى , عن أبً قتادة رضً هللا عنه أنَّه طلب ؼرٌماً له , روى مسلم

 .إنً ُمْعِسر: فقال ,  ثم وجده –اختفى عنه :  أي–عنه 
 آهلل؟: فقال 
 .آهلل: فقال

                                                           

والبٌهقً , (صحٌحه): وابن حبان فً , رواه ابن ماجه: (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ. مرفوعاً وموقوفاً 

  .(الترؼٌب): كذا فً  

 .رامزاً لصحته  (الجامع الصؽٌر): كذا فً  
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ه أَْن  ]: فإنً سمعُت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول: قال َمْن َسرَّ
ٌََضع عنه  ٌه هللا تعالى ِمْن ُكَرب ٌوم القٌامة فلٌنفِّس عن ُمْعِسٍر أْو   .[ٌُنجِّ

 :بإسناد  صحٌح؛ وقال فٌه  (األوسط): ورواه الطبرانً  فً : قال المنذري
ٌه هللا ِمْن ُكَرب ٌوِم القٌامة ] ه أن ٌنجِّ ٌُِظلَّه تحت َعْرشه , َمْن سرَّ : وأْن 

ٌُْنِظر ُمعِسراً  ٌَجد ما ٌفً : أي[َفْل َن عن المْعسر؛ وهو الذي ال  ٌْ ر الَد فلٌإخِّ
 .دٌنه

 :وهللا عزَّ وجل ٌتجاوز عمن ٌتجاوز عن المعِسر 
أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ,فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

ل له - وكان ٌقوُل لَِفتاه, كان رجل ٌداٌن الناَس ]:قال ٌَُحصِّ لخادمه الذي 
 فلقً –لعّل هللا عز وجل ٌتجاوز عنا ,  إذا أتٌَت ُمْعسراً فتجاوز عنه–ماله 

 .رواه الشٌخان  [هللا تعالى فتجاوز عنه 
إن ]:أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال : ورواه النسائً ولفظه

ْعمل خٌراً قط  ٌَ ٌُداٌن الناس , رجبلً لم   للرجل –فٌقول لرسوله , وكان 
ر :  ٌقول له –ٌُرسله فً َجْمع الدٌون  سَّ ٌَ , واْترك ما َعُسر, خذ ما َت

 .وتجاوز لعل هللا تعالى ٌتجاوز عنا 
؟ : قال هللا تعالى له - مات: أي- فلما هلك  هل عملَت خٌراً قطُّ

 –فإذا بعثُته ٌتقاضى , إال أَنَّه كان لً ؼبلم وكنت أُداٌن الناس - ال: قال
ْجمع : أي ٌَ ر :  قلت له –ٌستوفً و وتجاوز , واترك ما عُسر , خذ ما تٌسَّ

 .لعلَّ هللا تعالى ٌتجاوز عنا 
 (.الترؼٌب: )كذا فً  [قد تجاوزُت عنك : فقال هللا تعالى 

هل جزاء اإلحسان إال  }:قال سبحانه , فما أعظم كرم هللا تعالى وإحسانه 
 .{اإلحسان 

 :أَظلَُّه هللا تعالى تحت ظل عرشه : َمْن أَْنظر ُمعسراً أْو َوَضع له 
قال رسول هللا صلى اله علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

أظلَّه هللا تعالى ٌوم القٌامة تحت : أو َوضع له , َمْن أَْنظر معسراً  ]:وسلم 
حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال [ظل عرشه ؛ ٌوم ال ظلَّ إال ظلُّه 

 .صحٌح 
ا له علٌه : أي [وضع له ]:ومعنى : قال الحافظ المنذري  .ترك له شٌباً ِممَّ

ٌُوفٌه   :وإنظار المعسر ٌترتب علٌه أُجور صدقات عن كل ٌوم َحتى  
قال رسول :وابن ماجه عن برٌدة رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد 

َمْن أَْنظر ُمعسراً فله كل ٌوم صدقة قبل أن  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌن  ه صدقة , ٌحلَّ الدَّ ٌْ ٌن فؤنَظَره بعد ذلك فله كل ٌوم ِمْثلَ : أي [فإذا حلَّ الدَّ

 .فله كل ٌوم ٌنظره بعد حلول األجل ضعؾ الدٌن أجر صدقة 
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 :وقاه هللا تعالى من فٌح جهنم : َمْن أنظر معسراً أْو َوَضع له 
ٌَّد  خر  : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, روى اإلمام أحمد بإسناد َج

َمْن أنظر  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى المسجد وهو ٌقول
 .[وقاه هللا عز وجلَّ ِمْن فٌح جهنم : ُمْعِسراً أَْو وضع له

دخل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : ورواه ابن أبً الدنٌا ولفظه
ُه هللا عزَّ وجلَّ ِمْن فٌح جهنم  ]:المسجد وهو ٌقول ٌَ ه أَْن ٌِق ٌَسرُّ  ؟[أٌكم 

ه: فقلنا  .ٌا رسول هللا كلُّنا ٌسرُّ
وقاه هللا : َمْن أنظر ُمْعِسراً أَْو وضع له  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 . [عزَّ وجل من َفٌِح جهنم 
ا له : أي [وَضَع له ]:معنى : وتقدم قول الحافظ المنذري  ترك له شٌباً ِممَّ

 .اهـ. علٌه 
َحطَّ عنه ِمْن : أي [من أَنظر معسراً أْو وضع له  ]: (النهاٌة): وقال فً 

 .اهـ. أَْصل الدٌن شٌباً 
وقد , فبل تنافً بٌن الرواٌات , وقد بٌن قبل ذلك أن البلم تكون بمعنى عن 

ٌَّة أي  .بمعنى ألجله : تكون أَجلِ
           إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إلى االتصاف بالكرم والسخاء وتحذٌره المسلم من البخل
قال رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى أبو داود والترمذي

 .[والفاجر َخبٌّ لبٌم , المإمن ِؼٌر كرٌم  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
المإمن ؼٌر كرٌم  ]:قال الحافظ المنذري فً قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

:  أي–فهو ٌنخدع النقٌاده ولٌنه , لٌس بذي َمْكٍر وال َمِظنَّة للشرِّ : أي: [
ولكن ال ٌنبؽً أَْن ٌتكرر , وسبلمة قلبه وحسن ظنه فقد ٌنخدع ألول مرة 

كما جاء فً الحدٌث الذي فٌه تنبٌه المإمن إلى الٌقظة والفطنة , ذلك علٌه 
 :فً أُموِره 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ٌُلَدغ المإمن ِمْن جحر َمّرتٌن  ]:وسلم   .[ال 

: ومعناه , ُرِوَي برفع الَؽٌن فهو نفً  [ال ٌلَدغ ]:قال العبلمة المناوي 
ٌُإتى ِمْن قَبل الؽفلة   .فٌخدَع مرة بعد أُخرى , المإمن المتٌقظ الحازم ال 

ًٌ أي, وُروى بكسر الؽٌن  ٌِّساً : فهو َنه لببلّ ٌقع فً , لٌكن المإمن فطناً َك
ة قبلها   وهذا من جوامع َكلِمِه صلى هللا علٌه –مكروه بعد وقوعه فٌه َمرَّ

                                                           

 .(الترؼٌب): كذا فً  
وأبً داود , والشٌخٌن, اإلمام أحمد : إلى رواته  (الجامع الصؽٌر): رمز فً  

 .وابن ماجه
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وأراد صلى هللا علٌه وآله وسلم تنبٌه , وآله وسلم التً خصه هللا تعالى بها 
 .المإمن على عدم عوده لمحل حصول مضرة سبقْت له فٌه اهـ

كما سٌؤتً فً ذم , ولٌس ببخٌل , كما أَنَّ من صفات المإمن أنه كرٌم 
 .البخل وذم صاحبه

 .[والفاجر َخبٌّ لبٌم  ]:وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الحدٌث األسبق 
 وهو –بفتح الخاء المعجمة وبكسرها  [الخبُّ  ]:قال الحافظ المنذري 

اع  .اهـ.الساعً بٌن الناس بالشَّرِّ والفساد , الخدَّ
قال رسول هللا : وعن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت 

ُت السخاء ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ رواه  [فً الجنة بٌت ٌقال له َب
الجنَّة دار األسخٌاء  ]: ولفظه  (كتاب الثواب): وأبو الشٌخ فً , الطبرانً 

 (.الترؼٌب: )كذا فً  [
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

وشقَّ فٌها , َوَدلَّى فٌها ثمارها , َخلَق هللا تعالى جنة عدن بٌده ]:وسلم 
 .تكلَّمً : ثم نظر إلٌها فقال لها, أنهارها 
 .قد أفلح المإمنون: فقالت
ٌُجاورنً فٌك بخٌل : فقال   .[وعزتً وجبللً ال 

قال رسول هللا صلى : وعن أم المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت
ًٌّ هلل عز وجل إالّ على السخاء  ]:هللا علٌه وآله وسلم  وحسن , ما ُجِبَل ول

 .[الخلق 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

 وإذا الكرٌم أَتى بذنب واحٍد 
                                   جاءت مَحاسنه بؤلؾ شفٌع

            المالئكة علٌهم السالم تدعو للكرٌم بالَخلَف
لَف                 وتدعو على البخٌل الممسك بالتَّ

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 
ْنِزالن من  ]:هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ ْوم ٌصبح فٌه العباد إال وملكان  ٌَ ما ِمْن 

اللهم أَعِط : وٌقول اآلخر , اللهم أعِط منفقاً خلفاً : السماء فٌقول أحدهما 
 (.التٌسٌر: )كذا فً  [ُمْمسكاً َتلفاً 

ٌُنفق ماله فً وجوه الخٌر والِبرِّ  كما قال اإلمام , فالَملَك ٌدعو للكرٌم الذي 
هذا فً اإلنفاق فً الطاعات ومكارم : قال العلماء : النووي رضً هللا عنه 

                                                           

بإسنادٌن أحدهما  (األوسط)و  (الكبٌر): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ وقد أورد ذلك ابن كثٌر .ورواه ابن أبً الدنٌا , جٌد
 .رواه أبو الشٌخ : (الترؼٌب): قال فً  
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الصدقات على : أي- والصدقات إلخ, وعلى العٌال والضٌفان , األخبلق 
 .الفقراء والمساكٌن واألرحام 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه 
ٌُنادٌان  ]:قال ها َملكان  ٌْ  :ما طلعْت شمس قطُّ إالَّ وِبَجَنَبَت

وابن , رواه أحمد  [ومن أمسك فؤعقبه َتلَفاً , اللهم من أنفق فؤعقبه َخلَفاَ 
 .(الترؼٌب): والحاكم كما فً  (صحٌحه): حبان فً 

 الكرم ٌزٌد سعًة وكرماً ونِعماً                  
           والبخل ٌزٌد صاحبه ُبخالً وضٌقاً ومحقاً 

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه سمع رسول , روى الشٌخان وؼٌرهما 
 ]: وفً رواٌة –َمَثل البخٌل والمنفق  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

تان- [والمتصدق ٌِّهما إلى ,  من حدٌد كمثل رجلٌن علٌهما ُجبَّ ومن ثد
 -.جمع ترقوة :  أي–تراقٌهما 

ٌُنفق إالَّ سبؽت فأما المنفق ,  على جلده–اتسعت وامتدت الُجبة :  أي– فبل 
 .[ وتعفو أَثَره –أصابعه :  أي–حتى ُتخفً بنانه 

والمراد أن الجواد إذا همَّ بالصدقة انشرح لها صدره : قال العبلمة المناوي 
ع فً اإلنفاق , وطابت بها نفسه,   .فوسَّ
ٌُنفق شٌباً إالَّ لزقت كلُّ َحلَقة وأما البخٌل]   –من الُجبَّة :  أي– فبل ٌرٌد أن 

ِسُع , مكانها  عها فبل َتتَّ  .[فهو ٌوسِّ
ث نفسه : قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى  والمراد أنَّ البخٌل إذا َحدَّ

ت  .اهـ. وُؼلَّت ٌداه , وضاق صدره , بالصدقة شحَّ
ٌُنفق علٌه  :كفالة هللا عز وجل لعبده المنفق بأن 

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 
 .[ٌا بن آدم أَْنِفْق أُْنِفْق علٌك: ٌقول عز وجل ]:هللا علٌه وآله وسلم 

ال :  أي–ٌد هللا َمآلى ال تؽٌضها  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
اء اللٌل والنهار , نفقة - تنقصها أرأٌتم ما أنفق منذ خلق السماوات , َسحَّ

ٌَؽض ما فً ٌده , واألرض  وبٌده , وكان عرشه على الماء, فإنه لم 
 .[ٌخفض وٌرفع : الِمٌزان 

                                                           

: وروي بنون أي, وشد الموحدة , جبتان بضم الجٌم : قال العبلمة المناوي  

 .[من حدٌد ]:ورجح بقوله , درعان
 .تحصنه : ألنها ُتِجنُّ صاحبها أي, وبها سمً الدرع , الحصن: والُجنَّة : قال 
 .اهـ.والجبة ثوب معروؾ : قال

 .العظمان المشرفان فً أعلى الصدر: وهً 

 .وأحمد , والترمذي, معزوا للشٌخٌن  (الجامع الصؽٌر): كذا فً  
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: وخاصة حول المٌزان فً كتاب , وقد تكلمت على هذا الحدٌث بكلمات 
 .فارجع إلٌه تنتفع إن شاء هللا تعالى  (هدي القرآن الكرٌم لمعرفة االكوان )

وِمْن قلب ال , ونعوذ باهلل من علم ال ٌنفع , ونسؤل هللا تعالى العلم النافع 
 ومن نفس ال تشبع؛ نعوذ –ال ٌستجاب :  أي–وِمْن دعاء ال ٌسمع , ٌخشع 

 .باهلل من هإالء األربع كما ورد فً الحدٌث 
 :الوعٌد الشدٌد للبخٌل 

أنَّ رسول , عن سٌدنا أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 
وال , وال بخٌل, ال ٌدخل الجنة َخبٌّ  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

 .[َمنَّان
ٌُعطٌهم  ُمنُّ على الناس بما  ٌَ  .والمنة تبطل أجر الصدقة , وهو الذي 

اع - والَخّب بفتح الخاء وبكسرها ٌُفسد وٌسعى بٌن المسلمٌن , هو الَخدَّ الذي 
 .بالفساد والشرِّ 

ال ٌدخل الجنة مع هذه الخصلة حتى ٌطهر منها : أي: قال العبلمة المناوي 
ا بتوبة فً الدنٌا :  ما لم تنله : أي- اهـ.أْو بالعذاب بقدره, أو بالعفو, إمَّ

 .الشفاعة كما هو معلوم 
 :التعوذ من البخل

 ]:كان النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول: عن أنس رضً هللا عنه قال
وأعوذ بك من , والُجْبن والبخل, اللهم إنً أعوذ بك من العجز والكسل

 [وأعوذ بك ِمْن فتنة المحٌا والممات , عذاب القبر 
 .وأن ٌكثروا منها , وفً هذا تعلٌم لؤلمة أن ٌتعوذوا بهذه الصٌؽة الجامعة 
 إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته إلى التواضع 
 وتحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم من الكبر والترفع

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن عٌاض رضً هللا عنه قال
ًَّ أَْن تواضعوا ؛ حتى ال ٌفخر أحد على أحد  وال , إنَّ هللا تعالى أَْوَحى إل

 .[ أَحد على أَحد –ٌتعدى وٌتطاول :  أي–ٌبؽً 
فقد أَوحى هللا تعالى إلى رسوله صلى هللا علٌه وآله سلم أْن ٌؤمر أُمته 

فإنَّهم كلهم ,, والترفع على بعضهم, وعدم التفاخر والتطاول , بالتواضع 
 .وإنَّ أكرمهم عند هللا أتقاهم , عباد هلل تعالى 

 :المتواضع ٌرفعه هللا تعالى 

                                                           

ورواه أٌضاً اإلمام أحمد وأبو ٌعلى وؼٌرهما , حسن ؼرٌب: رواه الترمذي وقال 

 .إلى صحته (الجامع الصؽٌر): وقد رمز فً , (فٌض القدٌر): كما فً 
 .رواه الخمسة: (تٌسٌر الوصول ): قال فً  

 .وأبو داود وابن ماجه , رواه مسلم  
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قال : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال (األوسط): روى الطبرانً فً 
رفعه هللا : من تواضع ألخٌه المسلم  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[وضعه هللا تعالى : ومن ارتفع علٌه , تعالى 
ٌُبلحظ فً تواضعه ألخٌه المإمن  ه ٌتواضع له –وٌنبؽً للمإمن أن  ًَ  أنَّ

وذلك ألن المإمن كرٌم , فهو تواضع ألجل هللا تعالى , ألنه مإمن باهلل 
 .على هللا تعالى 
 .{واخفض جناحك للمإمنٌن  }:قال هللا تعالى 
 .{واخفض جناحك لمن اتبعك من المإمنٌن  }:وقال هللا تعالى 

ُن الجانب: والمراد بخفض الجناح  ٌْ  .التواضع ولِ
 :فإنَّه حرام : وتعظٌمهم لمالهم , وأما التواضع لألَغنٌاء لَِمالهم 

من دخل على  ]عن ابن مسعود رضً هللا عنه مرفوعاً , روى البٌهقً 
 .[ؼنً فتضعضع له َذَهب ُثلثا دٌنه 

كما روى , وقد روى البٌهقً نحو هذا الحدٌث مرفوعاً ِمْن عدة طرق 
عن  (المعجم الصؽٌر ): ومنها ما جاء فً , الطبرانً نحوه من عدة طرق 
َوَمن  ]:وفٌه ٌقول صلى هللا علٌه وآله وسلم , أنس رضً هللا عنه مرفوعاً 

 .الحدٌث [َتَضعضع لؽنً ؛لٌنال مما فً ٌده فقد أسخط هللا عز وجل 
من تضّرع  ]:عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعاً , وروى الدٌلمً 

 .[لصاحب دنٌا وضع بذلك نصؾ دٌنه 
وأحادٌث , رواٌات متعددة  (تفسٌر سورة الحجرات ): وقد ذكرت فً 

 .فهناك تجد التفصٌل والجمع بٌن الرواٌات , متعددة فً هذا الباب 
 :الوعٌد الشدٌد للمتكبرٌن 

قال : عن أبً سعٌد وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما قاال , جاء فً الحدٌث 
, الكبرٌاء ردابً: قال هللا تعالى  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 [َفمن نازعنً شٌباً منهما عذبُته , والعز إزاري
 .أخرجه مسلم وأبو داود : (التٌسٌر): قال فً 

هللا صلى هللا علٌه وآله رسول قال : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
والعظمة إزاري فمن , الكبرٌاء ردابً: قال هللا تبارك وتعالى  ]:وسلم 

 .[نازعنً واحداً منهما َقذْفُتُه فً النار 

                                                           

 .وؼٌره (الترؼٌب): كذا فً  

 (الترهٌب): كما فً  (صحٌحه)وابن حبان فً , رواه أبو داود وابن ماجه 

 .للمنذري 



 37 

قال رسول هللا : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, وروى ابن ماجه 
, الكبرٌاء ردابً : ٌقول هللا جلَّ وعبل  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[ فمن نازعنً واحداً منهما ألقٌته فً النار والعظمة إزاري
 :المتكبر ال ٌدخل الجنة 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
ة من ِكبر  ]:وسلم   .[ال ٌدخل الجنة َمْن كان فً قلبه مثقال ذرَّ

ٌُحب أَْن ٌكون ثوبه َحَسَنا : فقال رجل  فهل :  أي–ونعله حسنة , إنَّ الرجل 
 ؟- هذا من الكبر 

ٌُحب الجمال  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  : الكبر , إنَّ هللا تعالى َجمٌل 
 .[ الناس وؼمص , َبَطر الحق

 ]:المنذري وقال (ترهٌب): كما فً  [وَؼْمط الناس  ]:وقد جاء فً رواٌة 
: بفتح الؽٌن المعجمة وسكون المٌم وبالطاء المهملة هو  [ؼمط الناس 

 .اهـ.ؼمصهم بالصاد المهملة : وكذلك , احتقارهم وازدراإهم 
ما لم ٌترفع بنفسه على , فالتجمل ولبس الثٌاب الحسنة لٌس ذلك ِمَن الكبر 

فهو , وٌنظر لنفسه َنْظرة إكبار ؛ وإلى ؼٌره نظرة احتقار وَصَؽار , ؼٌره 
 .الكبر الذمٌم الموصل إلى المهالك 

 :ومن أنواع الكبر التعظم فً النفس واالختٌال فً المشً 
سمعت رسول هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال, جاء فً الحدٌث 

م فً نفسه أو اختال فً ِمْشٌته  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول : َمْن َتعظَّ
 .[لقً هللا تبارك وتعالى وهو علٌه ؼْضبان 

 ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن ابن عمر رضً هللا عنهما 
ٌَبلء   .[لم ٌنظر هللا إلٌه ٌوم القٌامة : من جرَّ ثوبه ُخ

ٌا رسول هللا إنَّ إزاري ٌسترخً إالَّ أَْن : فقال أبو بكر رضً هللا عنه 
 أتعاهده ؟

إنك لسَت ممن ٌفعله  ]:فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌَبلء  .[ُخ

                                                           

وهما من صفاته الخاصة به , أنَّ الكبرٌاء والعظمة هما هلل تعالى وحده: والمعنى  

 .وما سواه كلهم عبٌد له سبحانه , وُحقَّ له ذلك ؛ ألنه هو الربُّ وحده , جلَّ وعبل 
 .ردُّ الحق وعدم قبوله : أي 

 .احتقار الناس واالستهانة بهم : أي 
ورواته محتجٌّ بهم , واللفظ له  (الكبٌر): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ. صحٌح على شرط مسلم : ورواه الحاكم بنحوه وقال, فً الصحٌح 
 . اهـ. والبخاري واللفظ له , رواه مالك : قال الحافظ المنذري  
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الكبر : وبفتح الٌاء ممدوداً هو , بضم الخاء المعجمة وتكسر : والخٌبلء
 .اهـ كبلم الحافظ المنذري .والعجب 

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان 
ٌل , بٌنما رجل ٌمشً فً ُحلَّة تعجبه نفسه  ]:هللا علٌه وآله وسلم  ُمرجِّ

 فهو ٌتجلجل فٌها إلى –إذ ُخسؾ به فً األرض : ٌختال فً ِمْشٌته , رأسه
 .[ٌوم القٌامة 

, صوت مع حركة- بجٌمٌن: الَجْلَجلَُة : وقال ( تٌسٌر الوصول(كذا فً 

 .اهـ. والمراد ٌؽوص فً األرض 
ل رأسه ]:ومعنى   .ممشِّطه فاخراً بزٌنته مترفعاً على ؼٌره  [مرجِّ

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن سلمة بن األكوع رضً هللا عنه قال
ٌُكتب - ٌترفَّع وٌتكبر:  أي–ال ٌزال الرجل ٌذهب بنفسه  ]:وآله وسلم  حتى 

ُبه ما أصابهم , فً الجبارٌن  ٌْ ٌُِص   .رواه الترمذي(: التٌسٌر: )قال فً [َف
سمعت رسول : عن حارثة بن وهب رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان 

, أال أُخبركم بؤهل النار؟ كلُّ ُعُتلٍّر  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
اظ  .[مستكبر , جوَّ

 :خوف الصحابة من الكبر واتصافهم رضً هللا عنهم بالتواضع 
التقى عبد هللا ابن عمر وعبد : عن أبً سلمة بن عبد الرحمن بن عوؾ قال
ثم مضى عبد هللا بن - فتحدثا, هللا بن َعْمرو رضً هللا عنهما على المْرَوة 

 .ذهب :  أي–َعمرو رضً هللا عنه 
 ,وبقً عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ٌبكً 

ٌُبكٌك ٌا أبا عبد الرحمن؟: فقال له رجل   .ما 
 زعم أَنَّه سمع – ٌعنً عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنه –هذا : فقال

َمْن كان فً قلِبه مثقال حبَّة من  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
 .[كبَّه هللا تعالى لوجهه فً النار : خردٍل من كبر 

ا سمع الحدٌث  مخافة أَْن : وإنما جعل ابن عمر رضً هللا عنهما ٌبكً لَمَّ
 .ٌكون فٌه ِكْبٌر وهو ال ٌشعر 

                                                           

 .حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال: وقد ذكره الحافظ المنذري وقال 

بفتح [ الجواظ] و,الؽلٌظ الجافً : وتشدٌد البلم هو , بضم العٌن والتاء  [العتلُّ  ]

هو الضخم : وقٌل, الجموع المنوع: الجٌم وتشدٌد الواو وبالظاء المعجمة هو 
 .المختال فً مشٌته 

 .اهـ. ورواته رواة الصحٌح : رواه اإلمام أحمد و وقال الحافظ المنذري  
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أََنه مرَّ فً السوق وعلٌه ِحزمة من , وعن عبد هللا بن َسبلم رضً هللا عنه 
ْحِملك على هذا وقد أؼناك هللا عن هذا : فقٌل له , حطب  ٌَ :  أي–ما 

 فٌمكنك أَْن تستؤجر َمْن ٌحملها عنك ؟
 سمعت –عن نفسه :  أي–أردُت أَْن أَدفع الِكْبر : فقال عبد هللا بن سبلم 

ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
 .[َخْردلة ِمْن كبر 

ة من  ]:إالّ أنه قال : واألصبهانً , رواه الطبرانً بإسناد حسن  مثقال َذرَّ
 .المنذري ( ترهٌب : )كما فً  [كبر 

بسبب , ومن ذلك خوؾ سٌدنا أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه من الخٌبلء 
فكان ٌتعهده خوفاً من ذلك كما َتقّدم قرٌباً فً , استرخاء إزاره أحٌاناً 

إّنك  ]:وقد سؤل النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم عن ذلك فقال له , الحدٌث 
ن ٌفعله خٌبلء   .[لسَت ِممَّ

               إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 
ٌُضرُّر                   إلى تجنب كل ما ٌؤذي أو 

قال رسول هللا صلى : جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 
ٌّاكم والظنَّ فإن الظن أكذب الحدٌث  ]:هللا علٌه وآله وسلم  سوا , إ وال تجسَّ

وال تدابروا , وال تباؼضوا , وال تحاسدوا , وال تنافسوا  , وال تحّسسوا , 
 وكونوا عباد هللا إخواناً كما أمركم هللا –ال َتقاطعوا وال تهاجروا :  أي –

 .تعالى 
بحسب امرٍئ ِمَن , وال ٌحقره , وال ٌخذله , ال ٌظلمه : المسلم أخو المسلم 

ْحِقر أخاه المسلم  ٌَ  . الشَّرِّ أَْن 
 .وعرضه , ودمه , ماله : كلُّ المسلم على المسلم حرام 

وأجسادكم ؛ ولكن ٌنظر إلى قلوبكم , إنَّ هللا تعالى ال ٌنظر إلى ُصَوركم 
 .وأعمالكم 

 وٌشٌر إلى صدره صلى هللا –التقوى ههنا , التقوى ههنا , التقوى ههنا 
 - .علٌه وآله وسلم 

بع بعضكم على بٌع بعض  ٌَ  .وكونوا عباد هللا إخواناً , أاَلَ ال 
ٌَحلُّ لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثبلث    .[وال 

 .وهذا لفظ مسلم : قال , رواه الستة إالّ النسابً  : (التٌسٌر  ): قال فً 

                                                           

 .ٌحملها إلى بٌته : أي 
التطلع على عورات الناس وزالتهم لٌفضحهم والتحسس : التجسس المنهً عنه هو 

 .استماع حدٌث خاص ال مفسدة فٌه وال أذى:: المنهً عنه هو 
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال 
ٌَّاكم والجلوس فً الطرقات  ]: وسلم    .[إ
ث فٌها , ٌا رسول هللا َما لنا ُبدٌّ من مجالسنا : قالوا قد َنْضطر : أي - نتحدَّ

 .إلى الجلوس فٌها 
إذا أبٌتم إال المجلس ؛ فؤعطوا الطرٌق  ]: فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

  .[حقه 
 ٌا رسول هللا وما حقه ؟: قالوا
واألَْمر  بالمعروؾ , َوَردُّ السبلم , وكؾُّ األذى , ؼضُّ البصر  ]: قال 

  .[والنهً عن المنكر 
 .وأبو داود , رواه الشٌخان  : (تٌسٌر الوصول  ): قال فً 

, وُتؽٌثوا الملهوؾ  ]: وزاد فً رواٌة أخرى عن عمر رضً هللا عنه 
 .       وتهدوا الضالَّ 

                إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 
              إلى اإلصطالح وطرح الشحناء واألحقاد 

قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
, ُتعَرض األعمال فً كل ٌوم خمٌس واثنٌن  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

إال امرأ , فٌؽفر هللا عز وجلَّ فً  ذلك الٌوم لكل امرئ ال ٌشرك باهلل شٌباً 
   .[اتركوا هذٌن حتى ٌصطلحا : كانت بٌنه وبٌن أخٌه شحناء فٌقول 

أنَّ رسول هللا صلى , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وفً رواٌة لمسلم 
ٌُؽفر , ُتفتح أبواب الجنة ٌوم االثنٌن والخمٌس  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال  ف

 أي –إالّ رجبلً كانت بٌنه وبٌن أَخٌه شحناء , لكل عبد ال ٌشرك باهلل شٌباً 
روا :  أي –أنظروا :  فٌقال –بؽضاء :  ,  هذٌن حتى ٌصطلحا –أخِّ

ات  [أنظروا هذٌن حتى ٌصطلحا , أنظروا هذٌن حتى ٌصطلحا   .ثبلث َمرَّ
عن رسول هللا صلى , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى مسلم أٌضاً 

ٌوم : ُتعَرض أعمال الناس فً كل جمعة مرتٌن  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال 
ٌُؽفُر لكل عبد مإمن ؛ إال عبداً بٌنه وبٌن أخٌه , االثنٌن وٌوم الخمٌس  ف

ٌُقال اتركوا –بؽضاء :  أي–َشحناء  : أي [ هذٌن حتى ٌفٌبا أْو اركوا ,  ف
 .ٌرجعا وٌصطلحا 
قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى الطبرانً 

ُتنَسخ دواوٌن أهل األرض فً دواوٌن أهل  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
                                                           

 .ورواه أصحاب السنن بنحوه, رواه مسلم وهذا لفظه  

ركاه ٌركوه ركواً إذا أخره ؛ كما بٌن ذلك : ٌقال, أخروهما : أي [اركوا هذٌن ] 

 .اإلمام النووي رضً هللا عنه 
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ٌُؽفُر لكل مسلم ال ٌشرك باهلل شٌباً , السماء فً كل اثنٌن وخمٌس  إالَّ , ف
 .[رجبلً بٌنه وبٌن أخٌه شحناء 
 ]:أَن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن جابر رضً هللا عنه 

ٌُؽفُر له: ُتعَرض األعمال ٌوم اإلثنٌن والخمٌس  َوِمْن تابب , َفِمْن ُمستؽفر ف
ٌَُردُّ أهل الضؽابن , فٌتاب علٌه  .[ بضؽابنهم حتى ٌتوبوا و

عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه 
لُِع هللا تعالى إلى جمٌع خلقه لٌلة النصؾ من شعبان  ]:قال ٌَؽفر , ٌطَّ ف

 .بٌنه وبٌن أخٌه المسلم بؽضاء : أي[لجمٌع خلقه إال لمشرك أو مشاحن 
وما ٌترتب على ,فانظر أٌها المإمن والمإمنة فً َمضارِّ البؽضاء واألحقاد 

وحرمان رفع , وحرمان المؽفرة , وحرمان الخٌرات, ذلك من العقوبات 
لت ذلك وبٌنت وجوهاً من , األعمال إلى هللا تعالى الكبٌر المتعال كما َفصَّ

صعود األقوال ورفع األعمال إلى  ):  فً كتاب –الحكمة فً رفع األعمال 
 .فارجع إلٌه تجد ما ٌنفعك إن شاء هللا تعالى  (الكبٌر المتعال 

         إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته      
ٌَّة واجتناب الحسد           إلى سالمة القلب وحسن الطو

وهو من أقبح , تمنًِّ زوال النعمة عن الرجل المحسود: الحسد هو 
ٌَّن صلى هللا , وله َمضاّر جسٌمة ومفاسد وخٌمة, الصفات الذمٌمة  وقد َب

وفً , وَفْتكها فً دٌنه , علٌه وآله وسلم أضراره العابدة على الحاسد 
 .أعماله الحسنة التً عملها 

 : الحسد ٌأكل الحسنات–أوالً 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

ٌَّاكم والحسد فإنه ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار الحطب أو  ]:وسلم  إ
 .[العشب

 ]:أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن أنس رضً هللا عنه 
والصدقة ُتطفا الخطٌبة كما , الحسد ٌؤكل الحسنات كما تؤكل النار الحطب 

 .  [والصٌام ُجنَّة من النار , والصبلة نور المإمن , ٌُطفا الماء النار 

                                                           

 .األحقاد جمع ضؽٌنة : الضعابن هً 
 .اهـ.ورواته ثقات , (األوسط): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري  
 (صحٌحه): وابن حبان فً, (األوسط): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ.والبزار , وابن ماجه, والبٌهقً
 .أخرجه أبو داود: (التٌسٌر): قال فً  
الصٌام  ]:ومعنى .اهـ. والبٌهقً وؼٌرهما , رواه ابن ماجه : قال الحافظ المنذري  

 .وقاٌة من النار : أي [جنة من النار 
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 :الحسد والبغضاء داء عظٌم وخطره جسٌم : ثانٌاً 
قال رسول هللا صلى هللا : عن الزبٌر رضً هللا عنه قال, روى الترمذي 
وهً , الحسد والبؽضاء : َدبَّ إلٌكم داُء األُمم َقبلكم ]:علٌه وآله وسلم 

 .ولكن تحلق الدٌن ,  أَما إنً ال أقول تحلق الشعر –الحالقة 
, وال ُتإمنوا حتى َتحابُّوا , والذي نفسً بٌده ال تدخلون الجنة حتى تإمنوا 

 .[أفشوا السبلم بٌنكم : أال أَدلكم على ما َتحابُّون به
عن الزبٌر رضً هللا عنه , والبٌهقً وؼٌرهما , وروى البزار بإسناد جٌد

: دبَّ إلٌكم َداُء األُمم قبلكم  ]:أنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, 
, أما إنًِّ ال أقول تحلق الشعر , والبؽضاء هً الحالقة , الحسد والبؽضاء 
 .[ولكن تحلق الدٌن 

ه مستطٌر: ثالثاً   :الحسد فساده بٌن الناس كبٌر وشرُّر
: عن ضمرة بن ثعلبة رضً هللا عنه قال, روى الطبرانً؛ ورواته ثقات 

ال ٌزال الناس بخٌر ما لم  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .للمنذري( الترهٌب: )كذا فً  [ٌتحاسدوا 

 {قل أعوذ برب الفلق  }:وقد فصلت الكبلم على مضار الحسد فً تفسٌر 
 .فارجع إلٌه 

ًٌّ خبٌث, فالواجب على المسلم أْن ٌتجنب داء الحسد  ٌجب , فإنه داء قلب
 .اتقاإه والتخلً عنه 

ر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ِمْن أمراض القلوب الوخٌمة , وقد حذَّ
ٌَّة المستقٌمة   :ومدح أهل القلوب السلٌمة النِق

 ]:أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, فعن أبً ذر رضً هللا عنه 
ونفسه , وجعَل َقلبه سلٌماً ولسانه صادقاً , قد أفلح َمْن أخلص قلبه لئلٌمان 

َقته مستقٌمة , ُمطمبنَّة  ٌْ : والبٌهقً كما فً , الحدٌث رواه اإلمام أحمد  [وَخلِ
 .(الترؼٌب)

أيُّ الناس : قٌل ٌا رسول هللا : وعن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما قال
 أفضل؟

  [صدوق اللسان, كلُّ مخموم القلب  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 فما مخموم القلب ؟, صدوق اللسان نعرفه : قالوا

                                                           

 .(تٌسٌر الوصول): كذا فً  

 .المنذري  (ترهٌب): كذا فً  
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ًّ  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  وال , ال إثم فٌه وال بؽً , هو التقً النق
 .[ِؼلَّ وال حسد 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن الحسن رضً هللا عنه قال
وال ,  وال صوم –نافلة :  أي–إن ُبَدالء أُمتً لَم ٌدخلوا الجنة بكثرة صبلة 

 .[وسبلمة الصدور , وسخاوة األنفس , ولكن برحمة هللا تعالى , صدقة 
ٌَّة, وسبلمة الصدر, فعلٌك أٌها المسلم بنقاوة القلب وكن , وحسن الطو

 .واستعن باهلل على ذلك , صاحب نفس زكٌة 
ومن ٌؤته مإمناً قد عمل الصالحات فؤولبك لهم الدرجات  }:قال هللا تعالى 

جنات عدن تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها  وذلك جزاء من . العلى 
 . {.تزكى 

 اللهم –بجاه حبٌبك األكرم صلى هللا علٌه وآله وسلم , اللهم اجعلنا منهم 
 .آمٌن 

كنا جلوساً مع : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
ٌَطلُع اآلن علٌكم رجل من أهل  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال 

  . [الجنة 
قد علَّق , لحٌته من َوضوبه- تقطر: أي- فطلع رجل من األنصار تنطؾ

 .نعلٌه بٌده الشمال
 ]:قال :  أي–فلما كان الؽُد قال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مثل ذلك 

ة - [ٌطلع اآلن علٌكم رجل من أهل الجنة  فطلع ذلك الرجل مثل المرَّ
 .األولى 

, قال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مثل ذلك أٌضاً , فلما كان الٌوم الثالث
 .فطلع ذلك الرجل على ِمْثل حاله األولى 
تبع عبد هللا بن عمرو رضً هللا , فلما قام النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 الذي أخبر عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه من أهل –عنهما ذلك الرجل 
 .الجنة 

 أبً –اختلفت وخاصمت :  أي–فقال له عبد هللا بن عمرو إنًِّ ال حٌُت 
 –فإن رأٌَت أَْن ُتإوٌنً إلٌك حتى َتمضً , َفؤقسمت أن ال أدخل علٌه ثبلثاً 

 . فعلت –اللٌالً الثبلثة لٌطلع على أعماله فً اللٌل : أي
 .نعم: قال

                                                           

والبٌهقً وؼٌره أطول منه , رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ.
 .مرسبلً  (األولٌاء ): رواه ابن أبً الدنٌا فً كتاب : قال الحافظ المنذري  
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فكان عبد هللا ٌحدث أنه بات معه تلك الثبلث : قال أنس رضً هللا عنه 
 –استٌقظ :  أي–ؼٌر أنَّه إذا َتعارَّ , فلم ٌره ٌقم من اللٌل شٌباً , اللٌالً 

 .وَكبَّر حتى صبلة الفجر , ذكر هللا تعالى 
 .ؼٌر أنًِّ لم أسمعه ٌقول إال خٌراً : قال عبد هللا

:  قلت له –أراه قلٌبلً :  أي–فلما مضت الثبلث اللٌالً وِكْدت أحتقر عمله 
ولكن سمعت رسول , ٌا عبد هللا لَْم ٌكن بٌنً وبٌن أبً ؼضب وال ُهجرة 

ٌطلع علٌكم اآلن رجل  ]:ثبلث مرات : هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
ات  [من أهل الجنة  فؤردُت أن آوي إلٌك فؤنظر ما , فطلعَت الثبلث المرَّ

 .فلم أرك عملت كبٌر عمل , فؤقتدي بك , عملك 
 فما الذي بلػ بك ما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ؟

 .ما هو إال ما رأٌت: فقال
ت دعانً فقال ٌْ َت ؼٌر أَنًَّ ال أجد فً نفسً ألحٍد : فلما َولَّ ٌْ ما هو إال ما رأ
ٌَّاه, من المسلمٌن ِؼشاً   .وال أحسد أحداً على خٌر أعطاه هللا تعالى إ

 .[هذه التً بلؽْت بك : فقال له عبد هللا بن عمرو 
ورواه أبو ٌعلى : قال , والنسابً, رواه اإلمام أحمد : قال الحافظ المنذري 

 .والبزار بنحوه 
 .وسمى الرجل المبهم سعداً 
ورواه البٌهقً أٌضاً عن سالم بن عبد هللا عن أبٌه : ثم قال الحافظ المنذري 

كنا جلوساً عند رسول هللا صلى هللا : ابن عمر رضً هللا عنهم قال: ٌعنً 
 .[لٌطلعن علٌكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة  ]:علٌه وآله وسلم فقال 

 .فجاء سعد بن مالك رضً هللا عنه فدخل منه 
 :قال البٌهقً فذكر الحدٌث

, فقال عبد هللا بن عمرو ما أنا بالذي أنتهً حتى أبٌُت عند الرجل : قال
 .فذكر الحدٌث فً دخوله علٌه - فؤنظر عمله
وجعلت , َعَباءة فاضطجعت علٌها قرٌباً -  سعد–فناولنً : قال عبد هللا 

ا تعارَّ –كله : أي- بعٌنً لٌله-  أَْنظره–أَْرُمقُه  , َسبَّح وَكبَّر وهلَّل:  كلمَّ
إذا صار وقت السحر :  أي–حتى إذا كان وجه السحر , وحمد هللا تعالى 

ثم دخل المسجد فصلى ثنتً عشرة ركعة باثنتً عشرة ,  قام فتوضؤ –
ٌَدعو فً كل ركعتٌن , سورة من المفّصل لٌس من طواله وال من قصاره  و

 :بعد التشهد بثبلث دعوات ٌقول
 .اللهم ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

نا من أمر آخرتنا ودنٌانا   .اللهم اكفنا ما أهمَّ
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 إلى آخر –وأعوذ بك من الشر كله , اللهم إنً أسؤلك من الخٌر كله 
 .الحدٌث 

وطهارة النفوس من األخبلق ,  فانظر ٌا أخً فً فضل سبلمة القلوب 
وضمانة , وكثرة الحسنات , وما فً ذلك ِمْن رفعة الدرجات , الذمٌمة 

 .دخول الجنة
, والحسد , كالحقد : واْنظر فً مضارِّ اآلفات النفسٌة و واألمراض القلبٌة 

 .إلى ؼٌر ذلك كما تقدم فً األحادٌث النبوٌة, والِكْبر, واالحتقار , والبؽض
ها داء الحسد  , تمنً زوال نعمة الؽٌر كما تقدم : وهو , وِمْن أقبحها وأضرِّ

أو تمنى زوالها عن الؽٌر ,سواٌء تمنً زوالها عن الؽٌر ومصٌرها إلٌه 
 .ولكنَّ الثانً أَْقبُح وأَْخَبث , وكبلهما قبٌح ذمٌم , ولو لم تصل إلٌه 

ٌَّن صلى هللا علٌه وآله وسلم أّن هناك َحَسُد الِغْبَطة   :وقد َب
ٌُعطٌه هللا تعالى مثل ما أعطى لؽٌره ِمَن النعم مع بقاء تلك : وهو  تمنً أَْن 

وٌسمى , بل تبقى معه, دون أْن َتزول عن ذلك الؽٌر , النعم على صاحبها 
 أن َتَتمنى ِمْثَل –فهً ,  وهً بكسر الؽٌن المعجمة –حسد الؽبطة : هذا 

 .حال المؽبوط ِمن ؼٌر أن ُترٌد زوالها عنه 
 :وهو كما قٌل , ؼبطه ٌؽبطه فاؼتبط : تقول 

ًَّ العهد ٌا ُعرُو فاؼتبط   ُدِرٌت الوف
                              فإن اؼتباطا بالوفاء حمٌد 

سمعت رسول هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال, روى الشٌخان 
رجل آتاه هللا : ال حسد إال على اثنتٌن  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

ورجل أعطاه هللا تعالى ماالً , القرآن ؛ فهو ٌقوم به آناء اللٌل وآناء النهار 
ٌُنفقه آناء اللٌل وآناء النهار ,   (.التٌسٌر: )كذا فً  [فهو 

قال رسول هللا صلى : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان 
 :ال حسد إال فً اثنتٌن  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
ٌُعلِّمها , رجل آتاه هللا الحكمة  ٌَقضً بها و  ورجل آتاه –للناس :  أي–فهو 

 (.التٌسٌر: )كذا فً  [هللا تعالى ماالً فسلَّطه على َهلََكِته فً الحقِّ 
استعمله فً إنفاقه فً الحق : أي [َفَسلطه على هلكته فً الحق  ]:ومعنى 

 .وما هنالك , وصلة األرحام , والخٌرات , وجوه الصدقات : أي
رجل آتاه هللا  ]:والمراد بالحكمة هنا فً قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

السنة المشتملة على أحادٌثه صلى هللا علٌه وآله وسلم : أي [تعالى الحكمة 
 .وسٌرته صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً , وأخبلقه , وأقواله وأعماله , 
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لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً من أنفسهم  }:قال هللا تعالى 
ٌتلوا علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفً 

 .{ضبلل مبٌن 
وكبلهما نازل , السنة النبوٌة : والحكمة هً, القرآن الكرٌم : فالكتاب هو 

وأنزل هللا علٌك الكتاب والحكمة  }:كما قال سبحانه , ِمْن عند هللا تعالى 
 .{وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل هللا علٌك عظٌماً 

 .وهناك الوحً النبوي , فهناك الوحً القرآنً 
ووجوه , والقرآن الكرٌم معجز , ولكّن الوحً القرآنً له خصابصه 

ولكن ٌنبؽً أْن تعلم أنَّ , ولٌس موضع بٌانها ههنا, إعجازه كثٌرة وكبٌرة 
 .العجز عن إحصاء وجوه إعجازه - من إعجاز القرآن الكرٌم

فإنهم لم , ووجوه إعجازه , فجمٌع ما ذكره العلماء فً كتب إعجاز القرآن 
هدي القرآن ): كما ذكرت أطرافاً من ذلك فً كتاب , ٌحٌطوا ولن ٌحٌطوا 

 . فارجع إلٌه ٌنفعك هللا تعالى به  (الكرٌم إلى الحجة والبرهان 
           هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وإرشاده 

                إلى إمساك اللسان عن التكلم إال بخٌر 
عن النبً , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , روى الشٌخان وؼٌرهما 

من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فبل ٌإِذ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال 
ومن كان ٌإمن , ومن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم ضٌفه , جاره 

ٌَْصمت    . [باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌراً أو لِ
 .هذا لفظ البخاري فً كتاب األدب ِمْن صحٌحه  

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى أٌضاً فً كتاب األدب من صحٌحه 
ٌُإمن باهلل والٌوم  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال ,  َمْن كان 

, وَمْن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر َفلٌِصْل رحمه , اآلخر فلٌكرم َضٌفه 
  .[وَمْن كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقل خٌراً أْو لٌصُمت 
فالواجب على ,وفً هذا بٌان وإرشاد إلى أَنَّ هذه الخصال من اإلٌمان 

َتَحقَّق بها  ٌَ وإٌمانه بالٌوم اآلخر الذي , فإّن إٌمانه باهلل تعالى ,المإمن أَْن 
فإْن , وٌجازٌهم فٌه على أعمالهم وأقوالهم , سٌحاسب هللا تعالى فٌه عباده

وِمْن َثمَّ فإِنَّ هذه , وإن كانت َشّراً ففٌها العقاب, كانت خٌراً فله الثواب
وهً قوله صلى هللا علٌه وآله , الصٌؽة كثٌراً ما تؤتً فً األحادٌث النبوٌة

ُثم ٌذكر صلى هللا علٌه وآله وسلم ما  [من كان ٌإمن والٌوم اآلخر ]:وسلم 
 .أو اْجتنابه والبعد عنه , ٌنبؽً فعله وتحقٌقه 

                                                           

فٌض : )كما فً [ فلٌصمت: ] بدالً من (فلٌسكت]:وقد جاء فً بعض الرواٌات  

 .(القدٌر
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وأنَّه سبحانه هو خبٌر بصٌر , فإنَّ َمْن ٌإمن بؤنَّ هللا حقٌّ واجب الوجود 
لٌِع على جمٌع أعمالهم وأقوالهم ,بعباده   مإمن –العبد : أي - وهو, وأَنَّه ُمطَّ

’ الذي ٌجمع هللا تعالى فٌه جمٌع العباد , وهو ٌوم المعاد , بالٌوم اآلِخر 
 .وٌترتب على ذلك الثواب أو العقاب , وٌجري فٌه السإال والحساب 

وٌنتهً عما جاء النهً , ,فإنَّ ِمْن َشؤِن َمْن ٌإمن بذلك أن ٌمتثل ما أِمر به 
 .عنه فً الكتاب أو السنة 

أنَّ النبً صلى هللا علٌه , عن أنس رضً هللا عنه ,وقد جاء فً الحدٌث 
 .[حتى ٌخُزن ِمْن لسانه : ال ٌبلػ العبد حقٌقة اإلٌمان  ]: وآله وسلم قال 

 )و,  (األوسط  ): إلى الطبرانً فً  (الجامع الصؽٌر  ): عزاه فً 
  .ورمز لصحته( المختارة : ) وإلى الضٌاء فً  (الصؽٌر 

ونقل أٌضاً عن الحافظ ابن حجر أنَّ المراد بالحقٌقة : قال العبلمة المناوي 
 .كمال اإلٌمان : أي- هنا الكمال

حتى ٌخزن ِمْن  ]:المناوي فً قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم : أي- وقال
فبل ٌفتحه إال بمفتاح إذن هللا تعالى , ٌجعل فمه ِخَزانًة للسانه : أي [لسانه 

 .ما أذن هللا تعالى به شرعاً :  أي–
, أو لؽواً عاطبلً , ٌخزن ِمْن لسانه ما كان باطبلً :  أي–َوِمْن للتبعٌض : قال

وٌخزنه من اللؽو والهذٌان ؛ وكثٌر من , فٌخزنه من الباطل خوؾ العقاب 
 .اهـ.المباح خوؾ العقاب 

ٌَزلَّ لسانه ؛ فٌقع فً حرام أو : أي فٌتباعد عن كثرة الكبلم المباح َحَذراً أَْن 
ٌَّة , كما جاء فً الحدٌث الذي رواه الترمذي وابن ماجه, مكروه  عن َعِط

ال ٌبلػ  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال: السعدي رضً هللا عنه
ا به - ٌترك: أي-العبد أَْن ٌكون من المتقٌن حتى ٌدع  ما ال بؤس به َحَذراً ِممَّ

 .[بؤس 
حتى ٌدع ما - كمال التقوى:  أي–ال ٌبلػ العبد حقٌقة التقوى  ]:وفً رواٌة 

 (.تٌسٌر الوصول : )كما فً  [ال بؤس به حذراً مما به بؤس 
 :إمساك اللسان عن التكلم إال بخٌر هو من أفضل األعمال 

سؤلت : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, روى الطبرانً بإسناد صحٌح 
ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه : فقلت: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 أي األعمال أفضل؟: وآله وسلم 
 .[الصبلة على مٌقاتها  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ثم ماذا ٌا رسول هللا ؟: قلت
ٌَسلم الناس ِمْن لسانك  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم   .[أن 

                                                           

 .(فٌض القدٌر): انظر  
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: عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان وؼٌرهما
 ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أيُّ المسلمٌن أفضل ؟: قلت
 .[َمْن َسلَِم المسلمون ِمْن لسانه وٌده  ]: قال

 :وحفظ َفْرَجُه عن الحرام, من أَْمَسَك لِسانه عن التكلم إال بخٌر 
 : ضمن له رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم الجنة 

قال : عن سهل بن سعد رضً هللا عنه قال, والترمذي, روى البخاري 
ٌَْضمُن لً ما بٌن لَحٌٌه ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  وما , َمْن 

 .[أضمن له الجنة : بٌن رجلٌه 
قال رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى الترمذي وحسنه

وشرَّ , َمْن وقاه هللا تعالى شرَّ ما بٌن لَحٌٌه  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[دخل الجنة : ما بٌن رجلٌه 

: قلت : عن ُعقبة بن عامر رضً هللا عنه قال, وروى أبو داود والترمذي
 ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ما النجاة ؟

, وْلٌَسعَك بٌتك , أْمسْك علٌك لسانك  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 (.التٌسٌر: ) كذا فً  [واْبِك على خطٌبتك 

ٌُخاف على اإلنسان لسانه   :أخوف ما 
: قلت : عن سفٌان ٌن عبد هللا الثقفً رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 

 ٌا رسول هللا حدثنً بؤمٍر أعتصم به ؟
 .[قل ربً هللا ثم استقم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ًَّ ؟: قلت : قال   ٌا رسول هللا ما أخوؾ ما تخاؾ عل
 .[هذا ]:فؤخذ بلسان نفسه ثم قال 

أنَّه قال لرسول هللا صلى هللا علٌه , وعن الحارث بن هشام رضً هللا عنه 
 أخبرنً بؤمر أعتصم به ؟: وآله وسلم 

  .وأشار إلى لسانه [ِاْملِْك لهذا  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم له 
كنت مع النبً صلى هللا علٌه وآله : وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال

 .ونحن نسٌر , فؤصبحت ٌوماً قرٌباً منه , فً سفر : وسلم 
ٌُدخلنً الجنة : فقلت ٌُباِعُدنً عن النار, ٌا رسول هللا أخبرنً بعمل   .و

ر على , لقد سؤلَت عن عظٌم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ ِس ٌَ وإنَّه لَ
ره هللا علٌه   :َمْن ٌسَّ

                                                                                                                                                                      

 .(الترؼٌب): كذا فً  

وابن , وابن ماجه, حدٌث حسن صحٌح : رواه الترمذي وقال: (الترهٌب)قال فً  

 .اهـ.صحٌح اإلسناد : والحاكم وقال, (صحٌحه): حبان فً 
 .اهـ.رواه الطبرانً بإسنادٌن أحدهما جٌد : قال الحافظ المنذري  
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وتصوم , وُتإتً الزكاة, وُتقٌم الصبلة, تعبد هللا وال تشرك به شٌباً 
 .[وتحج البٌت , رمضان 

 ؟[أاَلَ أَُدلُّك على أبواب الخٌر  ]:ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .بلى ٌا رسول هللا : قلت
 والصدقة ُتْطِفُا الخطٌبة كما –وقاٌة لصاحبه :  أي–الصوم ُجنَّة  ]:قال

 .[وصبلة الرجل فً جوؾ اللٌل ِشعار الصالحٌن , ٌُطفا الماء النار 
- تتباعد:  أي–تتجافى  }:ثم تبل صلى هللا علٌه وآله وسلم قوله تعالى 

 .{جزاء بما كانوا ٌعملون } :حتى بلػ قوله  تعالى  {جنوبهم عن المضاجع 
, وعموده, أاَل أُخبرك ِبرأِس األَمر ]:ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ؟[وُذروة َسنامه 
 .أخبرنً :  أي–بلى ٌا رسول هللا : قلت

, وعموده الصبلة , رأس األمر اإلسبلم  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[وذروة سنامه الجهاد

 ؟[أاَلَ أُخبرك ِبمبلك ذلك كله  ]:ثم قال 
 .بلى ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : قلت
 .وأشار إلى لسانه  [ُكؾَّ علٌك هذا  ]:قال
ا لَُمإاخذون بما نتكلَّم به ؟: قلت  .ٌا نبً هللا وإنَّ

وَهْل ٌكبُّ الناس فً , ثكلتك أمك ٌا معاذ ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[إاِل حصابد ألسنتهم - [على مناخرهم ]: أو قال –النار على وجوههم 

فارجع إلٌه  (التقرب إلى هللا تعالى ): وقد شرحت هذا الحدٌث فً كتاب 
 .تجد ما ٌنفعك إْن شاء هللا تعالى 

, ٌعلم العاقل خطر اللسان على اإلنسان : ومن هذه األحادٌث وؼٌرها
ٌَْصُمت , وأقواله الطٌبة, وعلى أعماله الصالحة َتَكلَّْم بخٌر أو لِ ٌَ حتى , َفْل

 .وٌسلم من ضرره, ٌؤمن من خطره 
أنه سمع رسول هللا صلى , جاء فً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

ٌزلُّ بها : إن العبد لٌتكلم بالكلمة ما ٌتبٌن فٌها  ]:هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
 .والنسابً , رواه الشٌخان  [فً النار أَْبَعَد ما بٌن المشرق والمؽرب 

إنَّ الرجل لٌتكلم بالكلمة ال  ]:والترمذي إال أنهما قاال , ورواه ابن ماجه 
ْهوي بها : ٌرى بها بؤساً   .سنة : أي [ سبعٌن خرٌفاً –فً النار :  أي–ٌَ

ُن فٌها  ]: :وقوله: قال الحافظ المنذري بعد أن ذكر ذلك قال ٌَّ َتَب ٌَ ما : أي [ما 
ر فٌها هل خٌر أو شرٌّ   .اهـ.ٌتفكَّ

                                                           

وقال , والنسابً وابن ماجه , والترمذي, رواه أحمد: قال الحافظ المنذري  

 .اهـ.حدٌث حسن صحٌح : الترمذي 
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 
ٌُلقً لها باالً ,  لٌتكلم بالكلمة ِمْن رضوان هللا تعالى  العبدإن ]:وسلم  : ال 

 .ٌرفعه هللا تعالى بها درجات فً الجنة 
ٌُلقً لها َباالً ٌهوي بها فً ,  لٌتكلم بالكلمة ِمْن َسخط هللا تعالى العبدوإن  ال 

 .[النار سبعٌن خرٌفاً 
 .والترمذي , أخرجه الثبلثة  : (التٌسٌر): قال فً 

ر َقْبل أَْن ٌتكلم   ٌُفكَّ َن له , فٌنبؽً للمإمن أْن  ٌَّ َتَب ٌَ فإْن كان خٌراً : حتى 
 .وإن كان ؼٌر ذلك فلٌسكت , فلٌتكلم 

ٌُكثر الكبلم بؽٌر ذكر هللا فإنَّ كثرة الكبلم بؽٌر , ولذلك ٌنبؽً أٌضاً أْن ال 
 .ذكر هللا تعالى قد توقع صاحبها فً الزلل والخطؤ 
 :وإنَّ كثرة الكبلم بؽٌر ذكر هللا تعالى قسوة القلب 

قال رسول هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال,روى الترمذي وحسنه 
فإن , ال تكثروا الكبلم بؽٌر ذكر هللا تعالى  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وإن أبعد الناس من هللا تعالى , كثرة الكبلم بؽٌر ذكر هللا تعالى قسوة القلب 
 ( .التٌسٌر: )كذا فً  [القاسً القلب 

أنَّ رسول  هللا صلى هللا , وعن ببلل بن الحارث المزنً رضً هللا عنه 
إنَّ الرجل لٌتكلم بالكلمة ِمْن رضوان هللا تعالى ؛ ما  ]: علٌه وآله وسلم قال

 ٌكتب –فً علو منزلتها عند هللا تعالى :  أي–كان ٌظن أن تبلػ ما بلؽْت 
 .هللا تعالى بها رضوانه إلى ٌوم ٌلقاه 

وإنَّ الرجل لٌتكلم بالكلمة ِمْن سخط اله تعالى ؛ ما كان ٌظن أن تبلػ ما 
 ٌكتب هللا تعالى له بها سخطه إلى –ِمْن ؼضب هللا تعالى لها :  أي–بلؽْت 

 .[ٌوم ٌلقاه 
, حدٌث حسن صحٌح : والترمذي وقال , رواه مالك: قال الحافظ المنذري 
صحٌح : والحاكم وقال (صحٌحه): وابن حبان فً , والنسابً وابن ماجه 

 .اهـ.اإلسناد 
       إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم         

               إلى ترك المسلم ما ال ٌعنٌه
عن أبً هرٌرة رضً (األربعٌن): أَْوَرَد اإلمام النووي رضً هللا عنه فً 

من ُحْسِن إسبلم  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : هللا عنه قال
عنٌه  ٌَ  .[المرء تركه ما ال 

 .اهـ.رواه الترمذي وؼٌره هكذا , حدٌث حسن : ثم قال 
قول : أَنَّ ِمْن ُحْسن إسبلم المرء تركه ما ال ٌعنٌه من: ومعنى هذا الحدٌث 

 .وٌكون ِمْن مقصده ومطلوبه, أنَّه تتعلق عناٌته به : ومعنى ٌعنٌه , وعمل 
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 .عناه ٌعنٌه إِذا اْهَتمَّ به وطلبه : ٌقال, شدة االهتمام بالشًء: والعناٌة هً
, األقوال واألعمال: فإذا حُسن إسبلم المرء ترك ما ال ٌعنٌه فً اإلسبلم من

وترك المنهٌات , فإنَّ اإلسبلم ٌقتضً وٌوجب على المسلم فعل المؤمورات 
وفضول , والمكروهات , والمشتبهات , من المحرمات : بؤنواعها 

فإنَّ هذا كله ال ٌعنً المسلم إذا َكُمَل إسبلمه , المباحات التً ال ٌحتا  إلٌها 
ه من , وَحُسن ٌْ ْعِن ٌَ وعند ذلك ٌكون اهتمامه وعناٌته فً االشتؽال بما 

 .حتى ال ٌضٌع شًء ِمْن ُعمره فٌما ال ٌنفعه وال ٌهمه , األقوال واألعمال
 ,ولما كان كثٌر ِمَن الناس ٌشؽلهم التكلم فً كثٌر مما ال ٌعنٌهم 
ر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ِمن الوقوع فً ذلك   . لذلك حذَّ

نه ًَ رجل : عن أنس رضً هللا عنه قال, فقد روى الترمذي وحسَّ , ُتوفِّ
 .أبشر بالجنة: فقال رجل آخر ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌسمع 

 – أتقول وال تعلم –أََوال تدري  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌُْنِقصه ,  تكلم فٌما ال ٌعنٌه –الُمتوفَّى :  أي–فلعلَّه  قال  [أَو بخل بما ال 

 .اهـ. رواته ثقات : الحافظ المنذري بعد ما أورد الحدٌث قال
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

 .[أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كبلماً فٌما ال ٌعنٌه  ]:وسلم 
                         ذكرى

 إذا أردتما أْن تتكلما فاذكرا قول هللا –أٌها األخ المإمن واألخت المإمنة 
ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إلٌه من  }:تعالى 

ما ٌلفظ من . إذ ٌتلقى المتلقٌان عن الٌمٌن وعن الشمال قعٌد . حبل الورٌد 
 .{.قول إال لدٌه رقٌب عتٌد 

ٌتلقٌان ما ٌصدر , فقد أخبر سبحانه أنَّ كل إْنسان علٌه َملَكان محٌطان به
كثٌر أو قلٌل إالَّ لدٌه رقٌب ٌرقبه فً : فما ٌلفظ ِمْن قول , عنه من القول

ُمعدٌّ ومتهٌا كل التهٌإ لكتابة أقوال : أي:  عتٌد –أقواله لٌكتبها علٌه 
 .اإلنسان وأفعاله كلها كما أمره هللا تعالى بذلك 

أم ٌحسبون أنا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا  }:وقال هللا تعالى 
 .{لدٌهم ٌكتبون 

َل مبلبكة وأمرهم بكتابة جمٌع أقوال العباد وأفعالهم  وقد , فاهلل تعالى َوكَّ
 .أطلعهم هللا تعالى على جمٌع ما ٌصدر من اإلنسان 

كراماً كاتبٌن . وإن علٌكم لحافظٌن . كبل بل تكذبون بالدٌن }:قال هللا تعالى 
 .{.ٌعلمون ما تفعلون . 

                                                           

 .(الثواب): رواه أبو الشٌخ فً : قال الحافظ المنذري  
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أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 
ملكٌن موكلٌن بكتابة أعمال اإلنسان  :  أي–ما من حافظٌن  ]:وسلم قال
ل الصفٌحة خٌراً ,  رفعا إلى هللا ما حفظا –وأقواله  وفً , َفٌرى فً أوَّ

اشهدوا أنًِّ قد ؼفرُت لعبدي :  لمبلبكته – ؛ إالَّ قال سبحانه آخرها خٌراً 
 .من السٌبات :  أي[ما بٌن طرفً الصحٌفة 

واختمها , فابدأ صحٌفة أعمالك وأقوالك بخٌر, فهو سبحانه خٌر الؽافرٌن 
 .لٌحرمك فضل خٌر البدء والختام , وال ٌشؽلنَّك الشٌطان عن ذلك , بخٌر 

لت الكبلم على كتابة المبلبكة علٌهم السبلم أقوال اإلنسان وأفعاله  , وَقد َفصَّ
فارجع إلٌه  (اإلٌمان بالمبلبكة علٌهم السبلم ): فً كتابً - والِحَكم فً ذلك

 .تجد ما ٌنفعك إن شاء هللا تعالى 
واعلم أَنَّ كتاب أعمالك وأقوالك الذي كتبه المبلبكة الموكلون بكتابته علٌك 

ٌُْنشر ٌوم القٌامة –  .اقرأ كتابَك : وٌقال لك ,  سوؾ 
ما صدر عنه من قول وعمل  {وكل إنسان ألزمناه طابره  }:قال هللا تعالى 

ة لزومه  {فً عنقه  }: ونخر  له  }وقوة ارتباطه به , وهذا ٌدل على شدَّ
اقرأ }ؼٌر مطويٍّر بعضه على بعض : أي {ٌوم القٌامة كتاباً ٌلقاه منشوراً 

كفى , } ٌقال له اقرأ كتابك الذي فٌه جمٌع أقوالك وأفعالك : أي {كتابك 
 .{.بنفسك الٌوم علٌك حسٌباً 

ٌَّاً ال ٌقرأ  فإنَّ هللا , فكل إنسان سوؾ ٌقرأ كتابه؛ وإن كان فً الدنٌا أُمِّ
 .تعالى ٌجعل فٌه علماً بالقراءة لكتابه 

     إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم
 إلى اجتناب الغٌبة والنمٌمة وتحذٌره من مضارهما

أنَّ رسول هللا صلى , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , روى اإلمام مسلم 
 ؟[أتدرون ما الؽٌبة  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال

 .هللا ورسوله أعلم : قالوا 
 .[ذكرك أخاك بما ٌكره  ]:قال
 أفرأٌت إن كان فً أخً ما أقول ؟: قٌل

وإْن لَْم , إْن كان فٌه ما تقول فقد اؼتبته  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[ٌكن فٌه فقد َبهتَّه 
 .هذا لفظ مسلم 

                                                           

 .فً الموضعٌن  [خٌراً  ]بدل [استؽفاراً  ]:وفً رواٌة البزار  
ورواه البزار والبٌهقً , إلى أبً ٌعلى رامزاً لحسنه  (الجامع الصؽٌر): عزاه فً  

 .(فٌض القدٌر): كما فً 

 .وهو أدهى وأمر , والقول فٌه ما لٌس فٌه, والبهتان هو افتراء على ؼٌره  
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 .[وإن لم ٌكن فٌه تقول فقد بهتَّه  ]:وفً وراٌة لؽٌر مسلم 
 .وأبو داود والترمذي والنسابً , رواه مسلم  (الترهٌب): قال فً 

وال ٌؽتب  }:وفً هذا الحدٌث بٌان للؽٌبة التً نهى هللا تعالى عنها بقوله 
إن  }بعضكم بعضاً أٌحب أحدكم أن ٌؤكل لحم أخٌه مٌتاً فكرهتموه واتقوا اله

 .{هللا تواب رحٌم 
, أو كتابة ,  ذكره صرٌحاً أو كناٌة –والمراد بذكرك أخاك بما ٌكره 
ٌُفهمه النطق , وٌدخل فً ذلك الرمز واإلشارة  فإِنَّ علة , إذا أردت ما 

فبؤيِّ وجه , اإلٌذاء بتفهٌم الؽٌر نقصان المؽتاب : النهً عن الؽٌبة هً 
 .كما أوضح ذلك اإلمام الؽزالً رضً هللا عنه, كان هذا اإلْفهام فهو ؼٌبة 

 [ذكرك أخاك بما ٌكره  ]:وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم فً تفسٌر الؽٌبة 
ْكَرُهُه  ٌَ ُعمُّ وٌشمل جمٌع ما  ٌَ , أْو دنٌاه, سواء كان ذلك ٌتعلق فً دٌنه, هذا 

 ....أَْو ؼٌر ذلك , أَو لباسه, أَْو ماله, أو ُخلُقه, أَْو َخْلقه
كنا عند النبً صلى هللا علٌه وآله : فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

 .وسلم فقام رجل 
: أو قالوا , ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ما أعجز فبلناً : فقالوا 

 ما أضعؾ فبلناً ؟
 .[اؼتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ولفظه أنَّ رجبلً قام , والطبرانً , رواه أبو ٌعلى : قال الحافظ المنذري 
 .من عند النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فرأوا فً قٌامه عجزاً 

 .ما أعجز فبلناً؟: فقالوا 
 .[أكلتم أخاكم واؼتبتموه  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

تترتب علٌها عقوبات متَنّوعة كما جاء , والؽٌبة تعتبر من قبابح الكبابر 
 :ذلك فً األحادٌث عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 :الغٌبة لها رٌح منتنة تتلبَّس بالمغتاب للمؤمنٌن -1
كنا مع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : فعن جابر رضً هلل عنه قال

 .فارتفعت رٌح ُمنتنة 
أتدرون ما هذه الرٌح ؟ هذه  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[رٌح الذٌن ٌؽتابون المإمنٌن 
وابن أبً الدنٌا و ورواة أحمد ثقات , رواه اإلمام أحمد : قال المنذري 

 .اهـ.
ٌُعذبون فً قبورهم -2  :الذٌن ٌغتابون ولم ٌتوبوا 
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بٌنا أنا أماشً رسول : جاء فً الحدٌث عن أبً بكرة رضً هللا عنه قال
فإذا , ورجل على ٌساره , هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو آخذ بٌدي 

 .نحن بقبرٌن أمامنا 
بان  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌُعذَّ وما ٌعذبان فً , إنهما ل

 -.ؼصن نخل : أي [فؤٌكما ٌؤتٌنً بجرٌدة , كبٌر 
 –سبقت صاحبً :  أي–فاستبقنا فسبقته : قال أبو بكرة رضً هللا عنه 

فؤلقى على ذا , فكسرها نصفٌن , فؤتٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم بجرٌدة 
إنَّه  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعلى ذا القبر قطعة , القبر قطعة 

ن علٌهما ما كانتا رطبتٌن   .[الؽٌبة والبول : وما ٌعذبان إال فً , ٌُهوَّ
 .اهـ.رواه أحمد وؼٌره بإسناد رواته ثقات : قال الحافظ المنذري 

ًَّ صلى هللا علٌه وآله , وعن ٌعلى بن سٌابة رضً هللا عنه  أنه َعِهد النب
ب صاحبه فقال: وسلم  ٌَُعذَّ - [إنَّ هذا كان ٌؤكل لحوم الناس  ]:أتى على قبر 
لعلَّه أن  ]: ثم دعا بجرٌدة رطبة فوَضَعها على قبره وقال–بالؽٌبة : أي

 .[ٌُخفََّؾ عنه ما دامت هذه رطبة 
 .رواه أحمد والطبرانً : (الترهٌب): قال فً 

قال رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, روى أبو داود -3
مررت لٌلة المعرا  بقوم لهم أظفار من نحاس ٌخمشون  ]:علٌه وآله وسلم 
 .بها وجوههم 

 َمْن هإالء ٌا جبرٌل ؟: قفلت 
 وٌقعون فً –بالؽٌبة :  أي–هإالء الذٌن ٌؤكلون لحوم الناس : فقال

 (.تٌسٌر الوصول : )كذا فً  [أعراضهم 
تاً ٌوم القٌامة لٌؤكل منه -4 ٌْ ٌُمثَّل له لحمهم َم  :الذي ٌؽتاب الناس 

وال ٌؽتب بعضكم بعضاً أٌحب أحدكم أن ٌؤكل لحم أخٌه  }:قال هللا تعالى 
 .اآلٌة {مٌتاً فكرهتموه 
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 

ب إلٌه ٌوم القٌامة , َمْن أكل لحم أخٌه فً الدنٌا  ]:هللا علٌه وآله وسلم  , قُرِّ
ٌَّاً –فً الدنٌا :  أي–كله مٌتاً كما أكلته : فٌقال له  [فٌؤكله فٌكلح وٌضج ,  ح

 .بالضاد المعجمة بعدها جٌم 
: وأبو الشٌخ فً , والطبرانً , رواه أبو ٌعلى : (الترهٌب ): قال فً 

ٌكلح بالحاء المهملة : بالصاد المهملة وقال [وٌصٌح  ]:إال أنه قال (التوبٌخ)
 .اهـ. ٌعبس وٌقبض وجهه من الكراهة : أي: 
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وقُرب , فمن أكل لحم إنسان بالؽٌبة فً الدنٌا ؛ مثِّل له ٌوم القٌامة جسمه 
والت ٌنفعه , فٌؤكل منه وهو ٌضجُّ وٌصٌح , إلٌه وأُمر أَْن ٌؤكل منه 

 .صٌاحه 
 ندم البؽاة والت ساعة مندم               والبؽً مرتع مبتؽٌه وخٌم 

لٌلة أُسري بنبً هللا صلى هللا : جاء عن ابن عباس رضً هللا عنهما أنه قال
ٌَؾ , ونظر فً النار , علٌه وآله وسلم   .فإذا أقوام ٌؤكلون الج

 َمْن هإالء ٌا جبرٌل ؟ ]:قال
 رواه اإلمام أحمد –بالؽٌبة : أي–هإالء الذٌن ٌؤكلون لحوم الناس ي : قال

 .المنذري  (ترهٌب): كما فً 
وما جاء فٌها من عقوبات شدٌدة , وقد فصلُت الكبلم على الؽٌبة وأحكامها 

والخرو  من وعٌد , وذكرت أقوال العلماء فً كٌفٌة التوبة منها , 
تفسٌر سورة ): وذلك فً , مع تمام البٌان واألدلة, العقوبات لمن وقع فٌها 

 .فارجع إلٌه  (الحجرات 
فٌنبؽً االطبلع , فقد أجملت الكبلم على الؽٌبة هنا ألننً فصلته هناك 

 .على ذلك 
ٌُوقع بٌنهم  : وأما النمٌمة ٌُفسد األمور , وهً نقل الكبلم بٌن الناس ل و

 :بٌنهم
سمعت : عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان وؼٌرهما 

ام : أي [ال ٌدخل الجنة َقتَّات  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول  .َنمَّ
ام  ]:وجاء فً رواٌة لمسلم   .(جامع األصول ): كذا فً  [ال ٌدخل الجنة نمَّ

الكبلم بٌن الناس :  أي–وهو الذي ٌنقل الحدٌث , القتات النمام : وقال 
 .اهـ.لٌوقع بٌنهم 

ٌََّن , وقد حذر هللا تعالى المإمنٌن أْن ٌتصفوا بهذه الصفة وهً النمٌمة  وَب
المكذبٌن لما جاء به رسول هللا صلى هللا علٌه , أَنها من صفات الكافرٌن 

 .وآله وسلم 
وال تطع كل . ودوا لو تدهن فٌدهنون. فبل تطع المكذبٌن  }:قال تعالى 

 .{مناع للخٌر معتد أثٌم . هماز مشاء بنمٌم . حبلؾ مهٌن 
َمْن سمع الغٌبة فً مسلم ٌجب علٌه أْن ٌردَّ عنه فإْن لَْم ٌستطع فلٌقم عن 

 :المجلس 
قال رسول : عن أسماء بنت ٌزٌد رضً هللا عنها قالت, جاء فً الحدٌث 

 عن –دفع الكبلم السًء :  أي–َمْن َذبَّ  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
بة  ٌْ ْعِتَقُه ِمَن النار : ِعرض أخٌه بالَؽ ٌُ  .[كان حقاً على هللا تعالى أن 
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, وابن أبً الدنٌا , رواه اإلمام أحمد بإسنادٌن حسن: قال الحافظ المنذري 
 .والطبرانً وؼٌرهم 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً الدرداء رضً هللا عنه 
 .[َمْن َردَّ عن ِعرض أخٌه ردَّ هللا تعالى عن وجهه النار ٌوم القٌامة  ]:قال

 .المنذري  (ترهٌب): حدٌث حسن اهـ كما فً : رواه الترمذي وقال
عن النبً , وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهنً عن أبٌه رضً هللا عنه 

بعث هللا تعالى : َمْن حمى مإمناً مْن منافق  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 .َملَكاً ٌحمً لحمه ٌوم القٌامة من نار جهنم 

ٌُرٌد به شٌنه   حبسه هللا تعالى –نقصه وفضٌحته :  أي–ومن َرمى مسلماً 
ا قال : على جسر جهنم  ٌَْخر  ممَّ  .[حّتى 
 .(الترهٌب): وابن أبً الدنٌا كما فً , رواه أبو داود 

ٌَنصره فهو آثم   :َمْن سمع الغٌبة وهو ٌستطٌع ُنصرة من اغتٌب َفلَْم 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أنس رضً هللا عنه قال

أصابه ذنب :  أي–أدركه إثمه : من اؼتٌب عنده أخوه المسلم فلم ٌنصره 
 .[ فً الدنٌا واآلخرة –الؽٌبة وإثمها 

: ورواه األصبهانً اهـ كما فً  (التوبٌخ): رواه أبو الشٌخ فً كتاب 
 .المنذري  (ترهٌب)

قال رسول هللا : وعن جابر بن أبً طلحة األنصاري رضً هللا عنه قال
ْخذل امرءاً مسلماً فً  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ ما ِمِن امرئ مسلم 

ٌُنَتقص فٌه من ِعرضه  إالَّ خذله هللا تعالى فً : موضع ُتنَتهك فٌه حرمته؛ و
ٌُحب فٌه نصرته   .موطن 

ٌُنتقص فٌه ِمْن ِعرضه ٌَنصر مسلماً فً موضع  , وما ِمِن امرئ مسلم 
ٌُنتهك فٌه من حرمته  ٌُحب فٌه نصرته : و  [إالّ نصره هللا تعالى فً موطن 

  .وابن أبً الدنٌا وؼٌرهما, رواه أبو داود 
           إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إلى اجتناب تتّبع عورات المسلمٌن وفضٌحتهم 
صعد سول هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال, روى الترمذي وؼٌره

فقال - مرتفع:  أي–صلى هللا علٌه وآله وسلم المنبر فنادى بصوت رفٌع 
ٌُفض اإلٌمان إلى  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌا معشر َمْن أسلم بلسانه ولم 

ٌُِّروهم : قلبه وال تتبعوا عوراتهم ؛ فإنَّه َمْن , ال تإذوا المسلمٌن و وال ُتَع
 تتبَّع هللا تعالى –زالَّته وهفواته وسقطاته :  أي–تتبع عورة أخٌه المسلم 

                                                           

 إلى أبً داود  (جامع األصول ): عزاه فً , المنذري  (ترهٌب): كذا فً  
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بٌته : أي [وَمْن تتبع هللا عورته ٌفضحه ولو فً جوؾ َرْحله , عورته 
 .ومؤواه 

, ما أعظمك ): ونظر عبد هللا بن عمر رضً هللا ٌوماً إلى الكعبة فقال
: كذا فً  (والمإمن أعظم حرمة عند هللا تعالى منك , وأعظم حرمتك 

 .(جامع األصول )
قال رسول : عن أبً َبرزة األسلمً رضً هللا عنه قال, وروى أبو داود 

ٌا معشر من آمن بلسانه ولم ٌدخل اإلٌمان  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وال تتبعوا عوراتهم ؛ فإنَّه من اتبع , ال تؽتابوا المسلمٌن : فً قلبه 

 [وَمْن ٌتبع هللا عورته ٌفضحه فً بٌته , عوراتهم ٌتبع هللا تعالى عورته 
 .(جامع األصول ): كذا فً 

               هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وإرشاده 
              إلى ستر المسلم والتحذٌر من هتكه 

 ]:أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, عن ابن عمر رضً هللا عنهما 
ٌُْسلمه , ال ٌظلمه , المسلم أخو المسلم  ٌُخزى :  أي–وال  ٌُإذى و ال ٌتركه 

َوَمن فرَّ  عن مسلم كربًة , كان هللا فً حاجته :  َمْن كان فً حاجة أخٌه –
ستره : وَمْن َستر مسلماً , فرَّ  هللا تعالى عنه كربًة ِمْن ُكَرب ٌوم القٌامة : 

 .[هللا تعالى ٌوم القٌامة 
أنَّ النبً صلى هللا علٌه , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى مسلم 
ال ٌستر عبد عبداً فً الدنٌا إالَّ ستره هللا تعالى ٌوم  ]:وآله وسلم قال

 .[القٌامة
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

 فٌسترها علٌه –قبٌحة :  أي–ال ٌَرى مإمن من أخٌه عورة  ]:وآله وسلم 
 . [إالَّ أدخله هللا تعالى بها الجنة : 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن ابن عباس رضً هللا عنهما  
َوَمْن كشَؾ , َمْن ستر عورة أخٌه ستر هللا تعالى عورته ٌوم القٌامة  ]:قال

 [حتى ٌفضحه بها فً بٌته : عورة أَخٌه المسلم كشؾ هللا تعالى عورته 
 .(الترهٌب): رواه ابن ماجه بإسناد حسن كما فً 

              إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته 

                                                           

كما فً  (صحٌحه): وابن حبان فً , ورواه أبو ٌعلى بإسناد حسن , وإسناده حسن 

 .(الترهٌب): 
حدٌث حسن : والترمذي وقال, رواه أبو داود واللفظ له: قال الحافظ المنذري  

 .صحٌح 

 .(الصؽٌر)و  (األوسط): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ المنذري  
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               إلى الجماعة والُبعد عن التفرق 
خطبنا عمر رضً هللا عنه بالجابٌة : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال

ٌا أٌها الناس إنً قمُت فٌكم كقٌام رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : فقال
, أوصٌكم بؤصحابً  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وسلم فٌنا

ٌُستحلَؾ , ثم ٌفشو الكذب , ثم الذٌن ٌلونهم  , حتى ٌحلؾ الرجل وال 
ٌُستشهد  ٌَشهد الشاهد وال  أاَلَ ال ٌخلونَّ رجل بامرأة إالّ كان ثالثهما , و

 .الشٌطان 
ٌَّاكم والفُرقة  وهو من اإلثنٌن , فإنَّ الشٌطان مع الواحد , علٌكم بالجماعة وإ

 . الجنة فْلٌلزم الجماعة َمن أراد ُبحبوبة, أبعد 
ْته حسنته   رواه الترمذي وصححه [وساءته سٌبته فذلكم المإمن , َمْن َسرَّ

 .(تٌسٌر الوصول): كما فً 
             إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
            إلى التزام الصدق والبعد عن الكذب

قال رسول هللا : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
, علٌكم بالصدق فإن الصدق ٌهدي إلى الِبرِّ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ى الصدق ؛ , وإن البر ٌهدي إلى الجنة  وما ٌزال الرجل ٌصدق وٌتحرَّ
ٌقاً   .حتى ٌكتب عند هللا صدِّ

ٌَّاكم والكذب  وإنَّ الفجور ٌهدي إلى , فإنَّ الكذب ٌهدي إلى الفجور , وإ
ٌُكتب عند هللا , النار  ى الكذب ؛ حتى  وما ٌزال الرجل ٌكذب وٌتَحرَّ
اباً   .[كذَّ

قال رسول هللا صلى هللا : وفً رواٌة عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال
, وإن البر ٌهدي إلى الجنة, إنَّ الصدق ٌهدي إلى البر  ]:علٌه وآله وسلم 

 .وإن الرجل لٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب عند هللا صدٌقاً 
وإن الرجل , وإن الفجور ٌهدي إلى النار , وإن الكذب ٌهدي إلى الفجور 

 .[لٌكذب وٌتحرى الكذب ؛ حتى ٌكتب عند هللا كذاباً 

                                                           

من أراد الجنة : والمعنى , وسطه وسعته : بضم البابٌن هً: بحبوبة الشًء 

 .وسعتها فلٌلزم الجماعة 

ٌعنً أنَّ من شؤن المإمن الصادق إذاعمل حسنة من الحسنات القولٌة أو العملٌة  

وٌرجو ثواب ذلك عند هللا تعالى , حٌث وفقه هللا تعالى لذلك , أن ٌسرَّ وٌفرح بذلك 
خوفاً من العقاب , وأسؾ وندم على ما عمل , وإن صدرت منه سٌبة كرب لذلك , 
 .فٌبادر إلى التوبة, 
: والبخاري فً , واإلمام أحمد, والترمذي, إلى مسلم (الجامع الصؽٌر): عزاه فً  

 .(األدب المفرد )
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ٌَجرُّ صاحبه إلى الصدق فً األعمال اإلٌمانٌة , فالتزام الصدق فً األقوال 
ٌُبعد صاحبه عن النفاق والرٌاء والسمعة, واألحوال اإلحسانٌة  كما أنَّ , و

ُجرُّ صاحبه إلى الكذب فً األعمال  ٌَ االستمرار على الكذب فً األقوال 
 .وإلى الرٌاء والنفاق فٌها وجمٌع ما هنالك , واألحوال 

 .فالتحقق بالصدق هو من صفات المؤمنٌن الصادقٌن 
 .وأما الكذب فهو من صفات المنافقٌن 

أَنَّ النبً صلى , عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما , روى الشٌخان 
ومن كانت , أربع َمْن كنَّ فٌه كان منافقاً خالصاً ]:هللا علٌه وآله وسلم قال

َدعها : فٌه خصلة منهن  ٌَ إذا ابتمن خان : كانت فٌه خصلة من النفاق حتى 
ث كذب,  ,  هذا لفظ البخاري [وإذا خاصم فجر , وإذا عاهد ؼدر, وإذا حدَّ

 .[وإذا ابتمن خان  ]:بدالً ِمْن , [وإذا وعد أخلؾ  ]:وعند مسلم 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

ث كذب: آٌة المنافق ثبلث ]:قال  [وإذا اْبُتمن خان , وإذا وعد أخلؾ, إذا حدَّ
 .رواه الشٌخان

 .[آٌة المنافق ثبلث؛ وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم  ]:وفً رواٌة لمسلم 
 :ِصدق الحدٌث من عالمات أهل الجنة 

أنَّ النبً صلى , عن ُعبادة بن الصامت رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 
اً من أنفسكم أضمن لكم الجنة  ]:هللا علٌه وآله سلم قال  :اضمنوا لً ستَّ
ثتم  وا إذا ابتمنتم , وأوفُوا إذا وعدتم, اصدقوا إذا حدَّ واحفظوا , وأدُّ

وا أبصاركم , فروجكم  [ وُكفُّوا أٌدٌكم –عما حرم هللا تعالى :  أي–وُؼضُّ
 .عن كل ما فٌه إٌذاء : أي

ٌُعدُّر من الخٌانة الكبرى   :الكذب 
سمعت : عن سفٌان بن أسٌد الحضرمً رضً هللا عنه قال, روى أبو داود

ث أخاك  ]:ٌقول: رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  كُبرت خٌانًة أْن تحدِّ
ق وأنت له به كاذب : حدٌثاً   (.الترهٌب: )كذا فً  [هو لك ُمَصدِّ

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن النواس بن سمعان رضً هللا عنه قال
ق وأنت له : َكُبرت خٌانًة أْن ُتحدث أخاك حدٌثاً  ]:وآله وسلم  هو لك ُمصدِّ

 (.الترهٌب: )رواه اإلمام أحمد كما فً  [كاذب 
ٌُكتب علٌه  ٌُخلفه فإنه كذب  ًَّ بعطاٍء ُثم  ِعَد الصب ٌَ  :ال ٌجوز للمسلم أْن 

                                                                                                                                                                      

 .اهـ. أخرجه الستة إال النسابً : (تٌسٌر الوصول): قال فً  

 .جاوز الحد الشرعً ومال إلى الحرام : أي 

 ): وابن حبان فً , وابن أبً الدنٌا , رواه اإلمام أحمد : قال الحافظ المنذري  

 .والبٌهقً, والحاكم (صحٌحه
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: عن عبد هللا بن عامر رضً هللا عنه قال, والبٌهقً , روى أبو داود 
دعتنً أمً ٌوماً ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قاعد فً بٌتنا 

 . تعاَل أُعِطَك –ها : فقالت
 ؟[ما أردِت أْن ُتعطٌه  ]: هللا علٌه وآله وسلم لىصالهل فقال لها رسول 

 .أَردُت أَْن أُعطٌه تمراً : قالت
ِك لَْو لَْم تعِطه شٌباً ُكتبْت  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  أما إنِّ

 .[علٌك كذبة 
, عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وابن أبً الدنٌا , وروى اإلمام أحمد 

ًٍّر  ]:عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه قال تعاَل : َمْن قال لصب
ٌُعطه فهً كذبة –خذ :  أي–هاَك   .[ ثم لم 

ث القوم لٌضحكهم فٌكذب  ٌُحدِّ  :الوعٌد لمن 
سمعت رسول هللا : عن بهز بن حكٌم عن أبٌه عن جده رضً هللا عنه قال

ٌُضحك به  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول وٌل للذي ٌحدث بالحدٌث ل
 .[ وٌل له – وٌل له –القوم ؛ فٌكذب 

ٌُفعل بالكاذب الذي ٌكذب الكذبة فتبلغ اآلفاق   :ما 
عن َسُمرة بن جندب رضً هللا عنه  (صحٌحه): روى اإلمام البخاري فً 

ٌُكثر أَْن ٌقول ألصحابه : قال ا  كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ِممَّ
فٌقصُّ علٌه صلى هللا - لٌعبرها له:  أي– [هل رأى أحد منكم من ُرإٌا  ]:

ٌَقصَّ   .علٌه وآله وسلم َمْن شاء هللا أن 
, إنَّه أتانً اللٌلة آتٌان  ]:وإنه صلى هللا علٌه وآله وسلم قال لنا ذات ؼداة 

وإنا أتٌنا , وإنً انطلقت معهما , انطلق : وإنهما َقاال لًِ , وإنهما ابتعثانً 
وإذا هو ٌهوي , وإذا آخر قابم علٌه بصخرة , على رجل مضطجع 

ْثلَػ, بالصخرة لرأسه  ٌَ  –فٌتدحر  الحجر :  أي–فٌتهدهد الحجر ,  رأسه ف
ٌَصحَّ رأسه كما كان , فٌتبع الحجر فٌؤخذه , ههنا  ثم , فبل ٌرجع إلٌه حتى 

 .[ٌَعود علٌه فٌفَعل به ِمْثل ما فعل المرة األولى 
 ؟[سبحان هللا ما هذان : لهما: قلت  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 -.معنا :  أي–انطلق انطلق : قاال لً ]:قال

                                                           

 .المنذري (ترهٌب): كذا فً  
 .(الترهٌب): كذا فً  

. والبٌهقً, والنسابً , والترمذي وحسنه , رواه أبو داود : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ

 .ٌشدخ رأسه: أي 
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 من وإذا آخر قابم علٌه بكلُّوب, فؤتٌنا على رجل ُمستلٍق لقفاه , فانطلقنا 
ٌَُشرِشر, حدٌد  ومنخره ,  شدقه إلى قفاه وإذا هو ٌؤتً أحد شقً وجهه ف

 .وعٌنه إلى قفاه , إلى قفاه 
فٌشّق ثم ٌتحول إلى الجانب اآلخر فٌفعل به مثل ما فعل بالجانب  ]:قال 

ٌَصحَّ ذلك الجانب كما كان , األول  ثم , فما ٌفرغ ِمْن ذلك الجانب حتى 
 .[ٌعود علٌه فٌفعل مثلما فعل فً المرة األولى 

 ؟[سبحان هللا ما هذان : قلت ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 فانطلقنا حتى أتٌنا على مثل –معنا :  أي–انطلق انطلق : قاال لً  ]:قال

نُّور   [التَّ
 [فإذا فٌه لََؽط وأصوات  ]:فؤحسب أنه كان ٌقول : قال
وإذا هم ٌؤتٌهم لَهٌب من , فاطلعنا فٌه ؛ فإذا فٌه رجال ونساء ُعراة  ]:قال

وا : أي [فإذا أتاهم ذلك اللََّهب َضْوَضوا , أسفل منهم   -.صاحوا وضجُّ
 ؟[ما هإالء : قلت لهما : قال
فانطلقنا فؤتٌنا على نهر حسبت أنه كان - معنا–انطلق انطلق : قاال لً ]:قال

وإذا على َشطِّ ,  وإذا فً النهر رجل سابح ٌسبح–أحمر مثل الدم : ٌقول 
, وإذا ذلك السابح ٌسبح ما ٌسبح , النهر رجل قد َجمَع عنده حجارة كثٌرة 

ْفَؽر له فاه  ٌَ  –فٌفتح له فاه :  أي–ثم ٌؤتً ذلك الذي َقد جمع عنده الحجارة َف
ٌُلقمه حجراً  فتح :  أي– كلَّما رجع َفَؽر –ثم ٌرجع إلٌه , وٌنطلق ٌسبح , ف

 .[ فؤلقمه حجراً –له فاه 
 .؟[ما هذان : قلت لهما ]:قال
 -.معنا :  أي–انطلق انطلق : قاال لً ]: قال

 كؤكره ما أنَت راٍء –المنظر :  أي–فانطلقنا فؤتٌنا على رجل كرٌه المرآة 
وٌسعى حولها -  ٌوقدها– وإذا عنده ناٌر ٌُحشُّها –منظراً :  أي–رجبلً مرآة 

.] 
 .؟[ما هذا : قلت لهما  ]:قال
فانطلقنا فؤتٌنا على َرْوضة - معنا:  أي–انطلق انطلق : قاال لً ]:قال 

من كل :  أي– فٌها ِمْن كل َنْور الربٌع –كثٌرة النبات طوٌلته : أي–ُمعتَّمة 
ال أكاد أرى رأسه ,  وإذا بٌن ظهري الروضة رجل طوٌل –زهر الربٌع 

 .[وإذا حول الرجل من أكثر ِولداٍن رأٌتهم قطُّ , طوالً فً السماء 
 .؟[ما هذا ما هإالء : قلت لهما  ]:قال

                                                           

 .حدٌدة معوجة الرأس : الكلوب  

 .والشدق أحد جانبً الفم , ٌقطع : ٌشرشر أي 
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 فانطلقنا فانتهٌنا إلى روضة –معنا :  أي–انطلق انطلق : قاال لً  ]:قال
 .[وال أحسن , عظٌمة لم أر روضًة قطُّ أعظم منها 

 .[ارَق فٌها :قاال  ]:قال
ٌَّة  ]:قال فؤتٌنا , بلَِبن ذهب ولِبن فضة :فارتقٌنا فٌها فانتهٌنا إلى مدٌنٍة مبن

ِقْسم :  أي–فتلقانا فٌها رجال َشْطر , فدخلناه , باب المدٌنة فاستفتحنا ففتح
 .[ كؤقبح ما أنت راٍء –ِقْسم : وشطر أي,  ِمْن خلقهم كؤحسن ما أنت راٍء –
 .[اذهبوا فقعوا فً ذلك النهر : قاال لهم ]: قال
فً البٌاض -  الخالص–وإذا نهر معترض ٌجري كؤنَّ ماءه الَمْحض  ]:قال
فصاروا , ثم رجعوا إلٌنا قد ذهب ذلك السوء عنهم , فذهبوا فوقعوا فٌه , 

 .[فً أحسن صورة 
 .[وهذاك منزلك , هذه جنة عدٍن : قاال لً ]:قال
 –السحابة :  أي–فإذا قصر مثل الربابة , فسما بصري ُصعداً : قال

 [البٌضاء 
 .[هذا منزلك : قاال لً ]: قال
 .ذرانً فؤدخله , بارك هللا فٌكما : قلت لهما  ]:قال
ا اآلن فبل ]: قاال  [وأنت داخله , أمَّ
 ؟[فإنً قد رأٌت منذ اللٌلة َعجباً فما هذا الذي رأٌتُ : قلت لهما ]:قال
 :أَما إنَّا سنخبرك : قاال لً  ]:قال

ٌُثلَع رأسه بالحجر  فإنَّه الرجل ٌؤخذ : أما الرجل األول الذي أتٌت علٌه 
 . وٌنام عن الصبلة المكتوبة –ٌتركه وال ٌعمل به : أي- القرآن فٌرفضه

ٌُشرَشُر شْدقه  ع شدقه :  أي–وأما الرجل الذي أتٌَت علٌه  والِشْدق , ٌقطَّ
فإنَّه الرجل : وعٌنه إلى قفاه , ومنخره إلى قفاه,  إلى قفاه –جانب الفم 

وٌصدقها , َتنتشر وُتشاع:  أي–ٌؽدو ِمْن بٌته فٌكذب الكذبة تبلػ اآلفاق 
 .فً حٌن أنَّها كذب , كثٌر من الناس 

نُّور  فإنَّهم الزناة : وأما الرجال والنساء الُعَراة الذٌن فً ِمْثل بناء التَّ
 .والزوانً 

لَقَّم الحجر  ٌُ ا الرجل الذي أَتٌت علٌه وُهو ٌسبح فً النهر و فإنه آكل : وأمَّ
 .الربا 

ٌَحشُّها  فإنَّه , وٌسعى حولها , وأما الرجل الكرٌه المرآة الذي عند النار 
 .مالك خازن جهنم 

 .وأما الرجل الطوٌل الذي فً الروضة  فإنه إبراهٌم صلى هللا علٌه وسلم 
 .[وأما الِوالدان الذٌن حوله فكل مولود مات على الفطرة 

 ٌا رسول هللا وأوالد المشركٌن ؟: فقال بعض المسلمٌن : قال
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 .وأوالد المشركٌن  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فإنَّهم : وأما القوم الذٌن كانوا شطراً منهم حسناً و وشطراً منهم قبٌحاً 

ْوٌم خلطوا عمبلً صالحاً وآخر سٌباً؛ تجاوز هللا عنهم  ًَ  .[َق
 .(صحٌحه): هذه رواٌة اإلمام البخاري فً باب التعبٌر من 

فذكر , عن سمرة بن جندب رضً هللا عنه , ورواه فً باب الجنابز أٌضاً 
وأدخبلنً  ]:الحدٌث عن الرجال المعذبٌن ُثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

, ونساء وصبٌان , فٌها رجال شٌوخ وشباب , َداراً لَْم أََر قطُّ أحسن منها 
: فؤدخبلنً داراً هً أحسن وأفضل , ثم أخرجانً منها فصعدا بً الشجرة 

 .فٌها شٌوخ وشباب 
ا رأٌت ؟: فقلت فتمانً اللٌلة فؤخبرانً عمَّ  طوَّ
 .نعم: قاال 

ٌَُشقُّ شدقُه فكذاب  َتُه  ٌْ ٌُحدث بالكذبة َفُتحمل عنه حتى تبلػ , أما الذي رأ
ٌُصَنع به ما رأٌَت إلى ٌوم القٌامة , اآلفاق   .ف

ٌُشَدخ رأسه؛ فرجل علمه هللا تعالى القرآن فنام عنه باللٌل  , والذي رأٌته 
ٌُفَعل به إلى ٌوم القٌامة –ولم ٌعمل فٌه بالنهار   . 

 .والذي رأٌته فً الَنْقب فهم الزناة 
 .والذي رأٌته فً النهر آكلوا الربا

 إبراهٌم علٌه –جالس عند أصل الشجرة :  أي–والشٌخ فً أصل الشجرة 
 .فؤوالد الناس , والصبٌان حوله, السبلم 

ٌُوقد النار   .مالك خازن النار : والذي 
ة المإمنٌن  وأما هذه الدار فدار , والدار األولى التً دخلت دار عامَّ

 .الشهداء 
 .[فارفع رأسك , وأنا جبرٌل وهذا مٌكابٌل 

- [فرفعت رأسً فإذا فوقً مثل السحاب  ]:قال صلى هللا علٌه آله وسلم 
 -.السحاب األبٌض كما فً الرواٌة األولى : أي
 -.هو العالً فوق الكل :  أي–ذاك منزلك -:جبرٌل ومٌكابٌل :  أي–قاال 
 . أدخل منزلً –اتركانً :  أي–دعانً ]: قلتُ 
 .[فلو استكملَت أتٌَت منزلك , إنَّه بقً لك ُعُمٌر لم تستكمله : قاال 

 .هذا لفظ رواٌة البخاري فً أواخر باب الجنابز
أخرجه البخاري : هذا الحدٌث ثم قال  (تٌسٌر الوصول  ): وقد أْورد فً 
 .والترمذي 
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وهو عذاب البرزخ , وفً هذا الحدٌث دلٌل على أنَّ عذاب القبر هو حق 
ومن ورابهم برزخ إلى ٌوم  }:قال تعالى , الذي ٌكون بعد الموت 

 .{ٌبعثون
 وفً هذا الحدٌث دلٌل أٌضاً على أنَّ أْهل المعاصً الذٌن ماتوا ولم ٌتوبوا

ٌُعذبون فً البرزخ كما دلَّ علٌه قول الملكٌن : قبل موتهم  فٌصنع به  ]:هم 
 .[ما رأٌَت إلى ٌوم القٌامة 

َقبل أَْن ٌدركه , فعلى المسلم أْن ٌبادر إلى التوبة ِمْن ذنوبه ومعاصٌه 
ه األكبر فً , قد شؽلته دنٌاه َعْن آخرته , الموت وهو على معاصٌه  وهمُّ

ي حقوقها , اللٌل والنهار هو أَن ٌجمع حطام الدنٌا وأموالها  ٌُإدِّ دون أَْن 
وهناك ٌلقى ما , فٌؤتٌه الموت ؛ فٌإخذ به إلى عالم البرزخ , وواجباتها 

 . والعٌاذ باهلل تعالى –ٌلقى 
ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر  }:قال هللا تعالى

وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل . هللا ومن ٌفعل ذلك فؤولبك هم الخاسرون 
أن ٌؤتً أحدكم الموت فٌقول رب لوال أخرتنً إلى أجل قرٌب فؤصدق 

ولن ٌإخر هللا نفساً إذا جاء أجلها وهللا خبٌر بما . وأكن من الصالحٌن 
 .{تعملون 

وال , ووعظهم فلٌتعظوا, فقد ذكَّر هللا تعالى عباده المإمنٌن فلٌتذكروا 
وال ٌتخذوا آٌات هللا هزواً قال هللا , ٌُعرضوا عن تذكٌره سبحانه ومواعظه

 .{.وما هو بالهزل . إنه لقول فصل  }:تعالى 
وال تتخذوا آٌات هللا هزواً واذكروا نعمت هللا علٌكم وما  }:وقال هللا تعالى 

أنزل علٌكم من الكتاب والحكمة ٌعظكم به واتقوا هللا واعلموا أن هللا بكل 
 .{شًء علٌم 

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لؽد  }:وقال هللا تعالى 
وال تكونوا كالذٌن نسوا هللا فؤنساهم . واتقوا هللا إن هللا خبٌر بما تعملون 

 .{أنفسهم أولبك هم الفاسقون 
م لؽٍد المحقَّق وقوعه؛ وهو ما بعد  فعلى المإمن العاقل أن ٌنظر ماذا قدَّ

 .الموت الذي ال فرار منه 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه مبلقٌكم ثم تردون إلى  }:قال هللا تعالى 

 .{عالم الؽٌب والشهادة فٌنببكم بما كنتم تعملون 
فإنَّ باب التوبة مفتوح فً اللٌل ,وأسرع , بادر إلى التوبة :فٌا أٌها المسلم 

 :والنهار 
قال رسول هللا : قال, عن أبً موسى رضً هللا عنه , روى اإلمام مسلم 

ْبسط ٌده باللٌل لٌتوب ُمسًء  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ إنَّ هللا عزَّ وجلَّ 
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بسط ٌده بالنهار لٌتوب مسًء اللٌل ؛ حتى تطلع الشمس من , النهار  ٌَ و
 (.التٌسٌر: )كذا فً  [مؽربها 

ه طول األمل  ٌا من بدنٌاه اشتؽل                          وؼرَّ
 الموت ٌؤتً بؽتًة                           والقبر صندوق العمل 

وما فٌه من , وأحوال أهل البرزخ , وقد فصلت الكبلم على عالم البرزخ 
ٌَّنت ذلك مفصبلً مع األدلة –وأسباب عذاب القبر , أنواع العذاب والنعٌم   ب

 (اإلٌمان بعوالم اآلخرة ومواقفها):  فً كتاب –القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة 
 .فارجع إلٌه تجد ما ٌنفعك إن شاء هللا تعالى 

 :وٌرحم هللا تعالى القابل 
 الموت باب وكلُّ الناس داخله           فلٌت ِشعري بعد الباب ما الدار 

 :فؤجٌب
ٌُرضً اإلله وإن خالفَت فالنار   الدار دار نعٌم إْن عملت بما               
, وقد أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بالتعوذ ِمْن عذاب جهنم 

 : فً آخر الصبلة –وِمْن عذاب القبر وؼٌرهما 
البخاري  (صحٌحً ): ُروٌنا فً : قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, ومسلم 
ذ باهلل من أربع  ]:وآله وسلم  من : إذا فرغ أحدكم من التشهد األخٌر فلٌتعوَّ
ومن شرِّ , وِمْن ِفْتنة المحٌا والممات , ومن عذاب القبر, عذاب جهنم 

جال   .[المسٌح الدَّ
 :ورواه مسلم من ُطرٍق كثٌرة وفً رواٌة منها : وقال

وصلى على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم كما :  أي–إذا َتَشهَّد أحدكم  ]
, اللهم إنً أعوذ بك ِمْن عذاب جهنم :  فلٌستعذ باهلل من أربع ٌقول– ورد

وِمْن َشرِّ فتنة المسٌح , وِمْن فتنة المحٌا والممات , وِمْن عذاب القبر 
 .اهـ.[الدجال 

ٌُدعى بها فً آخر الصبلة قبل التسلٌم   .ُثمَّ أورد أدعٌة أُخرى 
كان النبً صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, وروى األبمة الخمسة 
والجبن , اللهم إنً أعوذ بك من العجز والكسل  ]:علٌه وآله وسلم ٌقول

وأعوذ بك من فتنة المحٌا , وأعوذ بك ِمْن عذاب القبر , والُبخل, والهرم
 (.تٌسٌر الوصول : )كذا فً  [والممات 

               إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ات  ٌَّ                إلى الصدق فً الن

                                                           

 .[فضل الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  ]: انظر كتاب  

 .الردُّ إلى أرذل العمر كما ورد : ٌعنً  
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          واإلخالص هلل تعالى فً األقوال واألعمال 
            وتحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم 

معة فً جمٌع األمور             من الرٌاء والسُّر
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن أنس رضً هللا تعالى عنه 

وأقام الصبلة , َمْن َفارَق الدنٌا على اإلخبلص هلل وحده ال شرٌك له  ]:قال 
والحاكم , رواه ابن ماجه  [ َفارَقها وهللا تعالى عنه راض –وآتى الزكاة 

 .المنذري  (ترؼٌب  ):صحٌح على شرط الشٌخٌن كذا فً : وقال 
, هو أن ٌبتؽً اإلنسان فً أعماله وأقواله وجه هللا تعالى : اإلخبلص 

كما وصؾ هللا تعالى أصحاب رسول هللا صلى هللا , ورضوانه وفضله 
محمد رسول هللا والذٌن معه أشداء على الكفار  }:علٌه وآله وسلم بقوله 

 .اآلٌة {رحماء بٌنهم تراهم ركعاً سجداً ٌبتؽون فضبلً من هللا ورضواناً 
فبعد ما وصفهم سبحانه بكثرة الركوع والسجود هلل تعالى ؛ وصفهم 

وأنَّهم ٌبتؽون فضبلً من هللا تعالى , باإلخبلص فً أعمالهم هلل تعالى 
 .ورضواناً 

إن األبرار ٌشربون من  }:وكما قال فً صفة األتقٌاء األنقٌاء المقربٌن 
:  أي– { هللا ٌفجرونها  بها عباد ٌشربعٌناً . كؤس كان مزاجها كافوراً 
ُرون ماء تلك العٌن   {تفجٌراً  } –حٌث شاءوا فً قصورهم ومنازلهم , ٌفجِّ
 {ٌوفون بالنذر وٌخافون ٌوماً كان شره مستطٌراً  }حسب ما ٌتطلب الحال 

اً لجمٌع الجوانب  وٌطعمون الطعام على حبه مسكٌناً وٌتٌماً  }منتشراً وعامَّ
فهم  {.إنما نطعمكم لوجه هللا ال نرٌد منكم جزاء وال شكوراً . وأسٌراً 

ٌُحسنون ؛ وٌنفقون ؛ ٌعملون ذلك خالصاً لوجه هللا تعالى  ال , ٌُطعمون و
 .وال شكوراً , وال ثناء, ٌطلبون من الناس جزاًء 

سمعت النبً صلى هللا علٌه : عن ثوبان رضً هللا عنه قال, روى البٌهقً 
تنجلً عنهم , أولبك مصابٌح الهدى, طوبى للمخلصٌن  ]:آله وسلم ٌقول
 .[كل فتنة ظلماء 

 :هللا تعالى ال ٌقبل إال ما كان خالصاً 
جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال

لَتِمس األجر-  جاهد–أرأٌت رجبلً ؼزا : وآله وسلم فقال - الثواب: أي- ٌَ
كر    َما لَه ؟–ثناء الناس :  أي–والذِّ

 [ال شًء له ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
                                                           

 .فالكافور ٌكون َعٌناً ٌشربونه خالصاً ببل َمز   {كافوراً  }بدل من  

 . وٌمتلإون هامن نوٌرتوأي ٌشربون منها  
 .فإنهم أعلى درجة من األبرار الذٌن تقدم ذكرهم, وهم المقربون  
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ال  ]: وٌقول رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم –فؤعادها ثبلث مراٍر 
  .[شًء له

إنَّ هللا عزَّ وجلَّ ال ٌقبل من العمل إالّ  ]:ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[وابتؽً به وجهه, ما كان له خالصاً 

ٌِّد : قال الحافظ المنذري   .اهـ. رواه أبو داود والنسابً بإسناد َج
عن النبً صلى هللا , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه, وروى الطبرانً 

إال ما ابُتؽً به وجه : الدنٌا ملعونة ملعون ما فٌها  ]:علٌه وآله وسلم قال
 .[هللا تعالى 

           إكرام هللا تعالى لصاحب العمل الصالح 
             ٌبتغً به وجه هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال
انطلق ثبلثة نفر ِممَّن كان قبلكم حتى آواهم المبٌت إلى ؼاٍر  ]:وسلم 

ْت علٌهم الؽار , فدخلوا فٌه  .فانحَدرت صخرة ِمَن الجبل فسدَّ
ٌُنجٌكم ِمْن هذه الصخرة إالّ أَن تدعو هللا تعالى بصالح : فقالوا إنَّه ال 

 .أعمالكم 
خاِن كبٌراِن :فقال أحدهم  ٌْ وكنُت أرعى علٌهما ,  اللهم إنه كان لً أَبوان َش

,   بً طلب الشجر ٌوماً وإنَّه نؤى ,  قبلهما أهبلً وال ماالً وال أؼُبق , 
, فحلبت لهما ؼبوقهما فوجدتهما قد ناما , فلم أُرح علٌهما حتى ناما 

والقدح على , وكرهت أَْن أوقظهما , فكرهت أَْن أْؼُبَق قبلهما أَهبلً وال ماالً 
 -.طلع الفجر :  أي– حتى بَرق الفجر –ٌدي أَنتظر استٌقاظهما 

ففرِّ  عنا ما نحن فٌه من : اللهم إْن كنت تعلم أنًِّ فعلُت ذلك ابتؽاء وجهك 
 .هذه الصخرة 

 .فانفرجْت شٌباً ال ٌستطٌعون الخرو  
ًَّ , اللهم إنَّه كان لً ابنة َعمٍّر  : وقال اآلخر فؤردُتها , هً أحبُّ الناس إل

ْت بها , على نفسها فامتنعت منً  َسَنٌة من –أصابتها :  أي–حتى  ألمَّ
, فؤعطٌتها مابة وعشرٌن دٌناراً ,  فجاءتنً –قحط وشدة :  أي–السنٌن 

ال : حتى إذا قدرُت علٌها قالتْ ,  ففعلْت –على أن تخلًِّ بٌنً وبٌن نفسها 
:  أي– فتحرجت –الشرعً :  أي–ٌحل لك أَْن تفضَّ الخاتم إال بحقه 

ًَّ , فانصرفُت عنها,  ِمَن الوقوع علٌها –تباعدُت  , وهً أحبُّ الناس إل
 -.المابة وعشرٌن دٌناراً ذهباً لها :  أي–وتركت الذهب 

                                                           

أنَّه كان حٌن ٌرجع من الرعً : والمعنى , شرب آخر النهار : من الؽبوق وهو  

 .مساًء ٌحلب لهما وٌسقٌهما قبل ؼٌرهما
 .فتؤخر عن  أَبوٌه مساًء حتى ناما, َبُعَد به طلب المرعى : أي 



 68 

 . اللهم إْن كنت فعلُت ذلك ابتؽاء وجهك؛ فافر  عنا ما َنحن فٌه 
 .فانفرجت الصخرة ؼٌر أنَّهم ال ٌستطٌعون الخرو  

ؼٌر , َفؤعطٌتهم أجرهم, اللهم إنًِّ كنُت استؤجرُت أُجراء  : فقال الثالث
ْرته له , رجل واحد ترك أجره وذهب   حتى –تاجر له به ونّماه :  أي–َفَثمَّ

ٌا عبد :  فقال لً –سنٌن :  أي–فجاءنً َبْعد حٌن , كثرْت منه األموال 
ًَّ أجري   .هللا أدِّ إل

والرقٌق أجرك ؛ اذهب , واإلبل, والؽنم, البقر: كلُّ ما ترى من : فقلت له
– سقه إلٌك : أي–فاسَتْقِه 
 .ٌا عبد هللا ال تستهزئ بً : فقال
 َفؤخذه –سقه إلٌك وخذه :  أي–إنًِّ ال أستهزئ بك ؛ اذهب فاْسَتْقِه : فقلت
 .كلَّه 

 .فافر  عنا ما نحن فٌه , اللهم إن كنُت فعلُت ذلك ابتؽاء وجهك 
 .[فانفرجت الصخرة فخرجوا ٌمشون 
 .(التٌسٌر): رواه الشٌخان وأبو داود كما فً 

ٌُّها المسلم فً إكرام هللا تعالى للمخلصٌن  الذٌن ٌبتؽون وجه هللا , فانظر أ
ٌُكرمهم , وفً أقوالهم , تعالى فً أعمالهم  ٌَْخرق لهم , فإنه سبحانه  وقد 
 .العادات تكرٌماً لهم 

        إرشاده صلى هللا علٌه وآله وسلم         
                      إلى إصالح النٌة

       وأن النٌة لها أجر العمل إذا عجز عن العمل
عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه , روى الشٌخان وأصحاب السنن 

إّنما األعمال بالنٌة  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول: قال
ٌَّات  ]: وفً رواٌة –  .وإّنما لكل امرئ ما نوى - [بالن

 .فمن كانت هجرته إلى هللا ورسوله ؛ فهجرته إلى هللا ورسوله 
ٌُصٌبها أو امرأٍة ٌنكحها ؛ فهجرته إلى ما  وَمْن كانت ِهْجرته إلى ُدْنٌا 

 .[هاجر إلٌه 
ما رواه , وقد ذكر كثٌر من المحدثٌن أنَّ سبب ورود هذا الحدٌث 

كان فٌنا : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, الطبرانً بسند رجاله ثقات 
ٌُهاجر , أمُّ قٌس : رجل َخطب امرأًة ٌقال لها  جه  حتى  , َفؤََبت أَْن َتَتَزوَّ

 . فكنا نسمٌه مهاجر أم قٌس اهـ–فهاجر فتزوجها 
 كما –والنٌة الصادقة الجازمة لها أجر العمل إذا عجز صاحبها عن العمل 

 :ٌدل على ذلك األحادٌث التالٌة 
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كنا مع : فعن أبً عبد هللا جابر بن عبد هللا األنصاري رضً هللا عنه قال
 فقال صلى –عزوة تبوك :  أي–النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً ؼزاٍة 

إنَّ بالمدٌنة لرجاالً ما ِسْرُتم َمسٌراً وال َقطعتم وادٌاً  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
 .[ حبسهم المرض –إالّ كانوا معكم 
 .رواه مسلم  [إالَّ َشِركوكم فً األجر  ]:وفً رواٌة 

رجعنا من ؼزوة تبوك مع : عن أنس رضً هللا عنه قال, ورواه البخاري 
ما سلكنا , إنَّ أقواماً َخْلفنا بالمدٌنة  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال

 .[ َحَبسهم الُعذر – وال وادٌاً إالَّ وهم معنا –طرٌقاً فً الجبل :  أي–ِشعباً 
لقد تركتم  ]:أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال: ورواه أبو داود ولفظه 

: وال قطعتم وادٌاً , وال أنفقتم من نفقة , بالمدٌنة أقواماً ؛ ما سرتم مسٌراً 
 .[وإالَّ وهم معكم 

ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وكٌؾ ٌكونون معنا وهم : قالوا
 .بالمدٌنة ؟

 .[حبسهم العذر  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فقد أثبَت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم األجر كامبلً للذٌن َحَبسهم 

وذلك ألنَّ نٌاتهم صادقة وجازمة فً , فلم ٌخرجوا فً ؼزوة تبوك , العذر 
فما حرمهم هللا تعالى األجر؛ , ولكن َحَبسهم العذر عن الخرو  , الخرو  

 .بل أعطاهم ذلك كامبلً 
قال رسول هللا صلى هللا : وعن أبً كبشة األنماري رضً هللا عنه قال

ما نقص : وأُحدثكم حدٌثاً فاحفظوه , ثبلثة أُقسم علٌهنَّ  ]:علٌه وآله وسلم 
وال ظلم عبد مظلمة فصبر علٌها إالّ زاده هللا تعالى بها , مال ِمْن صدقة 

اً  : ٌسؤل الناس أن ٌعطوه ماالً أي:  أي–وال فتح َعْبٌد باب َمسؤلة , ِعزَّ
 .[ إالّ فتح هللا تعالى علٌه باب فقر –وعنده ما ٌكفٌه 

 .[وما تواضع َعْبٌد هلل إالّ رفعه هللا تعالى  ]:وفً رواٌة 
 :وأُحدثكم حدٌثاً فاحفظوه  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 :إّنما الدنٌا ألربعة  نفر 
,  رزقه هللا تعالى ماالً وعلماً فهو ٌتقً فً ماله ربه وٌصل به رحمه عبد

 . فهذا بؤفضل المنازل –وٌعلم أَنَّ هلل فٌه حقَّاً 
لو أنَّ لً : فهو صادق النٌة ٌقول,  رزقه هللا علماً ولم ٌرزقه ماالً وعبد

مثل صاحب المال المتقدم الذي ٌعمل الخٌر : أي– [ماالً لعملت عمل فبلن 
 .وٌصل رحمه 

 .فهو بنٌته وأجرهما سواء  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
                                                           

 .وشرحه  (رٌاض الصالحٌن  ): انظر جمٌع تلك الرواٌات فً  



 70 

 فهو –بؤمور دٌنه الواجبة علٌه :  أي– رزقه ماالً ولم ٌرُزقه علماً وعبد
وال , وال ٌصل فٌه رحمه , وال ٌتقً فٌه ربه , ٌخبط فً ماله بؽٌر علم 

 . فهذا بؤخَبث المنازل –ٌعلم أنَّ هلل فٌه حقاً 
لو أَنَّ لً ماالً لعملُت : فهو ٌقول ,  لم ٌرزقه هللا تعالى ماالً وال علماً وعبد

 .الذي ٌخبط فً ماله : أي [فٌه بعمل فبلن 
 .[فهو بنٌته ووزرهما سواء  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .رواه الترمذي: (التٌسٌر): قال فً
حدٌث حسن : رواه أحمد والترمذي واللفظ له وقال: (الترؼٌب): وقال فً 
 .اهـ. ورواه ابن ماجه وذكر لفظه : قال , صحٌح 

ْعمل خٌراً نٌة صادقة جازمة  ٌَ قد أقبل قلبه على فعل الخٌر , فمن نوى أن 
أو منعه من ذلك مانع ؛ فلم ٌتمكن من فعل ما نواه ؛ , وعجز عن فعله , 

ٌُعطٌه أجر ما نواه   وٌدل على ذلك ما تقدم؛ والحدٌث –فإِنَّ هللا تعالى 
ٌبلػ به النبً صلى هللا علٌه وآله , الوارد عن أبً الدرداء رضً هللا عنه 

ٌُصلًِّ من –للنوم :  أي–من أتى ِفَراشه : وسلم  قال قُوم  ٌَ  وهو ٌنوي أْن 
وكان نومه صدقًة علٌه , ُكتب له ما نوى : اللٌل ؛ فؽلبته عٌناه حتى أصبح 

 .[من ربه 
معة   تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم من الرٌاء والسُّر

أن ٌعمل اإلنسان عمل الخٌر ال ٌبتؽً بذلك وجه هللا تعالى : الرٌاء هو 
موه , ورضوانه ؛ بل ٌرٌد بذلك أن ٌراه الناس  ٌُعظِّ ْمدحوه و ٌَ  .و

ٌَسمع الناس بذكر أعماله على وجه التعاظم والمدح : والسمعة  ٌبتؽً , أْن 
وإّن جمٌع ذلك ٌنافً الصدق فً , ومدحهم وتعظٌمهم له, ثناء الناس علٌه 

 .واإلخبلص هلل تعالى , العمل 
معة ٌعتبر شرعاً من الكبابر  وقد جاءت أحادٌث , وكلٌّ من الرٌاء والسُّ

ْمعة   : أذكر طرفاً منها –وعقوبات صاحبهما , كثٌرة فً ذم الرٌاء والسُّ
قال النبً صلى : عن جندب بن عبد هللا رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 

 :هللا علٌه وآله وسلم 
َع  ] ع َسمَّ ٌُراء ٌراِء  , اله  بهَمْن سمَّ   [. به تعالىالهًوَمْن 

فضحه وشهر به ٌوم القٌامة ؛ على : أي [سمَّع هللا تعالى به  ]:ومعنى 
 .رإوس الخبلبق 

                                                           

: ورواه ابن حبان فً , رواه النسابً وابن ماجه بإسناد جٌد : قال الحافظ المنذري  

. من حدٌث أبً ذر أو أبً الدرداء رضً هللا تعالى عنهما على الشك  (صحٌحه)
 .اهـ
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ٌُظهر نٌته الفاسدة ٌوم القٌامة : أي [ومن ٌراء ٌراء هللا تعالى به  ]:ومعنى 
 .على رإوس الخبلبق فضٌحة له , 

سمعت رسول هللا : وعن عوؾ بن مالك األشجعً رضً هللا عنه قال
, من قام مقاَم رٌاء راءى هللا تعالى به  ]: :صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

 .[وَمْن قام مقام ُسمعة سمَّع هللا تعالى به 
: ٌوم القٌامة على رإوس الخبلبق ؛ فضٌحة له كما جاء فً الحدٌث : أي

عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه 
إالَّ سمَّع هللا : ما من عبٍد ٌقوم فً الدنٌا مقام ُسمعة ورٌاء  ]: وسلم قال

 .  [تعالى به على رإوس الخبلبق ٌوم القٌامة
ٌُّرن بعمل اآلخرة   :وهو ال ٌرٌد اآلخرة , التحذٌر من التز
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

بل : أي –َمْن تزٌن بعمل اآلخرة وهو ال ٌرٌدها وال ٌطلبها  ]:وسلم ٌقول
 .[ لُِعَن فً السماوات واألرض –ٌطلب بذلك الدنٌا 

 :ال ٌقبل هللا تعالى إال ما ابُتغً به وجهه سبحانه 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أنس رضً هللا عنه قال

مة  ًَ  فُتنَصب بٌن –مختوم علٌها :  أي–ٌإتى ٌوم القٌامة بصحؾ ُمختَّ
:  أي–ألقوا هذه : فٌقول هللا تبارك وتعالى , ٌَدي هللا تبارك وتعالى 

 . واقبلوا هذه –الصحٌفة 
 .وعزتك وجبللك ما رأٌنا إالَّ خٌراً : فتقول المبلبكة 

بعض األعمال :  أي–إنَّ هذا كان لؽٌر وجهً : فٌقول هللا عز وجل 
 [ وإنً ال أقبل إال ما ابتؽً به وجهً –المكتوبة كانت لؽٌر وجهه سبحانه 

  . لٌس فٌه رٌاء وال سمعة, خالصاً لً : أي
 :تحذٌره صلى هلل علٌه وآله وسلم من الشرك األصغر وهو الرٌاء 

أنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , عن محمود بن لبٌد رضً هللا عنه 
  [إنَّ أخوؾ ما أخاؾ علٌكم الشرك األصؽر  ]: وسلم قال

 وما الشرك األصؽر ٌا رسول هللا ؟: قالوا 
اذهبوا إلى : الرٌاء ٌقول هللا عز وجل إذا جزى الناس بؤعمالهم  ]:فقال

قال  [فانظروا هل تجدون عندهم جزاًء , الذٌن ُكنتم تراإون فً الدنٌا 

                                                           

 .رواه الطبرانً بإسناد حسن : قال الحافظ المنذري  
 .(الترهٌب): رواه الطبرانً بإسناد حسن كما فً  
 .(الترهٌب): كما فً  (األوسط ): رواه الطبرانً فً  

رواة أحدهما رواة : قال الحافظ المنذري , رواه البزار والطبرانً بإسنادٌن  

 .اهـ.ورواه البٌهقً , الصحٌح 
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: والبٌهقً فً , وابن أبً الدنٌا , رواه أحمد بإسناد جٌد : الحافظ المنذري 
 .اهـ . (الزهد)

أنَّ عمر رضً هللا عنه خر  إلى المسجد , وعن زٌد بن أسلم عن أبٌه 
 .فوجد معاذاً رضً هللا عنه عند قبر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌبكً 

 ما ٌبكٌك ؟: فقال 
الٌسٌر من  ]:قال حدٌث سمعته من رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

 .وَمْن عادى أولٌاء هللا فقد بارز هللا تعالى بالمحاربة , الرٌاء شرك 
ٌُحبُّ األبرار األتقٌاء األخفٌاء ٌُفتقدوا , إنَّ هللا تعالى  , الذٌن إْن ؼابوا لم 

ٌُعرفوا  ٌخرجون ِمْن كل ؼبراء , قلوبهم مصابٌح الهدى, وإْن حضروا لم 
وٌخرجون منها , ٌحفظهم هللا تعالى من كل فتنة مظلمة تمرُّ :  أي[مظلمة 

 .سالمٌن ؛ ألنَّ هللا تعالى هو متولٌهم 
خر  النبً صلى هللا علٌه وآله : وعن محمود بن لبٌد رضً هللا عنه قال

ٌَّاكم وشرك السرابر : ٌا أٌها الناس  ]: وسلم فقال   .[إ
 ٌا رسول هللا وما شرك السرابر ؟: قالوا 
فٌزٌن صبلته جاهداً لما ٌرى من نظر الناس , ٌقوم الرجل فٌصلً  ]: قال 
 . [ فذلك شرك السرابر –إلٌه 

 :تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم من الرٌاء فً العلم 
: عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال (صحٌحه): روى اإلمام مسلم فً 

ٌُقضى  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول ل الناس  إنَّ أوَّ
فه نعمه , رجل اسُتشهد فؤتً به : ٌوم القٌامة علٌه  فه هللا :  أي–فعرَّ عرَّ

  فعرفها –نعمه علٌه 
 فما عملت فٌها ؟-: هللا تعالى - قال
 .قاتلت فٌك حتى استشهدُت : قال
ٌُقال , كذبت :  له –هللا تعالى - قال هو جريٌء ؛ فقد : ولكنك قاتلت ألْن 
 -.فً الدنٌا : فقد قال الناس عنك جريٌء ونلت ما أردت ؛ أي:  أي– [قٌل 
 .ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أُلقً فً النار  ]

فه , وقرأ القرآن ,  تعلَّم العلم وعلَّمه ورجل  نعمه – سبحانه –فؤتً به فعرَّ
 .فعرفها
 فما عملَت فٌها ؟-: سبحانه - قال

                                                           

. صحٌح وال علة فٌه : وقال الحاكم , والبٌهقً وؼٌره , والحاكم , رواه ابن ماجه  

 .(الترؼٌب ): اهـ كما فً 

 .اهـ . (صحٌحه ): رواه ابن خزٌمة فً : (الترؼٌب ): قال فً  
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تعلّمُت وعلَّمُت :  أي–وقرأت فٌك القرآن , تعلَّمُت العلم وعلّمُته : قال
 -.وقرأُت فً سبٌل التقرب إلٌك ورضوانك 

وقرأَت القرآن , ولكنك تعلمَت العلم لٌقال عالم , كذبَت -:  سبحانه –قال 
– نلَت ما أردَت :  أي–فقد قٌل , لٌقال هو قارئ 

 .ثم أُمر به فُسحب على وجهه حتى أُلقً فً النار 
ع هللا تعالى علٌه ورجل فؤُتً به , وأعطاه من أصناؾ المال كله,  وسَّ
فه    نعمه فعرفها – سبحانه –فعرَّ
 فما عملت فٌها ؟- :  سبحانه –قال 
ٌُْنفق فٌها إالّ أنفقُت فٌها لَك : قال :  أي–ما تركُت من سبٌل ُتحبُّ أْن 

– خالصاً لك 
 – لٌقال هو جواد –فعلت ذلك :  أي–كذبت ولكّنك فعلَت -: سبحانه–قال 
 . فقد قٌل –كرٌم واسع العطاء : أي

:  هذا لفظ مسلم فً [ثم أمر به فُسحب على وجهه ثم ألقً فً النار
 .(صحٌحه)

وفكر , وتدبَّر , واعتبر فٌها, فاتَّعظ ٌا أخً المسلم بهذه المواعظ النبوٌة 
السمٌع , فإنَّ المحاسب على األعمال هو هلل العلٌم الخبٌر , وتذكَّر , فٌها 

 .البصٌر جل وعبل 
 .{ٌعلم خابنة األعٌن وما تخفً الصدور  }:قال هللا تعالى 
 .{اعملوا ما شبتم إنه بما تعملون بصٌر  }:وقال تعالى 

, مبتؽٌاً فضل هللا تعالى ورضوانه , وأخلص فً العمل, فاصدق فً النٌة 
بعاً فً أقوالك وأعمالك وأخبلقك لما جاء به رسول هللا صلى هللا علٌه  متَّ

 .وآله وسلم  
قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌؽفر لكم  }:قال هللا تعالى 

 .{ذنوبكم وهللا ؼفور رحٌم 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا هللا إن هللا  }:وقال

 .{شدٌد العقاب 
ونصروه واتبعوا  } –عّظموه :  أي–. {فالذٌن آمنوا به وعزروه  }:وقال

 .{النور الذي أنزل معه أولبك هم المفلحون 
 .اللهم اجعلنا منهم بجاهه عندك صلى هللا علٌه وآله وسلم 

قل هذه سبٌلً أدعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً  }:وقال هللا تعالى 
 .{وسبحان هللا وما أنا من المشركٌن 

                                                           

الترمذي : ورواه , والنسابً , رواه مسلم : وقال الحافظ المنذري بعد ما ذكره  

 .اهـ .(صحٌحه): وابن حبان فً , وحسنه 
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أّن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن ابن عباس رضً هللا عنهما 
ٌُعبد بؤرضكم  ]:خطب الناس فً حجة الوداع فقال إنَّ الشٌطان قد ٌبس أْن 

ٌُطاع فٌما سوى ذلك,  , مما تحاقرون من أعمالكم , ولكن رضً أْن 
 .[فاحذروا 

 من أعمالكم ولكن ستكون له طاعة فٌما تحتقرون ]:وفً رواٌة الترمذي 
: إنً قد تركت فٌكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبداً , ؛ وسٌرضى به

: رواه الحاكم وقال, صلى هللا علٌه وآله وسلم  [كتاب هللا تعالى وسنة نبٌه 
 .صحٌح اإلسناد 

تركُت  ]:أنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن مالك أنَّه بلؽه 
 [كتاب هللا تعالى وسنة رسوله : فٌكم أمرٌن لن تضلوا ما تمسكتم بهما

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم 
أنه سمع رسول هللا صلى هللا , وعن العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه 

ال , لٌلُها كنهارها : لقد تركتكم على مثل البٌضاء  ]:علٌه وآله وسلم ٌقول
 .بإسناد حسن( السنة) رواه ابن أبً عاصم فً كتاب  [ٌزٌػ عنها إالّ هالك 

ة ِمَن األحادٌث الواردة فً نحو هذا   ): ذكرت ذلك فً , وقد ذكرُت ِعدَّ
هدي : )وفً كتاب ( سورة الحجرات: )وتفسٌر  (تفسٌر سورة الملك

 .وؼٌرها (القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان 
عن العرباض بن سارٌة  (مسنده): ومن ذلك ما رواه اإلمام أحمد فً 

وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم موعظة : رضً هللا عنه قال
 .وَوِجلت منها القلوب , ذرفت منها العٌون 

ع فماذا تعهد إلٌنا ؟: قلنا   ٌا رسول هللا إنها لََمْوِعَظُة مودِّ
, لٌلها كنهارها , قد تركتكم على البٌضاء  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

َوَمْن ٌعْش منكم فسٌرى اختبلفاً ,  إال هالك –ال ٌمٌل عنها :  أي–ال ٌزٌػ 
 .[وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن , فعلٌكم بما عرفتم من سنتً , كثٌراً 

فقد ترك رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته على شرٌعة واسعة 
وال , لٌس فٌها ضبللة , لٌلها ونهارها سواء , كالشمس البٌضاء, سمحاء 
فٌها سعادة الدنٌا , وال شكوك وال أوهام, وال ارتٌاب’ وال التباس, حٌرة

وفٌها , وفٌها نجاح الدنٌا واآلخرة , وفٌها صبلح الدنٌا واآلخرة , واآلخرة
وال , وال تعدٌل,وال إلى تؽٌٌر, ال تحتا  إلى تبدٌل , فبلح الدنٌا واآلخرة 

مهما , صالحة ُمصلحة لكل زمان وكل مكان , إلى زٌادة وال إلى نقص 
 .امتدت العصور واألزمان 
                                                           

ٌُوقعكم فً الذنوب , رضً أَْن تقعوا فً الذنوب : أي  فهو ٌسعى ُجهده أَْن 

 .فاحذروا
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الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم  }:قال هللا تعالى 
 .اآلٌة  {اإلسبلم دٌناً 

ٌُّها العاقل فً هذه اآلٌة  , وما احتوت علٌه من المعانً العظمى, فتدبر أ
وقد أنزل هللا تعالى هذه اآلٌة الكرٌمة فً ٌوم , والمنن اإللهٌة الكبرى 

فً ٌوم , عرفة ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وأصحابه فً عرفة 
كما روى ذلك الشٌخان وؼٌرهما عن عمر بن الخطاب رضً هللا , جمعة 
 .عنه 

قالت الٌهود لعمر بن : عن طارق بن شهاب قال, فقد جاء فً الحدٌث 
 .إنكم لتقرإون آٌة لو أُنزلت فٌنا التخذناها عٌداً : الخطاب رضً هللا عنه 

وأٌن , إنً ألعلم حٌن أنزلت : فقال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 
أنزلت ٌوم : وأٌن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم حٌن أُنزلت , نزلت 
الٌوم أكملت لكم دٌنكم  }: ٌعنً , فً ٌوم جمعة , وإّنا وهللا بعرفة , عرفة 

( التٌسٌر : )قال فً  {وأتممت علٌكم نعمتً ورضٌت لكم اإلسبلم دٌناً 
 .اهـ. أخرجه الخمسة إالّ أبا  داود 

الذي جاء به , فانظر أٌها العاقل كٌؾ وصؾ هللا تعالى هذا الدٌن القوٌم 
صلوات هللا تعالى وسبلمه علٌه , خاتم النبٌٌن وإمام األنبٌاء والمرسلٌن 

وتدبَّر كٌؾ وصؾ هذا الدٌن الذي اختاره سبحانه لحبٌبه , وعلٌهم أجمعٌن 
 –وألمته المتَّبعة له , ورسوله المعظم صلى هللا علٌه وآله وسلم , األكرم 

ووصؾ النعمة التً أسبؽها علٌه صلى هللا علٌه وآله , َوصفه بالكمال 
, إعبلماً بؤنَّ هذا الدٌن ال نقص فٌه , وسلم وعلى أمته التابعٌن له بالتمام 

 .وال شًء خارجاً عن الحكمة المحكمة بوجه ما , وال َخلَل, وال عٌب
وجمٌع ما جاء به , وحَكِمه, وأحكامه , بل هو األكمل فً حسنه وجماله 

 . من جمٌع الحٌثٌات والوجوه 
 {وأتممت علٌكم نعمتً  }:كما أنَّه سبحانه وصؾ النِّعمة بالتمام حٌث قال

ٌَحفظ هذه , إعبلماً بدوامها واتصالها وبقابها كما هً وأنه سبحانه هو الذي 
بدوامها فً , النعمة علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وعلى أمته التابعٌن له 

 .تامًة كاملة محفوظة ؛ بحفظه سبحانه , هذه الدار وفً دار القرار 
َد سبحانه  إكماله لهذا الدٌن القوٌم  , وإتمامه لتلك النعمة الكبرى , ُثم َّأكَّ

ورضٌت  }:وإحكاماً وإتماماً للنعمة فقال تعالى , وزاد ذلك تقرٌراً وكماالً 
 .{لكم اإلسبلم دٌناً 

قال هللا تعالى , فما أكرم هذه الِمنَّة اإللهٌة وما أعظم هذه البشارة الربانٌة 
اللهم اجعلنا  {قل بفضل هللا وبرحمته فلٌفرحوا هو خٌر مما ٌجمعون  }:

 .منهم بجاه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
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                             ذكرى 
ك بشرٌعة هللا تعالى  , فؤحسن فً جمٌع أُمورك , وال تنحرؾ عنها, تمسَّ

 :واجتنب اإلساءة 
قال رسول هللا : عن حذٌفة رضً هللا عنه قال, روى الترمذي وؼٌره 

َعًة ٌقول ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  إْن : أنا مع الناس : ال ٌكن أحدكم إمَّ
ُنوا أنفسكم ؛ إن –وإْن أَساإوا أسؤُت , أََحَسن الناس أحسنُت   ولكن وطِّ

 .[وإْن أََساإوا أَْن تجتنبوا إساءتهم , أَْحَسن الناس أَْن ُتحُسنوا 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال 

 َوَمْن َتحرم علٌه النار ؟, أاَلَ أُخبركم ِبَمْن ٌحرُم على النار  ]:وسلم 
ٌِّن , قرٌب : على كل   .أخرجه الترمذي ( : التٌسٌر: )قال فً  [سهل , َه

            هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
  إلى حفظ الودِّ وحسن العهد وأنَّ ذلك  من اإلٌمان 

عن السٌدة عابشة أم المإمنٌن  (الشعب ): روى الحاكم والبٌهقً فً 
جاءت عجوز إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم : رضً هللا عنها قالت 

 ؟[كٌؾ أنتم بعدنا , كٌؾ حالكم , كٌؾ أنتم  ]:فقال لها 
 .بخٌر بؤبً أنت وأمً ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم: فقالت 

 ُتقِبل على هذه العجوز هذا اإلقبال ؟: ٌا رسول هللا : فلما خرَجت قلت
ٌا عابشة إنَّها كانت تؤتٌنا زمان خدٌجة ؛ وإنَّ ُحْسن الَعْهد ِمَن  ]:فقال

 .[اإلٌمان 
 .أنَّ ذلك ِمَن اإلٌمان ولٌس من االمتنان : والمعنى 

 .هو رعاٌة الُحرمة : َوَمعنى ُحْسُن العهد َهُهنا هو كما قال بعضهم 
 .هو االحتفاظ بالشًء والمبلزمة له: وقال بعضهم 
 .اهـ. حاالً بعد حال : هو حفظ الشًء ومراعاته : وقال بعضهم

وكلها تدل على ِحفظ الودِّ والمعرفة السابقة , وجمٌع األقوال صحٌحة 
 .وعدم إنكار الجمٌل  , الصادقة

رأٌُت النبً : عن أبً الطفٌل قال (األدب المفرد ): وروى البخاري فً 
ْقِسُم لحماً بالجعرانة  ٌَ وأنا ٌإمبذ ؼبلم أحمل , صلى هللا علٌه وآله وسلم 

َفؤََتْته امرأة فبسط لها رداءه صلى هللا علٌه - الجزور:  أي–عضو البعٌر 
 .وآله وسلم 

                                                           

 .(التٌسٌر): كذا فً  

ٌُطلق على معان متعددة منها  مة , والٌمٌن, والمكان, الزمان : ولفظ العهد قد  , والذِّ

 .وؼٌر ذلك , والوصٌة, والنصٌحة, واإلٌمان, والمٌثاق

 .اسم مكان بمكة 
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 َمْن هذه ؟: قلت
ه التً أرضعته صلى هللا علٌه وآله وسلم : قٌل لً وهً :  أي–هذه أُمُّ

فبسط لها  صلى هللا علٌه وآله وسلم - السٌدة حلٌمة السعدٌة رضً هللا عنها
 .وحسناً للعهد , وحفظاً للودِّ , رداءه تكرٌماً لها 
عن عمر بن السابب أنه بلؽه أنَّ أبا النبً صلى هللا علٌه , وروى أبو داود 

أتى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فوضع له , وآله وسلم من الرضاعة 
ه , بعض ثوبه فقعد علٌه   َفَوضع لها شقَّ – من الرضاعة –ثم أقبلْت أُمُّ

ثم أقبل أَخوه ِمَن الرضاعة فقام له , ثوبه من جانبه اآلخر فجلست علٌه 
 .صلى هللا علٌه وآله وسلم فؤجلسه بٌن ٌدٌه 

, وأحسنهم للعهد, فكان صلى هللا علٌه وآله وسلم أحفظ الناس للودِّ 
 .صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً كثٌراً , وأصدقهم للوعد

           هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وإرشاده 
        إلى برِّ الوالدٌن وطاعتهما وبٌانه فضائل ذلك 

الً   :برُّر الوالدٌن ِمْن أَحبَّ األعمال إلى هللا تعالى : أَوَّ
سؤلت رسول هللا : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 

 أيُّ األعمال أحبُّ إلى هللا تعالى ؟: صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 [الصبلة على وقتها ]:قال
 ثمَّ أيُّ ؟: قلت
 [برُّ الوالدٌن  ]:قال
 ثم أّي؟: قلت
 .[الجهاد فً سبٌل هللا  ]:قال

 :برُّر الوالدٌن له أجر الجهاد فً سبٌل هللا تعالى : ثانٌاً 
استؤذن رجل رسول هللا : عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الجهاد 
ًٌ والداك  ]:فقال له صلى هللا علٌه وآله وسلم   ؟[أَح

 .نعم : قال
 ): أخرجه الخمسة كما فً  [ففٌهما فجاِهد  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .(التٌسٌر
 :رضى الربِّ فً رضى الوالد : ثالثاً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه :  عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال
وَسَخط الرب فً سخط الوالد , رضى الربِّ فً رضى الوالد  ]:وآله وسلم 

.] 
 .وصحح وقفه , أخرجه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً : (التٌسٌر): قال فً 
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 :الوالد أوسط أبواب الجنة : رابعاً 
سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال 

 فإن ِشْبَت فؤِضْع ذلك الباب أِو –الوالد أوسط أبواب الجنة ]:وآله وسلم ٌقول
 .أخرجه الترمذي وصححه ( : التٌسٌر: )قال فً  [احفظه 

 :خامساً بر الوالدٌن سبب عظٌم فً دخول الجنة 
أن جاهمة رضً هللا عنه أتى النبً صلى هللا علٌه , عن معاوٌة بن جاهمة 

 .وقد جبت أستشٌرك , ٌا رسول هللا أردُت أَْن أَؼزو : وآله وسلم فقال
 ؟[هل لك من أُمٍّر  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .نعم : قال
 (التٌسٌر ): رواه النسابً كما فً  [فإنَّ الجنة عند رجلها , فالزمها  ]:قال

 .وعزاه الحافظ المنذري أٌضاً إلى ابن ماجه والحاكم 
 :ورواه الطبرانً بإسناد جٌد ولفظه : قال الحافظ المنذري 

 .أتٌت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أستشٌره فً الجهاد -:  جاهمة–قال 
 ؟[ألََك والدان  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .نعم : قلتُ 
 .[فإنَّ الجنة تحت أرجلهما , الزمهما  ]:فقال

واإلحسان , وكمال طاعتهما , وهذا كناٌة عن لزوم تمام برهما 
 .وٌنال النعٌم المقٌم , وبذلك ٌفوز بدخول الجنة ,إلٌهما

 :برُّر الوالدٌن ٌزٌد فً الرزق والعمر : سادساً 
قال رسول هللا : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد 

ٌُمدَّ له فً عمره  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ه أن  ٌُزاد له فً , من َسرَّ وأَْن 
 . [ولٌصْل رحمه , فلٌبرَّ والدٌه: رزقه 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , وعن معاذ بن أنس رضً هللا عنه 
 .[َمْن َبرَّ والدٌه طوبى له؛ زاد هللا تعالى فً عمره  ]:وسلم قال 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن سلمان رضً هللا عنه 
ُردُّ القضاء إالَّ الدعاء ]: ٌَ  .رواه الترمذي  [وال ٌزٌد فً الُعمر إال البرُّ , الَ 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن ثوبان رضً هللا عنه قال
ٌُحَرم الرزق بالذنب ٌصٌبه  وال , والَ ٌردُّ القدر إالّ الدعاء , إنَّ الرجل ل

 .[ٌزٌد فً العمر إالَّ البرُّ 

                                                           

 .اهـ. رواته ُمحتجٌّ بهم فً الصحٌح : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ. واألصبهانً , والحاكم, والطبرانً , رواه أبو ٌعلى : قال الحافظ المنذري  
صحٌح اإلسناد كما : والحاكم وقال, (صحٌحه): وابن حبان فً , رواه ابن ماجه  

 .المنذري (ترؼٌب): فً 
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وا آباءكم تبركم أبناؤكم : سابعاً   :برُّر
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال

كم أبناإكم  ]:وسلم  وا آباءكم تَبرُّ  .[وِعفُّوا َتِعؾَّ نساإكم , برُّ
 .رواه الطبرانً بإسناد حسن : (الترؼٌب): قال فً 

 :بر الوالدٌن سبب عظٌم فً إجابة الدعاء والخروج من المضاٌق : ثامناً 
فانحدرْت , قد تقدم حدٌث الثبلثة الذٌن آواهم المبٌت إلى ؼار فدخلوه 

ت علٌهم الؽار  , فدعوا هللا تعالى بصالح أعمالهم , صخرة من الجبل فسدَّ
اً بوالدٌه   .فانفرجت عنهم وكان أّولهم دعاًء بارَّ

 :برُّر الوالدٌن بعد موتهما 
هل , ٌا رسول هللا : أَنَّ رجبلً قال: عن أبً أسٌد مالك بن ربٌعة الساعدي 

هما به  بعد موتهما ؟  َبقً ِمْن برِّ أَبَوي شًء أَبرُّ
, واالستؽفار لهما , الصبلة علٌهما: نعم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وإكرام , وصلة الرحم التً ال ُتوَصل إال بهما, وإنفاذ عهدهما من بعدهما 
 ( .التٌسٌر: ) رواه أبو داود كما فً  [صدٌقهما 

قدمت المدٌنة فؤتانً عبد هللا ابن عمر : وعن أبً بردة رضً هللا عنه قال
 أَتدري لَِم أَتٌتك ؟ ): رضً هللا عنهما فقال 

 .ال:قلت
َمْن أََحبَّ أَْن ٌصل  ]:سمعُت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول: قال

 .[فلٌصل إخوان أبٌه بعده : أباهُ فً قبره 
وإنه كان بٌن أبً عمر وبٌن أبٌك إخاء : قال ابن عمر رضً هللا عنهما 

 .(فؤحببت أن أصل ذلك , وُودٌّ 
 .(الترؼٌب): كما فً  (صحٌحه): رواه ابن حبان فً 

عن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهما , وعن عبد هللا بن دٌنار 
فسلَّم علٌه عبد هللا بن عمر , أَنَّ رجبلً من األعراب لقٌه بطرٌق مكة, 

ْرَكُبه , رضً هللا عنهما  ٌَ وأعطاه عَمامًة كانت , َوَحمله على حماٍر كان 
 .على رأسه 

أصلحك هللا تعالى إنَّهم - : البن عمر : أي- فقلنا له: -قال ابن دٌنار 
 األعراب ؛ إنَّهم ٌرضون بالٌسٌر ؟

ًً لعمر بن : فقال عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما  إنَّ هذا كان ُوداَّ
وإنً سمعُت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , الخطاب رضً هللا عنه 

أصحاب أبٌه الذٌن :  أي– [صلة الولد أهل ُودِّ أبٌه : إّن أبرَّ البرِّ  ]:ٌقول
  .(صحٌحه):  رواه مسلم فً –كان ٌحبهم 

 تحذٌره الشدٌد صلى هللا علٌه وآله وسلم من عقوق الوالدٌن 
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 : عقوق الوالدٌن من أكبر الكبائر –أوالً 
قال رسول هللا صلى الهل علٌه وآله : عن أبً بكرة رضً هللا عنه قال 

 .ثبلثاً  [أال أنببكم بؤكبر الكبابر  ]:وسلم 
 .بلى : قلنا 

 .[وعقوق الوالدٌن , اإلشراك باهلل تعالى  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فما زال ٌكررها  [أاَلَ وشهادة الزور , أاَلَ وقول الزور ]:وكان متكباً فقال

 : (التٌسٌر):  قال فً –تخوفاً علٌه من التعب : أي- حتى قلنا لٌته سكت
 .رواه الشٌخان والترمذي 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , وعن عبٌد بن عمٌر رضً هللا عنه 
 .وقد سؤله رجل عن الكبابر : وسلم قال

 :فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
, وأكل مال الٌتٌم, وأكل الربا, وقتل النفس, والسحر, الشرك : هنَّ تسع  ]

واستحبلل , , وعقوق الوالدٌن, وقذؾ المحصنات, والتولًِّ ٌوم الزحؾ
: رواه أبو داود والنسابً كما فً  [ِقْبلِتكم أحٌاًء وأمواتاً : البٌت الحرام 

 .(التٌسٌر)
قال رسول هللا صلى هللا : وعن ابن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما قال

 .[أَْن ٌشتم الرجل والدٌه : إِنَّ ِمَن الكبابر  ]:علٌه وآله وسلم 
 وهل ٌشتم الرجل والدٌه ؟: قالوا

, فٌسبُّ أباه, ٌَسبُّ أبا الرجل , نعم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ه  ُسبُّ أُمَّ ٌَ  (.التٌسٌر: )رواه الخمسة إال النسابً كما فً  [فٌسبُّ أمه : و

وهكذا ُكلُّ َمْن , فلما َتَسبََّب الرجل فً شتم أبٌه ُكتب علٌه وزر أنَّه َشَتم أَباهُ 
 .الخٌر والشّر : تسبب فً فعل فهو كالفاعل فً 

 :العاقُّر لوالدٌه ال ٌنظر هللا تعالى إلٌه : ثانٌاً 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن ابن عمر رضً هللا عنهما 

وُمْدِمُن , العاقُّ لوالدٌه : ثبلثة ال ٌنظر هللا تعالى إلٌهم ٌوم القٌامة  ]:قال
 .[والمنَّان عطاءه , الخمر 

ٌُّوث , العاق لوالدٌه : وثبلثة ال ٌدخلون الجنة  ِجلة , والَد  .[والرَّ
أو , أو حاله, بقاله : والمإذي لهما , هو العاصً ألمرهما : العاق لوالدٌه

 .ِفَعاله
ٌُقرُّ أهله على الفجور والقبابح ؛ مع علمه : والدٌوث  بتشدٌد الٌاء هو الذي 

 .بذلك 
                                                           

ٌِّدٌن, رواه النسابً : قال الحافظ المنذري   والحاكم , والبزار واللفظ له بإسنادٌن َج

 .اهـ. شطره األول (صحٌحه): وروى ابن حبان فً , صحٌح اإلسناد: وقال 
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ِجلة  .المتشبهة بالرجال ,  بفتح الراء وكسر الجٌم هً المترجلة :والرَّ
م هللا تعالى علٌه الجنة –ثالثاً   : العاقُّر لوالدٌه َحرَّ

, عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما , روى اإلمام أحمد 
م هللا تبارك وتعالى  ]:أنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال ثبلثة حرَّ

ٌُّوث–لوالدٌه :  أي–والعاقُّ , ُمدمن الخمر : علٌهم الجنة  ٌُِقرُّ :  والد الذي 
 .[الخبث فً أهله 

, ألَنهم كفروا باستحبللهم , فهإالء إن استحلوا ذلك الَ ٌدخلون الجنة أبداً 
ٌُخرجون , وإْن لم ٌستحلوا ال ٌدخلون الجنة َحتَّى ٌطهروا بعذاب جهنم  ثم 

, على مراحل متعددة , بشفاعة سٌدنا  رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
  .كما هو حكم العصاة العتاة من المسلمٌن

 : العاقُّر لوالدٌه ال ٌجد رٌح الجنة–رابعاً 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

منَّان : وال ٌجد رٌحها, ٌُراح ُرٌح الجنة من مسٌرة خمسمابة عام ]:وسلم 
 .  [وال ِمْدُمن خمر , وال عاقٌ , بعمله 

خر  علٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن جابر رضً هللا عنه قال
 هللا وِصلوا أرحامكم؛ فإِنَّه لٌس من  اتقوا:ٌا معشر المسلمٌن  ]:وسلم فقال

 .ثواب أسرع ِمْن صلة الرحم 
 فإنَّه لٌس من –الظلم والتطاول على حقوق العباد :  أي– وإٌاكم والبغً

 .عقوبة أسرع من عقوبة البؽً 
اكم وعقوق الوالدٌن  ٌَّ ٌُوجد ِمْن مسٌرة ألؾ عام, وإ  وهللا فإنَّ رٌح الجنة 

 زاٍن –رجل كبٌر السن :  أي–وال شٌخ , وال قاطع رحم, عاٌق : ال ٌجدها 
ٌَبلَء ,   .الحدٌث  [إنَّما الكبرٌاء هلل ربِّ العالمٌن , وال َجارٌّ إزاره ُخ

 : تأثٌر عقوق الوالدٌن على األعمال الصالحة –خامساً 

                                                           

: والحاكم وقال , والبزار, والنسابً , رواه أحمد واللفظ له : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ. صحٌح اإلسناد 
وسٌؤتً فً التحذٌر , كما ورد فً الحدٌث الوارد فً الذٌن أصابتهم النار بذنوبهم  

 .من الذنوب والمعاصً إْن شاء هللا تعالى 

 .(الترهٌب): كما فً  (المعجم الصؽٌر): رواه الطبرانً فً  

وهم فً الموقؾ , ٌشم المإمنون ٌوم القٌامة رٌحها من مسٌرة ألؾ عام : أي 

 .تكرٌماً لهم 
 .(األوسط): رواه الطبرانً فً : قال الحافظ االمنذري  
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ة الجهنً رضً هللا عنه قال جاء رجل إلى النبً صلى : عن عمرو بن ُمرَّ
شهدُت أَْن ال إله إال هللا وأنَّك : هللا علٌه وآله وسلم فقال ٌا رسول هللا 

ٌُت زكاة مالً , وصلٌت الخمس , رسول هللا    .وصمُت رمضان, وأدَّ
 َمْن مات على هذا كان مع النبٌٌن ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ما لم ٌعقَّ – َوَنصب أصبعٌه –هكذا , والصدٌقٌن والشهداء ٌوم القٌامة 
 .[والدٌه 

ورواه ابن خزٌمة وابن , والطبرانً بإسنادٌن أحدهما صحٌح , رواه أحمد 
 للمنذري  (الترهٌب): باختصار كما فً  (صحٌحٌهما): حبان فً 

 : دعاؤه صلى هللا علٌه وآله وسلم على العاقِّ برغام أنفه–سادساً 
قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى اإلمام مسلم 

 .[ثم َرِؼم أنفه , ثم رؼم أنفه , رؼم أنفه  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 َمْن ٌا رسول هللا ؟: قٌل 
فهذا  [من أدرك والدٌه عند الكبر أحدهما أو كلٌهما ثم لم ٌدخل الجنة ]:قال

 .دلٌل على التقصٌر فً برهما واإلحسان إلٌهما 
ؼام وهو التراب : أي [رؼم أنفه  ]:ومعنى  ة , لصق بالرَّ وهذا كناٌة عن شدَّ
لِّ  ألنَّ َمْن لصق أنفه بالتراب هو َموطُا األقدام فقد بلػ الؽاٌة فً , الذُّ
 .الذلِّ 

صَعد النبً صلى هللا علٌه وآله : وعن جابر بن سمرة رضً هللا عنه قال
 .[آمٌن , آمٌن, آمٌن  ]:وسلم المنبر فقال

ٌا محمد َمْن أدرك أحد : أتانً جبرٌل فقال ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 . فقلت آمٌن –آمٌن : أبوٌه فمات فدخل النار َفؤبعده هللا تعالى فقل 

ٌُؽفر له َفؤُدخل النار : فقال ٌا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم 
وذلك لتقصٌره فً التوبة إلى هللا : أي- [آمٌن : فقلت - آمٌن: فؤبعده هللا فقل

 .شهر المؽفرة والرحمة والرضوان اإللهً : تعالى فً هذا الشهر المبارك
ٌُصلِّ علٌك فمات - : جبرٌل علٌه السبلم:  أي–قال  ] َوَمْن ُذكرَت عنده فلم 

صلى هللا علٌه وآله  [آمٌن: فقلت- آمٌن: فدخل النار فؤبعده هللا تعالى فقل
 .وؼفل عن ذكره الؽافلون, وسلم كلَّما ذكر هللا تعالى وذكره الذاكرون 

رواه الطبرانً بؤسانٌد : قال الحافظ المنذري بعد ما ذكر الحدٌث المتقدم 
من حدٌث أبً هرٌرة  (صحٌحه): ورواه ابن حبان فً , أحدها حسن 

 :رضً هللا عنه إال أنه قال فٌه 
                                                           

 .ولم ٌذكر الحج ألّنه فُِرَض بعُد  

 .كما هو شؤن المحافظٌن على أوامر هللا تعالى المخلصٌن له سبحانه  

 .وذلك لتقصٌره فً طاعتهما وبرهما واإلحسان إلٌهما  
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بّرهما فمات فدخل النار ؛  فؤبعده هللا قل  ] ٌَ وَمْن أدرك أبوٌه أَو أحدهما فلم 
 .[ فقلت آمٌن –آمٌن : 

ورواه الحاكم وؼٌره من حدٌث كعب بن عجرة رضً هللا : قال المنذري 
 :وقال فً آخره , عنه 

 َبُعد َمْن أدرك أبوٌه الِكَبر عنده أو أحدهما فلم : فلما رقٌُت الثالثة قال  ]
 .[آمٌن:  قلت –ٌُدخبله الجنة 

 ]:ورواه الطبرانً من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما بنحوه وفٌه : قال
هما دخل النار فؤبعده هللا تعالى وأسحقه  برَّ ٌَ َوَمْن أدرك والدٌه أْو أحدهما فلم 

 .[آمٌن:  قلت –
سمعت رسول هللا : وعن مالك بن عمرو القشٌري رضً هللا عنه قال : قال

َمْن  أعتق رقبة ُمسلمة فهً ِفَداإه من  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول 
ٌُؽفر له فؤبعده هللا تعالى , النار :] وفً رواٌة  [َوَمْن أدرك أحد والدٌه ثم لم 

 .اهـ. رواه اإلمام أحمد من ُطرق أحدها حسن  [وأسحقه
 التوصٌات القرآنٌة باإلحسان للوالدٌن 

 حملته أمه كرهاً ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه إحساناً  }:قال هللا تعالى 
ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثبلثون شهراً حتى إذا بلػ أشده وبلػ 

أربعٌن سنة قال رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى 
والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لً فً ذرٌتً إنً تبت إلٌك وإنً 

أولبك الذٌن نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن . من المسلمٌن 
 .{سٌباتهم فً أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا ٌوعدون

ْعمل به مقترناً بوعظ: الوصٌة هً  ٌَ ففً اآلٌة , التقدم إلى الؽٌر بما 
واالعتناء , الكرٌمة إعبلم بؤَنَّ اإلحسان بالوالدٌن هو أمر ٌجب االهتمام به 

 .دون تقصٌر , بتحقٌقه كامبلً 
حملته َحْمبلً ذا كرٍه : أي {حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً  }:وقوله تعالى 

 }وما تجده من الثقل وؼٌر ذلك , ؛ وهو المشقة التً تعانٌها أثناء الحمل 
 .بمشقة أٌضاً : أي {ووضعته كرهاً 
َقوَي : أي {وحمله وفصاله ثبلثون شهراً حتى إذا بلػ أشده  }:وقوله تعالى 

فتكامل , بلػ مبلػ كمال الرجال: أي {وبلػ أربعٌن سنة  }وَشبَّ وارتجل 
 .فهمه وعقله ومداركه

                                                           

ٌناه : منصوب على المصدر بفعل مقدر أي: قال العبلمة الخطٌب فً تفسٌره   وصَّ

 .اهـ. أن ٌحسن إلٌهما إحساناً 

 .انظر تفسٌر الحافظ ابن كثٌر  
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عن , عن عثمان رضً هللا عنه , روى الحافظ أبو ٌعلى الموصلً بسنده
 : إذا بلغ أربعٌن سنة العبد المسلم ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

 رزقه هللا تعالى اإلنابة :وإذا بلغ ستٌن سنة , خفَّف هللا تعالى حسابه 
ًً وإذا بلغ ثمانٌن سنة, أحبَّه أهل السماء  : وإذا بلغ سبعٌن سنة, إلٌه

 ؼفر هللا :وإذا بلغ تسعٌن سنة , ومحا سٌباته , ثبَّت هللا تعالى حسناته 
ر  , وشفَّعه هللا تعالى فً أهل بٌته , تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تؤخَّ

 .[وُكتب فً السماء أسٌر هللا تعالى فً أرضه 
وقد ُرِوَي : ثم قال, فً تفسٌره عند هذه اآلٌة : هكذا أورد الحافظ ابن كثٌر 

 .وهو فً مسند اإلمام أحمد اهـ, هذا من ؼٌر هذا الوجه 
ٌُكرم عبده المسلم الناشا فً عبادته هلل تعالى وتقواه وٌرفع , فاهلل تعالى 

نِّ وَكُبر , درجاته ومنازله على مراحل السنٌن من عمره  م فً السِّ فكلََّما تقدَّ
 .زاده هللا تعالى إكراماً فوق إكرام 

لهذه األمة , وفوابد عظٌمة , وفً هذا الحدٌث المتقدم بشابر كرٌمة
وذلك لٌزدادوا نشاطاً فً العبادة , المحمدٌة صلى هللا علٌه وآله وسلم 

مٌلوا إلى الكسل أو , وال ٌتقاعسوا عن األعمال الصالحة , والتقوى  ٌَ وال 
 .فإن األمر َجدٌّ , الملل 

ٌَجدَّ   .فإنَّ َمْن جدَّ وجد , فعلى العاقل أَْن 
 }لؽٌره : أي:  {فانصب }من عمل : أي {فإذا فرؼت  }:قال هللا تعالى 

 .فبل كسل وال َبطالة  {وإلى ربك فارؼب 
قال رسول هللا صلى : جاء فً الحدٌث عن أبً بكرة رضً هللا عنه قال

وشرُّ الناس , خٌر الناس من طال عمره وحسن عمله ]:هللا علٌه وآله وسلم 
كما , والحاكم , واإلمام أحمد , رواه الترمذي  [من طال عمره وساء عمله 

 .(الفتح الكبٌر ): فً 
قال : عن عبد هللا بن ُبْسر رضً هللا عنه قال, وروى الترمذي وؼٌره 

خٌر الناس من طال عمره وحسن  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[عمله 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن أنس رضً هللا عنه قال 
 ؟[أال أنببكم بخٌاركم 

 .بلى ٌا رسول هللا : قالوا

                                                           

ٌُظلهم هللا , وهو على طاعة هللا تعالى وتقواه : أي  كما ورد فً حدٌث السبعة الذٌن 

وشاٌب نشؤ فً  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم , تعالى فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله 
 .[عبادة هللا تعالى 
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ُدوا –خٌاركم أطولكم أعماراً  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم   .[ إذا َسدَّ

 .رواه أبو ٌعلى بإسناد حسن : (الترؼٌب( قال فً

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 
 ؟[أال أنببكم بخٌاركم  ]:وسلم 
 .نعم ٌا رسول هللا : قالوا
 .[وأحسنكم أخبلقاً , خٌاركم أطولكم أعماراً  ]:قال

وتحرٌض للمسلم على َبذل جهده , وحثٌّ للعزابم , وفً ذلك تنشٌط للهمم 
, لٌنال بذلك ِرفعة الدرجات , واألقوال الطٌبة, فً األعمال الصالحة
 .وأعالً المقامات 
ة رضً هللا عنه , وروى الترمذي  أن النبً صلى هللا , عن َكْعب بن ُمرَّ

َمْن َشاَب َشٌبة فً اإلسبلم كانت له نوراً ٌوم القٌامة  ]:علٌه وآله وسلم قال 
.] 

عن عبد هللا ابن أبً بكر  (معجم الصحابة  ): وروى اإلمام الَبؽوي فً 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : الصدٌق رضً هللا عنهما قال

صرؾ هللا عنه ثبلثة أنواع من الببلء : أربعٌن سنة: إذا بلػ المرء المسلم 
, خفَّؾ هللا عنه ُذنوبه : فإذا بلغ خمسٌن سنة, الجنون والجذام والبرص : 

 أحبتُه فإذا بلغ سبعٌن سنةرزقه هللا اإلنابة إلٌه  : فإذا بلغ ستٌن سنة
 فإذا بلغ ثمانٌن سنة – [ أحبته أهل السماء ]: وفً رواٌة –المبلبكة 

ُؼِفر له ما تقدم  : فإذا بلغ تسعٌن سنة, ومحٌت سٌباته , أثبتت حسناته 
ر   .[وَشَفع ألهل بٌته , وُسمًِّ أسٌر هللا فً أرضه , من ذنبه وما تؤخَّ

 .[َشفَّعه هللا تعالى فً أهل بٌته ٌوم القٌامة  ]:وفً رواٌة لؽٌر البؽوي
سمعت رسول : عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال, وروى الترمذي 

 :قال هللا جلَّ ذكره  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
, من الجنون : عافٌته من الببلٌا الثبلث  : إذا بلغ عبدي أربعٌن سنة

 .والبرص, والجذام
 .حاسبته حساباً ٌسٌراً  : فإذا بلغ خمسٌن سنة
 . حّببُت إلٌه اإلنابة :فإذا بلغ ستٌن سنة 
ْته المبلبكة  : فإذا بلغ سبعٌن سنة  .أَحبَّ
 .َكتبت حسناته وأَلقٌت سٌباته  : فإذا بلغ ثمانٌن سنة

                                                           

والمراد هنا تسدٌد األعمال واألقوال على الوجه الذي , التسدٌد هو إصابة الهدؾ  

 .{ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سدٌداً  }:قال هللا تعالى , شرعه هللا تعالى 
والبٌهقً  (صحٌحه): وابن حبان فً, رواه اإلمام أحمد ورواته رواة الصحٌح  

 .(الترؼٌب): والحاكم كما فً 
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وُؼفر له ما , أسٌر هللا فً أرضه : قالت المبلبكة  : فإذا بلغ تسعٌن سنة
ر   .[وشفع فً أهل بٌته , تقدم من ذنبه وما تؤخَّ

قال : عن أنس رضً هللا عنه قال, لئلمام البٌهقً  (الزهد): وفً كتاب 
ٌُعمَّر فً اإلسبلم  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٍر  ما من معمِّ

 .الجنون والجذام والبرص : إال صرؾ هللا عنه  : أربعٌن سنة
ٌَّن هللا تعالى حسابه  :فإذا بلغ الخمسٌن  -.جعله ٌسٌراً :  أي–لَ

 .رزقه هللا اإلنابة إلٌه  : فإذا بلغ الستٌن
 .وأحبه أهل السماء , أحبه هللا تعالى  : فإذا بلغ السبعٌن
 .وتجاوز عن سٌباته , َقِبَل هللا تعالى حسناته  : فإذا بلغ الثمانٌن
َر  : فإذا بلغ التسعٌن وُسمًِّ أسٌر هللا , ؼفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما تؤخَّ

 .[وشفع فً أهل بٌته , فً األرض 
الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة ): انظر  هذه األحادٌث الثبلثة فً رسالة 

 .للحافظ ابن حجر العسقبلنً رضً هللا عنه  (والمتؤخرة 
 نهٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم عن تمنً الموت

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
ا ُمحسناً َفلََعلَّه ٌزداد , ال ٌتمنى أحدكم الموت  ]:قال ا ُمسٌباً فلعله , إمَّ وإمَّ

ْسَتْعِتب  : قال (الترؼٌب ): واللفظ للبخاري كما فً ,  رواه الشٌخان [ٌَ
 :وفً رواٌة لمسلم 

ه , ال ٌتمنى أحدكم الموت  ] ٌَ وإنه إذا مات , وال ٌدعو به ِمْن  َقْبِل أَْن ٌؤِت
 .[وإنه ال ٌزٌد المإمَن ُعمره إال خٌراً , انقطع عمله 

هو نهً أُخر  بصورة النفً كما ذكره  [ال ٌتمنى  ]:قال العبلمة المناوي 
 .وهو أبلػ وآكد فً النهً إلخ , القاضً 

 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال
ٌَطول ,  شدٌد ال تتمّنوا الموت ؛ فإن هول المطلعَ  وإّن ِمَن السعادة أَْن 
 .[عمر العبد وٌرزقه هللا تعالى اإلنابة

 ما ٌقوله المسلم إذا اشتد علٌه الضرُّر أو المرض 
ال  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أنس رضً هللا عنه قال

 :ٌتمنى أحدكم الموت لُضرٍّر نزل به؛ فإن كان وال ُبدَّ فاعبلً فْلٌقل
 [وتوفَّنً إذا كانت الوفاة خٌراً لً , اللهم أحٌنً ما كانت الحٌاة خٌراً لً 

 .وأصحاب السنن , رواه الشٌخان 
                                                           

 .وٌرضى عنه , وٌسؤل هللا تعالى أَن ٌتوب علٌه , ٌرجع عن اإلساءة: أي 
 .ٌوم اآلخرة : أي 

 .(الترؼٌب ): والبٌهقً كما فً , رواه اإلمام أحمد بإسناد حسن  
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حتى إذا بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة قال رب أوزعنً أن  }:قوله تعالى 
 .اآلٌة {أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى والدي 

أن أشكر نعمتك  }ألهمنً ووفقنً : أي {أوزعنً }ٌا رب : أي {قال رب }
وتحبٌبه , نعمة الهداٌة لئلٌمان : وهً {التً أنعمت علً وعلى والدي 

ولكن هللا حبب  }قال هللا تعالى , وهذا أعظم النعم وأجمع النعم , إلٌهم 
إلٌكم اإلٌمان وزٌنه  فً قلوبكم وكره إلٌكم الكفر والفسوق والعصٌان 

 .{فضبلً من هللا ونعمة وهللا علٌم حكٌم . أولبك هم الراشدون 
 }:وقد امتنَّ هللا تعالى على عباده بالنعم التً ال ُتَعدُّ وال ُتحصى قال تعالى 

 .{وإن تعدوا نعمة هللا ال تحصوها 
َته بها , ولكنَّ أعظم النعم التً امتنَّ بها على عباده المإمنٌن  وأعلن ِمنَّ

 :علٌهم هما اثنتان 
بل هللا ٌمن علٌكم أن هداكم لئلٌمان  }:قال هللا تعالى , نعمة اإلٌمان : أُوالها

 .{إن كنتم صادقٌن 
الذي هو , بعثة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : والثانٌة هً

وحبٌب ربِّ العالمٌن صلوات , وخاتمهم أجمعٌن, إمام األنبٌاء والمرسلٌن 
قال هللا تعالى معلناً بهذه النعمة , هللا تعالى وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن

لقد من هللا على المإمنٌن إذ بعث فٌهم رسوالً  }:والِمنَّة العظمى , الكبرى 
من أنفسهم ٌتلوا علٌهم آٌاته وٌزكٌهم وٌعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 

 .{من قبل لفً ضبلل مبٌن 
فنالت هذه األمة المتبعة لهذا السٌد األكرم صلى هللا علٌه وآله وسلم أشرؾ 

ة أُخرجت للناس , وأعلى الدرجات, المقامات  وجعلهم هللا , وكانوا خٌر أُمَّ
 .تعالى ُشهداء على الناس 

 .اآلٌة {كنتم خٌر أمة أخرجت للناس  }:قال تعالى 
 أي خٌاراً عدوالً فوق – {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  }:وقال تعالى 

لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول  } –األخٌار والعدول قبلكم 
 . {علٌكم شهٌداً 

فٌشهدون ٌوم القٌامة على األمم السابقة بؤنَّ ُرسلهم َقْد بلؽتهم الرساالت 
وٌشهد سٌدنا رسول هللا صلى هللا , وبلؽتهم الببلؼات الربانٌة , اإللهٌة 

 :علٌه وآله وسلم لهم بالعدالة والتزكٌة كما جاء ذلك فً الحدٌث 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال

-: لنوح : أي:-  فٌقول هللا تعالى –ٌوم القٌامة :  أي–ٌجًء نوح َوأُمته  ]:
 .هل بلَّؽَت ؟

 نعم أي ربِّ ؟: فٌقول 
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 .هل بلؽكم ؟: فٌقول هللا تعالى ألمته 
 .ال: فٌقولون 

 .من ٌشهد لك ؟: فٌقول لنوح 
 .محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم وأمته : فٌقول 

 .[فتشهد أنه قد بلَّػ 
 {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس  }:وهو قوله تعالى 

 .(التٌسٌر): كما فً , والترمذي, رواه البخاري , اآلٌة 
وهكذا تشهد أُمة سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم لجمٌع الرسل 

 :بالتبلٌػ 
قال رسول هللا صلى : عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد

ٌجًء النبً ٌوم القٌامة ومعه الرجبلن وأكثر من  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
ٌُدعى قومه فٌقال لهم , ذلك   ؟-نبٌهم : أي- هل بلؽكم هذا ؟: ف

 .ال : فٌقولون 
 هل َبلؽَت قوَمك ؟: فٌقال له
 .نعم: فٌقول
 .َمْن ٌشهد لك ؟: فٌقال
 .محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم وأمته : فٌقول

هل بلَّػ هذا : فٌدعى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم وأُمته فٌقال لهم 
 .قومه؟

 -.نعم: تقول أمة  محمد صلى اله علٌه وآله وسلم :  أي–نعم : فٌقولون 
 .وما علمكم ؟: فٌقال 

 فؤخبرنا – سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم –جاءنا نبٌنا : فٌقولون 
 .[أنَّ الرسل قد بلَّؽوا 

 }-  عدوالً – {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  }:فذلك قوله عز وجل ]:قال
فٌعّدلكم : أي {لتكونوا شهداء على الناس وٌكون الرسول علٌكم شهٌداً 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم , وٌزكٌكم 
قال رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت علً وعلى  }:قوله تعالى 

والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لً فً ذرٌتً إنً تبت إلٌك وإنً 
 .{من المسلمٌن 
صالحاً بالتنوٌن لٌدل على  {وأن أعمل صالحاً ترضاه  }:قوله تعالى 

والعمل الصالح هو العمل , والصبلح ضد الفساد , التفخٌم والتكثٌر 
, والؽرور , والعجب , والسالم من الرٌاء , الموافق لما شرعه هللا تعالى 

 .وِمْن جمٌع اآلفات التً تمنع ِمَن القبول , والِكْبرِ 
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, ألنال به رضاك عنً, مرضٌاً لك : أي {صالحاً ترضاه  }:قوله تعالى 
 .فؤكون مبتؽٌاً بعملً رضوانك وفضلك 

فإذا صلح العبد المإمن بالعمل الصالح صار صالحاً للترقً فً مقامات 
وبذلك ٌكون من الصالحٌن الذٌن ٌتوالهم هللا , ومراتب الحبِّ , القرب 
 .تعالى 

: أي {إن ولًٌ هللا الذي نزل الكتاب وهو ٌتولى الصالحٌن  }:قال هللا تعالى 
 .ٌتوالهم على حسب صبلحهم 

والصالحون على مراتب فتولًِّ هللا تعالى للصالح , فالصبلح على مراتب
 .على حسب مرتبته فً الصبلح 

ولما كان سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم قد نال أعلى مقام فً 
ه هللا تعالى –على وجه انفرد به ؛ ال ٌشاركه فٌه ؼٌره , الصبلح   َخصَّ

وأمره هللا تعالى أَْن ٌعلن بذلك فقال سبحانه , وأعلن ذلك , بتولٌة خاّصة له
قل ٌا رسول : أي {إن ولًٌ هللا الذي نزل الكتاب وهو ٌتولى الصالحٌن  }:

التً هً فوق كل : الذي توالنً بالتولٌة الخاصة بً {إن ولًٌ هللا  }:هللا 
وفً هذه اآلٌة دلٌل قاطع ظاهر على أَنَّه صلى هللا علٌه وآله وسلم , تولٌة 

وأَنَّ مقامه فً الصبلح َفوق , هو سٌد الصالحٌن ِمن عباد هللا أجمعٌن 
كما تدل على ذلك , على وجه االنفراد واالختصاص به, جمٌع المقامات 
والنبً , ِهْمَت فً محبة هذا الرسول األكرم : فإذا فهمَت , اآلٌة الكرٌمة 

م , وإمام المرسلٌن صلوات هللا تعالى علٌه وعلٌهم, خاتم النبٌٌن , المعظَّ
فً كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم , وعلٌنا أجمعٌن , وعلى آله وآلهم 

 .هللا العظٌم 
اجعل الصبلح َسارٌاً فً ذرٌتً : أي {وأصلح لً فً ذرٌتً  }:قوله تعالى 

ى فعل , راسخاً فٌهم ,  لٌدل على , أصلح بفً الدال على الظرفٌة :َفَعدَّ
ولزومه , وكونهم كالظرؾ له؛ لتمكنه فٌهم, َسرٌان الصبلح فً الذرٌة 

 .إٌاهم 
إنً ُتبت إلٌك : والمعنى  {إنً تبت إلٌك وإنً من المسلمٌن }:قوله تعالى 
ة ؛ عن جمٌع ما ال ترضاه , توبة مطلقة : وِمْن جمٌع الذنوب, شاملة وعامَّ

ها وعبلنٌتها, كبٌرها وصؽٌرها  .ما علمُت منها وما لم أعلم , ِسرِّ
, اعتقاداً فً العقابد: المستسلمٌن ألوامرك : أي {وإنً من المسلمٌن }

مَت من , وعمبلً بما أوجبت من األعمال واألقوال  وتركاً لما حرَّ
ووفقنا للقٌام بجمٌع ما , وثبتنا على ذلك, فؤِعنَّا على ذلك, المحرمات 

 . آمٌن –هنالك مما أمرتنا به 
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أولبك الذٌن نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن  }:قوله تعالى 
 .{سٌباتهم فً أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا ٌوعدون 

الذٌن  }ورفعة منزلتهم , ٌشٌر إلى ُعلُوِّ مرتبتهم  {أولبك }:قوله تعالى 
 ففٌه تضمٌن معنى العفو –نقبل منهم َبْعَد أْن نعفو عنهم : أي {نتقبل عنهم 

فإنها جمٌعها , والعبادات , من الطاعات والقربات  {أحسن ما عملوا } –
ا أعمالهم المباحة التً عملوها , هً أحسن أعمالهم  فإن المباح َحسن , وإمَّ

ٌُوصؾ بؤنَّه سٌا  ٌُثاب علٌه, وال  وأما األعمال السٌبة التً , ولكن ال 
 {ونتجاوز عن سٌباتهم فً أصحاب الجنة  }:عملوا فهً كما قال سبحانه 

 .داخلٌن فً جملتهم , منتظمٌن فً سلكهم, كابنٌن فً ِعدادهم : أي
 فً الدنٌا وعلى لسان رسول هللا {وعد الصدق الذي كانوا ٌوعدون  }

ٌُخبر عن هللا جل وعبل الذي قال فً , صلى الهه علٌه وآله وسلم  الذي جاء 
 . اآلٌات  {وعد هللا المإمنٌن والمإمنات جنات  }:كتابه العزٌز 

 ذكرى 
أكثرا ِمْن هذا الدعاء الذي علَّمنا هللا : أٌها األخ المسلم واألخت المسلمة 

ٌَّاه  إلى تمام اآلٌة  {قال رب أوزعنً أن أشكر نعمتك  }:وهو , تعالى إ
كما أَنَّ فً هذا الدعاء , وزٌادة فٌه, فإنَّ فً ذلك تثبٌتاً إلٌمانك , الكرٌمة 
اً بوالدٌك , خٌراً لك  وواظب علٌه , فؤكثر منه , وإصبلحاً لذرٌتك, وبرَّ

واختمه بالصبلة على النبً صلى , وسابر أوقات اإلجابة , وراء الصلوات 
 .هللا علٌه وآله وسلم 

 :ومن التوصٌات القرآنٌة بالوالدٌن إحساناً 
وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه وبالوالدٌن إحساناً إما  }:قول هللا تعالى 

ٌبلؽن عندك الكبر إحدهما أو كبلهما فبل تقل لهما أؾ وال تنهرهما وقل 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما . لهما قوالً كرٌماً 

 . آمٌن –َربِّ ارحمهما كما ربٌانً صؽٌراً  {كما ربٌانً صؽٌراً 
 .َحَكم َوأَْوجب شرعاً : أي {وقضى ربك  }:قوله تعالى 

 .وتشرٌعً , تكوٌنً : وهو نوعان - والقضاء هو الحكم
وٌبلزمه األمر التكوٌنً , فالقضاء التكوٌنً هو نافذ حكمه وواقع ال محالة 

بدٌع السماوات واألرض وإذا قضى أمراً فإنما ٌقول  }:كما قال هللا تعالى 
 .{له كن فٌكون 
 .{سبحانه إذا قضى أمراً فإنما ٌقول له كن فٌكون  }:وقال هللا تعالى 

                                                           

هو مصدر مإكد لمضمون  {وعد الصدق  }: قال العبلمة الخطٌب فً تفسٌره  

نتقبل عنهم  }:فٌكون قوله تعالى , ألن قوله تعالى فً معنى الوعد , الجملة السابقة 
 .اهـ. وعداً من هللا تعالى لهم بالتقبل والتجاوز {  ونتجاوز } {
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 .وهذا عامٌّ وشامل لجمٌع ما كان وما سٌكون 
المشتملة , وأما القضاء التشرٌعً فهو شامل ألحكام هللا تعالى التشرٌعٌة 

إلى , والتحلٌل والتحرٌم , وعلى األوامر والمناهً , على العقابد اإلٌمانٌة 
 .ما وراء ذلك 
حق هلل : ألنَّ العبادة هً  {وقضى ربك أال تعبدوا إال إٌاه  }:قوله تعالى 
 ًٌّ ذلك ألنَّه , واجب على عباده أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌباً , تعالى ذات

كما بٌن ذلك , البارئ المصور , الخالق الرازق , هو ربُّ العالمٌن 
ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذٌن من قبلكم  }:سبحانه بقوله 
الذي جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء . لعلكم تتقون

 {ماء فؤخر  به من الثمرات رزقاً لكم فبل تجعلوا هلل أنداداً وأنتم تعلمون 
وتعلمون أنَّ الذي ٌدعوكم إلٌه رسول , أَنَّه ال ٌقدر على ذلك ؼٌره سبحانه 

 .هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم من التوحٌد هو الحق الذي ال شك فٌه 
أردؾ ذلك بذكر وجوٍه من األسباب التً , فلما أمر سبحانه الناس بعبادته 

, وتلك الوجوه مشهودة مربٌة , ُتوجب علٌهم عبادته وحده سبحانه وتعالى 
ٌَّته قطعٌة  .وداللتها على وجوده سبحانه ووحدانٌته فً ربوبٌته وأُلْوِه

ٌم على العباد أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌباً  كما جاء فً , فحقٌّ واجب محتَّ
أَنَّ النبً صلى هللا , عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه , الحدٌث المتفق علٌه

 .[ٌا معاذ ]:علٌه وآله وسلم قال له 
 .لبٌك ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : فقال
 .[أتدري ما حق هللا على عباده  ]:قال
 .هللا ورسوله أعلم: قلت

حقُّ هللا على عباده أن ٌعبدوه وال ٌشركوا  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .الحدٌث [به شٌباً 

ب): وقد ذكرته بنصه وتمامه فً كتاب  وتكلمُت على , وؼٌره (التقرُّ
بلً فارجع إلٌه   .شرحه وعلى معنى العبادة كبلماً مفصَّ

وبالوالدٌن إحساناً إما ٌبلؽن عندك الكبر أحدهما أو كبلهما  }:قوله تعالى 
 .{فبل تقل لهما أؾ وال تنهرهما وقل لهما قوالً كرٌماً 

ًْ أحسنوا بهما , وأن ُتحسنوا بهما إحساناً : أي. {وبالوالدٌن إحساناً  } أٍو
عبدوه وال , فبعد ما ذكر سبحانه وتعالى حقه على عباده , إحساناً  ٌَ وهو أن 

وذلك بؤَْن , ذكر َبعد ذلك حق الوالدٌن على األوالد , ٌشركوا به شٌباً 
د سبحانه , ؼٌر مشوب بإساءة , ٌُحسنوا بهما إحساناً كامبلً خالصاً  ثم أَكَّ

ورعاٌة األدب الكامل معهما حال , التوصٌة بهما وشدة االهتمام بشؤنهما 
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 ٌبلؽن عندك الكبر أحدهما أو كبلهما فبل إما }:الكبر فقال سبحانه وتعالى
 .ال تقل لواحد منهما حالتً االنفراد واالجتماع : أي {تقل لهما أؾ 

أو اسم فعل , وهو اسم صوت ٌدل على التضّجِر  {فبل تقل لهما أؾ }
وال , ال تتضجر أبداً مما ٌصدر منهما: والمعنى  , أتضجر: بمعنى 

 .وتحمُّل مإنتهما والعناٌة التامة بهما , تستثقل ِمن خدمتهما 
, ٌدل على النهً عن جمٌع ما فٌه إٌذاء لهما {أؾ }والنهً عن قول 

ٌَّة   .بطرٌق األولى :  أي–وإزعا  لهما داللة أَْولَِو
أو  , ال ٌصدر منك إلٌهما فعل قبٌح: أي {وال تنهرهما  }:قوله تعالى 

 .مقابلة فٌها ؼلظة أو خشونة وجه 
ونهى عن إٌذابهما بالفعل  {أؾ}فنهى سبحانه عن إٌذابهما بالقال ولو بكلمة 

 .أو الحال التً فٌها ٌقابلهما
, والمقابلة الحسنة, وبالفعل الحسن, ثم أمر سبحانه بالقول الحسن معهما

ناً حسناً  {وقل لهما قوالً كرٌماً  }:فقال سبحانه  ٌِّ باً ل ٌِّ لٌس , بتؤدب وتعظٌم, ط
 {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  }, وال استهانة بهما, فٌه إٌذاء لهما

مع , وجمٌع أفعالك , فً حالك ومقابلتك : تواضع لهما كامل التواضع : أي
 َبعٌداً ُكلَّ البعد عما فٌه شراسة أو –التذلل لهما من شدة رحمتك علٌهما 

 .أو جفوة , ؼلظة 
وادُع هللا تعالى بؤن ٌرحمهما فً  {وقل رب ارحمهما كما ربٌانً صؽٌراً  }

وبدعابك لهما , وبعد وفاتهما رحمة تشملهما فً الدنٌا واآلخرة , حٌاتهما
, ٌرحمك هللا تعالى فً الدنٌا واآلخرة أٌضاً : بالرحمة فً الدنٌا واآلخرة 

كما جاء فً , وفً هذا ِبرٌّ بهما, فتدعو لهما فً حٌاتهما وبعد وفاتهما 
ٌا رسول هللا َهْل : أَنَّ رجبلً قال-  كما تقدم–الحدٌث الذي رواه أبو داود 

 .َبِقً ِمْن برِّ أَبويَّ شًٌء أبرهما به بعد موتهما ؟
واالستؽفار لهما و , الصبلة علٌهما : نعم ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وصلة الرحم ,  ِمْن َبْعدهما–من وصٌة أو ؼٌرها :  أي–وإنفاذ عهدهما 
 .[وإكرام صدٌقهما , التً ال ُتوصل إال بهما 

قال رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال , وروى البٌهقً 
؛ فبل , إنَّ العبد لٌموت والداه أو أحداهما  ]:علٌه وآله وسلم  وإنه لهما لعاقٌّ
اً , وٌستؽفر لهما, ٌزال ٌدعو لهما  كتبه هللا تعالى بارَّ ٌَ  .[حتى 

                                                           

ا )    إْن الشرطٌة َوَما المؤتً بها للتؤكٌد : مركبة ِمْن  (إمَّ

 .وفٌه عدة لؽات , وؼٌره (روح المعانً): انظر تفسٌر  
 .انظر تفسٌر ابن كثٌر 
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بلؽنً أَنَّ َمْن َعقَّ والدٌه فً  ): عن األوزاعً قال , وأخر  البٌهقً 
ْسَتِسبَّ لهما , واستؽفر لهما, ثم َقضى دٌناً إن كان علٌهما , حٌاتهما  ٌَ ولَْم 

ثم , َوَمْن برَّ والدٌه فً حٌاتهما ,  ُكِتَب باراً –لم ٌتسبب فً سبهما :  أي–
ٌَقض دٌناً إن كان علٌهما  كتب : واستسبَّ لهما , ولم ٌستؽفر لهما, لم 

 .(عاقَّاً 
ٌرفعه إلى النبً , عن محمد بن النعمان , وابن أبً الدنٌا , وروى البٌهقً 

َمْن زار قبر أبوٌه أو أحدهما فً كل جمعة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 .[ُؼفر له وكتب بّراً : 

عن النبً صلى , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى الحكٌم الترمذي 
: من زار قبر أبوٌه أو أحدهما فً كل جمعة مرة ]:هللا علٌه وآله وسلم 

اً  : وقال الشارح ( الجامع الصؽٌر: )كذا فً  [َؼفر هللا تعالى له وُكتَب َبرَّ
 .اهـ. ورواه الطبرانً أٌضاً 

 .وفً سابر األوقات, وال َتنس قراءة سورة ٌس عند قبرهما حٌن َتزورهما 
إن رسول هللا : عن معقل بن ٌسار رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد 

نزل مع كل , البقرة َسنام القرآن وذروته ]: صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
ِمْن  {هللا ال إله إال هو الحً القٌوم  }واسُتخرجت , آٌة منها ثمانون ملكاً 

 .[تحت العرش فوصلت بها 
ٌُرٌد , وٌس قلب القرآن  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ال ٌقرإها رجل 

ورواه  [اقرإوها على موتاكم , هللا تعالى والدار اآلخرة إال ُؼفر له 
كما , والطبرانً وؼٌرهم , وابن ماجه  (عمل الٌوم واللٌلة ): النسابً فً 

 .(الدر المنثور ): فً 
قال رسول : عن َمْعقل بن ٌسار رضً هللا عنه قال, وروى اإلمام أحمد 

ورواه , ٌس: ٌعنً [اقرإوها على موتاكم  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .(تفسٌر ابن كثٌر  ): أبو داود والنسابً وابن ماجه كما فً 

كما علٌه المحققون , وهذا ٌشمل قراءتها عند احتضار المٌت ؛ وبعد ذلك 
 .من أهل العلم 

           هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وإرشاده 
    إلى رحمة الصغٌر وتوقٌر الكبٌر ومعرفة حق العالِم 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , عن ابن عباس رضً هللا عنهما 
ْرَحم صؽٌرنا  ]: ٌَ ا َمْن لَْم  ٌُوقِّر كبٌرنا , لٌس ِمنَّ وٌؤمر بالمعروؾ وٌنه , َو

 .[عن المنكر 
                                                           

 .رامزاً لحسنه  (الجامع الصؽٌر): كما فً , والترمذي , رواه اإلمام أحمد  
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أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما 
ٌَرحم صؽٌرنا  ]:وسلم قال  ٌَْعرؾ َشَرؾ كبٌرنا , لٌس منا َمْن لَْم   .[و

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ُعبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال 
ٌُجلَّ كبٌرنا - [لٌس ِمْن أمتً  ]:وفً رواٌة - لٌس مّنا ]:وآله وسلم  , َمْن لَْم 

ٌَرحم صؽٌرنا ٌَعرؾ لعالمنا حقه , و  .[و
فإنَّ قوله صلى هللا ,فً هذه األحادٌث المتقدمة بٌان وجوب رعاٌة الحقوق 

وزجر لَِمن , وتهدٌد خطٌر, فٌه تحذٌر كبٌر  [لٌس منا ]:علٌه وآله وسلم 
قُم بهذه الحقوق ٌَ  .لم 
ٌُعطٌه َحقَّه ِمَن الرفق به: فرحمة الصؽٌر هً , والشفقة علٌه, أَْن 

 .واإلحسان إلٌه
 .وإكرامه , وتعظٌمه , تبجٌله : وتوقٌر الكبٌر هو 

معرفة َحق العالم هو  : ومعرفة حق العالِم هو كما قال الحكٌم الترمذي
 }:بؤَن ٌعرؾ قدره بما رفع هللا تعالى ِمْن قدره قال هللا تعالى , حق العلم 

فٌعرؾ له درجته  {ٌرفع هللا الذٌن آمنوا منكم والذٌن أوتوا العلم درجات 
 .اهـ. بما آتاه ِمن العلم , التً َرفع هللا تعالى لَه

عن أبً موسى األشعري رضً هللا عنه أَنَّ رسول هللا , وروى أبو داود 
إنَّ من إجبلل هللا تعالى إكرام ذي الشٌبة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

وإكرام ذي , ؼٌر الؽالً فٌه وال الجافً عنه: وحامل القرآن , المسلم 
 (.الترؼٌب: )كذا فً  [السلطان المقسط

َن صلى هللا علٌه وآله وسلم أَنَّ الِمستخفَّ بأولئك هو منافق  ٌَّ  :وَب
عن رسول هللا صلى هللا , عن أبً أمامة رضً هللا عنه , روى الطبرانً 

ذو الشٌبة فً اإلسبلم : ثبلث ال ٌستخؾُّ بهم إال منافق ]:علٌه وآله وسلم قال
 (.الترهٌب: )كما فً  [وإمام مقسط , وذو العلم , 

 ,وقد جاءت األحادٌث الكثٌرة فً بٌان فضل العلم والعلماء 
سمعت رسول هللا : ومن ذلك ما جاء عن أبً الدرداء رضً هللا عنه قال

ْطلُب به علماً  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول ٌَ سلك هللا : َمْن َسلك َطرٌقاً 
 .تعالى به طرٌقاً ِمْن ُطِرق الَجنَّة 

 .وإنَّ المبلبكة لتضُع أجنحتها رضاً لطالب العلم 

                                                           

إلى صحته  (الجامع الصؽٌر): ورمز فً , والحاكم, والترمذي, رواه اإلمام أحمد  

 .ورواه أبو داود أٌضاً : وقال المناوي , 
 .وشرحه رامزاً لحسنه (الجامع الصؽٌر): كذا فً  

 .كما نقله العبلمة المناوي عنه 
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والِحٌتان فً , وإنَّ العالِم لٌستؽفر له َمْن فً السماوات وَمْن فً األرض 
 .جوؾ الماء 

 .وإن فضل العالم على العابد كفضل الَبْدِر على سابر الكواكب 
 .وإنَّ العلماء ورثة األنبٌاء 

ثُّوا دٌناراً وال درهماً  ثوا العلم , وإِنَّ األنبٌاء لم ٌورِّ فمن أَخَذهُ , ولكن ورَّ
 .[أَخذ بحظٍّر وافٍر 

. والترمذي , وهذا لفظه , أخرجه أبو داود  : (تٌسٌر الوصول): قال فً 
 .اهـ

أَنَّ النبً , عن أبً أمامة رضً هللا عنه , وروى الترمذي فً حدٌث 
وأهل السماوات وأهل , إّن هللا ومبلبكته  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

ٌُصلُّون على : والحٌتان فً البحر , حتى النملة فً جحرها , األرض  ل
 (.التٌسٌر: )كذا فً  [ُمَعلِّم الناس الخٌر 

: من حدٌث أبً أمامة رضً هللا عنه أٌضاً وقال (الترؼٌب): ورواه فً 
 .حدٌث حسن صحٌح : رواه الترمذي وقال

ار من حدٌث عابشة أم المإمنٌن رضً هللا تعالى عنها : قال  –ورواه البزَّ
ٌَستؽفر له كلُّ : ُمعلُِّم الخٌر  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم , مختصراً 

 .[شًء حتى الحٌتان فً البحر 
 : وٌنبغً للمسلم أن ٌسأل هللا تعالى الزٌادة ِمَن العلم النافع والَعَمِل بهِ 

أنَّ النبً صلى هللا علٌه , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 
, وعلِّمنً ما ٌنفعنً , اللهم انفعنً بما علَّمتنً  ]:وآله وسلم كان ٌقول

 .وزدنً علماً 
 .[وأعوذ باهلل ِمْن حال أَهل النار , الحمد هلل على كل حال 

 .وفً هذا تعلٌم لؤلمة بؤن ٌسؤلوا هللا تعالى ذلك
كان رسول هللا : وعن أمِّ المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا عنها قالت 

ال إله إال أَنت سبحانك  ]: صلى هللا علٌه وآله وسلم إذا استٌقظ من اللٌل قال
 .وأسؤلك رحمتك , أستؽفرك اللهم لذنبً , اللهم وبحمدك 

َوَهْب لً ِمْن لدْنك رحمًة , وال ُتزْغ َقلبً َبْعد إذ هدٌتنً , اللهم زدنً علماً 
 .[إنَّك أنت الوهاب 

 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى الرحمة بالحٌوان والنهً عن تعذٌبه 

                                                           

 .رامزاً لحسنه  (الجامع الصؽٌر): رواه الترمذي وابن ماجه كما فً  

 .(التٌسٌر): رواه أبو داود كما فً  
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
فوجد ِبْبراً َفنزل بها , بٌنما رجل ٌمشً بطرٌق اشتدَّ علٌه العطش  ]:وسلم 

أخر  لسانه من شدة العطش :  أي–فشرب؛ ثم خر  وإذا كلب ٌلهُث 
 .من العطش - التراب:  أي–ٌؤكل الثرى - والحرِّ 

فنزل فً , لقد بلػ هذا الكلب ِمَن العطش ِمْثل الذي بلػ منً : فقال الرجل 
 –خر  من الببر :  أي–ثم أمسكه بفٌه حتى َرقً , فمؤل ُخفَّه ماءً , الببر 

 .[فسقى الكلب ؛ فشكر هللا تعالى له فؽفر له 
إنَّ لنا فً رحمة البهابم :  أي–ٌا رسول هللا وإن لنا فً البهابم أجراً : قالوا 
 .أجراً 

فً رحمة كل : أي [فً كل كبٍد َرْطبة أجر  ]:فقال صلى علٌه وآله وسلم 
 .ذات روح أجر 

 .أخر  هذا الحدٌث الثبلثة وأبو داود : (تٌسٌر الوصول): قال فً
عن , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (صحٌحه): ورواه ابن حبان فً 

َدَنا رجل إلى ببر فنزل فشرب  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 فرحمه؛ فنزع أحد –ِمْن شدة العطش :  أي–وعلى الببر َكلٌب ٌلهُث , منها 

: قال( الترؼٌب: )كذا فً  [ فشكر هللاُ تعالى له فؤدخله الجنة –خفٌه فسقاه 
كما : أي. اهـ. وأبو داود أطول من هذا , والبخاري ومسلم , ورواه مالك

 .تقدم 
قال رسول هللا صلى : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال, وروى الشٌخان 

ة ربطتها ؛ َفلم ُتطعمها  ]:هللا علٌه وآله وسلم  , دخلت امرأة النار فً هرَّ
 .[ تؤكل ِمْن خَشاش األرض –تتركها :  أي–ولم َتَدعها 

ها وحشراتها : أي  .(التٌسٌر): كذا فً , هوامِّ
ٌُعذب الحٌوانات  ة عذاب َمْن   .وفً هذا الحدٌث الشرٌؾ دلٌل على ِشدَّ

دخل رسول هللا صلى هللا : وعن عبد هللا بن جعفر رضً هللا عنهما قال
, فإذا فٌه َجَمٌل ,  لرجل من األنصار – ُبستاناً –علٌه وآله وسلم حاِبطاً 

ًَّ صلى هللا علٌه وآله وسلم حنَّ وذرفت عٌناه  فؤتاه رسول , فلما رأى النب
 ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فمسح ِذفراه وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .؟ [هذا الجمل - مالك:  أي–َمْن ربُّ 
 .هو لً ٌا رسول هللا ؟: فقال فتًى ِمَن األنصار 

أفبل تتقً هللا فً هذه البهٌمة التً َملَّكَك  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ًَّ أَنَّك ُتجٌعه   .تتعبه بكثرة استعماله:  أي– [وُتدببه , هللا إٌاها ؟ فإنَّه شكا إل

هو : وذفرى البعٌر : قال , أخرجه أبو داود  : (تٌسٌر الوصول): قال فً 
ه  ٌْ  .اهـ. الموضع الذي ٌعرق من قفاه خلؾ أُُذَن
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 :تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم من إٌذاء الطٌر 
كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً مسعود رضً هللا عنه قال 

رًة معها فرخان , فانطلق لحاجته, وسلم فً َسَفٍر  َفؤََخْذنا َفرخٌها , فرأٌنا ُحمَّ
ش ,  وترخً , فوق فرخٌها ترفرؾ :  أي–فجاءت الُحمرةُ َفَجَعلت ُتَعرِّ

 .وتدنو من األرض , جناحٌها 
وا  ]:فجاء النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال َمْن فجع هذه بولدٌها ؟ ُردُّ

 .[ولدٌها إلٌها 
من أحرق  ]:قد أحرقناها فقال- موضع النمل:  أي–ورأى قرٌة نمل 

 .؟[هذه
 .نحن : قلنا

ب بالنار إالّ ربُّ  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌُعذِّ ْنبؽً أْن  ٌَ إنَّه ال 
 .[النار

 .(التٌسٌر): رواه أبو داود كما فً 
رةُ ِبَضم الحاء : وقال نوع ِمَن الطٌر بشكل العصفور : وتشدٌد المٌم , الُحمَّ
 .اهـ. 

وعن إْزعاجها فً , تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم ِمْن قتل الطٌر عبثاً 
 :أوكارها

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما 
ٌَسؤله هللا  ]:وسلم قال ما من إنسان ٌقتل ُعصفوراً فما فوقها بؽٌر حقها ؛ إالَّ 

 .[عنها ٌوم القٌامة 
 ٌا رسول هللا وما حقها ؟: قٌل
 .[وال تقطع رأسها فترمً به , أْن تذبحها فتؤكلها  ]:قال

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن الشرٌد رضً هللا عنه قال
 إلى –شكى بصوت عاٍل :  أي–َعجَّ : َمْن قتل ُعصفوراً َعَبثاً  ]:وسلم ٌقول

ولم ٌقتلنً , ٌا ربِّ ؛ إنَّ فبُلناً قتلنً عبثاً : هللا تعالى ٌوم القٌامة ٌقول
 .[منفعةً 

أَنَّ النبً صلى هللا , عن أمُّ ُكْرز رضً هللا عنها , وروى أبو داود والحاكم 
وا الطٌر على َمِكنَّاتها  ]:علٌه وآله وسلم قال أقروها :  أي–جمع َمِكنَّة  [أقرُّ

وال تتعرضوا لها , وال تزعجوها , فبل ُتَنفِّروها عن بٌضها , فً أوكارها 
 .اهـ  المناوي . 

 :تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم ِمْن تعذٌب الشاة ونحوها عند الذبح 
                                                           

 .اهـ. صحٌح اإلسناد : والحاكم وقال, رواه النسابً: (الترهٌب): قال فً  
 .اهـ (صحٌحه): وابن حبان فً , رواه النسابً : (الترهٌب): قال فً  
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ٌُحدُّ شفرته , عن ابن عباس رضً هللا عنهما   –أَنَّ رجبلً أضجع شاًة وهو 
َنُه : أي ٌْ أترٌد أن ُتمٌتها  ]: فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم –ِسَك

تٌن ؟ هبلَّ أَْحَدْدَت َشفرتك َقبَل أَْن ُتضجعها   .[مرَّ
عن , عن أبً ٌعلى شداد بن أوس رضً هللا عنه , وروى اإلمام مسلم 

إنَّ هللا َكتب اإلحسان على كل  ]:رسول الهم صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
ٌُحدَّ أحدكم , وإذا ذبحتم فؤحسنوا الذْبحةَ , فإذا َقَتْلُتم فؤحسنوا الِقْتلَة , شًء  وْل
 .[ولٌرْح ذبٌحته , َشْفرته 

وفً ِحَكم , وتفكر فً عظمة هذا الدٌن القوٌم, فتدبَّر أٌها اإلنسان العاقل 
ٌِّدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم إمام , هذا الشرع الحكٌم الذي جاء به َس

 .ورحمة للعالمٌن , المرسلٌن 
, لقد جاء صلى هللا علٌه وآله وسلم بدٌن جامع لمصالح العباد والببلد

والقٌام , وأداء الواجبات , جاء بحفظ الحقوق, وسعادة الدنٌا واآلخرة
وبرحمة , وبرحمة البهابم والحٌوان, وبرحمة اإلنسان , بالمسإولٌات 

ٌَّن أَنَّ جمٌع ذلك له اعتباره ومنزلته فً اإلٌمان , الطٌور ووزنه فً , وب
ٌُسؤل اإلنسان عن ذلك كلِّه؛ ٌوم ٌقوم الناس لرب , المٌزان  وسوؾ 
 .العالمٌن 

ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة فبل تظلم نفس شٌباً  }:قال هللا تعالى 
 .{وإن كان مثقال حبة من خردل أتٌنا بها وكفى بنا حاسبٌن 

 ):  عن السٌدة عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عنها قال, روى الترمذي 
ْكِذُبوننً : ٌا رسول هللا: جاء رجل فقال  ٌَ ن  ٌْ ٌَخونوننً, إّن لً َمْملُوك , و
ْعُصوننً  ٌَ -ؼداً فً اآلخرة: أي- فكٌؾ أنا منهم ؟ , فؤَْشِتُمهم وأْضِربهم , و

. 
ٌُحَسب ما  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  إذا كان ٌوم القٌامة 
ٌَّاهم  ٌِّاهم بقدر , خانوك وكذبوك وعصوك ؛ وعقابك إ فإْن كان عقابك إ

 .ال لك وال علٌك : كان َكفافاً : ذنوبهم 
ٌَّاهم دون ذنوبهم   .كان َفْضبلً  لََك ؟: وإن كان عقابك إ
ٌَّاهم َفوَق ُذنوبهم   .[اقتص لَُهم منك الفضل : وإْن كان ِعَقابك إ

ى الرجل ٌبكً   .(فتنحَّ
 }:أَما تقرأ قول هللا عز وجل  ]:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ونضع الموازٌن القسط لٌوم القٌامة فبل تظلم نفس شٌباً وإن كان مثقال حبة 
 [. {من خردل أتٌنا بها وكفى بنا حاسبٌن 

                                                           

: وقال, ورواه الحاكم واللفظ له ,  (األوسط)و  (الكبٌر): رواه الطبرانً فً  

 .المنذري  (ترهٌب): صحٌح على شرط البخاري كما فً 
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راً ِمن مفارقتهم : فقال الرجل  ٌْ , ٌا رسول هللا ما أجد لً ولهإالء َشٌباً َخ
 –َفؤَعتقهم خوفاً من المسإولٌة والمحاسبة  (أُْشهدك أَّنهم كلَّهم أحرار 

 .فاعتبر أٌها المعتبر 
 تحذٌره صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 من الوقوع فً مظالم العباد بأنواعها 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

َتحلَّْله , من ِعرِضه : َمْن كانت عنده َمْظلََمٌة ألخٌه  ]:وسلم  ٌَ أو شًء منه ؛َفل
 .ِمْن َقبل أْن ال ٌكون دٌنار وال درهم , منه الٌوم 

وإْن لَم تكن له حسنات أُخذ , إْن َكان لَُه عمل صالح أُِخذ منه بقدر مظلمته 
أخرجه (: تٌسٌر الوصول: )قال فً  [من سٌبات صاحبه َفُحِمل علٌه 

 .والترمذي, البخاري 
كل المسلم على  ]:وقد تقدم فً الحدٌث قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[دمه وماله وعرضه : المسلم حرام 
سواء كان , موضع المدح والذم من اإلنسان : الِعرض : (النهاٌة): قال فً 
 .أو َمْن ٌلزمه أمره , أو فً َسلَِفهِ , فً نفسه 

ٌُْنَتقص , وَحَسِبه , هو جانبه الذي ٌصونه ِمْن نفِسه: وقٌل ٌُحامً أن  و
ٌُثلب   .اهـ. و

ٌَُذم أَو ٌطعن فٌه : أي ٌُتكلم فٌه بسوء, أْن  ٌَُسبّ , أو  ٌُحتقر, أَو  ٌُشتم , أْو  أو 
 . فكل ذلك حرام –

 :وٌوضح ذلك الحدٌث التالً 
أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

 ؟[أتدرون َمِن المفلس  ]:قال 
 .المفلس فٌنا َمْن ال درهم له وال متاع : قالوا

: المفلِس ِمْن أُمتً َمْن ٌؤتً ٌوم القٌامة  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
, وأَكل مال هذا, وَقَذؾ هذا, وٌؤتً َقد شتم هذا, وزكاة, وصٌام, بصبلة 

, وَهذا ِمْن حسناته ,  فٌعطى هذا ِمْن حسناته –وضرب هذا , وَسَفك َدَم هذا
ٌُْقضى ما علٌه أُِخذ ِمْن َخطاٌاهم فُطرحْت علٌه  ْت َحَسناُته َقْبل أن  ٌَ , فإْن َفِن

 (.الترهٌب: )وؼٌرهما كما فً , والترمذي, رواه مسلم [ثم ُطِرح فً النار 
ى إلى أهلها ٌوم القٌامة كاملة ًَ ًّ سواء فً ذلك , فجمٌع الحقوق َسوَؾ ُتإّد

ٌَدخل فً حقوق , وحقوق األعراض, وحقوق األموال, حقوق الدماء َو
, والشتم, والسب, واللمز, والهمز, والسخرٌة, الؽٌبة : األعراض 
 .إلى ما هنالك... وانتقاصه , واالستهانة بؽٌره ,والتحقٌر
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قال رسول هللا صلى هللا : وفً الحدٌث عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
نَّ  ]:علٌه وآله وسلم  ٌُقاَد للشاة ,  الحقوق إلى أهلها ٌوم القٌامة لَُتَإدَّ حتى 

 .[ ِمَن الشاة الَقْرناء –التً ال قرن لها :  أي–الَجلحاء 
 (الجامع الصؽٌر): وعزاه فً , رواه مسلم والترمذي : (التٌسٌر): قال فً 

ِمَن الشاة  ]:بزٌادة (األدب المفرد): والبخاري فً , إلى اإلمام أحمد 
 .[القرناء َتْنَطحها 

لت ذلك فً كتاب , وفً هذا دلٌل حشر البهابم  اإلٌمان بعوالم ): كما فصَّ
 .فارجع إلٌه  (اآلخرة ومواقفها 
وما من دابة فً األرض وال طابر ٌطٌر بجناحٌه إال  }:وقد قال هللا تعالى 

 .{أمم أمثالكم ما فرطنا فً الكتاب من شًء ثم إلى ربهم ٌحشرون 
وبٌن أنواع , فالقصاص سوؾ ٌجري ٌوم القٌامة بٌن اإلنس وبٌن الجن 

 .وجمٌع ما هنالك , وأنواع الطٌور, الحٌوان 
ٌَّان , والَملك الحقُّ , فاهلل تعالى هو الَحَكم العدل  .وهو الَملك الد

أَنَّه سمع النبً , وقد جاء فً الحدٌث عن عبد هللا بن أُنٌس رضً هللا عنه 
 ]: أو قال –ٌَحشر هللا العباد ٌوم القٌامة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

 .[ ُعراة ُؼرالً ُبْهماً – [الناس
 .ٌا رسول هللا وما ُبْهما ؟: قلنا: قال
ْسمعه َمْن بُعَد كما ٌسمعه َمْن , لٌس معهم شًء  ]:قال ٌَ ثم ٌنادٌهم بصوٍت 

ٌَّان  أنا الملك : قرب   .أنت الد
ال ٌنبؽً ألحد ِمْن أهل النار أْن ٌدخل النار َولََه عند أحٍد ِمْن أهل الجنة حقٌّ 

ه منه   .حتى أقصَّ
وال ٌنبؽً ألحد ِمْن أَهل الجنة أَْن ٌدخل الجنة وألحد ِمْن أهل النار عنده 

ه منه  [.حتى اللطمة - َحٌق حتى أقصَّ
:  أي–ُعراًة ُؼرالً ُبهماً - ٌوم القٌامة:  أي–كٌؾ ؛ وإننا نؤتى : قلنا : قال 

 -.لٌس معنا شًء 
ٌجري بٌنهم :  أي[الحسنات والسٌبات  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
كما بٌن ذلك رسول هللا صلى هللا علٌه , القصاص بالحسنات والسٌبات 

 .وآله وسلم فً حدٌث المفلس الذي تقدم ذكره 

                                                           

. بالرفع أُقٌم مقام فاعله  [الحقوق ]:وقوله , بالبناء المجهول : قال العبلمة المناوي  

 .اهـ
 .الضربة على الوجه بباطن الراحة : اللطمة هً 
 .رواه اإلمام أحمد بإسناد حسن اهـ: قال الحافظ المنذري  
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 (اإلٌمان بعوالم اآلخرة ومواقفها): وقد شرحت هذا الحدٌث فً كتاب 
 .فارجع إلٌه

 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى المبادرة إلى التوبة من الذنوب واالستغفار 

 وبٌانه صلى هللا علٌه وآله وسلم ضرر الذنوب على القلوب
خطبنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن جابر رضً هللا عنه قال

 :فقال
مال ‘وبادروا بال , ٌا أٌها الناس توبوا إلى هللا تعالى قبل أن تموتوا ]

, وِصلُوا الذي بٌنكم وبٌن ربكم بكثرة ذكركم له, الصالحة قبل أن ُتشؽلُوا 
الحدٌث  [ُترزقوا وُتنصروا وُتجَبُروا : وكثرة الصدقة فً السرِّ والعبلنٌة 

 .(الترؼٌب): كما فً  (األوسط): والطبرانً فً , رواه ابن ماجه 
 .قلت ٌا رسول هللا أوصنً: وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال

واذكر هللا تعالى عند كل حجر وشجر , علٌك بتقوى هللا ما استطعَت  ]:قال
والعبلنٌة بالعبلنٌة , الِسرُّ بالسرِّ : وما عملَت ِمْن سوء فؤحِدث له توبة , 
]  . 

 :وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم َسَعَة باب التوبة إلى هللا تعالى 
أَنَّ رسول هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , روى ابن ماجه بإسناد جٌد

 –فعلتم خطاٌا كثٌرة :  أي–لو أخطؤتم  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 .[حتى تبلػ السماء ثم تبتم لتاب هللا علٌكم 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه , وروى مسلم عن أبً موسى رضً هللا عنه 
سط ٌده باللٌل لٌتوب ُمِسًُء النهار ]:وآله وسلم قال ًْ ْب ٌَ , إن هللا عز وجل 

 .[وٌبسط ٌده بالنهار لٌتوب مسًء اللٌل حتى تطلع الشمس من مؽربها 
 :بٌان ظلمات الذنوب وتأثٌرها على القلوب 

َن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أَنَّ للذنوب آثاراً ظلمانٌة  ٌَّ وأَنَّ لها , لقد َب
ولذلك َحثَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , تؤثٌراً خطٌراً على القلوب

, العبد المسلم إذا وقع فً ذنب حثَّه على المبادرة إلى التوبة واالستؽفار 
وتؽطٌه محٌطة به من , وتتراكم علٌه؛ فتحجبه , قبل أَْن تتفاقم على القلب

 :جمٌع جهاته 

                                                           

فعلٌه أن ٌتوب إلى هللا , ومن المعلوم أَنَّ العبد ٌجوز علٌه الموت فً كل ساعة  

تاب هللا : َوَمْن َتاب , من ؼٌر تسوٌؾ وال تساهل , تعالى من ذنوبه مسرعاً إلى ذلك
 .تعالى علٌه

 .(الترؼٌب): ورواه البٌهقً كما فً , رواه الطبرانً بإسناد حسن 
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عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , بإسناده  (سننه): روى اإلمام الترمذي فً 
إنَّ العبد إذا أخطؤ خطٌبًة  ]:عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, 

تباعد عن : أي–َنزع - العبد:  أي–فإذا هو , ُنكتْت فً قلبه نكتة سوداء 
َد فٌها حتى َتْعلََو قلبه ,  قلبه ُصقل: واستؽفر وتاب - الذنب ٌْ , وإْن عاد ِز

 على قلوبهم ما كانوا كبل بل ران }وهو الراُن الذي ذكر هللا تعالى 
 .اهـ. هذا حدٌث حسن صحٌح : ثم قال الترمذي  {ٌكسبون 

ولكن , هذه اآلٌة الكرٌمة َمذكورة فً حق الكفار : قال كثٌر من أهل العلم 
ذكرها صلى هللا علٌه وآله وسلم تخوٌفاً للمسلمٌن كً ٌحترزوا عن كثرة 

 .لِببل تْسَودَّ قلوبهم , واإلصرار علٌها , الذنوب 
 .اهـ . اإلصرار على المعاصً برٌد الكفر: وقد قال العلماء 

 ]:كما َوَرد فً الحدٌث, طرٌق خطٌر قد ٌوصل صاحبه إلى الكفر : أي
ون على ما فعلوا وهم ٌعلمون ٌُصرُّ  .[وٌل للمصرٌن ؛ الذٌن 

 :وقد روى الحافظ المنذري هذا الحدٌث ولفظه
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

فإْن َتاب ,إنَّ المإمن إذا أَْذنب ذنباً كانت  نكتة سوداء فً قلبه  ]:وسلم 
ٌُؽلَّؾ بها ,  منها –قلبه : أي- ونزع واستؽفر ُصقل وإْن َزاد َزادت حتى 

كبل بل ران على قلوبهم  }فذلك الراُن الذي ذكر هللا تعالى فً كتابه , قلبه 
 .اآلٌة  {

: وابن حبان فً , والنسابً وابن ماجه , رواه الترمذي وصححه : ثم قال
 .والحاكم واللفظ له إلخ  (صحٌحه)

ٌُبادر  إلى التوبة واالستؽفار وٌتباعد  فالمإمن إذا وقع فً ذنب فعلٌه أْن 
 {والذٌن إذا فعلوا فاحشة  }:عن اإلصرار واالستمرار كما قال هللا تعالى 

ذكروا هللا  } –بفعل الصؽابر :  أي– {أو ظلموا أنفسهم  }-كبٌرة: أي
فاستؽفروا لذنوبهم ومن ٌؽفر الذنوب إال هللا ولم ٌصروا على ما فعلوا وهم 

وإذا استؽفروا ؼفر هللا , ٌعلمون أَنَّهم إذا تابوا تاب هللا علٌهم : أي {ٌعلمون 

                                                           

: قال الشارح [ُسقل ] (تحفة األحوذي ): المذكور فً الرواٌة التً علٌها شرح  

قال , بالصاد  [صقل ]وفً رواٌة أحمد : قال, بالسٌن المهملة على البناء للمفعول 
ُصِقل  (تٌسٌر الوصول  ): والذي فً نسخة , الصقل إلخ : السقل  : (القاموس): فً 
 .بالصاد : 

 .األثر فً الشًء كالنقطة : والنكتة هً 

 . كما قال ابن عباس رضً هللا عنهما وؼٌره –ؼطى على قلوبهم : أي 

 .(الجامع الصؽٌر): انظر شرح العبلمة المناوي على  
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أولبك جزاإهم مؽفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها  }تعالى لهم 
 .{األنهار خالدٌن فٌها ونعم أجر العاملٌن 
بؤنَّ لهم , والمستؽفرٌن من ذنوبهم, وفً هذا وعد وبشارة للمذنبٌن التاببٌن 

ٌُسرع إلى التوبة –مؽفرة من ربهم  وال ,  فعلى المإمن إذا أذنب ذنباً أَْن 
ٌُصّر علٌه , ٌقٌم على الذنب  .وال 
عن النبً صلى هللا , عن ابن َعمرو رضً هللا عنهما , جاء فً الحدٌث 

ٌُؽفر لكم , ارحموا ُترحموا  ]:علٌه وآبه وسلم قال  وٌل ألقماع, واؼفروا 
ٌن , القول ل للُمِصرِّ ٌْ ون على ما فعلوا وهم ٌعلمون , َو ٌُِصرُّ رواه  [الذٌن 

الدر ): وؼٌرهما كما فً  (األدب المفرد ): اإلمام أحمد والبخاري فً 
 .(المنثور

فإذا تاب الُمِصرُّ على , فاإلصرار على الذنوب له ظلمات على القلوب 
تب ِمْن ذنوبه ومعاصٌه , الذنوب تاب هللا تعالى علٌه  ٌَ فهو , وإذا مات ولَْم 

 كما َدل على وإن شاء عذبه , إن شاء ؼفر له : تحت مشٌبة هللا تعالى 
 } –أَْن ٌكَفر به : أي {إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرك به  }:ذلك قوله تعالى 

: أي- {لمن ٌشاء }–مَن المعاصً َولَْو كثرت : أي- {وٌؽفر ما دون ذلك 
 -.لمن ٌشاء سبحانه أْن ٌؽفر له ذنوبه 

كنا مع رسول هللا صلى ): وجاء عن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال
أال تباٌعوننً على أَْن ال تشركوا باهلل  ]:هللا علٌه وآله وسلم فً مجلس فقال 

 –وال تقتلوا النفس التً حرم هللا إالّ بالحق , وال تزنوا, وال َتسرقوا, شٌباً 
وال تؤتوا ببهتان تفترونه بٌن أٌدٌكم - [وال َتْقتلوا أوالدكم  ]:وفً وراٌة 
 .وال تعصونً فً معروؾ , وأرجلكم 

: َوَمْن أصاب ِمْن ذلك شٌباً َفَسترهُ هللا علٌه, فمن َوفَّى منكم فؤجره على هللا 
 .[وإن شاء عذبه , فؤمره إلى هللا تعالى إْن شاء عفا عنه

 .(فباٌعناه على ذلك 
 .رواه الخمسة إال أبا داود: (التٌسٌر): قال فً 

                                                           

وٌل للذٌن : والمعنى , وهو واسطة فً التفرٌػ فً األوانً , جمع قمع : األقماع  

وكبلم رسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم وال ٌعملون بذلك , ٌستمعون كبلم هللا تعالى 
فهم كاألقماع التً ٌمرُّ علٌها الخٌر الكثٌر من الزٌت والسمن وؼٌرهم ولكن ال , 

 .فكن آنٌة وال تكن قمعاً , ٌستقر فٌها شًء من ذلك 
 عند أهل السنة –وهذا حكم العصاة الذٌن ماتوا ولم ٌتوبوا من معاصٌهم  

 .والجماعة
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ض إلى هللا تعالى  ُتب ِمْن معصٌته فؤمره ُمَفوَّ ٌَ فالمسلم العاصً إذا مات ولم 
به , إْن شاء عفا عنه :  إن  }:كما دل على ذلك اآلٌة السابقة , وإن شاء َعذَّ

 .{هللا ال ٌؽفر أن ٌشرك به وٌؽفر ما دون ذلك لمن ٌشاء 
ٌُراد بالشرك , والشرك قد ٌراد به اعتقاد أنَّ هلل شرٌكاً   الكفر –وقد 

قال , فإنَّ كل كفر هو عبادة للشٌطان ,  وهو المراد هنا فً اآلٌة –بؤنواعه 
ألم أعهد إلٌكم ٌا بنً آدم أال تعبدوا الشٌطان إنه لكم عدو مبٌن  }:تعالى 

كمثل الشٌطان إذ قال } :وقال تعالى  {وأن اعبدونً هذا صراط مستقٌم 
 .{لئلنسان اكفر فلما كفر قال إنً بريء منك 

قال رسول هللا صلى : عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال, روى اإلمام مسلم
ا أهل النار الذٌن هم أهلها  ]:هللا علٌه وآله وسلم   –الكفار :  ٌعنً –أمَّ
ٌَون–جهنم :  أي–َفإنهم ال ٌموتون فٌها  ْح ٌَ ولكن ناس أَصابتهم النار ,  وال 

حتى إذا كانوا َفحماً ,  فؤماتتهم إماتةً –من عصاة المسلمٌن :  أي–بذنوبهم 
:  أي–فجًء بهم َضَبابر َضبابر ,  أُِذن فً الشفاعة –صاروا فحماً : أي–

ُبثُّوا على أنهار الجنة - جماعات متفرقة ًُ ٌا أهل الجنة : ثم قٌل , َؾ
: كذا فً  [فٌنبتون نبات الِحبَّة فً حمٌل السٌل, أفٌضوا علٌهم من الماء 

ومسلم , إلى اإلمام أحمد  (الجامع الصؽٌر): وعزاه فً , (تٌسٌر الوصول)
 .وابن ماجه, 

 ]:قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى فً قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
قال معناه أَنَّ المذنبٌن ِمَن  [ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فؤماتتهم إماتة 

ٌُمٌتهم هللا تعالى إماتًة  بوا المدة التً أرادها هللا , المإمنٌن  ٌُعذَّ َبعد أَْن 
 .تعالى
وٌكون عذابهم , ٌذهب معها اإلحساس , وهذه اإلماتة إماتة حقٌقٌة : قال

ٌُمٌتهم, على َقدر ذنوبهم  ثم ٌكونون محبوسٌن فً النار ِمْن ؼٌر , ثم 
قد , ثم ٌخرجون من النار َمْوتى ,  المدة التً قدرها هللا تعالى –إحساس 

ٌُحملون ضبابر ضبابر , صاروا فحماً   كما –جماعات جماعات :  أي–َف
ٌُلقون على أنهار الجنة, ُتحمل األمتعة  ٌُصب علٌهم ماء الحٌاة فٌحٌون , و ف

 فً حمٌل السٌل فً  نبات الِحبَّة–تنبت أجسادهم وتنمو :  أي–وٌنبتون , 
 .سرعة نباتها 

, وٌصٌرون إلى منازلهم , ثم تشتد قوتهم بعد ذلك: قال رحمه هللا تعالى 
 .وتكمل أحوالهم 

                                                           

, حب الرٌاحٌن : بكسر الحاء وشد الموحدة : والحبة: قال العبلمة المناوي  

, وحكى عن بعض العلماء أنها حبة البقلة الحمقاء , وبزور البقول ونحوه, والعشب
 . وهللا تعالى أعلم –ولكنه رحمه هللا تعالى ردَّ هذا القول 
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 .وهذا هو الظاهر من لفظ الحدٌث ومعناه: قال رحمه هللا تعالى 
فً : أي- وحكى القاضً عٌاض رحمه هللا تعالى فٌه: قال رحمه هللا تعالى 

كما تقدم : أي- أحدهما أَنَّها إماتة حقٌقٌة:  وجهٌن – [أماتتهم إماتةً  ]:معنى 
 -.تفصٌله 
ٌَؽٌب عنهم إحساسهم باآلالم , لٌست بموت حقٌقً : والثانً  :  أي–ولكن 

نوعاً ِمن : أي [فؤماتتهم إماتةً  ]:بدلٌل قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 -.اإلماتة ؼٌر الموتة المعهودة 

 –وٌجوز أن تكون آالمهم أخؾَّ : رحمه هللا تعالى -  القاضً عٌاض–قال 
أَنَّ تحسس العصاة من المإمنٌن بالعذاب أخؾ ِمْن َتحسس الكفار : ٌعنً 

بخبلؾ الكفار , فإنَّ النار ال تطلع على أفبدتهم , بسبب اإلٌمان فً قلوبهم 
ٍة منهم  حتى أنَّها تطلع على أفبدتهم كما قال تعالى , فإنَّ النار تعم كل َذرَّ

فً . إنها علٌهم مإصدة . التً تطلع على األفبدة. نار هللا الموقدة  }:فٌهم 
 .عٌاذاً باهلل تعالى  {عمد ممددة

فهذا كبلم القاضً والمختار ما قدمناه : قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى 
 .اهـ. وهللا أعلم 

على شفاعة سٌدنا  (اإلٌمان بعوالم اآلخرة ومواقفها): وقد تكلمت فً كتاب 
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم العامة ؛ وعلى أنواع شفاعاته 

, وشفاعته صلى هللا علٌه وآله وسلم فً العصاة ِمْن أهل النار , الخاصة
 .وإخراجهم على طبقات مختلفة فً المدة ومتعددة

ٌُعذبون المدة : وقد ٌرد إشكال على القول بؤن العصاة الذٌن ٌدخلون النار 
وهو , ثم تمٌتهم النار إماتة حقٌقٌة , ُكلٌّ على حسب معصٌته , المقدرة لهم 

أَنَّ : الموت المعروؾ فً الدنٌا ؛ قد ٌرد على هذا القول إشكال وهو 
ٌُضجع وٌذبح على , الموت بعد ما ٌدخل أهل الجنة الجنة  وأهل النار النار 

ن الجنة والنار  ٌْ  :فبل موت بعد ذلك أصبلً كما جاء فً الحدٌث , السور ب
قرأ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال

ٌُإتى بالموت  ]: وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  {وأنذرهم ٌوم الحسرة }:
ن الجنة والنار, َكؤنه كبش أملح  ٌْ ٌُوَقؾ على السور ب  .حتى 

 –ٌرفعون رإوسهم لٌنظروا إلٌه :  أي–ٌا أهل الجنة فٌشرببُّون : فٌقال
 .ٌا أهل النار فٌشرببون : وٌقال 
َنَعْم هذا : هل تعرفون هذا ؟ فٌقولون : ألهل الجنة وأهل النار : فٌقال

 .[الموت 
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ٌُذبح  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌُضجع و  فلوال أن هللا تعالى قضى –ف
ولوال أَنَّ هللا تعالى قضى ألهل , ألهل الجنة بالحٌاة والبقاء لماتوا فرحاً 

 .حزناً : أي [النار بالحٌاة والبقاء لماتوا ترحاً 
 .بهذا اللفظ  (التٌسٌر): كما فً , أخرجه الترمذي وصححه 

أَنَّ ذبح الموت ٌكون بْعَد ُخرو  عصاة  : فالجواب على اإلشكال المتقدم
ألنَّ نهاٌة العصاة من المسلمٌن إلى , المسلمٌن ِمن النَّار ودخلوهم الجنة

هناك ٌنادي , فإذا دخلوا الجنة , فهم ِمْن أهل الجنة فً النهاٌة , الجنة 
 . هذا وهللا تعالى أعلم –فٌشملهم النداء أٌضاً , ٌا أهل الجنة : المنادي 

 :وقد أورد الحدٌث المتقدم الحافظ المنذري بلفظ
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

ٌا أهل الجنة : فٌنادي مناٍد , ٌُإتى بالموت كهٌبة كبش أملح  ]:وآله وسلم 
 .فٌشرببُّون وٌنظرون 

 .هل تعرفون هذا ؟: فٌقول
 .نعم هذا الموت ؛ وكلُّهم قد رآه : فٌقولون 

 .ٌا أهل النار فٌشرببُّون وٌنظرون : ثم ٌنادي مناد 
 .هل تعرفون هذا ؟: فٌقول

 .نعم هذا الموت ؛ وكلهم قد رآه : فٌقولون 
 .فٌذبح بٌن الجنة والنار 

ثم  [وٌا أهل النار خلود فبل موت , ٌا أهل الجنة ُخلود فبل موت : ثم ٌقول
  {وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ قضً األمر وهم فً ؼفلة وهم ال ٌإمنون  }:قرأ 

 .وأشار بٌده إلى الدنٌا 
 .والنسابً والترمذي, ومسلم, رواه البخاري : قال الحافظ المنذري 

 :هً كما ٌلً  (صحٌحه): ورواٌة البخاري فً كتاب التفسٌر من : قلت
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال

ٌا أهل الجنة : فٌنادي مناد , ٌُإتى بالموت كهٌبة كبش أملح  ]:وآله وسلم 
 .فٌشرببُّْون وٌنظرون 

 هل تعرفون هذا ؟: فٌقول
قد رآه عٌاناً فً ذلك :  أي–هذا الموت ؛ وكلهم قد رآه , نعم : فٌقولون 

ٌَّة   -.الموقؾ رإٌة جل
 ,ٌا أهل النار فٌشرببُّون وٌنظرون : ثم ٌنادي 

 .هل تعرفون هذا ؟: فٌقول
 .هذا الموت ؛ وكلهم قد رآه : فٌقولون
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وٌا أهل النار خلود فبل , ٌا أهل الجنة خلود فبل موت : فٌذبح ثم ٌقول
وأنذرهم ٌوم الحسرة إذ  }-: صلى هللا علٌه وآله وسلم –ثم قرأ   [موت

وهم ال , وهإالء فً َؼْفلٍَة أهل الدنٌا ]  {قضً األمر وهم فً ؼفلة 
 .[ٌإمنون

                             ذكرى
ْجلَو ِمرآة قلبه من ظلمات الذنوب  ٌَ ٌُكثر من االستؽفار لِ , ٌنبؽً للمإمن أن 

إذا كثرت واستحكمت تحجب القلب عن أنوار , فإنَّ للذنوب ظلمات 
 َتَؽشَّاها الدخان أو إذاكما هو شؤن المرآة , تجلٌات الرب سبحانه وتعالى 

إن  ]: وٌدل على ذلك ما تقدم فً الحدٌث , فإنه ٌحجب الرإٌة فٌها ,الؽبار 
فإن تاب وَنَزع واستؽفر , المإمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء فً قلبه 

 – زادْت –فً الذنب وعاد إلٌه :  أي – وإن زاد –قلبه منها :  أي –ُصقل 
ٌُؽلَّؾ بها قلبه –النكتة السوداء : أي  إلى تمام الحدٌث كما تقدم  [ حتى 

 : وأما لفظ الترمذي فهو , برواٌة الحاكم 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

فإذا هو نزع , إنَّ العبد إذا أخطؤ خطٌبة نَكَتْت فً قلبه نكتة سوداء  ]: قال 
وهو , وإن عاد زٌد فٌها حتى َتْعلو قلبه , صقل قلبه : واستؽفر وتاب 

أخرجه الترمذي ( : التٌسٌر : ) قال فً  [الراُن الذي ذكر هللا تعالى 
 .وصححه 

 .ؼطى اه  : أي : وران على قلبه,  األثر فً الشًء :والنكت : قال 
فتتجلى فٌها ,فعلٌك أٌها المإمن بكثرة االستؽفار لتصقل به مرآة قلبك 

 .تجلٌات ربك جل وعبل 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

كه النسٌم  ٌَُحرِّ  إذا سكن الؽدٌر على صفاٍء                 وَجنَّب أَْن 
 َبدْت فٌه السماء ببل امتراٍء                 َكذاك الشمس تبدو والنجوم
ٌُرى فً صفوها هللا العظم  كذاك قُلوب أَرباب التجلًِّ                   

 :هذا وإنَّ مالزمة االستغفار ُتْخرج العبد ِمَن المضاٌق والهموم واألكدار
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : فعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال

جعل هللا تعالى له ِمْن كل هّم :  االستؽفار –الزم :  أي–َمْن لزم  ]:وسلم 
 .  [ورزقه ِمْن حٌث ال ٌحتسب , وِمْن كل ضٌق مخرجاً , َفَرجاً 

 :وقد بشر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم المكثرٌن من االستغفار بطوبى
سمعت النبً صلى هللا علٌه وآله : فعن عبد هللا بن ُبسر رضً هللا عنه قال 

 .[ُطوبى لمن ُوِجَد فً صحٌفته استؽفار كثٌر  ]:وسلم ٌقول
                                                           

 .رواه أبو داود والنسابً وابن ماجه إلخ : قال الحافظ المنذري  
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, فله طٌب الحٌاة : والمعنى , وُزلفى , كُبشرى , وطوبى على وزن فُعلى 
وطٌب الطعام , وطٌب الُمقام فً الجنة , وطٌب المحشر , وطٌب الممات 
 ...وطٌب الكرم اإللهً والنوال , وطٌب الظبلل, والشراب فٌها 

أَنَّ رسول هللا صلى , عن الزبٌر رضً هللا عنه , وروى البٌهقً وؼٌره 
ه صحٌفته فلٌكثر فٌها ِمَن  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال َمْن أحبَّ أَْن َتُسرَّ

 .[االستؽفار 
 :وإرضاء للرحمن جلَّ وعال , وفً كثرة االستغفار ِخذالن للشٌطان 

عن النبً صلى هللا علٌه ,عن أبً سعٌد رضً هللا عنه  , جاء فً الحدٌث
ٌا ربِّ وعّزتك ال أبرُح أؼوي بنً آدم ما : قال إبلٌس  ]: وآله وسلم قال 

 .دامت أرواحهم فً أجسادهم 
  .[ال أزال أؼفر لهم ما استؽفرونً : وعزتً جبللً : فقال هللا تعالى 

ضون للخطاٌا فً اللٌل والنهار  وٌأمرهم , هللا تعالى ٌعلن لعباده أَنَّهم ُمعرَّ
ْغفر لهم , أن ٌستغفروه  ٌَ ٌَعدهم أَنَّهم إذا استغفروه  وهو سبحانه ال , و
 :ٌخلف وعده 

عن , عن أبً ذر رضً هللا عنه  (صحٌحه  ): روى اإلمام مسلم فً 
 ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌما روى عن هللا تبارك وتعالى أنه قال 

مت الظلم على نفسً ٌا عبادي ماً فبل ,  إنً حرَّ وجعلته بٌنكم  ُمَحرَّ
 .تظالَموا

 .فاستهدونً أهدكم ,  كلُّكم ضالٌّ إالّ من هدٌته ٌا عبادي
 .فاستطعمونً أطعمكم ,  كلُّكم جابع إالّ من أطعمُته ٌا عبادي
 .فاستكسونً أكسكم ,  كلُّكم عاٍر إال من كسوُته ٌا عبادي
وأنا أؼفر الذنوب جمٌعاً ,  إنَّكم تخطبون باللٌل والنهار ٌا عبادي

 .فاستؽفرونً أؼفر لكم 
ي فتضرونً ٌا عبادي  .َولَْن تبلؽوا نفعً فتنفعونً ,  إنكم لن تبلؽوا ُضرِّ
ُكم ؛ كانوا على أتقى قلب ,  لَْو أن أولكم وآخركم ٌا عبادي وإنسكم وجنَّ

 .ما زاد ذلك فً ملكً شٌباً : رجل واحد منكم 
لكم وآخركم ٌا عبادي وإنسكم وجنكم ؛ كانوا على أفجر قلب ,  لَْو أَنَّ أوَّ

 .ما نقص ذلك من ملكً شٌباً : رجل واحد 
وإنسكم وجنكم ؛ كانوا على أفجر قلب , ٌا عبادي لو أن أولكم وآخركم 

 .ما نقص ذلك من ملكً شٌباً : رجل واحد 

                                                                                                                                                                      

 .والبٌهقً , رواه ابن ماجه بإسناد صحٌح : قال الحافظ المنذري  

 .المنذري (ترؼٌب): كما فً , صحٌح اإلسناد : رواه اإلمام أحمد والحاكم وقال 
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لكم وآخركم ٌا عبادي , قاموا فً صعٌد واحد : وإنسكم وجنكم ,  لو أنَّ أَوَّ
ا عندي إالَّ كما : فؤعطٌت كل إنسان مسؤلته , فسؤلونً  ما نقص ذلك ِممَّ

 .ٌنقص الِمْخٌط إذا أُدخل البحر 
ٌَّاها؛ َفَمْن َوجد خٌراً ,  إنَّما هً أعمالكم أحصٌها لكم ٌا عبادي ثم أُوفٌكم إ
لُومنَّ إال نفسه , فلٌحمد هللا  ٌَ : هذا لفظ مسلم فً  [وَمْن َوجد ؼٌر ذلك فبل 

 .(صحٌحه)
 :فقوله سبحانه فً الحدٌث القدسً 

إنً حرمت الظلم على نفسً وجعلته بٌنكم محرماً فبل  : ٌا عبادي] 
 .[تظالموا 

وما  }:كما قال سبحانه , فً هذا إعبلن وبٌان للعباد أََنه سبحانه ال ٌظلم 
ٌَظلم كما قال  , {ربك بظبلم للعبٌد  وما هللا ٌرٌد ظلماً } :وال ٌرٌد أن 

وكما بٌن {, وما هللا ٌرٌد ظلماً للعباد } :وكما قال سبحانه ,{للعالمٌن 
وقد  , {إن هللا ال ٌظلم الناس شٌباً ولكن الناس أنفسهم ٌظلمون  }:سبحانه 

ٌَّن سبحانه َنَّه ال ٌظلم مثقال ذرة إن هللا ال ٌظلم مثقال ذرة وإن تك  }:َب
 .{حسنة ٌضاعفها وٌإت من لدنه أجراً عظٌماً 

فهو سبحانه الملك الحقُّ لٌس بظالم فً جمٌع تصرفاته فً مخلوقاته وال 
 .وال فً سابر أفعاله جل وعبل , فً قضابه وال فً قدره

ْحُرم على , ونهاهم أن ٌتظالموا فٌما بٌنهم , وقد حرم الظلم على عباده  ٌَ َف
كما قال صلى هللا علٌه وآله , كل َعْبد أْن ٌظلم ؼٌره بنوع من أنواع الظلم 

, وأموالكم , أاَلَ وإنَّ دماءكم  ]:وسلم فً خطبته فً حجة الوداع 
فً بلدكم , فً شهركم هذا, كحرمة ٌومكم هذا, وأعراضكم علٌكم حرام 

 .[أال هل بلَّؽت ؛ اللهم اشهد , أال هل بلؽُت , أاَل هل بلَّؽُت - هذا
 ]:وفً رواٌة أّنه صلى هللا علٌه وآله وسلم قال فً خطبته فً حجة الوداع 

إنَّه ال ٌحل ,  أاَلَ ال تظالموا –عٌشًة طٌبة هنٌة :  أي–اسمعوا منً تعٌشوا 
 .[مال امرئ مسلم إالَّ عن طٌب نفس ِمْنُه 

 :وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌما ٌروٌه عن ربه عز وجل 
ٌا عبادي إنَّكم تخطبون باللٌل والنهار وأنا أؼفر الذنوب جمٌعاً ]

 .[فاستؽفرونً أؼفر لكم 
طلب :  أي–هذا ٌدلك على أنَّ أحو  ما ٌكون إلٌه العبد هو االستؽفار 

ٌُخطا باللٌل والنهار , المؽفرة من هللا تعالى   .فعلٌه بكثرة االستؽفار, ألنه 
 }:وقد أثنى هللا تعالى على عباده المستؽفرٌن باألسحار قال هللا تعالى 
 .{الصابرٌن والصادقٌن والقانتٌن والمنفقٌن والمستؽفرٌن باألسحار 
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ولذا جاء , ألصقوا بها استؽفارهم , فهم مواظبون على االستؽفار باألسحار 
, لمواظبتهم على ذلك {والمستؽفرٌن باألسحار  }:النّص بالباء فقال سبحانه 

, وٌسؤلونه سبحانه, فهم ٌدعون هللا تعالى باألسحار , اهتماماً بنٌل المؽفرة 
وإنما فعلوا ذلك ألن األسحار هً , داببٌن ودابمٌن على ذلك, وٌستؽفرونه 

وفتحه أبواب العطاء والجود والرحمة على , أوقات تنزالت ربِّ العزة
 :وٌدل على ذلك األحادٌث التالٌة , وجه أعظم وأكبر 

عن أبً هرٌرة رضً هللا , واللفظ للبخاري , روى الشٌخان وؼٌرهما
ل ربنا تبارك  ]:أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, عنه ٌتنزَّ

َمْن : ٌقول,  حٌن ٌبقى ثلُث اللٌل اآلِخر –وتعالى كلَّ لٌلة إلى السماء الدنٌا 
 .[من ٌستؽفرنً فؤؼفر له , َمْن ٌسؤلنً َفؤعطٌه , ٌدعونً فؤستجٌب له
ٌُقرض ؼٌَر عدٌم وال ظلوم ؟ حتى ٌطلع الفجر  ]:وفً رواٌة لمسلم   .[َمن 

ٌَسترزقنً  ]:وفً رواٌة لؽٌرهما  َهل ِمْن تابب فؤتوب علٌه ؟ َمْن َذا الذي 
ٌَستشفً  َفؤَرزقه؟ َمْن ذا الذي ٌستكشؾ الُضرَّ فؤكشؾ عنه ؟ أاَلَ سقٌم 

 .[فٌُشفى ؟ 
أَنَّ رسول هللا صلى , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى اإلمام أحمد

لوال أَْن أشقَّ على أمتً ألمرتهم بالسواك مع  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال
رُت الِعشاء إلى ثلث اللٌل , الوضوء  شك الراوي  [نصؾ اللٌل ] أو –وألخَّ

نزل هللا جل وَعزَّ إلى - [نصؾ اللٌل  ] أو – [ثلث اللٌل ] فإذا مضى –
ُه؟ َهْل ِمْن مستؽفر فؤؼفر له: السماء الدنٌا فقال  ٌَ هل , هل ِمن سابل َفؤْعِط

 .[حتى ٌطلع الفجر , ِمْن تابب فؤتوب علٌه ؟ هل ِمْن داٍع َفؤجٌبه 
أقبلنا مع رسول هللا : عن ِرفاعة الجهنً قال, وروى األمام أحمد أٌضاً 
 َجعل –بقلٌد :  أو قال–حتى إذا ُكّنا بالكدٌد , صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .رجال ِمنَّا ٌستؤذنون إلى أهلٌهم فٌإذن لهم 
ثم قال صلى هللا علٌه وآله , فحمد هللا تعالى وأثنى علٌه وقال خٌراً : قال

ال ٌموت عبد شهد أَْن ال إله إال هللا وأَنَّ محمداً : أشهد عند هللا  ]:وسلم 
د إال ُسلِك فً الجنة  ٌُسدِّ  .[رسول هللا صادقاً ِمْن قلبه ثم 

ٌُدخل من  ]:ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم  وعدنً ربً عز وجل أَْن 
وإّنً أرجو أن ال ٌدخلوها حتى تبوإوا أنتم , أُمتً سبعٌن ألفاً بؽٌر حساب 

 .[وَمْن صلح ِمْن أزواجكم وذرارٌكم مساكَن فً الجنة 
-  أو ثلث اللٌل–إذا َمضى نصؾ اللٌل  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ال أسؤل أحداً عن عبادي : ٌنزل هللا عز وجلَّ إلى السماء الدنٌا فٌقول
 .ؼٌري
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ٌَدعونً فؤستجٌب له؟ َمْن ذا  ٌَستؽفرنً فؤؼفر له ؟ َمْن ذا الذي  َمْن ذا الذي 
ٌَسؤلنً فؤعطٌه ؟ حتى ٌنفجر الصبح   .[الذي 

قال رسول هللا : وجاء فً رواٌة لمسلم عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
نزل هللا - أو ثلثاه, إذا مضى شطر اللٌل  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ

ٌُعطى؟ هل ِمْن داٍع : تبارك وتعالى إلى السماء الدنٌا فٌقول َهل َمْن سابل ف
ٌُؽفر له؟ حتى ٌنفجر الصبح   . [فٌستجاب له؟ هل ِمْن مستؽفر 

َتجلَّى على عباده وقت السحر  ًَ - الثلث األخٌر:  أي–فاهلل تعالى َي
ٌُردُّ , وتحقٌق الرجاء , وإجابة الدعاء, واإلحسان , بالؽفران والعطاء  فبل 

 .وال ٌخٌب فٌه آمل , فٌه سابل 
أَنَّه سمع النبً , وقد جاء فً الحدٌث عن َعمرو بن عبسة رضً هللا عنه

أقرب ما ٌكون العبد من الربِّ فً جوؾ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
فإَن  ]: قال–الثلث األخٌر :  أي–[ اآلخر:] وفً رواٌة النسابً  [اللٌل 

 .  [استطعَت أَْن تكون ممن ٌذكر هللا عز وجل فً تلك الساعة فكن 
قٌل ٌا رسول هللا أيُّ : عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال, وروى الترمذي 
 .أرجى إجابة ؟:  أي–الدعاء أسمع 

 [ودبر الصلوات المكتوبات , جوَؾ اللٌل ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .وراء الصلوات المفروضة: أي

وابذل ُجهدك ما استطعت فً أَْن , فٌا أخً المسلم كن حرٌصاً كلَّ الحرص
ْن ٌذكر هللا تعالى  ودعاء ,  بصبلة وقرآن–تكون وقت السحر ِممَّ

َحر وقت قرب وإجابة , واستؽفار ٌَْطوي فٌه العبد المإمن , فإنَّ وقت السَّ
وٌنال فٌه مراتب فً , إلى ملك الملوك , مراحل فً السٌر والسلوك 

فإنَّ أقرب ما ٌكون الربُّ جل وعبل ِمَن العبد فً جوؾ , القرب والحبِّ 
 . كما تقدم فً الحدٌث –اللٌل اآلخر 

قال : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , وقد جاء أٌضاً فً الحدٌث 
أقرب ما ٌكون العبد من ربه عز  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .رواه مسلم [فؤكثروا الدعاء , وجلَّ وهو ساجد 
فإنَّ أقرب ما ٌكون الرب عز وجلَّ من العبد المإمن فً جوؾ اللٌل اآلخر 

 .وإن أَْقَرب ما ٌكون العبد المإمن ِمْن ربه عز وجلَّ وهو ساجد , 
فإن لَْم تستطع أَن تقوم كلَّ لٌلة وقت السحر , وواظب على ذلك, فافهم ذلك

بحٌث ُتصلً ُمتهجداً : ولو قبل الفجر بقلٌل , َفقُم بعض اللٌالً وقت السحر
                                                           

 .المنذري (ترؼٌب): كذا فً  

حدٌث حسن : رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: (الترؼٌب): قال فً  

 .اهـ. صحٌح على شرط مسلم : والحاكم وقال, صحٌح 
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 وزذ ما شبت واختم ذلك –ركعات ثمانٌة إلى اثنتً عشرة ركعة 
 .باالستؽفار 
ٌُحًٌ اللٌل صبلة ): قال نافع  : ثم ٌقول , كان ابن عمر رضً هللا عنهما 

فٌعاود : فؤقول ال : دخلنا فً السحر ؟ قال نافع : ٌا نافع أسحرنا ؟ أي
 قعد ٌستؽفر هللا تعالى –دخلنا فً السحر :  أي–نعم : فإذا قلت له, الصبلة 

 . (حتى الفجر 
ٌَخر  ِمْن ناحٌة داره مستخفٌاً   وكان عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه 

ٌُسمع ذلك من داره وقت السحر فٌقول: وفً رواٌة , وقت السحر  : كان 
 .(وهذا السحر فاؼفر لً , وأمرتنً فؤطعتك , اللهم إنك دعوَتنً فؤجبتك )

 :فقٌل له فً ذلك 
ؾ بنٌه ): فقال وعدهم بؤن ٌستؽفر :  أي–إنَّ ٌعقوب علٌه السبلم حٌن َسوَّ

رهم إلى السحر  {سوؾ أستؽفر لكم ربً  }:لهم وقال لهم  ألنه : أي (أخَّ
 .وقت إجابة 

أَنَّ , عن ابن عباس رضً هللا عنهما , وأبو الشٌخ, وروى ابن جرٌر 
ر ٌعقوب علٌه السبلم بنٌه فً  النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ُسِبل لَِم أخَّ

 .[ألنَّ دعاء السحر مستجاب , أخرهم إلى السحر  ]:االستؽفار  ؟ قال 
, فجمٌع األسحار ٌستجاب فٌها الدعاء ؛ كما دلت علٌه األحادٌث المتقدمة 

ها رجاًء سحر لٌلة الجمعة   :وِمْن أََشدَّ
أَنَّ النبً صلى , عن ابن عباس رضً هللا عنهما , روى ابن جرٌر ؼٌره

سوؾ أستؽفر  }:هللا علٌه وآله وسلم قال فً قول ٌعقوب علٌه السبلم لبنٌه 
 [.حتى تؤتً لٌلة الجمعة : ] قال {لكم ربً 

عن , والحاكم وصححه, رواه الترمذي وحسنه , وجاء فً حدٌث طوٌل 
وقد  ]:وفٌه ٌقول صلى هللا علٌه وآله وسلم , ابن عباس رضً هللا عنهما

حتى تؤتً لٌلة  ]:ٌقول {سوؾ أستؽفر لكم ربً  }:قال أخً ٌعقوب لبنٌه 
  .الحدٌث [الجمعة 

ْه , وأخر  ابن جرٌر  ٌَ  ): عن أنس رضً هللا تعالى عنه قال, وابن َمْرُدْو
أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أن نستؽفر باألسحار سبعٌن 

 .(استؽفارة 
عن السٌد اإلمام جعفر بن السٌد اإلمام محمد قال , وروى ابن جرٌر أٌضاً 

ة ُكتب من ):  من َصلَّى ِمَن اللٌل ثم استؽفر فً آخر اللٌل سبعٌن َمرَّ
 .من المستؽفرٌن باألسحار: أي (المستؽفرٌن 

                                                           

 .وتفسٌر ابن كثٌر وؼٌرهما (الدر المنثور): انظر جمٌع ذلك فً  
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عن أبً سعٌد الخدري  (الزهد): واإلمام أحمد فً , وأخر  ابن أبً شٌبة 
بلؽنا أَنَّ داود علٌه السبلم سؤل جبرٌل علٌه السبلم : رضً هللا عنه قال

 اللٌل أفضل ؟: أيُّ : ٌا جبرٌل  ]:فقال
الدر : )اهـ كما فً  [ فً السحر ٌا داود ما أدري إالَّ أَنَّ العرش ٌهتزّ : فقال

 .وؼٌره  (المنثور
 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 إلى قٌام اللٌل والمواظبة علٌه وبٌانه فضل ذلك 
كان صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌأمر بقٌام اللٌل وٌحثُّر على المواظبة 

 :علٌه
عن رسول هللا , عن أُبً أمامة الباهلً رضً هللا عنه, جاء فً الحدٌث 

دْأب الصالحٌن قبلكم : علٌكم بقٌام اللٌل فإنه ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
 .[ومنهاة عن اإلثم , وَمْكَفرة للسٌبات , وقُْرَبٌة إلى ربكم , 

ومطردة للداء عن  ]:وجاء  فً رواٌة أخرى للطبرانً وؼٌره زٌادة 
 .[الجسد

: عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, وابن أبً الدنٌا , وروى البٌهقً 
, أشراُؾ أمتً حملة القرآن  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[وأصحاب اللٌل
َن صلى هللا علٌه وآله وسلم أَنَّ صالة اللٌل هً أفضل الصالة بعد  ٌَّ وَب

 :الفرٌضة 
قال : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى مسلم وأصحاب السنن 

شهر : أفضل الصٌام بعد رمضان  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
م   .[صبلة اللٌل : وأفضل الصبلة بعد الفرٌضة , هللا المحرَّ

 :الصالة فً اللٌل والناس نٌام : من أعظم أسباب دخول الجنة بسالم 
ل ما قدم رسول هللا صلى هللا : عن عبد هللا بن سبلم رضً هللا عنه قال  أوَّ
َمْن - أسرعوا إلٌه:  أي–علٌه وآله وسلم المدٌنة انجفل الناس  إلٌه  ٌْ فكنت ِف

لت وجهه صلى هللا علٌه وآله وسلم واستبنُته َعَرفت أَنَّ , َجاءه  فلما تؤمَّ
اب  بل هو وجه إمام :  أي–وجهه صلى هللا علٌه وآله وسلم لٌس بوجه كذَّ

 .األنبٌاء والمرسلٌن وأصدق خلق هللا أجمعٌن صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                                                           

وقد , وهذا دلٌل على فضل وقت السحر , ٌهتز طرباً من عظمة التجلً : أي 

فارجع إلٌه  (التقرب): فصلت الكبلم على التجلٌات والتنزالت الربانٌة فً كتاب
 .ٌنفعك هللا تعالى به 

: والحاكم وقال  (صحٌحه): وابن خزٌمة فً , وابن أبً الدنٌا , رواه الترمذي  

 .(الترؼٌب): اهـ كذا فً . صحٌح على شرط البخاري 
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ل ما سمعت من كبلمه صلى هللا علٌه وآله وسلم أَْن قال: قال   ]:فكان أوَّ
وَصلُّوا , وِصلُوا األرحام, وأطعموا الطعام, أفشوا السبلم : أٌها الناس 

حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال [تدخلوا الجنة بسبلم : باللٌل والناس نٌام 
 .والحاكم على شرطهما, وابن ماجه , صحٌح 

 لطٌفة
 :سمع بعض الصالحٌن المإذن ٌقول فً نصؾ اللٌل

ٌُردُّ  وا                        ُربَّ داٍع ال   ٌا رجال اللٌل ِجدُّ
 َما ٌقوم اللٌل إالَّ                             َمْن له عزم وِجدُّ 

ٌُعدُّ   لٌس شًء كقٌام ال                         لٌل للقبر 
 .زدنً : فقال له العبد الصالح 

 :فقال
 قد مضى اللٌل َوَولَّى                       وحبٌبً قد تجلَّى 

 .فصاح العبد الصالح وَخرَّ مؽشٌاً علٌه 
 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى االستقامة 

: عن أبً عمرو سفٌان بن عبد هللا رضً هللا عنه قال , روى اإلمام مسلم
 .ٌا رسول هللا قل لً فً اإلسبلم قوالً ال أسؤل عنه أحداً ؼٌرك : قلت

 .[آمنت باهلل ثم استقم : قل ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 :وقد جاء هذا الحدٌث من وجه آخر فٌه زٌادات 

: عن سفٌان بن عبد هللا قال , وابن ماجه, والترمذي, فروى اإلمام أحمد 
 .قلت ٌا رسول هللا حدثنً بؤمٍر أعتصم به 

 .[ربً هللا ثم استقم : قل ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ًَّ ؟: قلت  ٌا رسول هللا ما أخوُؾ ما تخاؾ َعل

 .[هذا ]:فؤخذ بلسان نفسه ثم قال 
 .حسن صحٌح : قال الترمذي 

والنسابً عن سفٌان بن عبد هللا رضً هللا , وجاء فً رواٌة لئلمام أحمد 
ٌا رسول هللا ُمرنً بؤمر فً اإلسبلم وال أسؤل عنه ): أنَّ رجبلً قال , عنه 
 .أحداً 

 .[آمنت باهلل ثم استقم : قل ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .( فؤومؤ إلى لسانه –أتوقَّى شره : أي- فما أتَّقً ؟: قلت

فقد طلب سفٌان بن عبد هللا رضً هللا عنه من رسول هللا صلى هللا علٌه 
ه إلى قوٍل جامع ألمر اإلسبلم  ٌَ هد ٌَ ٌَُعلِّمه و , فٌه الكفاٌة , وآله وسلم أَْن 

                                                           

الصبلة فً  ): والكبلم على فضابل قٌام اللٌل وآدابه ُمفصبلً تجده فً كتاب  

 .فارجع إلً (اإلسبلم
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: قل ]:فقال له صلى هللا علٌه وآله وسلم , بحٌث ال ٌحتا  بعده إلى ؼٌره 
 [.ربً هللا ثم استقم : قل ] وفً الرواٌة األخرى  [آمنت باهلل ثم استقم 
الذي , اإلقامة والمبلزمة للسٌر على الصراط المستقٌم : واالستقامة هً 

, وٌدل العباد علٌه , ٌهدي إلٌه: جاء رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
صراط هللا الذي له ما .وإنك لتهدي إلى صراط مستقٌم }:كما قال هللا تعالى 

 .{فً السماوات وما فً األرض أال إلى هللا تصٌر األمور
وأن هذا صراطً مستقٌماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل  }:وقال هللا تعالى 

 {فتفرق بكم عن سبٌله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
ٌمنًة : فالماشً على الصراط المستقٌم ٌجب علٌه أَْن ٌستقٌم وال ٌعو  عنه

ٌَخر  عن الصراط المستقٌم , وال ٌسرًة  بل , لببل  وٌضلَّ , فتتفرق به السُّ
 .وٌقع فً المتاهات , عن السٌر 

وفقنا : أي  {اهدنا الصراط المستقٌم  }:وقد أمر هللا تعالى عباده أن ٌقولوا 
وزدنا , وثبتنا على ذلك, دون أْن نعو , للسٌر على الصراط المستقٌم 
كما بٌنت  {وٌزٌد هللا الذٌن اهتدوا هدى  }:هدى فوق هدى كما قال تعالى 

 .وتكلمت على أنواع الهداٌة  (تفسٌر سورة الفاتحة ): ذلك فً 
هذا - وهذا الصراط المستقٌم الذي أمرنا هللا تعالى أَْن نستقٌم فً السٌر علٌه

وترك المنهٌات التً , ٌشتمل على فعل المؤمورات التً أمرنا هللا تعالى بها
, وطاعته, وعبادته , فٌدخل فً ذلك االستقامة على توحٌده, نهانا عنها 

واتباعه صلى هللا علٌه وآله , وطاعة رسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .وآدابه, وأخبلقه , وأقواله , وأعماله , وسلم فً عباداته 

الماشً على الصراط , فهو صلى هللا علٌه وآله وسلم اإلمام األعظم 
 .{إنك لعلى هدى مستقٌم  }:كما قال تعالى , والهدي القوٌم , المستقٌم 

, فاالستقامة على الصراط المستقٌم ال تتحقق إال باتباع هذا اإلمام األعظم
وخاتمهم أجمعٌن صلى هللا , إمام األنبٌاء والمرسلٌن , والرسول األكرم
 .علٌه وآله وسلم 
 .{واتبعوه لعلكم تهتدون  }:قال هللا تعالى 
قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً ٌحببكم هللا وٌؽفر لكم ذنوبكم  }:وقال تعالى 

 .{وهللا ؼفور رحٌم 
ٌَّن هللا تعالى فضل الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  وذكر ما أكرمهم , وقد َب

إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا فبل خوؾ  }:به سبحانه قال هللا تعالى 
 . {أولبك أصحاب الجنة خالدٌن. علٌهم وال هم ٌحزنون 
وضمن لهم األمان من المخاوؾ واألحزان ٌوم , َفَبشَّرهم بدخول الجنة

ٌُحزنهم الفزع األكبر, الذي فٌه الفزع األكبر, القٌامة  وتتلقاهم , فهم ال 
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إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  }:كما قال تعالى , المبلبكة بالبشابر 
تتنزل علٌهم المبلبكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التً كنتم 

نحن أولٌاإكم فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة ولكم فٌها ما تشتهً . توعدون 
 . {نزالً من ؼفور رحٌم . أنفسكم ولكم فٌها ما تدعون 

 :{إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  }:قوله تعالى 
إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم  }:قد اختلفت أقوال السلؾ فً معنى قوله تعالى 

, فهو اختبلؾ تنوع , وجمٌع تلك األقوال داخلة فً عموم اآلٌة  {استقاموا 
 .ولٌس باختبلؾ تضاد 

: قال {ثم استقاموا }فقال سٌدنا أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه فً تفسٌر 
ٌُشركوا باهلل تعالى شٌباً   .لم 
هو :  أي–على أَنَّ هللا تعالى ربهم  {ثم استقاموا }: وفً رواٌة عنه أَنَّه قال 

 .وحده ال شرٌك له 
إن  }:وجاء عن سٌدنا عمر رضً هللا عنه أنه قرأ هذه اآلٌة على المنبر 

 .لم ٌروؼوا روؼان الثعالب : فقال {الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا 
: تبل عمر رضً هللا عنه هذه اآلٌة على المنبر ثم قال: وقال الزهري 

 .ولم ٌروؼوا َرَوؼان الثعالب , استقاموا وهللا هلل بطاعته 
إن الذٌن قالوا ربنا هللا  }:وقال ابن عباس رضً هللا عنهما فً قوله تعالى 

فً أوقاتها كاملة :  أي–استقاموا على أداء فرابضه : قال {ثم استقاموا 
 .واإلخبلص فٌها هلل تعالى , بسننها وآدابها 
ثم أخلصوا له سبحانه الدٌن والعمل : قال {ثم استقاموا  }:وقال أبو العالٌة 

 .اهـ. 
 .فاالستقامة تتطلَّب ذلك كله 

نا فارزقنا : وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه اآلٌة قال اللهم أنت َربُّ
 .اهـ. االستقامة 

واالستقامة الواردة فً القرآن والسنة جامعة لجمٌع القضاٌا اإلٌمانٌة 
ولذلك فإنَّها متعلقة بجمٌع ما , ولجمٌع األعمال والعبادادت , واالعتقادٌة 

 فإنَّ االستقامة تتطلب أن ٌكون –واألعضاء , واللسان, القلب : هنالك 
الذي جاء رسول هللا صلى هللا , جمٌع ذلك مستقٌماً على الصراط المستقٌم 

 .علٌه وآله وسلم ٌدعو العباد إلٌه
قل هذه سبٌلً أدعوا إلى هللا على بصٌرة أنا ومن اتبعنً  }:قال هللا تعالى 

 .اآلٌة {
قال رسول هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد وؼٌره 
وال , ال ٌستقٌم إٌمان عبد حتى ٌستقٌم قلبه  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
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وال ٌدخل الجنة رجل ال ٌؤمن جاره بوابقه , ٌستقٌم قلبه حتى ٌستقٌم لسانه 
 .ضرره وإٌذاءه : أي [

فبل تتحقق االستقامة إال بمتابعة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
واآلداب؛ وسابر أمور , واألحوال , واألخبلق , فً األقوال واألعمال 

 .الشرٌعة التً جاء بها صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً 
تتنزل علٌهم المبلبكة أال تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة  }:قوله تعالى 

 .{التً كنتم توعدون 
ُنوهم ِمَن المخاوؾ : أي {تتنزل علٌهم المبلبكة  }:قوله تعالى  ٌُإمِّ ألجل أَْن 

وٌإمنوهم ِمَن الُحزن على ما َخلَّفوا ,فٌما ٌقدمون علٌه من برازخ اآلخرة 
ٌَُوفًِّ : من أمور الدنٌا من  ولٍد وأهٍل أو َدٌن عجزوا عن وفابه ؛ فإنَّه تعالى 
مما تقدمون علٌه : أي { تخافواتتنزل علٌهم المبلبكة أال }:عنهم قال تعالى 

 .على ما خلَّفتم فً الدنٌا  {وال تحزنوا }
وقد نقل ذلك كثٌر من المفسرٌن عن مجاهد والسدي وزٌد بن أسلم 

 .وؼٌرهم
على ما خلفتم من أمر دنٌاكم ؛ من ولد : أي {وال تحزنوا  }:وقال مجاهد 
 .عجزوا عن وفابه : أي- وأهل وَدٌن

وال  },فإنها مقبولة , ردَّ حسناتكم {أال تخافوا }:وقال عطاء بن أبً رباح 
.  فإنَّها مؽفورة –التً صدرت منكم فً الدنٌا : أي- على ذنوبكم {تحزنوا

 .اهـ
ٌَّة باألمان من المخاوؾ  : وبالبشابر , وِمَن األحزان , وهذه التنزالت الَملَك

, وفً حاالت المخاوؾ , تتوارد علٌهم وتتوالى وتتابع فً جمٌع أحوالهم 
ها عند الموت ففً هذه المواطن الثبلثة , وعند البعث, وفً القبر, وأشدُّ

ال , المخٌفة وفً ؼٌرها من حاالت الخوؾ والَؽمِّ ٌكونون فً أمان وسبلم 
بسبب تنزل المبلبكة علٌهم بالبشابر واألمان من , ٌخافون وال هم ٌحزنون

 .الحنان المنان , هللا الرحمن الرحٌم 
الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علٌهم المبلبكة أال  }اللهم اجعلنا من 

بجاه حبٌبك األكرم  {تخافوا وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التً كنتم توعدون 
 .سٌدنا محمد رسولك المعظم صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                                                           

:  كما فً –بؤن ال تخافوا : والتقدٌر للباء على معنى , وال ناهٌة, وأْن مصدرٌة  

 . وؼٌره (روح المعانً)

ال : وتفسٌر القرطبً أٌضاً عن عكرمة أنه قال  (روح المعانً  ): انظر تفسٌر 

 وال تحزنوا على ذنوبكم –ما تمرون علٌه من برازخ اآلخرة :  أي–تخافوا أمامكم 
 .اهـ. 
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قال رسول : عن أنس رضً هللا عنه قال , والنسابً , روى اإلمام أحمد 
 .[َمْن أحبَّ لقاء هللا أحبَّ هللا لقاءه ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌُنافً هذا حبَّ لقاء هللا :  أي–ٌا رسول هللا ُكلُّنا ٌكره الموت : قلنا َفَهل 
 .تعالى ؟

 ولكن المؤمن, لٌس ذلك كراهٌة الموت ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
من أنواع : أي- جاءه البشٌر من هللا تعالى بما هو صابر إلٌه, إذا احُتضر 

فؤحبَّ ,  فلٌس شًء أحبَّ إلٌه من أَْن ٌكون لقً هللا تعالى–الخٌر والنعٌم 
 .هللا تعالى لقاءه 

 –جاءه بما هو صابر إلٌه من الشَّرِّ ,  إذا احتضر وإنَّ الكافر والفاجر
 .[فكره لقاء هللا تعالى 

 :وقد بشر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم المؤمنٌن من أمته بما ٌلً 
قال رسول هللا : عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال, روى اإلمام أحمد 

إْن شبتم أَْنبؤتكم ما أولُّ ما ٌقول هللا عز وجل  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 ؟[للمإمنٌن ٌوم القٌامة؛ وما ٌقولون له 

 .نعم ٌا رسول هللا : قلنا 
 َهْل أحببتم لِقابً ؟: إَن هللا عز وجل ٌقول للمإمنٌن  ]:قال

 .نعم ٌا ربنا : فٌقولون 
 لَِم؟: فٌقول

 .رجونا َعْفوك ومؽفرتك : فٌقولون 
 .[قد وجبْت لكم مؽفرتً : فٌقول

 :وٌرحم هللا تعالى القابل 
 َنقِّْل فُإادك حٌث شبت من الهوى 

ِل                              ما الحبُّ إالّ للحبٌب األوَّ
 َكم منزل فً األرض ٌؤلفه الفتى 

ل منزل  ُنه أَبداً ألوَّ ٌْ                              َوحِن
 .{نحن أولٌاإكم فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة  }:قوله تعالى 

الذٌن قالوا ربنا هللا ثم  }ٌُخبر هللا تعالى عن أهل اإلٌمان واالستقامة 
وٌقولون , أَّنهم تنزل علٌهم المبلبكة : ٌخبر عن إكرام هللا تعالى  {استقاموا 

                                                           

 .(الدر المنثور): كذا فً  
, والبحث فً لقاء هللا تعالى والعوالم التً ٌلقى العبد فٌها ربه وأحكام كل لقاء  

اإلٌمان بعوالم اآلخرة ):  البحث فً ذلك ُمفصبلً تجده فً كتاب –وخصابصه 
 . (ومواقفها

 .فإذا فهمَت ِهْمَت , فتذكر وافهم  
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وال , ال تخافوا مما ستقدمون علٌه من عوالم اآلخرة وبرازخها : لهم 
ا , تحزنوا على ما مضى فً الدنٌا  َفؤَنتم فً أمان هللا تعالى وسبلمه ِممَّ

ٌَُبشُِّرونهم بالجنة التً كانوا , هنالك من المخاوؾ  نونهم  ٌَُإمِّ فبعد ما 
وعلى لسان رسول هللا صلى , ٌوعدون بها فً الدنٌا فً كتاب هللا تعالى 

 .هللا علٌه وآله وسلم 
د واإلٌناس والتطمٌن  نحن  }: ثم بعد ذلك ٌقولون لهم ِمْن باب التودُّ

فنحن , أحبَّاإكم وأنصاركم ونصحاء لكم فً الحٌاة الدنٌا : أي {أولٌاإكم
ا َنلمُّ  بكم فنلهمكم الخٌر ن لكم الحَسنَ , الذٌن ُكنَّ ونحذركم من الشر ؛ , ونحسِّ

ٌِّن لكم الشرَّ والفساد ٌَُز  .حٌن كان الشٌطان 
عن ابن مسعود رضً , وٌبٌن ذلك ما جاء فً الحدٌث, وٌدل على ذلك 

ة  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : هللا عنه قال إنَّ للشٌطان لمَّ
ة , بابن آدم   .وللملك لمَّ

ة الشٌطان  ا لمَّ عاد بالشر: فؤمَّ ٌْ  .وتكذٌب الحق, فإ
ة الملك   .وتصدٌق بالحق, فإٌعاد بالخٌر : وأما لمَّ

فلٌعلم أَنَّه - اإلٌعاد بالخٌر والتصدٌق بالحق:  أي–َفمن وجد مْن ذلك شٌباً 
 .من هللا تعالى ؛ فلٌحمد هللا تعالى

ذ باهلل من الشٌطان ثم –لمة الشٌطان :  أي–ومن وجد األُخرى   فلٌتعوَّ
الشٌطان ٌعدكم الفقر وٌؤمركم الفحشاء وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبلً  }:قرأ

 .{وهللا واسع علٌم
ونحن الذٌن ُكنَّا َنحضر معكم فً : أي {نحن أولٌاإكم فً الحٌاة الدنٌا  }

كما ورد فً , وتبلوتكم لكتاب هللا تعالى , وصلواتكم, مجالس عباداتكم 
 .حدٌث طوٌل رواه اإلمام مسلم وؼٌره
 :وفٌه ٌقول صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌتلون كتاب هللا؛ : وما اجتمع قوم فً بٌت من بٌوت هللا تعالى  ]
وحفَّتهم , وؼشٌتهم الرحمة, وٌتدارسونه بٌنهم؛ إالّ نزلت علٌهم السكٌنة 

 .الحدٌث وقد تقدم بتمامه [وذكرهم هللا تعالى فٌمن عنده , المبلبكة
 .{نحن أولٌاإكم فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة }:قوله تعالى 

ما ورد فً الحدٌث الذي  {قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  }وِمْن َوالبهم للذٌن 
عن رسول هللا صلى هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , رواه مسلم 

                                                           

ورواه أٌضاً , رواه بهذا اللفظ : اهـ أي. رواه الترمذي : (التٌسٌر): قال فً  

ة هً,  (صحٌحه): وأخرجه ابن حبان فً , النسابً  من , الخطرة الواحدة :واللمَّ
 .والدنو منه , وهو القرب من الشًء : اإللمام 
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فؤرسل هللا , إنَّ رجبلً زار أخاً له فً قرٌة أُخرى  ]:علٌه وآله وسلم أنه قال
 أٌن ترٌد ؟  : فلَما أتى علٌه قال , َملَكاً - طرٌقه:  أي–تعالى على َمْدَرَجِتِه 

 .ـ أرٌد أخاً لً فً هذه القرٌة : قال
تقوم بها وتسعى فً :  أي–هل لك علٌه ِمْن نعمة تربُّها -:  الملك –فقال 

 .؟-صبلحها 
 . ؼٌر أنً أُحبه فً هللا تعالى –ال : فقال
أَنَّ هللا تعالى قد أحبَّك كما أحببته : فإنً رسول هللا إلٌك -:  الملك–قال 
 .[فٌه

 َفِمْن والء المالئكة للمؤمنٌن البِشارة ألهل البشائر اإللهٌة 
 :وِمْن ذلك تأمٌن المالئكة على ُدعاء َمْن َدعا ألخٌه فً ظهر الغٌب 

سمع النبً صلى هللا , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه , روى مسلم وؼٌره 
ل به ]:علٌه وآله وسلم ٌقول : َمْن دعا ألخٌه بظهر الؽٌب قال الملك الموكَّ

 .بمثل ما دعوت ألخٌك المإمن : أي [آمٌن ولك بمثٍل 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

 إلى بابك العالً َرفعت حوابجً                  
                              وأنت بما أرجوه منك علٌم 

ٌُرى    وحاشاك ٌا ذا الفضل والجود أن 
                                ببابك ُمحتا  وأنت كرٌم 

 –وِمْن والبهم  {نحن أولٌاإكم فً الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة  }:قوله تعالى 
 –أَنَّهم - {قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  } للذٌن –المبلبكة علٌهم السبلم : أي
ألجل إٌناسهم , ٌكونون معهم وال ٌتركونهم - المبلبكة علٌهم السبلم: أي

وفً , لببل تعترٌهم وحشة فً قبورهم , وحفاوتهم بهم, ومبلطفتهم إٌاهم 
كما وأنهم ٌصاحبونهم فً َسٌرهم على الصراط حتى , حشرهم ونشرهم

وهناك تتلقاهم مبلبكة الجنة علٌهم , ٌصلوا إلى الجنة وٌدخلونها بسبلم 
 .السبلم 

وسٌق الذٌن اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها  }:قال هللا تعالى 
اللهم  {وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سبلم علٌكم طبتم فادخلوها خالدٌن 

ورسولك المعظم صلى هللا علٌه وآله , اجعلنا منهم بجاه حبٌبك األكرم 
 .وسلم تسلٌما

نحن أولٌاإكم فً  }:وِمْن والِء المبلبكة فً اآلخرة المشار إلٌه بقوله تعالى 
ِمْن َذلك الوالء أَنَّهم ٌشهدون للمإمنٌن عند ربهم  {الحٌاة الدنٌا وفً اآلخرة 

باعتبار أَنَّهم , وأذكارهم , وتبلوتهم لكتاب هللا تعالى , وعباداتهم, بطاعاتهم
ٌَشهدونها معهم فً الدنٌا , ٌُشاهدونها منهم   . فهم ٌشهدون لهم بذلك كله–و
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إنا لننصر رسلنا والذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا وٌوم ٌقوم  }:قال هللا تعالى 
 .{األشهاد 

كما قال كثٌر ِمن السلؾ - المبلبكة علٌهم السبلم: وِمْن جملة األشهاد 
 .ومنهم المفسر مجاهد 

ٌَشهدون للمإمنٌن بصلواتهم  كما –وعباداتهم , فهم من جملة الشهداء الذٌن 
 .ألنَّهم شهدوها وشاهدوها فشهدوا لهم بها- قلنا

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه, روى ابن ماجه 
ًَّ ٌوم الجمعة ؛ فإنَّه ٌوم مشهود  ]:وآله وسلم قال أكثروا من الصبلة عل
ًَّ صبلته حٌن , تشهده المبلبكة  ًَّ إالَّ ُعرضت عل ٌُصلًِّ عل وإنَّ أحداً لن 

 .[ٌفرغ منها 
 . وبعد الموت ؟–قال أبو الدرداء : أي- قلت

م على , وبعد الموت  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  إن هللا تعالى حرَّ
 .[األرض أَْن تؤكل أجساد األنبٌاء 

 .رجاله ثقات : قال العبلمة المناوي 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

ل  ]:وسلم  إذا كان ٌوم الجمعة َوَقَفت المبلبكة على باب المسجد ٌكتبون األوَّ
ل   .فاألوَّ

ر  ٌُهدي بدنة - المبكر:  أي–وَمَثل الُمَهجِّ ٌُهدي بقرة , كمثل الذي  ثم كالذي 
 –صعد المنبر :  أي–فإذا خر  اإلمام , ثم بٌضة , ثم دجاجة , ثم كبشاً , 

وفً ,  رواه الشٌخان –الخطبة : أي-[َطَووا ُصحفهم ٌستمعون الذكر 
ب بدنة  ]:رواٌة  ق بها :  أي[فكؤنما قرَّ  .تصدَّ

وٌشهدون بقٌة , صبلة الجمعة :  أي–فٌشهدون الموعظة والصبلة 
نون فً آخر سورة الفاتحة ٌقرإها اإلمام , الصلوات أٌضاً   .وٌإمِّ
أَنَّ رسول هللا صلى هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , روى الشٌخان 

ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن  }:إذا قال اإلمام  ]:علٌه وآله وسلم قال
َفإنَّه َمْن وافق قوله قول المبلبكة ُؼِفَر له ما تقدم ِمْن , آمٌن : فقولوا  {

 .[ذنبه
: وقالت المبلبكة فً السماء , آمٌن : إذا قال أحدكم  ]:وفً رواٌة للبخاري 

 .[ُؼِفَر له ما تقدم من ذنبه: فوافقت إحداهما األخرى , آمٌن 
والذي ٌظهر أَنَّ المراد بالمبلبكة : قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا تعالى 
 .اهـ. ممن ُهو فً األرض والسماء , َمْن ٌشهد تلك الصبلة من المبلبكة 

                                                           

 .انظر تفسٌر ابن كثٌر وؼٌره  
 .الحدٌث [كمثل الذي ٌهدي  ]:وهذا تفسٌر للرواٌة األولى  
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 :ومثل ذلك تحمٌد المالئكة فً الصالة 
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 

اللهم : فقولوا , سمع هللا لمن حمده : إذا قال اإلمام  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
 .[فإنَّه َمْن وافق قوله قول المبلبكة ُؼفر له ما تقدم من ذنبه, ربنا لك الحمد 

أنَّ , عن البراء بن عازب رضً هللا عنه ,  ما جاء فً الحدٌث ومن ذلك
إنَّ هللا ومبلبكته ٌصلون على  ]:نبً هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

م  ٌُؽفر له َمدى صوته , الصؾ المقدَّ ُن  قه َمن سمعه ِمْن , والمإذِّ وصدَّ
قال  [ ولَُه أَجر َمْن صلى معه –ٌشهد له ٌوم القٌامة :  أي–َرطب وٌابس 

 .اهـ. والنسابً بإسناٍد حسن جٌد , رواه أحمد: (الترؼٌب): فً 
ولمنتظر الصبلة ,  كثرة دعابهم للمصلً ما دام فً مصبله ومن والئهم
 .بعد الصبلة 

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى البخاري 
, إنَّ أحدكم فً صبلٍة ما دامت الصبلة َتْحِبُسُه  ]:هللا علٌه وآله وسلم 

أَْو ,  ما لم ٌقم ِمْن مصبله –اللهم ارحمه , اللهم اؼفر له: والمبلبكة تقول
 .[ٌُحدث 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وأبً داود , وفً رواٌة لمسلم 
والمبلبكة , ال ٌزال العبد فً َصبلٍة ما كان فً ُمَصبلَّه ٌنتظر الصبلة  ]:

ٌُحِدث , حتى ٌنصرؾ , اللهم ارحمه , اللهم اؼفر له: تقول : كذا فً  [أَْو 
 .(الترؼٌب)

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً أمامة رضً هللا عنه 
ر صبلة  ]:قال ًْ ٌْن : ال لؽو بٌنهما , صبلة فً إِث قال  [كتاٌب فً ِعلٌِّ

 .رواه أبو داود : الحافظ المنذري 
ٌُمحى أبداً وفً هذا  [كتاب فً علٌٌن  ]:ومعنى  ٌُكتب فً علٌٌن فبل  أَنَّه 

 .وبدخوله الجنة , بشارةٌ ُمحققة بموته على اإلٌمان الكامل
سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم , اللهم اجعلنا منهم بجاه حبٌبك األكرم

. 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال

 .؟[وٌكفُِّر به الذنوب , أاَلَ أَُدلُّكم على ما ٌمحو هللا به الخطاٌا 
 .بلى ٌا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : قالوا 

:  أي–إسباغ الوضوء على المكروهات  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وكثرة الخطا إلى - الحاالت المكروهة كالمرض وشدة البرد ونحوها

: قال المنذري  [وانتظار الصبلة بعد الصبلة ؛ َفذلكم الرباط , المساجد 
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والنسابً من , والترمذي, ومسلم, ومالك (صحٌحه): رواه ابن حبان فً 
 .اهـ. حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

المبلبكة ُتَصلًِّ على أحدكم ما دام فً مصبلَّه الذي َصلى فٌه ما لم  ]:
 .[اللهم ارحمه , اللهم اؼفر له: ٌُحِدث أْو ٌقم 

َت فٌه لتزداد من دعاء  ٌْ فؤطل جلوسك أٌها المإمن فً مجلسك الذي َصلَّ
َفإنَّ العبد هو أَْحَو  ما ٌكون إلى , المبلبكة علٌهم السبلم بالمؽفرة والرحمة 

 :مؽفرة هللا تعالى ورحمته 
ٌُذهب السٌبات والمكاره  والشرور والمفاسد وبرحمته , فبمؽفرته سبحانه 

, وٌرفع لك الرجات, والسعادات, والمبرات, سبحانه ٌسوق إلٌك الخٌرات 
وفٌه سعادة , وهذا هو المطلوب والمحبوب, وذلك كله فً الدنٌا واآلخرة

 .الدنٌا واآلخرة
كان أكثر دعاء : عن أنس رضً هللا عنه قال, وأبو داود, روى الشٌخان 

اللهم أتنا فً الدنٌا حسنًة وفً اآلخرة  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 (.تٌسٌر الوصول: )كذا فً  [حسنة وقنا عذاب النار 

كان النبً صلى : عن أنس رضً هللا عنه قال , وجاء فً رواٌة البخاري 
اللهم ربنا  آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة  ]:هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
 .[حسنة وقنا عذاب النار 

سؤل َقَتادة أنساً رضً : عن عبد العزٌز بن ُصهٌب قال, وروى اإلمام أحمد
 .أّي دعوة كان أكثر ما ٌدعوها النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ؟: هللا عنه 

اللهم ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب  ]: ٌقول: قال
 .[النار 

وإذا أراد أَْن , وكان أنس رضً هللا عنه إذا أراد أن ٌدعو بدعوة دعا بها 
  .ٌدعو بدعاٍء َدَعا بها فٌه

 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى تقوى هللا تعالى فً جمٌع األحوال وفً جمٌع األمور

قال رسول هللا : عن ُمعاذ بن جبل رضً هللا عنه قال , روى الترمذي 
ُثما ُكْنَت  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌْ ٌبة الحسنة , اتَّق هللا َح وأَْتِبع السَّ

 .[وخالق الناس بخلق حسن , تمحها 

                                                           

 .والنسابً , واإلمام أحمد , معزواً ألبً داود  (الفتح الكبٌر): كذا فً  

وفً اآلخرة حسنة , اللهم ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة  ]ال ٌخلو دعاإه من دعاء : أي 

 (.الدر المنثور)انظر ذلك فً تفسٌر الحافظ ابن كثٌر و  [وقنا عذاب النار , 
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َوقًِّ ِمْن كل مكروه: التقوى هً بؤْن ٌجعل , وما فٌه ضرر وأذى, التَّ
 .اإلنسان بٌنه وبٌن ذلك وقاٌة

,  توقًِّ العبد ما فٌه عذاب هللا تعالى وؼضبه–ومعنى تقوى هللا تعالى 
 .أو عتابه , أو حسابه الشدٌد , أو عقابه, وسخطه

, وإنما تحصل الوقاٌة من ذلك بامتثال العبد لجمٌع أوامر هللا تعالى 
 .واجتنابه لجمٌع المنهٌات والمنكرات والمحرمات

فً جمٌع : أي [اتَّق هللا حٌثما كنت  ]:فقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
راء , ووحدك ومع الناس, فً الخلوة والمؤل : أحوالك  وفً حال السَّ
ٌب علٌك, والنعمة والببلء, والضراء ٌْ ة والرخاء؛ فإنَّ هللا تعالى َرق دَّ , والشِّ

لع على ظاهرك وسرٌرتك, ٌراك حٌثما كنت   .ُمطَّ
واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان علٌكم  }:قال هللا تعالى 

 .وال تؽفلوا عن ُمراقبته, فراقبوا رقابته علٌكم: أي {رقٌباً 
ٌَّن  {واتقوا هللا الذي تساءلون به }:حٌث قال - َفَبعد أن أَمر سبحانه بتقواه ب

وذلك بؤْن , فعلٌكم بمراقبته : أي {إن هللا كان علٌكم رقٌباً  }:بعد ذلك فقال
كما ذكره المحققون من , هذا معنى مراقبة العبد ربه, ُتراقبوا رقابته علٌكم 

 .نفعنا هللا تعالى بهم, أهل المعرفة 
, وعدم التقصٌر فٌها, فالمراقبة َتْحِمُل العبد على أداء أوامر هللا تعالى 

 .وتمنعه عن الوقوع فً المناهً والمنكرات والمحرمات
فسمع صوتاً من , َمرَّ الشٌخ َداود الطابً رضً هللا عنه بقبر : موعظة
 -.المؤمورات :  أي–ألْم أفعل كذا وكذا , ألَْم أُزكِّ , ألَم أُصلِّ : القبر

َبلى ٌا عدوَّ هللا ولكن كنَت فً الدنٌا إذا خلوَت بارزَت هللا تعالى : َفؤُجٌب
 .اهـ. َولَم تراقبه , بالمعاصً 
 .{واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام }:قوله تعالى 

 {الذي تساءلون به  }واجتناب مناهٌه , بامتثال أوامره: أي {واتقوا هللا }
ٌؤتً بذلك لبلستٌثاق , أسؤلك باهلل : بؤن ٌقول, ٌسؤل بعضكم بعضاً : أي

, كما جاء فً الحدٌث , أُنشدك باهلل تعالى : أو ٌقول , والتؤكٌد, والتقوٌة
َنا نحُن جلوس مع النبً صلى هللا ): عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال ٌْ َب

ثم , علٌه وآله وسلم فً المسجد إْذ َدخل رجل على َجَمل فؤناخه فً المسجد 
ٌّكم محمد : ثم قال , عقله  .؟- صلى هللا علٌه وآله وسلم –أ
 .هذا الرجل األبٌض المتكا : قلنا

هذا األْمؽر : قلنا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وفً رواٌة للنسابً 
اْبَن -:  الرجل– فقال –األبٌض المشرب بحمرة :  األمؽر هو –المرتفق 

 .ٌا بن عبد المطلب :  أي–َعْبِد المطلب 
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 .[قد أجبتَك  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌد علٌك فً المسؤلة -:  الرجل –فقال  ًَّ فً , إنًِّ سابلك َفُمشدِّ فبل تجد َعل
 .نفسك 

ا بدا لَك  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم   .عما شبَت : أي [َسْل عمَّ
 آهللُ أرسلك إلى الناس كلهم؟: أسؤلك بربك وربِّ َمن قبلك -: الرجل–فقال 

 .[اللهم نعم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 آهلل أَمرك أَْن ُتصلً الصلوات فً الٌوم واللٌلة ؟: أُنشدك باهلل تعالى : قال 

 .[اللهم نعم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 أنشدك باهلل تعالى آهلل أَمرك أَْن تصوم هذا الشهر من السنة؟-: الرجل- قال

 .[اللهم نعم ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
أُنشدك باهلل تعالى آهلل أمرك أَْن تؤخذ هذه الصدقة ِمْن -:  الرجل–قال 

اِبنا َفتقسمها على فقرابنا؟ ٌَ  أَْؼِن
 .[اللهم نعم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وأَنا , وأنا رسول َمْن ورابً ِمْن قومً, آمنُت بما جبَت به : فقال الرجل
 .؟ (ِضمام بن ثعلبة أخو بنً سعد بن بكر 

 .وهذا لفظ البخاري , رواه الخمسة: (تٌسٌر الوصول): قال فً 
 :وعند مسلم : قال 

 أتانا رسولك َفَزعم – صلى هللا علٌه وآله وسلم –ٌا محمد : جاء رجل فقال
 .أَنَّك َتْزعم أَنَّ هللا تعالى أرسلك 
  .[صدق ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .َفَمن خلق السماء ؟-: الرجل-قال
 .[هللا ]:قال
 فمن خلق األرض ؟: قال
 .[هللا ]:قال 
من :  أي–وجعل فٌها ما جعل , فَمْن َنصب هذه الجبال : الرجل –قال 

 المعادن وؼٌرها ؟
 .[هللا ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وَنصَب الجبال آهلل , وخلق األرض, فبالذي َخلق السماء :  الرجل–قال 
 أرسلك ؟

 .[نعم ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .ثم الحج كذلك , ثم الصٌام, ثم ذكر الزكاة 

 .[صدق ]:والنبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول فً كل سإال 
 فبالذي أرسلك آهلل أمرك بهذا؟: الرجل- فٌقول
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 .[نعم ]:فٌقول صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وال , والذي َبعثك بالحق ال أزٌد علٌهن: وقال- ذهب الرجل:  أي–ثم ولَّى 

 .أنقص منهن 
 –َحقََّق ما قاله :  أي–لِبن صدق  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[لٌدخلنَّ الجنة 
اتقوا األرحام أَْن : أي {واتقوا الذي تساءلون به واألرحام }:وقوله تعالى 
وها وِصلُْوها, َتقطعوها  ومن , فمن َوَصلها َوَصله هللا تعالى , ولكن برُّ

 .قطعها قطعه هللا تعالى 
كما , هو ُمراقب لجمٌع أحوالكم وأعمالكم : أي{إن هللا كان علٌكم رقٌباً  }

, هو ُمشاهد سبحانه : أي {إن هللا على كل شًء شهٌد  }:قال سبحانه 
, وحركاتهم, وأحوالهم, وأقوالهم, ومّطلٌِع على أفعال العباد, وشاهد

ال ٌخفى علٌه شًٌء كما , وشهٌد على كل شًء مما وراء ذلك, وسكناتهم 
 {إن هللا ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء  }قال سبحانه 

 .اآلٌة
وما تكون فً شؤن وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون  }:وقال هللا تعالى 

تباشرونه وتعملونه :  أي– {من عمل إال كنا علٌكم شهوداً إذ تفٌضون فٌه
:  أي– {وما ٌعزب عن ربك من مثقال ذرة فً األرض وال فً السماء  }–

 .{وال أصؽر من ذلك وال أكبر إال فً كتاب مبٌن }–ما ٌؽٌب عنه ذلك كله 
ٌُعلُن هللا تعالى لعباده كلِّهم  ٌُعلمهم بإحاطة علمه, ففً هذه اآلٌة  , و

ولجمٌع ما , واألحوال, واألقوال, األعمال: وبشهوده لجمٌع ما هنالك من 
 .هم فٌه

َد العالمٌن  {وما تكون فً شؤن  }:قال سبحانه ٌِّ الً َس وإمام , فٌخاطب أَوَّ
وبٌاناً لرفعة , وتعظٌماً , تكرٌماً له: خطاباً خاصاً , األنبٌاء والمرسلٌن 

 }:فٌقول سبحانه , ومقامه, وُعلوِّ شؤنه , قدره صلى هللا علٌه وآله وسلم 
{ وما تتلوا منه من قرآن} والشَّؤُن هو األمر المعتنى به  {وما تكون فً شؤن

كر ألنها أَعظم ُشإونه صلى  ت تبلوته صلى هللا علٌه وآله وسلم بالذِّ وُخصَّ
 .هللا علٌه وآله وسلم 

 .هذا خطاب عاٌم شامل لجمٌع العباد {وال تعملون من عمل  }:وقوله تعالى 
ؤْن الدالة  ل ذكر سبحانه كلمة الشَّ ففً مقام الخصوص وهو الخطاب األَوَّ

وأما فً الخطاب الثانً العامِّ وهو , ألَن َعمل العظٌم عظٌم , على الِعظم 
والعمل عاٌم ٌشمل , فذكر كلمة العمل {وال تعملون من عمل  }:قوله تعالى 

 .العمل الكبٌر والعمل الصؽٌر 
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وما فٌه من األسرار , وَتَدبَّر فً آٌاته , َفؤَْوع َسْمعك إلى كبلم هللا تعالى
َمةِ , والِحَكم العالٌة  ٌِّ  المعجز, فإنَّه كبلم هللا تعالى , والمعارؾ والعلوم الَق

 . لجمٌع الخبلبق عن أن ٌؤتوا بمثله
كتاب أنزلناه إلٌك مبارك لٌدبروا آٌاته ولٌتذكر أولوا  }:قال هللا تعالى 

 .{األلباب
 {وال تعملون من عمل إال كنا علٌكم شهوداً إذ تفٌضون فٌه }:فقوله تعالى 

ٌُراقبوا َربَّهم فً جمٌع أعمالهم - اآلٌة فمراقبتهم له , فً هذا تنبٌه للعباد أْن 
وعلى اجتناب , وعلى اإلخبلص فٌها , تحملهم على امتثال أوامره سبحانه
 .المناهً التً نهاهم هللا تعالى عنها 

. فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم ولنسبلن المرسلٌن  }:قال سبحانه وتعالى 
 .{فلنقصن علٌهم بعلم وما كنا ؼاببٌن 

ٌُخبر عباده ٌوم القٌامة بجمٌع ما قالوا وما : والمعنى  أنَّه سبحانه وتعالى 
فإنَّه سبحانه على كل شًء شهٌد , وصؽٌر وكبٌر, من قلٌل وكثٌر , عملوا

وال تعملون  }:بل كما قال سبحانه: أي {وما كنا ؼاببٌن }:كما قال سبحانه
{ وما كنا ؼاببٌن,} اآلٌة  {من عمل إال كنا علٌكم شهوداً إذ تفٌضون فٌه 

ٌَؽٌب عنه شًء وهو المحٌط علماً , وال ٌؽفل عن شًء, فهو سبحانه ال 
 :بكلِّ شًء 

قل إن تخفوا ما فً صدوركم أو تبدوه ٌعلمه هللا وٌعلم ما  }:قال هللا تعالى 
 .{فً السماوات وما فً األرض وهللا على كل شًء قدٌر

خافوه : أي {واعلموا أن هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فاحذروه }:وقال هللا تعالى 
هو : أي {واعلموا أن هللا ؼفور حلٌم }وال تقعوا فٌما نهاكم عنه , وراقبوه 

ٌُعاجل بالعقوبة ؛ لعلَّ , ٌستر على عبده , ؼفور ستور  وهو حلٌم ال 
 .المذنب ٌتوب ِمْن ذنبه وٌرجع إلى ما فٌه رضى ربه

هللا ٌعلم ما تحمل كل أنثى وما تؽٌض األرحام وما تزداد  }:وقال هللا تعالى 
سواء منكم . عالم الؽٌب والشهادة الكبٌر المتعال . وكل شًء عنده بمقدار 

 .{من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخؾ باللٌل وسارب بالنهار 
فهو ٌعلم ما تحمله الحوامل , فاهلل تعالى هو وحده قد أحاط بكلِّ شًء علماً 

: أي {وٌعلم ما فً األرحام }:كما قال سبحانه , منذ أُلقٌت النطفة فً الرحم
أو , أو طوٌل أو قصٌر, أو َحَسن أو قبٌح, ٌعلم ما حملت من ذكر أو أنثى 

ٌَجعله رأساً , أبٌض أو ؼٌر ذلك  وهو ٌعلم أيَّ جانب ِمْن جوانب النطفة س

                                                           

: وقد ذكرت كلمة موجزة حول إعجاز القرآن الكرٌم ومراتب التحدي فً كتاب  

 .(هدي القرآن الكرٌم إلى الحجة والبرهان)
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وٌعلم الجانب اآلخر الذي سٌجعل فٌه ساقٌه ورجلٌه ؛ وما , جامعاً للحواسِّ 
 .وراء ذلك

ؼٌر , فإنَّ النطفة حٌن تلقى فً الرحم هً متساوٌة األطراؾ والجوانب
ٌُخلِّقها , متماٌزة رها , فهو سبحانه الذي  ٌَُطوِّ رها, و  .وٌصوِّ

 ٌخلقكم فً بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فً ظلمات ثبلث }:قال تعالى 
 .اآلٌة  {

هو الذي ٌصوركم فً األرحام كٌؾ ٌشاء ال إله إال هو العزٌز  }:وقال 
 .{الحكٌم 

فبل ٌلتبس إنسان بإنسان , وصورة كل إنسان ال ُتشبه اآلخر ِمن كل َوْجه
ر , بل كل واحد له صورة ٌتمٌز بها عن ؼٌره , آخر  ٌُطوِّ وهكذا سبحانه 

ر اإلنسان وٌصوره, وٌصور ما فً األرحام  ٌَُطوِّ ه سبحانه  ًَ على , كما أنَّ
ًِّ ُمدة ِمَن , وجه متتابع ومتناسب  ٌَظهر ذلك لئلنسان إال بعد مض ولكن ال 

 فً –اإلنسان :  أي–فهو , ثم شٌخاً كبٌراً , ثم شاباً , فٌكون ِطْفبلً , الزمن 
ر  ًِّ زمن علٌه , كل آٍن ٌَتطوَّ ٌَظهر ذلك إالّ بعد ُمِض  فسبحان هللا –ولكن ال 

ر   .العظٌم الخالق البارئ المصوِّ
هو هللا الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى ٌسبح  }:قال هللا تعالى 

 .{له ما فً السماوات واألرض وهو العزٌز الحكٌم 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخؾ  }:وقوله تعالى 

 .{باللٌل وسارب بالنهار 
فهو عالم , أَنَّ علمه سبحانه ُمحٌط بجمٌع األشٌاء على حٍد سواء : والمعنى 

ون وما ٌجهرون على حٍد سواء  ٌُِسرُّ  –وٌعلم َمْن هو مستخؾ باللٌل , بما 
ظاهر :  أي–وسارب بالنهار - مختؾ فً قعر بٌته فً ظبلم اللٌل: أي

ْعلم ذلك كله على السواء –ماٍش فً بٌاض النهار وضٌابه  ٌَ  – فهو سبحانه 
 .فراقبوه سبحانه ؛ َفإنَّه ال تخفى علٌه خافٌة : أي

هو الذي خلق السماوات واألرض فً ستة أٌام ثم استوى  }:قال هللا تعالى 
على العرش ٌعلم ما ٌلج فً األرض وما ٌخر  منها وما ٌنزل من السماء 

 .{وما ٌعر  فٌها وهو معكم أٌن ما كنتم وهللا بما تعملون بصٌر 
, فهو سبحانه ٌعلم عدد ما ٌدخل فً األرض ِمْن َحبٍّر وقطر ماء وؼٌر ذلك

, وثمار, وأشجار, وزروع, نبات: وٌعلم سبحانه جمٌع ما ٌخر  منها ِمْن 
 .ومعادن وما وراء ذلك, ومٌاه تنبع منها 

                                                           

وظلمة بطن , وظلمة الرحم, ٌعنً فً المشٌمة التً هً كالؽشاوة والوقاٌة للولد  

 .األم الحامل
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واألحكام اإللهٌة مع , وهو ٌعلم ما ٌنزل ِمَن السماء من األوامر الربانٌة 
هللا الذي خلق سبع }:كما قال هللا تعالى , المبلبكة الكرام علٌهم السبلم 

سماوات ومن األرض مثلهن ٌتنزل األمر بٌنهن لتعلموا أن هللا على كل 
القدرٌة : فله األوامر اإللهٌة  {شًء قدٌر وأن هللا قد أحاط بكل شًء علماً 

لها فً أوقاتها المقدرة لها كما هو مقتضى حكمته , والتشرٌعٌة  ٌَُنزِّ فهو 
 .سبحانه وتعالى 

, اآلٌات  {تنزل المبلبكة والروح فٌها بإذن ربهم من كل أمر }:وقال تعالى 
علم ما , فهو سبحانه ٌعلم ذلك كله على وجه اإلحاطة  ٌَ كما أَنَّه سبحانه 

وٌعلم مواقعها التً , والثلو  والَبَردِ , ٌنزل ِمَن األمطار وعدد قطرها 
رها لها, َقّدرها فٌها  , كما هو مقتضى علمه بذلك, مقادٌرها التً َقدَّ

وإن من شًء إال عندنا خزابنه وما  }:كما قال تعالى , وحكمته فً ذلك 
 .{وكل شًء عنده بمقدار} :وقال تعالى  {ننزله إال بقدر معلوم 

فهو , وعلمه سبحانه ال نهاٌة له, فعلمه سبحانه وتعالى ُمحٌط بكل شًء 
وهكذا جمٌع أسمابه وصفاته سبحانه , وهو باٍق ال آخر له, قدٌم ال أولَّ له

 .وتعالى 
, وأعماله, فٌجب على المإمن أَْن ٌراقب هللا تعالى فً جمٌع أموره 

 .وأحواله, وأقواله
ٌُنشد هذٌن البٌتٌن   :وكان اإلمام أحمد رضً هللا عنه 

 إذا ما خلوَت الدهر ٌوماً فبل َتقُل 
ًَّ رقٌب:                                خلوُت ولكن قل   عل

ْؽفُُل ساعةً  ٌَ  وال َتحسبنَّ هللا 
                       وال أَنَّ ما ُتخفً علٌه ٌؽٌب

, وطهارتها من الذنوب, لها أثر كبٌر فً تزكٌة النفس  : فمراقبة هللا تعالى
, َكما أَنَّ لها أَثراً كبٌراً فً امتثال أوامر هللا تعالى , َوُبعدها عن المخالفات 

اً عن القبابح والرذابل :  أي–وبذلك ٌكون المإمن صاِحَب َنْفٍس زكٌة  ُمَتَخلٌِّ
اً بالمحاسن والفضابل ,   . وهذا شؤن المإمن الكامل –وُمَتحلٌِّ

ومن ٌؤته مإمناً قد عمل الصالحات فؤولبك لهم الدرجات  }:قال تعالى 
جنات عدن تجري من تحتها األنهار خالدٌن فٌها وذلك جزاء من . العلى
 .والتحلٌة بالفضابل , فبالتزكٌة تكون التخلٌة عن الرذابل  {تزكى 

عن عبد هللا بن ُمعاوٌة العامري , الذي رواه أبو داود , جاء فً الحدٌث 
ثبلث َمْن  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : رضً هللا عنه قال

, وعلم أَنَّه ال إله إال هللا , َمْن عبد هللا وحده: فعلهنَّ فقد َطِعَم َطْعَم اإلٌمان 
ولم ٌعط الهرمة وال , رافدة علٌه ,  طٌبًة بها نفسه : وأعطى زكاة ماله 
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فإنَّ هللا تعالى لَْم , ولكن ِمْن َوَسِط أموالكم , وال الَشَرط اللبٌمة , الدرنة
 [ َولَْم ٌؤمركم بشره –أَْن ُتإدوا زكاتكم ِمْن خٌر أموالكم : أي–ٌسؤلكم خٌره 

 .(تٌسٌر الوصول): كذا فً , بل من َوَسط أموالكم : أي
 :وجاء فً الحدٌث فً رواٌة أبً نعٌم 

 .[وزكَّى نفسه , ولكن ِمْن وَسِط أموالكم  ]
ما هو السبٌل إلى :  أي–ٌا رسول هللا ما تزكٌة المرء نفسه : فقال رجل 

 -.ذلك 
 .  [ٌعلم أَنَّ هللا تعالى معه حٌث كان  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن ُعبادة بن الصامت رضً هللا عنه 
 .[أفضل اإلٌمان أَْن تعلم أَنَّ هللا معك حٌثما كنت  ]:وسلم قال

فإنَّ َمْن علم ذلك استوت : قال العبلمة المناوي فً شرحه لهذا الحدٌث 
واستحٌا ,  فً كل مكان–هاب ربه تعالى :  أي–فعابه , َسِرٌرته وعبلنٌته 
 .منه فً كل زمان 

 . اهـ.  إلى آخر ما ذكره –والمراد بذلك ِعْلُم القلب ال علم اللسان : قال 
 لطٌفة

 .أوصنً: قال بعض المرٌدٌن لشٌخه 
ًَّ إذا أردت أَْن تعصً هللا تعالى فاعصه فً مكان ال ٌراك : فقال له ٌا بن
 .اهـ. فٌه 
إنَّ ِمْن الوقاحة كل الوقاحة ؛ والقباحة كل القباحة؛ أْن تعصً ربك : ٌعنً

ومسبػ علٌك , وساقٌك ومطعمك, وهو خالقك ورازقك, على مرأى منه 
ٌُحصى  ٌُعدُّ وال  ٌَّاك أَْن تعصٌه , من النعم ما ال  فإنَّه ٌراك حٌثما كنت , فإ

 .وَخْؾ منه, فراقبه , 
 ذكرى 

رة  ٌَمشً حول المدٌنة المنوَّ خر  عبد هللا بن ُعمر رضً هللا عنهما ٌوماً 
, فمرَّ براع ٌرعى ؼنماً , بؤنوار المصطفى صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ته على دٌنه  ٌَختبر شدَّ ٌا أخً بْعنً ؼنمة من هذه الؽنم ؛ : فقال , فؤراد أَْن 
 .وأنا أعطٌك الثمن الذي ترٌده 

 .بل هً لفبلن , هذه الؽنم لٌست هً لً: فقال الراعً 
وإذا سؤلك , بعنً ؼنمًة وخذ ثمنها : فقال له ابن عمر رضً هللا عنهما 

 .أكلها الذبب : مالكها عنها فقل له 
 فؤٌن هللا فؤٌن هللا ؟: فقال الراعً 

                                                           

 .انظر تفسٌر ابن كثٌر 
 .ُمشٌراً إلى ضعفه (الجامع الصؽٌر): وأبو نعٌم كما فً , رواه الطبرانً  
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واعتراه -فؤٌن هللا , فؤٌن هللا: فانطلق ابن عمر رضً هللا عنهما وهو ٌقول 
ٌُراقب ربه - حال الهٌام  ورضً هللا عن ذلك الراعً المإمن األمٌن الذي 
 .وال ٌنساه 

إٌاك أن ٌراك حٌث نهاك  : ومن وصاٌا أئمة القوم رضً هللا عنهم
إن هللا كان علٌكم  }:واجعل قوله تعالى ,  فافهم والزم –سبحانه وتعالى 

فهو هللا تعالى , وال تؽفل عن مراقبته سبحانه , ُنصَب عٌنٌك  {رقٌباً 
وهو العلٌم بجمٌع , وهو البصٌر بجمٌع أعمال عباده , الرقٌب على عباده 

هم وجهرهم , أعمال عباده  م ِسرَّ ًَ عْل ٌَكسبون , ٌَ وٌعلم خابنة , وٌعلم ما 
 .األعٌن وما ُتخفً الصدور 

 .{اعملوا ما شبتم إنه بما تعملون بصٌر }:قال هللا تعالى 
هل : قال أبو جهل : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى اإلمام مسلم 

ٌسجد على التراب فً المسجد : أي- ٌَُعفِّر محمد وجهه بٌن أظهركم؟
 .الحرام 
 .نعم-: أصحابه :  أي–فقالوا 
ٌَسجد :  أي–والبلَّت والعزى لبن رأٌته ٌفعل ذلك : قال  ألطؤنَّ –ٌُصلًِّ و

ؼنَّ –أو ألعفرنَّ , على رقبته   ثم إنَّه أتى – وجهه فً التراب – أي أَُمرِّ
َطؤَ على رقبته . النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ ٌُصلً ل  .وهو 

-  أبو جهل– فما فجؤهم منه إالّ وهو – أبو هرٌرة رضً هللا عنه –قال 
 .وٌتَّقً بٌدٌه , على عقبٌه - ٌرجع: أي- ٌَنكص
ترجع القهقرى وأنت : أي-  ما لَك ؟–قال له جماعته : أي: - فقٌل له
 -خابؾ

 –النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم :  أي–إنَّ بٌنً وبٌنه : فقال أبو جهل 
 .وهوالً وأجنحة , لخندقاً من نار

لو دنا ِمنًِّ الختطفته المبلبكة  ]:فقال النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[ُعضواً ُعضواً 
إن إلى ربك . أن رآه استؽنى. كبل إن اإلنسان لٌطؽى }:فؤنزل هللا تعالى 

. أرءٌت إن كان على الهدى. عبداً إذا صلى. أرءٌت الذي ٌنهى. الرجعى
ألم ٌعلم بؤن  }–أبو جهل : أي - {.أرءٌت إن كذب وتولى . أو أمر بالتقوى

ٌرى سبحانه كل شًء وما ٌحاول أبو جهل أن ٌعمله وما : أي- {هللا ٌرى 
كبل  }: إلى قوله تعالى {كبل لبن لم ٌنته لنسفعا بالناصٌة  }–ٌُرٌد أن ٌفعله 

                                                           

: أي {لنسفعا بالناصٌة }:قال العبلمة البٌضاوي رحمه هللا تعالى فً قوله تعالى  

القبض على الشًء وجذبه : والسفع , ولنسحبنَّه بها إلى  النار , لنؤخذن بناصٌته 
 .اهـ. بشدة 
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, وناصرك, فاهلل تعالى هو حافظك : أي {ال تطعه واسجد واقترب
وٌرد كٌدهم فً نحورهم , وٌكبتهم, وهو الذي ٌكفٌك شر أعدابك , ومإٌدك
 . {إنا كفٌناك المستهزبٌن }:كما قال تعالى , خاسبٌن 

إنا كفٌناك  }:رضً هللا عنهما فً قوله تعالى جاء عن ابن عباس 
 .{المستهزبٌن 

, واألسود بن عبد ٌؽوث,  هم الولٌد بن المؽٌرة –المستهزبون : قال 
 .والعاص بن وابل, والحارث بن عطٌل السهمً, واألسود بن المطلب

فشكاهم , فؤتى جبرٌل علٌه السبلم إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .إلٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌّاهم فؤراه الولٌد : جبرٌل علٌه السبلم - فقال  فؤومؤ جبرٌل علٌه –أرنً إ
 .السبلم إلى أكحله

 .[ما صنعت شٌباً  ]-: لجبرٌل –فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ُتكه : جبرٌل- فقال ٌْ  .كَف

 .إلى عٌنٌه-  جبرٌل– فؤومؤ –ثم أَراه األسود بن المطلب 
 .[ما صنعت شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .كفٌُتكه - جبرٌل–فقال 
 . إلى رأسه– جبرٌل علٌه السبلم – فؤومؤ –ثم أراه األسود بن عبد ٌؽوث 
 .[ما صنعت شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ُتكه - جبرٌل–فقال  ٌْ  .كَف
 .فؤومؤ جبرٌل إلى بطنه - ثم أراه الحارث

 .[ما صنعت شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .كفٌُتكه -:  جبرٌل –فقال 

 . إلى أخمصه –جبرٌل علٌه السبلم - - فؤومؤ–ثم أراه العاص بن وابل 
 .[ما صنعت شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 . كفٌُتكه–جبرٌل علٌه السبلم - فقال
ٌُرٌش نببلً  فؤصاب , فؤما الولٌد بن المؽٌرة فمرَّ برجل ِمْن ُخزاعة وهو 

 .أكحله فقطعها 
: فجعل ٌقول -  شجر البوادي–وأما األسود بن المطلب فنزل َتحت شجرة 

ًَّ أال تدفعون عنً فقد هلكُت  ًَّ , ٌا ُبن  .وُطعنُت بالشوك فً عٌن

                                                           

, وأبو نعٌم , والبٌهقً (األوسط): أخرجه الطبرانً فً : (الدر المنثور): قال فً  

ه  بسند حسن  ٌَ عن ابن عباس رضً هللا  (المختارة): والضٌاء فً , وابن َمْرُدْو
 .عنهما
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فلم ٌزل كذلك حتى عمٌْت , ما نرى شٌباً :  ٌقولون – أبناإه –فجعلوا 
 .عٌناه 

 .وأما األسود بن عبد ٌؽوث فخر  فً رأسه قروح فماَت منها
ِه  ٌْ  –وأما الحارث فؤخذه الماء األصفر فً بطنه حتى خر  خرإه ِمْن ِف

 .فمات منها 
وأما العاص بن وابل فركب إلى الطابؾ َفربض على َشبرقة فدخل فً 

 .[أخمص قدمه شوكة فقتلته 
َعِقب إشارات جبرٌل علٌه , وكانت هذه العقوبات والضربات اإللهٌة 

 .السبلم بمدة قصٌرة جداً 
وكٌؾ ال ٌكون ذلك وقد قال سبحانه لحبٌبه األكرم ورسوله المعظم صلى 

 .{إنا كفٌناك المستهزبٌن  }:هللا علٌه وآله وسلم 
وهو , فاهلل تعالى هو كافٌه أذى وشر أعدابه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .سبحانه حافظه وعاصمه 
كما قال تعالى معلناً ومخبراً عن عصمته لرسوله الكرٌم صلى هللا علٌه 

ٌا أٌها الرسول بلػ ما أنزل إلٌك من  }:وآله وسلم ؛ وحفظه ووقاٌته له 
ربك وإن لم تفعل فما بلؽت رسالته وهللا ٌعصمك من الناس إن هللا ال ٌهدي 

 .{القوم الكافرٌن 
عن السٌدة عابشة أم المإمنٌن رضً هللا , روى اإلمام الترمذي وؼٌره 

ٌُحَرس لٌبلً حتى : عنها قالت  كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فؤخر  رسول هللا صلى هللا علٌه وآله  {وهللا ٌعصمك من الناس  }نزل 

ٌا أٌها الناس انصرفوا فقد عصمنً هللا تعالى  ]:وسلم رأسه من القُبَّة فقال 
 (.التٌسٌر: )كذا فً  [

 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى اإلكثار من الصالة علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 ٌوم الجمعة ولٌلته خاصة وفً سائر األٌام واللٌالً عامة 
             وفٌه بٌان فضل ٌوم الجمعة 

قال رسول هللا : عن أوس بن أوس رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
وُم الجمعة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ اِمكم  ٌَّ فٌه خلق آدم : ِمْن أَفضل أ

ًَّ ِمن , وفٌه النفخة, وفٌه قُبض, علٌه السبلم  وفٌه الصعقة؛ فؤكثروا َعل
بلة فٌه ًَّ , الصَّ  .[فإنَّ صبلتكم معروضة عل

؟ -بلٌت : أي–ٌا رسول هللا وكٌؾ ُتعرض صبلتنا علٌك وقد أََرْمت : قالوا 
 .بعد الموت : أي
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م على األرض أَْن  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  إنَّ هللا عز وجل َحرَّ
 .[تؤكل أجساد األنبٌاء 

: وابن حبان فً , وأبو داود وابن ماجه, رواه أحمد  : (الترؼٌب): قال فً 
 .والحاكم وصححه  (صحٌحه)

بفتح الهمزة والراء وسكون المٌم؛ َوُرِوَي بضم الهمزة : أََرْمت: وقال 
 .اهـ. وكسر الراء 
ٌَّامكم  ]:هذا الحدٌث بلفظ  (الجامع الصؽٌر): وقد ذكر فً  إنَّ ِمْن أفضل أ
 .الحدٌث [ٌوم الجمعة 

:  أي–وأقلُّ ذلك : قال أبو طالب المكً رحمهما هللا تعالى : وقال المناوي 
 .اهـ.  ثبلثمابة مرة –أقل حدِّ اإلكثار 

وقد ذكرُت أقوال العلماء فً أقل حد اإلكثار ِمَن الصبلة علٌه صلى هللا 
لت ذلك فً كتابً  فضل الصبلة على النبً صلى ): علٌه وآله وسلم وَفصَّ

 .فارجع إلٌه (هللا علٌه وآله وسلم 
وفً هذا الحدٌث دلٌل صرٌح على استمرار عرض الصبلة علٌه صلى هللا 

وأنَّ العرض علٌه بعد الموت باٍق ُمستمر كما , علٌه وآله وسلم بعد الموت
منع ِمْن ذلك َمانع, هو لم ٌنقطع  ٌَ فالصبلة علٌه صلى هللا علٌه وآله , ولَْم 

ٌَوم , وفً أيِّ ٌوم كان ُتعرض علٌه , وسلم فً أيِّ وقٍت كان  ولكنها 
ولذلك أَمَرنا , وفضل خاص , الجمعة ولٌلة الجمعة لها َعْرٌض خاص 

رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أَْن ُنكثر ِمَن الصبلة علٌه ٌوم الجمعة 
 . صلى هللا علٌه وآله وسلم –ولٌلة الجمعة , 

عن النبً صلى هللا علٌه , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , روى البٌهقً
اء  ]:وآله وسلم أنه قال ًَّ فً اللٌلة الؽرَّ , والٌوم األزهر , أكثروا الصبلة عل

 ًَّ  .[فإنَّ صبلتكم ُتعرض عل
ٌُذكر اسمه بالخٌر بٌن , وكفى بالعبد شرفاً وُنببلً  وفخراً ورفعة قدر؛ أن 

 .وفً حضرته صلى هللا علٌه وآله وسلم , ٌدٌه 
 .لٌلة الجمعة وٌومها: والمراد باللٌلة الؽراء والٌوم األزهر 
 :قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى 

                                                           

وعزاه للبٌهقً عن أبً هرٌرة  (الجامع الصؽٌر): وقد أورد هذا الحدٌث فً  

ولسعٌد بن منصور فً سننه , والبن عدي عن أنس رضً هللا عنه, رضً هللا عنه 
قال العبلمة . عن الحسن البصري وخالد بن معدان رحمهما هللا تعالى مرسبلً اهـ

عن أبً هرٌرة رضً  (األوسط): ورواه الطبرانً فً : المناوي رحمه هللا تعالى 
 .اهـ. هللا عنه 
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م اللٌلة على الٌوم لسبقها فً الوجود  اء لكثرة المبلبكة , وَقدَّ ووصفها بالؽرَّ
حضور المبلبكة :  أي–وذلك , وهم أنوار -  اجتماعهم وحضورهم–فٌها 

ًٍّر خاص –واجتماعهم فٌها  والٌوم األزهر ,  ذلك لخُصوصٌتها بتجلٍّر إله
 .ألنه أفضل أٌام األسبوع 

ٌُضًُء ألهله : قال ألجل أَْن ٌمشوا فً ضوبه ٌوم , وإنَّما ُسمًَّ أزهر ألنه 
 .القٌامة

: عن أبً موسى رضً هللا عنه مرفوعاً , وٌرشد إلى ذلك ما روى الحاكم 
بعث األٌام ٌوم القٌامة على هٌؤتها ؛ وُتبعث الجمعة زهراء  ] ٌَ إنَّ هللا تعالى 

 .الحدٌث ؛ وسٌؤتً تمامه إْن شاء هللا تعالى وتخرٌجه [منٌرة ألهلها 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه , وروى البٌهقً 
ًَّ فً ٌوم الجمعة ولٌلة الجمعة  ]:وسلم أنه قال  , أكثروا ِمَن الصبلة عل
 .[كنت له شهٌداً وشافعاً ٌوم القٌامة : َفَمن فعل ذلك 

  .تكرمة للمصلً علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم, شفاعة خاصة : أي
أَنَّ النبً صلى هللا , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه , وروى ابن ماجه 

ًَّ فً ٌوم الجمعة ]: علٌه وآله وسلم قال  فإنَّه ٌوم , أكثروا ِمَن الصبلة عل
ًَّ –مشهود َتْشهده المبلبكة  ًَّ إالَّ ُعِرضت َعل ٌُصلًِّ عل  وإنَّ أحداً لَْن 
 .[صبلته حتى ٌفرغ منها 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه , وروى البٌهقً عن أبً أمامة رضً هللا عنه 
ًَّ فً كل ٌوم جمعة  ]:وآله وسلم قال  فإنَّ صبلة , أكثروا من الصبلة عل

ًَّ فً كل ٌوم جمعة  ًَّ صبلًة كان , أمتً ُتْعرض عل َفَمن كان أكثرهم َعل
 .[أقربهم منً منزلة 

فإذا علمَت ذلك أٌها األخ المإمن واألخت المإمنة ؛ إذا علمت ما  ورد 
عنه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً فضل اإلكثار ِمَن الصبلة علٌه فً لٌلة 

وما فً ذلك من العرض علٌه صلى هللا علٌه وآله , الجمعة وفً ٌومها
, والشهادة الخاصة, وما فً ذلك ِمَن المنزلة الخاّصة, وسلم عرضاً خاصاً 
ٌُكثر الصبلة علٌه , والشفاعة الخاصة واألنوار واألسرار الخاصة لمن 

َفؤَكثرا ِمَن الصبلة علٌه : صلى هللا علٌه وآله وسلم لٌلة الجمعة وٌومها 
وال ,  ما استطعتما –صلى هللا علٌه وآله وسلم فً لٌلة الجمعة وٌومها 

فإن ذلك هو التجارة , وال تؽفبل عن ذلك, َتْشَؽلَنكما أمور الدنٌا عن ذلك

                                                           

 .وله طرق أخرى , رامزاً لحسنه  (الجامع الصؽٌر): ذكر هذا الحدٌث فً  

 .إلى حسنه (الجامع الصؽٌر): وقد رمز فً  
فإنَّ العرض علٌه , عرضاً خاصاً فوق العرض العام فً سابر أٌام األسبوع : أي  

 .فوق العرض العام فً سابر األٌام, وقبول خاص , ٌوم الجمعة له فضل خاص 
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وال تحرم نفسك ما , فاؼتنم ذلك, الرابحة فوق ما تتصوره ِمَن الربح 
 .هنالك 

 ذكر بعض األحادٌث الواردة
 فً بٌان فضائل ٌوم الجمعة ولٌلته 

 :هو خٌر أٌام األسبوع : األول
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

فٌه خلق هللا تعالى , ٌوم طلعت علٌه الشمس ٌوم الجمعة خٌر  ]:وسلم 
وأصحاب السنن , رواه مسلم [وفٌه أُخر  منها , وفٌه أُدخل الجنة , آدم

 .(الترؼٌب): كما فً 
أّنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه

وما ِمْن , ال تطلع الشمس وال تؽرب على أفضل من ٌوم الجمعة  ]:قال
 .[َدابَّة إال وهً تفزع ٌوم الجمعة إالّ هذٌن الثقلٌن الجّن واإلنس

: رواه ابن خزٌمة وابن حبان فً : قال الحافظ المنذري رحمه هللا تعالى 
 :ورواه أبو داود وؼٌره أطول ِمْن هذا وقال فً آخره (صحٌحٌهما)
ِمْن حٌن تصبح حتى تطلع , وما ِمْن دابة إالَّ وهً ُمصٌخة ٌوم الجمعة  ]

 .[إالّ اإلْنس والجن :  من الساعة –خوفاً :  أي–الشمس َشَفقاً 
 .تتوقَّع قٌام الساعة اهـ: معناه مستمعة  [وُمصٌخة  ]:قال المنذري 

 :هو ٌوم عٌد للمسلمٌن: الثانً 
قال : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, روى ابن ماجه بإسناد حسن

ٌوم عٌد - ٌوم الجمعة:  أي–إّن هذا  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌب , َفَمن جاء الجمعة فلٌؽتسل , جعله هللا تعالى للمسلمٌن  ٌْ وإْن كان عنده ِط

واك , فلٌمسَّ منه   .[وعلٌكم بالسِّ
ُعِرَضت الجمعة على رسول هللا صلى هللا ): وعن أنس رضً هللا عنه قال 

, جاءه بها جبرٌل علٌه السبلم فً َكفِّه كالمرآة البٌضاء , علٌه وآله وسلم
 .فً وسطها كالنكتة السوداء 

 ؟[ما هذا ٌا جبرٌل  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

                                                           

خٌر ٌوم طلعت علٌه الشمس ٌوم  ]: قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى فً  

اهـ . وأما أٌام السنة فخٌرها ٌوم عرفة , من أٌام األسبوع : ٌعنً : قال- [الجمعة 
 .كما جاء فً األحادٌث: أي
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ولقومك ِمْن , لتكون لك عٌداً , ٌعرضها علٌك ربُّك , هذه الجمعة : قال 
ل ,  خٌر كثٌر –ٌوم الجمعة :  أي–ولكم فٌها , بعدك , تكون أْنَت األوَّ

  .وتكون الٌهود والنصارى ِمْن بعدك
ٌَدعو أحد فٌها َربَّه بخٌر هو له قُِسم إالّ أعطاه  أو ٌتعوذ , وفٌها ساعة ال 

 .ِمْن شرٍّر إالَّ ُدفع عنه ما هو أعظم 
 –ُنَسمًِّ ٌوم الجمعة :  أي–ونحن ندعوه : جبرٌل علٌه السبلم : أي: -قال 

 .الحدٌث  (ٌوم المزٌد : فً اآلخرة 
 .بإسناد جٌد اهـ (األوسط): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب ): قال فً 

قال رسول هللا صلى هللا : وعن أبً هرٌرة وحذٌفة رضً هللا عنهما قاال
أََضلَّ هللا تبارك وتعالى عن الجمعة َمْن كان  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

فهم لنا تبع إلى ٌوم , واألحد للنصارى , كان للٌهود ٌوم السبت , قبلنا 
ًُّ , واألّولون ٌوم القٌامة , ونحن اآلخرون من أهل الدنٌا , القٌامة  الَمْقِض

 .تقدٌم تكرٌم على ؼٌرهم: أي [لهم قبل الخبلبق 
والبزار ورجالهما رجال الصحٌح , رواه ابن ماجه : قال الحافظ المنذري 

لون ٌوم  ]:إالّ أن البزار قال فً رواٌته ,  نحن اآلخرون فً الدنٌا األوَّ
 .[المؽفور لهم قبل الخبلبق , القٌامة 
وهذا من , والكل واقع , فالكل صحٌح , وال منافاة بٌن الرواٌتٌن : قلت

فإنَّ , باب تكرٌم هللا تعالى لهذه األمة المحمدٌة صلى هللا علٌه وآله وسلم 
الذي قال كما جاء فً , رسولها هو سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم 

قال : عن أنس رضً هللا عنه قال , الحدٌث الذي رواه الترمذي وؼٌره 
ل الناس ُخروجاً إذا ُبعثوا  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  , أنا أوَّ

ٌَومبذ بٌدي , وأنا ُمَبشِّرهم إذا أٌسوا , وأنا خطٌبهم إذا َوفدوا  ولواء الحمد 
, ال ٌقول ذلك ِمْن باب الكْبِر : أي [وأنا أكرم ولد آدم على ربًِّ وال فخر , 

صلى هللا تعالى علٌه  {وأما بنعمة ربك فحدث  }:ولكن ِمْن باب قوله تعالى 
وعلٌنا معهم فً كل لمحة ونفس عدد ما , وعلى آله وصحبه أجمعٌن 

 . آمٌن–وسعه علم هللا العظٌم 

                                                           

ثم السبت , فٌوم الجمعة هو العٌد األول لرسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وأمته 

 .ثم األحد للنصارى , للٌهود 

ذ منه : والمعنى   , أْو دفع عنه ما هو أعظم, أَنَّه سبحانه ٌدفع عنه الشر الذي َتَعوَّ

وعلى كل حال فاإلجابة ,  وهذا راجع إلى علم هللا تعالى وحكمته –أو دفعهما عنه 
 .حاصلة

 }:وقال تعالى  {ولدٌنا مزٌد }:وهو ٌوم رإٌة أهل الجنة ربهم فً الجنة قال تعالى  

 .اآلٌة كما سٌؤتً {للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة 
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عن أُبً بن كعب رضً هللا , حسن صحٌح : وروى الترمذي أٌضاً وقال
إذا كان ٌوم القٌامة  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عنه قال

 . [وصاحب شفاعتهم ؼٌر فخر , وخطٌبهم , ُكْنت أَنا إمام النبٌٌن 
, عن ابن عباس رضً هللا عنهما , وفً الحدٌث الذي رواه الدرامً وؼٌره
وأنا , أاَلَ وأنا حبٌب هللا وال فخر  ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال 

وأنا أول شافع , تحته آدم فمن دونه وال فخر: حامل لواء الحمد ٌوم القٌامة 
ٌُحرك بحلق الجنة وال , وأّول ُمشفَّع ٌوم القٌامة وال فخر  ل من  وأنا أوَّ

وأنا , فٌفتح هللا تعالى لً فٌدخلنٌها ومعً فقراء المإمنٌن وال فخر, فخر
لٌن واآلخرٌن على هللا وال فخر  .[أكرم األوَّ

أّن رسول هللا , عن ُعمر بن قٌس رضً هللا عنه , الدرامً  (سنن ): وفً 
إبراهٌم خلٌل : وإنًِّ قابل قوالً ؼٌر فخر  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

ًُّ هللا, هللا  ومعً لواء الحمد ٌوم , وأنا حبٌب هللا تعالى , وموسى صف
هم : وإّن هللا عز وجلَّ َوَعدنً فً أُمتً وأجارهم من ثبلث , القٌامة  ال ٌعمُّ
ٌَستؤصلهم عدوّ –ال ٌعمهم بقحط عام فً جمٌع ببلدهم :  أي–بَسَنة  ,  وال 

 .[وال ٌجمعهم على ضبللة 
قال رسول : عن ثوبان رضً هللا عنه قال , وٌبٌن ذلك ما جاء فً الحدٌث 
جمعها لً :  أي–إنَّ هللا زوى لً األرض  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 , ًَّ ها إل تً سٌبلػ ُملكها ما ,  فرأٌت َمشارقها ومؽاربها –وضمَّ وإنَّ أمُّ
 .األحمر واألبٌض : وأعطٌُت الكنزٌن , ُزوي لً منها 

ٌُهلك أمتً بسنة عامة   –قحط عام لجمٌعهم :  أي–وإّنً سؤلت ربً أن ال 
 .وال ٌسلط علٌهم عدواً ِمْن سوى أنفسهم فٌستبٌح بٌضتهم 

ٌُرّد : وإنَّ ربً تعالى قال لً وإنًِّ , ٌا محمد إذا قضٌُت قضاًء فإنه ال 
وال أُسلط علٌهم عدواً ِمْن , أنًِّ ال أُهلكهم بَسَنة عاّمة : أعطٌتك ألمتك 

ٌَستبٌح بٌضتهم ؛ ولو اجتمع علٌهم َمْن بؤقطارها  حتى ٌكون سوى أنفسهم 
ٌُهلك بعضاً   .[بعضهم 

 .وأبو داود والترمذي , أخرجه مسلم: (التٌسٌر): قال فً 
 :فضل زٌارة قبر األبوٌن ٌوم الجمعة : الثالث 

                                                           

 .ممالك كسرى والروم وؼٌرهما: أي 
, واستباحتهم جعلهم ُمباحاً : قال , معظمهم : بٌضة الناس  : (التٌسٌر): قال فً  

 .اهـ. ٌتصرؾ فٌهم كٌؾ شاء , بؤخذهم أْسراً وقتبلً 

 .ولو اجتمع علٌهم أعداإهم ِمْن أقطار األرض كلها : أي 
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, عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , والطبرانً , روى الحكٌم والترمذي 
 أو –َمْن زار َقْبر أبوٌه  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أنَّه قال

اً : أحدهما فً كل جمعة   .[َؼفر هللا تعالى له وَكتبه برَّ
 .[وقرأ ٌسن  ]:وفً رواٌة 

: عن محمد بن واسع قال (الشعب): والبٌهقً فً , وأخر  ابن أبً الدنٌا 
 –وٌوماً قبله وٌوماً بعده , بلؽنً أَنَّ الموتى ٌعلمون بزّوارهم ٌوم الجمعة 

ًة : أي ٌَّ  .هم ٌعلمون َمْن ٌزورهم وٌرونهم رإٌة َجلِ
من زار قبراً ٌوم السبت قبل ُطلوع الشمس علم : وأخرجا عن الضحاك قال

 .المٌت بزٌارته 
 وكٌؾ ذلك؟: قٌل
 .اهـ. لمكان ٌوم الجمعة : قال
وهً لٌلة السبت , ألَنَّ نور ٌوم الجمعة وبركته تمتدان إلى اللٌلة بعده:أي

 .حتى طلوع شمس ٌوم السبت 
 :إن جهنم تسجر إالّ ٌوم الجمعة : الرابع 

أَنَّ النبً , عن أبً قتادة األنصاري رضً هللا عنه , روى أبو داود وؼٌره
 .[إنَّ جهنم ُتْسجر إالّ ٌوم الجمعة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

ُتوقد : أي, ُتسجر بسٌن مهملة فجٌم : قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى 
والظاهر كما ُنقل عن بعض : قال , إالّ ٌوم الجمعة فإنها ال تسجر فٌه 

وأّنها ُتوقد فً كل ٌوم إالّ , أَّن المراد منه َسجر جهنم فً الدنٌا : العلماء 
ٌَُفتَُّر عذابها , ٌوم الجمعة  وم القٌامة فإنَّه ال  ٌَ وال ٌَخفؾ عن أهلها , وأما 

 . اهـ. ٌوماً ما الذٌن هم أهلها 
 :َمْن َمات لٌلة الجمعة أَْو ٌومها وقاه هللا تعالى فِتنة القبر:الخامس 

نه  عن ابن عمر , وابن أبً الدنٌا وؼٌرهم, والبٌهقً, روى الترمذي َوَحسَّ
ما ِمْن  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : رضً هللا عنهما قال

 .[إالَّ وقاه هللا تعالى فتنة القبر : ُمسلم ٌموت لٌلة الجمعة أو ٌوم الجمعة 
 .[إالّ برئ ِمْن فتنة القبر  ]:وفً رواٌة 

                                                           

 .وشرحه   (الجامع الصؽٌر): كذا فً  
 .(خصابص الجمعة ): أورد ذلك الحافظ السٌوطً فً  

 .اآلن فً الدنٌا قبل ٌوم القٌامة : أي

عن أبً سعٌد رضً هللا , مسلم (صحٌح ): ٌعنً الُكَفار عامة كما جاء فً فً  

ا أهل النار الذٌن ُهْم أهلها فإنهم ال  ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال: عنه  أَمَّ
ٌَُفتَّر عنهم كما فً ,  فهم فً العذاب الدابم–الحدٌث  [ٌموتون فٌها وال ٌحٌون  ال 

 .اآلٌة 
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قال رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال, وروى أبو ٌعلى 
 .[من مات ٌوم الجمعة ُوقً من عذاب القبر  ]:علٌه وآله وسلم 

 :فضل قراءة سورة الكهف فً ٌوم الجمعة وفً لٌلتها: السادس 
أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه 

أَضاء له ِمَن النُّور ما بٌن : من قرأ سورة الكهؾ فً ٌوم الجمعة  ]:قال
 .[الجمعتٌن 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن ابن عمر رضً هللا عنهما 
سطع له نور ِمْن تحت قدمه : َمن قرأ سورة الكهؾ فً ٌوم الجمعة  ]:قال

 .[وُؼِفَر له ما بٌن الجمعتٌن, ٌُضًُء له ٌوم القٌامة , إلى َعنان السماء 
قال رسول هللا صلى هللا : وعن أمٌر المإمنٌن علً رضً هللا عنه قال

فهو معصوم إلى ثمانٌة أٌام : من قرأ الكهؾ ٌوم الجمعة  ]:علٌه وآله وسلم 
 .[وإْن خر  الدجال ُعِصَم منه , ِمْن كل فتنة تكون 

َمْن  ]:وأخر  الدرامً فً مسنده موقوفاً على أبً سعٌد رضً هللا عنه قال
قرأ سورة الكهؾ لٌلة الجمعة أضاء له من النور ما بٌنه وبٌن البٌت 

 .[العتٌق
أو َعْشر َمْن , وقد وردت أحادٌث متعددة فً فضل قراءة سورة الكهف 

لها  :أْو َعشٍر من آخرها , أَوَّ
أَنَّ نبً هللا صلى هللا , عن أبً الدرداء رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 

َمن حفظ عشر آٌات من أول سورة الكهؾ عصم من  ]:علٌه وآله وسلم قال
وأبو داود والنسابً , رواه مسلم واللفظ له(: الترؼٌب: )قال فً  [الدجال 

 .وهو كذلك فً بعض نسخ مسلم [عصم ِمْن ِفْتَنة الدجال  ]:وعندهما 
 .الحدٌث [من آخر سورة الكهؾ ]:وفً رواٌة لمسلم وأبً داود : قال 

 .الحدٌث [َمْن قرأ العشر األواخر ِمْن سورة الكهؾ  ]:وفً رواٌة للنسابً 
ل سورة الكهؾ  ]:ورواه الترمذي ولفظه : قال َمْن قرأ ثبلث آٌات ِمْن أَوَّ

 .اهـ [ُعِصَم ِمْن فتنة الدجال 
 .أخرجه الترمذي وصححه : وقال  (الدر المنثور): وذكره فً 

 :ومن فضائل قراءة سورة الكهف فً اللٌل ما جاء فً الحدٌث 

                                                           

 .للحافظ السٌوطً رحمه هللا تعالى  (نور اللمعة): كذا فً  

 .(الترؼٌب): والبٌهقً كما فً , رواه النسابً  
رواه أبو بكر  (الترؼٌب): وقال فً , إلى ابن مردوٌه  (الدر المنثور): عزاه فً  

 .بن مردوٌه فً تفسٌره بإسناد ال بؤس به اهـ
 .اهـ.(المختارة): والضٌاء فً , رواه ابن مردوٌه : (الدر المنثور): قال فً  

 .(الترؼٌب)و  (اللمعة )كذا فً  
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من الصحابة :  أي–كان رجل : عن البراء بن عازب رضً هللا عنه قال 
 َفَتؽّشْتُه –حبلٌن :  أي–وعنده َفَرٌس مربوطة بَشَطنٌن , ٌقرأ سورة الكهؾ 

ت الرجل:  أي– نفر منها , فجعلت تدنو , َسحابة- ؼطَّ ٌَ :  أي–وجعل فرسه 
حابة البٌضاء  النبً صلى هللا علٌه -  الرجل–أتى ,  فلما أصبح –ِمَن السَّ

 .وآله وسلم فذكر له ذلك
لْت للقرآن  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  أخرجه  [تلك السكٌنة تنزَّ

 .(التٌسٌر): والترمذي كما فً , الشٌخان
ر رضً هللا عنه وهو ٌقرأ سورة  ٌْ ونظٌر ذلك ما حصل ألسٌد بن ُحَض

 :البقرة فً اللٌل
مَن اللٌل ُسورة , بٌنما هو ٌقرأ: عن أسٌد بن حضٌر قال , روى البخاري 

,  الَفرس –اضطربت :  أي–وفرسه مربوطة عنده إْذ جالت , البقرة 
 .فجالت : ثم قرأ , فسكنت الفرس: فسكت , فجالت : فقرأ , فسكت َفَسكنت 

ره –الفرس :  أي–وكان ابنه ٌحٌى قرٌباً منها  ثم رفع ,  فانصرؾ فؤخَّ
لَِّة فٌها أمثال المصابٌح   .رأسه إلى السماء فإذا مثل الظُّ

ث النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم   .فلما أصبح حدَّ
 .ال: ؟ قال [وتدري ما ذاك  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 
 –ولو قرأَت , تلك المبلبكة َدَنْت لصوتك  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

نظر إلٌها الناس–تابعت القراءة حتى الصباح : أي ٌَ ال تتوارى -  ألصبحْت 
 .ال تختفً عنهم : أي [منهم 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى الترمذي 
: كذا فً  [من قرأ حم الدخان فً لٌلة الجمعة ؼفر له  ]:وآله وسلم قال 

 .وؼٌره (الجامع الصؽٌر)
عن النبً , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (الشعب): وأخر  البٌهقً فً 

, َمْن قرأ فً لٌلة الجمعة حم الدخان  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم أَنَّه قال 
وأخرجه األصبهانً : قال ( اللمعة: )كذا فً  [أصبح مؽفوراً له : وٌس 
 .[من قرأ ٌس فً لٌلة الجمعة ُؼِفر له ]:بلفظ 

عن النبً صلى هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى أبو ٌعلى 
ومن , أصبع مؽفوراً له : من قرأ ٌس فً لٌلة  ]:علٌه وآله وسلم أنَّه قال

ٌُذكر فٌها الدخان   .[أصبح مؽفوراً له : قرأ حم التً 

                                                           

ولمسلم عن الخدري أي أبً سعٌد , أخرجه البخاري: (تٌسٌر الوصول): قال فً  

 .اهـ.  بمعناه –الخدري رضً هللا عنه 
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ذكره صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌوم الجمعة ولٌلتها بالمدح : السابع 
 :والتكرٌم 

أن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه , روى البزار 
وبلؽنا , اللهم بارك لنا فً رجب وشعبان  ]:وسلم كان إذا دخل رجب قال 

 .[شهر رمضان 
اء  ]:وإذا كان لٌلة الجمعة قال  .[وٌوم أزهر , هذه لٌلة ؼرَّ

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه , وروى البٌهقً 
ًَّ فً اللٌلة الؽراء والٌوم األزهر  ]:وسلم أنه قال  فإنَّ , أكثروا الصبلة عل

 ًَّ  .ورواه الطبرانً وؼٌره [صبلتكم ُتعرض عل
 –لٌلة الجمعة :  أي–ووصفها : قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى 

 .وهم أنواٌر؛ لخصوصٌتها بتجل إلهً , بالؽراء لكثرة المبلبكة فٌها
ٌُضًء ألهله : قال المناوي  ألجل أَْن , وإنَّما ُسمًِّ ٌوم الجمعة أزهر ألنه 

 ]:وأورد الحدٌث الذي رواه الحاكم وفٌه , ٌَمشوا فً ضوبه ٌوم القٌامة 
ٌحفون بها كالعروس ُتهدى إلى , وُتْبعث الجمعة زهراء منٌرة ألهلها 

 .زوجها : أي- [كرٌمها 
ٌُسأل هللا تعالى فٌها , فٌه ساعة اإلجابة : الثامن  وهً الساعة التً ال 

 :شٌئاً إال أعطاه
قال رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان وؼٌرهما

ٌُوافقها عبد مسلم  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  إنَّ فً الجمعة لساعًة ال 
ٌّاه   .[ٌَسؤل هللا تعالى شٌباً إال أعطاه إ

َقلِّلُها  ] –أشار بٌده صلى هللا علٌه وآله وسلم : أي- -وقال بٌده ٌُ]. 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً لبابة رضً هللا عنه قال

ُد األٌام وأعظمها عند هللا تعالى  ]:وسلم  ٌِّ وهو أعظم , إنَّ ٌوم الجمعة َس
ْوم األضحى وٌوم الفطر  ٌَ  .عند هللا من 

وأهبط هللا تعالى فٌه آدم إلى , خلق هللا تعالى فٌه آدم : وفٌه خمس خبلل 
ٌَسؤل هللا تعالى فٌها العبد , وفٌه َتوفَّى هللا تعالى آدم, األرض  وفٌه ساعة ال 

 .وفٌه تقوم الساعة -  ما لم ٌسؤل حراماً –شٌباً إالّ أعطاه 

                                                                                                                                                                      

اهـ . إسناده جٌد :  قال الحافظ ابن كثٌر بعد ما أورد هذا الحدٌث فً تفسٌره قال

ٌِّن فً هذا الحدٌث تبلوة : قلت فً لٌلة الجمعة بل أطلق  {ٌس}الدخان و {حم }ولم ٌع
وتعم , وٌنال فضل المؽفرة , فتعم كل لٌلة تبل فٌها السورتٌن أو أحدهما , ذلك 

فاألجر فٌها أعظم , ألنها أفضل لٌالً األسبوع , تبلوتهما لٌلة الجمعة من باب أولى 
  . وهللا تعالى أعلم –
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ب  وال بحر , وال جبال , وال سماء وال أرض وال رٌاح , وما ِمْن َملَك مقرَّ
ٌُشفقن ِمن ٌوم الجمعة  رواه اإلمام أحمد وابن ماجه وؼٌرهما  [؛ إالَّ َوُهنَّ 

 .وؼٌره  (الترؼٌب): كما فً 
وأشهر األقوال هو , وقد اختلؾ العلماء فً تعٌٌن وقتها على أقوال كثٌرة 

 :ما ٌلً 
أنها ِمْن وقت جلوس الخطٌب على المنبر إلى انقضاء صبلة  :القول األول 

عن أبً بردة ابن أبً , واحتج من قال هذا بما جاء فً الحدٌث , الجمعة 
قال لً عبد هللا بن ُعمر رضً هللا : قال: موسى األشعري رضً هللا عنه 

ٌُحدث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً , عنهما  أََسِمْعَت أباك 
 شؤن ساعة الجمعة ؟

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : سمعته ٌقول, نعم: قلت: قال
إلى أْن ُتقضى - على المنبر:  أي–هً ما بٌن أن ٌجلس اإلمام  ]:ٌقول

ٌعنً : وقال , وأبو داود , رواه مسلم : قال المنذري وؼٌره [الصبلة 
 .اهـ. ٌجلس على المنبر 

عن النبً صلى هللا علٌه , وعن َعْمرو بن عوؾ المزنً رضً هللا عنه 
ٌَسؤل هللا العبُد فٌها شٌباً إال أعطاه  ]:وآله وسلم قال إّن فً الجمعة ساعة ال 

اه  ٌَّ  .[هللا إ
ٌَّة ساعة هً؟: ٌا رسول هللا : قالوا  .أ
 .[رواه الترمذي وابن ماجه  [حٌن تقام الصبلة إلى االنصراؾ منها ]:قال

واستدلوا على ذلك بما رواه اإلمام أحمد , أنها بعد العصر  : والقول الثانً
أَنَّ النبً صلى , عن أبً سعٌد وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما (مسنده): فً 

ٌُوافقها عبد مسلم ٌسؤل  ]:هللا علٌه وآله وسلم قال إنَّ فً الجمعة ساعًة ال 
ٌَّاه   .[بعد العصر :  وهً –هللا تعالى فٌها خٌراً إالّ أعطاه إ

 ]:عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن جابر رضً هللا عنه 
ٌَسؤل هللا عز وجل شٌباً , ٌوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة  ال ٌوجد عبد مسلم 

ٌّاه   .[فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر , إالّ آتاه هللا تعالى إ
صحٌح على : والحاكم وقال, رواه أبو داود والنسابً: قال الحافظ المنذري 

 .اهـ. وهو كما قال : قال الحافظ المنذري , شرط مسلم 
عن أبً سلمة بن عبد الرحمن  (سننه): وروى سعٌد بن منصور فً 

أنَّ ناساً من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , رضً هللا عنه 
فتفرقوا ولم ٌختلفوا أنَّها , اجتمعوا فتذاكروا الساعة التً فً ٌوم الجمعة 

 .آخر ساعة من ٌوم الجمعة 
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الساعة التً ُتذكر ٌوم الجمعة هً ): وعن ابن عباس رضً هللا عنهما قال 
 .(ما بٌن صبلة العصر إلى ؼروب الشمس : 

ٌُكلم أحداً حتى  وكان سعٌد بن جبٌر رضً هللا عنه إذا صلى العصر لم 
 .تؽرب الشمس 

فٌنبؽً لكل مسلم ومسلمة أن ٌترقب ساعة اإلجابة وٌطلبها فً هذٌن 
 :الوقتٌن 

ل وقت جلوس الخطٌب  على المنبر إلى , وقت صبلة الجمعة  : األوَّ
 .االنصراؾ من صبلة الجمعة 

أو آخر ساعة ِمْن ٌوم , من عصر ٌوم الجمعة إلى الؽروب  : والثانً
وٌدعو هللا تعالى فً هذٌن الوقتٌن بما فٌه صبلح , الجمعة حتى الؽروب 

نه  ٌْ ولجمٌع , وٌدعو لنفسه وألوالده , وصبلح أمور دنٌاه , أمور ِد
فإنَّ ساعة اإلجابة ٌوم الجمعة , المسلمٌن فً مشارق األرض ومؽاربها 

ٌنبؽً لكل مسلم ومسلمة أن ٌكون َحرٌصاً , شؤنها كبٌر وفضلها عظٌم 
فإنه ُمجاٌب كما أخبرنا عن ذلك , وأَْن ٌبذل ُجهده بالدعاء فٌها , علٌها

, الصادق المصدوق سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً 
 . آمٌن–فً كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم هللا العظٌم , وعلٌنا أجمعٌن 

 :  مضاعفة الحسنات ٌوم الجمعة :التاسع 
عن , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (األوسط):  روى الطبرانً فً 

 .[ُتضاعؾ الحسنات ٌوم الجمعة  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
الصالة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً سائر األٌام : العاشر 

ولكن ٌوم الجمعة ُتعرض علٌه صلى هللا علٌه وآله , واللٌالً تعرض علٌه
 :وسلم َعْرضاً خاصاً 
قال رسول هللا : عن أوس بن أوس رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 

ٌَّامكم ٌوم الجمعة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  فٌه ُخلَق آدم : إِنَّ ِمْن أفضل أ
ًَّ من الصبلة فٌه ؛ , وفٌه الصعقة, وفٌه النفخة, وفٌه قبض ,  فؤكثروا عل

 ًَّ  .[فإنَّ صبلتكم معروضة عل
:  أي– وقد أََرْمَت –بعد الموت :  أي–وكٌؾ ُتعرض صبلتنا علٌك : قالوا 
 ؟-بلٌَت 

م على األرض أن  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  إنَّ هللا عز وجل حرَّ
 .األنبٌاء :  أي– [تؤكل أجسامنا 

: وابن حبان فً, رواه أبو داود والنسابً وابن ماجه : (الترؼٌب): قال فً 
 .اهـ. واللفظ له  (صحٌحه)

                                                           

 .(اللمعة)و  (الفتح الكبٌر): كذا فً  
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 .وقد تقدم هذا الحدٌث برواٌة ؼٌر ابن حبان 
وفً هذه األحادٌث دلٌل صرٌح على أنَّ َعْرض الصبلة علٌه ُهو أْمر 

 .لم ٌنقطع ولن ٌنقطع أبداً , مستمر بعد وفاته صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وسبلمنا علٌه كل ذلك , كما أَنَّ صبلتنا علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .وٌجٌب على ذلك صلى هللا علٌه وآله وسلم , ٌبلؽه 
عن سٌدنا الحسن بن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً , جاء فً الحدٌث 
حٌثما ُكنتم  ]:أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, هللا تعالى عنهما 

ًَّ فإنَّ صبلتكم تبلؽنً   .[فصلُّوا عل
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال

ُت علٌه  ]:وسلم  ٌْ ًَّ بلؽتنً صبلته وصل  وُكتب له سوى ذلك –َمْن صلَّى عل
 .[عشر حسنات 

وهكذا لم ٌزل ٌردُّ السبلم على َمْن سلَّم علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم على 
 :وجه دابم 

عن أبً هرٌرة , وأبو داود , الذي رواه اإلمام أحمد , جاء فً الحدٌث 
ما ِمْن أحد  ]:عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, رضً هللا عنه 

ًَّ روحً  ًَّ إالّ ردَّ هللا إل ًَّ روحً :] وفً رواٌة  [ٌُسلم عل إالَّ ردَّ هللا عل
 .[حتى أردَّ علٌه السبلم 

ًٌّ فً قبره –وفً هذا دلٌل على أَّنه صلى هللا علٌه وآله وسلم   هو ح
الذي , كما قد جاء فً الحدٌث, الشرٌؾ بحٌاة أقوى من حٌاة الدنٌا وأعظم 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه , ورواه البٌهقً وؼٌره , رواه أبو ٌعلى بإسناده 
 .[األنبٌاء أحٌاٌء فً قبورهم ٌصلُّون  ]: وآله وسلم قال 
قال رسول هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال , والنسابً , وروى مسلم 

ٌَُصلًِّ  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  أتٌُت لٌلة أُْسري بً على موسى قابماً 
 (.التٌسٌر: )كذا فً  [فً قبره عند الكثٌب األحمر 

 (الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ): وقد ذكرت فً كتاب 
ًٌّ فً قبره  أنواعاً ِمْن األدلة الدالة على أَّنه صلى هللا علٌه وآله وسلم هو ح

, ٌسمع سبلمنا علٌه , حٌاة أقوى وأعظم من الحٌاة الدنٌا , الشرٌؾ

                                                           

بإسناد حسن اهـ وقد ذكره فً  (الكبٌر): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب): قال فً  

 .ورمز لحسنه  (الجامع الصؽٌر): 

 .بإسناد ال بؤس به اهـ (األوسط): رواه الطبرانً فً : (الترؼٌب): قال فً  
: إسناده صحٌح قال : (الرٌاض )و  (األذكار ): قال فً : (فٌض القدٌر): قال فً  

لكن لفظه  (المسند)ورواه عنه أٌضاً اإلمام أحمد فً  , رواته ثقات : وقال ابن حجر 
 :[  ًّ ًَّ  ]: بدل  [إل  .اهـ . [عل
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 فارجع إلى ذلك –وُتعرض علٌه أعمال أمته , وُتعرض علٌه صبلتنا 
 .الكتاب تجد الكبلم مفصبلً 

هذا وقد َعلََّم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أمته أَْن ٌقولوا فً التَّشهد 
 بصٌؽة – [السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته  ]:فً صلواتهم 

بل جاء األمر عاماً , ولم ٌخص ذلك فً الحٌاة الدنٌا , الخطاب الصرٌح 
 .وعلى ذلك َجرى الصحابة فمن بعدهم , مطلقاً 

كان رسول هللا : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال, جاء فً الحدٌث
صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌعلِّمنا التشهد كما ٌعلِّمنا السورة من القرآن فكان 

السبلم علٌك أٌها النبً , التحٌات المباركات الصلوات الطٌبات هلل  ]:ٌقول 
أشهد أْن ال , السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن , ورحمة هللا وبركاته 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم [إله إال هللا وأشهد أن محمداً رسول هللا 
 .رواه الخمسة إال البخاري وهذا لفظ مسلم  : (تٌسٌر الوصول): قال فً 

َعلَّمنً رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال 
ٌُعلمنً السورة من القرآن – كفً بٌن كفٌه –وآله وسلم التشهد   : كما 

السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا , التحٌات هلل والصلوات الطٌبات  ]
أشهد أَن ال إله إالّ هللا , السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن , وبركاته 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم [وأَْشهد أَنَّ محمداً رسول هللا 
فإنَّكم إذا فعلتم ذلك فقد َسلَّمتم على  ]:جاء فً رواٌة بعد عباد هللا الصالحٌن 
 .[كل عبد صالح فً السماء واألرض 

 .وهذا لفظ الشٌخٌن, أخرجه الخمسة : (التٌسٌر): قال فً 
عن أبً موسى رضً هللا عنه , وفً رواٌة للنسابً  : (التٌسٌر): وقال فً 

 [أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له وأَنَّ محمداً عبده ورسوله  ]: 
 صلى هللا علٌه وآله وسلم

 ذكرى
ٌُكثروا ِمَن الصبلة علٌه  لقد أمر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أُمته أَْن 

وفً لٌلة الجمعة , صلى هللا علٌه وآله وسلم فً سابر األٌام واللٌالً عامة
فضل الصبلة على ): وكما فصلت ذلك فً كتاب , وٌومها خاصة؛ كما تقدم

 .مع األدلة  (النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فؤنت ٌا أخً المسلم وٌا أختً المسلمة ُكونا حرٌصٌن على كثرة الصبلة 
علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً سابر األٌام عامة وفً ٌوم الجمعة 

ٌَّاك واالْنِشَؽال َعن ذلك, ولٌلتها خاصة فإنَّ األجر , أو الكسل عن ذلك, وإ
: كما بٌنت ذلك فً كتاب , وفضل ذلك كبٌر , المرتب على ذلك عظٌم 

 .(فضل الصبلة علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم )
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قال رسول هللا : عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 
ًَّ : إنَّ أولى الناس بً ٌوم القٌامة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  أكثرهم عل

 .ورواه ؼٌرهما ( صحٌحه: ) وابن حبان فً, رواه الترمذي  [صبلة 
إنَّ أولى الناس بً ٌوم القٌامة  ]:ومعنى قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ًَّ صبلة  أحقُّهم بشفاعته الخاصة صلى هللا علٌه وآله وسلم : أي [أكثرهم عل
 :وأَْوالهم بالقرب منه؛ كما دل علٌه الحدٌث اآلتً , 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً أُمامة رضً هللا عنه قال
ًَّ ِمَن الصبلة فً كل ٌوم جمعة  ]:وسلم ٌقول تً , أكثروا عل فإنَّ صبلة أُمَّ

ًَّ فً كل ٌوم جمعة  ًَّ صبلة ؛ كان , ُتعرض عل فمن كان أكثرهم عل
 .اهـ. رواه البٌهقً بإسناد حسن : قال الحافظ المنذري  [أقربهم منً منزلًة 

 :وٌرحم هللا تعالى القابل 
 إذا أنت أكثرَت الصبلة على الذي 

                                 َصلى علٌه هللا فً اآلٌات 
 وَجعلتها ِوْرداً علٌك ُمحّتماً 

                       الحْت علٌَك دالبل الخٌرات 
وقد أنشد الرشٌد  : (القول البدٌع): قال الحافظ المنذري السخاوي فً 

 :العطار الحافظ
 أال أٌها الراجً المثوبة واألجرا 

                            وتكفٌر ذنٍب سالٍؾ أنقَض الظهرا
 َعلٌك بإكثار الصبلة مواظباً 

ا                         على أحمد الهادي شفٌع الورى ُطرَّ
 وأفضل خلق هللا من نسل آدم

                          وأزكاُهُم فرعاً وأشرفهم فخرا
 فقد صحَّ أن هللا جلَّ جبلله 

ًة عشرا ٌُصلًِّ على َمْن قالها َمرَّ                        
جى  َفصلَّى علٌه هللا ما جنَّت الدُّ

                         وأطلعِت األفبلك فً أُفقها فجرا
وعلى , اللهم صل وسلم وبارك على سٌدنا محمد حقَّ قدره ومقداره العظٌم

فً كل لمحٍة وَنَفٍس عدد ما وسعه , وعلٌنا معهم أجمعٌن, آله وأصحابه 
 . آمٌن–علم هللا العظٌم 

 :وٌرحم هللا تعالى القابل 
 إلى بابك العالً َمَددُت ٌَد الرجا

                          َوَمْن جاء ذاك الباب ال ٌختشً الردى
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 سؤلتك ٌا أهلل ُمستشفعاً بمن 
برق فً الُدجا  ٌَ اء                        ضٌا وْجِهه الوضَّ

ًَ رضواناً وأحسن عواقبً   َفَهب ل
                        َفؤنت كرٌم ال تردُّ َمْن التجا

 وصلِّ إلهً كل حٌٍن ولمحٍة 
                               على خٌر رْسل هللا َهْدٌاً ومنهجا

   
 إلى بابك العالً رفعُت حوابجً 

                             وأنت بما أرجوه منك علٌم 
ٌُرى   وحاشاك ٌا ذا الفضل والجود أن 

                           ببابك محتا  وأنت كرٌم 
 ترغٌبه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فً زٌارته بعد وفاته وبٌانه فضائل ذلك 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال 

 .[َمْن زار قبري وجبت له شفاعتً  ]:وسلم 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما قال 

كان كمن زارنً فً : من حج فزار قبري بعد وفاتً  ]:وآله وسلم 
 .[حٌاتً

: عن عمر رضً هللا عنه قال (الشعب): والبٌهقً فً , وروى الطٌالسً 
َمن زار قبري كنت له  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

بعثه هللا , وَمْن مات فً أحد الحرمٌن [- ] شهٌداً ] وفً رواٌة - [شفٌعاُ 
 .[تعالى فً اآلمنٌن ٌوم القٌامة 

قال رسول هللا : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال, وروى الطبرانً 
- تحركه:  أي– من جاءنً زابراً لم ُتنزعه ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ًَّ أَْن أكون له شفٌعاً ٌوم القٌامة : حاجة إالّ زٌارتً   .[كان حقاً عل

                                                           

وابن , وابن خزٌمة , والبزار , أخرجه الحكٌم الترمذي : (الدر المنثور): قال فً  

 .والدار قطنً والبٌهقً , عدي 
, والدار قطنً, وابن عدي, والطبرانً , وأبو ٌعلى, رواه سعٌد بن منصور  

 .وؼٌره (الدر المنثور ): وابن عساكر كما فً  (الشعب): والبٌهقً فً 
علم له حاجة إال زٌارتً  ] (مجمع الزوابد): وفً , (الدر المنثور): كذا فً   ٌَ  [لم 

 .الحدٌث
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أَنَّ , عن أنس بن مالك رضً هللا عنه , والبٌهقً , وروى ابن أبً الدنٌا 
: من زارنً بالمدٌنة محتسباً  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

 .[كنت له شهٌداً وشفٌعاً ٌوم القٌامة 
أن رسول هللا صلى هللا علٌه , عن حاطب ابن أبً بلتعة , وروى البٌهقً 
ومن مات , من زارنً بعد موتً فكؤنما زارنً فً حٌاتً  ]:وآله وسلم قال
 .[ُبعث ِمَن اآلمنٌن ٌوم القٌامة : بؤحد الحرمٌن 
, رأٌت جابراً رضً هللا عنه : عن محمد بن المنكدر قال, وروى البٌهقً 

ها هنا : وهو ٌبكً عند قبر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم وهو ٌقول
ما بٌن  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول, تسكب العبرات

بري ومنبري روضة من رٌاض الجنة  ًَ  .[َق
, عن حبٌب بن عبد هللا بن أبً أُمامة , والبٌهقً , وروى ابن أبً الدنٌا 

أتى قبر النبً صلى هللا علٌه , رأٌت أنس بن مالك رضً هللا عنه : قال
فسلَّم على النبً , وآله وسلم فوقؾ فرفع ٌدٌه حتى ظننت أَّنه افتتح الصبلة 

 .وؼٌره (الدر المنثور): صلى هللا علٌه وآله وسلم ثم انصرؾ كذا فً 
رأٌت النبً : عن ُسلٌمان بن سحٌم قال, والبٌهقً, وروى ابن أبً الدنٌا 

هإالء الذٌن : ٌا رسول هللا : صلى هللا علٌه وآله وسلم فً النوم فقلت 
ٌُسلِّمون علٌك أََتْفَقُه سبلمهم ؟  ٌؤتونك َف

 .[نعم وأردُّ علٌهم  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
كان عمر بن عبد العزٌز ): عن حاتم بن مروان قال , وروى البٌهقً 

ه بالبرٌد ٌَُوجِّ ٌُقرئ عنه النبً صلى هللا رضً هللا عنه   قاصداً إلى المدٌنة ل
 . اهـ. (علٌه وآله وسلم السبلَم 

ه  وما ذاك إالّ لٌنال فضل السبلم علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم وفضل ردِّ
ه صلى هللا علٌه وآله وسلم , السبلم صلى هللا علٌه وآله وسلم  فإنَّ فً ردِّ

السبلم على الُمَسلِّم علٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً ذلك أمان وسبلم فً 
 .الدنٌا ؛ وٌوم القٌامة والزحام

           زٌارة رسول هللا عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم 
 لسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم حٌن ٌنزل فً آخر الزمان 

أَنَّ , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث الذي رواه الحاكم 
ْهبطنَّ عٌسى ابن مرٌم َحَكماً  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال ٌَ , ل

اً حاجاً أو معتمراً , وإماماً مقسطاً  اً فجَّ ٌَسلكنَّ فجَّ ولٌؤتٌنَّ قبري حتى , ولَ
 ًَّ  .السبلم:  أي– [وألرّدنَّ علٌه , ٌَُسلِّم عل

                                                           

ٌَُبلػ رسول هللا صلى هللا علٌه   رة ل ٌُرسله إلى المدٌنة المنوَّ أراد بالبرٌد هنا الرجل 

 .وآله وسلم السبلَم 
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 .وروى أبو ٌعلى نحوه , لصحته (الجامع الصؽٌر): رمز فً 
ٌنزل فً آخر الزمان َحاكماً , فهذا رسول هللا عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم

ٌعمل وٌحكم بشرٌعة سٌدنا محمد رسول هللا صلى , وإماماً ُمقسطاً عادالً , 
ُشدُّ َرحله , هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ اً  حاجاً أو معتمراً , َوَسْوؾ  اً فجَّ ْسلك فجَّ ٌَ و

ُشدُّ َرحله إلى زٌارة سٌدنا محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ,  ٌَ َو
ٌُسلم علٌه وٌرد علٌه السبلم سٌد األنام وإمام كلِّ إمام سٌدنا محمد , َحتَّى 

إذا كان ٌوم  ]:علٌه الصبلة والسبلم كما قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 [ ؼٌر فخر –وصاحب شفاعتهم , وخطٌبهم, القٌامة كنت أنا إمام النبٌٌن 

 .صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً أبداً 
باب وضع الوجه على قبر سٌدنا رسول هللا  : (مجمع الزوائد): قال فً 

 :صلى هللا علٌه وآله وسلم 
فوجد رجبلً , أقبل مروان ٌوماً : ثم روى عن أبً داود ابن أبً صالح قال

 .واضعاً وجهه على القبر الشرٌؾ 
 .أتدري ما تصنع : فقال 

 .فؤقبل علٌه فإذا هو أبو أٌوب رضً هللا عنه 
نعم جبُت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ولم آت  )-: أبو أٌوب - فقال

 .(الحجر 
وداود ابن أبً صالح قال الذهبً , رواه أحمد: (مجمع الزوابد): ثم قال فً 

ٌَرِو عنه َؼٌر الولٌد بن كثٌر :  : وروى عنه كثٌر بن زٌد كما فً , لم 
ْفه أحد  (المسند) ٌَُضعِّ , اهـ وقد عزاه فً موضع آخر إلى اإلمام أحمد . ولم 

 .(األوسط )و (الكبٌر): والطبرانً فً 
  :(المسند): وإلٌك الحدٌث كما هو فً 

حدثنا كثٌر , حدثنا عبد الملك بن عمرو, حدثنً أبً, حدثنا عبد هللا : قال 
أقبل مروان ٌوماً َفوجد رجبلً : عن داود بن أبً صالح قال, بن زٌد 

قبر سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله :  أي–واضعاً وجهه على القبر 
 -.وسلم 
 أَتدري ما تصنع ؟- :  مروان–فقال 

نعم ِجبُت  )-: أبو أٌوب - فؤقبل علٌه فإذا هو أبو أٌوب رضً هللا عنه فقال
 .الحدٌث (رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ولم آِت الحجر 

ٌَّه : (سننه): وقال اإلمام الدرامً فً   باب ما أكرم هللا تعالى نب
           صلى هللا علٌه وآله وسلم بعد موته 
قحط أهل المدٌنة قحطاً  ): ثم أسند إلى أبً الجوزاء أوس بن عبد هللا قال 

ًِّ صلى : فشكوا إلى عابشة رضً هللا عنها فقالت , شدٌداً  انظروا قبر النب
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حتى ال ٌكون بٌنه , فاجعلوا ِمنه ُكوًى إلى السماء , هللا علٌه وآله وسلم 
 .وبٌن السماء َسقؾ 

حتى , وسمنت اإلبل ,  َفُمطرنا َمَطراً حتى َنبت العشب –ففعلوا : قال
 .[ فُسمًِّ عاَم الفتق –َتَفتَّقْت ِمَن الشحم 

لما كان : عن سعٌد بن عبد العزٌز قال , ثم روى عن مروان بن محمد 
ة  ن فً مسجد النبً صلى هللا علٌه –أٌام فتنة الٌزٌد :  أي–أٌام الَحرَّ  لم ٌإذَّ

ٌُقم  – لم ٌقم فٌه الصبلة :  أي–وآله وسلم ثبلثاً ولم 
ْبرح سعٌد بن المسٌب رضً هللا عنه ِمَن المسجد  ٌَ ٌَعرؾ ,  ولَْم  وكان ال 

بلة إالّ بهمهمة  ٌَسمعها ِمْن قبر النبً صلى –صوت خفً :  أي–َوْقَت الصَّ  
 .هللا علٌه وآله وسلم 

 .فٌعرؾ دخول وقت الصبلة بسماعه ذلك : أي
ورواه , وهكذا كما جاء فً الحدٌث الذي رواه البٌهقً بإسناد صحٌح 

األنبٌاء أحٌاء  ]: أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, البزار وأبو ٌعلى 
 .[فً قبورهم ٌصلون 

أَنَّ كعباً دخل على السٌدة عابشة , ثم روى الدرامً عن نبٌه بن وهب 
 .فذكروا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , رضً هللا عنها 

ٌَطلع إالّ نزل سبعون ألفاً ِمَن المبلبكة  ): فقال كعب  َحتى , ما ِمن ٌوم 
:  أي–ٌضربون بؤجنحتهم , ٌحفُّوا بقبر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌَُصلُّون على رسول هللا –ٌتبركون وٌمسحون بؤجنحتهم القبر الشرٌؾ   و

حتى إذا أمسوا َعرجوا إلى السماء وَهَبط مثلهم , صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .؛ فصنعوا مثل ذلك 

 (حتى إذا انشقت عنه األرض َخر  فً سبعٌن ألفاً ِمن المبلبكة ٌزفونه 
 .صلى هللا علٌه وآله وسلم 

شمابله الحمٌدة وخصاله المجٌدة صلى هللا ): وقد أوضحت ذلك فً كتاب 
 .(علٌه وآله وسلم تسلٌماً أبداً أبداً 

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك  }:قال الحافظ ابن كثٌر عند قوله تعالى 
 .{فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا تواباً رحٌماً 

 منهم الشٌخ أبو نصر ابن –من كبار العلماء :  أي–وقد ذكر جماعة : قال 
كنت : الحكاٌة المشهورة عن العتبً قال (الشامل): الصباغ فً كتابه 

السبلم : جالساً عند قبر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فجاء أعرابً فقال 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم  }: سمعُت هللا تعالى ٌقول, علٌك ٌا رسول هللا 

 .{جاءوك فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا تواباً رحٌماً 
 : ثم أنشؤ ٌقول–مستشفعاً بك إلى ربً , وقد جبتك مستؽفراً لذنبً
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 ٌا خٌَر َمن ُدفنت بالقاع أعظمه 
                           َفطاب ِمْن طٌبهنَّ القاع واألََكم 

 نفسً الفداء لقبر أنت ساكنه 
                               فٌه العفاؾ وفٌه الجود والكرم 

فرأٌت النبً صلى هللا علٌه وآله , فؽلبتنً عٌنً , ثم انصرؾ األعرابً 
 ِاْلَحِق األعرابً ٌا عتبً ]:وسلم فً النوم فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[َفَبِشره أَنَّ هللا قد ؼفر له 
ولو أنهم إذ  }:هذا وإنَّ ذكر الحافظ ابن كثٌر هذه القصة عند قوله تعالى 
فً , اآلٌة {ظلموا أنفسهم جاءوك فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول 

فً ذلك إقرار من , ونقله القصة عن جماعة من كبار العلماء , ذكره ذلك 
وبٌاٌن وإعبلٌن منهم , وتقرٌر منهم, الحافظ ابن كثٌر ومن العلماء األكابر

بؤَنَّ حكم اآلٌة ُمستمٌر باٍق فً الحٌاة الدنٌا وبعد وفاته صلى هللا علٌه وآله 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستؽفروا هللا  }:وإنَّ قوله تعالى , وسلم 

, وخبر ِصدقٌ , هو قول َحقٌ  {واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا تواباً رحٌماً 
فً حٌاته الدنٌوٌة وبعد وفاته صلى هللا علٌه وآله , مستمر حكمه لم ٌنقطع

 .وسلم 
المواهب ): الحافظ الشهٌر اإلمام القسطبلنً فً , وقال العبلمة الكبٌر 

 منهم اإلمام أبو –من كبار العلماء :  أي–وقد حكى جماعة : قال  (اللدنٌة
: الحكاٌة المشهورة عن الُعتبً ثم قال - (الشامل): نصر الصباغ فً 
ُمثٌر الؽرام ): وابن الجوزي فً , وابن عساكر , وذكرها ابن النجار 

د بن حرب الهبللً قال (الساكن  أتٌت قبر النبً صلى هللا علٌه : عن ُمَحمِّ
فجاء أعرابً فزاره ثم - بمقابله:  أي–وجلست بحذابه , وآله وسلم فزرته 

ولو أنهم  }:إّن هللا أنزل علٌك كتاباً صادقاً قال فٌه : ٌا خٌرة الرسل : قال 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا 

وأنشؤ , مستشفعاً بك إلى ربً ,وقد جبتك مستؽفراً من ذنبً  {تواباً رحٌماً 
 . البٌتٌن –ٌا خٌر من دفنت بالقاع أعظمه : ٌقول 

                                                           

, محمد بن عبٌد هللا : العتبً بضم فسكون واسمه : (شرح المواهب): قال فً  

ُسُبل ): وقال فً , اهـ ملخصاً . بضم العٌن وتوفً فً سنة ثمان وعشرٌن ومابتٌن 
والعتبً أحد أصحاب : (الرشاد فً سٌرة خٌر العباد صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وقد اتفق لمحمد بن حرب : قال , ثم قال بعد ما أورد قصة العتبً , سفٌان بن عٌٌنة 
وابن الجوزي , وابن عساكر, وروى ذلك ابن النجار , الهبللً مثل ما اتفق للعتبً 

أن القصة :  ٌعنً –اهـ ملخصاً . من ؼٌر طرٌق العتبً  (مثٌر الؽرام ): فً 
 .متعددة 
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, ثم استؽفر وانصرؾ : وبقٌة هذه الحكاٌة : قال الحافظ العبلمة الزرقانً 
إلحق  ]:فرقدت فرأٌت النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فً النوم وهو ٌقول 

 .[األعرابً وبشره أَنَّ هللا تعالى قد ؼفر له بشفاعتً 
 .(المواهب وشرحها )اهـ من . فاستٌقظت فخرجت لطلبه فلم أجده 
 (الدر المنثور): كما ذكر ذلك فً , وقد ذكر هذه الحكاٌة اإلمام البٌهقً 

ُسُبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد صلى  ): وذكر ذلك فً , وؼٌره
 .(هللا علٌه وآله وسلم 

واإلمام الحافظ القسطبلنً , فهذه الحكاٌة كما قال الحافظ ابن كثٌر 
, مشهورة بٌن علماء التفسٌر :  أي–بؤَنَّها مشهورة :  قالوا –وؼٌرهما 

 .وعلماء الحدٌث وؼٌرهم 
فً الحٌاة حٌن كان فً , وِمَن األدلة على استمرار حكم اآلٌة المتقدمة 

 ٌدل –وأَنَّ ذلك باٍق مستمّر , وبعد وفاته صلى هللا علٌه وآله وسلم , الدنٌا 
على ذلك ما ذكره اإلمام القرطبً رحمه هللا تعالى فً تفسٌره لقوله تعالى 

روى أبو : قال عقب ذكره اآلٌة  {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك  }:
قدم علٌنا أعرابً بعد : صالح عن علً أمٌر المإمنٌن رضً هللا عنه قال

فرمى بنفسه على , ما دفنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بثبلثة أٌام 
, وحثا على رأسه من ترابه , قبر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

َوَوعٌَت عن هللا تعالى فوعٌنا , ٌا رسول هللا فسمعنا قولَك : قلَت : فقال 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك  }:وكان فٌما أَنزل هللا علٌك , عنك 

ثم قال  {فاستؽفروا هللا واستؽفر لهم الرسول لوجدوا هللا تواباً رحٌماً 
وجبتك , وقد ظلمت نفسً : ٌخاطب النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .لتستؽفر لً
فنودي من القبر الشرٌؾ إنه قد ُؼفر لك  ): قال سٌدنا علً رضً هللا عنه 

 . اهـ (
 .وكان ذلك على مسمع من الحاضرٌن : أي

 :(فً ُسُبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد  ): وقال 
: عن علً بن أبً طالب رضً هللا تعالى عنه قال, روى ابن السمعانً 

قدم علٌنا أعرابً بعد ما دفنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم بثبلثة 
وحثا ِمْن , فرمى بنفسه على قبر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , أٌام 

ووعٌت عن هللا , فسمعنا قولك : ٌا رسول هللا قلت: ترابه على رأسه وقال 
ولو أنهم إذ ظلموا  }:وكان فٌما أنزل هللا تعالى علٌك , تعالى ووعٌنا عنك 

 .اآلٌة  {أنفسهم جاءوك 
 .اهـ. [قد ُؼِفر لك  ]:فنودي من القبر الشرٌؾ 
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وإنما حثا األعرابً على رأسه من , فإنك إذا فهمَت ِهمَت , فافهم ذلك 
فإنَّ سٌدنا محمداً رسول هللا صلى هللا , تراب القبر الشرٌؾ لٌتبرك بذلك

فهو صلى هللا علٌه وآله , علٌه وآله وسلم جعله هللا تعالى ُمباركاً أٌنما كان 
ٌَّاٌض بالبركات  وحٌثما كان ؛ , أٌنما كان , واألنوار واألسرار , وسلم َف
 .على وجه ال ٌنقطع أبداً 

 }:قال هللا تعالى مخبراً عن رسول هللا عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم 
 .اآلٌة {وجعلنً مباركاً أٌن ما كنت 

فما َظنُّك بسٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم الذي هو إمام األنبٌاء 
, فإنَّ البركات اإللهٌة , وصاحب شفاعتهم , وخطٌبهم , والمرسلٌن 

ٌُفٌضها هللا تعالى علٌه ما تنقطع أبداً  بل , واألنوار واألسرار الربانٌة التً 
وكان  }:كما قال هللا تعالى , وقوة إمداد من هللا تعالى , هً فً ازدٌاد 

 . {فضل هللا علٌك عظٌماً 
 .وارزقنا مرافقته صلى هللا علٌه وآله وسلم , اللهم وفقنا التباعه 

 .اللهم وأَِفْض علٌنا ِمْن بركاته صلى هللا علٌه وآله وسلم 
اللهم وأفض علٌنا من أْنواره وأسراره صلى هللا علٌه وآله وسلم بجاهه 

 .عندك صلى هللا علٌه وآله وسلم وعلٌنا معهم أجمعٌن 
 َتَشفَّع ٌا رسول هللا فٌنا 

                      َفما نرجو الشفاعة ِمْن ِسواكا 
 أَؼث ٌا خٌر خلق هللا َقوماً 

                             ِضعافاً ِظلُّهم أبداً لِواكا
 وأَْسرع فً إجابتنا َفإنَّا 

ٌُسارع فً رضاكا                       نرى المولى 
 صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 فائدة بكل خٌر عائدة 
:  أي–سمعت بعض من أدركت :  قال عن ابن أبً فُدٌك, روى البٌهقً 

أنه َمْن وقؾ عند قبر النبً صلى هللا : بلؽنا:  ٌقول–من العلماء والصلحاء 
إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً ٌا  }:فتبل هذه اآلٌة , علٌه وآله وسلم 

 .{أٌها الذٌن آمنوا صلوا علٌه وسلموا تسلٌماً 
حتى ٌقولها سبعٌن مرة ؛ ناداه َملك - صلى هللا علٌك ٌا رسول هللا : ثم قال 

 .اهـ.  ولم تسقط له حاجة –باسمه :  أي–صلى هللا علٌك ٌا فبلن 

                                                           

محمد بن اسماعٌل بن مسلم الدٌلمً , بضم الفاء وفتح المهملة وتحتٌة وكاؾ  

 ):  كذا فً –وهو من رجال الجمٌع , مات سنة مابتٌن على الصحٌح , المدنً 
 .(شرح المواهب
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 .(المواهب اللدنٌة ):  كذا فً –وال ٌخٌب رجاإه , ال تردُّ له حاجة : أي
عن ابن أبً الدنٌا والبٌهقً  (الدر المنثور ): ورواه الحافظ السٌوطً فً 

 لم تسقط لك –فؤجابه َملَك صلى هللا علٌك ٌا فبلن : ولكن قال, كما تقدم 
 .اهـ . حاجة 

 هدٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 إلى الثناء على فعل الجمٌل وعمل الخٌر 

 والشكر على صنع المعروف واإلحسان
 والتحذٌر من كفران اإلحسان 

 
 :كتاب الثناء والشكر : (جامع األصول ): قال فً كتاب

 :ثم أورد األحادٌث الشرٌفة اآلتٌة
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أسامة بن زٌد رضً هللا عنه قال 

جزاك هللا خٌراً فقد أبلػ فً : َمْن ُصنع إلٌه معروؾ فقال لفاعله  ]:وسلم 
 .أخرجه الترمذي  [الثناء 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن جابر رضً هللا عنه قال 
ٌُْجِز به  ]: ِجْد ,  إْن َوَجد –فلٌكافبه بمثله :  أي–من أُعطً عطاًء فل ٌَ وإْن لَْم 

 رواه أبو [َوَمْن كتمه فقد كفره , فإِنَّ َمْن أثنى به فقد شكره , َفْلٌثن علٌه 
 .داود والترمذي 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
ٌَشكر هللاَ َمْن ال ٌشكر الناس  ]:قال  .رواه أبو داود  [ال 

أَنَّ رسول هللا صلى هللا , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وروى الترمذي 
 .[َمْن لم ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا  ]:علٌه وآله وسلم قال

قبل ُشكر العبد على إحسانه ُسبحانه إلٌه إذا كان  ٌَ والمعنى أَنَّ هللا تعالى ال 
ألَنَّ هللا تعالى جعلهم , وٌكفر معروفهم , العبد ال ٌشكر إحسان الناس 
ألن هللا تعالى هو , فبل بد ِمْن شكر الواسطة , واسطة فً اإلحسان للعبد

 الذي جعله واسطة فً اإلحسان والمعروؾ 
أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه 

 .أخرجه الترمذي [َمْن ال ٌشكر الناس لم ٌشكر هللا  ]:وسلم قال

                                                           

 رضً –وقؾ حاتم األصم : عن الحسن البصري قال: (المواهب اللدنٌة ): وفً  

ٌا ربِّ إنا زرنا قبر نبٌك صلى :  على قبره صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال–هللا عنه 
ا لك فً زٌارة حبٌبنا :  فنودي –هللا علٌه وآله ونسلم فبل ترّدنا خاببٌن  ٌا هذا ما أذنَّ

ار َمؽفوراً لكم , إالّ وقد قبلناك   .اهـ. فارجع أنت ومن معك ِمَن الُزوَّ
 .ُكفران النعمة هو جحدها : (جامع األصول ): قال فً  
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لما قدم : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال, وروى أبو داود والترمذي 
ٌا رسول هللا : النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم المدٌنة أتاه المهاجرون فقالوا

 ِمْن قوم َنَزْلنا –وال أحسن ُمواساًة ِمْن قلٌل , ما أتٌنا قوماً أَْبذل ِمْن كثٌر 
ن أَْظهرهم  ٌْ حتى لقد ِخْفَنا أَْن , وأشركونا فً المهنؤ, لقد كفونا الَمُإونة, َب

 .ٌذهبوا باألجر كله 
 .[وأثنٌتم علٌهم ,  ما دعوتم هللا لهم –ال  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ولهم , وتثنون علٌهم ؛ فلكم أجركم كامبلً , ما دمتم تدعون هللا تعالى : أي
 .أجرهم كامبلً 

عن النسابً  (الترؼٌب):  الحافظ المنذري فً –وقد روى الحدٌث المتقدم 
 :أٌضاً لكن بلفظ 

ٌا رسول هللا ذهب األنصار : قال المهاجرون : عن أنس رضً هللا عنه قال
:  أي–وال أحسن مواساًة , ما رأٌنا قوماً أحسَن بذالً لكثٌر ! باألجر كله 

الحاجة :  أي– ولقد كفونا المإونة –منهم :  فً قلٌل –مواصلة ومساعدة 
 -.كلها 

 ؟[وَتدُعون لهم , ألٌس ُتثنون علٌهم به  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .بلى: قالوا 

 .[فذاك بذاك  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن النعمان بن بشٌر رضً هللا عنه قال 

وَمْن لَْم ٌشكر الناس لَم ,  القلٌل لم ٌشكر الكثٌر َمْن لَم ٌشكر ]:وآله وسلم 
ُث بنعمة هللا تعالى شكر, ٌشكر هللا تعالى  والجماعة , وتركها كفر, والتَّحدُّ

 .التفرق عذاب: أي [والفُرقة عذاب , رحمة
بإسناد ال بؤس  (زوابده ): رواه عبد هللا بن أحمد فً : قال الحافظ المنذري 

 .اهـ. ورواه ابن أبً الدنٌا , به 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : وعن األشعث بن قٌس رضً هللا عنه قال 

وجاء فً  [إنَّ أشكر الناس هلل تبارك وتعالى أشكرهم للناس  ]:وآله وسلم 
 :رواٌة زٌادة على ذلك 

                                                           

فإّن القلٌل , َمْن لم ٌشكر هللا تعالى على القلٌل لم ٌشكر هللا تعالى على الكثٌر : أي 

وإّن النعمة الواحدة ِمْن نعمه سبحانه هً مشتملة على ِنَعم , منه سبحانه هو كثٌر
ٌَعقل  فإّن لقمة الخبزة ما وصلت إلٌك أٌها اإلنسان إال بعد أن سخر , كثٌرة عند من 

ثم سخر , وحفظها من كل ما ٌتلفها , وأنزل ِمَن السماء ماًء فؤنبتها, لزرعها الزراع 
ٌَطحنها , لها َمْن ٌحصدها  ٌَعجنها , ثم َمن  ثم من ٌبٌعها , ثم َمن ٌخبزها , ثم َمن 

ٌُقدمها لك  .فكم هلل من نعمة فٌها ؟, أو
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قال  [ال ٌشكر هللا َمن ال ٌشكر الناس  ]:وقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .رواه أحمد ورواته ثقات : الحافظ المنذري 

قال رسول هللا صلى هللا : وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال
ُذْوهُ  ]:علٌه وآله وسلم  ٌْ َوَمِن , ومن سؤلكم باهلل فؤعطوه, من استعاذ باهلل فؤِع

فإن لم تجدوا فادعوا , َوَمْن أَتى إلٌكم معروفاً فكاِفبوه, استجار باهلل فؤجٌروه
 .[له حتى تعلموا أَْن َقْد كافؤتموه 

وابن حبان فً , والنسابً واللفظ له , رواه أبو داود : قال الحافظ المنذري 
ورواه الطبرانً فً , صحٌح على شرطهما : والحاكم وقال  (صحٌحه ): 
من اصطنع  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم : مختصراً قال  (األوسط): 

فإن عجزتم عن ُمجازاته فادعوا له ؛ حتى تعلموا أَْن , إلٌكم معروفاً فجازوه
ٌُحب الشاكرٌن , قد شكرتم  .[فإنَّ هللا تعالى شاكر 

 لربه إال بشكره للعبد الذي كان واسطة فً تلك النعمة فبل ٌتم ُشكر العبد
وهللا تعالى شاكر ٌحب , وصنع إلٌه ذلك المعروؾ , التً أسداها له

 .الشاكرٌن 
ما ٌفعل هللا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان هللا شاكراً  }:قال هللا تعالى 

 .{علٌماً 
ال , المتعالً عن أْن ٌناله َنْفع أو ضر, فهو سبحانه الرب الؽنً المطلق 

ب من شكره وآمن به؛ ِبؤَْن تحقق باإلٌمان االعتقادي القلبً واإلٌمان , ٌَُعذِّ
فإنَّ اإلٌمان , العملً وهو العمل باألعمال الصالحات التً أمر هللا تعالى بها

ٌُطلق على العمل باألوامر اإللهٌة  وما كان هللا لٌضٌع  }:قال تعالى , قد 
نزلت فً الصبلة كما جاء فً الحدٌث الذي رواه الترمذي , اآلٌة {إٌمانكم

ه رسول هللا صلى : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال , وصححه لما ُوجِّ
ٌا رسول هللا كٌؾ بإخواننا الذٌن : هللا علٌه وآله وسلم إلى الكعبة قالوا 
ٌُدركوا تحوٌل القبلة إلى :  أي–ماتوا وهم ٌصلون إلى بٌت المقدس  ولم 

صبلتكم :  أي– {وما كان هللا لٌضٌع إٌمانكم  }: فؤنزل هللا تعالى –الكعبة 
 . فؤطلق اإلٌمان على العمل وهو الصبلة –

ٌدل على أنَُّه سبحانه من أسمابه  {وكان هللا شاكراً علٌماً  }:وقوله تعالى 
فهو  , {إنه ؼفور شكور }:كما أَنَّ ِمْن أسماِبِه الشكور قال تعالى , الشاكر

                                                           

عتقدشكر العبد لربه   ٌَ  اعتقاداّ جازماً أَنَّ ما به ِمْن نعمٍة فهً من هللا تعالى هو أَْن 

, وأْن ٌحمد هللا على تلك النعمة  {وما بكم من نعمة فمن هللا  }:قال تعالى , وحده 
ٌَْصرف ٌُرضٌه سبحانه وأن  وأما الشكر للعبد ,  فهذه أمور ثبلثة – تلك النعمة فٌما 

ودعاء له كما تقدم فً األحادٌث , ثناء علٌه : الذي هو واسطة فً تلك النعمة فهو 
 .السابقة 
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وهو الذي ٌجزي بٌسٌر ِمْن أعمال الطاعات , سبحانه الشاكر والشكور 
ٌُعطً بالعمل الصالح , ورفعة الدرجات , والعبادات كثٌراً ِمَن الحسنات  و

ٌّام الحٌاة الدنٌا , فً أٌام معدودة  ٌُعطً بها جزاًء وِنعماً وخٌراٍت –وهً أ  
 .فً اآلخرة ؼٌر محدودة 
ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعٌها وهو مإمن  }:وهكذا كما قال تعالى 

أَّنه سبحانه ٌشكرهم على سعٌهم : ٌعنً{فؤولبك كان سعٌهم مشكوراً 
 .المبرور 

وأعطاهم , وقد أخبر سبحانه أَنَّه ٌقول لعباده المإمنٌن بعد أَْن أدخلهم الجنة
إن هذا كان  }:وأنواعاً من الفضل العظٌم ٌقول لهم, ألواناً من النعٌم المقٌم

فهو سبحانه ٌشكرهم على سعٌهم  {لكم جزاء وكان سعٌكم مشكوراً 
 .المبرور الذي عملوه فً الدنٌا 

اللهم اجعلنا منهم بجاه حبٌبك ورسولك سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وآله 
 .وسلم 

قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, جاء فً الحدٌث 
وجد ؼصن شوك على الطرٌق , بٌنما رجل بطرٌق  ]:هللا علٌه وآله وسلم 

ره  عن الطرٌق فشكر هللا تعالى له ] أزاله : أي[ َفؤماطه:] وفً رواٌة  [فؤخَّ
 . [فؽفر له : 

قال رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان وؼٌرهما 
بٌنما رجل ٌمشً بطرٌق اشتدَّ علٌه  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ْلَهث, فرأى ببراً َفَنزل فٌها فشرب , العطش ٌَ ٌؤكل ,ثم خر  وإذا كلب 
 . ِمَن العطش الثرى

 َفنزل –لقد بلػ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلػ منً : فقال الرجل
, حتى رقى فسقى الكلب- فمه:  أي–ثم أمسكه بفٌه , الببر فمؤل ُخفَّه ماًء 

 .[فشكر هللاُ تعالى له فؽفر له 
-إذا أطعمناهم وسقٌناهم:  أي–ٌا رسول هللا وإنَّ لنا فً البهابم أجراً : قالوا 

. 
وقد تقدم هذا  [فً ُكلَّ كبٍد رطبة أجر  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .الحدٌث برواٌة ابن حبان أٌضاً 

وال تكون رطبة , والكبد الرطبة هً كل ذات روح  : (التٌسٌر ): قال فً 
ٌَّاً   .اهـ. إال إذا كان صاحبها ح

                                                           

 .(الفتح الكبٌر): مالك وأحمد كما فً : واإلمامان , والنسابً , رواه الشٌخان  
 .ٌُخر  لسانه ِمْن شدة العطش والحرّ : أي 
 .التراب 
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- فما ظنك أٌها المسلم العاقل, فإذا كان هذا جزاَء الذي رحم الكلب فسقاه
ٌُؽٌث اإلنسان الملهوؾ ٌُحسن إلٌه,وٌرأؾ به , وٌرحمه, بالذي  ٌُسدي , و و

وإؼاثة , فالبدار البدار إلى صنع المعروؾ وعمل الخٌر , إلٌه معروفاً 
وتفرٌج الشدابد والكربات عن , وقضاء الحاجات, وإعانة الفقٌر, الملهوؾ 

 .المسلمٌن والمسلمات 
 –فرَّ  : أي- َمْن َنفَّس   ]:وقد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

, نفَّس هللا عنه كربة من ُكَرب ٌوم القٌامة : عن مسلٍم ُكربًة ِمن ُكرب الدنٌا 
ر على ُمعسر, ستره هللا فً الدنٌا واآلخرة : َوَمن ستر مسلماً  سَّ ٌَ : َوَمْن 

َر هللا علٌه فً الدنٌا واآلخرة  سَّ وهللا فً عون العبد ما كان العبد فً , ٌَ
 .الحدٌث كما تقدم  [عون أخٌه 

, عن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه  (األوسط): وروى الطبرانً فً 
أفضل األعمال إدخال السرور  ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال

 .[أو قضٌَت له حاجة , أو أشبعَت َجْوعته, كسوت عورته: على المإمن 
 :وروى أبو الشٌخ ِمْن حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما ولفظه 

أو تكشؾ عنه , سرور تدخله على مسلم: أحبُّ األعمال إلى هللا عزَّ وجلَّ  ]
ًٍ تقضً عنه دٌناً , أو تطرد عنه َجَزعاً , كربةً   .[أْو

عن أمِّ المإمنٌن السٌدة عابشة رضً هللا تعالى عنها , وروى الطبرانً
َمْن أدخل على أهل بٌت  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم :قالت 

لٌس له : أي [ِمَن المسلمٌن ُسروراً ؛ لَْم ٌرض هللا له ثواباً دون الجنة 
وهو إدخال السرور على , ثواب إال الجنة جزاًء له على عمله المبرور

 .المسلمٌن
أَنَّ النبً صلى هللا علٌه , عن أبً موسى رضً هللا عنه , وروى الشٌخان
 .[على كل مسلم صدقة  ]:وآله وسلم قال 

ٌَجد : قٌل   .أرأٌت إْن لم 
 .[وٌتصدق , ٌعمل بٌدٌه؛ فٌنفع نفسه  ]:قال 
ٌَستطع ؟: قال   .أرأٌت إْن لَْم 

 .[ٌُعٌن ذا الحاجة الملهوؾ  ]:قال صلى هللا علٌه وآله سلم 
 أرأٌت إْن لَم ٌستطع ؟: قٌل 
 .[ٌؤمر بالمعروؾ أو الخٌر  ]:قال 
 أرأٌت إن لَم ٌفعل ؟: قال 

 .[ٌُمسك عن الشر فإنها صدقة  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
َن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أنواعاً ِمْن أعمال البر التً ال  ٌَّ وقد َب

ْنقطع أَْجرها بعد الموت  ٌَ: 
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قال : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , روى اإلمام مسلم وؼٌره 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ ِمْن  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌُْنتفع به و أو ولد صالح ٌدعو له , صدقة جارٌة : ثبلث   .[أو علم 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال 

لحق المإمن من عمله وحسناته بعد موته  ]:وسلم  ٌَ ا  ِعْلماً علَّمه : إنَّ ممَّ
ثه, أو ولداً صالحاً تركه , ونشره  أو بٌتاً , أو مسجداً بناه , أو مصحفاً ورَّ

أو صدقة أخرجها ِمن ماله فً صحته , أْو نهراً أْجراه , البن السبٌل بناه 
 .[ تلحقه من بعد موته –وحٌاته 
ورواه ابن , والبٌهقً , رواه ابن ماجه بإسناد حسن : (الترؼٌب): قال فً 

: ٌعنً : وقال  [أو نهراً أكراه  ]:ِمْثله إال أنه قال  (صحٌحه): خزٌمة فً 
 .اهـ. ولم ٌذكر المصحؾ , حفره 

 من وصاٌاه وإرشاداته صلى هللا علٌه وآله وسلم 
اء   وصٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم بالتمسك بشرٌعته الغرَّ

عن العرباض بن سارٌة رضً هللا عنه  (مسنده): روى اإلمام أحمد فً 
وعظنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم موعظًة َذرفْت منها : قال 

ع : قلنا , َوِوجلْت منها القلوب , العٌون  ٌا رسول هللا إنَّ هذه لموعظة ُمَودِّ
 -.توصٌنا به : أي- َفماذا تعهد إلٌنا ؟

لٌلُها كنهارها , قد تركتكم على البٌضاء  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
,  الَ ٌزٌػ عنها بعدي إالّ هالك –الشرٌعة المحمدٌة المنٌرة الؽراء :  أي–

ِعْش منكم فسٌرى اختبلفاً كثٌراً  ٌَ فعلٌكم بما عرفتم من سنتً وسنة , وَمْن 
 .[الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن 

 ]:أَّنه بلؽه أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال (الموطؤ): وعن مالك فً 
وسنة , كتاب هللا تعالى : تركُت فٌكم أمرٌن لن تضلُّوا ما تمسكتم بهما 

 .رسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
أّنَّ النبً , عن ابن عباس رضً هللا عنهما , وروى الحاكم وصحح إسناده 

إنًِّ قد تركُت  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال فً خطبته ٌوم حجة الوداع 
صلى  [كتاب هللا تعالى وسنة نبٌه : فٌكم ما إِِن اعتصمتم به َفلَْن َتِضلُّوا أبداً 

 .هللا علٌه وآله وسلم الحدٌث
 وصٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم بحفظ أوامر هللا تعالى 

                                                           

لقد تركتكم على  ]: بإسناد حسن  (السنة ): وفً رواٌة ابن أبً عاصم فً كتاب  

فالشرٌعة المحمدٌة هً الشمس المنٌرة , الشمس البٌضاء المنٌرة : أي [مثل البٌضاء 
وهً المصلحة , وألسنتهم وألوانهم , على اختبلؾ أزمنتهم وأمكنتهم , لجمٌع األمم 

 . مهما تعاقبت األجٌال واألشكال –لجمٌع ُشإونهم وأمورهم 
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 وباللجوء إلٌه سبحانه فً جمٌع األمور 
كنت خلؾ النبً صلى هللا علٌه : قال , عن ابن عباس رضً هللا عنهما 

 : ٌا ؼبلم إنًِّ أُعلمك كلمات  ]:وآله وسلم ٌوماً فقال لً 
وإذا ,إذا سؤلَت فاسؤل هللا , احفظ هللا تجده ُتجاهَك , احفظ هللا ٌحفظك 

 .استعنَت فاستعن باهلل 
نفعوك بشًء لَم ٌنفعوك إالّ بشًء قد  ٌَ ة لو اجتمعت على أَْن  واعلم أَنَّ األُمَّ

وك إالَّ , كتبه هللا تعالى لك  وك بشًء لم ٌضرُّ ٌَضرُّ وإِن اجتمعوا على أَن 
 .[ ُرِفَعِت األقبلم وجفَِّت الصحؾ –بشًء  قد كتبه هللا تعالى علٌك 

 .حدٌث حسن صحٌح : رواه الترمذي وقال
 :ورواه اإلمام أحمد ولفظ حدٌثه 

 ؟[ أعلمك كلمات ٌنفعك هللا بهن – أو ٌا ُؼلٌم –ٌا ؼبلم  ]
 .بلى : فقلت 
ؾ إلى هللا فً , احفظ هللا تجده أَمامك , احفظ هللا ٌحفظك  ]:فقال  تعرَّ

ة  وإذا استعنت فاستعن باهلل , وإذا سؤلَت فاسؤل هللا , الرخاء ٌعرفك فً الشدَّ
 .قد جؾَّ القلم بما هو كابن , 

قدروا  ٌَ ْقِضه هللا لم  ٌَ فلو أّنَّ الخلق كلهم َجمٌعاً أرادوا أَْن ٌنفعوك بشًء لم 
وك بشًء لم ٌكتبه هللا علٌك لم ٌقدروا علٌه , علٌه  ٌَضرُّ  .وإْن أرادوا أْن 

, وأَنَّ النصر مع الصبر , واعلم أَّن فً الصبر على ما تكره خٌراً كثٌراً 
 .[وأَنَّ مع العسر ٌسراً , وأَنَّ الَفَرَ  مع الكرب

وقواعد كلٌة ِمْن أهمِّ أمور الدٌن , هذا الحدٌث ٌتضمن وصاٌا عظٌمة 
وهً وإن كانت موجهة البن عباس رضً هللا عنهما لكن المراد , قوٌمة 

 .بها جمٌع أمته صلى هللا علٌه وآله وسلم 
احفظ حدوده وحقوقه : ٌعنً  [احفظ هللا  ]:فقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

: وحفظ ذلك ال ٌكون إال بالوقوؾ عند أوامره سبحانه , وأوامره ونواهٌه, 
 .باالجتناب واالبتعاد : وعند نواهٌه , باالمتثال واالنقٌاد 

هذا ما توعدون لكل . وأزلفت الجنة للمتقٌن ؼٌر بعٌد  }:قال هللا تعالى 
ادخلوها بسبلم . من خشً الرحمن بالؽٌب وجاء بقلب منٌب . أواب حفٌظ 

اللهم اجعلنا منهم  {لهم ما ٌشاءون فٌها ولدٌنا مزٌد . ذلك ٌوم الخلود 
وأنا أكرم  ]:الذي قال , بؤكرمٌة رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم علٌك 

 .[األولٌن واآلخرٌن على ربً وال فخر 
أنَّ َمْن حفظ حقوق هللا تعالى بامتثال أوامره : والمعنى  [احفظ هللا ٌحفظك ]
فإن الجزاء ِمْن جنس العمل كما قال , حفظه هللا تعالى : واجتناب مناهٌه , 
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إن تنصروا هللا  }:وكما قال سبحانه  {فاذكرونً أذكركم  }:سبحانه 
 .{ٌنصركم وٌثبت أقدامكم 

 :وحفظ هللا تعالى لعبده ٌدخل فٌه نوعان 
, وولده, كحفظه فً بدنه, حفظه تعالى لعبده فً مصالح دنٌاه  : أحدهما
 .وما هنالك, وماله, وأهله

عن ابن عمر رضً هللا عنهما , وأبو داود والنسابً , روى اإلمام أحمد 
َدع :  قال ٌَ  –ٌترك :  أي–لم ٌكن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

كان صلى هللا علٌه وآله :  أي–هإالء الدعوات حٌن ٌمسً وحٌن ٌصبح 
 :وسلم ٌواظب على هذه الدعوات صباحاً ومساء وهً

اللهم إنً أسؤلك العفو والعافٌة , اللهم إنً أسؤلك العافٌة فً الدنٌا واآلخرة ]
, اللهم استر عوراتً وآمن روعاتً , وأهلً ومالً, فً دٌنً ودنٌاي 

ديَّ وِمْن خلفً  ٌَ ن  ٌْ وِمْن فوقً , وعن ٌمٌنً وعن شمالً , واحفظنً ِمْن َب
 .الخسؾ : ٌعنً  [وأعوذ بعظمتك أَْن أُؼتاَل ِمْن تحتً , 

وهذا : من حفظ هللا تعالى للعبد الذي حفظه هللا تعالى  : والنوع الثانً
وهو حفظ هللا تعالى للعبد فً دٌنه وإٌمانه , النوع أشرؾ النوعٌن وأهمهما 

مة ؛ ما دام حٌاً فً الدنٌا , من الشبهات المضلَّة  , وِمَن الشهوات المحرَّ
وٌحفظ هللا تعالى علٌه دٌنه وإٌمانه عند الموت فٌتوفاه على اإلٌمان الكامل 

 . اللهم آمٌن –
 .[احفظ هللا تجده تجاهك  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

أَّن َمْن حفظ هللا تعالى بامتثال : والمعنى  [تجده أمامك  ]:وجاء فً رواٌة 
وجد هللا تعالى معه فً جمٌع أحواله حٌث , أوامره واجتناب ما  نهى عنه 

ه  كما قال , وٌنصره وٌإٌده وٌوفقه , فهو سبحانه ٌحوطه وٌحفظه , توجَّ
 .{إن هللا مع الذٌن اتقوا والذٌن هم محسنون  }:سبحانه 

ٌَكِن هللا معه : قال قتادة فً تفسٌر لآلٌة  تَِّق هللا تعالى  ٌَ َوَمْن ٌكن هللا , َمْن 
والهادي الذي , والحارس الذي ال ٌنام, تعالى َمعُه فمعه الفبة التً ال ُتؽلب 

ٌَضلُّ   .اهـ. ال 
, فإْن كان هللا معك فَمن تخاؾ : أما بعد: وكتب بعض السلؾ إلى أخ له 
 .وإن كان علٌك َفمن ترجو ؟ اهـ 

 هً المعٌة –اآلٌة  {إن هللا مع الذٌن اتقوا  }:وهذه المعٌة فً قوله تعالى 
واإلعانة , والحفظ والوقاٌة , وهً التً تقتضً النصر والتؤٌٌد , الخاصة

 .والعناٌة والتسدٌد 
ما ٌكون من نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال  }:وأما المعٌة فً قوله تعالى 

خمسة إال هو سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أٌن ما كانوا 
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فالمعٌة فً هذه هً  {ثم ٌنببهم بما عملوا ٌوم القٌامة إن هللا بكل شًء علٌم 
ة  بلعه , وهً تقتضً علمه المحٌط بؤمور عباده ُكلِّها , المعٌة العامَّ واطِّ

, وفً سرهم وعبلنٌتهم , خلواتهم وَجلَواتهم : ومراقبته لجمٌع أعمالهم فً 
 .القلبٌة والقالَبٌة , الظاهرة والباطنة : وأحوالهم , ولجمع أعمالهم وأقوالهم 

واعلموا أن هللا ٌعلم ما فً أنفسكم فاحذروه واعلموا أن هللا  }:قال هللا تعالى 
ٌُعاجلكم بالعقوبة إْن خالفتم أوامره؛ لعلكم تتوبون : أي {ؼفور حلٌم  ال 
 .فٌؽفر لكم 

عن ُعَبادة بن الصامت رضً  (الحلٌة ): وأبو نعٌم فً , روى الطبرانً 
أفضل اإلٌمان أَنَّ تعلم  ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , هللا عنه 

 .[أن هللا معك حٌثما كنَت 
وال تؽفل عن , واجتنب ما نهاك عنه , والتزم أوامره , فراقبه سبحانه: أي

فقد أخبرنا هللا تعالى عن الكفار ِمْن قوم , وال تكن متهاوناً بذلك , ذلك 
 {قال ٌا قوم أرهطً }:وماذا َردَّ علٌهم , وموقفهم معه, ُشعٌب علٌه السبلم 

أعز علٌكم من هللا واتخذتموه وراءكم ظهرٌاً إن ربً  }–جماعتً :  أي–
وسٌجزٌكم , علمه محٌط بجمٌع أعمالكم كلها : أي {بما تعملون محٌط 

ٌَؽٌب عنه شًء سبحانه وتعالى, وٌعاقبكم على ذلك كله   .فإنه ال 
 .[إذا سؤلَت فاسؤل هللا  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌُوجب على المإمن أَْن ٌلجؤ إلى هللا تعالى فً أموره كلها  فٌسؤله , فاإلٌمان 
فٌلجؤ العبد , والعبد عبده, ألن هللا تعالى هو ربه, وٌدعوه , حاجاته كلها

 :وٌدعوه سبحانه كما جاء فً الحدٌث , لربه 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عن أنس رضً هللا عنه قال

رواه  [حتى ٌسؤل شسع نعله إذا انقطع , لٌسؤْل أحدكم َرّبه حاجته كلها 
 .الترمذي 
 .أَنَّه ٌنبؽً للمسلم أْن ٌسؤل ربَّه حاجاته الكبرى والصؽرى : والمعنى 

ٌَسؤله  ]:وزاد فً رواٌة عن ثابت البنانً رحمه هللا تعالى ُمرسبلً  حتى 
 .[وحتى ٌسؤله ِشسعه إذا انقطع , الِمْلح 

ر النعل الذي ٌدخل بٌن األصابع : الِشسع : (التٌسٌر): قال فً  ٌْ  .َس
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن ابن مسعود رضً هللا عنه قال

ٌُسؤل , سلُوا هللا تعالى ِمْن فضله  ]:وسلم  ٌُحبُّ أَْن  أفضل العبادة , َفإنَّ هللا 
 .رواه الترمذي  [انتظار الَفَر  

ٌُعطً  ٌُسؤل ل ٌُحب أن  كما جاء , وٌؽضب على َمْن لم ٌسؤله , فاهلل تعالى 
قال : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, فً الحدٌث الذي رواه الترمذي 

ٌَْؽضب علٌه  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم   .[َمْن لم ٌسؤل هللا 
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 :وٌنبغً للمسلم أن ٌدعو هللا تعالى َمع حضور القلب واإلٌقان باإلجابة 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

واعلموا أنَّ هللا تعالى ال , ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة  ]:وسلم 
 .رواه الترمذي (: التٌسٌر: )قال فً  [ٌستجٌب دعاًء ِمْن قلب ؼافل الٍه 

 ]:أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن سلمان رضً هللا عنه 
ًٌ كرٌم  هما ِصفراً , إّن ربكم حٌ ٌستحًٌ من عبده إذا رفع ٌدٌه إلٌه أن ٌردَّ

 .رواه أبو داود والترمذي  [خاببتٌن 
 :وقد بٌن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أنَّ الدعاء هو العبادة 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , فعن النعمان بن بشٌر رضً هللا عنهما 
وقال ربكم ادعونً أستجب لكم إن  }:ثم قرأ [الدعاء هو العبادة  ]:وسلم 

أذلَّة صاؼرٌن : أي- {الذٌن ٌستكبرون عن عبادتً سٌدخلون جهنم داخرٌن 
 . رواه أصحاب السنن وؼٌرهم–

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه, وروى الترمذي 
 .[الدعاء ُمخُّ العبادة  ]:وسلم أنه قال

 :كما بٌن صلى هللا علٌه وآله وسلم أن هللا تعالى مع عبده إذا دعاه 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

وأنا معه إذا دعانً , أنا عند ظن عبدي بً: إن هللا عز وجل ٌقول ]:وسلم 
والترمذي , رواه البخاري ومسلم واللفظ له : قال الحافظ المنذري  [

 .وابن ماجه , والنسابً 
 ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن أنس رضً هللا عنه قال 

 . [فإنَّه لن ٌهلك مع الدعاء أحد , ال تعجزوا فً الدعاء 
إذا كان على الوجه , وٌجب االعتقاد بأنَّ الدعاء هو ُمجاب ال محالة 

 :اآلتً
قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الترمذي وؼٌره

, ما من رجل ٌدعو هللا تعالى إال استجاب له  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ل له فً الدنٌا ٌُعجِّ ا أَْن  خر له فً اآلخرة, فإمَّ ا أَْن ٌدَّ ا أَْن ٌكفَِّر عنه , وإمَّ وإمَّ

م :  أي –ِمْن ذنوبه بقدر ما دعا ؛ ما لم ٌدُع بإثم  ,  أو قطٌعة رحم–محرَّ
ًْ فلم ٌستجب لً كما جاء فً : بؤْن ٌقول : أي [أو ٌستعجل  قد دعوُت ربِّ

 :الحدٌث 

                                                           

والحاكم وقال صحٌح  (صحٌحه): رواه ابن حبان فً : (الترؼٌب ): قال فً  

 .اإلسناد 

 .رواه الستة إال النسابً : (التٌسٌر): قال فً  
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
ْعجل  ]:وسلم  ٌَ ٌقول قد دعوُت ربً فلم ٌستجب : ٌُستجاب ألحدكم ما لم 
 .[لً

ٌَحرمه اإلجابة   .فقول اإلنسان قد دعوت ربً فلم ٌستجب لً 
أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه

وال قطٌعة - أمر محرم:  أي–َما ِمْن مسلم ٌدعو بدعوة لٌس فٌها إثم  ]:قال
 :رحم إال أعطاه هللا تعالى بها إحدى ثبلث 

ا ل له دعوته إمَّ ا- فً الدنٌا:  أي– أَْن ٌعجِّ خرها له فً اآلخرة وإمَّ ,  أْن ٌدَّ
ا  .[ أَْن ٌصرؾ عنه من السوء مثلها وإمَّ
 -.من الدعاء :  أي–إذاً نكثر -:  أي الصحابة –قالوا 

 :فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .أكثر إجابة :  أي[هللا أكثر ]

قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , وروى اإلمام أحمد 
ٌَنصب وجهه هلل عزَّ وجلَّ فً  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم  ما ِمْن مسلم 

ٌّاها  لَها له : مسؤلة إال أعطاه إ ٌُعجِّ ا أَْن  ا أن –فً الدنٌا :  أي–إمَّ  وإمَّ
خرها له فً اآلخرة   .[ٌدَّ

عن النبً , عن أنس رضً هللا عنه , وروى الحافظ أبو ٌعلى بإسناده 
أربع خصال  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم فٌما ٌروي عن ربه عز وجل قال 

,  وواحدة فٌما بٌنً وبٌنك – ٌا ابن آدم –وواحدة لك , واحدة منهن لً: 
 :وواحدة فٌما بٌنك وبٌن عبادي 

 . ال تشرك بً شٌباً فأما التً لً
 ًَّ  . فما َعِملَت ِمْن خٌر جزٌُتك بهوأما التً لك عل

ًَّ اإلجابة وأما النً بٌنً وبٌنك  . فمنك الدعاء وعل
ُتحب لهم : أي [ فارض لهم ما ترضى لنفسك وأما التً بٌنك وبٌن عبادي

 .وتكره لهم ما تكره لنفسك , ما ُتحب لنفسك 
 من المجربات لدفع الشدائد وتفرٌج الكربات

ٌَرى ما فً الضمٌر وٌسمع   ٌا َمْن 

                                                           

ٌّدة: الترؼٌب ): قال فً   : والحاكم وقال , رواه أحمد والبزار وأبو ٌعلى بؤسانٌد ج

 .اهـ (صحٌح اإلسناد )
, كبلماً مفصبلً حول فضل الدعاء وآدابه  (الدعاء): وقد تكلمت وذكرت فً كتاب 

 فارجع إلٌه –وذكرت ما ورد من األدعٌة الواردة فً مختلؾ المناسبات واألوقات 
 .ٌنفعك هللا تعالى به 

 .انظر تفسٌر ابن كثٌر 
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ٌُتوقَّع                                أْنَت المَعدُّ لكل ما 
دابد ُكلِّها  ى للشَّ ٌُرجَّ  ٌا َمْن 

                          ٌا َمْن إلٌه المشتكى والَمْفزع 
 ٌا َمْن خزابن ِرزقه فً قول كن

                               أُمنن فإنَّ الفضل عندك أجمع
 ما لً سوى فقري إلٌك وسٌلة 

                           فباالفتقار إلٌك فقري أرفع
 ما لً سوى َقرعً لبابك حٌلة 

                        فلبن َرَددَت فؤيَّ باب أقرع
 حاشا لجودك أَْن ُتقنِّط عاصٌاً 

                         الفضل أجزل والمواهب أوسع 
لِّ َقد وافٌُت بابَك عالماً   بالذُّ

                      أَنَّ التذلُّل عند بابك ٌنفع 
بلً   وجعلُت معتمدي علٌك توكُّ

ع                           وَبْسطُت كفًِّ ساببلً أَتَضرَّ
 فبحقِّ َمن أحببَته وبعثته

ٌَستشفع                        وأجبَت دعوَة َمْن به 
 اجعل لََنا ِمن كلِّ ضٌق َمخرجاً 

                          والطْؾ ِبنا ٌا َمْن إلٌه المرجع
 ثم الصبلة على النبً وآله 

ٌُتشفَّع                          خٌر األنام وَمْن به 
 .[وإذا استعنت فاستعن باهلل  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ه, وذلك ألن العبد عاجز عن االستقبلل بجلب مصالحه , ودفع مضارِّ
إذ ال معٌن له على مصالح دٌنه ودنٌاه , فالواجب أَْن ٌستعٌن بربه تعالى 

ومن استعان به , َفَمن أعانه هللا تعالى فهو المَعان , إال هللا عز وجل 
ٌُعٌنه   .سبحانه فإنه 

والعبد محتا  إلى االستعانة باهلل عز وجل فً جمٌع أموره الدٌنٌة والدنٌوٌة 
وفً , وترك المحظورات والمحرمات , وفً فعل المؤمورات الشرعٌة , 

وعند , وعند الموت وبعده, الصبر على المقدورات كلها فً حٌاته الدنٌا
 .وٌوم القٌامة , السإال وما وراء ذلك 

وقد أمر هللا تعالى عباده أْن , وال ٌقدر على اإلعانة على ذلك إالّ هللا تعالى 
 .{إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن  }:ٌقولوا 
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وكما علمنا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم أن نسؤل هللا تعالى اإلعانة 
جاء فً الحدٌث عن معاذ بن جبل , على أمور دٌننا وراء كل صبلة 

ٌا معاذ  ]:قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : رضً هللا عنه قال 
 فً ُدِبِر كل –ال تتركنَّ :  أي–أُوصٌك ٌا معاذ ال تَدَعنَّ , وهللا إنً ألحبُّك 
ًْ على ذكرك وشكرك وُحْسن عبادتك : صبلة أَْن تقول  .[اللهم أعنِّ

وقد أمر النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم أن ٌكون المإمن حرٌصاً على ما 
وأن ٌستعٌن على ذلك , وأمور دنٌاه المباحة شرعاً , ٌنفعه فً أمور دٌنه 
 :باهلل تعالى وال ٌعجز 

قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى اإلمام مسلم
المإمن القويُّ خٌر وأحبُّ إلى هللا تعالى من  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

واستعن باهلل , احرص على ما ٌنفعك ,  وفً كلٍّر خٌر –المإمن الضعٌؾ 
 لو أنً َفعلت:  فبل تقل–مما تكرهه :  أي–وإن أَصابك شًء , وال تعجز 

ر هللا: ولكن قل , لكان كذا وكذا   وما شاء َفعل ؛ فإن لو تفتح عمل قدَّ
 .[الشٌطان 
أَنَّ المإمن ٌنبؽً أْن ٌحرص على ما ٌنفعه من أمور دٌنه ودنٌاه : والمعنى

وال ٌعجز بل ٌكون قويَّ العزم والهمة , وأن ٌستعٌن على ذلك باهلل تعالى , 
أو فاتته , بؤْن خسرْت تجارته : فإن أصابه شًء ٌكرهه فً أمور دنٌاه , 

م وٌقول, مصلحته فً عمله الدنٌوي  لَوُّ فتح على نفسه باب التَّ ٌَ  لو أنً : فبل 
ولٌقل , ولكن ٌلجؤ إلى هللا تعالى الذي بٌده األمر كله, فعلُت لكان كذا وكذا 

ر هللا تعالى وما شاء فعل سبحانه:  ٌَُفرِّ  ُكربته , قدَّ , وٌسؤل هللا تعالى أَْن 
َضُه ما فاته , وأَْن ٌجبر كسره ٌَُعوِّ  .وأَن 

تفتح : أي [فإنَّ لَْو تفتح عمل الشٌطان  ]:وقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ٌُحزنه , على اإلنسان باب الوساوس الشٌطانٌة  ل علٌه , وٌكربه, ل وٌهوِّ

والخرو  من , وٌوصله إلى درجة الٌؤس والقنوط من الَفَر  ,  األمر

                                                           

وابن , وأبً داود والنسابً , اإلمام أحمد : إلى رواته  (الفتح الكبٌر): رمز فً  

 .والحاكم , حبان 
كبلماً مفصبلً  (تفسٌر سورة الفاتحة): وقد تكلمت على االستعانة باهلل تعالى فً 

 .فارجع إلٌه 

بإثبات البلم فً قوله  (التٌسٌر): هذا نص , لو أنً فعلت كذا لكان كذا أو كذا: أي  

 .بدون البلم  [كان كذا وكذا  ]:وفً بعض نسخ الصحٌح  [لكان ]:
 ]:وفً بعض نسخ الصحٌح , بتشدٌد الدال على أنَّه فعل  (التٌسٌر): هذه رواٌة  

 .[ولكن قُل َقَدُر هللِا 
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الشٌطان ٌعدكم الفقر وٌؤمركم بالفحشاء  }:قال هللا تعالى , مؤزق ما أصابه 
 .صدق هللا العظٌم , {وهللا ٌعدكم مؽفرة منه وفضبلً وهللا واسع علٌم 

واعلم أَنَّ األمة لو اجتمعت على أن  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .الحدٌث  [ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إالّ بشًء قد كتبه هللا لك 

ٌُصٌب  وفً هذا بٌاٌن وإعبلٌم بما ٌجب اعتقاده واإلٌمان به؛ وذلك أَنَّ ما 
ر ومكتوب فً كتاب عنده سبحانه  العبد مما ٌضره أو ٌنفعه ذلك هو ُمقدَّ

 .وتعالى 
ما أصاب من مصٌبة فً األرض وال فً أنفسكم إال فً  }:قال هللا تعالى 

كتابة ذلك كله : أي {كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على هللا ٌسٌر 
ال ٌقدر على ذلك , واإلحاطة بما هنالك ؛ ذلك أمر ٌسٌر على هللا تعالى 

 .ؼٌره
سمعت : عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما قال, روى اإلمام مسلم

كتب هللا مقادٌر الخبلبق قبل أَْن  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول
 [.وعرشه على الماء ] قال  [ٌخلق السماوات واألرض بخمسٌن ألؾ سنة 

ًَّ  ): وعن عبادة بن الصامت رضً هللا عنه أنه قال البنه عند الموت  ٌا ُبن
ٌُخطبك  , إنَّك لَْن َتجد َطْعم حقٌقة اإلٌمان حتى تعلم أَنَّ ما أصابك لم ٌكن ل

فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , وما أخطؤك لم ٌكن لٌصٌبك 
ل ما خلق هللا القلم  ]:وسلم ٌقول  اكتب ؟: فقال له , إنَّ أوَّ

 ٌا ربِّ وما أكتب ؟: قال 
 .[اكتب مقادٌر كل شًٍء حتى ٌوم القٌامة : قال

ًَّ سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول َمْن مات على  ]:ٌا بن
 .[ؼٌر هذا فلٌس منً 
عن النبً , من حدٌث أبً الدرداء رضً هللا عنه , وروى اإلمام أحمد

وما بلػ عبد حقٌقة , إنَّ لِكلِّ شًء حقٌقة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم قال
وأَنَّ ما أخطؤه لم ٌكن , اإلٌمان حتى ٌعلم أَنَّ ما أصابه لم ٌكن لٌخطبه 

 .[لٌصٌبه 
ْعِرْفك فً  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ خاء  ؾ إلى هللا فً الرَّ تعرَّ

ة   .[الشدَّ
ؾ إلى هللا تعالى فً حال الرخاء : والمعنى  وهو , أَنَّ العبد المإمن إذا تعرَّ

ٌُحزن وما هنالك , السعة واألمان  فإذا فعل ذلك , والعافٌة مما ٌكرب أو 
ِة ِمَن الكرب والضٌق والهموم  دَّ فهو سبحانه , ٌعرفه هللا تعالى فً حالة الشِّ

                                                           

 .أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي : (تٌسٌر الوصول): قال فً  
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ُ  عنه داِبِد إلى حال السعة والرخاء , ٌَُفرِّ وٌخرجه ِمْن تلك المضاٌق والشَّ
 .والعافٌة 

ؾ العبد إلى ربه فً الرخاء  هو مبلزمته لتقوى هللا : ومعنى َتَعرُّ
, واإلكثار ِمن ذكره تعالى, ومراعاة حقوقه سبحانه , وحفظ حدوده ,تعالى

 .                                                                                                                                       والثناء علٌه جلَّ وعبل, ودعابه 
أَّن النبً صلى هللا علٌه , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 
ٌَستجٌب هللا له عند الشدابد والُكَرب ]:وآله وسلم قال ه أَْن  فلٌكثر , َمْن َسرَّ

 .[الدعاء فً الّرخاء 
جاء مالك األشجعً إلى : عن ُمحمد بن إسحق قال, أخر  ابن أبً حاتم 

أسره :  أي–أُِسَر ابنً َعْوؾ : النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال له 
 -.المشركون 

أرسل إلٌه أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم له
ال حول وال : من- [أَْن تكثر  ]: وفً رواٌة –وآله وسلم ٌؤمرك أَْن َتْسَتكثر 

 .[قوة إال باهلل 
وهُ–الذٌن أسروه :  أي–وكانوا   رباط شدٌد – بالِقدِّ –ربطوه : أي-   قد َشدُّ

فؤقبل فإذا هو بَسْرح , فخر  فإذا هو بناقة لَُهم فركبها ,  فسقط القٌد عنه –
 وكان ذلك فً اللٌل – فصاح بها –إبل كثٌرة للذٌن أسروه :  أي–القوم 

لَها –اإلبل :  أي–فاتَّبع آخرها - والقوم نٌام فلم ٌفجؤ أبوٌه إالّ وهو ,  أَوَّ
 فؤتى أبوه رسول هللا صلى –ومعه إبل الذٌن أسروه :  أي–ٌُنادي بالباب 

ومن ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً  }:فنزلت اآلٌة , هللا علٌه وآله وسلم فؤخبره 
 .  اآلٌة{

عن أبً ذر رضً هللا , والحاكم وصححه وؼٌرهما, وروى اإلمام أحمد 
ومن  }:جعل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌتلو هذه اآلٌة : عنه قال

ٌَُرددها ثم  {ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب  فجعل 
  .[ٌا أبا ذر لو أَنَّ الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم  ]:قال 

                                                           

 .والحاكم وصححه, ورواه الترمذي , إلى حسنه  (الجامع الصؽٌر): رمز فً  

 – مالك األشجعً –فؤتى أبوه , وفً رواٌة لؽٌره , (الدر المنثور): كذا فً  

فقال له , وخبر اإلبل , رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فؤخبره بخبر عوؾ 
وما كنت صانعاً بإبلك , اصنع بها ما أحببت  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ومن ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً وٌرزقه من حٌث ال } :ونزل قول هللا تعالى  [
 .اآلٌة  {ٌحتسٌب 

 .وؼٌره (الدر المنثور ): انظر  
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, دخل إلى َبٌت حبٌب ابن محمد , ولما َهرب الحسن البصري من الحجا  
ألٌس بٌنك وبٌن ربك ما تدعوه به فٌسترك : ٌا أبا سعٌد : فقال له حبٌب 
 . أُدخل البٌت –بحٌث ال ٌرونك :  أي–من هإالء 

فلم ٌروه َفُذكر ذلك -  لٌقبضوا علٌه–فدخل ودخل الشرط على إْثِره 
بل كان فً البٌت إالّ أَنَّ هللا تعالى طمس على أعٌنهم فلم : للحجا  فقال 

 .ٌروه 
فمن عامل هللا تعالى بالتقوى والتمسك بشرٌعته فً حال رخابه ؛ عامله هللا 

ألَنَّ هللا تعالى , هذا أمر ال ٌتخلَّؾ , تعالى باللطؾ واإلجابة فً حال شدته 
 {وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب . ومن ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً  }:ٌقول
 .وهللا تعالى ال ٌخلؾ المٌعاد , اآلٌة 

وجمٌع , واإلخبلص هلل تعالى فً األمور, فعلٌك بالصدق مع هللا تعالى 
ها وعبلنٌتها , األحوال  .ونسؤل هللا تعالى التوفٌق , ِسرِّ

وأَنَّ الَفَرَ  , واعلم أَنَّ النصر مع الصبر  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[وأَنَّ مع العسر ٌسراً , مع الكرب

وفً قوله  {سٌجعل هللا بعد عسر ٌسراً  }:وهذا كما جاء فً قوله تعالى 
 .{إن مع العسر ٌسراً . فإن مع العسر ٌسراً  }:تعالى 

: عن الحسن قال, والبٌهقً, والحاكم, وابن جرٌر, روى عبد الرزاق 
خر  النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌوماً فرحاً مسروراً وهو ٌضحك 

ٌُْسرٌن  ]:وٌقول ْؽلب ُعْسٌر  ٌَ إن مع العسر ٌسراً . فإن مع العسر ٌسراً  }لن 
.] } 

, وَبشَّر بها أصحابه , فلما نزلت هذه اآلٌة فرح صلى هللا علٌه وآله وسلم 
قال لما نزلْت هذه : كما روى ابن جرٌر وابن مردوٌه وؼٌرهما عن الحسن

قال رسول هللا صلى  {إن مع العسر ٌسراً . فإن مع العسر ٌسراً  }اآلٌة 
ٌُسر , أبشروا  ]:هللا علٌه وآله وسلم  كذا  [لن ٌؽلب عسر ٌسرٌن , أتاكم ال

 .وؼٌره  (الدر المنثور ): فً 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : وعن أنس رضً هللا عنه قال 

لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء الٌسر  ]: جالساً وحٌاله ُجْحٌر فقال 
} :وتبل رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  [حتى ٌدخل علٌه فٌخرجه 

 .  {إن مع العسر ٌسراً . فإن مع العسر ٌسراً 
فإن مع  }:عن َقتادة فً قوله تعالى , وابن جرٌر , وروى َعْبُد بن حمٌد 

َذَكر الصحابة : أي- ُذِكَر لنا: قال قتادة  {إن مع العسر ٌسراً . العسر ٌسراً 
                                                           

: والبٌهقً فً , والحاكم  (األوسط): وابن أبً حاتم والطبرانً فً , رواه البزار  

  .(الدر المنثور): واللفظ للطبرانً كذا فً  (الشعب)
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 أَنَّ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم َبشَّر بهذه اآلٌة أصحابه فقال –لنا 
 .[لَْن ٌؽلب عسر ٌسرٌن  ]:

ٌد  ا العسر المتكرر فهو واحد , وبٌان ذلك أن الٌسر فً اآلٌة ُمَتَعدِّ كما , وأَمَّ
 :وؼٌره  (عقود الجمان  ): جاء فً 

 إنَّ ِمَن القواعد المشتهرة                   إذا أتْت نكرة ُمّكررة
َفان , تؽاٌرا  ؾ ثانً                  توافقا كذا المعرَّ ٌُعرَّ  وإن 

ٌُسرٌن ُعسٌر أبدا شاهدها الذي َرَوٌنا مسندا                   لن ٌؽلب ال
وكتب أبو عبٌدة بن الجراح إلى أمٌر : قال العبلمة القرطبً فً تفسٌره 

المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌذكر له ُجموعاً من الروم وما 
ؾ منهم   .ٌتخوَّ

ُه َمْهما ٌنزل بعبد مإمن ِمْن : فكتب إلٌه عمر رضً هللا عنهما  ا بعد فإنَّ أَمَّ
ة؛ ٌجعل هللا تعالى بعده فرجاً  وإنَّ , وإنَّه لن ٌؽلب عسر ٌسرٌن , َمْنزل شدَّ

ٌا أٌها الذٌن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا  }:هللا تعالى ٌقول فً كتابه 
 .{واتقوا هللا لعلكم تفلحون 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

 إذا ضاَق بك األمر                     ففكِّر فً ألم نشرح 
رته َتْفَرْح   فعسر بٌن ٌسرٌن                     إذا فكَّ

 : والقابل 
 عسى ما ترى أَْن ال ٌدوم وإن ترى      له َفَرجاً مما ألّح به الدهر 
 عسى فر  ٌؤتً به هللا إنه               له كل ٌوم فً خلٌقته أمر 

ٌُسراً فإنَّه          قضى هللا أَنَّ العسر ٌتبعه الٌسر   إذا الح ُعْسٌر فارُ  
 :ومما ٌروي عن اإلمام الشافعً رضً هللا عنه أنه قال 

 صبراً جمٌبلً ما أقرب الفرجا          َمْن َراقب هللاَ فً كلِّ األمور نجا
َق هللا لم ٌنله أذى               َوَمْن رجاه ٌكون حٌث رجا  َمْن َصدَّ

 :وٌرحم هللا تعالى القابل 
 ولُربَّ نازلة ٌضٌق لها الفتى            ذْرعاً وعند هللا منها المخر ُ 
ُظنُّها ال ُتْفَر   ٌَ  كملْت فلما استحكمت حلقاتها            فُِرَجْت وكان 

 :وإذا تعسرت األمور فقل 
لنا بجاه محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم   إلهً توسَّ

                                                           

وٌعرؾ ذلك بالسٌاق كما فً , وقد ذكروا أَنَّ هذه القاعدة هً الكثٌرة األؼلبٌة  

 .(شرح عقود الجمان  ): الحاشٌة على 
 .والدلٌل على هذه القاعدة الحدٌث المتقدم المسند: أي  

 .انظر تفسٌر الحافظ ابن كثٌر  
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َر َحلُّه                         لُعلٌاَك فً أمٍر قد َتَعسَّ
 إذا ضاق صدري والهموم تزاٌدت 

                           فلٌس لها إالَّ الذي عمَّ فضلُه 
 :وٌرحم هللا تعالى القابل 

جى  أال أٌها الحٌران فً ُظلمة الدُّ
ًٌ ِمن الِعدا                             َوَمْن خاؾ أَْن ٌلقاه َبْؽ

 َتعال إلٌَه َتْلَق ِمْن نور َوْجِهِه 
                          َدلٌبلً وِمْن َكفٌَّه بحراً ِمَن النَّدى 

              صلى هللا علٌه وآله وسلم تسلٌماً 
 من وصاٌاه صلى هللا علٌه وآله وسلم 

هة ألبً ذر رضً هللا عنه والمراد بها جمٌع األمة   الموجَّ
 :أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال له , عن أبً ذر رضً هللا عنه 

وعلٌك بتبلوة القرآن , أُوصٌك بتقوى هللا تعالى ؛ فإنَّه رأس األمر كله  ]
وعلٌك , ونور لك فً األرض , وذكر هللا تعالى ؛ فإنَّه ذكر لك فً السماء 

وعون لك على , بطول الصمت إال فً خٌر ؛ فإنَّه مطردة للشٌطان عنك
ٌَّاك وكثرة الضحك , أمر دٌنك  ذَهُب بنور الوجه , إ ٌَ , فإنَّه ٌمٌت القلَب و

تً   .وعلٌك بالجهاد فإنَّه رهبانٌة أُمَّ
وانظر إلى َمْن هو تحتك وال تنظر إلى من هو , أحبَّ المساكٌن وجالسهم 

 . ؛ فإنَّه أجدر أن ال َتْزَدِرَي نعمة هللا عندك فوقك
اً , ِصْل َقرابتك وإْن قطعوك  ال تخؾ فً هللا  , وقُِل الحقَّ وإنَّ كان ُمرَّ

 .لومة البم 
  . وال تجد علٌهم فٌما ٌؤتونلٌحجزك عن الناس ما تعلم ِمْن نفسك

أن ٌعرؾ من الناس ما : كفى بالمرء عٌباً أن ٌكون فٌه ثبلث خصال 
 .وٌإذي جلٌسه  , وٌستحً لهم ما هو فٌه , ٌجهل من نفسه

                                                           

وأما فً األمور األخروٌة وأمور الدٌن فلٌنظر اإلنسان , فً األمور الدنٌوٌة : أي 

 .وتنهض همته إلى درجتهم , إلى من هو فوقه حتى ٌعلم تقصٌره 

 .مشقة على القابل : وإن كان فً قولة الحق مرارة : أي 

, ما تعلم من نفسك من العٌوب - لٌمنعك عن التكلم فً الناس والوقٌعة فٌهم: أي 

 .أو هو أقبح منه وأنت  تشعر به أو ال تشعر به , فقلما تخلو من عٌب ٌماثله 

, بل أعرض عنهم , وال تؽضب علٌهم فٌما ٌفعلونه معك من تقصٌر فً حقك : أي 

ولمن صبر وؼفر إن ذلك من عزم األمور  }فاهلل تعالى ٌإجرك , وتجاوز عن ذلك
.} 
 .بؤن ٌعرؾ من عٌوبهم ما ٌجهله من نفسه : أي 
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 كحسن وال َحَسب , وال َوَرع كالكؾِّ , الَ عقل كالتدبٌر : ٌا أبا ذر 
  [.الُخلق

 من وصاٌاه صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 المروٌة عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه 

قال لً رسول هللا صلى هللا علٌه : عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال 
:  أي–أُوصٌك ٌا معاذ ال َتدعنَّ فً ُدُبر , ٌا معاذ إنً ألحبُّك  ]:وآله وسلم 

اللهمَّ أعنً على ذكرَك وشكرك وُحْسن :  كل صبلة أَْن تقول –وراء 
 .[عبادتك 

ٌَشمل  [اللهم أعنً على ذكرك  ]:فقوله صلى هللا علٌه وآله وسلم  هذا 
, والتحمٌد , والتسبٌح , من تبلوة القرآن الكرٌم : جمٌع العبادات القولٌة 

, والصبلة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , والتهلٌل, والتكبٌر 
 .وجمٌع ما هنالك , والثناء علٌه سبحانه , والدعاء 

قال هللا ,والطاعات الفعلٌة, هذا ٌشمل جمٌع العبادات الَعَملٌة  [وشكرك ]
 .{اعملوا آل داود شكراً وقلٌل من عبادي الشكور  }:تعالى 

وُحْسُنها هو , هذا ٌشمل جمٌع العبادات القولٌة والعملٌة  (وحسن عبادتك ]
مشاهداً أو مراقباً هلل تعالى كما جاء فً , أَْن تكون عن حضور القلب 

 :حدٌث سٌدنا جبرٌل علٌه السبلم 
 ؟[فؤخبرنً عن اإلحسان ]:قال 

                                                                                                                                                                      

وعدم , وٌستحًٌ منهم أن ٌذكروه بما فٌه من النقابص مع إصراره علٌها: أي 

وٌإذي جلٌسه  ]:وقال فً معنى , إقبلعه عنها كما قاله العبلمة المناوي فً شرحه 
 .اهـ. بقول أو فعل : أي [

قال صلى هللا علٌه وآله , عن تناول ما ٌضطرب القلب فً تحلٌله وتحرٌمه : أي 

 .[استفت قلبك وإن أفتاك المفتون  ]:وسلم 

كما قال , فبل شرؾ وال مجد أعظم من حسن الخلق, الحسب هو الشرؾ والمجد 

رواه الترمذي كما  [أكمل المإمنٌن إٌماناً أحسنهم خلقاً  ]صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .تقدم 
,  بهذه الوصاٌا العظٌمة القدر–كافٌك :  أي–وناهٌك : قال العبلمة المناوي  

فؤعظم به من حدٌث ما , والمعارؾ ما ٌفوق الحصر, الجامعة من األحكام والحكم
َدهُ  ٌَ  .اهـ. أَْف

والطبرانً عن أبً  (تفسٌره): رواه عبد بن حمٌد فً : (الجامع الصؽٌر ): قال فً 
ورواه عنه ابن الل : قال الشارح المناوي , ورمز لحسنه , ذر رضً هللا عنه 

 .اهـ . (الفردوس): والدٌلمً فً 

وابن , وأبو داود والنسابً , اإلمام أحمد: إلى رواته  (الفتح الكبٌر): رمز فً  

 .والحاكم , حبان 
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فإْن لم تكن تراه , أَن ْتعبد هللا َكؤنَّك تراه  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .فارجع إلٌه( التقرب: )وقد بٌنت ذلك فً كتاب  [فإنَّه ٌراك 

 :ومن وصاٌاه صلى هللا علٌه وآله وسلم ما جاء فً الحدٌث 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله , عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه 

وخالق , وأْتبع السٌبة الحسنة تمحها , اتق هللا حٌثما كنت  ]:وسلم قال 
 .[الناس بخلٍُق َحَسن 
, عن ابن عمرو بن العاص رضً هللا عنهما , والحاكم, وروى الطبرانً 

 .ٌا رسول هللا أوصنً : أَنَّ معاذ رضً هللا عنه أراد سفراً فقال
 .[اعبد هللا وال تشرك به شٌباً  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .ٌا رسول هللا زدنً : قال 
 .[ولُتحسن ُخلقك للناس , استقم ]:فقال له صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 . رضً هللا عنه َنحوه عن معاذ (صحٌحه ): وروى ابن حبان فً 
بعث : عن أنس رضً هللا عنه قال, وروى الحافظ ابن عبد البر بإسناده 

ٌا  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم معاذاً رضً هللا عنه إلى الٌمن فقال
َبة فؤَتبعها حسنة , وخالق الناس ُبُخلٍق َحسن , معاذ اتق هللا ٌِّ  .[وإذا َعِملَت َس
 ال إله إال هللا ِمَن الحسنات ؟: قلت ٌا رسول هللا : فقال معاذ

 .[هً من أكبر الحسنات  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وقد جاء هذا السإال عن أبً ذر رضً هللا عنه فقال له صلى هللا علٌه 

 .[هً أحسن الحسنات  ]:وآله وسلم 
ٌا رسول : قلت :  قالعن أبً الدرداء رضً هللا عنه, وروى اإلمام أحمد

 .هللا أوصنً 
َبًة فؤتبعها حسنة تمحها  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌِّ  .[إذا عملَت َس

 ٌا رسول هللا أِمن الحسنات ال إله إالَّ هللا ؟: قلت : قال 
 .[هً أفضل الحسنات  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

عن معاذ بن جبل , عن أبً سلمة , وروى الطبرانً بإسناٍد رواته ثقات 
 .ٌا رسول هللا أوصنً : قلت : رضً هللا عنه قال

واعدد نفسك فً , اعبد هللا كؤنك تراه  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
َبًة , وعند كل شجر, واذكر هللا عند كل حجر , الموتى  ٌِّ وإذا َعِملَت َس

                                                           

قال اإلمام النووي فً األربعٌن , وقد جاء هذا الحدٌث عن أبً ذر رضً هللا عنه  

 .اهـ. حسن صحٌح : وفً بعض النسخ , حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال: 
 .(الترؼٌب ): انظر  
 .للحافظ المنذري (الترؼٌب): انظر  
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رُّ بالسر : فاعمل بجنبها حسنة ترؼٌب : )كذا فً  [والعبلنٌة بالعبلنٌة , السِّ
 .المنذري  (

: عن معاذ رضً هللا عنه قال , بإسناده  (الزهد): وروى البٌهقً فً كتاب 
ٌا  ]: أخذ بٌدي رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فمشى قلٌبلً ثم قال 

وأداء , ووفاء العهد, وصدق الحدٌث, معاذ أوصٌك بتقوى هللا تعالى 
ن , وكظم الؽٌظ, وحفظ الجوار, َورْحم الٌتٌم, وترك الخٌانة, األمانة  ٌْ ولِ
, وُحبِّ اآلخرة, والتفّقه فً القرآن , ولزوم اإلمام , وَبْذل السبلم, الكبلم

 وِقَصر األمل و وحسن –الخوؾ ِمَن الحساب :  أي–والجزع من الحساب 
 . العمل

ق كاذباً , وأَْنهاك أَْن تشتم ُمسلماً  ب صادقاً , أَْو ُتَصدِّ أْو تعصً , أو ُتَكذِّ
 .وأَْن تفسد فً األرض , إماماً عادالً 

رُّ : وأَْحدْث لكل ذنب توبة , ٌا معاذ اذكر هللا عند كل شجر وحجر السِّ
 .للحافظ المنذري( الترؼٌب: )كذا فً  [والعبلنٌة بالعبلنٌة , بالسرِّ 

والصبر على , َتجرعه: أي [وكظم الؽٌظ ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
ته ٌَعفو وٌصفح ابتؽاء , دون انتقام ممن أؼاظه وهو قادر على ذلك, ِشدَّ بل 

 .األجر العظٌم عند هللا تعالى 
وسارعوا إلى مؽفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات  }:قال هللا تعالى 

 .{واألرض أعدت للمتقٌن 
ٌَّن أوصاؾ المتقٌن بقوله سبحانه  الذٌن ٌنفقون فً السراء والضراء  }:ثم َب

 .{والكاظمٌن الؽٌظ والعافٌن عن الناس وهللا ٌحب المحسنٌن 
 ذلك َوصؾ الكاملٌن فً –وإمساك النَّْفس عند ِشّدة الؽضب , فكظم الؽٌظ 

 .اإلٌمان والتقوى 
عن ابن عباس , بسند حسن (الشعب): والبٌهقً فً , روى اإلمام أحمد 

ما ِمْن  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : رضً هللا عنهما قال
ما كظم عبد هلل , ُجرعة أَحبُّ إلى هللا تعالى ِمْن جْرعة ؼٌظ ٌكِظمها عبد 

 .[إالَّ مؤل هللا َجوفه إٌماناً 
عن أبً هرٌرة رضً هللا , وابن المنذر, وابن جرٌر , وروى عبد الرزاق 
أَّن النبً صلى هللا علٌه وآله  {والكاظمٌن الؽٌظ }:عنه فً قوله تعالى 

ْقدر على إنفاذه  ]:وسلم قال  ٌَ ظاً وهو  ٌْ َمؤلَ هللا تعالى قلبه أَْمناً : َمْن كظم ؼ
 . [وإٌماناً 

                                                           

 .(الدر المنثور): انظر هذا الحدٌث والذي قبله فً  
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عن اإلمام سٌدنا علً بن اإلمام سٌدنا الحسن رضً هللا , وروى البٌهقً 
ماء :  أي– علٌه الماء –تصب :  أي–أنَّ جارٌة لَُه جعلت تْسكب , عنهما 

ٌَّؤ للصبلة –الوضوء  َته ٌَ ه , فسقط اإلبرٌق ِمْن ٌدها على وجهه ,    .فشجَّ
 .{والكاظمٌن الؽٌظ  }:إن هللا تعالى ٌقول: فرفع رأسه إلٌها فقالت 

  .قد كظمت ؼٌظً: فقال 
 .{والعافٌن عن الناس }:فقالت 
 .قد عفا هللا عنك: فقال

 .{وهللا ٌحب المحسنٌن  }:فقالت 
ة لوجه هللا تعالى : فقال  .اذهبً فؤنت ُحرَّ

وصٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم لمعاذ رضً هللا عنه حٌن بعثه إلى 
 الٌمن 

قال رسول : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال , روى اإلمام البخاري 
هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضً هللا عنه حٌن بعثه إلى 

فإذا جبتهم فادعهم إلى أَْن , إنَّك ستؤتً قوماً ِمْن أهل الكتاب  ]:الٌمن 
 .وأَنَّ محمداً رسول هللا , ٌشهدوا أَْن ال إله إالّ هللا 
فؤخبرهم أَّن هللا َقْد َفَرض علٌهم َخمس صلوات , فإْن ُهم أطاعوا لَك بذلك 

 .فً كل ٌوم ولٌلة 
د َفرض علٌهم , فإْن هم أطاعوا لَك بذلك  ًَ  وفً –فؤخبرهم أَّن هللا تعالى َق

 .ُتإخذ ِمْن أؼنٌابهم فتردُّ على فقرابهم ,  صدقة – [علٌكم ]رواٌة 
ٌَّاك وكرابم أموالهم , فإن هم أطاعوا لك بذلك  , نفابس أموالهم :  أي–فإ

 -.فتؤخذ منهم للزكاة وسط أموالهم 
هذا  [وبٌن هللا حجاب - الدعاء:  أي–واتَّق دعوة المظلوم فإنَّه لٌس بٌنه 

 . لفظ البخاري فً البعوث 
واتق دعوة المظلوم فإنه لٌس بٌنها وبٌن هللا  ]:وقد روى مسلم نحوه وفٌه 

 .[حجاب 
بعث النبً صلى هللا : وروى البخاري عن سعٌد بن أبً بردة عن أبٌه قال 

 ]:علٌه وآله وسلم أبا موسى ومعاذاً رضً هللا عنهما إلى الٌمن فقال لهما 
را  را وال تعسِّ سِّ  .[وتطاوعا وال تختلفا , وَبشِّرا وال َتنفِّرا, ٌَ

: عن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال  (مسنده): وروى اإلمام أحمد فً 
لما بعثه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم إلى الٌمن خر  معه رسول 

                                                           

: وٌقال , أصل الكظم شدُّ رأس القربة عند امتبلبها : (روح المعانً ): قال فً  

 .ممتلا حزناً : فبلن كظٌم أي

 .وتفسٌر اآللوسً وؼٌرهما (الدر المنثور )انظر  
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ٌُوصٌه  , ومعاذ رضً هللا عنه راكٌب , هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 –إلى جانب الراحلة :  أي–ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌمشً 

إنَّك عسى أَْن ]: ِمْن وصٌته صلى هللا علٌه وآله وسلم قال:  أي–فلما فرغ 
 .[أو لعلك َتمر بمسجدي أو قبري , ال تلقانً بعد عامً هذا 

ثم التفت , فبكى معاذاً َجَشعاً لفراق رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
: إنَّ أَْولى الناس بً المتقون  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم نحو المدٌنة فقال 

 .[وحٌث كانوا , َمْن كانوا 
وفً رواٌة ألحمد أٌضاً فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم لمعاذ رضً هللا 

 .[لعلك أَْن َتمر بقبري ومسجدي  ]:عنه 
 .فبكى معاذاً جشعاً لفراق رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

: أي [للبكاء أوان , ال تبك ٌا معاذ  ]:فقال له صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .وقت

عن معاذ رضً هللا عنه أَنَّه صلى , وعند أحمد وأبً ٌعلى برجال ثقات 
خر  معه صلى هللا علٌه وآله , هللا علٌه وآله وسلم لما َبعثه إلى الٌمن 

ومعاذ رضً هللا عنه راكب ورسول هللا صلى هللا علٌه وآله , وسلم ٌوصٌه
ٌا معاذ إنَّك عسى أَْن ال تلقانً َبعد عامً  ]:فلما فرغ قال , وسلم ٌمشً 

فبكى معاذ رضً هللا عنه لفراقه  [ولعلك أَْن َتمرَّ ِبمسجدي وقبري , هذا 
 .صلى هللا علٌه وآله وسلم 

عن معاذ رضً هللا عنه أنَّه صلى هللا علٌه وآله وسلم , وروى ابن عساكر 
ومعاذ رضً هللا عنه راكب ألمره صلى هللا علٌه وآله , مشى معه ِمٌبلً 
 .  فافهم أمره صلى هللا علٌه وآله وسلم أن ٌركب:  أي–وسلم له بذلك 

واتق دعوة المظلوم فإنَّه لٌس بٌنها وبٌن  ]:قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[هللا حجاب 

: أي- وال مانع ٌمنعها, صارؾ ٌصرفها : أي: قال الحافظ الزرقانً 
ها مقبولة  ًَ كما فً حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا , وإن كان عاصٌاً , أنَّ

دعوة  ]:عند اإلمام أحمد قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عنه 
. وإسناده حسن  [ففجوره على نفسه , المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً 

 .  اهـ
ورمز , إلى أبً داود الطٌالسً أٌضاً  (الجامع الصؽٌر ): وقد عزاه فً 

 .لصحته 
                                                           

حٌث  ]و, أو األبٌض أو األسود , سواء ِمَن العرب أو العجم : أي [َمن كانوا ] 

 .أيِّ بقعة كانوا فً مشارق األرض أو مؽاربها: أي فً  [كانوا 

 .(المواهب اللدنٌة): انظر شرح الحافظ الزرقانً على  
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عن , والبزار باللفظ المذكور, وقد رواه أحمد : العبلمة المناوي : وقال 
 .اهـ. إسناده حسن : قال المنذري والهٌثمً , أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
قال العبلمة المناوي رحمه , َبّراً كان أو فاجراً , فدعوة المظلوم ُمستجابة 

ٌُحتمل أَْن ٌرٌد بالفاجر الكافر: هللا تعالى   .اهـ. وٌحتمل أَْن ٌرٌد الفاسق , و
 :وٌرحم هللا تعالى القابل

ٌُدرٌك ما صنع الدعاء  أتهزأ بالدعاء وتزدرٌه                       وما 
 ِسهام اللٌل ال تخطً ولكن                   لها أمد ولؤلمد انقضاء 

أَنَّ النبً صلى هللا , عن ابن عباس رضً هللا عنهما , وروى الطبرانً 
دعوة المظلوم : دعوتان لٌس بٌنهما وبٌن هللا حجاب ]:علٌه وآله وسلم قال

 .[ودعوة المرء ألخٌه بظهر الؽٌب , 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال

ٌُفطر, اإلمام العادل: ثبلثة ال تردُّ دعوتهم  ]:وسلم  ودعوة , والصابم حٌن 
ٌَرفعها هللا تعالى فوق الَؽمام  وٌقول , وُتفتح لها أبواب السماء ,المظلوم 

تً ألنصرنِك ولو بعد حٌن : الربُّ تبارك وتعالى   .[وِعزَّ
: سمعت أنس بن مالك رضً هللا عنه ٌقول: وعن أبً عبد هللا األسدي قال

دعوة المظلوم وإْن كان كافراً  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[لٌس دونها حجاب 

ٌَرٌبك إلى ما ال ٌرٌبك  ]:وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم  َدْع ما 
اْتُرك كل ما : للمنذري والمعنى ( الترهٌب: ) رواه اإلمام أحمد كما فً  [

 .أو فٌه ُشبهة , ٌوقعك فً شك
 ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

ودعوة , دعوة الوالد على ولده : ثبلث دعوات ُمستجابات ال شك فٌهّن 
 .[ودعوة المظلوم , المسافر 

 ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال, وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
ٌُستجاب لهن ال شك فٌهن  ودعوة المسافر , دعوة المظلوم : ثبلث دعوات 

 .[ودعوة الوالد لولده , 

                                                           

 .(الجامع الصؽٌر): انظر  
 .والترمذي وابن ماجه , إلى اإلمام أحمد (الجامع الصؽٌر): عزاه فً  

والترمذي وأبً داود والبخاري , إلى اإلمام أحمد  (الجامع الصؽٌر): عزاه فً  

 .(األدب المفرد  ): فً 

 . رامزاً لحسنه –إلى ابن ماجه  (الجامع  ): عزاه فً  
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قال لً رسول : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال , وروى اإلمام أحمد 
وُعدَّ نفسك َمع الموتى  , اعمل كؤنك ترى ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[وإٌاك ودعوة المظلوم , 
, القولً: فالواجب على كل مسلم ومسلمة اجتناب الظلم بؤنواعه كلها 

 .والمالً, والعملً
عن النبً صلى هللا , عن أبً ذر رضً هللا عنه , وقد روى اإلمام مسلم 

 : فٌما ٌروٌه عن ربه عّز وجلَّ أنه قال , علٌه وآله وسلم 
ْمُت الظلم على نفسً ٌا عبادي ] فبل : وجعلته بٌنكم محرماً ,  إنً حرَّ

 .تظالموا
 . كلكم ضالٌّ إال َمْن هدٌُتُه فاستهدونً أهدكم ٌا عبادي
 . ُكلكم جابع إالّ من أطعمته فاستطعمونً أطعمكم ٌا عبادي
 . كلُّكم عاٍر إالّ من كسوته فاستكسونً أكُسكم ٌا عبادي
وأنا أؼفر الذنوب جمٌعاً ؛ ,  إّنكم ُتخطبون باللٌل والنهار ٌا عبادي

 .فاستؽفرونً أؼفر لكم 
ي فتضرونً ٌا عبادي  .ولَْن َتبلؽوا نفعً فتنفعونً,  إنَّكم لَْن َتبلؽوا ُضرِّ
لكم وآخركم ٌا عبادي كانوا على أتقى قلب : وإنسكم وجنكم ,  لَْو أَنَّ أوَّ

 .رجل واحد منكم ما زاد فً ملكً شٌباً 
كانوا على أفجر قلب : وإنسكم وجنكم ,  لْو أَنَّ أولكم وآخركمٌا عبادي

 .رجل واحد منكم ما نقص ذلك ِمْن ُملكً شٌباً 
ُكم قاموا فً صعٌد واحد ,  لَْو أَنَّ أولكم وآخركم ٌا عبادي وإنسكم وِجنَّ

ما نقص ذلك مما ِعْندي إالّ كما : فسؤلونً فؤعطٌت كل واحد مسؤلته 
 .ٌنقص الِمْخٌط إذا أُدخل البحر 

ٌَّاها,  إنما هً أعمالكم أحصٌها لكم ٌا عبادي كم إ ٌْ فمن َوجد خٌراً , ثم أَُوفِّ
 .[َوَمْن َوجد ؼٌر ذلك فبل ٌلومنَّ إال نفسه , فلٌحمد هللا 

قال رسول : عن أبً ذر رضً هللا عنه قال, ورواه الترمذي وابن ماجه 
ٌا عبادي كلكم ضال إال : ٌقول هللا تعالى  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

وُكلكم فقٌر إالّ َمْن أَْؼَنٌُته فاسؤلونً , َمن هدٌته فاسؤلونً الهدى أهدكم 
وكلكم مذنب إالَّ َمْن عافٌته َفَمْن علم منكم أَنًَّ ُذو قدرة على , أرزقكم 

 .المؽفرة واستؽفرنً ؼفرت له وال أبالً 
لكم وآخركم  ٌَّكم ومٌتكم , ولو أَنَّ أَوَّ اجتمعوا على , ورطبكم  وٌابسكم, وَح

 .أتقى قلب عبٍد مْن عبادي ما زاد فً ملكً جناح بعوضة
                                                           

 .والثواب والعقاب , كؤنك ترى اآلخرة وما ٌجري فٌها من السإال والحساب : أي 
 .(مجمع الزوابد): كذا فً  
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لكم وآخركم  ٌَّكم ومٌتكم, ولو أَنَّ أَوَّ ورطبكم وٌابسكم اجتمعوا  فً , وَح
 فٌسؤل كل إنسان منكم ما بلؽْت أُمنٌتُه –مكان واحد :  أي–صعٌد واحد 

ما َنَقص ذلك ِمْن ُملكً إالَّ كما لَْو أَنَّ أَحدكم َمرَّ : َفؤَعطٌت كل سابل منكم ,
أفعل ما , ذلك بؤنً َجواد واجد ماجد –بالبحر فؽمس فٌه إبرًة ثم رفعها إلٌه 

إنما أمري لشًء إذا أردته أَن أقول له , وعذابً كبلم, عطابً كبلم,أرٌد 
 .حدٌث حسن : هذا لفظ الترمذي وقال  [كن فٌكون 

وسعة , وفً هذه األحادٌث بٌان عظمة فضل هللا تبارك وتعالى على عباده
 .كرمه تعالى وجوده الفٌاض الذي ال ٌتناهى 

فمهما اتسعت ُرقعة , وواسع مؽفرته, كما أَنَّ فً ذلك بٌان َسَعِة رحمته 
ومهما عظمت ذنوبهم فمؽفرته , ذنوب العباد فمؽفرة هللا تعالى أوسع 

وال ٌقنطوا ِمْن رحمته وال , فعلٌهم أَْن ٌتوبوا إلٌه وٌستؽفروه , أعظم
 .ٌٌؤسوا من مؽفرته 

: أي– {أو ٌظلم نفسه  } –كبٌرة : أي- {ومن ٌعمل سوءاً  }:قال هللا تعالى 
 . {ثم ٌستؽفر هللا ٌجد هللا ؼفوراً رحٌماً  } –بارتكاب الصؽابر 

وٌسابق إلٌها كما قال سبحانه , فعلى العبد أن ٌسارع إلى مؽفرة هللا تعالى 
 .اآلٌة  {وسارعوا إلى مؽفرة من ربكم  }:

 .اآلٌة  {سابقوا إلى مؽفرة من ربكم  }:وقال تعالى 
ٌقول ]: عن أنس رضً هللا عنه قال ,جاء فً الحدٌث الذي رواه الترمذي

ٌا بن آدم إنَّك ما دعوتنً َورجوتنً ؼفرت لك على ما كان : هللا تعالى 
 .ِمْنك وال أبالً 

:  ثم استؽفرتنً –السحاب :  أي–ٌا بن آدم لو َبلؽْت ُذنوبك َعَنان السماء 
 .ؼفرت لك وال أُبالً 

 خطاٌا ثم لقٌتنً ال –ملبها :  أي–ٌا بن آدم إنَّك لو أتٌتنً ِبقُراب األرض 
حدٌث حسن : رواه الترمذي وقال  [ألتٌتك بقُرابها َمؽفرة : تشرك بً شٌباً 

 .(الترؼٌب  ): كما فً 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أبً ذر رضً هللا عنه , وروى مسلم

:  منً شبراً –بعمل صالح :  أي–َمْن َتقرب : ٌقول هللا تعالى  ]:وسلم 
ب منً ذراعاً –ضعؾ ما تقرب : أي- تقربت منه ِذراعاً  بت :  وَمْن َتقرَّ تقرَّ

َوَمن لقٌنً بقراب األرض , أتٌته هرولة : ومن أَتانً ٌمشً, منه باعاً 
 .[لقٌته ِبقُرابها مؽفرة : ال ٌشرك بً شٌباً - تابباً : أي–خطٌبة 

سمعت رسول : عن أنس رضً هللا عنه قال , وروى اإلمام أحمد بإسناده 
والذي نفسً بٌده لَْو أَخطاُتم  حتى  ]:هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول



 181 

ن السماء واألرض ثم استؽفرُتم هللا تعالى لَؽَفر لكم  ٌْ ًَ تمؤل خطاٌاكم ما َب
.] 

عن النبً صلى هللا علٌه وآله , وعن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه 
وعزتك ال أبرح أُؼوي عبادك ما دامت : قال إبلٌس  ]:وسلم أنَّه قال 

 .أرواحهم فً أجسامهم 
رواه  [وعزتً وجبللً ال أزال أؼفر لهم ما استؽفرونً : فقال هللا تعالى 
 .(الترؼٌب): صحٌح اإلسناد كما فً: والحاكم وقال , اإلمام أحمد 

ًٍ عظمت فإنَّ عفو هللا تعالى أعظم  كما , ومؽفرته أوسع, فذنوب العبد وإْن
 .{إن ربك واسع المؽفرة  }:قال سبحانه وتعالى 
جاء رجل : عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 

 فقال –واذنوباه , واذنوباه: إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فقال 
 .هذا القول مرتٌن أو ثبلثاً 

اللهم مؽفرتك أوسع : قل  ]:فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
  . [ورحمتك أرجى عندي ِمْن َعملً , ِمْن ذنوبً 

 .فقالها 
 .فعاد  [عد ]: ثم قال له , فعاد [عد ]:ثم قال له صلى هللا علٌه وآله وسلم 
  .[قم فقد ؼفر هللا لك  ]:ثم قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌُعرؾ : رواه الحاكم وقال : (الترؼٌب): قال الحافظ فً  رواٌته َمدنٌون ال 
 .اهـ. واحد منهم بجرح 

قال  ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وعن أنس رضً هللا عنه 
أََنا أكرم وأعظم عفواً من أَْن أستر على عبد ُمسلم فً الدنٌا ثم : هللا تعالى 

رواه العقٌلً  [وال أزال أؼفر لعبد ما استؽفرنً , أفضحه بعد إذ سترته 
 .ورواه الحكٌم الترمذي عن الحسن مرسبلً , عن أنس رضً هللا عنه 

روى أَنَّ حماد بن سلمة عاد سفٌان : قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى 
 أترى ٌؽفر هللا لمثلً ؟: فقال سفٌان - فً مرضه:  أي–

ٌَّاي : فقال حماد  ن ُمحاسبة هللا تعالى إ ٌْ ٌِّرُت َب : ومحاسبة أبويَّ , وهللا لو ُخ
 .اهـ. ما اخترت إالّ محاسبة هللا تعالى ألَنَّه أرحم بً منهما 

ٌَّان أبً النضر قال  خرجت عابداً لٌزٌد بن األسود فلقٌت واثلة بن : وعن ح
, فدخلنا علٌه ,  وهو ٌرٌد عٌادته – الصحابً رضً هللا عنه –األسقع 

ٌُشٌر إلٌه - الصحابً رضً هللا عنه:  أي–فلما رأى واثلة  بسط ٌده وجعل 

                                                           

وقد تكلمت على فضل االستؽفار ,  (الفتح الكبٌر)و  (الجامع الصؽٌر): كما فً  

 .فارجع إلٌه  (الدعاء): وآثاره ِصٌؽه فً كتاب 
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ًْ واثلة , فؤقبل واثلة رضً هللا عنه  حتى جلس ,  َفؤَخذ ٌزٌد بن األسود بكفَّ
 .رضً هللا عنهما فجعلهما على وجهه 

 كٌؾ ظنك باهلل تعالى ؟: فقال له واثلة رضً هللا عنه 
 .ظنً باهلل وهللا َحسن : فقال 

 فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم –فؤبشر : قال واثلة 
وإْن , إْن ظنَّ خٌراً فله, أََنا عند َظنِّ عبدي بً : قال هللا جل وعبل  ]:ٌقول

 .[َظّن شراً فله 
           بعض األحادٌث الواردة  

 فً بٌانه صلى هللا علٌه وآله وسلم سعة رحمة هللا تعالى 
قال رسول هللا صلى : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, روى الشٌخان 

لما خلق هللا  ]: وعند مسلم –لما قضى هللا الخلق  ]:هللا علٌه وآله وسلم 
إنَّ رحمتً َتْؽلب ؼضبً :  كتب فً كتابه فهو عنده فوق العرش – [الخلق

 [.ؼلبت ؼضبً :] وعند البخاري  [
إنَّ : إنَّ هللا لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه  ]:وللبخاري أٌضاً 

 .[رحمتً َسبقت ؼضبً 
, لما خلق هللا الخلق كتب فً كتابه كتبه على نفسه  ]:وله فً أخرى قال 

 .[إنَّ رحمتً تؽلب ؼضبً : فهو موضوع عنده فوق العرش 
قال هللا عز  ]:أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , وفً رواٌة لمسلم 

 .[سبقت رحمتً ؼضبً : وجل 
, لما قضى هللا الخلق كتب فً كتابه على نفسه  ]:وله فً رواٌة أُخرى 
 .[إنَّ رحمتً تؽلب ؼضبً : فهو موضوع عنده 

إنَّ : إنَّ هللا حٌن خلق الخلق كتب بٌده على نفسه  ]:وأخرجه الترمذي قال 
 .[رحمتً تؽلب ؼضبً 

سمعت رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى الشٌخان 
فؤمسك عنده , َجعل هللا الرحمة مابة ُجزء  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول

َفِمْن ذلك الجزء تتراحم , ِتْسعًة وتسعٌن وأنزل فً األرض جزءاً واحداً 
 .[حتى ترفع الدابُة حافرها عن ولدها َخشٌة أَْن ُتصٌبه , الخبلبق 

قال رسول هللا : عن َسْلمان الفارسً رضً هللا عنه قال , وروى مسلم 
إّن هللا خلق ٌوم خلق السماوات واألرض مابة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

فجعل منها فً األرض , كلُّ رحمة ِطباق ما بٌن السماء واألرض , رحمة 
والوحش والطٌر بعضها على , َفبَها َتعطؾ الوالدة على ولدها : رحمًة 
 .بعض 

                                                           

 .والبٌهقً  (صحٌحه): وابن حبان فً , رواه اإلمام أحمد : (الترؼٌب ): قال فً  
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أكمل المابة التً أنزل منها : أي [فإذا كان ٌوم القٌامة أكملها بهذه الرحمة 
 أكمل ذلك ورحم الخبلبق –رحمة واحدة وأمسك عنده تسعة وتسعٌن 

 .بالمابة كلها 
ه : ٌُقال طباق الشًء أي : [طباق ما بٌن السماء واألرض  ]:ومعنى  ما عمَّ
اه   .(جامع األصول):  انظر ذلك كله فً –وؼطَّ

ه َفتح باب التوبة لعباده : من سعة رحمة هللا تعالى ومغفرته  واإلنابة , أَنَّ
 :وكثرْت سٌئاتهم وخطاٌاهم , إلٌه َمْهما عظمت ذنوبهم 

قل ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  }:قال هللا تعالى 
وأنٌبوا إلى . رحمة هللا إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعاً إنه هو الؽفور الرحٌم 
واتبعوا أحسن . ربكم وأسلموا له من قبل أن ٌؤتٌكم العذاب ثم ال تنصرون 

. ما أنزل إلٌكم من ربكم من قبل أن ٌؤتٌكم العذاب بؽتة وأنتم ال تشعرون 
أن تقول نفس ٌا حسرتى على ما فرطت فً جنب هللا وإن كنت لمن 

وبالمتمسكٌن بها ِمْن عباد , المستهزبٌن بشرٌعة هللا تعالى : أي {الساخرٌن 
 .هللا تعالى 

والعصاة المسرفٌن , ٌدعو هللا تعالى جمٌع عباده المذنبٌن : ففً هذه اآلٌة 
ٌُنٌبوا إلٌه فإذا تابوا وأنابوا , من الفسقة والكفرة والفجرة إلى أَْن ٌتوبوا و

, والعصاة من معاصٌهم والمذنبون من ذنوبهم ,  الكفار من كفرهم–إلٌه 
ؼفر هللا تعالى لهم جمٌع ما هنالك من الذنوب والمعاصً َمْهما كانت كبٌرة 

وؼفر لهم الذنوب , فإذا تابوا ِمْن ذلك تاب هللا تعالى علٌهم , وكثٌرة 
 .جمٌعاً 

قل ٌا عبادي الذٌن  }:باب قوله تعالى  (صحٌحه): قال اإلمام البخاري فً 
أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا إن هللا ٌؽفر الذنوب جمٌعاً إنه 

 .{هو الؽفور الرحٌم 
أَنَّ ناساً من أهل , عن ابن عباس رضً هللا عنهما, ثم أسند البخاري 

فؤتوا محمداً صلى هللا , الشرك كانوا قد َقَتلوا وأكثروا و وَزَنوا وأكثروا
اإلسبلم والتمسك :  أي–إنَّ الذي تقول وتدعو إلٌه : علٌه وآله وسلم فقالوا 

:  أي– إنَّ الذي تقول وتدعونا إلٌه لحسن –بؤوامره واجتناب ما نهى عنه 
لذنوبهم :  أي– لو ُتخبرنا أَنَّ لَِما عملنا َكّفارة –هو أمر عظٌم حسن جداً 

والذٌن ال ٌدعون مع هللا إلهاً  }: فنزل قول هللا تعالى –الكبٌرة والكثٌرة 
آخر وال ٌقتلون النفس التً حرم هللا إال بالحق وال ٌزنون ومن ٌفعل ذلك 

إال من تاب . ٌضاعؾ له العذاب ٌوم القٌامة وٌخلد فٌه مهاناً . ٌلق أثاماً 
وآمن وعمل عمبلً صالحاً فؤولبك ٌبدل هللا سٌباتهم حسنات وكان هللا ؼفوراً 
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قل ٌا عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم  }: ونزل قول هللا تعالى {رحٌماً 
 .اآلٌة  {ال تقنطوا من رحمة هللا 

جاء رجل : وروى اإلمام أحمد و عن َعمرو بن عنبسة رضً هللا عنه قال 
ٌا رسول هللا إن :  فقال– شٌخ كبٌر –إلى النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ٌُؽفر لً ؟–ذنوب كثٌرة متنوعة :  أي–لً َؼدرات َوَفجرات  : أي-  فعل 
 .إذا تاب منها وأناب 

أَلَْسَت تشهد أْن ال إله إال  ]:فقال له رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 ؟[هللا
 . وأشهد أنَّك رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم –بلى : قال 

 .[قد ؼفر هللا لك َؼَدراتك َوَفَجراتك  ]:فقال صلى هللا  علٌه وآله وسلم 
قال رسول هللا : عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال, وروى اإلمام ُمسلم 

, والذي نفسً بٌده لَْو لَْم ُتذنبوا لذهب هللا بكم  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 .[ولجاء ٌقوم ٌذنبون فٌستؽفرون فٌؽفر لهم 

إن أعظم آٌة  ]: عن ابن مسعود رضً هللا عنه أنَّه قال , وروى الطبرانً 
 .آٌة الكرسً  {هللا ال إله إال هو الحً القٌوم  }:فً كتاب هللا تعالى 

إن هللا  }: جاءت بكل خٌر وبدفع كل شر:  أي–وإنَّ أجمع آٌة فً القرآن 
ٌؤمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عن الفحشاء والمنكر 

 .{والبؽً ٌعظكم لعلكم تذكرون 
قل ٌا  } –الزمْر :  أي–وإّن أكثر آٌة فً القرآن فرحاً فً سورة الُؽرؾ 

 .{عبادي الذٌن أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا 
. ومن ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً  }:وأنَّ أشدَّ آٌة فً كتاب هللا تفوٌضاً 

 .{وٌرزقه من حٌث ال ٌحتسب 
فمهما كثرت ذنوب العبد ومعاصٌه ؛ ُثم تاب منها وأناب إلى ربه واستؽفر 

 }:ولهذا قال سبحانه وتعالى , فإنَّ هللا تعالى ٌؽفر له جمٌع ذلك : من ذنوبه 
أطٌعوا : أي{ وأسلموا له} وتوبوا , ارجعوا إلٌه : أي {وأنٌبوا إلى ربكم 

 {من قبل أن ٌؤتٌكم العذاب ثم ال تنصرون  }واجتنبوا ما نهى عنه , أوامره 
: عن أنس رضً هللا عنه قال, والضٌاء , روى اإلمام أحمد وأبو ٌعلى 

لو : والذي نفسً بٌده  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول 
ثم استؽفرتم لؽفر لكم , أخطؤتم حتى تمؤل خطاٌاكم ما بٌن السماء واألرض 

 بٌده لَْو لَم ُتخطبوا لجاء – صلى هللا علٌه وآله وسلم –والذي نفس محمد , 
                                                           

وقد أورد الحافظ ابن كثٌر رواٌة  (التٌسٌر ): هكذا فً رواٌة النسابً كما فً  

 .وأبو داود والنسابً , وهكذا رواه مسلم : البخاري ثم قال 

 .ورواه اإلمام أحمد وؼٌره  (التٌسٌر): وروى الترمذي نحوه كما فً  
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ٌُخطبون ثم ٌستؽفرون فٌؽفر لهم  ( الدر المنثور: )كذا فً  [هللا بقوم 
 .وؼٌره

              الواجب على المؤمن 
 أَن ٌكون على رجاِء من مغفرة هللا تعالى ورحمته 

 وأن ٌكون على خوف ِمْن عذاب هللا تعالى وعقوبته 
وأن عذابً هو , نبا عبادي أنً أنا الؽفور الرحٌم  } :قال هللا تعالى
 .{العذاب األلٌم 

 .{اعلموا أن هللا شدٌد العقاب وأن هللا ؼفور رحٌم  } :وقال هللا تعالى
وإن ربك لذو مؽفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشدٌد  } :وقال هللا تعالى

 .{العقاب 
أولبك الذٌن ٌدعون ٌبتؽون  } :وقال هللا تعالى فً صفات عباده المقربٌن

إلى ربهم الوسٌلة أٌهم أقرب وٌرجون رحمته وٌخافون عذابه إن عذاب 
 .{ربك كان محذوراً 

أمن هو قانت آناء اللٌل ساجداً وقابماً ٌحذر اآلخرة  } :وقال هللا تعالى
وٌرجوا رحمة ربه قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون إنما 

 .{ٌتذكر أولوا األلباب 
قال ابن مسعود رضً هللا  {قانت آناء اللٌل ساجداً وقابماً  }:فقوله تعالى 

. القانت هو المطٌع هلل عز وجل ولرسوله صلى هللا علٌه وآله وسلم :عنه 
 .اهـ

 وال ٌتنافى مع القول –هو الخاشع ؼً سجوده وقٌامه : وقال بعضهم 
 .األول 
 .فهو ٌشمل أَوله وأوسطه وآخره , جوفه : أي {آناء اللٌل }ومعنى 

مع , فهو خابؾ راٍ   {ٌحذر اآلخرة وٌرجوا رحمة ربه  }:وقوله تعالى 
 .وقٌامه وصلواته , عباداته وطاعاته 

وأول منازل , ٌحذر عذاب اآلخرة : أي {ٌحذر اآلخرة  }:وقوله تعالى 
وهو عالم القبر قال تعالى , وهو ما بعد الموت, اآلخرة هو عالم البرزخ 

 .{ومن ورابهم برزخ إلى ٌوم ٌبعثون  }:
والمراد بالبرزخ فً اآلٌة الكرٌمة هو , والبرزخ هو الواقع بٌن الشٌبٌن 

فهو , وٌبقى فٌه إلى ٌوم البعث , العالم الذي ٌنتقل إلٌه اإلنسان بعد الموت 
 .عالم واقع بٌن الدنٌا وبٌن عالم اآلخرة 

ٌَدخل فٌها اإلنسان إلى اآلخرة  وٌسمى عالم , وهذا أول البرازخ التً 
فحٌثما صار الجسم إلٌه بعد , وهو ما ٌصٌر إلٌه من حٌث جسمه, القبر

ٌُسمى قبره   . ولو فً أعماق البحار –موته 
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سمعت : عن سٌدنا عثمان بن عفان رضً هللا عنه قال , روى الترمذي 
ل منزٍل ِمن منازل   ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول القبُر أوَّ

 .[وإْن لَْم ٌنج فما بعده أشدُّ , فإْن َنجا ِمنه فما بعده أٌسر , اآلخرة 
 :وقد بٌن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم عذاب القبر ونعٌمه 

عن النبً , عن أبً سعٌد رضً هللا عنه , والطبرانً , روى الترمذي 
أو , القبر روضة من رٌاض الجنة  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم أنه قال 

 .[حفرة من حفر النار 
ٌرتاض فٌها المإمن , فالقبر بالنسبة للمإمنٌن روضة ِمْن رٌاض الجنة 

والقبر ُحفرة ِمن حفر النار بالنسبة للكفار , وٌنعم على حسب إٌمانه وعمله
والمصرٌن على معاصٌهم ولَْم ٌتوبوا قبل أن ٌموتوا ِمَن الفواحش  , 

 .والكبابر 
ٌَّاب   :والذي لم ٌستتر ولم ٌتحرز من بوله , والنَّمام , فمن ذلك عذاب الؽ

مرَّ : عن ابن عباس رضً هللا عنهما قال , روى الشٌخان واللفظ للبخاري 
ٌُعذبان وما  ]:النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم على قبرٌن فقال  إنهما ل

بان فً كبٌر  وعند مسلم فً –فكان ال ٌستتر من بوله : أما هذا  , ٌعذَّ
 .[فكان ٌمشً بالنمٌمة : هذا:  وأما – [ال ٌستنزه من بوله  ]:رواٌة له 

فشقَّه باثنٌن , ثم دعا رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم َبَعِسٌب َرْطٍب 
ثم قال صلى هللا علٌه وآله , وعلى هذا واحداً , فؽرس على هذا واحداً 

بَسا ]:وسلم  ٌْ ٌَ ٌُخفؾ عنهما ما لَْم   .                                                                                           [لعلَّه 
أّما أحدهما فكان ٌؽتاب  ] (األدب المفرد): وجاء فً رواٌة البخاري فً 

 .[الناس 
, والطبرانً من حدٌث ٌعلى بن سٌابة رضً هللا عنه,وروى اإلمام أحمد

ب صاحبه  ٌُعذَّ  .أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم مرَّ على قبر 
: أي- [إنَّ هذا كان ٌؤكل لحوم الناس  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .اهـ . رواته موثقون : (الفتح ): الحدٌث وقال فً -  بالؽٌبة
َحها ابن حبَّان  من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه , وجاء فً رواٌة َصحَّ

ٌُإذي الناس بلسانه  ]:بلفظ   .[وٌمشً بٌنهم بالنمٌمة , وكان اآلخر 
عن النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا  عنه, وروى أبو داود 
ٌخمشون , لما ُعر  بً َمَررت بقوم لهم أظفاٌر ِمْن ُنحاس  ]:وسلم أنه قال 

 .بها وجوههم وصدورهم
 َمْن هإالء ٌا جبرٌل؟: قلت

                                                           

 .ولكنه عند هللا تعالى كبٌر, وما ٌعذبان فً ذنب كبٌر عند الناس : أي 
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وٌقعون فً - بالؽٌبة:  أي–هإالء الذٌن ٌؤكلون لحوم الناس : فقال 
 .بالطعن والقدح : أي [أعراضهم 

من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه  (صحٌحه ): وروى ابن خزٌمة فً 
 [أكثر عذاب القبر فً البول  ]:أنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , 
 .بسبب ترك التحرز من البول : أي

تنبٌه للمسلم وتحذٌر له ِمَن النجاسة بؤنواعها : وفً هذه األحادٌث المتقدمة 
ٌّة,  فٌجب علٌه أَْن ٌبتعد , ونجاسة األخبلق المعنوٌة , نجاسة البول الحس

وما هنالك ِمْن , والسبِّ واللَّعن, فٌحفظ لسانه من الؽٌبة والنمٌمة , عنهما
 .وٌحفظ جسمه وثٌابه من نجاسة البول وؼٌرها, َهفوات اللسان

, إّن عذاب القبر ٌؤتً على النَّمام : قال علماء السلؾ رضً هللا عنهم
اب, والمؽتاب , والمإذي بلسانه , وقاذؾ الُمْحَصن , وشاهد الزور , والكذَّ
وشارب , وآكل مال الٌتامى , وآكل أموال الناس بالباطل, وآكل الربا

, والمخادع, والسارق, والذي ٌعمل عمل قوم لوط, والزانً, الخمر
, وقاتل النفس, والمتتبع لعوراتهم وزالَّتهم, ومإذي المسلمٌن, والماكر

, والمرابٌن , والمتكبرٌن, والجبَّارٌن , والُملِحد فً حرم هللا تعالى 
والقاطع , والذٌن ال ٌتحاشون النجاسات , والطاعنٌن فً شرٌعة هللا تعالى 

ٌَرحم المساكٌن واألرامل والٌتامى, لرحمه ٌَرحم , والذي ال  والذي ال 
والذي ٌشتؽل بعٌوب الناس َعْن َعٌب نفسه؛ وبذنوبهم , البهابم والحٌوانات 

بون بجرابمهم فً قبورهم , عن ذنبه ٌُعذَّ كلٌّ على حسب , فجمٌع هإالء 
 .اهـ ونعوذ باهلل العظٌم من ذلك كله, وكبٌرها وصؽٌرها, كثرتها وقلتها 

                 فضل كثرة االستغفار 
والبٌهقً عن عبد هللا بن ُبسر رضً هللا , روى ابن ماجه بإسناد صحٌح 

طوبى لمن  ]:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم ٌقول: عنه قال 
 .[ُوجد فً صحٌفته استؽفار كثٌر 

أن رسول هللا صلى هللا علٌه , عن الزبٌر رضً هللا عنه , وروى البٌهقً 
ه صحٌفته فلٌكثر فٌها من االستؽفار  ]:وآله وسلم قال  .[من أحب أَْن تسرَّ

 .(مجمع الزوابد): ورجاله ثقات كما فً  (األوسط): ورواه الطبرانً فً 
 فضل استغفار الولد لوالده                  

عن أبً هرٌرة رضً هللا  (األوسط ): والطبرانً فً , روى اإلمام أحمد 
إّن هللا عز وجلَّ  ]:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم : عنه قال

                                                           

: وقد فصلت الكبلم حول نعٌم القبر وعذابه مع األدلة ِمَن الكتاب والسنة فً كتاب  

 فارجع –وذكرت أنواع عذاب القبر وأسبابه  (اإلٌمان بعوالم اآلخرة ومواقفها  )
 .إلٌه
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ٌا ربِّ أَنَّى لً هذه ؟ فٌقول : فٌقول , لٌرفع الدرجة للعبد الصالح فً الجنة
 .[باستؽفار ولدَك لَك : هللا تعالى 

            فضل االستغفار للمؤمنٌن والمؤمنات 
سمعت رسول هللا صلى هللا : عن ُعبادة بن الصامت رضً هللا عنه قال 

من استؽفر للمإمنٌن والمإمنات كتب هللا تعالى له  ]:علٌه وآله وسلم ٌقول
 . رواه الطبرانً وإسناده جٌد . [بكل مإمن ومإمنة حسنة

قال رسول هللا : عن أمِّ سلمة رضً هللا عنها قالت , وروى الطبرانً 
اللهم اؼفر لً وللمإمنٌن : من قال كلَّ ٌوم  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .[ بكل مإمن ومإمنة حسنة – أُعطً –أُتحؾ به : والمإمنات 
 حسن الظن من حسن عبادة هللا تعالى 

 ]:عن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قال , عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
 .[حسن الظن ِمْن حسن العبادة 

واللفظ  (صحٌحه )وابن حبان فً , رواه أبو داود : (الترؼٌب): قال فً 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : ورواه الترمذي والحاكم ولفظهما , لهما 

 .[إنَّ حسن الظن ِمْن حسن عبادة هللا تعالى  ]:وآله وسلم 
أَنَّه سمع النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم قبل , وعن جابر رضً هللا عنه 

ن الظن باهلل عز  ]:موته بثبلثة أٌام ٌقول ٌُحسِّ ال ٌموتنَّ أحدكم إال وهو 
 ( .الترؼٌب: ) وأبو داود وابن ماجه كما فً , رواه مسلم  [وجل

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وآله : وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
أنا عند ظن عبدي بً وأنا معه إذا ذكرنً ؛ فإْن : ٌقول هللا تعالى  ]:وسلم 

 –وإْن ذكرنً فً مؤٍل ذكرته فً مؤٍل , ذكرنً فً نفسه ذكرته فً نفسً
ْبُت إلٌه ِذراعاً ,  خٌر منه –جمع : أي ًَّ ِشْبراً تقرَّ ب إل وإْن , وإن تقرَّ

بت إلٌه باعاً  ًَّ ذراعاً تقرَّ ب إل متفق  [وإْن أتانً ٌمشً أتٌته هرولة , تقرَّ
 .علٌه 

 .(التقرب إلى هللا تعالى   ): وقد شرحت هذا الحدٌث فً كتاب 
 فضل متابعة الختمات القرآنٌة 

ٌا : قال رجل : قال , عن ابن عباس رضً هللا عنهما , روى الترمذي 
 رسول هللا أيُّ األعمال أحبُّ إلى هللا تعالى ؟

 .[الحالُّ المرتحل  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم 
 وما الحال المرتحل ؟- :  الرجل–قال 

ٌَضرب  ]:فقال صلى هللا علٌه وآله وسلم  ل –ٌبدأ :  أي–الذي   ِمْن أَوَّ
 .[ُكلَّما حلَّ ارتحل , القرآِن إلى آخره 

                                                           

 .(مجمع الزوابد ): كما فً  
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فإذا ختم , فٌنبؽً للمإمن والمإمنة أَْن ٌواظب على تبلوة القرآن ُكلَّ ٌوم 
 وال – وٌدعو عند الختم فإنه مجاب, وهكذا دوالٌك , َختمًة َبدأ بؽٌرها 

 :تنسى أٌها المإمن أن َتْدُعَو بما ٌلً 
أّن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم , عن ابن مسعود رضً هللا عنه

وابُن , اللهم إنً عبدك : ما أصاب أحداً َقطُّ همٌّ وال َحَزٌن فقال  ]: قال 
ًَّ قضاإك , ناصٌتً بٌدك , وابن أََمتَك , عبدك  ًَّ حكمَك عدٌل ف , ماض ف

ٌَت به نفسك : أسؤلك بكل اسم هو لك  أو علمته , أو أنزلته فً كتابك, سمَّ
ْن خلقك  ًَ  أَْن تجعل القرآن –أو استؤثرَت به فً علم الؽٌب عندك , أحداً ِم
 – [ونور بصري  ]: وفً رواٌة –ونور صدري , العظٌم ربٌع قلبً 

ه , وذهاب همًِّ , وجبلء ُحزنً  :] وفً رواٌة  [إالَّ أذهب هللا عز وجل همَّ
 .[حزنه وهمه وأبدله مكان حزنه فرحاً 

 .[مكانه فرحاً  ]:وفً رواٌة 
عن النبً صلى هللا , عن العرباض رضً هللا عنه , وروى الطبرانً 

ومن , من صلى صبلة فرٌضة ؛ فله دعوة مستجابة  ]:علٌه وآله وسلم قال
 .[ختم القرآن ؛ فله دعوة مستجابة 

 حافظ على ما تحفظ من القرآن الكرٌم 
قال رسول هللا صلى هللا : عن أنس رضً هللا عنه قال , جاء فً الحدٌث 
ًَّ أُجور أمتً حتى القذاة  ]:علٌه وآله وسلم  -  التبن ونحوه–ُعِرضْت عل

ًَّ ذنوبها , ٌُخرجها الرجل من المسجد  فلم أَر ذنباً أعظم ِمْن : وُعرضت عل
ها  ٌَ  .[سورة ِمَن القرآن أو آٌة أُوتٌها رجل ثم َنِس

أو , أما ِمْن نسى ذلك لكبر سنه , ونسً ذلك لتساهله وعدم احتفتظه : أي
ٌَدخل تحت الوعٌد   .لمرض اعتراه فؤنساه ذلك و او نحو ذلك فإنه ال 

                                                           

: وبٌان اآلداب المطلوبة عند الختم فً كتاب , كما بٌنت ذلك ُمفصبلً مع األدلة  

 .(تبلوة القرآن المجٌد )
: وابن حبان فً , والحاكم , رواه أحمد والبزار وأبو ٌعلى : قال الحافظ المنذري  

 .اهـ . (صحٌحه)
وجاء , والحاكم, والطبرانً , وابن أبً الدنٌا , رواه أحمد : وقال الحافظ الزرقانً 

 .الدعوات :  أي–أفبل َنَتَعلَّم هذه الكلمات : فً رواٌتهم 
 . اهـ. [بلى ٌنبؽً لمن سمعهنَّ أن ٌتعلمهنَّ  ]:قال صلى هللا علٌه وآله وسلم 

ورواه : قال  (الترؼٌب): وزاد فً , رواه أبو داود والترمذي : (التٌسٌر): قال فً  

 .(صحٌحه ): وابن خزٌمة فً , ابن ماجه 
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قال رسول هللا : عن سعد بن ُعبادة رضً هللا عنه قال , وروى أبو داود 
ما ِمِن امرٍئ ٌقرأ القرآن ثم ٌنساه إالَّ لقً هللا  ]:صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 (.التٌسٌر: ) كذا فً  [ٌوم القٌامة أجذم 
 .اهـ . مقطوع الٌد : أجذم : (النهاٌة  ): قال فً

 أكثر من الصالة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
أَنَّ رسول هللا صلى هللا  , عن ابن مسعود رضً هللا عنه , جاء فً الحدٌث 

ًَّ صبلة : إنَّ أَْولى الناس بً ٌوم القٌامة  ]:علٌه وآله وسلم قال أكثرهم عل
.] 

 ]:قال العبلمة المناوي رحمه هللا تعالى فً قوله صلى هللا علٌه وآله وسلم 
وأوالهم , أقربهم منً ٌوم القٌامة : أي [إنَّ أولى الناس بً ٌوم القٌامة 

ودفع , وأحقُّهم باإلفاضة ِمْن أنواع الخٌرات- الخاصة:  أي–بشفاعتً 
ًَّ صبلة  ]المكروهات  ألن كثرة الصبلة : قال, فً الدنٌا : أي [أكثرهم عل

, وخلوص النٌة, علٌه  صلى هللا علٌه وآله وسلم تدل على نصوح العقٌدة
والمداومة على الطاعة , وصدق المحبة له صلى هللا علٌه وآله وسلم 

والوفاء بحق الواسطة الكرٌمة ؛ وَمْن كان حظه ِمْن هذه الخصال أَْوَفر 
 .اهـ . كان بالقرب والوالٌة أحقُّ وأجدر 

أَنَّ , وعن سٌدنا الحسن ابن أمٌر المإمنٌن سٌدنا علً رضً هللا عنهما 
ًَّ فإنَّ  ]:رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم قال حٌثما كنتم فصلُّوا عل

رامزاً لحسنه ( الجامع الصؽٌر: ) رواه الطبرانً كما فً  [صبلتكم تبلؽنً 
. 

أَنَّ النبً صلى هللا علٌه وآله , عن أنس رضً هللا عنه , وروى البٌهقً 
ًَّ فً ٌوم الجمعة  ]:وسلم قال فَمْن , ولٌلة الجمعة , أكثروا ِمَن الصبلة عل
 .[كنت له شهٌداً وشفٌعاً ٌوم القٌامة : َفعَل ذلك 

َعن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم , وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
ًَّ مابة , صلى هللا علٌه مابة : َمْن صلَّى علً َعْشراً  ]:قال : وَمْن صلَّى عل

كنت له شفٌعاً وشهٌداً ٌوم : ومن زاد َصَبابًة وشوقاً , صلى هللا علٌه ألفاً 
 .  [القٌامة 

, َفؤكثر أٌها األخ المإمن من الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 
الصبلة على  ): وقد ذكرت فً كتاب , لتنال أعظم الفضابل والمكرمات 
أنوعاً كثٌرة وكبٌرة من الفضابل فارجع  (النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم 

 .وال تحرم نفسك تلك الخٌرات , واعمل به , إلٌه 
                                                           

ال : أخرجه أبو موسى المدٌنً بسند قال الشٌخ مؽلطاي : قال الحافظ السخاوي  

 .اهـ .بؤس به 
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 ٌا ربَّ العالمٌن 
  إلى بابك العالً َمَدْدُت ٌَد الرجا

دى                                وَمْن جاء َذاك الباب ال ٌختشً الرَّ
 سؤلتك ٌا أهلَل مستشفعاً ِبَمْن 

جا  ْبُرق فً الدُّ ٌَ اِء                            ضٌا وجهه الوضَّ
ًَ ِرضواناً وأحِسن عواقبً   َفَهْب ل

                             َفؤَنت كرٌٌم الَ َتُردُّ َمِن التجا
 وَصلِّ إلهً كل آن ولمحٍة 

                           على خٌر رْسل هللا َهْدٌاً ومنهجا
 وآٍل وصحٍب ٌا إلهً وتابعٍ 

                          وكلِّ ُمِحبٍّر للحبٌب األبلجا
 فً الحادي –تمَّ جمع هذا الكتاب بعون هللا تعالى وتوفٌقه وبفضله وتٌسٌره 

 .هـ 1418والعشرٌن من شهر رمضان المبارك سنة 
بجاه رسول هللا ذي الخلق , ربَّ العرش العظٌم , وإنً أسؤل هللا العظٌم 

نفعنً هللا تعالى به: العظٌم صلى هللا علٌه وآله وسلم  ٌَ وأَْن ٌنفع عباد , أَْن 
, ِمَن المتمسكٌن بكتاب هللا تعالى : وأَْن ٌجعلنا هللا تعالى جمٌعاً , هللا تعالى 

تركُت فٌكم  ]:وبسنة رسوله محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم الذي قال
صلى  [كتاب هللا تعالى وسنة رسوله : أمرٌن لَن تضلُّوا ما تمسكتم بهما 

 .هللا علٌه وآله وسلم 
والحمد هلل , وسبلم على المرسلٌن , سبحان ربك رب العزة عما ٌصفون 

 .رب العالمٌن 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                           

ُن الَبلَج : ٌقال , األبلج المضًء المشرق : قال فً المختار  ٌِّ  .اهـ . ُصْبٌح أبلج َب
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 فهرس كتاب الهدي النبوي واإلرشادات المحمدٌة 

 صلى هللا علٌه وسلم إلى مكارم األخبلق ومحاسن اآلداب السنٌة 

بقلن فضٍلة الشٍخ اإلهام الوحدث الوفسر سٍدي عبد هللا سراج الدٌن 

الحسٍنً رضً هللا تعالى عنه  

 5 المقدمة وفٌها بٌان منزلة األخالق الفاضلة والحٌاء 
إرشاد سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى الحٌاء وبٌان 

 فضائله 
8 

 8  الحٌاء شعبة عظٌمة من شعب اإلٌمان – 1

 9  الحٌاء خلق عظٌم فً دٌن اإلسبلم – 2

 9  الحٌاء زٌن لصاحبه – 3

 9  الحٌاء ال ٌؤتً إال بخٌر – 4

 9  الحٌاء رادع لصاحبه عن كل مشٌن – 5

إذا لم تستح فاصنع ما  ]:بٌان معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم 
  [شبت 

11 

إرشاد سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى حسن الخلق , 
 وبٌان فضائله 

13 

 13  حسن الخلق من أعظم مثقبلت المٌزان – 1

 13  حسن الخلق دلٌل على كمال اإلٌمان – 2

 13  حسن الخلق سبب لدخول الجنة – 3

 13  حسن الخلق ٌرفع درجة صاحبه – 4

 15  حسن الخلق ٌبلػ بصاحبه شرؾ المنازل – 5

 ضمن سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لصاحب حسن – 6
 الخلق بٌتاً فً الجنة 

15 

 صاحب الخلق الحسن أقرب الناس إلى سٌدنا رسول هللا – 7
 صلى هللا علٌه وسلم 

16 

 17 بٌان جملة من فضابل حسن الخلق 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى الحلم 
 وبٌان فضائله 

22 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى الرفق 
 وتحذٌره من العنف 

24 

 24 بٌان معنى الرفق , وذكر جملة من فضابله 
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 26 من الرفق التٌسٌر وعدم التعسٌر 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى إفشاء 
 السالم وبٌان فضائله وآثاره  

28 

 28  السبلم حق من حقوق المسلم على المسلم – 1

 28  السبلم من خٌر خصال اإلسبلم – 2

 29  إفشاء السبلم سبب لدخول الجنة – 3

 29 الحث على السالم على األهل وبٌان آثاره 

 30  أولى الناس باهلل من بدأ بالسبلم – 4

 30  إفشاء السبلم ٌعلً منزلة العبد عند هللا تعالى  – 5

 31  بكل كلمة من السبلم عشر حسنات – 6

 31  مشروعٌة السبلم عند القٌام من المجلس – 7

 32  التحذٌر من ترك السبلم – 8

 32  اإلكثار من السبلم ٌورث التحابب وٌزٌد فً الحسنات – 9
إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى 

 المصافحة وبٌان فضائلها 
33 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى حسن 
 اللقاء , وطٌب الكالم وبٌان فضائل ذلك 

35 

أرشد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى الكلم الطٌب مع 
 عباد هللا تعالى 

36 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى التحابب 
 والتوادد وأن ذلك من اإلٌمان 

39 

 41 بٌان األخوة الخاصة ومتطلباتها 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى التعاون 
  ذكر أدلة ذلك مفصالً –والتناصح وإدخال السرور على المسلم 

44 

 48 بٌان فضابل الصدقات وأنواع نفعها فً الدنٌا واآلخرة 

 49 الصدقة تطفا ؼضب الرب وتقً من النار 

 50 الصدقة تطفا الخطٌبة وتبارك فً المال 

 51 الصدقة تدفع الببلء 

 52 الصدقة ظل لصاحبها , وتذهب عنه حر القبر 

 53 إكرام هللا تعالى للمتصدق 

 54 ما نقص مال من صدقة 
إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى التصدق على 

 األرحام وبٌان فضل ذلك 
56 
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إرشاد سٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى القرض وبٌان 
 فضله 

58 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى التٌسٌر على 
 المدٌن المعسر , وإلى الوضع عنه 

61 

 61 هللا تعالى ٌتجاوز عمن ٌتجاوز عن المعسر 

 62 من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله هللا تعالى تحت ظل عرشه 

 63 بٌان جملة من فضابل إنظار المعسر أو الوضع عنه 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى االتصاؾ 
 بالسخاء وتحذٌره صلى هللا علٌه وسلم من البخل 

65 

 67 المبلبكة تدعو للمنفق بالخلؾ 

 68 بٌان جملة من فضابل الكرم 

 70 التعوذ من البخل 
أرشد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى التواضع 

 وحذرها من الكبر والترفع 
71 

 71 المتواضع ٌرفعه هللا تعالى 

 72 التواضع لؤلؼنٌاء لمالهم حرام 

 72 الوعٌد الشدٌد للمتكبرٌن 

 73 المتكبر ال ٌدخل الجنة 

 74 بٌان جملة من أنواع الكبر 

 –الصحابة رضوان هللا تعالى علٌهم كانوا ٌخافون من الكبر 
 ذكر أدلة ذلك 

76 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى تجنب كل 
 ما ٌؤذي وٌضر 

78 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى اإلصالح 
 وطرح الشحناء واألحقاد  

80 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى سالمة 
 القلب واجتناب الحسد 

83 

 83 بٌان معنى الحسد ومضاره 

 83  الحسد ٌؤكل الحسنات – 1

 84  الحسد داء عظٌم وخطر جسٌم – 2

 84  الحسد فساده كبٌر – 3

 86  [ٌطلع اآلن علٌكم رجل من أهل الجنة  ]:ذكر حدٌث 

 89 بٌان معنى حسد الغبطة وذكر األدلة علٌه 
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هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى إمساك اللسان 
 عن التكلم إال بخٌر 

92 

 94 إمساك اللسان عن التكلم إال بخٌر من أفضل األعمال 

 95 !!!من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام فله الجنة ؟

 95  ذكر أدلة ذلك مفصبلً –أخوؾ ما ٌخاؾ على اإلنسان لسانه 
إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المسلم إلى تركه 

 ما ال ٌعنٌه 
100 

 101 !ذكرى ؟

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى اجتناب 
 الغٌبة والنمٌمة

104 

 104 بٌان معنى الؽٌبة 

 106 ذكر جملة من عقوبات الؽٌبة 

 106  الؽٌبة لها رٌح منتنة – 1

 106  المؽتاب إذا لم ٌتب ٌعذب فً قبره – 2

 108 بٌان معنى النمٌمة والتحذٌر الشدٌد منها 

 109 !بٌان ما ٌنبؽً على سامع الؽٌبة أن ٌفعله ؟

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى اجتناب 
 تتبع عورات المسلمٌن وفضٌحتهم 

112 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى ستر المسلم 
  ذكر أدلة ذلك –وتحذٌره من هتكه 

114 

أرشد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته إلى الجماعة , 
  ذكر أدلة ذلك –وحذرهم من الفرقة 

116 

ترغٌب سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته بالصدق , 
 وتحذٌره صلى هللا علٌه وسلم من الكذب 

117 

 118 الصدق من صفات المإمنٌن , والكذب من صفات المنافقٌن 

 118 صدق الحدٌث من عبلمات أهل الجنة 

 119 !!!الكذب خٌانة كبرى 

 119 التحذٌر الشدٌد من وعد الصبً بعطاء وعدم الوفاء له 

 120 الوعٌد لمن ٌحدث القوم كاذباً لٌضحكهم 

بٌان ما ٌفعل بالكاذب الذي ٌبلػ كذبه اآلفاق , وفٌه الحدٌث 
الطوٌل فً رإٌا سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنواعاً من 

 عذاب أهل الكبابر 

120 

 126 الحث على التوبة قبل فوات األوان 
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أمرنا رسولنا المصطفى صلى هللا علٌه وسلم بالتعوذ من عذاب 
  ذكر أدلة ذلك –جهنم ومن عذاب القبر 

128 

إرشاد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى الصدق فً 
النٌات , واإلخالص هلل تعالى وتحذٌره صلى هللا علٌه وسلم من 

 الرٌاء والسمعة فً جمٌع األمور 

130 

 131 هللا تعالى ال ٌقبل من العمل إال ما كان خالصاً لوجهه سبحانه 

إكرام هللا تعالى لصاحب العمل الصالح , وفٌه حدٌث الثبلثة 
 الذٌن آواهم المبٌت إلى ؼار فدخلوه 

132 

 135 أرشد سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى إصبلح النٌة 

النٌة الصادقة الجازمة لها أجر العمل إذا عجز صاحبها عن 
  ذكر أدلة ذلك –العمل 

135 

 138 التحذٌر الشدٌد من الرٌاء والسمعة 

 139 التحذٌر من التزٌن بعمل اآلخرة وهو ال ٌرٌدها 

 140 التحذٌر الشدٌد من الشرك األصؽر 

 142 التحذٌر من الرٌاء فً العلم 

الترؼٌب فً صدق النٌة وإخبلص العمل ابتؽاء فضل هللا تعالى 
 ورضوانه 

143 

 148 !!!ذكرى 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى حفظ الود 
 وحسن العهد  

149 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى بر الوالدٌن 
 وبٌانه فضائل ذلك 

151 

 151  بر الوالدٌن من أحب األعمال إلى هللا تعالى – 1

 151  بر الوالدٌن له أجر الجهاد فً سبٌل هللا تعالى – 2

 152  رضى الرب فً رضى الوالد – 3

 152  الوالد أوسط أبواب الجنة – 4

 152  بر الوالدٌن سبب لدخول الجنة – 5

 153  بر الوالدٌن ٌزٌد فً الرزق والعمر – 6

 154  بروا آباءكم تبركم أبناإكم – 7

 154  بر الوالدٌن سبب فً إجابة الدعاء – 8
 154 الترغٌب فً بر الوالدٌن بعد موتهما وبٌان كٌفٌة ذلك 

 155 التحذٌر الشدٌد من عقوق الوالدٌن 

 155  عقوق الوالدٌن من أكبر الكبابر – 1
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 157  العاق لوالدٌه ال ٌنظر هللا تعالى إلٌه – 2

 157  حرم هللا تعالى الجنة على العاق لوالدٌه – 3

 158  العاق ال ٌجد رٌح الجنة – 4

 159 !! تؤثٌر عقوق الوالدٌن على األعمال الصالحة ؟– 5

 سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دعا على العاق – 6
 ؟ !لوالدٌه 

159 

 161 التوصٌات القرآنٌة باإلحسان للوالدٌن 

ووصٌنا اإلنسان بوالدٌه  }الكبلم المفصل حول قوله تعالى 
 اآلٌة الكرٌمة  {إحساناً 

162 

 – ذكر أدلة ذلك –إكرام هللا تعالى لمن طال عمره وحسن عمله 
 وهو بحث نفٌس ٌنبؽً االطبلع علٌه 

162 

 166 نهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن تمنً الموت 

 167 بٌان ما ٌقوله المسلم إذا اشتد علٌه الضر أو المرض 

بٌان أعظم النعم التً امتن هللا بها على عباده المإمنٌن وهما 
 اثنتان 

168 

 168  ذكر الدلٌل على ذلك – نعمة اإلٌمان – 1

 ذكر الدلٌل – بعثة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم – 2
 على ذلك 

168 

 168 بٌان مقام شهادة األمة المحمدٌة على الناس

 173 !!!ذكرى ؟

 173 ومن التوصٌات القرآنٌة بالوالدٌن إحساناً 

وقضى ربك أال تعبدوا إال  }:الكبلم المفصل حول قوله تعالى 
  {إٌاه وبالوالدٌن إحساناً 

174 

 177 الترؼٌب فً الدعاء للوالدٌن بعد وفاتهما 

 177 الترؼٌب فً زٌارة قبر الوالدٌن أو أحدهما فً كل جمعة 

الترؼٌب فً قراءة سورة ٌسن للوالدٌن عند زٌارة قبرهما وفً 
 سابر األوقات 

178 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى رحمة الصغٌر , 
 وتوقٌر الكبٌر , ومعرفة حق العالم 

179 

 180 التحذٌر من االستخفاؾ بذي الشٌبة فً اإلسبلم وبالعالم 

 180 بٌان فضل العلم والعلماء 

 182 الترؼٌب بسإال هللا تعالى الزٌادة من العلم النافع 
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هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى الرحمة 
 بالحٌوان , ونهٌه صلى هللا علٌه وسلم عن إٌذائه 

183 

 185 التحذٌر الشدٌد من إٌذاء الطٌر 

 185 التحذٌر الشدٌد من قتل الطٌر عبثاً ومن 

 186 التحذٌر من تعذٌب الشاة عند الذبح 

تحذٌر سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من الوقوع فً 
 مظالم العباد 

189 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وترغٌبه إلى 
 وفٌه بٌان ضرر الذنوب على –المبادرة إلى التوبة واالستغفار 

 القلوب 

193 

 194 بٌانه صلى هللا علٌه وسلم سعة باب التوبة 

 194 بٌان ظلمات الذنوب وتؤثٌرها على القلوب 

 194 الترؼٌب فً االستؽفار وبٌان آثاره 

 196 ! بٌان حال المذنبٌن ٌوم القٌامة ؟

 200 بٌان ما ٌصٌر إلٌه الموت فً ٌوم القٌامة 
 203 !!!ذكرى 

بشر سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المكثرٌن من 
 االستؽفار بطوبى 

204 

 205 هللا تعالى ٌعد عباده بالمؽفرة إذا هم استؽفروه 

 208 هللا تعالى ٌثنً على عباده المستؽفرٌن باألسحار 

الترؼٌب فً استؽفار هللا تعالى فً األوقات كلها , ووقت السحر 
 خاصة 

208 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى قٌام اللٌل 
 والمواظبة علٌه 

214 

 215 الصبلة فً اللٌل والناس نٌام من أعظم أسباب دخول الجنة بسبلم 
 216 لطٌفة ؟

 217 هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى االستقامة 

 218 بٌان ما تتحقق االستقامة به ؟ 

 {إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا  }:الكبلم على قوله تعالى 
 مفصبلً 

220 

 223 ذكر أمور بشر سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته بها ؟ 

 227 ذكر جملة من والء المبلبكة علٌهم السبلم للمإمنٌن 

 230 المبلبكة تدعو للمصلً ما دام فً مصبله 
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هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى تقوى هللا تعالى 
 فً جمٌع األمور 

233 

 233 بٌان معنى التقوى وآثارها 

 234 موعظة ؟

 {واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام  }:الكبلم على قوله تعالى 
 مفصبلً 

234 

ذكر حدٌث وفادة ضمام بن ثعلبة رضً هللا عنه إلى النبً صلى 
 هللا علٌه وسلم 

234 

 237 اآلٌة  {وما تكون فً شؤن  }:الكبلم المفصل حول قول هللا تعالى 

 237  ذكر أدلة ذلك –علم هللا تعالى محٌط بجمٌع األشٌاء 

 242 بٌان أثر مراقبة هللا تعالى 

 244 لطٌفة ؟
 244 ذكرى ؟

 245 من وصاٌا أبمة القوم رضً هللا عنهم 

بٌان ما لقٌه أبو جهل حٌنما حاول إٌذاء سٌدنا رسول هللا صلى 
 هللا علٌه وسلم 

245 

 247 هللا تعالى كفى سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه وسلم المستهزبٌن 

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى اإلكثار من 
 بٌان فضائل ذلك –الصالة والسالم علٌه صلى هللا علٌه وسلم 

 وآثاره  

250 

الترؼٌب فً الصبلة على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 فً ٌوم الجمعة خاصة وفً سابر األٌام عامة 

250 

 254 بٌان جملة من فضابل ٌوم الجمعة 

 254  ٌوم الجمعة هو أفضل أٌام األسبوع – 1

 255  ٌوم الجمعة هو ٌوم عٌد للمسلمٌن – 2

 256 ذكر جملة من خصابص سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 258  بٌان فضل زٌارة قبر األبوٌن ٌوم الجمعة – 3

 259  جهنم تسجر إال ٌوم الجمعة – 4

 260  من مات لٌلة الجمعة أو ٌومها وقاه هللا تعالى فتنة القبر – 5

 260  بٌان فضل قراءة سورة الكهؾ ٌوم الجمعة ولٌلتها – 6

 262 من فضابل قراءة سورة الكهؾ فً اللٌل 

 سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌذكر ٌوم الجمعة – 7
  ذكر أدلة ذلك –بالمدح والتكرٌم 

264 
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 265  بٌان وقت هذه الساعة – ٌوم الجمعة فٌه ساعة اإلجابة – 8

 268  مضاعفة الحسنات ٌوم الجمعة – 9

 الصبلة على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً ٌوم – 10
  ذكر أدلة ذلك –الجمعة تعرض علٌه عرضاً خاصاً 

268 

المصلً على سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌذكر باسمه .

  أدلة ذلك –واسم أبٌه فً حضرته صلى هللا علٌه وسلم 

269 

 272 ذكرى 

الترغٌب فً زٌارة سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعد 
 وفاته وبٌان فوائد وعوائد ذلك  

275 

سٌدنا عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم ٌزور سٌدنا محمداً صلى هللا 
 علٌه وسلم حٌن ٌنزل آخر الزمان 

277 

بٌان ما فعله سٌدنا أبو أٌوب رضً هللا عنه حٌن زار قبر سٌدنا 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو بحث مهم جداً ٌنبؽً 

 االطبلع علٌه 

278 

بٌان بعض ما أكرم هللا تعالى به نبٌنا سٌدنا محمداً صلى هللا علٌه 
 وسلم بعد وفاته صلى هللا علٌه وسلم 

279 

ذكر قصة العتبً واألعرابً الذي استشفع بسٌدنا رسول هللا 
 صلى هللا علٌه وسلم 

280 

التوسل بسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جابز فً حٌاته 
 وبعد وفاته صلى هللا علٌه وسلم دلٌل ذلك 

283 

 285 فائدة بكل خٌر عائدة ؟

هدي سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إلى الثناء على فعل 
الجمٌل وعمل الخٌر , وتحذٌره صلى هللا علٌه وسلم من كفران 

 اإلحسان 

287 

 {ما ٌفعل هللا بعذابكم إن شكرتم  }:الكبلم على قول هللا تعالى 
  مفصبلً –اآلٌة 

291 

 بٌنها –ذكر جمل من أنواع البر التً ال ٌنقطع أجرها بعد الموت 
 سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

294 

أوصى سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أمته بالتمسك 
  أدلة ذلك –بشرٌعته الغراء ذكر 

296 

أوصى سٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بحفظ أوامر هللا 
 تعالى 

298 
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 صلى هللا علٌه وآله وسلمذكر حدٌث وصٌة سٌدنا رسول هللا 
وشرحه  {احفظ هللا ٌحفظك  ]لسٌدنا ابن عباس رضً هللا عنهما 

 جملة جملة 

298 

 299 حفظ هللا تعالى لعبده ٌدخل فٌه نوعان 

 303 ٌنبؽً للمسلم أن ٌدعو هللا تعالى مع حضور القلب 

 303 بٌان فضل الدعاء 

 304  ذكر دلٌل ذلك –ٌجب االعتقاد أن الدعاء مجاب ال محالة 

 306 من المجربات لدفع الشدابد وتفرٌج الكربات 

 308 ترؼٌب المإمن بالحرص على ما ٌنفعه 

 وبٌان آثار –ال حول وال قوة إال باهلل : الترؼٌب باإلكثار من 
 ذلك 

311 

ٌَؽلب عسر ٌسرٌن   313  أدلة ذلك –لَْن 
 لسٌدنا صلى هللا علٌه وآله وسلممن وصاٌا سٌدنا رسول هللا 

 أبً ذر رضً هللا عنه والمراد بها األمة 
316 

 لسٌدنا صلى هللا علٌه وآله وسلممن وصاٌا سٌدنا رسول هللا 
 معاذ بن جبل رضً هللا عنه 

318 

 322 الحث على كظم الؽٌظ وبٌان آثار ذلك 

 لسٌدنا معاذ صلى هللا علٌه وآله وسلموصٌة سٌدنا رسول هللا 
 رضً هللا عنه حٌن بعثه إلى الٌمن 

323 

 325 التحذٌر من الظلم بؤنواعه 

 330 الترؼٌب بالتوبة والرجوع إلى هللا تعالى 

صلى هللا علٌه وآله التبرك واالستشفاء بآثار سٌدنا رسول هللا 
  وسلم

332 

 سعة صلى هللا علٌه وآله وسلمبعض األحادٌث الواردة فً بٌانه 
 رحمة هللا تعالى 

334 

 أدلة –الواجب على المإمن أن ٌرجو مؽفرة هللا تعالى ورحمته 
 ذلك 

339 

 341  نعٌم القبر وعذابه صلى هللا علٌه وآله وسلمبٌن سٌدنا رسول هللا 

 343 فضل كثرة االستؽفار 

 344 فضل استؽفار الولد لوالده 

 344 فضل االستؽفار للمإمنٌن والمإمنات 

 345 حسن الظن باهلل تعالى من حسن عبادته سبحانه 

 346 فضل متابعة الختمات القرآنٌة 
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 347 الحث على حفظ القرآن الكرٌم وعدم تعرٌضه للنسٌان 

الحث على اإلكثار من الصبلة والسبلم على سٌدنا رسول هللا 
  صلى هللا علٌه وآله وسلم

348 

 349 استؽاثات 

 351 المحتوى 
 وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد كلما ذكره الذاكرون 

 وكلما غفل عن ذكره الغافلون , صالة وسالماً دائمٌن 

 إلى أن ٌقوم الناس لرب العالمٌن والحمد هلل رب العالمٌن 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


