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ِبيَّةَُِملَّخُصَالبحِثَِباللُّغَ  َِةَالع ر 
الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصَّالةُ والسَّالُم على الَمْبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه،          

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.
 أمَّا َبْعُد: 

َالنِّْير ْاِن،َدَِ"نوان: فهذا بحٌث بع اِةَِمن  س ٌةَم ْوُضوِعيٌَّةَِفْيَر اُمْوِجب اُتَاْلِجن اِنَو أ ْسب اُبَالنَّج 
َالنَّب ِويَّةَِ َالسُّنَِّة ْوِء لنِّيراِن، ُسبَل الوصوِل إلى نعيِم الِجناِن، والنَّجاِة من جحيِم افيه  تُ ، تناول"ض 

 َوأسباَب مرافقِة النَّبيِّ الَعدناِن عليه أفضُل الصَّالِة َوأتمُّ السَّالِم.

، والنَّجاِة يِف النَّاِس باألسباِب الموصلِة إلى نعيِم الِجنانِ في تعر الُغ أثُرها الب راسةِ ولهذه الدِّ 
من جحيِم النيراِن، وذلك في وقٍت قد شاعْت فيه المعاصي والذنوُب وانتشرْت بين النَّاِس، وأصبحت 
 َتْفِتُك باألفراِد والمجتمعاِت، وتنقُلهم من الفضيلِة إلى الرذيلِة، وُتخرُجهم من داِر النعيِم إلى دارِ 

لى اهلل عليه صالتَّعرِف على األسباِب الموجبِة ِلمرافقِة النبيِّ ب وتزداُد أهميُة هذا البحثِ الجحيِم، 
 ومجاورِته في أعالي الِجناِن. وسلم

 . وخاتمةٍ  فصولٍ  وثالثةِ وتمهيٍد وقد جاء البحُث في مقدِّمٍة 
، ومنهَج تياِره، وأهداَف البحثِ أهميَة الموضوِع وبواعَث اخ ا؛فيه تُ فقد تناول :أمَّاَالمقدِّمةَُ

 ، وُخطََّة البحِث.، والدِّراساِت السَّابقةِ البحثِ 
 معرفةِ  هميةَ أفقد تناولُت فيه؛ تعريَف الجنَِّة والنَّاِر في اللغِة واالصطالِح، و  :مهيدَُوأمَّاَالتَّ

يَ  للجنةِ  الموجبةِ  األسبابِ    حابةِ الصَّ  حرَص و ، هاعلى فعلِ والتحريَض  والحثَ  ،ارِ من النَّ  ةِ والُمنجِّ
 .من النارِ  يةِ نجِّ والمُ  ةِ للجن   الموجبةِ  األسبابِ  على معرفةِ 

لََُوأمَّاَالفصلَُ ؛ أسباَب دخوِل الجنَِّة، من أعماٍل إيمانيٍة، وعباداٍت فيه تُ فقد تناول :األوَّ
  بدنيٍة، وأخالٍق وآداٍب.

 بيِّ النَّ  مرافقةِ نَِّة، و بنعيِم الج نعمِ للتَّ  بةَ الموج األسبابَ  ؛فيه تُ فقد تناولاني:َالثََّلَُصوأماَالف
 صلى اهلل عليه وسلم فيها.

اداٍت أسباَب النَّجاِة من الن اِر، من أعماٍل إيمانيٍة، وعب ؛فيه تُ فقد تناول:َالثَُالثََّوأماَالفصلَُ
 بدنيٍة، وأخالٍق وآداٍب.

يها من خالِل ، التي توصلُت إلوالتوصياتِ  نتائجِ الأهمَّ  فيها تُ فقد استعرض وأمَّاَالخاتمُة:
 هذا البحِث.
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Abstract 

All praise is due to Allah, and Allah's Peace and Blessings be upon His Final 

Messenger, his family, Companions, and all those who follow them with righteousness 

until the Day of Judgment. To proceed: 

This is a study titled “The deeds that leads to entering Jannah and surviving the 

Hellfire: A subjective study in the light of Quran and Sunnah” in which the reasons 

of reaching the joys of Paradise, Jannah, and surviving the tortures of the Hellfire, 

Jahannam, were identified. This is in addition to the reasons that qualify one to 

accompany the Prophet, may Allah’s peace and blessings be upon him, in Jannah. 

This study is expected to have a great impact on people’s knowledge in this regard in 

a time that is characterized by the spread of sins and disobedience. Unfortunately, such 

acts damage the society, divert it from chastity corruption, and prevent it from being 

qualified to enter Jannah and accompany the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, in the Hereafter. 

The research is divided into an introduction, a preface, three chapters, and a 

conclusion. 

As for the Introduction, it tackles the issues of topic importance and selection 

reasons, its aims, methodology, previous studies, and research plan. 

As for the Preface, it includes the linguistic and applied definitions of Paradise, 

Jannah, and Hellfire, Naar. It also includes the importance of realizing the reasons that 

lead one to enter Jannah and survive the Hellfire, and the Companions’ attention to 

know these reasons. 

As for the First Chapter, it discusses the reasons that help one to enter Jannah, 

including the deeds of faith, bodily worships, and morals and ethics. 

As for the Second Chapter, it discusses the reasons of qualify one for enjoying the 

delights of Jannah, and accompanying the Prophet, may Allah’s peace and blessings 

be upon him, in it. 

As for the Third Chapter, it discusses the reasons that help one to avoid the Hellfire, 

including the deeds of faith, bodily worships, and morals and ethics.  

As for the Conclusion, it includes the most important findings and recommendations 

that the researcher realized at the of the study. 
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 قال تعاىل:
 تَُوفَّْونَ  َوإِنََّما الَْموِْت  َذائَِقةُ  َنْفس   ُكل  ﴿

ُجوَرُكمْ 
ُ
 َعِن  زُْحِزحَ  َفَمنْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  أ

ْدِخَل  انلَّارِ 
ُ
 اْْلَيَاةُ  َوَما فَازَ  َفَقدْ  اْْلَنَّةَ  َوأ

ْنيَا  ﴾الُْغُروِر  َمتَاعُ  إِّلَّ  ادلل
َ[185]آلَعمران:َ
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َداءـــــــالهـ

، ويبلغون رسالة السماء للبرشية مجعاء، إىل اذلين حيملون لواء ادلعوة إىل اهلل
 ويتحملون يف سبيلها ظلم اْلاكم واألمراء.

ل ن دين اهلل تأويل اْلاهلني، وانتحااذلين ينفون ع إىل طلبة العلم، ومحاة امللَّة
 املبطلني، وحتريف الغالني.

سود األبطال
ُ
 سبيل اهلل، املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم، اذلابِّني انلَّافرين يف إىل األ

تهم. مَّ
ُ
 عن ِحياض دينهم، وِعرض أ

ّل إ املستضعفني يف سجون الظاملني، اذلين ما حنوا هاماتهم إىل أرسى املسلمني
 لرب العاملني.

 منيوادليَّ الكريمن ربياين صغرًيا، وتعهداين حىت رصت يافًعا رشيًدا، إىل 
  إمههما.أحسن اهلل العزيزين

 إىل إخواين وأخوايت الكرام اذلين أحاطوين بالعون واْلب وادلاعء.

 
هدي هذا ابلحَث عً مجيإىل هؤّلء 

ُ
 املتواضع ا أ

 أسأل اهلل أن جيعله خالًصا متقبًًل.
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َشكٌرَوتقديرٌَ
هلل حمًدا كثيًرا طيًبا مبارًكا فيه على ما يحب ربنا ويرضى، والصالة والسالم على  الحمد

اتبعناه حًبا ورضى وعلى آله وأصحابه الذين رضي اهلل عنهم وأرضى، ومن تبعهم بإحسان من 
إلى يوم المزيد والرضى، أحمده سبحانه على ما يسَّر لي وشرَّفني بسلوك طريق العلم وتتبع ميراث 

 النبي صلى اهلل عليه وسلم.
ي زين الدِّْين، ن صبحور: زكريا بالشكر وخالص العرفان إلى فضيلة الدكتأتوجه بثم إنني 

الذي حباني بكرمه، وأفادني بعلمه، وسدَّدني بتوجيهه، ولم يبخل عليَّ بوقته، فأسأل اهلل تبارك 
 خير الجزاء.عني وتعالى أن يحفظه بحفظه، ويجزيه 

 كما وأتقدم بالشُّكر ألستاَذيَّ الكريَمين عضَوي لجنة المناقشة، كلٍّ من: 
 حفظه اهلل تعالى.شعث       تور/ رائد بن طاللفضيلة الدك

 حفظه اهلل تعالى.الدكتور/ همام بن عبد الرحيم سعيد    األستاذ فضيلة 
ميدها ين ممثلة بعكما ال يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى كلية أصول الدِّ  

نتماء إليها، الفضيلة الدكتور: عماد الدِّين بن عبد اهلل الشنطي، تلك الكلية التي لطالما افتخرت با
والشكر موصول لقسم الحديث الشريف وعلومه ممثاًل برئيسه فضيلة الدكتور: محمد بن ماهر 

 .سمت فيه هواء الحب والعلم والعطاءالمظلوم، هذا القسم الذي تن
 ي الصعاب، وهيَّئاال للوالديَّ الكريمين العزيزين الغاليين، اللذين ذلَّ  وال يزال الشُّكر موصواًل 

ا، ويبارك أل اهلل تبارك وتعالى أن يحفظهموغمراني بحبهما، فأسواكتنفاني بعطفهما، لي األسباب، 
 فيهما، ويجزيهما عني خير ما جزى والدين عن ولدهما.

 الذكر: ، وأخص منهم بمشايخي الكرام أهل العلم والفضل واإلحسانوأتقدم بالشكر إلى كما 
 بن نصر الداية.  ذ الدكتور: سلمانفضيلة الشيخ األستا

 هاني بن إبراهيم العلي.: وفضيلة الشيخ المقرئ
 وفضيلة الشيخ: عماد بن مصباح الداية.

  : بسام بن خليل الصفدي.الدكتور وفضيلة الشيخ
هم، معلب، وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء، وأن ينفع يحفظهم أسأل اهلل تبارك وتعالى أن

 رامته.دار كوأن يجمعني بهم في 
ذكر: ، وأخص منهم بالسدى إليَّ معروًفا ولو بالنُّصح والدعاءوأشكر كل من أعانني وأكما 

 ، ياهلل الصيفعيد بن عبد  ر، واألخ:عمر بن محمد أبو سمعان، واألخ: جهـاد بن أحمد قـزاع :األخ
 .فجزى اهلل سبحانه وتعالى أهل المعروف والفضل خير الجزاء
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ُمةدُ قُ مُ 
ا، وجعل الجنة  وأححاًً لنار، وخلق لكل واحدة منهما أهًل الحمد هلل الذي خلق الجنة وا        

 ره والحالحين من عًاده، وجعل النار داءألهل طاعته، يسوق إليها أوليا ادار كرامته، ومسكنً 
ًه  األعمال ما ُيوجب لناه، أحمده سًحانه ًأن َيّسر لنا من ءسطوته وعقاًه، يسوق إليها أعدا

ُ.خول الجنان، ومرافقة سيد األنامد
         !  أن ُتحِسن، و دىأتوسل إليك ًحمدي لك أن تقًل حمدي، وأن توفقني إلى ما فيه هيا ربُّ

فيه جهدي، وتجاوز يا رحمن عن خطأي  فَ عُ قحدي، اللهم وتقًل عملي هذا، واجًر ما ضَ 
  وعمدي.
ارك على هادي الًشرية، وم اللهم حلِّ وسلِّم         رحمة علم الًريِّة، والنَّفس الزكية، الوأنعم ًو

ها ا، وفي نعيمجاء إلى الجنة داعيً أًي القاسم محمد ًن عًد اهلل، من المهداة، والنعمة المسداة، 
 .اا ومرهًً ا ومحذرً ا، ومن النار وعذاًها مخوفً مرغًً 

ُّ َنْفٍس َذائَِقةل الَْموِْت ﴿قال تعالى:  ْدِخَل  ُكل
ل
ْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َفَمْن زلْحِزَح َعِن انلَّاِر َوأ وَركل جل

ل
َوإِنََّما تلَوفَّْوَن أ

ورِ  رل نْيَا إَِّلَّ َمتَاعل الْغل  .[185﴾ ]آل عمران:اْْلَنََّة َفَقْد فَاَز َوَما اْْلَيَاةل ادلُّ
ْم وََجنَّةٍ ﴿: وقال تعالى وا إََِل َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِّكل يَن آَمنلوا  َسابِقل ِ ْت لَِّلَّ ِعدَّ

ل
رِْض أ

َ
َماِء َواْْل َها َكَعْرِض السَّ َعرْضل

َّل ذلو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  َِّ يلْؤِتيِه َمْن يََشاءل َواَّلل ِلِه َذلَِك فَْضلل اَّلل َِّ َورلسل  ًعد.أما ، [21]الحديد: ﴾بِاَّلل
لوات أفضل الحفي شريعة اإلسلم الحنيف، وما جاء ًه الرسول األمين عليه  إن الناظر        

أمر عًاده ًأنواع الطاعات، وحثهم على القًرات، فكما أكرمهم  أن اهلل وأتم التسليم، يجد 
الجنة  ولما كانتاألمان،  من األعمال ما ُيوِحلهم إلى ًَرِّ  ًاإليمان، أوجب لهم الجنان، وَيّسر لهم

ألوليائه والحالحين من عًاده،  هي دار الكرامة والجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أَعدَّه اهلل 
من أجل  ؛ألعدائه وأهل معحيته وأن نار جهنم هي دار الًوار وخاتمة العذاب، الذي أَعدَّه اهلل 

ما يتعلق ًموجًات دخول الجنان، وأسًاب النجاة من النيران،  ذلك توجهت همتي إلى جمع ودراسة
ًًً أن تكون هذه الرسالة عونً  من اهلل  اراجيً   لنجاة من النار، والفوزلرأها لي ولكل من ق اا وس

ُيَيّسر لنا من األعمال ما يوجب لنا ًه دخول الجنان، ًالنعيم والرضوان، واللَّه تعالى أسأل أن 
ه الكريم، لوجه اخالحً ه عمًل يجعلومرافقة رسول األنام عليه أفضل الحلة والسلم، وأسأله أن 

عد مماتي،   ول،وينفع ًه من انتهى إليه، فإنه أكرم مأمول، وأحسن مسؤ وأن ينفعني ًه في حياتي ًو
.وهو حسًنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إاّل ًاللَّه العلي العظيم
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 :ارهختياُبواعثةُالموضوعُُويأهمُ_ُأولًُ
واعث اختياره في نقاط عّدة،           منها:تكمن أهمية الموضوع ًو
 إًراز اهتمام السنة النًوية المشرفة ًالسمو الروحي لإلنسان. _1
 في ترغيب الناس في العمل الحالح للوحول إلى الجنة. النًوية الدور الكًير للسنة _2
 المساهمة في خدمة السنة النًوية، وذلك من خلل الًحث في موضوع من موضوعاتها. _3
الحديث الشريف؛ ألنه يتناول  شرعي، وخاحة طلبكونه ُيشكل خدمة لطلًة العلم ال _4

 من موضوعات السنة النًوية، ودراسته دراسة موضوعية. موضوًعا
ُيوافق رغًًة عندي وتشجيع من مشايخي األفاضل في جمع ودراسة ُسًل الوحول إلى  _5

 نعيم الجنان، والنجاة من جحيم النيران. 
ُ:ثانًياُ_ُأهدافُالبحث

 ة، منها:أهداف عدَّ  تحقيق إلى يهدف الًحثُُُُُُُُ
، التي تناولت موجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة التعرف على األحاديث النًوية الشريفة _1

 من النار.
، واألسًاب الموحلة إلى جنة الرحمن، وأسًاب النجاة من النيران أسًابتعريف الناس ً _2

 مرافقة النًي العدنان عليه الحلة والسلم.
وحرحهم على معرفة أسًاب دخول الجنان، ومرافقة رسول  ًيان مدى اهتمام الححاًة  _3

 األنام عليه أفضل الحلة والسلم. 
أن هذا الموضوع مع جللة قدره، لم أجد حسب علمي القاحر، من أفرده في قديٍم أو  _4

يسد ًتوفيق  ة، فلعلَّهحديٍث ًمؤلٍَّف مستوعب، أو رسالة علميٍة مستقلَّة، مع وفرة مادته العلمي
 اهلل تعالى إعواًزا في المكتًة اإلسلمية.

ُ:عملُالباحثُفيه_ُمنهجُالبحثُوطبيعةُُثالثًا
رف على ، للتعوجمعها يةاستقراء نحوص السنة النًو المنهج االستقرائي في اتًعُت 
ي ف االستفادة من المنهج االستنًاطي في موجًات دخول الجنة وأسًاًها، مع األحاديث الواردة

 التالية:لحديثية، ويتمثل عملي في النقاط نحوص ااستنًاط المعاني من ال
ُ:تدللُباآلياتُالقرآنيةُوتوثيقهافيُالس_ُالمنهج1ُ

  الحلة ًالموضوع، وأقوال المفسرين ًما يخدم فكرة الًحث ًاآليات القرآنية ذات استعنُت
 ذلك. والدراسة دون اإلطالة في

  ة.في متن الحفحة ًعد ذكرها مًاشر ًذكر اسم السورة، ورقم اآلية اآليات القرآنية عزوُت 
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يرادها:ُ_ُالمنهج2 ُفيُجمعُاألحاديثُوا 
  اكتفيُت ًإيراد األحاديث المتعلقة ًموجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة من النار دون

 .للحاجة إليهغيرها، إال ما كان له وجه ارتًاط ًالموضوع؛ فُيورُد 
 ًذكر الشاهد منه مع  تكتفيُقمُت ًإيراد الحديث كامًل، وأما إذا كان الحديث طويًل ا

 اإلشارة إلى ذلك.
 .قد يتكرر الحديث الواحد في أكثر من موضوع، حسب موضوعات الًحث  

ُ:ترتيبهمنهجُفيُصياغةُالموضوعُُوال_3ُ
 كل حديث في المًحث المتعلق ًه. تُ ، ووضعحّنفُت األحاديث تحنيًفا موضوعًيا 
  ًط ًينها، ر ى األحاديث، والعلث والمطالب ًعًارات موجزة، وُقمُت ًالتعليق للمًاحقّدمُت

ًعض العًارات واألقوال من كتب الشروح، والتفاسير، والمؤلفات ذات العلقة،  تاقتطفو 
 يخدم الموضوع.ما ُيناسب التعليق على الحديث، و ً

ُ:ُوعزوهاُإلىُمصادرهاُتخريجُاألحاديثالمنهجُفيُ_4ُ
 ًالعزو إليهما أو إلى أحدهما، وأما  تُ كتفيان الحديث في الححيحين أو أحدهما اإذا ك

في غير الححيحين، ُقمُت ًالتوسع في تخريجه من كتب السنة، ًما يخدم إذا كان 
 الموضوع، وَيِفي ًالمقحود.

 ً وجوده  مكانًعد ذلك ُقمُت ًاإلحالة إلى د أول مرة، و تخريج الحديث المكرر عناكتفيُت
 فقط.

  ذا كان مقارنة متون الحديث ًشكل إجمالي، فإذا كان الحديث ًنفس اللفظ قلت ًلفظه، وا 
ذا كان االختلف كًيًرا والمعنى واحد قلت ًمعناه، وغيرها  االختلف يسيًرا قلت ًنحوه، وا 

 من ألفاظ المقارنة عند المحدثين.
  األحاديث الُمستدل ًها إلى محادرها، مع ذكر الكتاب، والًاب، والجزء، والحفحة،  تُ عزو

في  ورقم الحديث ًالجزء والحفحة تُ كتفيوأما في التخريج فاورقم الحديث إن وجد، 
 الحاشية.

  ُئمة في ، وذكر إسناده ومن أخرجه من األفي المتن ًذكر الراوي األعلى للحديث اكتفيت
 ية.محنفاتهم في الحاش

ُ:فيُالترجمةُللرواةُالمنهج_5ُ
  ًالترجمة لغير المشاهير من الححاًة.ُقمُت 
  .واة تعريًفا مختحًرا، واقتحرت في ذلك على كتاب تهذيب الكمال  عّرفُت الرُّ
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 ولم  ،إذا كان الراوي ثقًة أو ضعيًفا اكتفيت ًذكر رتًته عند الحافظ اًن حجر في التقريب
ه ل، ُقمُت ًالترجمة وأما إذا كان الراوي مختلًفا فيه ليه،الحاجة إترجم له إال إذا دعت أُ 

ب أحول فيه حس علماء الجرح والتعديل فيه، مًيًنا خلحة القولًتوسع مع نقل أقوال 
 علم الجرح والتعديل. 

ُ:الحكمُعليهافيُدراسةُاألسانيدُُوُ_ُالمنهج6
 رواة، ، والترجمة للوالحكم عليهالتخريج، ودراسة السند، : من حيث ُقمُت ًدراسة الحديث

 في حاشية الحفحة.
  إذا كان الحديث في الححيحين أو أحدهما، فالعزو إليهما كفيل ًححة الحديث، فقد

تلقتهما األمة ًالقًول، وأما إذا كان الحديث في غير الححيحين من كتب السنة، حكمُت 
قدامى، ال وأحكام أهل العلم العليه ًما ُيناسب حاله وفق القواعد الحديثية، مستأنًسا ًأقو 

 والمعاحرين عند الحاجة.
ُ:ُالمنهجُفيُتوثيقُاألحاديثُوخدمةُمتونهاُ_7

 المتن ًالشكل. تُ ضًط 
 رجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث؛ ثم إلىًيان غريب الحديث في حاشية الحفحة، ًال 

 كتب شروح الحديث.
 من اشتهر منهم. واستًعدتُ ، علم غير المشهورين في حاشية الحفحةترجمُت لأل 
  َّفي حاشية الحفحة. والًلدان األماكنُت ًفعر 
 .استنًاط ما يستفاد من األحاديث النًوية، وذلك من خلل الرجوع إلى كتب شروح الحديث 

ُ:ةقالسابدراساتُالُ_ُارابعًُ
دود ي في حعن الجنة والنار، لم يتًين ل بَ تِ ًعد االطلع والًحث المستمر حول ما كُ 

ومعمقة، تناولت موضوع موجًات دخول الجنة وأسًاب النجاة من  ، دراسة وافيةعلمي القاحر
نما هي دراسات متناثرة في ًطون الكتب، حيث تركز أغلًها على حفة  النار في السنة النًوية، وا 
الجنة والنار، وقد تذكر ًعض موجًات دخول الجنة، ولكن من خلل عرض سريع ومختحر، 

على جمعها من نحوص السنة النًوية المقًولة، وتحليلها، وخدمتها ًالتخريج، دون التركيز 
ين، ار خدمَة للسنة النًوية ونفًعا للًاحثوالدراسة، والحكم عليها، وهذا الذي جعلني أخوض هذا الغم

ُالمولى التوفيق والسداد.  وألقدم عمًل شامًل تحت هذا العنوان، سائًل 
ُحولُالموضوع:ومنُهذهُالكتبُوالدراساتُ
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اء، المعروف ًاًن الفاخر األحًهاني        د الواحد ًن رجـام معمر ًن عًلإلم:ُةلجنــاتُاموجبــ .1
، وقسمها أخرج فيه ًإسناده جملة من األخًار التي وردت عن رسول اهلل ُ،هـــ(564)المتوفى:

 ا( حديثً 190) لدخول الجنة وعددها إلى قسمين قسم أخرج فيه األحاديث التي تكون سًًًا
دون المكرر ) ، والقسم الثاني أخرج فيه أحاديث في وحف الجنان، ا( حديثً 131ًالمكرر، ًو

ودرجاتها، وقحورها، وحورها، وأنهارها، ودورها، وثمارها، لكنه وعلى الرغم مما ذكره لم يجمع 
نما أخرج األحاديث التي ع جمً كانت عنده ًسنده، وقد قمتُ  كل موجًات دخول الجنة، وا 

، ويجدر ًنا أن ا( حديثً 175) من سائر كتب السنة األحلية وعددهااألحاديث الُموجًة للجنة 
ا، والدراسة، والحكم عليهير مرتًة، وغير مخدومة ًالتخريج نذكر ًأن هذا الجزء أحاديثه غ

الضعف، ًكثير منها على ومعظم أسانيدها نازلة، ويغلب عليها الضعف فقد حكم األلًاني 
ي األحاديث التي استدل ًها موجودة ففقط؛ ألن  ًاالستفادة من أحاديثه استئناًسا تُ وقد قم

 ة.كتب السنة المشهورة ًأسانيد عالي
ُالذنوبب .2 ُالمحبوبُبتكفير ، ين خليل ًن سلمة، زين الدين القاًونلعًد الرحمن ً :شارة

ة للذنوب، المكفر (، تحدث فيه عن الخحال ــه869المعروف ًاًن الشيخ خليل )المتوفى: 
ولم استوعب منها في ، ا( حديثً 114وجعل فيه فحًل لألحاديث الُموجًة للجنة وعددها )

 فقط. ا( حديثً 46الًحث سوى )
ُال .3 ُالعرشتمهيد ُلظل ُفرشُفيُالخصالُالموجبة لعًد الرحمن ًن أًي ًكر جلل الدين :

 ورة التي ُتوجب لإلنسان(، تحدث فيه عن الخحال السًعة المشهـــه911السيوطي )المتوفى: 
وحل  ، حتىا( حديثً 63عددها )ا أحاديث أخرى ُموجًة لظل العرش ظل العرش، وزاد عليه

ده من األحاديث جلها اذكر ًأن ما ز ال إلى سًعين خحلة، ولكن يجدر ًي أن أعدد الخح
 ألن المقحود ًظل اهلل ؛أحاديث ضعيفة ومنكرة، وهذا الكتاب ال علقة له ًموضوع الًحث

 هنا هو ظل العرش وليس ظل الجنة.  
لشافعي، ا لعًد الرحمن ًن علي ًن محمد الشيًاني الًزيدي:ُمكفراتُالذنوبُوموجباتُالجنة .4

(، تحدث فيه عن التوًة وحقيقتها، وذكر جملة من ــه944المتوفى: المعروف ًاًن الديًع )
إلنسان ما لخحال التي ُتكفر لل قدمة والُمؤخرة، ثم جعل فحًل األسًاب الُمكفرة للذنوب المُ 

ه، وفحًل ذكر فيه خحااًل  أخرى ُتخرج اإلنسان من ذنوًه كيوم ولدته أمه،  تقدم من ذنًو
والخحال التي ُتكفر لإلنسان ذنوًه ولو كانت مثل ًزد الًحر، ثم تحدث في فحل أخر عن 

عندي من ، وليس ( حديثًا17اديث عددها )الخحال الموجًة للجنة وذكر جملة من األح
 ( أحاديث فقط.7األحاديث السًعة عشر سوى )
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للدكتور سيد حسين العفاني، تحدث فيه عن ِعظم وفضل :ُالبحارُالزاخرةُفيُأسبابُالمغفرة .5
وأسًاب  ،وأسًاب المغفرة للذنوب الُمقدمة ،مغفرة للذنوب الُمقدمة والُمؤخرةالمغفرة، وأسًاب ال

ث ذكر فيه جملة من األحاديدين، ثم جعل في أخر كتاًه فحًل المغفرة للذنوب كلها إال ال
" ؛ ألنه ساوى ًين عًارة "ُغفر لهالُموجًة لدخول الجنة وضمنه أحاديث أخرى مكفرة للذنوب

لغ عدد أحاديث الفحل )وعًارة "دخل الجنة ( 61وليس عندي منها سوى ) ا( حديثً 124" ًو
 فقط. احديثً 

ناء على ما تقدم، حرحتُ  ى خوض هذا الغمار، من خلل عمل دراسة شاملة عل ًو
جمعت  فقدومتكاملة، لموجًات دخول الجنان وأسًاب النجاة من النيران في السنة النًوية، 

في األسًاب الموجًة للنجاة  ا( حديثً 30في موجًات الجنان، وأضفت عليها ) ا( حديثً 100)
لغ مجموع األفي األسًاب الموجًة للتَّنعم ًمرافقة النًي  ا( حديثً 21من النار، و) حاديث ، ًو

حياغة موضوعية،  ا عليه، ومحاًغاومحكومً  مخرًجا ا( حديثً 175) التي استعملتها في الرسالة
 التوفيق والسداد. سائًل المولى سًحانه وتعالى

 
 :خامًساُ_ُخطةُالبحث

 وثلثة فحول، وخاتمة، وفهارس على النحو التالي:تتكون خطة الًحث من: مقدمة، وتمهيد،      
ُ

واعث اختياره، وأهداف الًحث، ومنهج الًحث  وتشتمل على المقدمة: أهمية الموضوع ًو
 وخطة الًحث. والدراسات الساًقة، وطًيعة عمل الًاحث فيه، 

ُالتمهيد
ُارنــــــةُوالنــــتعريفُالج

 ويشتمل على ثلثة مًاحث:
ُ:ُتعريفُالجنةُوالنار.المبحثُاألول

 ويشتمل على مطلًين:
 الجنة في اللغة واالحطلح. :المطلبُاألول

 النار في اللغة واالحطلح. :المطلبُالثاني
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ُيةُمنُالنارُوالحثُعلىُفعلها.ُجُ نُ :ُأهميةُمعرفةُاألسبابُالموجبةُللجنةُوالمُ المبحثُالثاني

 : ويشتمل على مطلًين
 أهمية معرفة األسًاب الموجًة للجنة والمنجية من النار. :بُاألولالمطل

 على فعل الطاعات الموجًة للجنة والمنجية من النار.والتحريض الحث  :المطلبُالثاني

ُيةُمنُالنار.جُ نُ علىُمعرفةُاألسبابُالموجبةُللجنةُوالمُ ُ:ُحرصُالصحابةُالمبحثُالثالث

ُ
ُولالفصلُاأُل

ُاألسبابُالموجبةُلدخولُالجنةُُُ

 :مًاحثويشتمل على ثلثة 

ُالموجبةُللجنة.المبحثُاألول:ُاألعمالُاإليمانيةُ

ُ:ُأعمالُالعباداتُالبدنيةُالموجبةُللجنة.المبحثُالثاني

 :ويشتمل على أًرعة مطالب
 أعمال الحلة الموجًة للجنة. :المطلبُاألول

 الموجًة للجنة.عمال الحدقة والحوم والحج أ :الثانيالمطلبُ

 الموجًة للجنة.وطلب الشهادة  أعمال الجهاد والًراط :المطلبُالثالث

 األدعية واألذكار الموجًة للجنة. :المطلبُالرابع

ُُالمبحثُالثالث:ُاألخالقُواآلدابُالموجبةُللجنة.

 ويشتمل على مطلًين:
 مكارم األخلق الموجًة للجنة. المطلبُاألول:

 اآلداب العامة الموجًة للجنة. :المطلبُالثاني
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ُُانيالفصلُالثُ
ُنعيمُالجنةبسبابُالموجبةُللتنعمُاأل

ُ

 :ويشتمل على مًحثين
ُفيُالجنة.ُ:ُاألسبابُالموجبةُللتنعمُبمرافقةُالنبيُالمبحثُاألول

 :ويشتمل على ثلثة مطالب

 تًاعه.وطاعته وا محًة النًي  :المطلبُاألول

 في الجنة. العًادات الموجًة لمرافقة النًي  :المطلبُالثاني

 في الجنة. األخلق الموجًة لمرافقة النًي  :المطلبُالثالث

ُ:ُاألسبابُالموجبةُللتنعمُبقصورُالجنةُوأشجارها.المبحثُالثاني

  ويشتمل على مطلًين:
 ها. الموجًة للتنعم ًقحور الجنة ونسائاألسًاب  :المطلبُاألول

 األسًاب الموجًة للتنعم ًأشجار الجنة.   :المطلبُالثاني

ُ
ُثالثالفصلُال

ُالنــــارأسبابُالنجـــاةُمنُ

 :ويشتمل على ثلثة مًاحث

ُيةُمنُالنار.جُ نُ المُ المبحثُاألول:ُاألعمالُاإليمانيةُ

ُيةُمنُالنار.جُ نُ :ُأعمالُالعباداتُالبدنيةُالمُ المبحثُالثاني

 ويشتمل على أًرعة مطالب:
 ية من النار.جِّ نَ أعمال الحلة المُ  :المطلبُاألول
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 ية من النار.جِّ نَ المُ  أعمال الحوم والحدقة :المطلبُالثاني

 ية من النار.جِّ نَ المُ أعمال الًراط والجهاد  :المطلبُالثالث

 ية من النار.جِّ نَ األدعية واألذكار المُ  :المطلبُالرابع

ُ ُُيةُمنُالنار.جُ نُ :ُاألخالقُواآلدابُالمُ المبحثُالثالث
 شتمل على أهم النتائج والتوحيات.: وتلخاتمةا

ُتشتمل على فهارس متنوعة:و ُ:الفهارسُالعلمية

 فهرس اآليات القرآنية._ُُُُُ
 .واآلثار فهرس األحاديث النًوية _ُُُُ
 .المترجم لهم واةالرُّ فهرس  _ُُُُ
 المحادر والمراجع. ثًت_ُُُُُ
 .فهرس المحتويات _ُُُُ

 



 
 

 

 

 

 

 د َّي َّه َّم َّالت َّ
َّار َّــالن َّو ََّّة َّــن َّج َّال ََّّف َّي َّر َّع َّت َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
َّ

َّ
َّ
َّ
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َّل َّو َّاأل َّث َّح َّب َّالم َّ
ََّّار َّالن َّو ََّّة َّن َّج َّال ََّّف َّي َّر َّـع َّت َّ

رد على وتم نار داًرا لمن عصاه، وجعل الوالتزم أوامره هالجنة داًرا لمن أطاع اهلل جعللقد 
 أعمالً للجنة   جعل اهللف، النيرانوالنجاة من  الجنانلوصول إلى سبل ا  ن اهللبي  ، و شرعه

مال علخوض في التعرف على هذه األبل ا، وقنهاومباعدة ع يةنج  م   ًل اعمللنار أ، وجعل لها بةً وج  م  
 الجنة والنار في اللغة والصطالح. أن أعرفبد لي ل
َّ.ح َّل َّط َّاالص َّو ََّّة َّغ َّيَّالل َّف ََّّة َّن َّج َّ:َّال َّل َّو َّاأل ََّّب َّل َّط َّالم َّ

 ويشمل هذا المطلب على بيان معنى الجنة لغًة واصطالًحا على الن حو الت الي:        
_َّال  ةَّلغةا:ن َّجأوالا

(: "الجيم والنون أصٌل واحٌد، وهو  نٌّ الستر والتستر، فالَجن ة هي الثواب العظيم الذي )ج 
يصير إليه المسلمون في اآلخرة، وسميت َجن ة؛ لستتارها عن أعين الخلق، والَجن ة البستان، وهو 

 .(1)ذاك ألن الشجر بورقه َيست ر"
ة، ر وقال ابن األثير في أصل مادة )َجَنَن(: "الَجن ة: هي دار النعيم والثواب العظيم في اآلخ

من الجتنان وهو الستر، لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها، وسميت بالَجن ة وهي المرة 
ظاللها" دة؛ لشدة التفافها وا   .(2)الواحدة من مصدر َجن ه َجنًّا إذا َسَتره، فكأنها َسْترٌة واح 

ن ة في اللغة جولقد ورد ذكر الجنة في القرآن الكريم والحديث الشريف في غير  موضٍع، فال
البستان العظيم الذي يستر  ما بداخله، والجن ة: هي الحديقة ذات الشجر والنخل، وجمعها جنات، 
وفيها تخصيص، فال تكون الجنة في كالم العرب إل وفيها نخٌل وعنٌب، فإن لم يكن فيها ذلك 

ر  بأْشجاره  ي شجٍر َتْسَتت  وكانت ذات شجٍر فهي حديقٌة وليست بَجن ٍة، والجنة هي ك لُّ ب ستاٍن ذ  
، وقد تسمى األشجار  الساترة  َجن ة  .(3)األرض 

من خالل ما تقدم من معاٍن لغوية يتضح لي أن كلمة الَجن ة تطلق على عدة معاني و 
فهي تعني البستان، والحديقة ذات الشجر والنخل، ويمكن القول بأن الَجن ة مصطلح خاص يطلق 

والنعيم المقيم، الذي أعده اهلل تعالى ألوليائه، والصالحين من عباده، وسميت على الثواب العظيم، 
َََّّجن ة؛ لستتارها عن أعين الخلق، أو ألنها ثواب مستور عنهم في الدنيا.

                                                           
     .(1/421) اللغة معجم مقاييسابن فارس،  (1)
 .(1/307) واألثر الحديث غريب في النهايةابن األثير،  (2)
 (، الفيروزآبادي، القاموس المحيط        13/100(، ابن منظور، لسان العرب )5/2095، الصحاح )انظر: الجوهري (3)
 (.34/374الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس )(، 1/1187)
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ا:ثانياا_َّالجن َّ َّةَّاصطلحا
ليس من اليسير تعريف الجنة بكلمات جامعة مانعة، فهي ليست كغيرها من المصطلحات 

 ،ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ فَ  ،ه واستيعابهمن النعيم ما يعجز العقل عن إدراكا العلماء، بل إن فيها التي عرفه
د د ت َّ» : الل ه   َقالَ :  الل ه   َرس ول   َقالَ : َقالَ  يَّأ ع  ب اد  ين ََّّل ع  ال ح  ،َّع ي ن ََّّال ََّّم اَّالص  َُّذ ن َّأ ََّّو ال ََّّر أ ت 

، ل ىَّو ال ََّّس م ع ت  َّع  ط ر  ئ ت م ََّّإ ن ََّّف اق ر ء وا»َّ: ثم قالَّ«ب ش ر ََّّق ل ب ََّّخ  َل ُهْمَف َ﴿ :ش  ْخِفي 
ُ
اَأ ال َت ْعل ُمَن ْفٌسَم 

ْعُيَن
 
ةيَأ ْنَقُرَّ َّ.(1)«[17:السجدة]َّ﴾مي

ظم ما اَّوفي هذا الحديث من النعيم،  الجنة في لعباده الصالحين  َه اهللر خَ د  إشارة إلى ع 
 ألنه ؛سمعوال الرؤية، فذكر الطرق من بطريق الخلق من أحد عليه عْ ل  ط  يَ  والخيرات، واللذات ما لم

 تْ ل  جَ  قدف طريًقا ليتوهمها، ألحد يجعل لم أنه ذلك على زاد ثم المحسوسات، أكثر بهما كرَ دْ ي  
ظم شأنها  في هذا فوق غاية ول وخاطر، فكر اهَ كَ ر  دْ ي   أن عن تْ مَ ظ  وعَ  إخفائها، واإلخبار عن ع 

 .(2)التفصيلعلى طريق اإلجمال دون 

وقد تعددت تعريفات العلماء والباحثين للجنة إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البعض، 
  ومن هذه التعريفات:

ه من وما اشتملت علي رالسم العام المتناول لتلك الداوهي  الجنة" تعريفَّابنَّالقيم: _1
َّ.(3)"أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة األعين

 فيهاو  ألوليائه، تعالى اهلل أعدها التي الدار هي: "الجنة بقوله (4)ابنَّعثيمينوعرفهاَّ_2َّ
 بشر؛ لبق ىلع خطر ول ،سمعت أذن ول ،رأت نعي ل ام اـوفيه األعين، لذوت األنفس تشتهيه ما

                                                           
/ح رقم 4/118البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ) (1)

يُّ  َحد ثََنا(، قال: 3244 َمْيد  َناد   ب وأَ  َحد ثََنا ،)بن عيينة( س ْفَيان   َحد ثََنا ،)عبد اهلل بن الزبير( الح  بن  )عبد اهلل الز 
( من 4779/ح رقم1/115)البخاري  وأخرجه . ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  ،)عبد الرحمن بن هرمز( اأَلْعَرج   َعن   ،ذكوان(

( من طريقي سعيد بن عمرو وزهير بن حرب، ثالثتهم 2824/ح رقم4/2174مسلم )طريق علي بن عبد اهلل، و 
( من طريق مالك 2824/ح رقم4/2174عيينة به )بنحوه(. وأخرجه مسلم ))علي، وسعيد، وزهير( عن سفيان بن 

مسلم و  (،4780/ح رقم6/116)بن أنس عن أبي الزناد عبد اهلل بن ذكوان به )بنحوه(. وأخرجه البخاري 
همام بن ( من طريق 7498/ح رقم9/144)البخاري ريق أبي صالح السمان، و ( من ط2824/ح رقم 4/2175)

 )بنحوه(.  بو صالح، وهمام( عن أبي هريرة، كالهما )أمنبه
 .(8/273) التقريب شرح في التثريب طرحالعراقي، انظر:  (2)
 (.1/94) حادي األرواح إلى بالد األفراحابن القيم،  (3)
هــ( هو الشيخ محمد بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، 1421-هـــ 1347) :ابنَّعثيمين (4)

 عالم وفقيه سعودي، وأستاذ في كلية الشريعة بجامعة اإلمام سعود، وعضو هيئة كبار العلماء. 
 .العالمية العربية الموسوعةالمصدر: 
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َ﴿تعالى: قال اهلل  ْعُين
 
أ ةَي ْنَقُرَّ َل ُهْمَمي ْخِفي 

ُ
اَأ َت ْعل ُمَن ْفٌسَم  لُوف ال  ْعم  نُواَي  اََك  اًءَبيم  ز  ؛ [17:دةالسج] ﴾نج 

َّ.(1)"أي: ل تعلم حقيقته
 لذيا الجزيل، والثواب العظيم، الجزاء هيبقوله: "الجنة  فعرفها( 2)وأماَّعمرَّاألشقرَّ_3

 حدثنا وما در،ك صفوه عكري   ول نقص، شوبهيَ  ل كامل نعيم وهي طاعته، وأهل ألوليائه اهلل أعده
 يعجز النعيم ذلك عظمة تصور ألن ويذهله؛ العقل يحير الرسول  به أخبرنا وما عنها، به اهلل

 .(3)"واستيعابه إدراكه عن العقل
 والجن اإلنس من ألوليائه كرامته الطاهرة الطيبة اهلل دار هي" :ومنَّتعريفاتَّالجنة _4

 بعد لقيامةا يوم المؤمنون منها يدخل أبواب ثمانية ولها ،سقفها والعرش، سموات سبع فوق الواقعة
عيمها ن ،بشر قلب على خطر ول ،سمعت أذن ول ،رأت عين ل ما النعيم من وفيها ،يحاسبوا أن
 ،بًداأ موتي ول يخرج فال خلدويَ  ،يبأس فال نعميَ  يدخلها من ،تنقضي ل عجائبهاو  ،ينقطع ل

 .(4)"الصالحة باألعمال فيها والرتقاء ،اهلل برحمة ودخولها
 لقيامة،ا يوم ألوليائه اهلل أعد   التي الكرامة دار هي: "الجنة بقوله ومنهمَّمنَّعرفها _5

 وتلذ   ألنفس،ا تشتهي ما فيها بل إن حسناء، وزوجة مثمرة، وشجرة عالية، وغرفة يطرد، نهر وفيها
 .(5)بشر" قلب على خطر ول سمعت، أذن ول رأت، عين ل مما األعين؛

لمفهوم الجنة، فبعضها جاء مجماًل،  التعريفات السابقة غير حادةومن المالحظ أن 
ستنبط ا ، فكان أقرب إلى الشرح  منه إلى التعريف، ولعل من المفيد أنوبعضها اآلخر جاء مفصاًل 

َّ"دارَّالخلودَّوالكرامةَّالتيَّأعدهاَّاهللَّلموضوع بحثي، وهو أن الجنة:  تعريًفا إجرائًيا مناسًبا
لهمَّعلىَّإيمانهمَّوأعمالهم،َّيدخلونهاَّيومَّالقيامةَّبرحمةََّّءاَّوالصالحينَّمنَّعباده،َّجزاوليائهَّألَّ
،َّويرتقونَّفيهاَّباألعمالَّالصالحة،َّوفيهاَّمنَّالنعيمَّالسرمديَّماَّيعجزَّالعقلَّعنَّإدراكهَّ اهلل

ةَي﴿:َّتعالىَّاهلل وتصوره،َّكماَّقال ْنَقُرَّ َل ُهْمَمي ْخِفي 
ُ
اَأ َت ْعل ُمَن ْفٌسَم  لُونف ال  ْعم  نُواَي  اََك  اًءَبيم  ز  َج  ْعُين

 
 ﴾أ

َّ."[17:السجدة]
                                                           

 .(2/181) الواسطية العقيدة شرحابن عثيمين،  (1)
هو الدكتور عمر بن سليمان بن عبد اهلل األشقر العتيبي، المولود في محافظة نابلس بفلسطين،  :األشقرَّعمر (2)

أستاذ كلية الشريعة في الجامعة األردنية، وبعدها عميد كلية الشريعة بجامعة الزرقاء، أصدر العديد من الكتب 
 م. المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث.2012منها: عالم المالئكة، توفي سنة

 (.1/117عمر األشقر، الجنة والنار ) (3)
انظر: مفهوم الجنة للشيخ عدلن بن ســاري العنزي في كتابه الغاية مباحث علمية ودراسات حديثية حول  (4)

 الجنة، المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث.
 .(2/498)السلف  عقيدة تقرير في الشنقيطي األمين محمد الشيخ جهودعبد العزيز الطويان،  (5)
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ح ََّّالل غ ة ََّّف يَّالن ـار َّ:َّالث ان ي ََّّالم ط ل ب َّ ل  ط  َّ.و االص 
 الن حو الت الي:واصطالًحا على لغًة  لنارويشمل هذا المطلب على بيان معنى ا        

َّ:َّارَّلغةاَّ_َّالن َّأوالاَّ
 منهو  ثبات، وقلة واضطراب إضاءة على يدل صحيح أصل والراء والواو النون :(رَ وَ نَ )

 نورتوت الحركة، سريع امضطربً  يكون ذلك وألن اإلضاءة؛ طريقة من بذلك سميا والنار، النور
  .(1)تبصرتها: النار

ألن تصغيرها )نويرة( وت جمع على أنها نور، وأنور، هي كلمة مؤنثة وهي من الواو  :النار
 .(2)وشحناءة ونيران، انقلبت الياء واو لكسرة ما قبلها، ويقال بينهم نائرة: أي عداو 

قال: أصاله النار أي: أدخله إياها وأثواه فيها، في كلمة )يصالها( ف وذكر ابن منظور
لي  فالن في النار تصليًة، أي: احترق،  : يقول عالىت واهللوكأن النار يدخلها األشقياء، يقال: ص 

لييًّا﴿ اَصي َبيه 
ْوَل 
 
  .(3)النار هذه يدخل من أولى الكفار أن: أي ،[70:مريم] ﴾ُهْمَأ

نم قة، ولنار جهوالحرارة المجردة، والحرارة المحر تقال للهب الذي يبدو للحاسة، والنار  
ُروا﴿ : المذكورة في قوله ف  َك  ين  ي َاَّلَّ اَاَّللَُّ ه  د  ةَُ﴿وقوله:  ،[72:الحج] ﴾انلَّاُرَو ع  َالُْموق د   ﴾ن اُرَاَّللَّي

ا مالنار والنور من أصل واحد وكثيًرا وقال بعضهم:  وجمعها: أْنو ٌر ونيران، وأنيار، ،[6:الهمزة]
 .  (4)والنور متاع لهم في اآلخرة ،يتالزمان لكن النار متاع للمقوين في الدنيا

ا:ثانياا_َّالن َّ َّارَّاصطلحا
 عض،اب في تعريف النار إلى تعريفات كثيرة تتشابه مع بعضها البت  لقد تعددت مفاهيم الك  

 ومن هذه التعريفات: ، المعنى نفسه حول تتمحور وتدور كلهاو 
 أنواع من وفيها ألعدائه، تعالى اهلل أعدها التي الدار هيالنار : "عثيمينابنَّتعريفَّ _1

َّ.(5)"يطاق ل ما والعقاب العذاب
 لمتمردينا به، للكافرين اهلل أعدها التي الدار هيبقوله: " وأماَّعمرَّاألشقرَّفعرفها _2

 فيه نيسج الذي وسجنه أعداءه، فيه عذبي   الذي عذابه وهي لرسله، المكذبين شرعه، على
 .(6)نـه"م أعظم خسران ول ه،ـفوق خزي ل الذي العظيم، والخسران األكبر، الخزي المجرمين، وهي

                                                           
 .(5/368)اللغة  مقاييسابن فارس، انظر:  (1)
 (. 2/630(، الفيومي، المصباح المنير )2/839، الصحاح )انظر: الجوهري (2)
 (.14/467انظر: ابن منظور، لسان العرب ) (3)
 (.1/659انظر: الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن ) (4)
 .(2/181) الواسطية العقيدة شرحابن عثيمين،  (5)
 (.1/11عمر األشقر، الجنة والنـار ) (6)
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 التي لنارا بها ويقصد للعهد،( النار) لفظة في( أل)بقوله: " فعرفهاَّ(1)وأماَّعمرَّالعيد _2
 يقصد ول ،المؤمنين عصاة ومن والمشركين، الكفار من ودينه شرعه خالف من بهاتعالى  اهلل توعد
ن ،المرادة ليست فإنها الدنيا، نار بها  .(2)" اآلخرة نار من ءً جز  الدنيا نار كانت وا 

 ثبتتو  والعصاة للكافرين اهلل أعدها والعقاب العذاب دار هي" ومنَّتعريفاتَّالنار:_4َّ
جماع والسنة بالكتاب  تلفمخ فيها والعذاب ،مقسوم جزء باب لكل أبواب سبعة لها األئمة، وا 
 .(3)"مخلدون فيها والكفار تفنى، ل باقية اآلن موجودة وهي واألقسام األنواع

 يهاف والعصاة للكافرين اهلل أعدها العذاب، دار هي النار: "فقالَّومنهمَّمنَّعرفها_5َّ
 مهمطعا فيها، مخلدون والكفار ،شداد غالظ مالئكة وخزنتها العقوبات، وصنوف العذاب، أشد

 .(4)"الحميم وشرابهم الزقوم،
ف الخروج بخالصة لتعري لي ، يمكنعريفاتما تقدم من تالنظر والطالع على ومن خالل 

ألعدائه،ََّّالتيَّأعدهاَّاهللََّّ،والهلكَّوالخسرانَّ،دارَّالخزيَّوالبوار": بأنها صطالحالنار في ال
َّهمَّعلىَّكفرهمَّوعصيانهمَّألمرهَّلَّءاَّ،َّوغيرهمَّمنَّعصاةَّالمؤمنين،َّجزامنَّالكفارَّوالمشركين

نَّكانتَّنارَّالدنياَّجزءاََّّ،مَّعلىَّشرعه،َّوهيَّليستَّكنارَّالدنياوتمرده منَّاَّبلَّإنَّفيهَّمنها،َّوا 
َّ.ََََّّّّ"العقلَّعنَّإدراكهَّوتصورهَّوالعقابَّماَّيعجزَّصنوفَّالعُذاب

َّ
 
َّ

َّ
َّ
َّ
َّ

َّ
                                                           

هو عمر بن سعود بن فهد العيد، من مواليد مدينة الرياض، تخرج من جامعة اإلمام سعود وعمل  :عمرَّالعيد (1)
 بها معيًدا ثم محاضًرا ثم أستاًذا، وهو عضو في رابطة العالم اإلسالمي. 

 المصدر: موقع ملتقى أهل الحديث.
 (.16/39عمر العيد، شرح لمية ابن تيمية ) (2)
 .(1/232) اإلسالمية العقائد تبسيطحسن أيوب،  (3)
 .(2/513) السلف عقيدة تقرير في الشنقيطي األمين محمد الشيخ جهودعبد العزيز الطويان،  (4)
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َّالث ان ي ََّّم ب ح ث َّال
ي ة َّ ب اب ََّّم ع ر ف ة ََّّأ ه م  ب ة ََّّاأل  س  ج  ن ة ََّّالم و  ي ة ََّّل ل ج  ث َّو ََّّالن ار ََّّم ن ََّّو ال م ن جِّ ل ى ََّّال ح  ل ه اَّع  َّف ع 

ث ية من النار، وحنج  باب الموجبة للجنة والم  أهمية معرفة األسهذا المبحث أتناول في 
 من خالل المطالب التالية:على فعلها، وذلك وتحريضه  النبي 

ل ََّّالم ط ل ب َّ ي ة َّ:َّاأل و  ب اب ََّّم ع ر ف ة ََّّأ ه م  ب ة ََّّاأل  س  ج  ن ة ََّّالم و  ي ة ََّّل ل ج  َّ.الن ار ََّّن َّم ََّّو ال م ن جِّ
إن التعرف على سبل الوصول إلى الجنان والنجاة من النيران، من األهمية بمكان، ل 
سيما وأنها تعزز عند اإلنسان الدافعية والهمة العالية لمتثالها والعمل بها، وبالتالي يحظى بأعظم 

 المترتبة على والثمرات الفضائلعرض أهم المطلب يهذا و أعظم مرهوب،  مطلوب، وينجو من
ية من ،للجنةالطاعات الموجبة على المداومة   ، ومن أهمها:النار والم نج 

 سبب من أسباب الفوزفي اآلخرة، فهي الجزاء عظيم لها األعمال الصالحة المداومة على _1َّ
ينَ ﴿تعالى: اهلل قال الجنان، ب ي َاَّلَّ َنُُزًلََإينَّ رْد وْسي َالْفي نَّاُت َج  َل ُهْم ن ْت ََك  اِلي اتي َالصَّ لُوا مي َو ع  نُوا  ﴾آم 
ية من النيران ما إن وليس ذلك فحسب بل ، [107:الكهف] من الطاعات الموجبة للجنان والم نج 

 َكْعبٍ  ْبن   َعةَ َرب يَعْن ففي الحديث ، السالمالصالة و عليه  يكون سبًبا في مرافقة النبي العدنان
(1)اأْلَْسَلم ي  

،  َاهلل ََّّر س ول ََّّم ع ََّّأ ب يت ََّّك ن ت َّ»َّ:َقال ََّّ وئ ه ََّّف أ ت ي ت ه ض  ت ه ََّّب و  اج  ح  َّل ي،َّ(2)و  َّ«س ل َّ:َّ»ف ق ال 
أ ل ك َّ:َّف ق ل ت َّ ن ة ،َّف يَّم ر اف ق ت ك ََّّأ س  ،َّه و َّ:َّق ل ت ََّّ«ُذ ل ك ََّّغ ي ر ََّّأ و َّ:َّ»ق ال ََّّال ج  نِّي:َّ»ال َّق ََُّّذ اك  ل ىَّف أ ع  ك ََّّع  َّن ف س 
ود ََّّب ك ث ر ة َّ سجوده حصلت له تلك الدرجة العلية  رَ ث  من كَ  الحديث أنهذا يستفاد من و ،َّ(3)«الس ج 
بقوله إليه  مأوَ م  ال السجود بكثرة الدنيا في اهلل عند الزلفى بمزيد إليها الوصول في مطمع ل التي
يْبَ﴿تعالى: اهلل 

 من بالقربَّإلَّايناله ل  نبيال مرافقة أراد فمنَّ،[19]العلق: ﴾و اْسُجْدَو اْقَت 
َّتعالى: اهلل قال، ومتابعته  حبيبهمن  قرببال إل ينله لم  اهللمن  قربال أراد ومن ، اهلل
َُُيْبيبُْكُمَاَّللََُّ﴿ اتَّبيُعوِني

َف  َاَّللَّ  بُّون  َّ.(4)[31]آل عمران:َّ﴾قُْلَإيْنَُكنْتُْمَُُتي
                                                           

ب يع ة َّ (1) ل م ي ََّّك ع ب ََّّب ن ََّّر   وكان المدينة، أهلمن  فراس، أبو ،األسلمي يعمر بن مالك بن كعب بن ربيعةهو  :األ  س 
 نةس الحرة بعد توفي ،بعده وعمر اقديمً  وصحبه والحضر، السفر في  اهلل رسول يلزم وكان الصفة، أهل من

 .(2/494في معرفة األصحاب: الستيعاب)انظر: ابن عبد البر،  .وستين ثالث
ت ه (: (2) اج   .(2/723:المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة. )المال القاري، إليه يحتاج ما سائرأي  )ح 
 َحد ثََنا (، قال:489/ح رقم1/353مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب فضل السجود والحث عليه، ) (3)

ْقل   َحد ثََنا َصال ٍح، َأب و م وَسى ْبن   اْلَحَكم   ،بن عمرو(  )عبد الرحمن َسم ْعت  : َقالَ  ،ز َياد )محمد بن زياد( ْبن   ه  ي   اأْلَْوَزاع 
 َكْعٍب  ْبن   َرب يَعة   َحد ثَن ي ،)عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف( َسَلَمةَ  َأب و َحد ثَن ي َكث يٍر، َأب ي ْبن   َيْحَيى َحد ثَن ي: َقالَ 

َّانفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاري.. اأْلَْسَلم يُّ 
 .(2/325) الصالحين رياض لطرق الفالحين ابن عالن، دليل، (4/334) القدير فيضالمناوي، انظر:  (4)
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َ﴿تعالى: اهلل قال َّ،تكفير الخطايا والسيئاتسبب لالمداومة على الطاعات والقربات _2َّ قيمي
 
أ و 

َاِْل سَ  َإينَّ يْلي
َاللَّ ن  ُزل ًفاَمي اريَو  َانلَّه  ي

َف  ر  ط  ةَ  ال  َالصَّ يِّئ اتي َالسَّ ْْب  َيُْذهي قال ابن كثير: "إن  ،[114]هود: ﴾ن اتي
عَ  َأن ه   ، ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ جاء في الحديث  ، كما(1)"، ي ْكف ر الذنوب السالفةفعل الخيرات  َرس ولَ  َسم 

ك م ََّّب ب اب ََّّن ه رااَّأ ن ََّّل و ََّّأ ر أ ي ت م َّ»َّ:َيق ول    الل ه   د  ل ََّّأ ح  م ََّّك ل ََّّف يه ََّّي غ ت س  ساا،خ ََّّي و  َّم ن ََّّي ب ق يَُّذ ل ك َّ:َّت ق ول ََّّم اَّم 
َّق ال واَّ،«(2)د ر ن ه َّ َّ»ق ال ََّّش ي ئاا،َّد ر ن ه ََّّم ن ََّّي ب ق يَّال َّ: ث ل ََّّف ُذ ل ك َّ: ل و ات ََّّم  م س ََّّالص  وَّ،الخ  ح  َّب ه ََّّالل ه ََّّي م 

ط اي ا  الذنوب غسل في الخمس الصلوات أقام  اهلل رسول أن الفقه من الحديثهذا وفي ،َّ(3)«الخ 
فقد جاء  ،(4)الذنوب صغائركفر على أن أعمال البر ت  دليل فيه و  األوساخ، غسل في الماء مقام

ل و ات َّ»َّ:َيق ول   َكانَ   اهلل   َرس ولَ  ، َأن   ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ في الحديث  ،َّالص  م س  ع ة ََّّال خ  م  َّل ىإ ََّّو ال ج 
ع ة ، م  ان ََّّال ج  ر م ض  ،َّإ ل ىَّو  ان  ت ن ب ََّّإ ُذ اَّب ي ن ه ن ََّّم اَّم ك فِّر ات ََّّر م ض    .(5)«ال ك ب ائ ر ََّّاج 

فإذا كان ، عن القيام بالطاعة األجر عند العجز المداومة على الطاعات سبب في جريان_3َّ
ض له عذر من مرٍض أو سفر، كتب له ما كان يعمل رَ العبد يداوم على العمل الصالح، ثم عَ 

قامته،  َّالع ب د ،َّم ر ض ََّّإ ُذ ا»َّ: الل ه   َرس ول   َقالَ : َقَالَ   َعر ي  م وَسى اأَلشْ  َعْن َأب يفَ حال صحته وا 
،َّأ و َّ ث ل ََّّل ه ََّّك ت ب ََّّس اف ر  اَّم ق يمااَّي ع م ل ََّّك ان ََّّم اَّم  يحا ح   .(6)«ص 

                                                           
 .(4/355)، تفسير القرآن العظيم كثير ابن (1)
 .(1/256:اآلثار صحاح على األنوار مشارق)القاضي عياض،  .وسخه َأيالدرن: أي الوسخ. ودرنه  (:)د ر ن ه ََّّ(2)
 (، قال:528/ح رقم1/112)البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب الصلوات الخمس كفارة،  (3)

يم   َحد ثََنا  ،)عبد العزيز بن محمد( د يُّ َوالد َراَورْ  َحاز ٍم، َأب ي اْبن  )عبد العزيز(  َحد ثَن ي: َقالَ  َحْمَزَة )الزبيري(، ْبن   إ ْبَراه 
، ْبن   الل ه   َعْبد   اْبن   َيْعن ي َيز يدَ  َعنْ  يمَ  ْبن   م َحم د   َعنْ  الَهاد  ، َعْبد   ْبن  )عبد اهلل(  َلَمةَ سَ  َأب ي َعنْ القرشي(، ) إ ْبَراه   الر ْحَمن 
( من طريقي الليث بن سعد وبكر بن مضر كالهما عن 667/ح رقم1/462مسلم ) وأخرجه . ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ 

 يزيد بن عبد اهلل بن الهاد به )بنحوه(.
 .(6/200) الصحاح معاني عن اإلفصاحانظر: ابن ه َبْيَرة،  (4)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات  (5)

ون   ،)أحمد بن عمرو( الط اه ر   َأب و َحد ثَن ي(، قال: 233/ح رقم1/209لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، )  ْبن   َوَهار 
يدٍ  ، َسع   َزائ َدَة، َمْوَلى إ ْسَحاقَ  ْبنَ  رَ ع مَ  َأن   ،)حميد بن زياد( َصْخرٍ  َأب ي َعنْ  َوْهٍب، اْبن  )عبد اهلل(  َأْخَبَرَنا: َقاَل  اأْلَْيل يُّ
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث وأخرجهَّ . ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  ،)إسحاق بن عبد اهلل( َأب يه   َعنْ  َحد َثه  

 )بنحوه(.  من طريقي عبد الرحمن بن يعقوب ومحمد بن سيرين كالهما عن أبي هريرة
/ح 4/57البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في اإلقامة، ) (6)

، ْبن   َمَطر   َحد ثََنا (، قال:2996رقم وَن، ْبن   َيز يد   َحد ثََنا الَفْضل  ثََنا ،()بن حوشب الَعو ام   َحد ثََنا َهار  يم   َحد   َأب و إ ْبَراه 
يلَ  ، إ ْسَماع   ف ي ةَ ـَكْبشَ  َأب ي ْبن   َيز يد  وَ  ه وَ  َواْصَطَحبَ  ،)عامر بن عبد اهلل بن قيس( ب ْرَدةَ  َأَبا َسم ْعت  : َقالَ  الس ْكَسك يُّ
وم   َيز يد   َكانَ فَ  َسَفٍر، ، ف ي َيص   اريَّدونَّمسلم.ـانفردَّبهَّالبخ .اأَلْشَعر ي   م وَسى َأَبا َسم ْعت  : ب ْرَدةَ  َأب و َله   َفَقالَ  الس َفر 
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 شروالن اللفهو من  اصحيحً  امقيمً  يعمل كان ما مثل له بَ ت  ك   قوله:قال ابن حجر: "
 طاعة مليع كان من حق في وهو ،المرض مقابل في والصحة ،السفر مقابل في فاإلقامة المقلوب
 .(1)"عليها يدوم أن المانع لول نيته وكانت منها فمنع
 حظىيية من النار من األسباب التي تجعل العبد نج  الموجبة للجنة والم  الطاعات َّامتثال_4َّ

عالى عنه تحياة طيبة وسعيدة؛ ألنها من جملة العمل الصالح الذي أخبر اهلل  يحيابأن بتوفيق اهلل 
َ﴿َّ:في قوله ٌن َُمْؤمي َو ُهو  ْنَث 

ُ
َأ ْو
 
َأ رن
َذ ك  ْن َمي ًا اِلي َص  ل  مي َع  ْن ْجر ُهْمَم 

 
َأ ي نَُّهْم  ْجزي

نل  َو  يِّب ًة َط  ي اةً َح  نُْحييي نَُّه
ف ل 

لُونَ  ْعم  نُواَي  اََك  َم  ني ْحس 
 
إلى أقوال أقربها أن  اختلف العلماء في تفسير هذه اآليةَّ،[97:النحل] ﴾بيأ

ي نَُّهْمَ﴿:َّأعقبه بقوله بة تحصل في الدنيا بدليل أن اهلل الحياة الطي  ْجزي
نل  نُواَو  اََك  َم  ني ْحس 

 
ْجر ُهْمَبيأ

 
أ

لُونَ  ْعم   َعنْ في الحديث  ثبت وقد، (2)اآلخرة في يكون ما اآليةهذه من  المراد أن في شبهة ولَّ﴾ي 
ب ََّّم ن َّ»َّ:َقالَ   الل ه   َرس ولَ  ، َأن   َمال كٍ  ْبن   َأَنس   ق ه ََّّف يَّل ه ََّّي ب س ط ََّّأ ن ََّّأ ح  ز  ي ن س أ ََّّ،(3)ر  َّف يَّل ه ََّّو 
ل ََّّ،(4)أ ث ر ه َّ م ه ََّّف ل ي ص  َّ .(5)«ر ح 

بب الرحمن، وس لرضى موجبة أنها وبيان ،األرحام صلة على الحثَّويستفاد من الحديث
مداد الوبسطه طيبة لإلنسان، وذلك بزيادة الرزقفي حصول الحياة ال د مر واألجل، وتخليع، وا 

لكل مطلوب سبًبا وطريًقا ي نال به، ومن  جعل  وفي الحديث إشارة إلى أن اهلل، الذكر واألثر
جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل اإلنسان رحمه بالبر واإلحسان، وحمده حكمته سبحانه 

 الرزق أبواب من له وفتحووصل رزقه، السرور، وصل اهلل عمره، البهجة و وأدخل على قلوبهم 
َّ.(6)الجليل السبب هذا بدون له يحصل ل ما ،وبركاته

                                                           
 .(6/136) الباري فتحابن حجر،  (1)
 .(20/267) الغيب مفاتيحانظر: فخر الدين الرازي،  (2)
ق ه (:َّف يَّل ه ََّّ)ي ب س ط َّ (3) ز  ع الباسط: هو الذي يبسط الرزق لعباده ويوسعه عليهم برحمته. والمعنى المراد أي ي َوس   ر 

 ([.1/170(، ابن حجر، فتح الباري )1/127له في رزقه. ]انظر: ابن األثير، النهاية في غريب الحديث واألثر )
المعنى المراد في ، و رؤخْ ي   أي :أسَ نْ ي  ويكون في العمر والدين، وقوله  ،التأخير: النسء أ ث ر ه (:َّف يَّل ه ََّّ)ي ن س أ َّ (4)

، (5/44) ثرواأل الحديث غريب في النهاية]انظر: ابن األثير،  .ذكره ويخلد أجله ويؤخر الحديث يمد له في عمره
 [.(1/75) الباري فتحابن حجر، 

(، قال: 5986/ح رقم8/5، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، )البخاري (5)
َهاٍب، اْبن  ( )محمد بن مسلم َعن   ،)بن خالد( ع َقْيلٍ  َعنْ  ،)بن سعد( الل ْيث   َحد ثََنا ب َكْيٍر، ْبن   َيْحَيى َحد ثََنا : َقالَ  ش 

( من طريق عقيل بن خالد به )بلفظه(. وأخرجه 4/1982/2557مسلم )وأخرجهََّّ. َمال كٍ  ْبن   َأْخَبَرن ي َأَنس  
األيلي عن ابن شهاب  ( من طريق يونس بن يزيد2557/ح رقم4/1982(، ومسلم )2067/ح رقم3/56البخاري )
َّبه )بنحوه(.الزهري 

 .(172ص) األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجة دي،عْ انظر: الس   (6)
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ية من جحيم النيران، التقرب إلى اهلل _5َّ يم ، له عظبالطاعات الموجبة لنعيم الجنان والم نج 
محاربة من و  ،وحسن رعايته، والدفاع عنه ،ومحبته الجزاء في الدنيا وهو نيل ولية اهلل تعالى

و َي َعْن َأب ييحاربه،  َّم ن َّ:َّق ال َََّّّالل ه ََّّإ ن َّ»َّ:الل ه   َرس ول   َقالَ : َقالَ  ، ه َرْيَرةَ  وبيان ذلك فيما ر 
ل يًّاَّل يَّع اد ى ،َّ(1)آُذ ن ت ه ََّّف ق د ََّّو  ر ب  م اَّب الح  ب د يَّإ ل ي ََّّت ق ر ب ََّّو  ء ََّّع  ب ََّّب ش ي  م اَّإ ل ي ََّّأ ح  ت َّاَّم  ل ي ه ،َّف ت ر ض  َّع 
م ا ب د يَّي ز ال ََّّو  ت ىَّب الن و اف ل ََّّإ ل ي ََّّي ت ق ر ب ََّّع  ب ه ،َّح  ب ب ت ه ََّّف إ ُذ اَّأ ح  ع ه ََّّت َّك ن َّ:َّأ ح  م ع ََّّال ُذ يَّس م  ر ه ََّّب ه ،َّي س  ب ص  َّو 
ر ََّّال ُذ ي ي د ه ََّّب ه ،َّي ب ص  ش ََّّال ت يَّو  ل ه ََّّب ه ا،َّي ب ط  ر ج  يَّال ت يَّو  ي ن ه ،َّس أ ل ن يَّا  ن َّو ََّّب ه ا،َّي م ش  ط  ل ئ ن ََّّأل  ع  َّو 

ت ع اُذ ن ي يُذ ن ه ََّّاس    .(3)«(2)أل  ع 
 تهيبالطاعات والقربات سبب في نيل ولتعالى التقرب إلى اهلل يستفاد من الحديث أن و 
سبب في بالصالحات   أن التقرب إلى اهللمحبته وحفظه ونصره وتأييده، كما ونيل َّ،سبحانه

 وتلبية الحاجات. إجابة الدعوات،
 امتصديً  كان منومحاربًة له، وأن  معاداةً   معاداة أولياء اهللأشار الحديث إلى أن و 

 ذلكو  منصور، فهو عنه بالذب اهلل تكفل ومن مخذول، فهو الملك مالك ومحاربة الرب لعداوة
 .(4)أهمهم ما وكفاهم بكفايتهم، وقام فأحبهم محابه، في هلل اهلل أولياء موافقة لكمال

األعمال الصالحة سبب في حصول المودة في قلوب المؤمنين، قال التقرب إلى اهلل تعالى ب _6
ا﴿اهلل تعالى:  ُلَل ُهُمَالرَّْْح ُنَوُدًّ ي ْجع  َس  اِلي اتي لُواَالصَّ مي نُواَو ع  َآم  ين  ي

َاَّلَّ ، المعنى أن اهلل [96:مريم] ﴾إينَّ
الحديث ، وقد جاء في (5)، وي حبهم ويحببهم إلى المؤمنينى سيجعل لهم مودة في قلوب العبادتعال

:َّ»َّ: ، َقاَل: َقاَل َرس ول  الل ه   َعْن َأب ي ه َرْيَرةَ  ب ر يل  ب دااَّن اد ىَّج  َّع  ب  ت ع ال ىَّإ ُذ اَّأ ح  َّو  َّالل ه َّت ب ار ك  إ ن 
ب ر يل َّف يَّ ،َّث م َّي ن اد يَّج  ب ر يل  ب ه َّج  ب ه ،َّف ي ح  َّف ل نااَّف أ ح  ب  َّالل ه َّق د َّأ ح  َّف ل نااَّاإ ن  ب  َّالل ه َّق د َّأ ح  :َّإ ن  لس م اء 
َّاأل ر ض َّ َّف يَّأ ه ل  ع َّل ه َّالق ب ول  ي وض  ،َّو  َّالس م اء  ب ه َّأ ه ل  ب وه ،َّف ي ح  َّ.(6)«ف أ ح 

                                                           
 .(11/342، والمراد أي َأعَلمت ه ب أني م َحار ب َله .)انظر: ابن حجر، فتح الباري:اإلعالم واإليذان أعلمته )آُذ ن ت ه (: (1)
يُذ ن ه َّ) (2)  .(345/ 11:الباري فتحالمعنى المراد في الحديث أعذته مما يخاف. )ابن حجر،  (:أل  ع 
 ْبن   م َحم د   َحد ثَن ي(، قال: 6502/ح رقم8/105البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ) (3)

َلْيَمان   َحد ثََنا ،)القطواني( َمْخَلدٍ  ْبن   َخال د   َحد ثََنا َكَراَمَة، ْبن   ع ْثَمانَ   َأب ي ْبن   الل ه   َعْبد   ْبن   َشر يك   َحد ثَن ي ب اَلٍل، ْبن   س 
ٍر،  انفردَّبهَّالبخاريَّدونَّمسلم.. ه َرْيَرَة  َأب ي َعنْ  ،)بن يسار( َعَطاءٍ  َعنْ  َنم 

 .(87ص) األخيار عيون وقرة األبرار قلوب انظر: الس ْعدي، بهجة (4)
 (.2/354انظر: النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (5)
/ح 9/142، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب كالم الرب مع جبريل ونداء اهلل المالئكة، )البخاري (6)

َمد   َعْبد   َحد ثََنا ،)بن منصور( إ ْسَحاق   َحد ثَن ي(، قال: 7485رقم  اْبن   ه وَ  الر ْحَمن   ْبد  عَ  َحد ثََنا ،)بن عبد الوارث( الص 
يَناٍر، ْبن   الل ه   َعْبد   مسلم =  وأخرجه . َرْيَرةَ ه   َأب ي َعنْ  ،)الس مان( َصال حٍ  َأب ي َعنْ  ،)عبد اهلل بن دينار( يه  َأب   َعنْ  د 
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 ويؤخذ ،نهع والرضا ،إليه والميل بالمحبة له القلوب قبولالمراد بالقبول "قال ابن حجر: 
 الثواب لوحصو  للعبد، محبة اهلل إرادة الخيرالمراد بو  ،اهلل محبة عالمة الناس قلوب محبة أن منه
رادتهم ،له استغفارهم المالئكة بمحبةالمراد و  ،له  امطيعً  لكونه يهإل قلوبهم وميل ،له الدارين خير وا 
رادتهم ،الخير فيه اعتقادهم له العباد ومحبة ،له امحبً  هلل  .(1)"أمكن ما عنه الشر دفع وا 
والتمكين في الدين، وحلول األمن بعد في األرض،  فعل الطاعات سبب للخالفة كثار مناإل _7

نَُّهمَْ﴿: ، قال اهلل الخوف َل ي ْست ْخليف  اِلي اتي لُواَالصَّ مي نُْكْمَو ع  نُواَمي َآم  ين  ي َاَّلَّ َاَّللَُّ د  اََو ع  م  َك  رْضي
 
َاْْل ِفي

َب عَْ ْن َمي َُّهْم نل  ُب دِّ َل  َو  َل ُهْم ييَاْرت َض  َاَّلَّ ين ُهُم َدي َل ُهْم َّ َن  ُم كِّ َل  َو  ْم بْليهي َق  ْن َمي ين  ي
َاَّلَّ ْمنًاَاْست ْخل ف 

 
َأ ْم ْوفيهي َخ  دي

َُهمَُ يك  وَل 
ُ
َف أ يك  َذ ل َب ْعد  ر  ف  ْنَك  م  َو  يْئًا َش  َِبي ُكون  َيُْْشي َل  ْعبُُدون ِني

ُقونَ َي  اسي ، في هذه [55:النور] ﴾الْف 
الذين جمعوا بين اإليمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في األرض فيجعلهم  اآلية وعد اهلل 

الخلفاء والغالبين والمالكين لهذه األرض، كما استخلف الذين من قبلهم في زمن داود وسليمان 
 .(2)ا، وأن ي بدل خوفهم من عدوهم أمنً عليهما السالم وغيرهما

 اء،ستجابة الدعالهم والغم، وا ، وكشفبالطاعات سبب في تفريج الكرب التقرب إلى اهلل  _8
َي الل ه  َعْنه َماع َمَر  ْبن   الل ه   َعْن َعْبد  الحديث  فقد جاء في : َيق ول    الل ه   س ولَ رَ  َسم ْعت  : َقالَ  ،َرض 

ل ك م ََّّك ان ََّّم م ن ََّّ(3)ر ه ط ََّّث ل ث ة ََّّان ط ل ق َّ» ت ىَّق ب  اَّح  و  ،َّإ ل ىَّالم ب يت ََّّأ و  ل وه ََّّغ ار  ر ة ََّّد ر ت َّف ان ح ََّّف د خ  خ  َّم ن ََّّص 
، ب ل  ل ي ه م ََّّف س د ت ََّّالج  ،َّع  يك م ََّّال ََّّإ ن ه َّ:َّف ق ال واَّالغ ار  ه ََّّم ن ََّّي ن ج  ر ة ََّّه ُذ  خ  ال ح ََّّالل ه ََّّت د ع واَّأ ن ََّّال َّإ ََّّالص  َّب ص 

، م ال ك م  ل ََّّف ق ال ََّّأ ع  ن ه م ََّّر ج  ان ََّّأ ب و ان ََّّل يَّك ان ََّّالل ه م َّ:َّم  ،َّش ي خ  ك ن ت ََّّك ب ير ان  ب ق ََّّال ََّّو  ،َّق ب ل ه م اَّ(4)أ غ  َّأ ه لا
ء ََّّط ل ب ََّّف يَّ(5)ىَّب يف ن أ ََّّم االاََّّو ال َّ ماا،َّش ي  م اَّ(6)أ ر ح ََّّف ل م ََّّي و  ل ي ه  ت ىَّع  ل ب ت ََّّن ام ا،َّح  ب ََّّل ه م اَّف ح  َّوق ه م ا،غ 

ت ه م ا د  ج  ك ر ه ت ََّّن ائ م ي ن ََّّف و  ب ق ََّّأ ن ََّّو  ل ه م اَّأ غ  ،َّأ و ََّّأ ه لاََّّق ب  ل ىَّد ح َّو الق ََّّف ل ب ث ت ََّّم االا ،َّع  ر ََّّي د ي  َّأ ن ت ظ 

                                                           

( 3209/ح رقم4/111( من طريق أبي صالح الس مان به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )2637/ح رقم4/2030= )
 )بنحوه(. من طريق نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة

 .(10/462) الباري فتحابن حجر،  (1)
 .(24/412)انظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب  (2)
ظه. امرأة، ول واحد له من لف فيهم تكون ول األربعين إلى وقيلالرهط: هو ما دون العشرة من الرجال،  (:ر ه ط) (3)

 .(2/283:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير، 
ب ق (: (4)  اللبن من نصيبهما شرب في اأحدً  عليهما أقدم كنت ما أيوالمعنى  ،شيالع شربوهو  الغبوقمن  )أ غ 

 [.(1/161) الباري فتحابن حجر،  ،(3/341) واألثر الحديث غريب في النهاية]انظر: ابن األثير،  .يشربانه الذي

(:َّى)ف ن أ َّ (5)  الباري تحف]انظر: ابن حجر،  .بعد: أي ،في طلب الشيء يب   ىأْ نَ من الَنْأي وهو البعد، والمعنى  ب ي 
 ([.12/92) البخاري صحيح شرح القاري عمدة، العيني، (4/450)
(6) (َّ (:ف ل م   .(12/92:البخاري صحيح شرح القاري عمدة)العيني،  .النوم أخذهما حتى أبوي على أرجع لم أ ر ح 



20 
 

ا ت يق اظ ه م  ت ىَّاس  ق ََّّح  ،َّب ر  ر  ت ي ق ظ ا،َّالف ج  َّاب ت غ اء ََُّّذ ل ك ََّّف ع ل ت ََّّك ن ت ََّّن َّإ ََّّالل ه م ََّّغ ب وق ه م ا،َّف ش ر ب اَّف اس 
، ه ك  ج  ن اَّف ف رِّج ََّّو  ن ََّّم اَّع  ه ََّّم ن ََّّف يه ََّّن ح  ر ة ،َّه ُذ  خ  ت ََّّالص  يع ون َّي ََّّال ََّّش ي ئااَّف ان ف ر ج  ت ط  وج ََّّس  ر  َّق ال ََّّ،"الخ 
ق ال َّ:َّ"َّالن ب ي َّ ر ََّّو  ب ََّّك ان ت ََّّع مٍّ،َّب ن ت ََّّل يَّك ان ت ََّّالل ه م َّ:َّاآلخ  ،َّالن اس ََّّأ ح  ت ه اف أ ر ََّّإ ل ي  ه اَّع ن ََّّد  َّ،(1)ن ف س 

ت ن ع ت َّ ت ىَّم نِّيَّف ام  ،َّم ن ََّّ(2)س ن ة ََّّب ه اَّأ ل م ت ََّّح  اء ت ن ي،َّالسِّن ين  ط ي ت ه اَّف ج  ش ر ين ََّّف أ ع  م ََّّع  ين ار ََّّائ ة َّو  ل ىَّد  َّع 
لِّي ََّّأ ن َّ ب ي ن ََّّب ي ن يَّت خ  ه ا،َّو  ت ىَّف ف ع ل ت ََّّن ف س  ل ي ه ا،َّق د ر ت ََّّإ ُذ اَّح  ل ََّّال ََّّ:ق ال ت ََّّع  ات م ََّّت ف ض ََّّأ ن ََّّل ك ََّّأ ح  الخ 

(3)َّ

قِّه ،َّإ ال َّ ت ََّّب ح  ر ج  ق وع ََّّم ن ََّّف ت ح  ل ي ه ا،َّالو  ر ف ت ََّّع  ن ه اَّف ان ص  ب ََّّو ه ي ََّّع  ،َّلن اس َّاَّأ ح  ت ر ك ت ََّّإ ل ي  َّالُذ ه ب ََّّو 
ط ي ت ه ا،َّال ُذ ي ،َّاب ت غ اء ََّّف ع ل ت ََّّك ن ت ََّّإ ن ََّّالل ه م ََّّأ ع  ه ك  ج  ن اَّف اف ر ج ََّّو  ر ة ََّّف ان ف ر ج ت ََّّف يه ،َّن َّن ح ََّّم اَّع  خ  َّالص 
ي ر َّ يع ون ََّّال ََّّأ ن ه م ََّّغ  ت ط  وج ََّّي س  ر  ن ه اَّالخ  ق ال َّ:َّ"الن ب ي ََّّق ال ََّّ،"م  ر ت ََّّإ نِّيَّالل ه م َّ:َّالث ال ث ََّّو  ت أ ج  ر اء ،أ ََّّاس  َّج 

ط ي ت ه م َّ ر ه م ََّّف أ ع  ل ََّّغ ي ر ََّّأ ج  د ََّّر ج  ،َّل ه ََّّال ُذ يَّت ر ك ََّّو اح  ُذ ه ب  ر ه ََّّف ث م ر ت ََّّو  ن ه ََّّك ث ر ت ََّّت ىح ََّّأ ج  ،َّم  و ال  َّاأل م 
اء ن ي ين ََّّب ع د ََّّف ج  ب د ََّّي ا:َّف ق ال ََّّح  ر ي،َّإ ل ي ََّّأ دََِّّّالل ه ََّّع  ر ك ََّّم ن ََّّر ىت ََّّم اَّك ل َّ:َّل ه ََّّف ق ل ت ََّّأ ج  ب ل ََّّم ن ََّّأ ج  َّاإل 
ب د ََّّي ا:َّف ق ال ََّّ،(4)و الر ق يق ََّّو الغ ن م ََّّو الب ق ر َّ ت ه ز ئ ََّّال ََّّالل ه ََّّع  ،َّت ه ز ئ َّأ س ََّّال ََّّإ نِّي:َّف ق ل ت ََّّب ي،َّت س  ُذ ه ََّّب ك  َّف أ خ 
ت اق ه ،َّك ل ه ، ن ه ََّّي ت ر ك ََّّف ل م ََّّف اس  ،َّب ت غ اء َّاَُّذ ل ك ََّّف ع ل ت ََّّك ن ت ََّّف إ ن ََّّالل ه م ََّّش ي ئاا،َّم  ه ك  ج  ن اَّف اف ر ج ََّّو  ن ََّّم اَّع  َّن ح 
ت ََّّف يه ، ر ة ،َّف ان ف ر ج  خ  واَّالص  ر ج  َّ.(5)«ي م ش ون ََّّف خ 

وكشف  ،أن العمل الصالح سبب في تفريج الهم :أهمها ؛فوائد عظيمةإلى الحديث أشار 
 بصالح العمل،  الكرب والتوسل إلى اهللالشدة و استحباب الدعاء حال وفيه دليل على الغم، 

عل الكرب، وفيه دللة عظيمة على أن ففي العمل، وأنه ي نجي صاحبه عند وفيه فضل اإلخالص 
َّ.(6)الطاعات، والتقرب إلى اهلل بالقربات يكون موجًبا لستجابة الدعاء

                                                           
ت ه ا (1) ه ا(:َّع ن ََّّ)ف أ ر د   .(12/92) البخاري صحيح شرح القاري عمدة)العيني،  .الجماع طلب عن كناية ن ف س 
ي ]انظر: القاض .القحط سني من سنة بها نزلتحتى  أي . والمعنىوغشيتها بَها حلتأي  :)س ن ة ََّّب ه اَّأ ل م ت َّ) (2)

 [.(12/92) البخاري صحيح شرح القاري عمدة، العيني، (1/359) اآلثار صحاح على األنوار مشارقعياض، 
ل ََّّال َّ) (3) ات م (:َّت ف ض ََّّأ ن ََّّل ك ََّّأ ح  أي ل تكسره، وهو كناية عن افتضاض عذرة البكر، وقد يطلق على الوطء  الخ 

، (2/160) اآلثار صحاح على األنوار مشارقالحرام، وكسر خاتم اهلل الذي خلقها عليه. ]انظر: القاضي عياض، 
 [.(1/168)ابن حجر، فتح الباري 

 (.5/151المملوك ويطلق على الواحد والجمع والذكر واألنثى. )انظر: ابن حجر، فتح الباري: )الر ق يق (: (4)
صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجيًرا فترك األجير أجره فعمل فيه المستأجر فزاد  البخاري، (5)

 َعْيبٌ ش   َأْخَبَرَنا ،)الحكم بن نافع( الَيَمان   َأب و َحد ثََنا(، قال: 2272/ح رقم3/91أو عمل في مال غيره فاستفضل، )
َي الل ه  ع َمَر  ْبنَ  لل ه  ا َعْبدَ  َأن   ،)بن عمر( الل ه   َعْبد   ْبن   َسال م   َحد ثَن ي ،)محمد بن مسلم( الزُّْهر ي   َعن   ،)بن دينار( َرض 

( من 2743/ح رقم4/2099)ومسلم ، (3465/ح رقم4/172(، )2215/ح رقم3/79البخاري )وأخرجهَّ. َعْنه َما
 )بنحوه(. طريق نافع مولى ابن عمر عن عبد اهلل بن عمر

 .(1/275)والحكم  العلوم جامعابن رجب الحنبلي، انظر:  (6)
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ر ي ض ََّّال ح ث َّ:َّالث ان ي ََّّالم ط ل ب َّ ل ى ََّّو الت ح  ب ة ََّّالط اع ات ََّّف ع ل ََّّع  ج  ن ََّّال م و  ي ة ََّّة َّل ل ج  َّ.الن ار ََّّم ن ََّّو ال م ن جِّ
 لطاعاتا والتقرب إلى اهلل بالعديد منفعل الخيرات، على الكرام  الصحابة  النبي حثلقد 

العمل ، فا، ثم تأتي من كل جهة ثمارهاتمتد آثاره ةل الصالحعماأن األلهم ن وبي  ، وأنواع القربات
يدٍ سَ  َأب ي َعنْ أثناء حمله إلى قبره، كما جاء في الحديث  الصالح يستبشر به صاحبه ْدر ي   ع   ،الخ 

ع ت ََّّإ ُذ ا»َّ:َقالَ   الل ه   َرس ولَ  َأن   ض  ن از ة ََّّو  ت م ل ه ا(1)الج  ال ََّّ،َّو اح  ل ىَّالرِّج  ،َّع  ن اق ه م  ةا،َّت َّك ان ََّّف إ ن ََّّأ ع  ال ح  َّص 
ي ر ََّّك ان ت ََّّو ا  ن ََّّق دِّم ون ي،:َّق ال ت َّ ة ،َّغ  ال ح  ي ل ه اَّي ا:َّق ال ت ََّّص  ت ه اَّي س م ع ََّّه ا ب ََّّي ُذ ه ب ون ََّّأ ي ن ََّّو  و  َّك ل ََّّص 
ء َّ ،َّإ ال ََّّش ي  ن س ان  ل و ََّّاإل  ق ََّّس م ع ه ََّّو  ع   .(3)«(2)ص 

الجنازة بالصالح هو وصف لعمل صاحبها في  النبي يستفاد من الحديث أن وصف 
 هي األعمالف الدنيا، كما أن وصفها بغير الصالح هو ذكر لعمل صاحبها السيئ في الدنيا،

كما أن  خرة،اآل في مصيرهمآله و  عليها ويترتب الدنيا، هذه من بها يخرج التي اإلنسان حصيلة
ر من األعمال الصالحة، ويداوم عليها، ويطرق كل باب منها، كث  هذا الحديث مدعاة للمؤمن أن ي  

فكلما استزاد اإلنسان من العمل الصالح استحق أن يوصف بالصالح، وكان جديًرا بأن ينجيه 
َّموته برحمة اهلل تعالى. عمله الصالح بعد

من شأنه أن يكون سبًبا صالٍح على كل عمل  ي حر ض الصحابة  كان النبي ولقد 
َؤْيَبةَ  ْبن   َعْن ع َماَرةَ ، فَ النجاة من النارفي   (4)ر 

،  َاهلل   َرس ول   َقالَ  :َقال:َّ«َّ َّم ن ََّّالن ار ََّّ(5)ي ل ج ََّّال
ل ى ،ََّّط ل وع ََّّق ب ل ََّّص  ق ب ل َّالش م س  وب ه اَّو   .(6)«غ ر 

                                                           
ع ت َّ (1) ض  ن از ة (:َّ)و   .(8/112:البخاري صحيح شرح القاري عمدةالنعش. )العيني،  على الميت أي الج 
ع ق (: (2)  .اكثيرً  وتالم في استعمل ثم منه، مات وربما يسمعه، شديد صوت من اإلنسان على غشىي  المراد أي  )ص 

 .(3/32:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير، 
(، قال: 1314/ح رقم2/85البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، ) (3)

يدٍ  َعنْ  ،)بن سعد( الل ْيث   َحد ثََنا ،)بن أبي السرح( الل ه   َعْبد   ْبن   الَعز يز   َعْبد   َحد ثََنا ،بن كيسان( ) َسع   َأب يه   َعنْ  الَمْقب ر ي 
عَ  َأن ه   ،)كيسان بن سعيد المقبري( يدٍ  َأَبا َسم  ْدر ي   َسع  ( من طريق 1316/ح رقم2/86البخاري ) وأخرجه . الخ 

(، كالهما )عبد اهلل، وقتيبة( عن الليث بن 1380/ح رقم2/100عبد اهلل بن يوسف، ومن طريق قتيبة بن سعيد )
 سعد به )بنحوه(.

ؤ ي ب ة :َّب ن ََّّع م ار ة َّ (4) وله فة، الثقفي، الكوفي، أبو زهرة، سكن الكو  ثقيف، بن جشم بني منعمارة بن رؤيبة هو  ر 
ي انظر: ابن عبد البر، الستيعاب ف] حديثان، روى له مسلم وغيره، وآخر من روى عنه حصين بن عبد الرحمن.

 [.(4/477) الصحابة تمييز في اإلصابة ، ابن حجر:(3/1142) معرفة األصحاب
الولوج: الدخول، يلج: أي يدخل، والمعنى المراد ل يلج النار أي ل يدخلها. ]انظر: القاضي عياض،  (:ي ل ج َّ) (5)

 [.(5/224) واألثر الحديث غريب في النهاية، ابن األثير، (2/286) اآلثار صحاح على األنوار مشارق
 ، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب فضل صالتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما= مسلم (6)
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اب ن أنهما من أسبوبي   ،الفجر والعصر في هذا الحديث إلى أهمية صالتي أشار النبي 
 ألجل ؛بالمحافظة باألمر الوسطى الصالة تخصيص أنة، وقيل النجاة من النار ودخول الجن

وخص ، (1)والغفلة النوم حال في تأتي ألنها الصبح؛ صالة: الصلوات وأشق ،ذلك في المشقة
 على ظحاف فمن ربهم، الجنة أهل خواص رؤية وقتهذين الوقتين بالذكر واألمر؛ ألنهما  النبي 
 ممن يكون نأ له يَ ج  ر   فيهما القلب وحضور وخشوعهما وأدائهما مواقيتها على الصالتين هاتين
 .(2)في الجنة في وقتهما اهلل إلى ينظر

 وبين أن ،جنة الرحمنإلى  إلنسانتصل باالطاعات التي فعل على  حث النبي و كما 
ن العمل  : َقالَ  ،اب  اْلَخط   ْبن   ع َمرَ  َعنْ فَ  عظيم، فإن أجرهل يكلف صاحبه إل زمًنا يسيًرا  كانوا 
ب ر ََّّاهلل َّ:َّال م ؤ ُذِّن ََّّق ال ََّّإ ُذ ا»َّ:اهلل   َرس ول   َقالَ  ،َّاهلل ََّّأ ك  ب ر  د ك م ََّّف ق ال ََّّأ ك  ،َّاهلل ََّّب ر َّأ ك ََّّاهلل َّ:َّأ ح  ب ر  :َّق ال ََّّث م ََّّأ ك 

ه د َّ ه د َّ:َّق ال ََّّاهلل ،َّإ ال ََّّإ ل ه ََّّال ََّّأ ن ََّّأ ش  ه د َّ:َّق ال ََّّث م ََّّاهلل ،َّإ ال ََّّإ ل ه ََّّال ََّّأ ن ََّّأ ش  م دااَّن َّأ ََّّأ ش  :َّق ال ََّّاهلل ََّّر س ول ََّّم ح 
ه د َّ م دااَّأ ن ََّّأ ش  ي َّ:َّق ال ََّّث م ََّّاهلل ،َّر س ول ََّّم ح  ل ىَّح  ة ،َّع  ل  ل ََّّال َّ:َّق ال ََّّالص  و  :َّق ال ََّّث م ََّّب اهلل ،َّإ ال ََّّو ة َّق ََّّو ال ََّّح 
ي َّ ل ىَّح  ،َّع  ح  ل ََّّال َّ:َّق ال ََّّال ف ل  و  ب ر ََّّاهلل َّ:َّق ال ََّّث م ََّّب اهلل ،َّإ ال ََّّق و ة ََّّو ال ََّّح  ،َّاهلل ََّّأ ك  ب ر  ب ر ََّّاهلل َّ:َّق ال ََّّأ ك  َّاهلل ََّّأ ك 
، ب ر  ل ََّّق ل ب ه ََّّم ن ََّّاهلل ََّّإ ال ََّّإ ل ه ََّّال َّ:َّق ال ََّّاهلل ،َّإ ال ََّّإ ل ه ََّّال َّ:َّق ال ََّّث م ََّّأ ك  ن ََّّد خ  َّ.(3)«ة َّال ج 

 نمفي األذان ن استحباب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله؛ ألالحديث هذا يستفاد من 
 ل: بقولهانه سبح إليه األمور وتفويض لطاعته، والستسالم اهلل، على والثناء واإلعظام، التوحيد
جابتهاو  سمعها، لمن وترغيب دعاء هيف العظيم، العلى باهلل إ ل قوة ول حول  بل بلفظها تكون ل ا 
ذا ،والنقياد التسليمالخضوع و  من ي طابقها بما  وجماع ،يماناإل حقيقة حاز فقد للعبد هذا حصل وا 

 .(4)الجنان واستوجب ،اإلسالم

                                                           

يمَ  ْبن   َيْعق وب   َحد ثَن ي(، قال: 634/ح رقم1/440)   =  ، إ ْبَراه   َشْيَبان   َحد ثََنا ب َكْيٍر، ب يأَ  ْبن   َيْحَيى َحد ثََنا الد ْوَرق يُّ
َؤْيَبةَ  ْبن   ع َماَرةَ  اْبن  )أبوبكر(  َعن   ع َمْيٍر، ْبن   اْلَمل ك   َعْبد   َعنْ  ،)بن عبد الرحمن( َؤْيَبةَ  ْبن   ةَ ع َمارَ  َعنْ ، ر  وأخرجهََّّ. ر 

ي سعر بن كدام، والبختر وم ،إسماعيل بن أبي خالدعن  من طرقَّمسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث
 .(بنحوهرؤيبة به )عن أبي بكر بن عمارة بن  ثالثتهمبن المختار، 

 .(1/172) األحكام عمدة شرح األحكام إحكامابن دقيق العيد، انظر:  (1)
 .(1/176) الباري شرح صحيح البخاري فتحانظر: ابن رجب الحنبلي،  (2)
ثم يسأل  ، كتاب الصالة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي مسلم صحيحمسلم،  (3)

وٍر، ْبن   إ ْسَحاق   َحد ثَن ي قال: ،(385/ح رقم289/ 1) له الوسيلة، ، َجْهَضمٍ  ن  بْ  م َحم د   َجْعَفرٍ  َأب و َأْخَبَرَنا َمْنص   الث َقف يُّ
يل   َحد ثََنا َبْيب   َعنْ  َغز ي َة، ْبن   ع َماَرةَ  َعنْ  َجْعَفٍر، ْبن   إ ْسَماع  م   ْبن   َحْفص   َعنْ  اٍف،إ سَ  ْبن   الر ْحَمن   َعْبد   ْبن   خ   ْبن   َعاص 
، ْبن   ع َمرَ   اري.ـهَّمسلمَّدونَّالبخــردَّبـانف .اْلَخط اب   ْبن   ع َمرَ  د ه  ـجَ  َعنْ  ،)عاصم بن عمر( ه  ـَأب ي َعنْ  اْلَخط اب 

 .(2/253) مسلم بفوائد المعلم إكمالانظر: القاضي عياض،  (4)
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ولها، دهم بدخوَيع  َبهم بالجنة على تحريضهم فحسب بل كان ي رغ    ولم يقتصر النبي
طعام المساكين،ومن ذلك حثه إ وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، ففي  ياهم على الصيام، وا 

ب ح ََّّم ن َّ»َّ:اهلل   َرس ول   َقالَ : َقالَ  ،ه َرْيَرَة  َأب ي الذي َعنْ الحديث  ن ك م ََّّأ ص  م ََّّم  ائ ماا َّال ي و  َّال َّق ََّّ«ص 
ن ك م ََّّت ب ع ََّّف م ن َّ:َّ»ق ال ََّّ:َّأ ن ا،ب ك ر ََّّأ ب و م ََّّم  ن از ةا َّال ي و  َّأ ط ع م ََّّف م ن َّ:َّ»ق ال ََّّن ا،:َّأ َّ ب ك ر ََّّأ ب وَّق ال ََّّ«ج 
ن ك م َّ م ََّّم  ك يناا َّال ي و  ن ك م ََّّع اد ََّّف م ن َّ:َّ»ق ال ََّّأ ن ا،َّ: ب ك ر ََّّأ ب وَّق ال ََّّ«م س  م ََّّم  ا َّال ي و  :َّب ك رَّب وأ ََّّق ال ََّّ«م ر يضا
ت م ع ن ََّّم ا:َّ» اهلل ََّّر س ول ََّّف ق ال ََّّأ ن ا، ،َّف يَّاج  ر ئ  ل ََّّإ ال ََّّام  ن ة ََّّد خ   .(1)«ال ج 

على دخول الجنة  للصحابة  واضحة على حث النبي  في هذا الحديث دللةو َّ
بين الصيام والصدقة واتباع الجنائز وعيادة  فجمع النبي  العبادات ل  بعظيم الطاعات وأجَ 

سبب في دخول الجنة بال محاسبة  الخصال األربعةهذه  أن اجتماع ن للصحابة المرضى ثم بي  
ل فمجرد اإليمان يوجب بفضل اهلل دخول الجنة، واجتماعها  ول مجازاة على شيء من عمل، وا 

 .(2)الجنة ووجوب الخاتمة، سنوح   السعادة، دوام يدل علىيوم واحد في 
في أعالي  األعمال التي يصل اإلنسان من خاللها إلى مرافقته  على  حث النبيكما 

في الحديث فالجنان، ومن أمثلة ذلك تحريضه للصحابة الكرام يوم أ حد على الجهاد في سبيل اهلل، 
م ََّّأ ف ر د َََّّّاهلل ََّّر س ول ََّّأ ن ََّّ،َمال ٍك  ْبن   َأَنس   َعنْ  د ََّّي و  ار ََّّم ن ََّّس ب ع ة ََّّف يَّأ ح  ل ي ََّّاأل  ن ص  ر ج  َّم ن ََّّن َّو 

، ي ش  ق وه ََّّف ل م اَّق ر  ن اَّي ر د ه م ََّّم ن َّ»َّ:ق ال ََّّ،(3)ر ه  ل ه ََّّع  ن ة  َّو  ن ة َّال ََّّف يَّر ف يق يَّه و َّ»َّأ و ََّّ«ال ج  ل ََّّ،َّف ت ق د م َّ«ج  َّر ج 
،َّم ن َّ ار  ت ىَّف ق ات ل ََّّاأل  ن ص  ،َّح  ا،َّر ه ق وه ََّّث م ََّّق ت ل  ل ه ََّّن اع ََّّي ر د ه م ََّّم ن َّ:َّ»ف ق ال ََّّأ ي ضا ن ة  َّو  َّه و َّ»َّأ و َّ«َّال ج 

ن ة ََّّف يَّر ف يق ي ل ََّّف ت ق د م ََّّ،«ال ج  ،َّم ن ََّّر ج  ار  ت ىَّف ق ات ل ََّّاأل  ن ص  ،َّح  ل َّي ََّّف ل م ََّّق ت ل  ت ىَّك ُذ ل ك ََّّز  َّالس ب ع ة ،َّق ت ل ََّّح 
ب ي ه ََّّاهلل ََّّر س ول ََّّف ق ال َّ اح  ف ن اَّم ا:َّ»ل ص  اب ن اَّأ ن ص  ح  َّ.(5)«(4)أ ص 

                                                           
 َحد ثََنا(، قال: 1028/ح رقم2/713مسلم، كتاب الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر، ) صحيح مسلم، (1)

، َيْعن ي)بن معاوية(  َمْرَوان   َحد ثََنا، ع َمرَ  َأب ي اْبن   )محمد بن يحيى(  َأب ي َعنْ  َكْيَساَن، ْبن  ا َوه وَ  َيز يدَ  َعنْ  اْلَفَزار ي 
( من طريق محمد 1028/ح رقم4/1857مسلم )وأخرجهَّ. ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  ،ولى عزة()سلمان م اأْلَْشَجع ي   َحاز مٍ 

 بن أبي عمر المكي به )بلفظه(.
 بتصرف. (7/391) مسلم بفوائد المعلم إكمال القاضي عياض، (2)
ْنه   َوَقر ب وا َغش وه   َأيْ  ر ه ق وه (:) (3) َيه ، َوق يل َأيْ  َأْرَهَقه   م  ]انظر: القاضي عياض،  ذلك إل في المكروه ل ي ستعمل َغش 

 [.(12/147مسلم ) على النووي ، النووي، شرح(1/301) اآلثار صحاح على األنوار مشارق
ف ن ا (4) اب ن ا(:َّ)أ ن ص  ح   األنصار خرجت لب للقتال يخرجا لم القرشيين لكون األنصار قريش أنصفتالمعنى أي ما  أ ص 

 (.12/148النووي على مسلم:. )النووي، شرح واحد بعد واحد
 ْبن   َهد اب   وَحد ثََنا(، قال: 1789/ح رقم3/1415مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أحد، ) (5)

، َخال دٍ  يُّ ََّمال ٍك. ْبن   َأَنس   َعنْ ، ْلب َنان ي  ا)بن أسلم(  ثَاب تٍ وَ  ،)بن جدعان( َزْيدٍ  ْبن   َعل ي   َعنْ  َسَلَمَة، ْبن   َحم اد   َحد ثََنا اأْلَْزد 
َّانفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاري.
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على توجيه أصحابه وتحريضهم على الجهاد في  يستفاد من الحديث حرص النبي و 
 فيها، وفيه دللة على فضيلة الجهاد في سبيل اهلل بهم بالجنة ووعدهم برفقته سبيل اهلل حيث رغ  

يلة ، وفيه إشارة إلى فضإلى أعالي الجنانوأنه من أفضل األعمال التي تصل باإلنسان  تعالى،
 .في سبيل اهلل ثرة تضحياتهماألنصار وك

 كفالة وجعلها سبًبا لمرافقته في الجنان من األعمال التي حث عليها النبي كما أن 
َّ:َقالَ  الن ب ي   َعن   ،َسْعٍد  ْبن   َعْن َسْهل  واإلحسان إليهم، فقد جاء في الحديث األيتام ورعايتهم 

ك اف ل ََّّأ ن ا» ن ة ََّّف يَّالي ت يم ََّّو  ق ال ََّّ«ه ك ُذ اَّالج  ب ع ي ه ََّّو  س ط ىَّالس ب اب ة ََّّب إ ص   وفي رواية أخرى عند ،(1)و الو 
َّ(4)ك ه ات ي ن ََّّو ه و ََّّأ ن ا (3)ل غ ي ر ه ََّّأ و ََّّل ه ََّّ(2)ال ي ت يم ََّّك اف ل َّ»: اهلل   َرس ول   َقالَ : َقالَ  ،ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  مسلم

ن ة ََّّف ي َّ.(5)«ال ج 
 من ضم يتيًما وكفله وأنفق عليه من َطْول ه  فإذا كانإلى فضيلة عظيمة  هذا الحديثفي و 

في   مع الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا نال ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل رسول اهلل
وق  كثير تحصل لمن  وهذه الفضيلة، (6)الجنة وليس بين السبابة والوسطى في الطُّول  ول في اللُّص 

 .(7)أو من مال اليتيم بولية شرعية كفل اليتيم من ماله
  للنبي ًقارفي الجنة في ليكون به العمل في يرغب أنويستحب لكل من سمع هذا الحديث 

 أفضل اآلخرة في  اهلل عند منزلة ول أجمعين عليهم اهلل صلوات والمرسلين النبيين ولجماعة
 .(8)عليهم السالم األنبياء مرافقة من

                                                           
 َعْبد   َحد ثََنا(، قال: 6005/ح رقم8/9البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيًما، ) (1)

، َعْبد   ْبن   الل ه   : َقالَ  ،)سلمة بن دينار( َأب ي َحد ثَن ي: َقالَ  َحاز ٍم، َأب ي ْبن  )بن سلمة(  الَعز يز   َعْبد   َحد ثَن ي: َقالَ  الَوه اب 
( من طريق عمرو بن زرارة عن 5304/ح رقم7/53وأخرجه البخاري ) . الساعدي((َسْعٍد  ْبنَ  َسْهلَ  َسم ْعت  

 عبد العزيز بن أبي حازم به )بنحوه(.
(:َّ)ك اف ل َّ (2)  .(4/192:واألثر ثالحدي غريب في النهاية)ابن األثير،  .له المربي اليتيم بأمر القائم: الكافل ال ي ت يم 
َّل غ ي ر ه (:) (3)  وخالته وعمته خالهو  وعمه وأخته وأخيه وجدته وأمه كجده له قريباً  يكون أنأي  لهالمراد بقوله  ل ه َّأ و 

 .(18/113:مسلم على النووي شرح. )النووي، اأجنبيً  يكون أنالمراد  لغيره والذي ،أقاربه من وغيرهم
 .(4/192:رواألث الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .والوسطى السبابة أصبعيه إلى إشارة (:)ك ه ات ي ن ََّّ(4)
/ح 4/2287صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إلى األرملة والمسكين واليتيم، ) مسلم، (5)

يَسى، ْبن   إ ْسَحاق   َحد ثََنا َحْرٍب، ْبن   ز َهْير   َحد ثَن ي(، قال: 2983رقم  َزْيدٍ  ْبن   َثْور   َعنْ  ،)بن أنس( َمال كٌ  َحد ثََنا ع 
،  اري.ــهَّمسلمَّدونَّالبخــانفردَّب . ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  ي َحد ث   ،)سالم مولى ابن مطيع( اْلَغْيث   َأَبا َسم ْعت  : َقالَ  الد يل ي 

 .(8/434) الستذكارانظر: ابن عبد البر،  (6)
 .(18/113) مسلم على النووي شرحانظر: النووي،  (7)
 .(9/217)البخاري  صحيح شرحابن بطال، انظر:  (8)
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األعمال الصالحة الموجبة للجنان والمنجية من النيران ومن خالل ما سبق يتبين لي أن 
ن ر الخطايا والسيئات، ويجري أجرهيتكفسبب في لها فوائد وثمار مرافقة لدخول الجنة فهي  ا وا 
  توفيق اهلل منعه من فعلها، وبها يحظى علىعذر عجز المداوم عليها على فعلها لمرض و 

والدفاع عنه ، ومحبته البركة والنماء في الرزق، وبها ينال ولية اهلل سعيدة طيبة تشملها  حياةو 
ور ب في الدنيا له القبول  تعالى قلوب المؤمنين، ويكتب اهلل المودة له فيتحصل ، وبها إذا ما ح 

زالة الهموم  .والغموم في األرض، ويحصل له تفريج الكربات وا 
على كل عمل من شأنه أن يكون سبًبا  ، حث النبي قرباتوال وألهمية هذه الطاعات

على  حثو في النجاة من النار، ومن ذلك حثه على المحافظة على صالتي الفجر والعصر، كما 
، ومن ذلك إجابة المؤذن، والمداومة على الصيام، الطاعات التي تكون سبًبا في دخول الجنان

طعام الطعام، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، كما حث  على األعمال التي يصل اإلنسان  وا 
 ، ومن ذلك كفالة األيتام ورعايتهم.من خاللها إلى مرافقة النبي 
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َّث َّال َّالث ََّّث َّح َّب َّالم َّ
َّار َّالن ََّّن َّم ََّّة َّي َّجَِّّن َّم َّال َّو ََّّة َّن َّج َّل َّل ََّّة َّب َّج َّو َّالم ََّّاب َّب َّس َّاأل  ََّّة َّف َّر َّع َّم ََّّى َّل َّع ََّّ ة َّاب َّح َّالص ََّّص َّر َّح َّ

ل   الكرام  لقد حرص الصحابة وجنة  ،هم إلى بر األمانعلى معرفة األعمال التي ت وص 
 ،عدهم عن النيراناتب، و تقربهم من الجنانعن الطاعات التي  الرحمن، فكانوا يسألون رسول اهلل 

،  َبلٍ جَ  ْبن   م َعاذ   َعنْ ، فَ والقربات وشوقهم لمتثال هذا الطاعات ي دلل على مدى حرصهموهذا 
ْنه   َقر يًبا َيْوًما َفَأْصَبْحت   َسَفٍر، ف ي  الن ب ي   َمعَ  ك ْنت  َّ:َقالَ  ، َوَنْحن   م  ير   الل ه   َرس ولَ  َيا: ْلت  َفق   َنس 

ل ن ي ب َعَملٍ  َأْخب ْرن ي د ن ي الَجن ةَ  ي ْدخ  ، َعن   َوي َباع  ،َّن َّع ََّّس أ ل ت ن يَّل ق د َّ»َّ:َقالَ َّالن ار  يم  ير ََّّو ا  ن ه ََّّع ظ  ل ىَّل ي س  َّع 
ل ي ه ،َّالل ه ََّّي س ر ه ََّّم ن َّ ر ك ََّّو ال ََّّالل ه ََّّت ع ب د ََّّع  ت ق يم ََّّش ي ئاا،َّب ه ََّّت ش  ت يَّة ،الص ل ََّّو  ت ؤ  ت ص وم ََّّالز ك اة ،َّو  ،َّو  ان  َّر م ض 

ت ح ج َّ َّ.(1)«الب ي ت ََّّو 
                                                           

 َحد ثََنا(، قال: 2616/ح رقم5/11الترمذي، سنن الترمذي، أبواب اإليمان، باب ما جاء في حرمة الصالة، ) (1)
، م َعاذٍ  ْبن   الل ه   َعْبد   َحد ثََنا: َقالَ  ع َمرَ  َأب ي اْبن  )محمد بن يحيى(  ْنَعان يُّ م   َعنْ  ،ن راشد()ب َمْعَمرٍ  َعنْ  الص   ْبن   َعاص 

، َأب ي ود  ( 3973/ح رقم2/1314ابن ماجه ) وأخرجه .َجَبلٍ  ْبن   م َعاذ   َعنْ  ،)شقيق بن سلمة( َوائ لٍ  َأب ي َعنْ  الن ج 
وأخرجه النسائي (، 22016/ح رقم36/344. وأخرجه أحمد )من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر به )بنحوه(

( من طريق معمر بن راشد 266م/ح رق20/130والطبراني في الكبير )(، 11330/ح رقم10/214في الكبرى )
وفي اإليمان  (،3314/ح رقم1/158(، وابن أبي شيبة )22068/ح رقم36/387وأخرجه أحمد ) به )بنحوه(.

(، والبيهقي في 304/ح رقم20/147(، والطبراني في الكبير )561/ح رقم1/455) (، والطيالسي1/ح رقم1/16)
والطحاوي (، 22122/ح رقم36/433وأخرجه أحمد )( من طريق عروة بن النزال، 2549/ح رقم4/299الشُّعب )

(، وفي الشاميين 115/ح رقم20/63(، والطبراني في الكبير )1478/ح رقم4/116في شرح مشكل األثار )
( من طريق عبد الرحمن بن غنم، وأخرجه الطبراني في 214/ح رقم1/447(، وابن حبان )222/ح رقم1/139)

(، 17797/ح رقم9/35(، والبيهقي في الكبرى )3548/ح رقم2/447(، والحاكم )291/ح رقم20/142الكبير )
( من طريق 1366م/ح رق3/264(، والشاشي )4/376(، وأبو ن عيم في الحلية )4607/ح رقم7/33وفي الشُّعب )

واإلسنادَّفيه:َّ)بنحوه(.   ميمون بن أبي شبيب، ثالثتهم )عروة، وعبد الرحمن، وميمون( عن معاذ بن جبل
هـــ(، والَعَدني نسبة إلى بلدة من بالد اليمن 243مكة )ت نزيل اهلل عبد أبو ني:د َّ_محمدَّبنَّيحيىَّبنَّأبيَّعمرَّالع َّ

ابن معين فقال: وثقهَّ [،(9/249) األنساب، السمعاني، (26/639) الكمال تهذيبيقال لها عدن، ]انظر: المزي، 
، (9/98:الثقات، وابن حبان فذكره في ثقاته، )ابن حبان، (3/60:الدوري رواية -معين ابن تاريخبن معين، "ثقة"، )ا

أحمد عمن ي كتب الحديث؟، ، وس ئل اإلمام (48ص للدارقطني البرقاني سؤالت، لدارقطني فقال: "ثقة"، )البرقانيوا
 احديثً  عنده ورأيت غفلة به وكان اصالحً  رجاًل  كانأبو حاتم فقال: " وتوسطَّفيهفقال: "أما بمكة فابن أبي عمر"، 

، ومسلمة بن القاسم (8/124:والتعديل الجرحابن عيينة، وكان صدوًقا"، )ابن أبي حاتم،  عن به حدث اموضوعً 
، (2/230:الكاشفافظ"، )الذهبـي، ، ولقبه الذهبي: "بالح(9/520:التهذيب تهذيبفقال: "ل بأس به"، )ابن حجر، 

قلت:َّ، (513ص التهذيب تقريب)ابن حجر، ة"، ـان لزم ابن عيينــوك المسند صنف صدوقال ابن حجر: "وقــ
=َََّّّ، (16/158:الكمال تهذيب)انظر: المزي،  ،هـــــ(190)ت يُّ ان  عَ نْ الص   شيطنَ  بن _عبدَّاهللَّبنَّمعاُذ: هوَّثقة.
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، "رزاقـلا عبد من أوثقال: "ــفق ةـة الصدوق"، وأبو زرعــبن معين فقال: "ثقة"، ومسلم فقال: "الثقيحيى  وثقه=َّ
 من أوثق هو، وأبو حاتم فقال: "(2/777:البرذعي أسئلة على أجوبته في الرازي زرعة ألبي الضعفاء)أبو زرعة، 

، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، ]ابن حبان، (5/173:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، الرزاق عبد
َّفيه[، (8/213) الكمال تهذيب إكمال، مغلطاي، (7/34) الثقات َّمن:َّوتوسط هشام بن يوسف فقـال:  كل

 في الكاملال: "أرجو أنه ل بأس به"، )ابن عـدي، ــ، وابن عـدي فق(5/212:الكبير خ"صدوق"، )البخاري، التاري
 تحامل صدوق، وابن حجر فقال: "(1/599:الكاشفال: "صدوق"، )الذهبي، ، والذهبي فق(5/395:الالرج ضعفاء
أحمد فقال: "رأيته ولم أكتب عنه شيًئا"، اإلمام  وضعفه، (324ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، الرزاق عبد عليه

العقيلي، وابن الجوزي، والذهبي في ، وذكره (3/130:اهلل عبد ابنه رواية - الرجال ومعرفة العلل)أحمد بن حنبل، 
ابن الجوزي، الضعفاء  (،2/308الكبير )العقيلي، الضعفاء ]انظر:  ضعفائهم، فقد اتهمه عبد الرزاق بالكذب

  هوَّثقة.قلت:َّ([، 1/358)الذهبي، المغني في الضعفاء  (،2/143) كونوالمترو 
، ولكن (283ص) التحصيل جامع(، والعالئي في 219أورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص _معمرَّبنَّراشد:

 الكوفي، هم،مول األسدي، ودج  الن   أبي ابن وهوَّ:بهدلةَّ_عاصمَّبنل يضره، فلم يرسل عن عاصم بن أبي النجود. 
َّهـــ(، واخت ل َف في بهدلـة فقيل: بهدلـة أبوه، وي كنى أبـا الن ج ود، وقيل: بهدلة اسم أمه،128)ت المقرئ بكر أبو

 ،"هــديثــأ في حـان كثير الخطــه كـة إل أنـثقابن سعد فقـــال: " هـوثق ،(473 /13:الــالكم تهذيبَّالمزي،َّ)انظر:
 نمعي بنا كالم من)يحيى بن معين، ، "ثقة ل بأس به": فقال بن معينوا(، 6/317الطبقات الكبرى:ابن سعد، )

، وأحمد فقال: "ثقة رجل صالح خير ثقة"، وقال مرة: "ليس به بأس"، (64ص رواية ابن طهمان – الرجال في
 اهلل عبد بنها رواية - الرجال ومعرفة العللوقال في رواية المروذي: "ليس به بأس وكأنه ليبنه"، ]أحمد بن حنبل، 

 داود أبي سؤالت[، وقال مرة: "شيخ ثقة"، )أحمد بن حنبل، (54ص) وغيره المروذي رواية، (3/25)، (1/420)
 (،2/6الثقات:العجلي، ، )"في القرآن اصاحب سنة وقراءة كان ثقة رأسً "وقال العجلي: ، (293ص أحمد لإلمام
وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "في حديثه (، 6/341:الجرح والتعديلابن أبي حاتم، ) ،"ثقة"أبو زرعة:  وقال

، وقال النسائي: "ليس به بأس"، (3/197:والتاريخ المعرفةاضطراب، وهو ثقة"، )يعقوب بن سفيان الفسوي، 
 وكان من"فقال: ابن حبان في الثقات، وزاد  ، وابن شاهينوذكره ابن حبان (،13/478:تهذيب الكمالالمزي، )

: فقال أبو حاتم وتوسطَّفيه([، 147ابن شاهين، تاريخ أسماء الثقات )ص (،7/256) الثقات]ابن حبان، ، "القراء
ثبت في القراءة، وهو في الحديث ": فقال والذهبي(، 6/341)ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ،الحديث" صالح"

 مرة: "إمام صدوق"،وقال (، 2/357:ميزان العتدالالذهبي، ، )"حسن الحديث"، وزاد فقال: "دون الثبت صدوق يهم
تقريب ابن حجر، ، )"صدوق له أوهام حجة في القراءة"َّابن حجر:قال و ، (204ص الضعفاء ديوان)الذهبي، 
، (6/341:والتعديل الجرحة بن الحجاج، )ابن أبي حاتم، ـ: شعبلَّمنـوتكلمَّفيَّحفظهَّك، (285ص التهذيب

 (،317 /6ات الكبرى:ــــالطبقابن سعــد، )، وابن سعد، (40 /5:التهذيب تهذيبة، )ابن حجر، ـوحمــاد بن سلمــ
، (162ص داود ألبي اآلجري سؤالت، وأبو داود، )أبو داود، (25/228:دمشق تاريخوابن معين، )ابن عساكر، 

، (3/197:اريخوالت المعرفةالفسوي: "في حديثه اضطراب"، )يعقوب بن سفيان الفسوي، بن سفيان وقال يعقوب 
 تاريخوقال ابن خراش: "في حديثه نكرة"، وقال العقيلي: "لم يكن فيه إل سوء الحفظ"، )ابن عساكر، 

ي: "في ، وقال الدارقطن(5/40:التهذيب تهذيب، وقال البزار: "لم يكن بالحافظ"، )ابن حجر، (25/239:دمشق
 =    هين، والذهبي في ضعفائهما، ، وذكره ابن شا(49ص للدارقطني البرقاني سؤالت، )البرقانيحفظه شيء"، 
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تكون سبًبا في دخولهم عن األعمال التي   الصحابة الكرام يسألون رسول اهللكما كان 
ْلت ه   إ َذا َعَملٍ  َعَلى د ل ن ي: َفَقالَ  ، الن ب ي   َأَتى َأْعَراب يًّا َأن  َّ:ه َرْيَرَة  َأب ي َعنْ فَ ،َّالجنة  ت  َدَخلْ  َعم 
ت ق يم ََّّش ي ئاا،َّب ه ََّّت ش ر ك ََّّال ََّّالل ه ََّّت ع ب د َّ»َّ:َقالَ  الَجن َة، ت وب ة ،َّالص ل ة ََّّو  ة ،َّالز ك اة ََّّت ؤ دِّيو ََّّالم ك  وض  َّالم ف ر 
ت ص وم َّ ان ََّّو  ي: َقالَ َّ«ر م ض  ي َوال ذ  ه   َنْفس  َّس ر ه ََّّم ن َّ»َّ:الن ب يُّ  الَ قَ  َول ى، َفَلم ا َهَذا، َعَلى َأز يد   لَ  ب َيد 

ل ََّّإ ل ىَّي ن ظ ر ََّّأ ن َّ ن ة ،َّأ ه ل ََّّم ن ََّّر ج  َّ.(1)«ه ُذ اَّإ ل ىَّف ل ي ن ظ ر ََّّالج 
 الجنة، إلى رغبتهم شدة من  الصحابة عليه كان بيان ماإشارة إلى الحديث هذا في 

 نفسه شغلي   له أن ينبغي فال العاقل، على الواجب هو وهذا دخولها، في سبًبا يكون عما وبحثهم
َ﴿ :كما أخبر رب العزة  العظيم الفوز هو دخولها فإن ذلك، بغير ل  ْدخي

ُ
أ َو  َانلَّاري َع ني ْنَزُْحزيح  م 

ف 
ت اُعَالُْغُرورَي َم 

نْي اَإيلَّ اَاِْل ي اةَُادلُّ م  َو  ْدَف از  ق  َف    .(2)[185:عمران آل]َّ﴾اْْل نَّة 
اء الجنة رجاألعمال إلى يبحثون عن أقرب  ليس ذلك فحسب بل كان الصحابة الكرامو 

م ال ََّّأ ي ََّّاهلل ،َّن ب ي ََّّي ا:َّق ل ت ََّّ:َقالَ  ،َمْسع وٍد  ْبن   اهلل   َعْبد   َعنْ نيلها والت نعم بنعيمها، فَ  َّإ ل ىَّر ب َّأ ق ََّّاأل  ع 
ن ة   ة َّ:َّ»ق ال ََّّال ج  ل  ل ىَّالص  م اُذ ا:َّق ل ت ََّّ«م و اق يت ه اَّع  م اُذ ا:َّق ل ت ََّّ«ال و ال د ي ن ََّّب ر َّ:َّ»ق ال ََّّاهلل  َّن ب ي ََّّي اَّو  َّو 

ه اد َّ:َّ»ق ال ََّّاهلل  َّن ب ي ََّّي ا َّ.(3)«اهلل ََّّس ب يل ََّّف يَّال ج 

                                                           

[، وذكره (204ص) الضعفاء ديوان، الذهبي، (147ص) والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ]انظر: ابن شاهين، = 
صدوقَّحسنَّهوَّقلت:َّ(، 203امـع التحصيل )ص(، والعالئي فـي ج473رات )صابن الكيال في الكـواكب الني

ن كان أدرك مع شقيقَّبنَّسلمة:_ََّّعن أبي وائل.وأما إرساله فال يضر فلم يرسل ،َّديثـحال إل أن  اًذا بالسن،وا 
(. 3/339المنذري، الترغيب والترهيب:ل بالكوفة، )انظر: ـان بالشام، وأبو وائـاذ كاعه من معاذ فيه نظر، فمعسم

الل خ ولكن بمتابعة عبد الرحمن بن غنم ألبي وائل عن معاذ كما هو واضح من وعليهَّفالحديثَّإسنادهَّضعيف،
حيح وصححه األلباني في صقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، ،َّيرتقيَّإلىَّدرجةَّالحسنَّلغيرهالتخريج، 

شعيب األرنؤوط في تحقيقه (، و 2866(، وفي صحيح الترغيب والترهيب )ح رقم1643الجامع الصغير )ح رقم
 (.22016مسند أحمد )ح رقمل
 ْبن   م َحم د   َحد ثَن ي(، قال: 1397/ح رقم2/105الزكاة، )صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب البخاري،  (1)

يم  )بن أبي زهير(الر   َعْبد   يد   ْبن   ىَيْحيَ  َعنْ  (،َهْيٌب )بن خالدو   َحد ثََنا ،م ْسل مٍ  ْبن   َعف ان   َحد ثََنا ،ح   َعنْ  ،َحي انَ  ْبن   َسع 
ْرعَ  َأب ي ( من طريق محمد بن 14/ح رقم1/44مسلم ) وأخرجهَّ. ه َرْيَرةَ  َأب ي َعنْ  البجلي(،َة )هرم بن عمرو ز 

 إسحاق عن عفان بن مسلم به )بنحوه(.
 .(6/244)المجتبى  شرح في العقبى ذخيرةاألثيوبي، انظر:  (2)
(، 85/ح رقم 1/89مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون اإليمان باهلل تعالى أفضل األعمال، ) (3)

)عبد  َيْعف ورَ  َأب و اـَحد ثَنَ  ،اْلَفَزار يُّ  )بن معـاويـة( َمْرَوان   اـَحد ثَنَ ، اْلَمك يُّ  ع َمرَ  َأب ي ْبن  )بن يحيى(  م َحم د   َحد ثََناقال: 
، ْبن   اْلَول يد   َعن   ،الرحمن بن عبيد( . َمْسع ودٍ  ْبن   اهلل   ْبد  عَ  َعنْ  ،)سعد بن إياس( الش ْيَبان ي   َعْمٍرو َأب ي َعنْ  اْلَعْيَزار 

       =( من طريق شعبة بن الحجاج، وأخرجه 85/ح رقم1/90(، ومسلم )527/ح رقم1/112البخاري )أخرجهَّوَّ
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مؤمن ب الالطاعات، التي ت قر  أعظم العبادات وأَجل  ث عظيم جامع مشتمل على هذا حديو 
على حرص الصحابة على يدل  ، وسؤال عبد اهلل بن مسعود رب األرض والسموات جنةمن 
ألن عرفة األعمال التي يكون بها دخول الجنة؛ معلى و  ومعرفة ما يقربهم إلى اهلل  الحق معرفة

لى والنظر إ ،ونهاية الطمع مع رضا اهلل ،ومنتهى الرجاء ،وغاية األماني ،أشرف مسؤولدخولها 
فلم  ،وتجردهم عن حظوظ الدنيا ،وقوة بصيرتهم ،وهذا يدل على علو همة الصحابة ،وجهه الكريم

 الدنيا أكبر همهم ول مبلغ علمهم. تكن 
في أعالي  مرافقة النبي  ولم يقتصر الصحابة الكرام على ذلك بل كانوا يسألون اهلل 

ل ََّّ:َقالَ  ،الل ه  ْبن  َمْسع وٍد  َعْبد   َعنْ فَ الجنان،  ََّّر س ول ََّّد خ  د ،َّالل ه  ََّّأ ب يَّب ي ن ََّّو ه و ََّّال م س ج  ب ك ر 
، ع ود ََّّاب ن ََّّو ا  ُذ اَّو ع م ر  لِّي،َّم س  ائ ة ،َّر أ س ََّّإ ل ىَّف ان ت ه ىَّالنِّس اء ،َّي ق ر أ ََّّه و ََّّو ا  ُذ اَّي ص  ع ل ََّّال م  ع ود ََّّاب ن ََّّف ج  َّم س 
لِّي،َّق ائ م ََّّو ه و ََّّي د ع و، أ ل َّ:َّ»الن ب ي ََّّف ق ال ََّّي ص  أ ل ََّّت ع ط ه ،َّاس  َّي ق ر أ ََّّأ ن ََّّه َّس ر ََّّم ن َّ:َّ»ق ال ََّّث م ََّّ،«ت ع ط ه ََّّاس 
اَّال ق ر آن َّ اَّ(1)غ ضًّ ،َّك م  ل  ب د ََّّأ مََِّّّاب ن ََّّب ق ر اء ة ََّّف ل ي ق ر أ ه ََّّأ ن ز  ب ح ََّّف ل م اَّ،«ع  ،َّأ ب وَّل ي ه َّإ ََّّغ د اَّأ ص  ر  َّل ي ب شِّر ه ،َّب ك 
ق ال َّ ة  َّالل ه ََّّس أ ل ت ََّّم ا:َّل ه ََّّو  أ ل ك ََّّإ نِّيَّالل ه م َّ:َّق ل ت َّ:َّق ال ََّّال ب ار ح  ت د ،َّال ََّّإ يم انااَّأ س  يمااَّي ر  ن ع  َّي ن ف د ،َّال ََّّو 

م ر اف ق ة َّ م د ََّّو  ل ىَّف يَّم ح  ن ة ََّّأ ع  ،َّج  ل د  اء ََّّث م ََّّال خ  ر ََّّأ ب اَّإ ن ََّّل ه ََّّف ق يل ََّّ ع م ر ََّّج  ،َّق د ََّّب ك  م َّ:َّال َّق ََّّس ب ق ك  َّي ر ح 
،َّأ ب اَّالل ه َّ ر  ي ر ََّّإ ل ىَّس ب ق ت ه ََّّم اَّب ك  َّ.(2)إ ل ي ه ََّّس ب ق ن يَّإ ال ََّّق ط ،َّخ 

                                                           

( من طريق سليمان بن فيروز، وأخرجه البخاري 85/ح رقم1/89(، ومسلم )7534رقم/ح 9/156)= البخاري 
( من طريق مالك بن مغول، ثالثتهم )شعبة، وسليمان، ومالك( عن الوليد بن العيزار به 2782/ح رقم4/14)

ـــاس بــه ( من طـريـق الحسن بن عبيد اهلل عـن أبي عمرو سعـد بن إي85/ح رقم1/90)بنحوه(. وأخـرجــه مسلم )
 )مختصًرا(.

ا(:َّ(1)  ن األثير، النهاية)اب .فيها وهيأته القراءة في المراد أي طريقتهالمعنى و  يتغير، لم الذي الطري :الغض )غ ضًّ
 .(3/371:واألثر الحديث غريب في
ادٌ ، )بن مسلم( َحد ثََنا َعف ان  : (، قال4340/ح رقم7/359حنبل، )مسند أحمد بن َّأحمد بن حنبل،َّ(2)  َحد ثََنا َحم 

ٍم اْبن  َبْهَدَلةَ ()بن سلمة َبْيٍش، َعْن )بن أبي النجود( ، َعْن َعاص  ر  ْبن  ح   وأخرجه .ْسع ودٍ اْبن  مَ )عبد اهلل( ، َعْن ز 
( من طريق أبي بكر بن عياش )بنحوه(، وأخرجه 17/ح رقم1/26(، وأبو يعلى )593/ح رقم2/488الترمذي )
(، 341/ح رقم1/230(، وفي مسنده )3013/ح رقم6/139(، وابن أبي شيبة )4255/ح رقم7/287أحمد )
(، والنسائي في الكبرى 5343/ح رقم3/956(، وابن أبي حاتم في تفسيره )1831/ح رقم5/225والبزار )

(، وابن حبان 8459/ح رقم9/80(، والطبراني في الكبير )16/ح رقم1/26(، وأبو يعلى )8023/ح رقم7/282)
( من طريق زائدة بن قدامة 232/ح رقم1/321(، والبيهقي في الدعوات الكبير )7067رقم /ح15/543)

( من طريق حماد بن سلمة 6/257(، وأبو ن عيم في الحلية )1970/ح رقم5/303)مختصًرا(، وأخرجه ابن حبان )
(، 4582/ح رقم6/45جه البخاري ))مختصًرا(، ثالثتهم )أبو بكر، وزائدة، وحماد( عن عاصم بن بهدلة به. وأخر 

 = (، وأحمد3025/ح رقم5/238(، والترمذي )3668/ح رقم3/324(، وأبو داود )800/ح رقم1/551ومسلم )
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(، والبزار 213/ح رقم1/154(، وفي مسنده )30303/ح رقم6/155(، وابن أبي شيبة )4118/ح رقم7/190)= 
(، والشاشي 5069/ح رقم9/5و يعلى )(، وأب8021/ح رقم7/281(، والنسائي في الكبرى )1780/ح رقم5/183)
(، والطبراني 735/ح رقم3/9(، وابن حبان )3831/ح رقم2/460(، وأبو عوانة )796/ح رقم2/224)
(، واآلجري في 8460/ح رقم9/80(، وفي الكبير )1587/ح رقم2/164(، وفي األوسط )204/ح رقم1/136)

(، 1/356(، وفي دلئل النبوة )755/ح رقم2/219ب )(، والبيهقي في الشُّع48/ح رقم1/118أخالق أهل القرآن )
(، 800/ح رقم1/551( من طريق عبيدة بن عمرو السلماني، وأخرجه مسلم )1/170وأبو ن عيم في تاريخ اصبهان )
/ح 9/81(، والطبراني في الكبير )908/ح رقم2/322(، والشاشي )418/ح رقم1/277وابن أبي شيبة في مسنده )

(، وابن ماجه 3024/ح رقم5/237، وأخرجه الترمذي )إبراهيم بن يزيد النخعي، من طريق (8464رقم
(، 8022/ح رقم7/282(، والنسائي في الكبرى )1543/ح رقم4/346(، والبزار )4194/ح رقم2/1403)

( من طريق علقمة بن قيس، وأخرجه 7/203(، وأبو ن عيم في الحلية )8463/ح رقم9/81والطبراني في الكبير )
/ح 6/68وابن أبي شيبة )(، 70/ح رقم1/100وفي فضائل الصحابة )(، 3797/ح رقم6/346أحمد )

(، والطبراني في 10639/ح رقم9/321والنسائي في الكبرى ) (،338/ح رقم1/266(، والطيالسي )29531رقم
(، 2880/ح رقم1/219الكبرى )في (، والبيهقي 1921/ح رقم1/705والحاكم ) (،8413/ح رقم9/67الكبير )

وأبو ن عيم في الحلية (، 388/ح رقم1/271(، وفي القضاء والقدر )233/ح رقم1/322وفي الدعوات الكبير )
وأخرجه من طريق عامر بن عبد اهلل بن مسعود،  (4484/ح رقم4/1770، وفي معرفة الصحابة )(1/127)

/ح 9/84(، وأبو يعلى )74/ح رقم1/81(، وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )3550/ح رقم6/10أحمد )
/ح 9/254(، وأبو يعلى )3551/ح رقم6/12( من طريق أبي حيان األشجعي، وأخرجه أحمد )5150رقم
( من طريق مسعود بن مالك، وأخرجه أبو عوانة 8466/ح رقم9/82(، والطبراني في الكبير )5375رقم
( من طريق 219/ح رقم1/43ر )(من طريق عمرو بن حريث، وأخرجه أبو يوسف في اآلثا3833/ح رقم2/461)

براهيم، وعلقمة، وعامر، وأبو حيان، ومسعود، وعمرو، والهيثم( عن ابن  الهيثم بن حبيب، ثمانيتهم )عبيدة، وا 
، (393ص بالتهذي تقريبابن حجر، )وهم،  اثبت، ربم ثقة _عفانَّبنَّمسلم: واإلسنادَّفيه:)مختصًرا(.  مسعود

"، خطأب فيه حدث ما ألنه ضره؛ وما الموت، مرض تغير من هو التغير "هذا: ولكن ل يضره، فقد قال الذهبي
"، ولاأل القسم من فهو أحد فيه يتكلم ولم المرض تغير هذا أن"، وقال العالئي: (3/82:العتدال ميزانالذهبي، )

ه وتغير حفظثقة عابد أثبت الن اس في ثابت "َّقال ابن حجر:حمادَّبنَّسلمة:ََّّ_. (86ص )العالئي، المختلطين
 ن معينبفقد نقل ابن الكيال عن يحيى ؛ حديثنا ل يضره ذلك في(، و 178تقريب التهذيب ص)ابن حجر،  "،بأخرة
(، 461الكواكب الن يرات ص، )ابن الكيال، : "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم"قوله
هوَّت:َّلق(، 27)سبقت ترجمته ودراسته، انظر: صعاصمَّبنَّبهدلة:َّ_َّ ن مسلم.ـب انـعفه ـهذا الحديث رواه عنو 

رساله ل يضر فلم يرسل عن زر بن حبيش،َّديثحصدوقَّحسنَّال  (. 203، )انظر: العالئي، جامع التحصيل صوا 
 (، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن ابن مسعود.177أورده العالئي في جامع التحصيل )ص زرَّبنَّحبيش:َّ_

َّفالحديثَّ َّحسن؛وعليه وقد صححه الحاكم في  .بهدلة فهو صدوق حسن الحديثألجل عاصم بن  إسناده
في  شعيب األرنؤوط(، و 2301في السلسلة الصحيحة )ح رقم األلباني (، وحس ن إسناده5386)ح رقمالمستدرك 

 (.4340تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم
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أعالي  في األعمال التي تجعلهم رفقاء النبي على معرفة الصحابة األجالء  حرصكما 
اأْلَْسَلم ي   َكْعبٍ  ْبن   ةَ ـَعْن َرب يعَ الجنــان، فَ 

(1) ،  ََّاهلل ََّّر س ول ََّّم ع ََّّأ ب يت ََّّك ن ت َّ»َّ:َقالََّّ وئ ه ََّّف أ ت ي ت ه ض  َّب و 
ت ه َّ اج  ح  أ ل ك َّ:َّف ق ل ت ََّّ«س ل َّ:َّ»ل يَّف ق ال َّ،َّو  ن ة ََّّف يَّم ر اف ق ت ك ََّّأ س  َّ،ُذ اك ََّّه و َّ:َّق ل ت ََّّ«ُذ ل ك ََّّي ر َّغ ََّّأ و َّ:َّ»ق ال ََّّ،ال ج 

نِّي:َّ»ق ال َّ ل ىَّف أ ع  ك ََّّع  ود ََّّب ك ث ر ة ََّّن ف س   .(2)«الس ج 
في الجنة، وعلو  على نيل مرافقة النبي  حرص الصحابة الكرام ويستفاد من الحديث 

كنز لفي الليل والنهار مفتاح  إلى أن كثرة سجود المرء هلل أيًضا وأشار وقوة بصيرتهم، همتهم، 
رجات، الدو المراتب سبب لرفع أن كثرة السجود كما ، انفي الجن  الحبيب عظيم، وهو مرافقة النبي

اْلَيْعم ر ي   َطْلَحةَ  َأب ي ْبن   َعْن َمْعَدان  فَ وحط الخطايا والسيئات، 
 َرس ول   َمْوَلى (4)َلق يت  َثْوَبانَ  :َقالَ  (3)

:اهلل   ل ن ي َأْعَمل ه   ب َعَملٍ  َأْخب ْرن ي ، َفق ْلت   اهلل ، إ َلى اأْلَْعَمال   َأَحب  ب  : ق ْلت   َأوْ  اْلَجن َة؟ ب ه   اهلل   ي ْدخ 
ل ي ك َّ»َّ:َفَقالَ  ، اهلل   َرس ولَ  كَ َذل   َعنْ  َسَأْلت  : َفَقالَ  الث ال َثةَ  َسَأْلت ه   ث م  . َفَسَكتَ  َسَأْلت ه   ث م  . َفَسَكتَ  َّب ك ث ر ة ََّّع 
ود َّ د ََّّال ََّّف إ ن ك ََّّل ل ه ،َّالس ج  د ةا،َّل ل ه ََّّت س ج  ةا،َّب ه اَّاهلل ََّّر ف ع ك ََّّإ ال ََّّس ج  ط َّو ََّّد ر ج  يئ ةاََّّب ه اَّع ن ك ََّّح  ط   .(5)«خ 

الناس حرًصا على معرفة األعمال التي تكون بها النجاة  هم أكثر فالصحابة الكرام 
ل ن ي ب َعَملٍ  َأْخب ْرن يقال: " ففي حديث معاذ من النيران،  د ن ي الَجن ةَ  ي ْدخ  هم و "، الن ار   َعن   َوي َباع 

في حديث  ودل  على ذلك سؤال األعرابي للنبي ، أشد حرًصا على معرفة أسباب دخول الجنان
ْلت ه   إ َذا َعَملٍ  َعَلى د ل ن ي: " أبي هريرة  َأيُّ " :للنبي   "، وسؤال ابن مسعودالَجن ةَ  َدَخْلت   َعم 
بيان ، و في الجنة هم أحرص الناس على معرفة أسباب مرافقة النبي و  "،اْلَجن ة   إ َلى َأْقَرب   اأْلَْعَمال  
 ".اْلَجن ة   ف ي م َراَفَقَتكَ  َأْسَأل كَ : "للنبي  سؤال ربيعة بن كعب ذلك في 

                                                           
ب يع ة َّ (1) ل م ي ََّّك ع ب ََّّب ن ََّّر   (.15)سبقت ترجمته، انظر: ص :األ  س 
َّ(.51)سبقَّتخريجه،َّانظر:َّص(، 489/ح رقم1/353مسلم، صحيح مسلم ) (2)
ة :َّأ ب يَّب ن ََّّم ع د ان َّ (3) . الثانيةالطبقة  نم ثقة، من كبار التابعين، الشامي الكناني ريمَ ع  اليَ  ،طلحة ابن :قالوي   ط ل ح 

 .(539ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 
(4) : ب ان   أصح،واألول  الرحمن، َعْبد أبو :وقيل. اهلل َعْبد ، ي كنى أبا اهلل رسول مولى بجدد، بن ثوبان وهو ث و 

 باءس أصابه العشيرة، سعد حكم من حكمي إنه وقيل. ميرح   من: وقيل. واليمن مكة بين موضعأهل السراة  من
 فنزل امــالش إلى فخرج ، توفي أن إلى في الحضر والسفر مع النبي  يزل ولم فأعتقه،  اهلل رسول فاشتراه
في معرفة  ابـالستيعوخمسين. ]انظر: ابن عبد البر،  عـأرب ةــسن بها وتوفي، حمص إلى انتقلمنها  ثم ة،ــالرمل

 [. (1/480) الغابة أسد، ابن األثير، (1/218األصحاب )
 َحد ثَن ي، قال: (488/ح رقم1/353) ، كتاب الصالة، باب فضل السجود والحث عليه،مسلم صحيحمسلم،  (5)

،اأْلَ )عبد الرحمن بن عمرو(  َسم ْعت  : َقالَ  ،)القرشي( م ْسل مٍ  ْبن   اْلَول يد   َحد ثََنا َحْرٍب، ْبن   ز َهْير   ي   َحد ثَن ي: َقالَ  ْوَزاع 
َشامٍ  ْبن   اْلَول يد   ، ه  يُّ ، َطْلَحةَ  َأب ي ْبن   َمْعَدان   َحد ثَن ي اْلم َعْيط   .اهلل   َرس ول   َمْوَلى)بن بجدد(  َبانَ َثوْ  َلق يت  : َقالَ  اْلَيْعَمر يُّ

 انفردَّبهَّمسلمَّدونَّالبخاري.
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ة  ن  ج  ل  ا ول  خ  د  ل   ة  ب  وج  م  ال   اب  ب  س  ال   
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ل    ال م ب ح ث  ال  و 
ب ة   ان ي ة  ال م وج  يم  م ال  اْل   ن ة  ال  ع   ل ل ج 

بها الجنة منها  لقد بينت السنة النبوية جملة من األعمال اإليمانية التي يكتب اهلل 
سالم ديًنا واإليمان باهلل واليوم اآلخر، والرضا باهلل رًبا وباإلالتوحيد والتَّلفظ بكلمتيه عند الموت، 

حالل الحالل ، و ، والستقامة على دين اهلل وبمحمد نبًيا ورسوًل  وتحريم الحرام، وهذا المبحث ا 
 هذه األعمال بالتفصيل. تناولي

_ التوحيد:  أوًلا
: ا، قال تعالىشيئً م عليهم أن يشركوا به على الخلق توحيده، وحرَّ  أوجب اهلل لقد 

ُكوا ﴿ ه وأل بأمره وحكمه توحيد وكما أوجب اهلل [، 36:النساء] ﴾بِِه َشيْئًاَواْعبُُدوا اَّللََ َوََل تُْْشِ
، فقد أوجب بفضله ورحمته لمن يموت على التوحيد جنته، وأوجب بعدله لمن يموت اُيشرك به شيئً 

 َأَتى: َقالَ  ، َعن ُهَماَرِضَي اللَّهُ َجاِبِر ب ِن َعب ِد اهلِل  َعن  فقد جاء في الحديث على الشرك ناره وعذابه، 
ل  د   ش ي ئاا ب الل   ي ش ر ك   ًل   م ات   م ن  »: َفَقالَ  ؟(1)ال ُموِجَبتَانِ  َما اهلِل، َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  َرُجل    النَِّبيَّ   خ 
ن ة ، م ن   ال ج  ل   ش ي ئاا ب الل   ي ش ر ك   م ات   و  .(2)«الن ار   د خ 

أي السببان، فإن الموجب الحقيقي هو اهلل " ال ُموِجَبتَانِ  ا: "مَ والمراد بالموجبتين في قوله 
تعالى، فالموت على الشرك األكبر سبب لدخول النار وخلودها، والموت على التوحيد سبب لدخول 

 .(3)الخصلة الموجبة للنارالشرك هو و  ،الخصلة الموجبة للجنةالجنة، والتوحيد هو 
دخل  مشرك غير مات ومن ،النار باهلل شيًئا دخل يشرك مات منويستفاد من الحديث أن 

 دلَّ خَ يُ و  يدخلهاإنه ف عمومه على النار المشرك دخولولكن  ،المسلمون عليه أجمعوهذا ما  الجنة
 يرةكب صاحب يكن لم إنولكن  به له مقطوع فهو الجنة مشرك غير مات من دخول وأما، فيها
 ء عفاشا إن المشيئة تحت فهو عليها امصرً  مات كبيرة صاحب كانوأما إن  ،عليها امصرً  مات
ل ،أوًل  ه الجنةدخلوأ عنه .(4)أعلم اهللو  الجنة في دَ ل  وخُ  النار من جَ خرِ أُ  ثم بَ ذِ عُ  وا 

                                                           
(1) :) ب ت ان   .(5/15:األنوار بحار مجمع)الَفتَِّني،  .النار أو للجنة الموجبة الصفة أي )ال م وج 
 خلد مشرًكا مات ومن الجنة، دخل شيئا باهلل يشرك ل مات من مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب (2)

 ٍب )محمد بن العالء(،ُكَري   َوَأُبو َشي َبَة )عبد اهلل بن محمد(، َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو (، قال: َوَحدَّثََنا93/ح رقم1/94النار، )
َمِش )سليمان بن مهران(، َعنِ  ُمَعاِوَيَة )محمد بن خازم(، َأُبو َحدَّثََنا: َقاَل  َع   حة بن نافع(،ُسف َياَن )طل َأِبي َعن   األ 
( من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم 93/ح رقم1/94)مسلم  وأخرجه .َرِضَي هللا َعْنُهَما َجاِبٍر ب ِن َعب ِد اهللِ  َعن  

 )بنحوه(.  رضي هللا عنهماعن جابر بن عبد اهلل 
 .(1/110) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةانظر: المال القاري،  (3)
 .(2/97) مسلم على النووي شرحانظر: النووي،  (4)
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 فهما لها،وأص الموجبات رأس والشرك التوحيدوقال ابن القيم معقًبا على الحديث السابق: "
 لزمة رديئة أسباب له ُض رِ ع  تَ  قد البدن أن وكما، اقطعً  يج  نَ مُ ال   اقِ يَ ر  الت  وَ  ا،قطعً  القاتل السم بمنزلة

 المواد تلك اهَ يلُ حِ تُ  بل النافعة، واألغذية الصالحة باألسباب معها ينتفع فال ا،هَ فَ عِ ض  تُ وَ  هُ تَ وَّ قُ  نُ وهِ تُ 
 وافقةم وأسباب صالحة مواد به تقوم وقد ا،مرضً  إل بها يزداد فال وقوتها، طبعها إلى الفاسدة
 المواد تلك يلهاتح بل الفاسدة، األسباب تضره تكاد فال وأسبابها، الصحة من وتمكنه قوته توجب

 .(1)"وفساده القلب صحة مواد فهكذا طبعها، إلى الفاضلة
َن ﴿ قال تعالى:كما الخلق من أجلها،  الغاية التي خلق اهلل فالتوحيد هو  َوَما َخلَْقُت اْْلِ
نَْس إََِل ِِلَْعبُُدونِ  ب األوفر من دعوة المرسلين ولقد كان لكلمة التوحيد النصي [،56]الذاريات:﴾ َواْْلِ

رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن ﴿: قال اهلل  اجميعً 
َ
نَا فَاْعبُُدونِ َوَما أ

َ
نَُه ََل إََِلَ إََِل أ

َ
 ﴾رَُسوٍل إََِل نُوِِح إَِِلِْه أ

َرى، َوُقل تُ  َكِلَمةً   النَِّبي   َقالَ  ، ودٍ عُ س  مَ  نِ اللَِّه ب   َعب دِ  َعن  وقد جاء في الحديث  [،25]األنبياء:  ُأخ 
ل   (2)ن دًّا الل ه   د ون   م ن   ي د ع و و ه و   م ات   م ن  »: النَِّبي   َقالَ  ق ل ت   «الن ار   د خ   و ه و   م ات   م ن  »: أ ن ا و 
ل   ن دًّا ل ل ه   ي د ع و ًل   ن ة   د خ   .(3)«الج 

وقال النووي: "واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن 
 .(4)من مات موحًدا دخل الجنة قطًعا على كل حال"

ا، هولما كانت كلمة التوحيد من األهمية بمكان، كان لبد للمسلم أن يرعاها حق رعايت
 فيوجب اهلل امن الدني حتى يلقى اهلل عليها، فتكون آخر كالمه،  وعماًل ويداوم عليها اعتقاًدا وقوًل 

 َذر   َأِبين  عَ في الحديث  عليه الصالة والسالمسيد المرسلين له جنانه، وهذا ما أخبر به  تعالى
ل ي ه    الن ب ي   أ ت ي ت  : َقالَ   ال ِغَفاِريَّ  ب   و ع  ، ث و  ق د   أ ت ي ت ه   ث م   ن ائ م ، و ه و   أ ب ي ض  ت ي ق ظ ،ا و   م ا»: ف ق ال   س 

ب د   م ن   ل ى م ات   ث م   الل ه ، إ ًل   إ ل ه   ًل  : ق ال   ع  ل   إ ًل   ذ ل ك   ع  ن ة   د خ  ق ؟ و ا  ن   ز ن ى ا  ن  و  : ق ل ت   ،«الج  :ق ال   س ر 

                                                           
 .(3/375) المعاد زادابن القيم،  (1)
 .(23/199:البخاري صحيح شرح القاري عمدة)العيني،  .والنظير المثلأي  )ن دًّا(: (2)
ِلهِ  َبابُ صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن،  البخاري، (3)  ِحب وَنُهم  يُ  َأن َداًدا اللَّهِ  ُدونِ  ِمن   َيتَِّخذُ  َمن   النَّاسِ  َوِمنَ : َقو 

َداًدا، َيع ِني» [165: البقرة] اللَّهِ  َكُحب   )عبد اهلل بن  َعب َدانُ  َحدَّثََنا(، قال: 4497/ح رقم6/23، )«ِند   َواِحُدَها َأض 
َزةَ  َأِبي َعن   ،عثمان( َمشِ  َعنِ  ،)محمد بن ميمون( َحم   َعب دِ  َعن   ،)بن سلمة( َشِقيقٍ  َعن   ،)سليمان بن مهران( اأَلع 
( من طريق حفص بن غيَّاث، ومن طريق عبد الواحد 1238/ح رقم2/71البخاري ) وأخرجه . ودٍ عُ س  مَ  نِ اللَِّه ب  

( من طريق وكيع بن الجراح، ثالثتهم )حفص، 92/ح رقم1/94(، وأخرجه مسلم )6683/ح رقم8/139بن زياد )
 وعبد الواحد، ووكيع( عن األعمش سليمان بن مهران به )بنحوه(.

 .(1/721شرح النووي على مسلم )النووي،  (4)
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ق   و ا  ن   ز ن ى و ا  ن  » ق ؟ و ا  ن   ز ن ى و ا  ن  : ق ل ت   «س ر  ق   و ا  ن   ز ن ى و ا  ن  : »ق ال   س ر   ز ن ى و ا  ن   :ق ل ت   «س ر 
ق ؟ و ا  ن   ق   و ا  ن   ز ن ى و ا  ن  : »ق ال   س ر  ل ى س ر  م   ع  .(2)«ذ ر   أ ب ي (1)أ ن ف   ر غ 

 عليها ومات اهلل، إل إله ل: قال من أنه المسلمين أئمة بين خالف ل": (3)بُ لَّ هَ مُ ال   قال
 .(4)"أهلها إلى المظالم ورد العباد بين الفصل بعد ولكن الجنة، من له لبد أنه

َد اهلل  ومات على ذلك تائًبا من الذنوب التي ُأِشيَر  ويستفاد من هذا الحديث أن من َوحَّ
إليها في الحديث فإنه موعود بدخول الجنة ابتداًء وهذا في حقوق اهلل باتفاق أهل السنة، وأما حقوق 
العباد فيشترط رد َها عند األكثر، وقيل بل هو كاألول وُيِثيُب اهلل صاحب الحق بما شاء، وأما من 

وبة فظاهر الحديث أنه أيًضا داخل في ذلك لكن مذهب أهل السنة تلبس بالذنوب ومات من غير ت
ن شاء عفا عنه  .(5)أنه في مشيئة اهلل تعالى إن شاء عاقبه وا 

ن ارتكب الذنوب  وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من مات على التوحيد دخل الجنة وا 
 م ات   م ن  »: اهلِل  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،َعفَّاَن  ب نِ  ُعث َمانَ  َعن  ُرِوَي ، ويؤكد ذلك ما (6)والمعاصي

ل م   و ه و   ل   الل ، إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن ه   ي ع  ن ة   د خ     .(7)«ال ج 
                                                           

م   (1) (: )ر غ  ن كره، وقيل: من الرغم وهو التراب، والمراد وكأنه دعا عليه أن ُيل َصَق  أ ن ف  أي إن ذل وخزي، وقيل: وا 
 [.(3/111) الباري فتح، ابن حجر، (239 /2) واألثر الحديث غريب في النهاية]انظر: ابن األثير،  أنفه بالتراب.

 َمع َمرٍ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 5827/ح رقم7/149البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب البيض، ) (2)
َيى َعن   ُبَري َدَة، ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   ،)بن ذكوان( الُحَسي نِ  َعنِ  ،)بن سعيد( الَواِرثِ  َعب دُ  َحدَّثََنا ،)عبد اهلل بن عمرو(  َيح 

َودِ  َأَبا َأنَّ  َحدََّثهُ  َيع َمَر، ب نِ  ( 94/ح رقم1/95مسلم )وأخرجه  . َذر   َأَبي َعنِ : َحدََّثهُ  )ظالم بن عمرو( الد َؤِليَّ  اأَلس 
( من 94/ح رقم1/94(، ومسلم )1237/ح رقم2/71من طريق أبي األسود الد يلي به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )

( من طريق زيد 94/ح رقم2/687(، ومسلم )2388/ح رقم3/116طريق المعرور بن سويد، وأخرجه البخاري )
 )بمعناه(. بن وهب، كالهما )المعرور، وزيد( عن أبي ذر الغفاري 

 من مرية،ن سك، أبو القاسم، األسدي األندلسي المريي رةف  صُ  أبي بن أسيد بن أحمد بن هو المهلب ب:ل  ه  م  ال   (3)
 في وله ،اختصرهو  وشرحهاألندلس في  البخاري اهلل به كتاب أحيافيه، وأحد األئمة الفصحاء،  الراسخين العلم أهل

ي ، وشرح سماه الكوكب الساري شرح صحيح البخاري، وتوفالصحيح اختصار في النصيح سماه اختصار البخاري
  (.8/36،35:المسالك وتقريب المدارك ترتيبهـــــ. )انظر: القاضي عياض، 435سنة 

 .(3/236) البخاري صحيح شرح بطال،ابن  (4)
 .(10/283) الباري انظر: ابن حجر، فتح (5)
 .(9/105)البخاري  صحيح انظر: ابن بطال، شرح (6)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على  (7)

ٍب، ب نُ  َوُزَهي رُ  ،)عبد اهلل بن محمد( َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 26/ح رقم1/55النار، )  َعن   ِكاَلُهَما َحر 
َماِعيلَ   ب نُ  ال َوِليدُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،)بن مهران( َخاِلدٍ  َعن  ، ُعَليَّةَ  اب نُ )اسماعيل(  َحدَّثََنا: َبك رٍ  َأُبو َقالَ  ِإب َراِهيَم، ب نِ  ِإس 
ِلٍم، َرانَ  َعن   ُمس   انفرد به مسلم دون البخاري. . َعفَّانِ  ب نَ  ُعث َمانَ  َعن   ،)بن أبان( ُحم 
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 اليً أو  دخوًل  إماويستفاد من الحديث أن من مات وهو يعلم أن ل إله إل اهلل دخل الجنة 
 ل اهلل فإن اخرويً أ دخوًل  أو ،عنه اهلل عفا أو وتاب، أذنب أو اإليمان، بعد ذنب عنه يصدر لم إن

 .(1)الجنة دخول استحق معناه أو ،عماًل  أحسن من أجر يضيع
يل على أن الدلباب " فيه: ا، قالمسلم بابً  على صحيح النووي في شرحهاإلمام  بَ وَّ وقد بَ 

 َرُسولَ : َقاَل: َقالَ  ،ُهَري َرةَ  َعن  َأِبي حديثأورد فيه و  ،(2)من مات على التوحيد دخل الجنة قطًعا"
ه د  »: اهلِل  ب   ب ه م ا الل   ي ل ق ى ًل   الل ، ر س ول   و أ نِّي الل ، إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن   أ ش  م ا، ش اك   غ ي ر   د  ع   إ ًل   ف يه 
ل   ن ة   د خ   .(3)«ال ج 
 :رواليوم اآلخ _ اْليمان باللثانياا

من األصول التي ُبعث بها الرسل إليمان باهلل واليوم اآلخر من أركان اإليمان، وأصالن ا
ونزلت بها الكتب، ول يتم إيمان أحد إل إذا آمن بهما، قال اهلل تعالى: سالمه، صلوات اهلل و عليهم 

نْ  الِْبَ  لَيَْس ﴿
َ
قِ  قِبََل  وُُجوَهُكمْ  تَُولُّوا أ  اْْلِخرِ  َواِْلَْومِ  بِاَّللَِ  آَمنَ  َمنْ  الِْبَ  لَِكنَ وَ  َوالَْمْغرِِب  الَْمْْشِ
من آمن باهلل واليوم اآلخر  وقد بشر النبي [، 177:البقرة] ﴾َوانلَِبيِّيَ  َوالِْكتَاِب  َوالَْمََلئَِكةِ 
َلى (4)َسل َمى َعن  َأِبيفبالجنة،  م س   ،(5)ب خ   ب خ  »: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ :  اهللِ  َرُسولِ  َمو   م ا ل خ 
يز ان   ف ي أ ث ق ل ه ن   ب ر   و الل ه   الل ه   إ ًل   إ ل ه   ًل  : ال م  ان   أ ك  س ب ح  د  و ال ح   الل ه ، و  ل د   ل ل ه ، م  ال ح   و ال و  ف ى الص   ي ت و 

ب ه ، ت س  م س   ب خ   ب خ  »: َوَقالَ  «و ال د اه   ف ي ح  ت ي ق ناا الل ه   ل ق ي   م ن   ل خ  ل   ن  ب ه   م س  ن ة   د خ  م ن  : ال ج   ب الل ه   ي ؤ 
م   ، و ال ي و  ر  خ  ن ة   اآل  ب ال ج  ، و  ، ب ع د   و ال ب ع ث   و الن ار  ت  س اب   ال م و   . (6)«و ال ح 

                                                           
 .(1/110) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر: المال القاري، مرقاة (1)
 .(1/217) مسلم على النووي شرحالنووي،  (2)
مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على  (3)

رِ  ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 27/ح رقم1/55النار، ) ِر، َأِبي ب نِ  النَّض  رِ  وَأبُ  َحدَّثَِني: َقالَ  النَّض   ب نُ  َهاِشمُ  النَّض 
َجِعي  )بن عبد الرحمن(  اهللِ  ُعَبي دُ  َحدَّثََنا ال َقاِسِم، َش   َصاِلحٍ  َأِبي َعن   ُمَصر ٍف، نِ ب   َطل َحةَ  َعن   ِمغ َوٍل، ب نِ  َماِلكِ  َعن  ، األ 

يق األعمش سليمان بن مهران عن من طر  (27/ح رقم1/56) ممسل. وأخرجه ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،)ذكوان السمان(
 .(بنحوه) أبي صالح السمان به

، الكوفيين يفِ  يعده وبعضهم الشاميين، ِفي ىمَ ل  سَ  َأُبو يعد، و ريثحُ  اسمه قيل، اللَّه  ولرس راعي س ل م ى: أ ب و (4)
، (4/1683في معرفة األصحاب ) الستيعاب]انظر: ابن عبد البر،  الحبشي، األسود ممطور سالم َأُبو عنه روى

 [.(7/160) الصحابة تمييز في اإلصابةابن حجر، 
 .(1/101:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  بالشيء، والرضى المدح عند قالتُ  كلمة :(ب خ   ب خ  ) (5)
 َحدَّثََنا اُن )بن مسلم(،ــَعفَّ  اــَحدَّثَنَ ال: ــ(، ق15662/ح رقم24/430مسند أحمد بن حنبل، )أحمد بن حنبل،  (6)
َيى اــَحدَّثَنَ  د(،ــزيــاُن )بن يَــ َأب ٍم )ممطورــسَ  َأِبي َعن   الم(،ــَزي ٍد )بن س َعن   ،َكِثيرٍ  َأِبي ب نُ  َيح   ود الحبشي(، َعن  ــاألس الَّ

َلى َسل َمى( )َأِبي  =والمثاني (، وفي اآلحاد781/ح رقم2/363السنة )ابن أبي عاصم في وأخرجه  . اللَّهِ  َرُسولِ  َمو 
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بعث اآلخر وما فيه من أهوال كال هذا الحديث على أن التصديق واإليمان باهلل، واليوم نصَّ 
 .والميزان والصراط والجنة والنار سبب في دخول الجنانوالنشور 

 :ورسوًلا  نبياا وبمحمد  الرضا بالل رباا وباْلسالم ديناا_ ثالثاا
في  رسخ في قلوبهم توحيد اهلل لناس كافة، وما كان ذلك إل ليُ إلى ا النبي  ثَ عِ بُ 

، فيطبقوا أحكامها لشريعة اإلسالمسلم جوارحهم ا، وتستلتطمئن قلوبهم باهلل ربً ربوبيته وألوهيته؛ 
ير، ويكونوا من ورثة جنة ، فيحظوا بالفوز الكبفيكونوا بذلك قد حققوا الغاية التي أرادها اهلل 

، أ ب ا ي ا»: َقالَ   اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،ال ُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن   النعيم، فقد جاء في الحديث يد   م ن   س ع 
ي   بًّا، ب الل   ر ض  م   ر  س ال  ب اْل   يناا، و  م د   د  ب م ح  ب ت   ن ب يًّا، و  ج  ن ة   ل ه   و  : َفَقالَ  َسِعيٍد، َأُبو َلَها َعِجبَ فَ  ،«ال ج 
َها ر ى»: َقالَ  ُثمَّ  َفَفَعَل، اهلِل، َرُسولَ  َيا َعَليَّ  َأِعد  ف ع   و أ خ  ة   ائ ة  م   ال ع ب د   ب ه ا ي ر  ن ة ، ف ي د ر ج   ب ي ن   م ا ال ج 
ت ي ن   ك لِّ  ه اد  » :َقالَ  اهلِل؟ َرُسولَ  َيا ِهيَ  َوَما: َقالَ  ،«و ال  ر ض   الس م اء   ب ي ن   ك م ا د ر ج   الل ، س ب يل   ف ي ال ج 

ه اد     .(1)«الل   س ب يل   ف ي ال ج 
                                                           

/ح 1/215اليوم والليلة )(، وفي عمل 9923/ح رقم9/74النسائي في الكبرى )و (، 471/ح رقم1/347)= 
(، والطبراني في 833/ح رقم3/115وابن حبان ) (،218/ح رقم1/106والدولبي في الكنى واألسماء )(، 167رقم

(، 1680/ح رقم1/479(، وفي الدعاء )615/ح رقم1/357في الشاميين )(، و 873/ح رقم22/348الكبير )
ن طريق أبي سالم م( 6833/ح رقم5/2915رفة الصحــابة )(، وأبو ُنعيم في مع1885/ح رقم1/692والحاكم )
: ن مسلمعفان ب_ ن:ل مكفي ا قيل سناده متصل، ورواته ثقات، وًل يضر موالحديث إ. (امختصرً ) الحبشي به
 مرض تغير من هو التغير : "هذا: اختالطه ل يضر، فقد قال الذهبي(، قلت30صاسته، انظر: )سبقت در 
 تغير هذا أنوقال العالئي: " ،(3/82:العتدال ميزانالذهبي، "، )بخطأ فيه حدث ما ألنه ضره؛ وما الموت،
قال عنه  بن أبي كثير: يحيى_  .(86صفهو من القسم األول"، )العالئي، المختلطين  أحد فيه يتكلم ولم المرض

في المرتبة الثانية من ذكره و ، (596ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"ويرسل يدلس هلكن ثبت ةثق" ابن حجر:
(، ولكــن ل يضره، فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم، وأورده ابن أبي حــاتم في 36)ص المدلسين كتاب طبقات
  .بن سالم(، ولكـن ل يضره؛ ألنـه لم يرسل عن زيـد 299صيل )ص(، والعالئي في جـامـع التح240المراسيل )ص

والعالئي في جامع التحصيل ، (215ص) في المراسيل حاتم أبي ابن أورده الحبشي:السود أبو سالم ممطور _
. وعليه فالحديث إسناده صحيح. (، ولكن ل يضره، فلم يـرسل عن أبي سلمى مولى رسـول اهلل 286)ص

(، وقال الهيثمي: "رواه أحمد، ورجاله ثقات، والصحابي الذي لم يسم 1885في المستدرك )ح رقمصححه الحاكم 
 وأب هو يسم لم الذي والمولى صحيح، إسناده، ورده األلباني فقال: "(1/49هو ثوبان" )الهيثمي، مجمع الزوائد:

، وصحح الحديث (3/202:الصحيحة سلسلة"، )األلباني، الالهيثمي قول من أولى وهذا  اهلل رسول راعي سلمى
 (. 15662شعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم

/ح 3/1501) ، كتاب اإلمارة، باب بيان ما أعده اهلل تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات،مسلم صحيحمسلم،  (1)
 ،)حميد بن هانئ( ال َخو َلِني   َهاِنئٍ  َأُبو َحدَّثَِني َوه ٍب، ب نُ  اهللِ  َعب دُ  َحدَّثََنا َمن ُصوٍر، ب نُ  َسِعيدُ  َحدَّثََنا، قال: (1884رقم
َمنِ ــال دِ ــ  َعب َأِبي ن  ــعَ   انفــرد بـه مسلم دون البخـــاري. .د ِري  ــال خُ  َسِعيدٍ  َأِبي ن  ـــعَ  ،)عبــد اهلل بـن يــزيــــد( ي  ـال ُحُبلِ  رَّح 
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 ،وشره خيره من وقدره قضائه وفق على بربوبية اهلل  رضي منويستفاد من الحديث أن 
 ، ورضي برسالة محمد والمنهيات المأمورات من وأحكامه ورضي بشريعة اإلسالم ،ومره وحلوه

 الطريقةو  بالشريعة عنها ربَ عَ المُ  وأحواله وأفعاله أقوالهويتضمن  وبجميع ما جاء به من عند اهلل 
 ت،وتحقق ثبتتأي  ال َجنَُّة"، َلهُ  "َوَجَبت  : الجنة والدليل قوله  له دخول فإن هذا يوجب ،والحقيقة
 الس َوى عن ي َبةُ ال غَ  الدنيا، في الجنة له حصلت أو وقوعه، تحقيق في مبالغة ي  ضِ مُ بال   عنه وعبر

 ﴾َجنَتَانِ  َربِّهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنْ ﴿تعالى: ويشير إلى هذا المعنى قوله  ى،المول مع والحضور
 .(1)، أي جنة في الدنيا وأخرى في اآلخرة[46:الرحمن]

، ، سبب في حصول لذة اإليمانرسوًل رًبا، وباإلسالم ديًنا، وبمحمد  كما أن الرضا باهلل
 ط ع م   ذ اق  : »َيُقولُ  ، اهللِ  َرُسولَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  ،ال ُمطَِّلِب  َعب دِ  ب نِ  ال َعبَّاسِ  َعنِ فقد جاء في الحديث 

يم ان   ي   م ن   اْل   بًّا، ب الل   ر ض  م   ر  س ال  ب اْل   يناا، و  م د   د  ب م ح   .(2)«ر س وًلا  و 
 ،يمانهإبه  صحفضل عظيم لمن اتصف بالرضى المذكور، حيث نّص هذا الحديث على 

 دليل ورسوًل  انبيً  وبمحمد ،ديًنا وباإلسالم رًبا، باهلل رضاه ألن ؛باطنه وخامر ،نفسه به واطمأنت
 كالحديث اآلخر  الحديثوهذا  ،قلبه بشاشته ومخالطةبما رضي به  بصيرته ونفاذ معرفته لثبوت
د   ف يه   ك ن   م ن   ث ال ث  »: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ، َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  َعن  ُرِوَي الذي  ج  ال و ة   و  يم   ح   أ ن  : ان  اْل 
ر س ول ه   الل ه   ي ك ون   ب   و  و اه م ا، م م ا إ ل ي ه   أ ح  ب   و أ ن   س  بُّه   ًل   الم ر ء   ي ح   ي ع ود   أ ن   ي ك ر ه   و أ ن   ل ل ه ، ًل  إ   ي ح 
 عليه سهل واستحسنه أمًرا رضى إذا اإلنسانوذلك أن  ،(3)«الن ار   ف ي ي ق ذ ف   أ ن   ي ك ر ه   ك م ا الك ف ر   ف ي

 ربه عاتطا عليه ت  لَ هُ سَ  اإليمان، قلبه دخل إذا المؤمن فكذلك منه، شيء عليه يشق ولم أمره،
 .(4)معاناتها عليه يشق ولم له، ولّذت

                                                           
 المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالمال القاري، ، (1/118) والحكم العلوم جامعانظر: ابن رجب الحنبلي،  (1)
(6/2491). 
(، قال: 34/ح رقم1/62مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل رًبا، ) (2)

َيى ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا ، ُعَمرَ  َأِبي ب نِ  َيح  ،ــال ُمَحمَّدٍ  اب نُ  َوُهوَ  ل َعِزيزِ ا َعب دُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ال َحَكِم، ب نُ  َوِبش رُ  ال َمك ي  ِدي   دََّراَور 
 َعنِ  ،بـن أبي وقــاص() َسع دٍ  نِ ـب   اِمرِ ــعَ  ن  ـعَ  ،)التيمي( ِإب َراِهيمَ  ب نِ  ُمَحمَّدِ  َعن   اِد،ـال هَ  نِ ـب  )بـن عبـد اهلل(  دَ ـِزيَـ ي ن  ـعَ 

 انفرد به مسلم دون البخاري. .ال ُمطَِّلِب  َعب دِ  ب نِ  ال َعبَّاسِ 
 ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا (، قال:16/ح رقم1/12البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب حالوة اإليمان، ) (3)

، الَوهَّابِ  َعب دُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الُمثَنَّى،  َعن   ،)عبد اهلل بن يزيد( اَلَبةَ قِ  َأِبي َعن   ،)بن كيسان( َأي وبُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الثََّقِفي 
( )بنحوه( كالهما 43/ح رقم1/66( )بلفظه(، ومسلم )6941/ح رقم9/20البخاري ) وأخرجه . َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ 

( من طريق 43/ح رقم1/66(، ومسلم )6041/ح رقم8/14من طريق عبد الوهاب الثقفي به. وأخرجه البخاري )
 )بمعناه(. لسدوسي عن أنس بن مالك قتادة بن دعامة ا

 .(1/270) مسلم بفوائد المعلم إكمالانظر: القاضي عياض،  (4)
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 وهذان" :لقيم معلًقا على األحاديث السابقة التي تضمنت الرضى بالمذكوراتوقال ابن ا
ليهما الدين، مقامات مدار عليهما الحديثان  ،وألوهيته بحانهس بربوبيته الرضا تضمنا وقد ،ينتهي وا 
 ديقالص   فهو ألربعةا هذه له اجتمعت ومن له، والتسليم بدينه، والرضا ،له والنقياد برسوله، والرضا

 إذا يماس ول ،والمتحان الحقيقة عند األمور أصعب منوهي  ،واللسان بالدعوى سهلة وهي ،احقً 
 . (1)"ومرادها النفس هوى يخالف ما جاء
 : على دين اللوالسداد  _ اًلستقامةرابعاا

من كمال اإليمان، وُحسن اإلسالم، وهي دليل اليقين، ومرضاة  الستقامة على دين اهلل 
ينَ  إِنَ ﴿قال اهلل تعالى: رب العالمين، بها ينال اإلنسان الكرامات، ويصل إلى أعلى المقامات،   اََّلِ

ُل  اْستََقاُموا ُثمَ  اَّللَُ  َربُّنَا قَالُوا ََل  الَْمََلئَِكةُ  َعلَيِْهمُ  تَتَََنَ
َ
وا ََتَْزنُوا َوََل  ََتَافُوا أ بِْْشُ

َ
 ُكنْتُمْ  لَِت ا بِاْْلَنَةِ  َوأ

 َماكَ  فَاْستَِقمْ ﴿بتحقيقها فقال: وكل من كان معه   نبيه أمر اهلل ، وقد [30:فصلت] ﴾تُوَعُدونَ 
ِمْرَت 

ُ
من سلك ينبغي على كل ف ،[112:هود] ﴾بَِصير  َتْعَملُونَ  بَِما إِنَهُ  َتْطَغْوا َوََل  َمَعَك  تَاَب  َوَمنْ  أ

ه وهو على غ منتهى عمر أن يستقيم على ذلك الطريق حتى يبلته ولذته طريق اإليمان، ووجد حالو 
ِن َعن  ِرَفاَعَة ب  فَ بوجوب الجنة لمن آمن باهلل واستقام على ذلك،  أقسم النبي وقد ، ذلك الطريق

(2)َعَراَبَة ال ُجَهِني  

َناَقاَل:   تَأ ِذُنوَنُه، ثُمَّ ِإنَّ  َمَع َرُسوِل اللَِّه  (3)َصَدر  ِمن  َمكََّة، َفَجَعَل النَّاُس َيس 

ن د  الل ه  »َحِمَد اللََّه، َوَقاَل َخي ًرا، ُثمَّ َقاَل:  النَِّبيَّ  ه د  ع  و ال ذ ي ن ف س  »َوَكاَن ِإَذا َحَلَف، َقاَل:  «أ ش 
ب د  ي   ه ، م ا م ن  ع  م د  ب ي د  ن ة  (4)ؤ م ن  ب الل ه ، ث م  ي س دِّد  م ح  ، ف ي ال ج  ل ك   .(5)«، إ ًل  س 

                                                           
 .(2/171) السالكين مدارجابن القيم،  (1)
، َوُهَو بالُجَهِني  أشهر وجهينة أخو ر ف اع ة  ب ن  ع ر اب ة :( 2)  وُيقال: ابن عرادة العذري من بني عذرة، ويقال فيه الُجَهِني 
از. ــذرة، مدني، يعد في أهل الحجــاَن يسكن الحباب، وهي أرض عــة، كَ ــو خزامــابي جليل، ُيكنى أبــذرة، صحـــع
 [.(286 /2) ة ــابــأسد الغابــن األثير، (، 1639 /4صحــاب )في معرفــة األ ابــالستيعابــن عبــد البر، انظر: ]
ن ا) (3) د ر   .(2/574:ماجه ابن سنن على السندي حاشيةأي رجعنا من غزو أو سفر. )السندي،  :(ص 
 .(2/352:واألثر حديثال غريب في النهايةيقتصد فال َيغلو ول ُيسرف، أي يستقيم. )انظر: ابن األثير،  )ي س دِّد (: (4)
(، قال: َحدَّثََنا َأُبو ال ُمِغيَرِة )عبد القدوس بن 16215/ح رقم26/152مسند أحمد بن حنبل، )أحمد بن حنبل،  (5)

َيى ب ُن َأِبي َكِثيرٍ  الحجاج(، َقاَل: َحدَّثََنا )عبد الرحمن بن عمرو( ، َقاَل: َحدَّثََنا َيح  َزاِعي  َو  َعن  ِهاَلِل ب ِن َأِبي  ،األ 
 ،(4285/ح رقم2/1432ابن ماجه ). وأخرجه  ال ُجَهِني   َمي ُموَنَة، َعن  َعَطاِء ب ِن َيَساٍر، َعن  ِرَفاَعَة ب ِن َعَراَبةَ 

(، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني 1286/ح رقم3/101(، وابن أبي شيبة )1522/ح رقم2/929والدارمي )
/ح 1/311(، وابن خزيمة في التوحيد )10236/ح رقم9/178(، والنسائي في الكبرى )2561/ح رقم5/24)

واآلجري في الشريعة  (،4556/ح رقم5/49والطبراني في الكبير ) (،212/ح رقم1/44) وابن حبان (،37رقم
 (400/ح رقم2/5والبيهقي في الش عب ) ،(69/ح رقم1/146والدارقطني في النزول ) (،708/ح رقم3/1136)

 = (،16218رقم /ح26/156. وأخرجه أحمد )ومختصًرا( مطولً ) األوزاعي بهرو عبد الرحمن بن عممن طريق 
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سبب في وأنها ، ل سيما وفي الحديث دليل على ِعَظم فضل الستقامة على دين اهلل 
 هللِ ا َعب دِ  ب نِ  ُسف َيانِ  َعن  الحديث فقد جاء في  ، ص عليها الصحابة الكرامرَ حَ دخول الجنان، و 

(1)الثََّقِفي  
،  َم   ف ي ل ي ق ل   الل ، ر س ول   ي ا: ق ل ت  : َقال س ال  أ ل   ًل   ق و ًلا  اْل   ن ه   أ س  دااأ   ع  :  ق ال   ب ع د ك   ح 

ت ق م   ب الل ، آم ن ت  : ق ل  »  .(2)«ف اس 
تَِقم   ِباهلِل، آَمن تُ  ُقل  "للذي سأله:   عياض: وقول النبي قال القاضي  جوامع نم هذا :"َفاس 

ينَ  إِنَ : ﴿تعالى لقول اهلل مطابق وهو  كلمه  أي[، 30]فصلت:﴾ اْستََقاُموا ُثمَ  اَّللُ  َربُّنَا قَالُوا اََّلِ
 إلى طاعته زمواوالت ،غيره به أشركوا ول توحيدهم عن يحيدوا فلم استقاموا ثم به، وآمنوا اهلل وحدوا
 معنى ووه بعدهم منو  الصحابة من المفسرين أكثرعليه  قلناه هذا الذيو . ذلك على توفوا أن

 .(3)تعالى اهلل شاء إن الحديث،
                                                           

/ح 2/620(، والطيالسي )42/ح رقم1/24)في مسنده  (، وابن المبارك1523/ح رقم2/929والدارمي )= 
   (،711رقم /ح3/1138ة )عري في الشريج(، واآل4559/ح رقم51 /5ي الكبير )ـي فنوالطبرا، (1387رقم

( من طريق 2726/ح رقم2/1076(، وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة )68/ح رقم1/145في النزول ) والدارقطني
/ح 1/148(، والدارقطني في النزول )4557/ح رقم5/50وأخرجه الطبراني في الكبير )(، بنحوه) هشام الدستوائي

( من طريق حرب بن 4558/ح رقم5/51وأخرجه الطبراني في الكبير ) (،مطولً )( من طريق أبان بن يزيد 71رقم
 (،مطولً ) ( من طريق شيبان بن عبد الرحمن167/ح رقم7/214وأخرجه ابن بطة في اإلبانة ) (،مطولً )شداد 

، وًل والحديث إسناده متصل، ورواته ثقاتعن يحيى بن أبي كثير به. ( شيبان، و حرب، و أبان، و أربعتهم )هشام
رسال يضر ما قيل  قلت: تدليسه ل يضر، (، 36، انظر: صدراسته)سبقت  ير:يحيى بن أبي كثمن تدليس وا 

(، وأورده ابن 36)ص المدلسين ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقاتذكره فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم، و 
(، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عــن 299(، والعالئي في جامع التحصيل )ص240أبي حاتم في المراسيل )ص

ورجـالـه ه ـه بعضـرواه أحمد وعند ابن ماج" قال الهيثمي:اده صحيح. ـه فالحديث إسنـوعلي بي ميمونـة.هــالل بـن أ
(، 2405)ح رقم األلباني في السلسلة الصحيحة إسناده صححو ، (1/21:دــزوائـال عـمجممـوثقون"، )الهيثمي، 

 (.16216وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم
ب د   ب ن   س ف ي ان   (1) ب ي ع ـة   الل   ع  معدود في أهل الطائف، له صحبة وسماع ورواية، كان عاماًل لعمر  :الث ق ف يِّ ب ن  ر 

بن الخطاب على الطائف، وله عليها إذ عزل عثمان بن أبي العاص عنها، يعد في البصريين. روى عنه ابنه 
 (.2/630معرفة األصحاب:عبد اهلل بن سفيان. )انظر: ابن عبد البر، الستيعاب في 

رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 38/ح رقم1/65مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب جامع أوصاف اإلسالم، ) (2)  َبك 
 ُقَتي َبةُ  وَحدَّثََنا ح ُنَمي ٍر، نُ اب  )عبد اهلل(  َحدَّثََنا: َقاَل  )محمد بن العالء( ُكَري بٍ  َوَأُبو ،)عبد اهلل بن محمد( َشي َبةَ  َأِبي ب نُ 
َحاقُ  ،)الثقفي( َسِعيدٍ  ب نُ  س   ُكَري ٍب، َأُبو وَحدَّثََنا ح ،)بن عبد الحميد( َجِريرٍ  َعن   َجِميًعا ،)بن راهويه( ِإب َراِهيمَ  ب نُ  َواِ 

َوةَ  ب نِ  ِهَشامِ  َعن   ُكل ُهم   ،)حماد بن أسامة( ُأَساَمةَ  َأُبو َحدَّثََنا  ُسف َيانَ  َعن   ،ن الزبير()عروة ب َأِبيهِ  َعن   ،)بن الزبير( ُعر 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .الثََّقِفي   اهللِ  َعب دِ  ب نِ 
 .(1/275) مسلم بفوائد المعلم القاضي عياض، إكمالانظر:  (3)
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 إحالل الحالل وتحريم الحرام: _خامساا
فيتبع لما أمره اهلل به،  أن ينقاد المؤمن اإلذعان هلل العبودية و و  التوحيدإن من كمال 

م ما له اهلل وحرَّ أحل ما أحفيكون بذلك قد أحسنه، وينتهي عما نهاه اهلل عنه، فينزجر عنه ويتركه، 
يَن ﴿ في حقهم:  الذين قال اهللأولئك مه اهلل، حرَّ  وََلَِك اََّلِ

ُ
ْحَسنَُه أ

َ
يَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَتَبُِعوَن أ اََّلِ

ْْلَاِب 
َ
ولُو اْْل

ُ
وََلَِك ُهْم أ

ُ
جوهر العبودية بل إن ذلك النقياد والتباع لهو ، [18:الزمر] ﴾َهَداُهُم اَّللَُ َوأ

وصرفها هلل وحده، وألجل ذلك كان جزاء اهلل   وأساسها؛ لما فيه من التحرر من طاعة غير اهلل
 ،ِضَي اهلل َعن ُهَمارَ َجاِبِر ب ِن َعب ِد اهلِل  َعن  فَ ، انالجندخول أن يوجب له بذلك التباع تعالى لمن التزم 

ق ل   ب ن   النُّع م ان    الن ب ي   أ ت ى: َقالَ  ل ي ت   إ ذ ا أ ر أ ي ت   الل   ر س ول   ي ا: ف ق ال   ،(1)ق و  ت و  ص  ت   ب ة ،ال م ك  ر م  ح   و 
ر ام ، ل ل ت   ال ح  ، و أ ح  ل  ال  ل   ال ح  ن ة ؟ أ أ د خ   .(2)«ن ع م  : »الن ب يُّ  ف ق ال   ال ج 

هيات، والمنويستفاد من الحديث أن القيام بفعل الفرائض والواجبات، وترك المحرمات 
 ن أن يعتقده ول يفعله، بخالفاهر أن المراد بتحريم الحرام أمراسبب في دخول الجنات، والظ

 .(3)إنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حالًل تحليل الحالل ف
 عبارة هنا لالحال ويكون ،اعتقاده مع إتيانه وفعله الحالل بتحليل رادكون المي أن ويحتمل

 بمحرم يسل ما يفعل أنه المعنى ويكون والمباح، والمستحب الواجب فيه فيدخل بحرام ليس عما
 .(4)ويجتنب المحرمات غيره، إلى له يحبِ أُ  ما يتعدى ول عليه،

 فقد أتى بجميع وظائف ...كل حالٍل وحرَّم كل حرامٍ  فإذا أحلَّ مي: "تابن حجر الهيقال و 
 .(5)لشرع، وذلك مستقل  بدخول الجنة"ا
 

                                                           
ق ل   ب ن   النُّع م ان   (1)  وثعلبة ثعلبة، بن النعمان: عوف، وقيل بن عمرو بن غنم بن ثعلبة بن فهر بن ُأصرم بن :ق و 
، (5/320ابة )الغ أحد. ]انظر: ابن األثير، أسدبغزوة  استشهدبدًرا، و  شهدقيل: له صحبة، وكان ممن قوقاًل،  دعىيُ 

 [.(6/355) الصحابة تمييز في ابن حجر، اإلصابة
مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان اإليمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل  (2)

 ،)محمد بن العالء( ُكَري بٍ  َوَأُبو ،)عبد اهلل بن محمد( َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 15/ح رقم1/44الجنة، )
َمشِ  َعنِ  ،)محمد بن خازم( ُمَعاِوَيةَ  َأُبو َحدَّثََنا: َقاَل  ُكَري ٍب، أِلَِبي َواللَّف ظُ  َع   ُسف َيانَ  َأِبي َعن   ،ن()سليمان بن مهرا األ 

م الحديث مسلم في نفس الجزء والصفحة ورق وأخرجه .َرِضَي اهلل َعن ُهَما بن عبد اهلل َجاِبرِ  َعن   ،)طلحة بن نافع(
 من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما )بنحوه(. 

 .(145ص) مسلم صحيح انظر: ابن الصالح، صيانة (3)
 .(1/513)والحكم  العلوم انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع (4)
 .(392األربعين )صالفتح المبين بشرح ابن حجر الهيتمي،  (5)
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 ال م ب ح ث  الث ان ي 
ب اد ات  ال ب د ن ي ة   م ال  ال ع  ب ة  أ ع  ن ة   ال م وج   ل ل ج 

اإليمان قول وعمل، ولئن كان التَّلفظ بألفاظ التوحيد ُيدخل الجنة كما اتضح في المبحث 
األول، فالمبحث الثاني يتناول ما يبين أن اإليمان قول ويصدقه العمل، فيعرض هذا المبحث 

ة ، واألدعيوالرباط قة والحج والعلم، والجهادمال البدنية من أعمال الصالة، والصوم والصداألع
 كل ذلك من خالل المطالب التالية: واألذكار التي توجب دخول الجنة،
ة   م ال  الص ال  : أ ع  ل  ب ة   ال م ط ل ب  ا ل و  ن ة   ال م وج   .ل ل ج 
 أركان اإلسالمأعظم الركن الثاني من أركان اإلسالم، بل هي هي الصالة عمود الد ين، و 

اسب عليه العبد يوم القيامة، على عباده، وأول ما يح بعد الشهادتين، وهي أول ما أوجبه اهلل 
 ،الحرص عليها يكون سبًبا في دخول الجنة ؛جملة من أعمال الصالةيعرض هذا المطلب و 
 ن  عَ جاء في الحديث  المفروضة سبب في دخول الجنة، كماالخمس على الصلوات المحافظة ف

اِمِت  ب نِ  ُعَباَدةَ  م س  »: َيُقولُ   اللَّهِ  َرُسول َسِمع تُ : َقالَ  ،الصَّ ل و ات   خ  ه ن   ص  ل ى الل ه   اف ت ر ض   ع 
ه ، ب اد  اء   ف م ن   ع  ن ه ن   ي ن ت ق ص   ل م   ب ه ن   ج  ف افاا ش ي ئاا، م  ت خ  ، اس  قِّه ن  ل   الل ه   ِإ ن  ف   ب ح  اع  م   ل ه   ج   ال ق ي ام ة   ي و 
داا ل ه   أ ن   ع ه  ن ة ، ي د خ  م ن   ال ج  اء   و  ن ه ن   ان ت ق ص   ق د   ب ه ن   ج  ف   ش ي ئاا، م  ت خ  ، افاااس  قِّه ن  ن د   ل ه   ي ك ن   ل م   ب ح   ع 
 .(1)«ل ه   غ ف ر   ش اء   و ا  ن   ع ذ ب ه ، ش اء   إ ن   ع ه د ، الل ه  

                                                           
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة  (1)

، ِبيأَ  اب نُ )محمد بن إبراهيم(  َحدَّثََنا: الَ قَ  َبشَّارٍ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا(، قال: 1401/ح رقم1/449عليها، )  َعن   َعِدي 
َيى ب نِ  ُمَحمَّدِ  َعن   َسِعيٍد، ب نِ  َرب هِ  دِ ـَعب   َعن   ،)بن الحجـاج( ُشع َبةَ   َعنِ  ُمَحي ِريٍز، اب نِ هلل( )عبد ا َعنِ  َحبَّاَن، ب نِ  َيح 

،)أبو رفيع(  ِدِجي  اِمِت  ب نِ  ُعَباَدةَ  َعن   ال ُمخ  ( من طريق محمد 2417/ح رقم6/174ابن حبان )وأخرجه  .الصَّ
( 2183/ح رقم3/247(، والطبراني في الشاميين )1571/ح رقم1/238ابن بشار به )بنحوه(. وأخرجه ابن الجعد )

(، 461/ح رقم1/230(، والنسائي )1420/ح رقم2/62من طريق شعبة بن الحجاج به )بنحوه(. وأخرجه أبو داود )
(، وأحمد 1618/ح رقم2/985(، والدارمي )14/ح رقم1/123(، ومالك )318/ح رقم1/203وفي الكبرى )

(، والمروزي 6852/ح رقم2/91(، وابن أبي شيبة )392/ح رقم1/375(، والحميدي )22693/ح رقم37/366)
(، 3167/ح رقم8/193(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )1029/ح رقم2/951في تعظيم قدر الصالة )

/ح 3/246(، والطبراني في الشاميين )1732/ح رقم5/23(، وابن حبان )1281قم/ح ر 3/196والشاشي )
/ح 4/310(، وفي الش عب )1692/ح رقم1/531(، وفي الكبرى )262/ح رقم1/112(، والبيهقي )2181رقم
(، والطحاوي في شرح مشكل 22752/ح رقم37/414( من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه أحمد )2564رقم

/ح 2/468( من طريق محمد بن إسحاق، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )3170رقم /ح8/196اآلثار )
/ح 3/248(، والطبراني في الشاميين )1033/ح رقم2/954(، والمروزي في تعظيم قدر الصالة )967رقم
(، = 1032/ح رقم2/954( من  طريـق نـافع بن أبي ُنعيم، وأخرجه المروزي في تعظيم قـدر الصالة )2186رقم
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افترض على عباده خمس صلوات، يؤديها العبد في  ويستفاد من هذا الحديث أن اهلل 
مواقيت محددة من اليوم والليلة، والمحافظة على هذه الصلوات من أحب األعمال إلى اهلل، وبها 

قِمِ تعالى: ﴿اهلل حط عنه خطاياه، قال رفع درجات العبد وتُ تُ 
َ
لُوكِ  الَصََلةَ  أ  اللَيْلِ  َغَسِق  إَِل  الَشْمِس  ِِلُ

"وهذه اآلية بإجماع  ، قال القرطبي:[78:اإلسراء] ﴾َمْشُهوًدا ََكنَ  الَْفْجرِ  قُْرآنَ  إِنَ  الَْفْجرِ  َوقُْرآنَ 
 .(1)المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة"

ِخَلهُ  َأن  ": وقوله  هذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات الخمس المفروضة  ":ال َجنَّةَ  ُيد 
 الَْفْحَشاءِ  َعِن  َتنَْه  الَصََلةَ  إِنَ ﴿ُيوفق لفعل الصالحات بحيث يدخله الجنة ابتداًء، قال اهلل تعالى: 

ْكرُ  َوالُْمنَْكرِ  ْكَبُ  اَّللَِ  َوََّلِ
َ
ِعَظِم الفضل ، والحديث يدل على [45:العنكبوت] ﴾تَْصنَُعونَ  َما َيْعلَمُ  َواَّللَُ  أ

فر له غومعنى عذبه أي على قدر ذنوبه ومعنى المترتب على المحافظة على الصلوات الخمس، 
 .(2)ابتداًء بمغفرته واهلل تعالى أعلى وأعلم أي أدخله الجنة

 
                                                           

/ح 3/197( من طريق محمد بن إبراهيم، وأخرجه الشاشي )2185/ح رقم3/248والطبراني في الشاميين ) =
( من طريق محمد بن عمرو، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل 1731/ح رقم5/21(، وابن حبان )1282رقم

/ح 2/953ة )( من طريق  عقيل بن خالد، وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصال3171/ح رقم8/198اآلثار )
( من طريق عمرو بن يحيى، سبعتهم )يحيى، ومحمد، ونافع، ومحمد، ومحمد، وعقيل، وعمرو( عن 1031رقم

(، 22704/ح رقم37/377(، وأحمد )425/ح رقم1/115محمد بن يحيى بن حبان به )بنحوه(. وأخرجه أبو داود )
( من طريق عبد اهلل 3166/ح رقم2/305(، والبيهقي في الكبرى )4658/ح رقم5/56والطبراني في األوسط )

/ح 2/955(، والمروزي في تعظيم قدر الصالة )574/ح رقم1/467ابن الصنابحي، وأخرجه الطيالسي )
( من طريق إسحاق بن يحيى، 2690/ح رقم7/139( من طريق أبي إدريس الخولني، وأخرجه البزار )1034رقم

ن طريق خيار بن سلمة، أربعتهم )عبد اهلل، وأبو إدريس، ( م1174/ح رقم2/194وأخرجه الطبراني في الشاميين )
سحاق، وخيار( عن عبادة بن الصامت   انينَ لكِ ا :يُّ ج  د  خ  الم   عي  ف  ر   أ ب و_واْلسناد فيه: )بمعناه، ومختصًرا(.  وا 

 بن جندرة صافةر  قِ  أبو منها قبائل، عدةإلى  ، والَمخدجي لقب وليس نسبة، والِكَناني نسبةرفيع: وقيل الفلسطيني،
[، ذكره ابن حبان (11/151) األنساب، السمعاني، (33/315) الكمال تهذيب]انظر: المزي،  نفير، بن ةشَ ي  خَ 

، وقال ابن حجر: (426 /2:الكاشف، وقال الذهبي: "وثق"، )الذهبي، (570 /5:الثقاتفي الثقات، )ابن حبان، 
في هذا الحديث كما هو واضح من د توبع ـوقهو صدوق.  قلت:، (640صالتهذيب  تقريبابن حجر، )"مقبول"، 

صحيح لغيره. ال وبالمتابعة يرتقي إلى درجةعليه فالحديث إسنــاده حسن. و خالل التخريـج، وباقي رواته ثقات. 
 ،(23/288واألسانيد: المعاني من الموطأ في لما التمهيد، )ابن عبد البر، ابن عبد البروقد صحح الحديث 

(، وفي صحيح 3242في صحيح الجامع الصغير )ح رقم األلباني(، و 661والنووي في خالصة األحكام )ح رقم
 (.1401لسنن ابن ماجه )ح رقماألرنؤوط في تحقيقه (، وشعيب 452)ح رقم األم – داود أبي

 .(10/303) القرطبي، الجامع ألحكام القرآن (1)
 .(1/230) النسائي سنن على السندي حاشيةانظر: السندي،  (2)
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المفروضة في مواقيتها من األعمال التي يكتب الخمس ة على الصلوات كما أن المحافظ
ُعوٍد  ب نِ  اهللِ  َعب دِ  بها الجنة، فقد جاء في الحديث َعن   اهلل   أ يُّ  الل ، ن ب ي   ي ا: ق ل ت  : َقالَ  ،َمس 

م ال   ن ة ؟ إ ل ى أ ق ر ب   ال  ع  ة  : »ق ال   ال ج  ال  ل ى الص  م اذ ا: ق ل ت   «م و اق يت ه ا ع   ب رُّ : »ق ال   الل ؟ ي  ن ب   ي ا و 
م اذ ا: ق ل ت   «ال و ال د ي ن   ه اد  : »ق ال   الل ؟ ن ب ي   ي ا و   .(1)«الل   س ب يل   ف ي ال ج 

بُّ  الع م ل   أ يُّ ": رواية البخاريجاء في الحديث فهذا تعددت ألفاظ وقد  : ق ال   لل ه ؟ا إ ل ى أ ح 
ال ة  » ل ى الص  ق ت ه ا ع  م ال   "أ يُّ  :بلفظ أخرىفي رواية جاء و  ،(2).."«و  ؟ ال ع  ل   ال ة  الص  : »ق ال   أ ف ض 

ق ت ه ا على الرغم من اختالف ألفاظه إل أنها متقاربة ومتحدة في المعنى؛ هذا الحديث ، و (3).."«ل و 
غيره،  من الجنة إلى أقرب وهو األعمال، أفضل فهو  اهلل إلى أحب األعمال من كان ما ألن
  .(4)غيره من اهلل إلى أقرب عامله اهلل إلى أحب كان ماو 

ويستفاد من الحديث أن الصالة في وقتها أفضل األعمال وأقربها إلى الجنة؛ ألنها من 
يها فيها؛ ألنه إنما شرط ف يأول أوقاتها، أفضل من التراخ يفيها البدار إلأعظم دعائم اإلسالم، و 

 .(5)أن تكون أحب األعمال إلى اهلل إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل

                                                           
 (. 28)سبق تخريجه، انظر: ص، (85 رقم ح/1/89)مسلم  صحيحمسلم،  (1)
(، قال: 527/ح رقم1/112البخاري، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل الصالة لوقتها، ) (2)

َبَرِني: )العبدي( الَعي َزارِ  نُ ب   الَوِليدُ  َقالَ  )بن الحجاج(، ُشع َبةُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الَمِلِك، َعب دِ  ب نُ  ِهَشامُ  الَوِليدِ  َأُبو َحدَّثََنا  َأخ 
ٍرو َأَبا َسِمع تُ : َقالَ  اللَِّه  َعب دِ  - َدارِ  ِإَلى َشارَ َوأَ  الدَّارِ  َهِذهِ  - َصاِحبُ  َحدَّثََنا: َيُقولُ  الشَّي َباِنيَّ )سعد بن إياس(، َعم 

( من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك به )بلفظه(. 5970/ح رقم8/2البخاري ) وأخرجه .)بن مسعود( 
( من طريق معاذ 85/ح رقم1/90( من طريق سليمان بن حرب، ومسلم )7534/ح رقم9/156وأخرجه البخاري )

 /ح4/14بن معاذ العنبري، كالهما )سليمان، ومعاذ( عن شعبة بن الحجاج به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
( من 85/ح رقم1/89(، ومسلم )7534/ح رقم9/156( من طريق مالك بن مغول، وأخرجه البخاري )2782رقم

طريق سليمان بن فيروز، وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق عبد الرحمن بن عبيد، 
( من 85/ح رقم1/90أخرجه مسلم )ثالثتهم )مالك، وسليمان، وعبد الرحمن( عن الوليد بن العيزار به )بنحوه(. و 

 طريق الحسن بن عبيد اهلل عن أبي عمرو الشيباني به )مختصًرا(.
 َلم   ِلَمن   َصاَلةَ  لَ : »َوَقالَ الصالة عماًل، وقال:  البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب وسمى النبي  (3)

 َعنِ  ،()بن الحجاج ُشع َبةُ  َحدَّثََنا ،)بن حرب( ُسَلي َمانُ  َحدَّثَِني(، قال: 7534/ح رقم9/156، )«الِكَتابِ  ِبَفاِتَحةِ  َيق َرأ  
، َيع ُقوبَ  ب نُ  َعبَّادُ  َوَحدَّثَِني ح ،)بن العيزار العبدي( الَوِليدِ  َبَرَنا اأَلَسِدي   الشَّي َباِني   َعنِ )الكالبي(،  لَعوَّامِ ا ب نُ  َعبَّادُ  َأخ 

ٍرو َأِبي َعن   الَعي َزاِر، ب نِ  الَوِليدِ  َعنِ  ،)سليمان بن فيروز(  اب نِ )عبد اهلل(  نِ عَ  ،)سعد بن إياس( الشَّي َباِني   َعم 
  )انظر: تخريج الحديث السابق(..  َمس ُعودٍ 

 (.4/210،208) شرح صحيح البخاري فتح الباريانظر: ابن رجب الحنبلي،  (4)
 (.2/157) يشرح صحيح البخار انظر: ابن بطال،  (5)
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 األعمال أفضلوقد ُخصَّت هذه العبادات الثالثة بالذكر دون غيرها من العبادات؛ لكونها 
 أمر نم لغيرها كان بفضيلتها العلم مع الدين عماد هي التي الصالة ضيع منف اإليمان، بعد

 اهلل حقوق من ذلك لغير فهو والديه بر ترك من وكذا ا،واستخفافً  اتهاونً  وأشد ،تضيًعا أشد الدين
 تقربيُ  التي األعمال من ذلك لغير فهو تعينه، عند عليه قدرته مع تركه من الجهاد وكذا ا،تركً  أشد
ومن  ،ظأحف سواها ماكان ل العبادات الثالث هذه على حافظمن ف ا،تركً  أشد تعالى اهلل إلى بها

 .(1)أضيع سواهاضيعها كان لما 
 صلوات خصَّ على األمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة بل  لم يقتصر النبي و  

صيص ومن ذلك تخ، وأجًرا جزياًل ، عظيًما ارتب عليها ثوابً و ، عليها المحافظةة بتحريض معين
لى كل المحافظة عجعل حيث ، في الفضل والثواب صالتي الفجر والعصر على سائر الصلوات

َعِري   ُموَسى َأِبي َعن  فجاء في الحديث دخول الجنة، في  اسببً منهما  َش    اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، األ 
ل ى م ن  »: َقالَ  د ي ن   ص  ل   (2)الب ر  ن ة   د خ   .(3)«الج 

إلى أن المحافظة على صالتي الفجر والعصر سبب في دخول الجنة؛ أشار الحديث وهذا 
قِمِ ﴿:  اهلل قال فقد الفجر صالة أما، من الصلوات ألنهما تميزتا بفضل ليس في غيرهما

َ
 أ

لُوكِ  الَصََلةَ  ، [78:اإلسراء] ﴾َمْشُهوًدا ََكنَ  الَْفْجرِ  قُْرآنَ  إِنَ  الَْفْجرِ  َوقُْرآنَ  اللَيِْل  َغَسِق  إَِل  الَشْمِس  ِِلُ
 الخمس تالصلوا عن مفصولة بأنها اأيضً  واختصت ،عظيمة فضيلة وهذه ومالئكته  اهلل يشهده
 نصف الظهر ةصال وبين وبينها ،األخير الليل نصف العشاء صالة وبين فبينها بوقتها منفردة
 طلوع من أماو  ،الفجر طلوع إلى يمتد ول الليل بنصف ينتهي العشاء وقت ألن؛ األول النهار
 صالة ماأمشهودة، و صالة فتميزت بأنها ، مفروضة لصالة اوقتً  أيضا فليسها زوال إلى الشمس
 بالذكر هاصَّ خ حيث وشرفها بفضلها نوه تعالى اهلل أنو ، الوسطى الصالة بأنها فتميزت العصر

 رالعص صالة يعني ﴾الْوُْسَطى َوالَصََلةِ ﴿هذا عام  ﴾الَصلََواِت  ََعَ  َحافُِظوا﴿:  فقال عمم أن بعد
 .(4)وشرفها لفضيلتها ؛بالذكر هافخصَّ 

                                                           
 .(5/14) البخاري صحيح شرح القاري انظر: العيني، عمدة (1)
د ي ن  ) (2) أي صالتي الفجر والعصر، وذلك ألنهما تصليان في بردي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء  :(الب ر 

 (.1/448وتذهب سورة الَحّر. )الخطابي، أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري:
 َحدَّثََنا قال: ،(574/ح رقم1/119)، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة الفجر، البخاري صحيحالبخاري،  (3)

َبةُ  َرةَ  َأُبو َحدَّثَِني ،)بن يحيى العوذي( َهمَّام   َحدَّثََنا: َقالَ  َخاِلٍد، ب نُ  ُهد   َأِبي ب نِ  َبك رِ  َأِبي َعن   ،)نصر بن عمران( َجم 
َعِري   ُموَسى َأِبي َعن   ،)عمرو بن عبد اهلل بن قيس( ُموَسى َش  ( من 635/ح رقم1/440مسلم )وأخرجه .  األ 

 طريق هذبة بن خالد به )بلفظه(.
 (.5/54،53) الصالحين رياض ابن عثيمين، شرحانظر:  (4)
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ًقا ما أشرت إليه سابمنها  العصرو  الفجر صالتي فيها اشتركت فضائلكما أن هناك 
 َقالَ : َقالَ  ، (1)ُرَؤي َبةَ  ب نِ  َعن  ُعَماَرةَ من أسباب النجاة من النار، فقد جاء في الحديث أنهما 
ل ى م ن   الن ار   ي ل ج   ًل  » :اهلِل  َرُسولُ  ، ط ل وع   ق ب ل   ص  ق ب ل   الش م س  وب ه ا و  سبب والثانية أنهما ، (2)«غ ر 

ل ى م ن  »: لقوله  الجنةفي دخول  د ي ن   ص  ل   الب ر  ن ة   د خ   دخول انتفاء األولالحديث  ففي ،«الج 
 انلَارِ  َعِن  زُْحِزحَ  َفَمنْ ﴿:  اهلل كقول هذا فيكونالجنة  دخول إثبات الثانيالحديث  وفي ،النار

ْدِخَل 
ُ
 .[185:عمران آل] ﴾فَازَ  َفَقدْ  اْْلَنَةَ  َوأ

 على األمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة، بل ندب إلى الحكيملم يقتصر الشارع و 
من هذه النوافل ، و لهذه الفرائض، وزيادًة في التقرب إلى اهلل  زيادة التطوع من الصلوات تكمياًل 
ينَ ﴿القائمين بها فقال:  صالة الليل التي امتدح اهلل   ﴾َوِقيَاًما ُسَجًدا لَِربِِّهمْ  يَِبيتُونَ  َواََّلِ

 َرَزْقنَاُهمْ  َوِمَما َوَطَمًعا َخْوفًا َرَبُهمْ  يَْدُعونَ  الَْمَضاِجعِ  َعِن  ُجنُوبُُهمْ  َتتََجاَف ﴿ : وقال ،[64:الفرقان]
ْخِفَ  َما َنْفسر  َتْعلَمُ  فَََل ( 16) ُينِْفُقونَ 

ُ
ْعُيٍ  قَُرةِ  ِمنْ  لَُهمْ  أ

َ
، [17،16:السجدة] ﴾َيْعَملُونَ  ََكنُوا بَِما َجَزاءً  أ

 َأِبي في الحديث َعن   ، كما أخبر بذلك النبي نها أفضل الصالة بعد الفريضةألل وليس ذلك إ
ل  »:  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  ، أ ف ض  ي ام  ، ب ع د   الصِّ ان  ر م ، الل   ش ه ر   ر م ض  ل  و   ال م ح   أ ف ض 

ة ، ال  ة ، ب ع د   الص  ة   ال ف ر يض  ال   .(3)«الل ي ل   ص 
ية وألهم ،ونزهة المشتاقينوخلوة المحبين، دأب الصالحين، وصفة المتقين، فقيام الليل 
 نِ ب   اللَّهِ  َعب دِ  َعن  الحديث بدخول الجنة، ففي  القائمين بها بشر النبي  هذه العبادة العظيمة

(4)َساَلمٍ 
،  َاللَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا: َقال   َهِ اللَّ  َرُسولُ  َقِدمَ : َوِقيلَ  ِإَلي ِه، النَّاُس  (5)ان َجَفلَ  الَمِديَنة ، 

َتَبن تُ  َفَلمَّا ِإَلي ِه، أِلَن ُظرَ  النَّاسِ  ِفي َفِجئ تُ  هَ  اس  َههُ  َأنَّ  َعَرف تُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َوج  هِ  َلي َس  َوج   ذَّابٍ كَ  ِبَوج 

                                                           
ؤ ي ب ة   ب ن   ع م ار ة   (1)  (.21)سبقت ترجمته، انظر: ص :ر 
 (.21)سبق تخريجه، انظر: ص(، 634/ح رقم1/440مسلم، صحيح مسلم ) (2)
 نُ ب   ُقَتي َبةُ  َحدَّثَِني(، قال: 1163/ح رقم2/821مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، ) (3)

َمنِ  َعب دِ  ب نِ  ُحَمي دِ  ن  عَ  ،)جعفر بن إياس( ِبش رٍ  َأِبي َعن   ،)وضاح بن عبد اهلل( َعَواَنةَ  َأُبو َحدَّثََنا ،)الثقفي( َسِعيدٍ   الرَّح 
، َيِري  مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المنتشر وأخرجه  . ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ال ِحم 

 عن حميد بن عبد الرحمن به )بنحوه(.
ب د   (4) م ب ن   الل ه   ع  بن الحارث اإلسرائيلي، ثم األنصاري، يكنى أبا يوسف، وهو من ولد يوسف بن يعقوب  :س ال 

 قدم إذ لمأس األحبار، أحد عليهما الصالة والسالم، كان حليًفا لألنصار، وكان اسمه في الجاهلية الحصين، وهو
 الفةخ ِفي بالمدينة توفيو عبد اهلل، وشهد له أنه عاشر عشرة في الجنة،  رسول اهلل  سماه، و المدينة النبي 

 (.3/922،921:ابـاألصح معرفة في ابـالستيعوأربعين. )انظر: ابن عبد البر،  ثالث سنةمعـاوية بن أبي سفيـان 
(5) :) ف ل   .(1/279:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .نحوه مسرعين ذهبوا أي )ان ج 



46 
 

لُ  َوَكانَ  ءٍ  َأوَّ ، أ يُّه ا ي ا»: َقالَ  َأن   ِبهِ  َتَكلَّمَ  َشي  م ، أ ف ش وا الن اس  لُّوا الط ع ام ، م واو أ ط ع   الس ال  ص   و الن اس   و 
ل ون   ن ي ام   ن ة   ت د خ  م   الج   .(1)«ب س ال 

ه ألن المتهجد ترك حظ الليل من أعظم أسباب دخول الجنة؛ ويستفاد من الحديث أن قيام
ر المذكو الصالة والقيام، فاستحق أن ُيجازى من محض الفضل ، وأطال من الراحة ولذيذ المنام

ُخُلونَ : "بقوله   .(2)دخولها قبل العذاب من ينَ مِ لَ سَ مُ  أي: "ِبَساَلمٍ  الَجنَّةَ  َتد 

                                                           
، (2485/ح رقم652/ 4)صفة القيامة والرقائق والورع، لم يذكر اسم الباب، الترمذي، أبواب  سننالترمذي،  (1)

 ر(،َجع َفٍر )غند ب نُ  َوُمَحمَّدُ  ،الثََّقِفي   )بن عبد المجيد( الَوهَّابِ  َعب دُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َبشَّاٍر )العبدي( ب نُ  ُمَحمَّدُ  قال: َحدَّثََنا
َيى ،َعِدي   َأِبي اب نُ  )محمد بن إبراهيم(وَ  فِ  َعن   القطان(،َسِعيٍد ) ب نُ  َوَيح  َراِبي  ا َجِميَلةَ  َأِبي ب نِ  َعو   ب نِ  ُزَراَرةَ  َعن   ،أَلع 

َفى، محمد بن بشار به  من طريق( 1334/ح رقم1/423ابن ماجه ) وأخرجه. َساَلٍم  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   َأو 
(، والبزار في الغالنيات 7277/ح رقم4/176) (، والحاكم23784/ح رقم39/201أحمد ))بنحوه(. وأخرجه 

(، 3251/ح رقم2/1083ابن ماجه )ن سعيد به )بنحوه(. وأخرجه ( من طريق يحيى ب1142/ح رقم2/837)
( من طريق حماد بن 79/ح رقم1/81، وابن أبي عاصم في األوائل )(25389/ح رقم5/217ابن أبي شيبة )و 

ابن قانع في معجم الصحابة من طريق سعيد بن عامر، وأخرجه ( 1501/ح رقم2/915الدارمي )أسامة، وأخرجه 
(، وفي 153/ح رقم1/369(، وفي مكارم األخالق )385/ح رقم13/159الطبراني في الكبير )و (، 2/132)

، وفي الش عب (74/ح رقم1/31(، والبيهقي في اآلداب )4283/ح رقم3/14الحاكم )و  (،34/ح رقم1/62األوائل )
(، وفي 385/ح رقم13/159الطبراني في الكبير )أخرجه و ( من طريق هوذة بن خليفة، 3090/ح رقم5/57)
وأبو ُنعيم  (،2/531(، وفي دلئل النبوة )2/706البيهقي في الكبرى )و (، 153/ح رقم1/369الق )ــارم األخــمك

لش عب البيهقي في ان طريق معاذ بن عوذ اهلل، وأخرجه ( م4170/ح رقم3/1665في معرفة الصحابة )
/ح 1/178ابن السني في عمل اليوم والليلة )من طريق خالد بن الحارث، وأخرجه  (8375/ح رقم11/182)

طريق عبد اهلل بن  ( من719/ح رقم1/418القضاعي )طريق مروان بن معاوية الفزاري، وأخرجه ( من 215رقم
. (حوهبن) عن عوف بن أبي جميلة به، وسعيد، هوذة، ومعاذ، وخالد، ومروان، وعبد اهلل( )حماد يزيد، سبعتهم
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: _ل من: ـا قيل في كـر مسنـاده متصل، ورواتـه ثقـات، وًل يضوالحديث إ

، ولكن ل يضره، (368ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"سنين بثالث موته قبل تغير ثقةقال عنه ابن حجر: "
 حدث ما فإنه حديثه، تغيره ضر ما"وقال الذهبي:  ،(79صمن المختلطين ) ه العالئي في القسم األولعدّ فقد 

قال عنه ابن _عوف بن أبي جميلة العرابي:  .(2/681:العتدال ميزانالذهبي، التغير"، ) زمن في بحديث
الحديث ل هذا ره؛ ألن ولكن ل يض ،(433ص التهذيب تقريبابن حجر، ) "،وبالتشيع بالقدر رمي ثقة"حجر: 

 َحِديث   َذاهَ فقال عقب الحديث: " الترمذيوقد صحح الحديث وعليه فالحديث إسنــاده صحيح.  يوافق بدعته.
واأللباني في صحيح  ،(4283وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي، )ح رقم ،(2485ح رقم)"، َصِحيح  

في تحقيقه لسنن  األرنؤوطشعيب وقال ، (569)ح رقم ةوفي السلسلة الصحيحـ ،(7864الصغير )ح رقم امعالج
 (.1334)ح رقم"إسناده صحيح" : ابن ماجه

 ( بتصرف.6/636ابن عالن، دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ) (2)
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ينَ  الرَْْحَِن  وَِعبَادُ ﴿: وهذا الحديث موافق لقول اهلل  رِْض  ََعَ  َيْمُشونَ  اََّلِ
َ
 َوإَِذا َهْونًا اْْل

 َخاَطبَُهمُ  َوإَِذا﴿ :قوله  إلى إشارة السالم فإفشاء، [63:الفرقان﴾ ]َسََلًما قَالُوا اْْلَاِهلُونَ  َخاَطبَُهمُ 
طعام ،﴾َسََلًما قَالُوا اْْلَاِهلُونَ  ينَ ﴿ :قوله  إشارة إلى الطعام وا  نَْفُقوا إَِذا َواََّلِ

َ
فُوا لَمْ  أ وا َولَمْ  يُْْسِ  َيْقُُتُ

ينَ ﴿ :وصالة الليل إشارة إلى قوله  ،[67:الفرقان] ﴾قََواًما َذلَِك  َبْيَ  َوََكنَ   ُسَجًدا لَِربِِّهمْ  يَِبيتُونَ  َواََّلِ
ُخُلونَ : "وقوله  ،[64:الفرقان] ﴾َوِقيَاًما وََلَِك ﴿:  لقوله موافق" ِبَساَلمٍ  الَجنَّةَ  َتد 

ُ
 الُْغْرفَةَ  ُُيَْزْونَ  أ

وا بَِما يَةً  ِفيَها َويُلََقْونَ  َصَبُ حيث جعل الغرفة جزاًء  وهذا ثناء من اهلل ، [75:الفرقان] ﴾وََسََلًما ََتِ
 .(1)واهلل أعلم والناس نيام صلى بالليلصبر و لمن 

 ، وجعلها مكملة للفرائض وجابرة لهاكما أن من النوافل التي حث عليها الشارع الحكيم
قد ففالوضوء من شرائط الصالة ول تصح الصالة بدونه، ، الوضوء الصالة بعدعند التقصير 

على اهلل  هبقلبه ووجه جنته لمن أحسن وضوءه ثم أتبع ذلك بركعتين يقبل فيهما  أوجب اهلل
ِبلِ  ِرَعاَيةُ  َعَلي َنا َكاَنت  : َقالَ  ،َعاِمٍر  ب نِ  ُعق َبةَ  َعن  فَ تعالى،  َبِتي َفَجاَءت   اإل ِ َنو 

ُتَهاَفرَ    ِبَعِشي   وَّح 
َرك تُ  َرك تُ  النَّاَس  ُيَحد ثُ  َقاِئًما  اهللِ  َرُسولَ  َفَأد  ِلهِ  ِمن   َفَأد  ل م   م ن   م ا»: َقو  ض   م س  ن   أ  ي ت و  س  وء ه ، ف ي ح  ض   و 

لِّي ي ق وم   ث م   ، ف ي ص  ل ي ه م ا م ق ب ل   ر ك ع ت ي ن  ه ، ب ق ل ب ه   ع  ه  ج  و  ب   إ ًل   و  ج  ن ة   ل ه   ت  و  َودَ  َما: َفُقل تُ  َقالَ  «ال ج   َأج 
َلَها الَِّتي: َيُقولُ  َيَديَّ  َبي نَ  َقاِئل   َفِإَذا َهِذهِ  َودُ  َقب  تُ  َأج   ،(2)آِنًفا ِجئ تَ  َرَأي ُتكَ  َقد   ِإن ي: الَ قَ  ُعَمرُ  َفِإَذا َفَنَظر 
ن ك م   م ا»: َقالَ  د   م ن   م  أ   أ ح  ض  ل غ   ي ت و  ب غ   أ و   ف ي ب  وء   ف ي س  ض  ه د  : ي ق ول   ث م   (3)ال و   و أ ن   الل   إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن   أ ش 

م داا ب د   م ح  ر س ول ه   الل   ع  ت   إ ًل   و  ن ة   أ ب و اب   ل ه   ف ت ح  ل   الث م ان ي ة   ال ج    .(4)«ش اء   أ يِّه ا ن  م   ي د خ 
 عده،ب ركعتين واستحباب الوضوء، في باإلحسان العتناء الحديث هذا من يستفادو 
 الموتب البشارة له هكذا فعل من وأن الجنة، لوجوب سببفإن ذلك  والخضوع، بالخشوع وأداؤهما

 الحرص فينبغي عاقل، كل مأمول هو وهذا مؤمنة، نفس إل يدخلها ل الجنة ألن اإليمان؛ على
 .(5)السرمدي والنجاح األبدي، الفالح سبب هو الذي العمل هذا على

                                                           
 .(1/401) ماجه ابن سنن على السندي انظر: السندي، حاشية (1)
 .(3/121:مسلم على النووي شرح)النووي،  .المشهورة اللغة على بالمد وهو أي قريًبا :(آن فاا) (2)
وء   غ  ل  ب  ي  ف  ) (3) ض  ب غ  ال و  ِبُغ بمعنى واحد أي  (:أو ف ي س  ِلُغ وُيس   المسنون. الوجه على مواضعه هلوصِ فيُ  لهكمِ ويُ  مهتِ يُ ُيب 

 .(3/121مسلم: على النووي شرح)انظر: النووي، 
 َحدَّثَِني، قال: (234/ح رقم209/ 1) الوضوء،، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب مسلم صحيحمسلم،  (4)

َمنِ  َعب دُ  َحدَّثََنا َمي ُموٍن، ب نِ  َحاِتمِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  ، ب نُ  الرَّح   َيع ِني َرِبيَعةَ  َعن   ،)الحضرمي( َصاِلحٍ  ب نُ  ُمَعاِوَيةُ  َحدَّثََنا َمه ِدي 
ِريَس  َأِبي َعن   َيِزيَد، اب نَ   َعن   ُعث َماَن، َأُبو َوَحدَّثَِني ح . َعاِمرٍ  ب نِ  ُعق َبةَ  َعن   ،اهلل بن عبد اهلل()عائذ  ال َخو َلِني   ِإد 
 انفرد به مسلم دون البخاري..  )الجهني( َعاِمرٍ  ب نِ  ُعق َبةَ  َعن   ُنَفي ٍر، ب نِ  ُجَبي رِ 

 .(3/428) المجتبى شرح في العقبى ذخيرةانظر: األثيوبي،  (5)
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لفتح أبواب الجنة؛ ألن في  من الوضوء والصالة موجب   الحديث إلى أن كاًل كما أشار 
 ضوء سبب في وجوب الجنة للعبد، ودلياًل الو  على أن المحافظة على الصالة عقيب اًل دليفيه 
 لوضوءا صارف ،الثمانية الجنة أبواب لفتح موجب  الوضوء مع الشهادتين  على أن إسباغَ  آخرَ 

 (2)ش ط ر   الطُّه ور  »: قول النبي التبشير يوافق ، وهذا (1)العتبار بهذا ورسوله باهلل اإليمان نصف
يم ان   د   ،اْل   م  ل    ل ل ه   و ال ح  ، ت م  يز ان  ان   ال م  س ب ح  د   الل   و  م  َل  ن   ل ل ه   و ال ح  ل    و  أ   ت م   الس م او ات   ب ي ن   م ا ت م 
، ة   و ال  ر ض  ال  ، و الص  د ق ة   ن ور  ب ر   ،ب ر ه ان   و الص  ي اء ، و الص  ة   و ال ق ر آن   ض  ج  ، أ و   ل ك   ح  ل ي ك   الن اس   ك لُّ  ع 

 .(4)«(3)م وب ق ه ا أ و   ف م ع ت ق ه ا ن ف س ه   ف ب اي ع   ي غ د و
 بها العبد إلى ربه ويحظى من أرجى األعمال التي يتقرب عملولعل المداومة على هذا ال

ن د  »: ِلِباَللٍ  َقالَ   النَِّبيَّ  َأنَّ   ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  وجنته، فَ  برحمتهفيها  ال ة   ع  ر   ص  دِّث ن ي ب ال ل   ي ا الف ج   ح 
ى ل ت ه   ع م ل   ب أ ر ج  ، ف ي ع م  س ال م  ل ي ك   د ف   س م ع ت   ف ِإ نِّي اْل  ن ة   يف   ي د ي   ب ي ن   ن ع  ل ت   م ا: ق ال   «الج   ع م 
ن د ي أ ر ج ى ع م الا  ، أ و   ل ي ل   س اع ة   ف ي ط ه وراا، أ ت ط ه ر   ل م   أ نِّي: ع  ل   إ ًل   ن ه ار   م ا الطُّه ور   ب ذ ل ك   ي ت  ص 
لِّي   أ ن   ل ي ك ت ب    .(5)"أ ص 

 عن اخاليً  وضوءال يبقى لئال عقيبه الصالة وفضيلة الوضوء فضيلةويستفاد من الحديث 
لصالة على ا منها جواز الجتهاد في توقيت العبادة، والحث الحديث فوائد كما أن في ،(6)مقصوده
ُتِدلَّ به على جواز الصالة في األوقات المكروهة لعموم قو كل َعِقيَب   ِفي":  هلالوضوء، َواس 
 .(7)بأولى من األخذ بعموم النهي بأن األخذ بعمومه ليس َوُتُعق بَ  "َنَهارٍ  َأو   َلي لٍ  َساَعةٍ 

                                                           
 ( بتصرف.2/12جامع العلوم والحكم )ابن رجب الحنبلي،  (1)
(2) :)  .(2/251:اآلثار صحاح على األنوار مشارق)القاضي عياض،  أي نصف. )ش ط ر 
 من فيعتقها بطاعته  هلل يبيعها من فمنهم بنفسه يسعى إنسان كلالمعنى المراد  :)م وب ق ه ا أ و   ف م ع ت ق ه ا) (3)

 .(3/102:مسلم ىعل النووي شرح)النووي،  .يهلكهاو  فيوبقها باتباعهما والهوى للشيطان يبيعها من ومنهم ،العذاب
َحاقُ  َحدَّثََنا(، قال: 223/ح رقم1/203مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ) (4)  ب نُ  ِإس 

َيى َحدَّثََنا ،)بن يزيد( َأَبانُ  َحدَّثََنا ِهاَلٍل، ب نُ  َحبَّانُ  َحدَّثََنا َمن ُصوٍر،  ،)بن سالم( َزي ًدا َأنَّ  ،ئي()بن أبي كثير الطا َيح 
مٍ  اـَأبَ  َأنَّ  هُ ـَحدَّثَ  َعِري   اِلكٍ ــمَ  َأِبي َعن   َحدََّثهُ  ،)ممطور األسود الحبشي( َسالَّ َش   اري.ـه مسلم دون البخـرد بـانف .األ 

صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصالة بعد الوضوء بالليل  البخاري، (5)
َحاقُ  َحدَّثََنا(، قال: 1149/ح رقم2/53والنهار، ) ٍر، ب نُ  ِإس   َحيَّانَ  َأِبي ن  عَ  ،)حماد بن أسامة( ُأَساَمةَ  َأُبو َحدَّثََنا َنص 

( 2458/ح رقم4/1910مسلم ) وأخرجه . ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،م بن عمرو()هر  ُزر َعةَ  َأِبي َعن   ،)يحيى بن سعيد(
من طريق عبيد بن يعيش ومحمد بن العالء عن حماد بن أسامة به )بنحوه(. وأخرجه في نفس الجزء والصفحة 

 ورقم الحديث من طريق عبد اهلل بن نمير عن أبي حيان يحيى بن سعيد به )بنحوه(.
 .(7/207) البخاري صحيح شرح القاري عمدةانظر: العيني،  (6)
 (.3/86) األوطار انظر: الشوكاني، نيل (7)
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 ربه بينو  بينه العبد ستر ما على المجازاة عظميُ  اهلل أنعلى  دلياًل  كما أن في الحديث
 من ملع خبيئةوبين ربه  العبد بين يكون أن العلماء استحب ولذلك أحد، عليه يطلع ل مما

 يعرفها لم  يالنب أن ربه وبين بالل بين خبيئة كانت أنها ويدل ربه، عند لنفسه يدخرها الطاعة
 من إليه هللا يهديهم عما الصالحين سؤالجواز  على دليل هاعن النبي سؤال وفى عنها، سأله حتى

 .(1)بركتها رجاء ويمتثل فيها، بهم قتدىالمُ  األعمال
الحديث  ففي، سبًبا في دخول الجنانالصالة ما يكون أركان وليس ذلك فحسب بل إن من 

َبانَ  َلِقيتُ  :َقالَ  (2)ال َيع ُمِري   َطل َحةَ  َأِبي ب نِ  َمع َدانِ َعن   َلى َثو  (3)اهللِ  َرُسولِ  َمو 
:ِني ، َفُقل ُت ِبر   لٍ ِبَعمَ  َأخ 

َمُلهُ  ِخُلِني َأع  َمالِ  ِبَأَحب  : ُقل تُ  َأو   ال َجنََّة؟ ِبهِ  اهللُ  ُيد  َع   َسَأل تُهُ  ُثمَّ . َفَسَكتَ  َسَأل ُتهُ  ُثمَّ . تَ َفَسكَ  اهلِل، ِإَلى األ 
ل ي ك  »: َفَقالَ  ، اهللِ  َرُسولَ  َذِلكَ  َعن   َسَأل تُ : َفَقالَ  الثَّاِلَثةَ  ود   ب ك ث ر ة   ع  د   ًل   ف ِإ ن ك   ل ل ه ، السُّج   ل ل ه   ت س ج 
د ةا، ةا، ب ه ا الل   ر ف ع ك   إ ًل   س ج  ط   د ر ج  ح  يئ ةا  ب ه ا ع ن ك   و  ط   .(4)«خ 

لسيما وأنه سبب في في الصالة،  ويستفاد من الحديث الحث على كثرة السجود هلل 
دخول الجنان، والقرب من العلي المنان، وسبب لرفع المراتب والدرجات، وحط الخطايا والسيئات، 

ُتِحَب إطالته أكثر من بقية األركان لما تعالى وليس ذلك إل ألنه من أحب األعمال إلى اهلل ، فاس 
 .بين يدي ملك الملوك الخضوع والذلةو فيه من إظهار الفتقار 

ألن به ينال  في الصالة؛ َفَحِرُي بمن يريد دخول الجنان أن يكثر من السجود هلل 
درجة حتى رجة فاإلنسان المنزلة العالية في اآلخرة فال يزال العبد يرتقي بالمداومة على السجود د

 .(5)يفوز بالقدح المعلى من القرب اإللهي
 ، َرةَ ُهَري   َأِبي َعن  ففي الحديث ، لسجود الموجب للجنة سجود التالوةيدخل في اوقد 

د ة   آد م   اب ن   ق ر أ   إ ذ ا»:  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  د   الس ج  ل   ف س ج  ت ز  ي ل ي ي ا: ق ول  ي   ي ب ك ي، الش ي ط ان   اع   و 
ود   آد م   اب ن   أ م ر   د   ب السُّج  ن ة ، ف ل ه   ف س ج  ود   و أ م ر ت   ال ج    .(6)«الن ار   ي  ف ل   ف أ ب ي ت   ب السُّج 

                                                           
 .(3/143) البخاري صحيح انظر: ابن بطال، شرح (1)
ة : أ ب ي ب ن   م ع د ان   (2)  (.31)سبقت ترجمته، انظر: ص ط ل ح 
(3) : ب ان   (.31)سبقت ترجمته، انظر: ص ث و 
 (.31)سبق تخريجه، انظر: ص ،(488رقم/ح 1/353)مسلم، صحيح مسلم  (4)
 .(4/334فيض القدير )انظر: المناوي،  (5)
(، 81/ح رقم1/87مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، ) (6)

ُمَعاِوَيَة  َأُبو َحدَّثََنا: اَل قَ  )محمد بن العالء(،ُكَري ٍب  َوَأُبو َشي َبَة )عبد اهلل بن محمد(، َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََناقال: 
َمشِ  َعنِ  )محمد بن خازم(، َع  انفرد  . ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   السمان(،ذكوان َصاِلٍح ) َأِبي َعن   )سليمان بن مهران(، األ 

 به مسلم دون البخاري.
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م   و  د ق ة  و الص  م ال  الص  ج  ال م ط ل ب  الث ان ي: أ ع  ب ة  و الح  . ال م وج  ن ة   ل ل ج 
أركان اإلسالم الحرص عليها يكون المتعلقة ب األعمالالسنة النبوية جملة من  لقد ذكرت

هذا و برور، ، والحج المكاة المفروضة، وصيام الفريضة والنافلةسبًبا في دخول الجنان منها أداء الز 
 .ُيفصل هذه األعمالالمطلب 
في َمعِرض  فقالفاعلها  امتدح اهلل  وركن عظيم من أركانه، أحد دعائم اإلسالم، الزكاةف

ينَ ﴿: حديثه عن صفات المؤمنين على  اهلل أوجبها كما ، [4:المؤمنون] ﴾فَاِعلُونَ  لِلَزََكةِ  ُهمْ  َواََّلِ
سالمهم، وتنمية ألموالهم وأخالقهم، وتطهيًرا لهم من السيئات، ومواساًة ا ألغنياء تتميًما لدينهم وا 

والنعيم  العظيم باألجر وافيحظ، م ومولهمقرًبا من ربه واوليس ذلك إل ليزداد، ِلَمَحاِويِجهم وفقرائهم
ينَ  إِنَ ﴿ :تعالىاهلل قال كما ، المقيم قَاُموا الَصاِِلَاِت  وََعِملُوا آَمنُوا اََّلِ

َ
َ  الَزََكةَ  َوآتَُوا الَصََلةَ  َوأ ْجُرُهمْ  ُهمْ ل

َ
 أ

أداء الزكاة على  كما رتب اهلل ، [277:البقرة] ﴾ََيَْزنُونَ  ُهمْ  َوََل  َعلَيِْهمْ  َخوْفر  َوََل  َربِِّهمْ  ِعنْدَ 
َراِبيًّا َأنَّ : ُهَري َرَة  َأِبي َعن  فَ  دخول الجنة،المفروضة   ِإَذا َعَملٍ  َعَلى ُدلَِّني: َفَقالَ  ، النَِّبيَّ  َأَتى َأع 

ت ق يم   ش ي ئاا، ب ه   ت ش ر ك   ًل   ل ه  لا ت ع ب د  »: َقالَ  الَجنََّة، َدَخل تُ  َعِمل ُتهُ  ت وب ة ، ال ة  الص   و  ت ؤ دِّي الز ك اة   الم ك   و 
ة ، وض  ت ص وم   الم ف ر  ان   و  : النَِّبي   َقالَ  َولَّى، َلمَّافَ  َهَذا، َعَلى َأِزيدُ  لَ  ِبَيِدهِ  َنف ِسي َوالَِّذي: َقالَ  «ر م ض 

ل   إ ل ى ي ن ظ ر   أ ن   س ر ه   م ن  » ن ة ، أ ه ل   م ن   ر ج   .(1)«ه ذ ا إ ل ى ف ل ي ن ظ ر   الج 
له فلسّيما الزكاة المفروضة منها شرائع اإلسالم من أتى بلحديث إلى أن هذا اأشار 

 عليه دلّ  يالذ الكبير األصل هذا في كثيرة أحاديث وردتبدخول الجنان، وقد البشارة والتبشير 
َراِبيًّا َأنَّ  ، اللَّهِ  ُعَبي دِ  ب نِ  َطل َحةَ  َعن  ُرِوَي منها ما  الحديث  ،(2)الرَّأ سِ  ثَاِئرَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َجاءَ  َأع 
ن ي الل ه   ر س ول   ي ا :َفَقالَ  ب ر  ل ي   الل ه   ف ر ض   م اذ ا أ خ  ال ة ؟ م ن   ع  ل و ات  : »ف ق ال   الص  م س   الص   أ ن   إ ًل   الخ 
ن ي: ف ق ال   ،«ش ي ئاا ت ط و ع   ب ر  ل ي   الل ه   ف ر ض   م ا أ خ  ؟ م ن   ع  ي ام  ان   ش ه ر  : »ف ق ال   الصِّ  ت ط و ع   أ ن   إ ًل   ر م ض 
ن ي: ف ق ال   ،«ش ي ئاا ب ر  ل ي   الل ه   ف ر ض   ب م ا أ خ  ب ر ه  : ف ق ال   الز ك اة ؟ م ن   ع  ، ش ر ائ ع    الل ه   س ول  ر   ف أ خ  س ال م   اْل 
، و ال ذ ي: ق ال   ر م ك  م ا أ ن ق ص   و ًل   ش ي ئاا، أ ت ط و ع   ًل   أ ك  ل ي   الل ه   ف ر ض   م  :  الل ه   ر س ول   ف ق ال   ي ئاا،ش   ع 
د ق ، إ ن   أ ف ل ح  » ل   أ و   ص  ن ة   د خ  د ق   إ ن   الج   .(3)«ص 

                                                           
 (.28انظر: ص)سبق تخريجه،  (،1397/ح رقم2/105البخاري، صحيح البخاري ) (1)
 .(1/135:اآلثار صحاح على األنوار مشارق. )القاضي عياض، قائمه منتشره رالشَّع منتفش َأي:الر أ س( ث ائ ر  ) (2)
 ُقَتي َبةُ  َحدَّثََنا(، قال: 1891/ح رقم3/24البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، ) (3)

َماِعيلُ  َحدَّثََنا ،)الثقفي( َسِعيدٍ  ب نُ   َعن   ،)مالك بن عمرو( ِبيهِ أَ  َعن   ،)نافع بن مالك( ُسَهي لٍ  َأِبي َعن   َجع َفٍر، ب نُ  ِإس 
( من طريق قتيبة بن سعيد به )بلفظه(. وأخرجه 6956/ح رقم9/23البخاري ) وأخرجه .اللَِّه  ُعَبي دِ  ب نِ  َطل َحةَ 

( من طريق مالك بن أنس عن 11/ح رقم1/40(، ومسلم )2678/ح رقم3/179( )46/ح رقم1/18البخاري )
 أبي سهيل نافع بن مالك به )بنحوه(.
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 عليه   اهلل فرض ما أدى من أن على متقاربو  متفقوغيرها  ومدلول هذه األحاديث
 فمن ،عليه وجبت فيه تدَ جِ وُ  من التي باألسباب المختصة والفروض المشتركة الفروض بحسب
 .(1)النار من والنجاة الجنة، دخول استحق المحرمات واجتنب الفرائض أدى

 أو أدائها يف للتقصير عرضة والعبدبهذه المنزلة واألهمية، المفروضة ا كانت الزكاة لمو 
 رحمةً صدقات التطوع وندب إليها   اهلل شرع فقد ،حسابها في الخطأ أو إخراجها في السهو
حساًنا بخلقه كماًل  لخللها، وجبراًنا لنقصها، توفية لتكون؛ و إليهم وا  ولكي فيها،  اصلالح للعجز وا 

 عمن مضاعفة الحسنات، ورفالعظيم والثواب  باألجر ، ويظفرقرًبا من ربه وموله يزداد العبد
 يَُضاِعَفهُ فَ  َحَسنًا قَرًْضا اَّللََ  ُيْقرُِض  اََّلِي َذا َمنْ ﴿الدرجات، ومحو الخطايا والسيئات، قال اهلل تعالى: 

ْضَعافًا ََلُ 
َ
لهذه المضاعفة  اهلل ، ومثَّل [245:البقرة] ﴾تُرَْجُعونَ  َوإَِِلْهِ  َويَبُْسُط  َيْقبُِض  َواَّللَُ  َكثَِيةً  أ
ينَ  َمثَُل ﴿: فقال ْمَوالَُهمْ  ُينِْفُقونَ  اََّلِ

َ
نْبَتَْت  َحبَةٍ  َكَمثَلِ  اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  أ

َ
 َحبَةٍ  ِمائَةُ  ُسنْبُلَةٍ  ُكِّ  ِف  َسنَابَِل  َسبْعَ  أ

صدقة التطوع من األعمال التي كما أن  ،[261:البقرة] ﴾َعِليمر  َواِسعر  َواَّللَُ  يََشاءُ  لَِمنْ  يَُضاِعُف  َواَّللَُ 
 س ب ع ة  »: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  فَ ، صاحبها في ظله يوم ل ظل إل ظله ُيِظل اهلل 
لُّه م   لِّه ، ف ي الل ه   ي ظ  م   ظ  ل   ًل   ي و  لُّه   إ ًل   ظ  م ام  : ظ  ، اْل  ل  ش اب   الع اد  ب اد ة   يف   ن ش أ   و  ل   ر بِّه ، ع  ر ج   ق ل ب ه   و 
، ف ي م ع ل ق   د  ر ج ال ن   الم س اج  اب ا و  ت م ع ا الل ه   ف ي ت ح  ل ي ه   اج  ت ف ر ق ا ع  ل ي   و  ل   ه ،ع  ر ج  ر أ ة   ط ل ب ت ه   و   ذ ات   ام 
ب   ، م ن ص  م ال  ج  اف   إ نِّي: ف ق ال   و  ل   الل ه ، أ خ  ر ج  د ق ، و  ف ى ت ص  ت ى أ خ  ل   ًل   ح  م ال ه   م  ت ع  ين ه ، ت ن ف ق   م ا ش   ي م 
ل   ر ج  ال ياا الل ه   ذ ك ر   و  ت   خ  ي ن اه   ف ف اض   .(2)«ع 

والصدقة باًبا خاًصا في الجنة هل اإلنفاق أل صخصَّ  اهلل بل إن وليس ذلك فحسب 
: َقالَ  ، اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  ، فمنه يوم القيامةاسمه باب الصدقة، يدخلون الجنة 

ي ن   أ ن ف ق   م ن  » ج  و  ي   الل ه ، س ب يل   ف ي (3)ز  ن ة   أ ب و اب   م ن   ن ود  ب د   ي ا: الج  ،خ   ه ذ ا الل ه   ع   ك ان   ف م ن   ي ر 
ال ة   أ ه ل   م ن   ي   الص  ال ة ، ب اب   م ن   د ع  م ن   الص  ه اد   أ ه ل   م ن   ك ان   و  ي   الج  ، ب اب   م ن   د ع  ه اد  م ن   الج   و 

                                                           
 .(21ص) األخيار عيون وقرة األبرار قلوب بهجةانظر: الس عِدي،  (1)
البخاري، صحيح البخاري، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد،  (2)
، َبشَّارٍ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا(، قال: 660/ح رقم1/133) َيى َحدَّثََنا: َقالَ  ُبن َدار   اللَّهِ  ُعَبي دِ  َعن   ،)بن سعيد القطان( َيح 

َمِن، َعب دِ  ب نُ  ُخَبي بُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،)بن عمر(  البخاريوأخرجه  .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   َعاِصٍم، ب نِ  َحف صِ  َعن   الرَّح 
من  (6806/ح رقم8/163)( من طريق محمد بن بشار به )مختصًرا(، وأخرجه البخاري 6479/ح رقم8/101)

من طريق  (1423/ح رقم2/111)طريق عبد اهلل بن المبارك عن عبيد اهلل بن عمر به )بنحوه(. وأخرجه البخاري 
( من طريقي زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، ثالثتهم 31/ح رقم2/715)مسلم أخرجه و  مسدد بن مسرهد،

  )مسدد، وزهير، ومحمد( عن يحيى بن سعيد القطان به )بنحوه(.
(: )أ ن ف ق   (3) ي ن  ج  و   . (4/15خاري:الب صحيح شرحأي شيئين كدينارين أو ثوبين أو نحو ذلك. )انظر: ابن بطال،  ز 
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ي ام   أ ه ل   م ن   ك ان   ي   الصِّ ، ب اب   م ن   د ع  ي ان  م ن   الر  د ق ة   أ ه ل   م ن   ك ان   و  ي   الص  د ق ة   ب اب   ن  م   د ع   ،«الص 
 َضُروَرٍة، ِمن   َوابِ األَب   ِتل كَ  ِمن   ُدِعيَ  َمن   َعَلى َما اللَّهِ  َرُسولَ  َيا َوُأم ي َأن تَ  ِبَأِبي:  َبك رٍ  َأُبو َفَقالَ 
َعى َفَهل   و ن ع م  »: َقالَ  ُكل َها، األَب َوابِ  ِتل كَ  ِمن   َأَحد   ُيد  ن ه م   ت ك ون   أ ن   و أ ر ج   .(1)«م 

 نادىي يناسبه بباب صَّ خُ  العبادة منمعيًنا  نوًعا أكثر من كل أنإلى هذا الحديث أشار 
 ودخوله ،التكريم سبيل على األبواب جميع من يَ عِ دُ  العباداتبجميع  العمل له اجتمع من، و منه

فإذا كان الغالب على  عليه، أغلب يكون الذي العمل باب وهو واحد باب من يكون إنماالجنة 
 أبي ضيلةف علىقوي  دليلوفي الحديث عمله الصدقة فإنه ُيدعى يوم القيامة من باب الصدقة، 

 .(2)واجب  من النبي الرجاءف كلها األعمال أهل منكان  هوأن  الصديق بكر
ه ركًنا من أركان اإلسالم، غايته الوصول على عباده، وجعل وكذلك الصيام كتبه اهلل 

َها يَا﴿، قال اهلل تعالى: إلى تقوى اهلل  يُّ
َ
ينَ  أ يَامُ  َعلَيُْكمُ  ُكتَِب  آَمنُوا اََّلِ  ينَ اََّلِ  ََعَ  ُكتَِب  َكَما الصِّ

 في هم بباببأن خصَّ  الصائمين وميزهم اهلل ، وأكرم [183:البقرة] ﴾َتتَُقونَ  لََعلَُكمْ  َقبِْلُكمْ  ِمنْ 
 َسع دٍ  نِ ب  َسه ِل  َعن  جاء في الحديث خلون الجنة يوم القيامة منه، فيدباب الريان،  الجنة ُيدعى

، 
ن ة   ف ي إ ن  »: َقالَ  ، النَِّبي   َعنِ  ، ل ه   ي ق ال   ب اباا الج  ي ان  ل   الر  ن ه   ي د خ  ائ م ون   م  م   الص   ًل   الق ي ام ة ، ي و 
ل   ن ه   ي د خ  د   م  ، أ ح  ؟ أ ي ن  : ي ق ال   غ ي ر ه م  ائ م ون  ل   ًل   ف ي ق وم ون   الص  ن ه   ي د خ  د  أ   م  ، ح  ل وا ف ِإ ذ ا غ ي ر ه م   د خ 
ل ق   ل   ف ل م   أ غ  ن ه   ي د خ  د   م    .(3)«أ ح 

 في امالصي عطش من الري إلى ليسارعوا ؛الباب بهذا الصائمين أفرد إنما": المهلب قال
 .(4)"بهاأبوا عند ينمتزاحم غير هيًنا الجنة في دخولهم وليكون واختصاًصا، لهم إكراًما الدنيا

                                                           
 ِإب َراِهيمُ  َحدَّثََنا (، قال:1897/ح رقم3/25البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، ) (1)

 َعن   ِشَهاٍب، اب نِ  َعنِ )محمد بن مسلم(  ،)بن أنس( َماِلك   َحدَّثَِني: َقالَ  ،)ين عيسى( َمع ن   َحدَّثَِني: الَ قَ  الُمن ِذِر، ب نُ 
َمنِ  َعب دِ  ب نِ  ُحَمي دِ  ( من طريق شعيب 3666/ح رقم5/6البخاري ) وأخرجه.  ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،)بن عوف( الرَّح 

( من طريق يونس بن يزيد، كالهما )شعيب، ويونس( عن ابن شهاب 1027/ح رقم2/711ابن دينار، ومسلم )
( من طريق أبي سلمة 1027/ح رقم2/712(، ومسلم )2841/ح رقم4/26الزهري به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )

 ًرا(.)مختص ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
 .(6/91) البخاري صحيح لشرح الساري القسطالني، إرشادانظر:  (2)
 ب نُ  َخاِلدُ  َحدَّثََنا(، قال: 1896/ح رقم3/25البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، ) (3)

َلٍد، مسلم  وأخرجه . َسع دٍ  ب نِ  َسه لٍ  َعن   ،)سلمة بن دينار( َحاِزمٍ  َأُبو َحدَّثَِني: َقالَ  ِباَلٍل، ب نُ  ُسَلي َمانُ  َحدَّثََنا َمخ 
( من 3257/ح رقم4/119( من طريق سليمان بن بالل به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )1152/ح رقم2/808)

 طريق محمد بن مطرف عن سلمة بن دينار به )مختصًرا(.
 .(4/15) البخاري صحيح ابن بطال، شرح (4)
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 من ابلب علم لصائمين؛ ألن الريان اسموأشار هذا الحديث إلى فضيلة الصيام وكرامة ل
 مشتق ألنه اه؛ومعن لفظه بين فيه المناسبة وقعت وقد ،منه لصائمينبدخول ا ختصي الجنة أبواب
 ءجزا ألنه بذلك؛ وسميوهو مناسب لحال الصائمين  العطش ضد هو الذي الكثير الري من

 .(1)وجوعهم عطشهم على الصائمين
 ،(2)"تلزمهيس نهإ حيث من عليه يدل ألنهوقال القرطبي: "اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ 

 .لكونه أشق على الصائم من الجوعوقال ابن حجر: اكتفى بذكر الري 
 لنعيما من المذكور البابهذا  في بأن رشعِ ليُ  للجنة يقل ولم الجنة يف قال إنما قيلو 
 .(3)إليه التشويق في أبلغ فيكون الجنة، في ما والراحة

 ،حث عليهو  والنافلة إلى صيام التطوع على صيام الفريضة بل ندب الشرعولم يقتصر 
 َعن   فقد جاء في الحديثمن أسباب دخول الجنة، ما وأنه سبب لما فيه من الثواب العظيم، لسيَّ 

(4)ُأَماَمةَ  َأِبي
  َالل ه   ر س ول   أ ت ي ت  ": َقال    ن ي: ف ق ل ت ل ن ي ب ع م ل   م ر  ن ة   ي د خ  ؛ ل ي ك  ع  » :ق ال  . ال ج  م  و   ب الص 

ل   ًل   ف ِإ ن ه   د  ل ي ك  : »ل ي ف ق ال   الث ان ي ة   أ ت ي ت ه   ث م   ،«ل ه   ع  ي ام   ع   .(5)"«ب الصِّ
                                                           

 .(10/262) البخاري صحيح شرح القاري انظر: العيني، عمدة (1)
 (.10/6أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ( 2)
 .(4/111) الباري انظر: ابن حجر، فتح (3)
هو صدي بن عجالن بن وهب، أبو ُأمامة الباهلي، صحابي جليل، غلبت عليه كنيته، كان يسكن  أ م ام ة : أ ب و (4)

، توفي سنة إحدى وثمانين للهجرة، وقيل مات سنة حمص، وهو أخر ما بقي في الشام من أصحاب رسول اهلل 
 (.2/736األصحاب:ست وثمانين، وكان عمره إحدى وتسعين سنة. )انظر: ابن عبد البر، الستيعاب في معرفة 

َمدِ  َعب دُ  َحدَّثََنا(، قال: 22149/ح رقم36/465أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ) (5)  ،)بن عبد الوارث( الصَّ
ب ي   َيع ُقوبَ  َأِبي ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا ،)بن الحجاج( ُشع َبةُ  َحدَّثََنا )حميد بن هالل الهاللي(  رٍ َنص   َأَبا َسِمع تُ : َقالَ  الضَّ

(، وابن خزيمة 1175/ح رقم2/268الروياني ) وأخرجه .ُأَماَمَة  َأِبي َعن   ،)الكندي( َحي َوةَ  ب نِ  َرَجاءِ  َعن   ُيَحد ُث،
(، وأبو ُنعيم في 1533/ح رقم1/582(، والحاكم )3426/ح رقم8/213(، وابن حبان )1893/ح رقم3/194)

( من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث به )بنحوه(. 3315/ح رقم5/210ي الش عب )(، والبيهقي ف7/165الحلية )
( من طريق يعقوب بن إسحاق 2543/ح رقم3/134(، وفي الكبرى )2222/ح رقم4/165وأخرجه النسائي )

( من طريق يحيى بن 2544/ح رقم3/134(، وفي الكبرى )2223/ح رقم4/165الحضرمي، وأخرجه النسائي )
( 6/165( من طريق سليمان بن داود، وأخرجه أبو ُنعيم في الحلية )22276/ح رقم36/609جه أحمد )كثير، وأخر 

من طريق عمر بن سهل المازني، أربعتهم )يعقوب، ويحيى، وسليمان، وعمر( عن شعبة بن الحجاج به )بنحوه(. 
/ح 2/273ة )(، وابن أبي شيب22195/ح رقم36/532(، وأحمد )2220/ح رقم4/165وأخرجه النسائي )

(، والطبراني في الكبير 3425/ح رقم8/211(، وابن حبان )1176/ح رقم2/268(، والروياني )8895رقم
(، والبيهقي في 5/174(، وأبو ُنعيم في الحلية )2111/ح رقم3/213(، وفي الشاميين )7463/ح رقم8/91)

 مهدي بن ميمون، وأخرجــه النســائي = ( مـن طريـق 6/234(، وفـي دلئـل النبـوة )3610/ح رقم5/401الش عب )
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( من طريق جرير بن حازم، وأخرجه 8480/ح رقم4/495(، والبيهقي في الكبرى )2221/ح رقم4/165= )
( من طريق 5/175(، وأبو ُنعيم في الحلية )11706/ح رقم2/268(، والروياني )22140/ح رقم36/454أحمد )

( 7464/ح رقم8/91(، والطبراني في الكبير )7899/ح رقم4/308واصل مولى أبي عيينة، وأخرجه الصنعاني )
من طريق هشام بن حسان، أربعتهم )مهدي، وجرير، وواصل، وهشام( عن محمد بن أبي يعقوب الضبي به 

ن ب _عبد الصمد بن عبد الوارث: :ه متصل، ورواته ثقات، وًل يضر ما قيل في كل منإسنادوالحديث )مطوًل(. 
 ورن  التَ  إلى نسبة ورين  التَ و  ،هـــ(207)ت البصري سهل أبو وري،ن  التَ  مولهم، العنبري، التميمي ذكوان بن سعيد

ابن سعد فقال:  وثقه[، (3/97) األنساب، السمعاني، (18/99) الكمال تهذيبوبيعها. ]انظر: المزي،  وعملها
 ناب تاريخ، وابن معين فقال: "واهلل ثقة"، )ابن معين، (7/219:الكبرى الطبقات"كان ثقة إن شاء اهلل"، )ابن سعد، 

، (6/328:التهذيب تهذيب، وابن المديني فقال: "ثبت في شعبة"، )ابن حجر، (1/145:محرز ابن رواية - معين
 خلفون بنا ونقل ، وابن قانع فقال: "ثقة يخطئ"،(2/95:الثقاتوالعجلي فقال: "ثقة وكان أبوه قدرًيا"، )العجلي، 

، وذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، (6/328:التهذيب تهذيب، )انظر: ابن حجر، نمير ابن عن توثيقه
، وقال الذهبي: "حجة"، (1/71:الصحيحين على المستدرك، وقال الحاكم: "ثقة مأمون"، )الحاكم، (8/414:الثقات

، وقال مرة (1/251:الحفاظ تذكرة، وقال في موضع آخر: "الحافظ الحجة"، )الذهبي، (1/653:الكاشف)الذهبي، 
أبو حاتم فقال: "صدوق صالح  وتوسط فيه، (9/516:النبالء أعالم سيرأخرى: "اإلمام الحافظ الثقة"، )الذهبي، 

صد عبد الصمد (، وقال في موضع: "شيخ مجهول"، قلت: وما أظنه ق18/102الحديث"، )المزي، تهذيب الكمال:
بن عبد الوارث فهو مشهور، وهذا القول في غيره واهلل أعلم انظر تعليق المحقق في الحاشية. )انظر: ابن أبي 

، (356ص التهذيب تقريب(، وقال ابن حجر: "صدوق ثبت في شعبة"، )ابن حجر، 6/51:والتعديل الجرححاتم، 
 .وخاصة في شعبة، وقد روى هذا الحديث عن شعبة قلت: هو ثقة

الذهبي، ميزان ، (34/344) الكمال انظر: المزي، تهذيب]في الكنى، والذهبي ذكره المزي _أبو نصر الهاللي: 
ل فمجهول"،([، و 4/579العتدال ) ، (678ص التهذيب تقريب )ابن حجر، قال ابن حجر: "يقال له صحبة وا 

ة أبو نصر هو حميد بن هالل العدوي الهاللي البصري، ثقوفروعه، ف تهذيبكتاب ال علىوهذا مما ُيستدرك قلت: 
 (،7/165في رواية أبو ُنعيم في الحلية )عن شعبة عمر بن سهل المازني وقد صرح باسمه  من رجال الشيخين،

ن محمد أنكر أن يكو  ، ولستأبو نصر هذا هو حميد بن هالل" وسماه ابن حبان في صحيحه عقب الحديث فقال:
بن أبي يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة، وسمع بعضه عن حميد بن هالل، فالطريقان جميًعا 

، (4/147:الثقات)ابن حبان،  وذكره ابن حبان في ثقاته، ،(8/214حبان: ابن صحيح)ابن حبان،  محفوظان"،
و نصر الهاللي هو حميد بن هالل العدوي"، وأقره الذهبي، وكذا سماه الحاكم في المستدرك عقب الحديث فقال: "أب

، ونسبه شعبة بن الحجاج هاللًيا كما جاء في بعض (1533/ح رقم1/582:الصحيحين على المستدرك)الحاكم، 
، وأورده (2/346:الكبير التاريخطرق الحديث، ونقل ذلك عنه اإلمام البخاري في تاريخه الكبير، )انظر: البخاري، 

"، لبصريا الهاللي العدوي هبيرة بن هالل بن حميد نصر وأبوالسمعاني في كتاب األنساب في موضع فقال: "
(، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل 317، وأورده العالئي في جامع التحصيل )ص(9/253:األنساب)السمعاني، 

(، وتلميذه الحاكم في 3426صححه ابن حبان )ح رقم وعليه فالحديث إسناده صحيح.عن رجاء بن حيوة. 
(، وشعيب 3417(، واأللباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )ح رقم1533المستدرك )ح رقم

 (.22149األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم
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ركن وهو ، المبرور الحجدخول الجنة بها للعبد  وجب اهلل التي يُ من األعمال كما أن 
َِ ﴿ على المستطيع من عباده، قال تعالى: عظيم من أركان اإلسالم، أوجبه اهلل   انلَاِس  ََعَ  َوَّلِل

والحج  ،[97:عمران آل] ﴾الَْعالَِميَ  َعِن  َغِني  اَّللََ  فَإِنَ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيًَل  إَِِلْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  اْْلَيِْت  ِحجُّ 
بل هو أفضل الجهاد كما جاء في أَجل  الطاعات، طاعة من و من أفضل القربات إلى اهلل، قربة 

ِمِنينَ  ُأم   َعاِئَشةَ  َعن  الحديث   َأف َضلَ  الِجَهادَ  َنَرى لَِّه،ال َرُسولَ  َيا: َقاَلت   َأنََّها ،َرِضَي اللَُّه َعن ُها الُمؤ 
ل   ل ك ن   ًل ،»: َقالَ  ُنَجاِهُد؟ َأَفالَ  الَعَمِل، ه اد   أ ف ض  ج   الج  ور   ح  ب ر   .(1)«م 

ر تتطهومظهر من مظاهر وحدة المسلمين، به فالحج شعيرة من أعظم شعائر اإلسالم، 
، والخضوع الصادق لشرعه هلل الكاملة ، وُيغَرُس فيها روح العبودية النفوس، وتصفو القلوب

اء في الحديث جفقد ، وتكفير الخطايا والسيئات، واآلثام الحكيم، كما أن الحج سبب لمغفرة الذنوب
ج   م ن  »: َيُقولُ   لنَِّبيَّ ا َسِمع تُ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  َعن  َأِبي ف ث   ف ل م   ل ل ه   ح  ل م   ،(2)ي ر  ، و  ع   ي ف س ق   ر ج 
م   ل د ت ه   ك ي و   .(3)«أ مُّه   و 

 ن  عَ الحديث ففي  ،والثواب العظيم الجزيل على الحج المبرور األجر اهلل  وقد جزى
ر ة  »: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ :  ُهَري َرةَ  َأِبي ر ة   إ ل ى الع م  جُّ  ب ي ن ه م ا، ل م ا ك ف ار ة   الع م  ور   و الح   ل ي س   الم ب ر 
ز اء   ل ه   ن ة   إ ًل   ج   .(4)«الج 

                                                           
 َعب دُ  َحدَّثََنا(، قال: 1520/ح رقم2/133البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ) (1)

َمنِ  َبَرَنا ،)بن عبد اهلل الطحان( َخاِلد   َحدَّثََنا الُمَباَرِك، ب نُ  الرَّح  َرةَ  َأِبي ب نُ  َحِبيبُ  َأخ   ِبن ِت  َعاِئَشةَ  َعن   ،الحماني() َعم 
ِمِنينَ  ُأم   َعاِئَشةَ  َعن   ،)بن عبيد اهلل( َطل َحةَ  ( من طريق 2784/ح رقم4/15البخاري ) وأخرجه َعن َها. اللَّهُ  َرِضيَ  الُمؤ 

( من طريق 1861/ح رقم3/19مسدد بن مسرهد عن خالد بن عبد اهلل الطحان به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
( من طريق 2875/ح رقم4/32عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن أبي عمرة به )بمعناه(. وأخرجه البخاري )

 )بمعناه(.معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة به 
(2) :) ف ث  من الرفث وهو الجماع والتعريض به، وقيل هو مذاكرة ذلك مع النساء، وذكر ما يفحش من القول.  )ي ر 

 .(1/296:اآلثار صحاح على األنوار مشارق)انظر: القاضي عياض، 
آَدُم  َحدَّثََنا: (، قال1521/ح رقم2/133البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ) (3)

)سلمان  َحاِزمٍ  َأَبا َسِمع تُ : َقالَ  ،)بن وردان( الَحَكمِ  َأُبو َسيَّار   َحدَّثََنا ،)بن الحجاج( ُشع َبةُ  َحدَّثََنا )بن أبي إياس(،
( 1350/ح رقم2/983(، ومسلم )1819/ح رقم3/11البخاري )وأخرجه  . ُهَري َرةَ  َأَبا َسِمع تُ : َقالَ  ،مولى عزة(

 طريق منصور بن المعتمر عن أبي حازم سلمان مولى عزة به )بنحوه(.من 
 َعب دُ  َحدَّثََنا قال: ،(1773/ح رقم3/2) البخاري، صحيح البخاري، أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، (4)

َبَرَنا ،)التنيسى( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  ، َعن   ،)بن أنس( َماِلك   َأخ  َلى ُسَمي  َمِن، دِ َعب   ب نِ  َبك رِ  َأِبي َمو   َصاِلحٍ  َأِبي َعن   الرَّح 
اِن، ( من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس 1349/ح رقم2/983مسلم ) وأخرجه .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   السَّمَّ

 به )بلفظه(.
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 مالب ويكون فسوق، ول رفث ول فيه رياء ل الذي هو المبرور والحج" قال ابن بطال:
ْشُهرر  اِْلَجُّ ﴿: ، وهذا موافق لقول اهلل تعالى(1)أعلم" واهلل حالل

َ
 فَََل  جَ اِْلَ  ِفيِهنَ  فََرَض  َفَمنْ  َمْعلُوَماتر  أ

 ْقَو الَ  الَزادِ  َخْيَ  فَإِنَ  َوتََزوَُدوا اَّللَُ  َيْعلَْمهُ  َخْيٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما اِْلَجِّ  ِف  ِجَداَل  َوََل  فُُسوَق  َوََل  َرفََث 
وِل  يَا َواَتُقونِ 

ُ
ْْلَاِب  أ

َ
 .[197:البقرة] ﴾اْْل

 من ذمأخو  إثم يخالطه الذي لالحج  هووقيل الحج المبرور على القول األصح واألشهر 
 ود إلىعي ولعليه  كان مما اخيرً  يرجع أن القبول عالمة ومن المقبول هو وقيل ،الطاعة وهو البر

ثم، معصية يعقبه ل الذيهو  وقيل ،فيه رياء ل الذي هو وقيل ،المعاصي  فيما نداخال وهما وا 
 ذنوبه بعض تكفير على الجزاء من لصاحبه يقتصر ل أنه الجنة إل جزاء له ليس ومعنى ،قبلهما
 .(2)أعلم واهلل الجنة يدخل أنله  بد ل بل

ب اط   ه اد  و الرِّ م ال  ال ج  : أ ع  ط ل ب  ال م ط ل ب  الث ال ث  ب ة   ة  د  ا  ه  الش   و  .ل ل ج   ال م وج   ن ة 
نه واجب وليس ذلك إل أل، هجعله ذروة سنامفسالم شأن الجهاد في سبيل اهلل، رفع اإللقد 
وهو السبيل إلعالء كلمة التوحيد، به ُتحفظ بيضة  ،القرباتوقربة من أَجل  الواجبات،  من أعظم

، والجهاد تجارة رابحة بين العبد وربه الدين، وُتحقن دماء المسلمين، وُتصان أعراض الموحدين،
ينَ  اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  فَلْيَُقاتِْل ﴿قال اهلل تعالى:  ونَ  اََّلِ ْنيَا اِْلَيَاةَ  يَْْشُ  اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  تِْل ُيَقا َوَمنْ  بِاْْلِخَرةِ  اِلُّ

وْ  َفيُْقتَْل 
َ
ْجًرا نُْؤِتيهِ  فََسوَْف  َيْغِلْب  أ

َ
 على اشاقً في سبيل اهلل ولما كان الجهاد  ،[74:النساء] ﴾َعِظيًما أ

بجنات  وجعله سبًبا للنصر والتمكين، ورتب عليه الفوزب به الشارع الحكيم، النفس البشرية، رغَّ 
اه د   ل م ن   (3)الل ه   ت ك ف ل  »: َقالَ  ، اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ،  ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  فَ ، النعيم ر ج ه  ي   ًل   س ب يل ه ، ف ي ج   خ 
ه اد   إ ًل   ب ي ت ه   م ن   يق   س ب يل ه   ف ي الج  د  ت ص  ل ه   أ ن   ك ل م ت ه ، و  ن ة ، ي د خ  ك ن ه   إ ل ى ي ر د ه   و  أ   الج   ن ال   ب م ا م س 
ر   م ن   ن يم ة   أ و   أ ج   .(4)«غ 

                                                           
 .(543/ 4) البخاري صحيح ابن بطال، شرح (1)
 . (9/119،118) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (2)
 .(2/60:اآلثار صحاح على األنوار مشارقأي أوجب اهلل له ذلك وقضاه. )القاضي عياض،  الل ه (: )ت ك ف ل   (3)
رُ  َكانَ  َلو   ُقل  : ىتعال اهلل قول البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب (4)  َنِفدَ لَ  َرب ي ِلَكِلَماتِ  ِمَداًدا الَبح 

رُ   َعب دُ  َحدَّثََنا(، قال: 7463/ح رقم9/137، )[109: الكهف] َمَدًدا ِبِمث ِلهِ  ِجئ َنا َوَلو   َرب ي َكِلَماتُ  َتن َفدَ  َأن   َقب لَ  الَبح 
َبَرَنا ،)التنيسي( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  َنادِ  َأِبي َعن   ،)بن أنس( َماِلك   َأخ  َرجِ  َعنِ  ،)عبد اهلل بن ذكوان( الز  )عبد الرحمن  اأَلع 

( من طريق مالك بن أنس به )بنحوه(. 7457/ح رقم9/136البخاري ) وأخرجه . ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،بن هرمز(
( من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عبد اهلل بن 1876/ح رقم3/1496وأخرجه مسلم )

( من طريق أبي زرعة 1876/ح رقم3/1495(، ومسلم )36/ح رقم1/16ذكوان به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
 )مطوًل(. ر عن أبي هريرة عمرو بن جري
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ن اهلل أوفضل جسيم للمجاهد في سبيل اهلل، وذلك  أصل عظيمإلى أشار هذا الحديث لقد 
 ةموافقلكفالة اوهذه هذا الضمان ة للمجاهد في سبيله بفضله وكرمه، و أوجب الجنَن و تَضمَ تعالى 

نُْفَسُهمْ  الُْمْؤِمنِيَ  ِمنَ  اْشَُتَ  اَّللََ  إِنَ ﴿لقول اهلل تعالى: 
َ
ْمَوالَُهمْ  أ

َ
نَ  َوأ

َ
 اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  ُيَقاتِلُونَ  اْْلَنَةَ  لَُهمُ  بِأ

ا َعلَيْهِ  وَْعًدا َويُْقتَلُونَ  َفيَْقتُلُونَ  يلِ  اَلْوَراةِ  ِف  َحقًّ ْْنِ ْوَف  َوَمنْ  َوالُْقْرآنِ  َواْْلِ
َ
وافَ  اَّللَِ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  أ  اْستَبِْْشُ

دليل على أن  وفي الحديث، [111:التوبة] ﴾الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ  ُهوَ  وََذلَِك  بِهِ  بَاَيْعتُمْ  اََّلِي بِبَيِْعُكمُ 
أل ترى إلى  ،واإليمان والتصديق به صحبته النية واإلخالص هلل  منها إل ما األعمال ل يزكو

ِرُجهُ  لَ : "قوله  ِديقُ  َسِبيِلهِ  ِفي الِجَهادُ  ِإلَّ  َبي ِتهِ  ِمن   ُيخ   .(1)"َكِلَمِتهِ  َوَتص 
ِخَلهُ  "َأن  : وقوله   اهلل له وجهان: أحدهما أن أي دخول المجاهد الجنة : الَجنََّة" ُيد 

ينَ  ََتَْسَبَ  َوََل ﴿عن الشهداء في قوله:  يدخله الجنة عند موته، كما أخبر رب العزة   قُتِلُوا اََّلِ
ْمَواتًا اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف 

َ
ْحيَاءر  بَْل  أ

َ
 دخولهب يريد هأن يحتملالثاني و ، [169:عمران آل] ﴾يُْرَزقُونَ  َربِِّهمْ  ِعنْدَ  أ

في  هادةالشبذنب؛ ألن  مؤاخذة ول عقاب ول حساب دون لها والمقربين السابقين دخول عند الجنة
 .(2)ذنوبه من تقدم لما كفارةسبيل اهلل 

ديث وتوكل له بالجنة، ففي الحالصائم القائم، مثل لمجاهد في سبيل اهلل ا النبي وجعل 
د   م ث ل  »: َيُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمع تُ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  َعن  َأِبي اه  ل م   ل ه  و ال الل ه ، س ب يل   ف ي الم ج   أ ع 

د   ب م ن   اه  ائ م   ك م ث ل   س ب يل ه ، ف ي ي ج  ، الص  ك ل   الق ائ م  ت و  د   الل ه   و  اه  ف اه   ب أ ن   س ب يل ه ، يف   ل ل م ج   أ ن   ي ت و 
ل ه   ن ة ، ي د خ  ع ه   أ و   الج  ر   م ع   س ال ماا ي ر ج   .(3)«غ ن يم ة   أ و   أ ج 

ام ُرِوَي في فضل الجهاد؛ ألنه ُمث َل بالصالة والصي قال ابن عبد البر: "هذا من َأَجل  حديثٍ 
عن ذلك ساعة فأي شيء أفضل من  رُ تَ ف  وهما أفضل األعمال، وجعل المجاهد بمنزلة من ل يَ 

أكله وشربه له من حديث رفيقه و  شيء يكون صاحبه راكًبا وماشًيا وراقًدا ومتلذ ًذا بكثير ما ُأِبيحَ 
لفضائل ل ، ولذلك قلنا إن اوهو في ذلك كله كالمصلي التالي للقرآن في صالته الصائم المجتهد

نما ه  ."(4)من اهلل  ض ل  فَ تَ  وتدرك بقياس وا 
                                                           

 في التثريب طرح، العراقي، (18/341) واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيدانظر: ابن عبد البر،  (1)
 .(7/194) التقريب شرح

 .(6/294) مسلم بفوائد المعلم إكمالانظر: القاضي عياض،  (2)
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل اهلل،  (3)
َبَرَنا ،)الحكم بن نافع( الَيَمانِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 2787/ح رقم4/15) ابن شهاب( ) َعنِ  ،)بن دينار( ُشَعي ب   َأخ 

َبَرنِ : َقالَ  ،)محمد بن مسلم( الز ه ِري   ( 1878/ح رقم3/1498مسلم ) وأخرجه.ُهَري َرةَ  َأَبا َأنَّ  الُمَسي ِب، ب نُ  َسِعيدُ  يَأخ 
 )بمعناه(. من طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة 

 .(5/4) ابن عبد البر، الستذكار (4)
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في فالجنة لمن قاتل في سبيل اهلل تعالى ولو في زمن يسير  كذلك أوجب النبي و 
 (1)ن اق ة   ف و اق   الل ه   س ب يل   ف ي ق ات ل   م ن  »: َقالَ  َأنَّهُ   النَِّبي   َعنِ  ،َجَبٍل  ب نِ  ُمَعاذِ  َعن  الحديث 
ب ت   ج  ن ة   ل ه   و   .(2)«ال ج 

                                                           
 .تحلب ثم تدر ىحت تراح ثم تحلب ألنهاالراحة؛  من تينبَ ل  الحَ  بين ما وهوبضم الفاء وفتحها،  :(ن اق ة   ف و اق  ) (1)

 .(3/479:واألثر الحديث غريب في النهاية)انظر: ابن األثير، 
 إسماعيل() َحدَّثََنا َناِفٍع، ب نُ  ال َحَكمُ  ، قال: َحدَّثََنا(22050/ح رقم36/374) أحمد بن حنبل، مسندأحمد بن حنبل،  (2)

 وأخرجه .َجَبٍل  ب نِ  ُمَعاذِ  َعن   َيَخاِمَر، ب نِ  َماِلكِ  َعن   َمع َداَن، ب نِ  َخاِلدِ  َعن   َسع ٍد، ب نِ  َبِحيرِ  َعن   ،َعيَّاشٍ  اب نُ 
ي ابن أبأخرجه و ( من طريق بقية بن الوليد عن بحير بن سعد به )بنحوه(. 2439/ح رقم3/1547الدارمي )

/ح 20/104)ني في الكبير والطبرا ،(1346/ح رقم3/249(، والشاشي )136/ح رقم1/379عاصم في الجهاد )
/ح 6/25(، والنسائي )1654/ح رقم4/183. وأخرجه الترمذي )( من طريق خالد بن معدان به )بلفظه(203رقم
/ح 36/342(، وأحمد )2792/ح رقم2/933(، وابن ماجه )4334/ح رقم4/287(، وفي الكبرى )3141رقم
(، وفي الش عب 18556/ح رقم9/286والبيهقي في الكبرى )(، 2410/ح رقم2/87(، والحاكم )22014رقم
من ( 204/ح رقم20/104ني في الكبير )والطبرا(، 1345/ح رقم3/247والشاشي )(، 3944/ح رقم6/110)

(، 3191/ح رقم7/464(، وابن حبان )22110/ح رقم36/424أحمد )وأخرجه طريق سليمان بن موسى، 
( من طريق كثير بن مرة، 3537/ح رقم4/353(، وفي الشاميين )206/ح رقم30/105والطبراني في الكبير )

بن عبيد، ومن طريق جبير بن نفير  ( من طريق شريح205/ح رقم20/105الطبراني في الكبير )وأخرجه 
بد اهلل بن مالك، ( من طريق ع18558/ح رقم9/286البيهقي في الكبرى )أخرجه (، و 207/ح رقم20/106)

ه إسنادديث والح)بنحوه(.  بن ًيخامر اليمامي به ( عن مالكاهللخمستهم )سليمان، وكثير، وشريح، وجبير، وعبد
حمصي ال عتبة َأُبو الَعن سّي، سليم بن إسماعيل بن عياش:_  :متصل، ورواته ثقات، وًل يضر ما قيل في

 ،اليمن، ]انظر: المزي في مذحج من زيد، بن أدد بن مالك بن عنس عنس وهو إلى نسبة والَعن سيّ  هـــ(،181)ت
 ابن ابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين، تاريخ [، وثقه(9/395) ، السمعاني، األنساب(3/163الكمال ) تهذيب
 رواية - معين ابن ، وقال مرة: "أرجو أن ل يكون به بأس"، )ابن معين، تاريخ(4/411رواية الدوري: –معين

، (1/80محرز: ابن وايةر  - معين ابن ثقة"، )ابن معين، تاريخ عن حدث إذا ، وقال مرة: "ثقة(69ص الدارمي
ه"، في يخلط غيرهم عن روى وما الشام، أهل أصحابه عن روى فيما إسماعيل ثقة وقال في موضع آخر: "كان

 فإن الحجاز، أهل عن روايته وأما الشاميين، عن روى فيما ، وقال مرة: "ثقة(1/89الكبير: )العقيلي، الضعفاء
 فخلط رهمغي عن روى وما الشام، أهل أصحابه عن روى فيما ثقة: "وقال مرة عنهم"، حفظه في فخلط ضاع كتابه
 الخبر، وذكر الشاميين، عن حدث "إذا :وقــال في موضع، (7/186بغداد: )الخطيب البغدادي، تاريخ"، فيها

ذا مستقيم، فحديثه (، 8/318شئت"، )الذهبي، سير أعالم النبالء: ما خلط والعراقيين، الحجازيين عن حدث وا 
بن المديني: "كان ُيوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غيرهم، ففيه ضعف"،  وقال علي

 ولكنه الشام أهل بحديث "أعلم الناس: ، وقال مرة(161ص المديني لبن شيبة أبي ابن )ابن المديني، سؤالت
 يحيى عند بن شيبة: "ثقة (، وقال يعقوب1/323العراق"، )ابن حجر، تهذيب التهذيب: أهل عن حديثه في خلط

 =كثير، اضطراب المدينة وأهل العراق أهل عن روايته وفي خاصة، الشاميين عن روى فيما وأصحابنا معين، بنا
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 بحديث الناس أعلم عدل يعقوب الفسوي: "ثقة وقال، (8/319النبالء: أعالم )الذهبي، سيربناحيته"، اعالمً  وكان= 
 محمد ، وقال(2/424والتاريخ: والمكيين"، )يعقوب الفسوي، المعرفة المدنيين ثقات عن يغرب قالوا ما وأكثر الشام

عف"، ض ففيه غيرهم، عن روى ما فأما الشام، أهل أصحابه عن روى فيما وثق"يُ : شيبة أبي بن عثمان بنا
عنهم أحسن أحمد فحسن روايته عن الشاميين، وقال: "هو وتوسط فيه ، (8/319النبالء: أعالم )الذهبي، سير

 ،(141ص  وغيره المروذي رواية -الرجال ومعرفة حاًل، مما روى عن المدنيين وغيرهم"، )أحمد بن حنبل، العلل
وأصح"،  أثبت الشام أهل عن وروايته الشئ بعض الحجاز وأهل العراق أهل عن روايته وقال في موضع آخر: "في

 عن روى وما صحيح، الشاميين عن روى موضع آخر: "ما، وقال في (2/192والتعديل: )ابن أبي حاتم، الجرح
 غاية "إسماعيل في الشاميين: دحيم ، وقال(1/85الضعفاء: في بصحيح"، )الذهبي، المغني فليس الحجازيين

 فصحيح، بلده أهل عن حدث "إذا: الفالس (، وقال1/324التهذيب: المدنيين"، )ابن حجر، تهذيب عن وخلط
، وقال البخاري: "ما روى عن الشاميين فهو (8/319النبالء: أعالم )الذهبي، سير المدنيين"، في بشيء وليس

، وقال في موضع آخر: "منكر الحديث عن أهل الحجاز، وأهل العراق"، (1/370الكبير: أصح"، )البخاري، التاريخ
ن مرة: "ما روى عوقال مرة: "حديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه ل شيء ول ُيعرف له أصل"، وقال 

(، 390،219،58ص الترمذي الكبير الشاميين، وروى عن أهل العراق، وأهل الحجاز مناكير"، )الترمذي، علل
ذا فحديثه صحيح، بلده أهـل عن حـدث وقال في موضع آخر: "إذا ر"، نظ ففيــه بـلده أهــل غير عــن حــدث وا 
فـي مــوضع آخـر: "إذا حــدث عــن أهــل حمص فصحيــح"، ، وقــال (7/186بغداد: )الخطيب البغدادي، تــاريخ

ة"، ثق فهو الثقات عن حديثه أخذت فإذا ثقة غير عن يأخذ ، وقال الجوزجاني: "كان(1/249)الذهبي، الكاشف:
 والعراقيين"، الحجازيين حديث في غلط أنه إل ، وقال أبو زرعة: "صدوق(296ص الرجال )الجوزجاني، أحوال

اود سألت أحمد عن إسماعيل فقال: "ما حدث عن مشايخهم، قلت: الشاميين، قال: نعم فأما حديث وقال أبو د
، وقال الترمذي: "رواية إسماعيل (264ص أحمد لإلمام داود أبي غيرهم عنده مناكير"، )أحمد بن حنبل، سؤالت

، (3/469الترمذي: ي، سننبن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير"، )الترمذ
نما  الشاميين حديث في به ويحتج حديثه يكتب وقال ابن عدي: "ممن خاصة"، وقال في موضع آخر: "مستقيم وا 

(، وقال ابن رجب 488، 1/479الرجال: ضعفاء في يخلط ويغلط في حديث العراق والحجاز"، )ابن عدي، الكامل
ذا جيد، عنهم فحديثه الشاميين عن حدث الحنبلي: "إذا نبلي، مضطرب"، )ابن رجب الح فحديثه غيرهم عن حدث وا 

الحجاز"،  أهل حديث في جًدا مضطرب الشام أهل حديث في (، وقال الذهبي: "صدوق1/129شرح علل الترمذي:
 أهل بخالف الغلط والعراقيين كثير (، وقال في موضع آخر: "في الحجازيين1/85الضعفاء: في )الذهبي، المغني

 ، وقال مرة: "ليس(8/313النبالء: أعالم اهلل"، )الذهبي، سير شاء إن يتقنه أن ويكاد حديثهم، يحفظ فإنه بلده،
، (111ص موثق وهو فيه تكلم ، )الذهبي، من"الشاميين بخالف ضعيف، منكر الحجازيين عن وحديثه بالقوي،

، (109ص التهذيب ، تقريبغيرهم"، )ابن حجر في مخلط بلده أهل عن روايته في "صدوق وقال ابن حجر:
 ًداأح أعلم حديثه ل يكتب أبو حاتم فقال: "لينوضعفه ، (38وذكره في المرتبة الثالثة من طبقـات المدلسين )ص

ائي فقال: "ضعيف"، )النسائي، ، والنسـ(192 /2والتعديل: الفزاري"، )ابن أبي حاتم، الجرح إسحاق أبو إل عنه كف
(، والعقيلي 1/283وابن خزيمة فقال: "ل يحتج به"، )ابن حجر، تهذيب التهذيب:، (16والمتروكون: ص الضعفاء
، وذكره ابن حبان في (1/88وأخطأ"، )العقيلي، الضعفاء الكبير: اضطرب، الشام أهل غير عن حدث فقال: "إذا

 =على به أتى اثتهوحد صباه في حفظ فما حفظه تغير كبر فلما حداثته في المتقنين الحفاظ المجروحين وقال: "من
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لموت لمرضاة اهلل با المن جاهد في سبيل اهلل طلبً  عظيمة بشارةأشار هذا الحديث إلى 
 .(1)اإِلسالم إذ ل تجب الجنة لغيرهعلى 

كرت السنة النبوية جملة من األعمال المتعلقة بالجهاد الحرص عليها يكون سبًبا ولقد ذ
والحراسة اط الجهاد، والربشكل من أشكال وأنه ما لجنان، منها الرباط في سبيل اهلل، لسيّ دخول افي 

 قد طالمراب ألن؛ لمسلمين، ل يقل أهمية عن الجهادعلى الثغور لحفظ بيضة األمة، وحقن دماء ا
 ؤتىيُ  أن من اإلسالم دين على وحمية ، اهلل أعد لما ااحتسابً و  دينه،عن  ادفاعً  نفسه حبس
ة إلى بر األمان وجن من األسباب الموصلة نجزاؤها، فكا مَ ظُ التي عَ  الطاعاتمن فهو  غرة، على

م   ر ب اط  »: َقالَ  ، اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، السَّاِعِدي   َسع دٍ  ب نِ  َسه لِ  ن  عَ  ،الرحمن ي ر   الل ه   س ب يل   ف ي ي و   خ 
م ا الدُّن ي ا م ن   ل ي ه ا، و  ع   ع  ض  م و  ط   و  ك م   (2)س و  د  ن ة   م ن   أ ح  ي ر   الج  م ا الدُّن ي ا م ن   خ  ل ي ه ا، و  ة  و   ع  ح  و   (3)الر 

ه ا وح  و ة   أ و   الل ه ، س ب يل   ف ي الع ب د   ي ر  ي ر   (4)الغ د  م ا الدُّن ي ا م ن   خ  ل ي ه ا و   .(5)«ع 
                                                           

، وقال الدارقطني: (1/125فيه"، )ابن حبان، المجروحين: خلط الغرباء حديث من الكبر على حفظ وما جهته= 
(، وقال الحاكم: 3/432، 1/108"متروك الحديث"، وقال مرة: "مضطرب الحديث"، )الدارقطني، سنن الدارقطني:

(، 1/217نه لسوء حفظه"، )الحاكم، سؤالت السجزي للحاكم:"إسماعيل مع جاللته إذا انفرد بحديث لم يقبل م
، وذكره ابن (1/365الكبرى: وقال البيهقي: "ل يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز"، )البيهقي، السنن

، الذهبي، المغني في (1/118) والمتروكون الجوزي، والذهبي في ضعفائهما، ]انظر: ابن الجوزي، الضعفاء
وخالصة القول فيه: أنه ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في روايته عن غيرهم، وهذا ([، 1/85الضعفاء )

 وقد توبع كما هو واضح من خالل التخريج.  الحديث من روايته عن أهل الشام،
وأورده العالئي ، (190التهذيب ص تقريبابن حجر، ، )كثيًرا" يرسل عابد ثقةقال ابن حجر: " الد بن معدان:_ خ

وعليه فالحديث إسناده صحيح. (، ول يضره؛ ألنه لم يرسل عن مالك بن يخامر. 171في جامع التحصيل )ص
(، 2410(، وصحح الحديث الحاكم في المستدرك )ح رقم1654" )ح رقمَصِحيح   َحَسن   َحِديث  "قال الترمذي: 

 .(22050رقم )حاألرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد  (، وحّسن إسناده2556واأللباني في السلسلة الصحيحة )ح رقم
 .(7/96) الصالحين رياض لطرق الفالحين انظر: ابن عالن، دليل (1)
(2) :) ط  طُ  )س و   .(3/1135:العربية وصحاح اللغة تاج الصحاحبه. )الجوهري،  ُيضَرب الذيهو : الَسو 
ة (: (3) ح  و   .(6/14:الباري فتحلياًل. )ابن حجر،  غروبها إلى الشمس زوال من كان وقت أي في الخروج هو )الر 
و ة (: (4) الغدوة بفتح الغين هو زمن ما بين طلوع الشمس أول النهار إلى الزوال. ]انظر: القاضي عياض،  )الغ د 

 [.(1/161)، ابن حجر، فتح الباري (2/129) اآلثار صحاح على األنوار مشارق
(، 2892/ح رقم4/35البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل اهلل، ) (5)

رِ  َأَبا َسِمعَ  ُمِنيٍر، ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َحدَّثََناقال:  مَ  َعب دُ  َحدَّثََنا ،)هاشم بن القاسم( النَّض   َعن   ِديَناٍر، ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نُ  نِ الرَّح 
(، ومسلم 2794/ح رقم4/17البخاري )وأخرجه  .السَّاِعِدي   َسع دٍ  ب نِ  َسه لِ  َعن   ،)سلمة بن دينار( َحاِزمٍ  َأِبي
 /ح3/1500(، ومسلم )6415/ح رقم8/88وأخرجه البخاري ) ( من طريق سفيان الثوري،1881رقم/ح 3/1500)

 ًرا(.سلمة بن دينار به )مختصفيان، وعبد العزيز( عن ( من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، كالهما )س1881رقم
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 يؤدي ملع ألنه فيها؛ وما الدنيا من خير اهلل سبيل في يوم رباط صار إنما": المهلب قال
 وكل ،فانية الدنيا أن أجل من فيها وما الدنيا من خير الجنة في سوط موضع وصار الجنة، إلى

ن الجنة في شيء  الفانية ياالدن من وأبقى أدوم فهو صغير فيها وليس لنا التمثيل في صغر وا 
 .(1)"المنقطع من خيًرا الباقي الدائم فكان المنقطعة

 لجنةا من له حصل من وأن الجهاد أمر وتعظيم الدنيا أمر تسهيل المرادوقال ابن حجر: "
 علىأ منها حصل بمن فكيف الدنيا في ما جميع من أعظم أمر له حصل كأنه يصير سوط قدر

 هذا فنبه االدني أسباب من سبب إلى الميل الجهاد عن التأخير سبب أن ذلك في والنكتة ،الدرجات
  .(2)"الدنيا في ما جميع من أفضل الجنة من اليسير القدر هذا أن المتأخر

 من هفي لما، هشأن مِ يدلل على ِعظَ هذا الثواب على الرباط في سبيل اهلل؛ لوقد رتب الشرع 
 فيهجمون ن،بالمسلمي والفرص الدوائر يتربصون الذين األعداء، وجوه في واإلقامة المسلمين حراسة
 .عدوهم من وصيانتهم المسلمين لحفظ بالنفس المخاطرة من فيه لماو  عليهم،

 ُرِويَ ا م دخول الجنةمن أسباب سبب في سبيل اهلل  والحراسة ومما يتأكد به أن الرباط
ب ر س ول ه ، ب الل ه   آم ن   م ن  »:  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   في الحديث ال ة ،ا و أ ق ام   و   لص 

ام   ص  ان   و  قًّا ك ان   ر م ض  ل ى ح  ل ه   أ ن   الل ه   ع  ن ة ، ي د خ  اه د   الج  ل س   أ و   الل ه   س ب يل   ف ي ج  ه   ف ي ج   أ ر ض 
ل د   ال ت ي ن ة   يف   إ ن  »: َقالَ  النَّاَس؟ ُنَبش رُ  َأَفالَ  اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفَقاُلوا ،«ف يه ا و  ائ ة   الج  ة ، م   أ ع د ه ا د ر ج 
ين   الل ه   اه د  ت ي ن   ب ي ن   م ا الل ه ، س ب يل   ف ي ل ل م ج  ،و   الس م اء   ب ي ن   ك م ا الد ر ج   الل ه ، س أ ل ت م   ف ِإ ذ ا ال ر ض 

أ ل وه   ، ف اس  س  د و  س ط   ف ِإ ن ه   الف ر  ن ة   أ و  ل ى الج  ن ة   و أ ع  ق ه   - أ ر اه   - الج  ، ر ش  ع   ف و  م ن  ن ه   الر ح  م   ت ف ج ر   و 
ن ة   أ ن ه ار    .(3)«الج 

بل جعل من كل ما يتعرض له المجاهد في رباطه  ؛على ذلك ولم يقتصر النبي 
، ورتبة فهي ثمرة من ثمرات الجهاد في دخول الجنة، ومن ذلك الشهادة في سبيل اهلل، اوجهاده سببً 

لقاها إل ذو حظ عظيم، ول ينالها إل من سبق له القدر بالفوز المقيم، عظيمة ومنزلة جسيمة ل يُ 
وََلِ  َوالرَُسوَل  اَّللََ  يُِطعِ  َوَمنْ ﴿لرتبة الثالثة من مقام النبوة، كما قال اهلل تعالى: وهي ا

ُ
ينَ  َمعَ  َك فَأ  اََّلِ

ْنَعمَ 
َ
يِقيَ  انلَِبيِّيَ  ِمنَ  َعلَيِْهمْ  اَّللَُ  أ دِّ َهَداءِ  َوالصِّ وََلَِك  وََحُسنَ  َوالَصاِِلِيَ  َوالشُّ

ُ
، [69:اءالنس] ﴾َرِفيًقا أ

                                                           
 .(5/86)البخاري  صحيح ابن بطال، شرح (1)
 .(6/14) الباري ابن حجر، فتح (2)
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل اهلل يقال: هذه سبيلي وهذا  (3)

َيى َحدَّثََنا(، قال: 2790/ح رقم4/16سبيلي، )  ب نِ  ِهاَللِ  َعن   ،()بن سليمان ُفَلي ح   َحدَّثََنا ،)الوحاظي( َصاِلحٍ  ب نُ  َيح 
( من طريق 7423/ح رقم 9/125)البخاري  وأخرجه.  ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،َيَسارٍ  ب نِ  َعَطاءِ  َعن   العامري(،َعِلي  )

 محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان به )بنحوه(.
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الذين جادوا بأنفسهم في سبيل اهلل بالحياة الطيبة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون،  وقد بشر اهلل 
ينَ  ََتَْسَبن  َوََل ﴿قال اهلل تعالى:  ْمَواتًا اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  قُتِلُوا اََّلِ

َ
ْحيَاءر  بَْل  أ

َ
( 169) قُونَ يُْرزَ  َربِِّهمْ  ِعنْدَ  أ

ونَ  فَْضِلهِ  ِمنْ  اَّللَُ  آتَاُهمُ  بَِما فَرِِحيَ  ينَ  َويَْستَبِْْشُ ََل  َخلِْفِهمْ  ِمنْ  بِِهمْ  يَلَْحُقوا لَمْ  بِاََّلِ
َ
 َوََل  يِْهمْ َعلَ  َخوْفر  أ

 .[170-169:عمران آل] ﴾ََيَْزنُونَ  ُهمْ 
 أنهم حالةم ول يرزقون، الجنة في أحياء أنهم الشهداء عن تعالى اهلل أخبرقال القرطبي: "

 الجنة يف بالرزق والُ ض  وفُ  المؤمنين، سائر كأرواح حية وأرواحهم التراب، في أجسادهم وأن ماتوا
 .(1)"لهم دائمة الدنيا حياة كأن حتى القتل وقت من

وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثًا في تفسير هذه اآلية وجاء فيه َعن  َمس ُروِق ب ِن 
َدعِ  ُعوٍد  اهللِ  َعب دِ  َسَأل َنا: َقالَ  ،(2)اأَلج  َيةِ  َهِذهِ  َعن   ب ِن َمس  ينَ  ََتَْسَبَ  َوََل : ﴿اآل   ِبيلِ سَ  ِف  قُتِلُوا اََّلِ
ْمَواتًا اَّللِ 
َ
ْحيَاءر  بَْل  أ

َ
: َقالَ فَ  َذِلَك، َعن   َسَأل َنا َقد   ِإنَّا َأَما: َقالَ  ،[169:عمران آل] ﴾يُْرَزقُونَ  َربِِّهمْ  ِعنْدَ  أ

ه م  » و اح  ف   ف ي أ ر  و  ، ط ي ر   ج  ر  يل   ل ه ا خ ض  ، م ع ل ق ة   ق ن اد  ن ة  ا م ن   ت س ر ح   ب ال ع ر ش  ي ث   ل ج  ، ح   ث م   ش اء ت 
، ت ل ك   إ ل ى ت أ و ي يل  م   ف اط ل ع   ال ق ن اد  بُّه م   إ ل ي ه  ع ةا  ر  ء   أ ي  : ق ال وا ش ي ئاا؟ ت ه ون  ت ش   ه ل  »: َفَقالَ  ،«اطِّال   ش ي 

ت ه ي ن   ن ش  ن ح  ن ة   م ن   ن س ر ح   و  ي ث   ال ج  ئ ن ا، ح  م   ذ ل ك   ف ف ع ل   ش  ث   ب ه  ،م ر   ث ال  ا ف ل م ا ات   ي ت ر ك وا ل ن   أ ن ه م   ر أ و 
أ ل وا، أ ن   م ن   ، ي ا: ق ال وا ي س  ن ا ت ر د   أ ن   ن ر يد   ر بِّ و اح  ن ا ف ي أ ر  س اد  ت ى أ ج  ر ى، م ر ةا  س ب يل ك   ف ي ت ل  ن ق   ح   أ خ 
ة   ل ه م   ل ي س   أ ن   ر أ ى ف ل م ا اج   .(3)«ت ر ك وا ح 

شبه  ،وما هم عليه من البهجة والسعادة الشهداء الحديث تمثيل وتخييل لحالففي هذا 
وقربهم  ،والتبوء من الجنة حيث شاؤوا ،كنهم من التلذذ بأنواع المشتهياتوتم ،همءلطافتهم وبها
 بما إذا كانوا في أجوافعرش الوانخراطهم في غمار المأل األعلى الذين هم حول  ،من اهلل تعالى
 .(4)وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، رح إلى الجنة حيث شاءتتس طير خضر

                                                           
 .(4/269)القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  (1)
وق (2)  مات ،انيةالث من مخضرم عابد فقيه ثقة ،الكوفي عائشة أبو ،الوادعي الهمداني مالك بن األجدع : بنم س ر 

 .(528ص التهذيب تقريب)ابن حجر، وستين.  ثالث سنة ويقال اثنتين سنة
 بيـان أن أرواح الشهداء في الجنــة وأنهم أحيــاء عند ربهم يرزقــون،، كتــاب اإلمـارة، بـاب مسلم صحيحمسلم،  (3)
َيى َحدَّثََنا ، قال:(1887/ح رقم1502/ 3) َيى، ب نُ  َيح   َعن   ِكاَلُهَما ،ن محمد()عبد اهلل ب َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َوَأُبو َيح 

َحاقُ  وَحدَّثََنا ح ،)محمد بن خازم( ُمَعاِوَيةَ  َأِبي َبَرَنا ،)بن راهويه( ِإب َراِهيمَ  نُ ب   ِإس   َوِعيَسى ،بن عبد الحميد() َجِرير   َأخ 
َمشِ  َعنِ  َجِميًعا، )السبيعي( ُيوُنَس  ب نُ ا َع   َلُه، َواللَّف ظُ  ُنَمي ٍر، ب نِ  هللِ ا َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  وَحدَّثََنا ح ،)سليمان بن مهران( األ 

َباط   َحدَّثََنا َمُش، َحدَّثََنا: َقاَل  ُمَعاِوَيَة، َوَأُبو ،)بن محمد( َأس  َع   ،)بن األجدع( َمس ُروقٍ  ن  عَ  ُمرََّة، ب نِ  اهللِ  َعب دِ  َعن   األ 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .اهلِل بن مسعود  َعب دَ  َسَأل َنا: َقالَ 

 .(2/585تحفة األبرار شرح مصابيح السنة )انظر: البيضاوي،  (4)
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، في الجنة بها الشهداء كما بينت السنة النبوية مجموعة من الخصال التي خصَّ اهلل 
(1)َمع ِد يَكِربَ  ب نِ  ال ِمق َدامِ  َعنِ الذي ُرِوَي في الحديث ف

،   اللَّهِ  َرُسولِ  َعن   َيد  »: َقال ن د   ل لش ه   ع 
تُّ  الل ه   ال   س  ل   ف ي ل ه   ي غ ف ر  : خ ص  ي ر ى د م ه ، م ن   د ف ع ة   أ و  ن ة ،ال   م ن   م ق ع د ه   و  ار   ج  ي ج   ع ذ اب   م ن   و 

، ي أ م ن   ال ق ب ر  ، ال ف ز ع   م ن   و  ب ر  ل ى ال  ك  ي ح  ل ة   و  ، ح  يم ان  و ج   اْل   ي ز  ، ال ح ور   م ن   و  ين  ي ش ف ع   ال ع  ين   ف ي و   س ب ع 
 .(2)«أ ق ار ب ه   م ن   إ ن س اناا

                                                           
ق د ام   (1)  أبو: قيلو  كريمة، أبا يكنى يكرب، معد بن يزيد بن عمرو بنهو المقدام بن معد  :يك ر ب م ع د   ب ن   ال م 

 أهل يف عدي كنده، من على النبي  وفدوا الذين الوفد أحد وهو ، رسول اهلل حباص، وقيل: أبو صالح، يحيى
في معرفة  الستيعاب]انظر: ابن عبد البر، . سنة وتسعين إحدى ناب وهو وثمانين، سبع سنة ومات بالشام ،الشام

 [.(6/161) الصحابة تمييز في اإلصابة، ابن حجر، (4/1482األصحاب )
(، قال: 2799/ح رقم2/935ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل اهلل، ) (2)

َماِعيلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َعمَّارٍ  ب نُ  ِهَشامُ  َحدَّثََنا  َعنِ  َمع َداَن، ب نِ  َخاِلدِ  َعن   ،َسع دٍ  ب نُ  َبِحيرُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َعيَّاشٍ  ب نُ  ِإس 
( من طريق هشام بن عمار به 811/ح رقم3/1243اآلجري في الشريعة )ه وأخرج .َمع ِد يَكِرَب  ب نِ  ال ِمق َدامِ 

(، وابن أبي عاصم في 9559/ح رقم5/265والصنعاني )(، 17182/ح رقم28/419)بنحوه(. وأخرجه أحمد )
(، 629/ح رقم20/266(، والطبراني في الكبير )1259/ح رقم3/174(، والشاشي )204/ح رقم2/532الجهاد )

(، من طريق إسماعيل بن 3949/ح رقم6/114(، والبيهقي في الش عب )1120/ح رقم2/167وفي الشاميين )
( من طريق بقيـة بن الوليد عن بحير بن سعد به 1663/ح رقم4/187رمذي )عيـاش به )بنحوه(. وأخرجـه الت

 الوليد َأُبو ري،فَ الظَ : وُيقال السلمي، أبان بن ميسرة بن نصير بن هشام بن عمار:_ واْلسناد فيه: )بنحوه(. 
 كعب وهو األنصار، من بطن وهوظفر  إلى نسبةه(، والَظَفري 245بها )ت الجامع المسجد خطيب الدمشقي،

 ،[(9/133السمعاني، األنساب )،(30/242الكمال) تهذيب،]انظر: المزي، أوسبن مالك بن  عمرو بن الخزرج بن
، وقـال مـرة: "كّيس كّيس"، (397صلبـن معين  الجنيد نـاب سؤالتابن معين فقال: "ثقة"، )يحيى بن معين،  وثقه

 ،عشرة آلف حديث يمن فاته هشام يحتاج أن ينزل فوقال أبو زرعة: ، (9/66:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم، 
 تهذيب)المزي،  ،"الدنيا مثله يما كان ف": الجواليقي وقال عبدان (،11/54:انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب)

وقال النسائي: "ل بأس به"،  ،(2/332:الثقات، وقال العجلي: "ثقة صدوق"، )العجلي، (30/249:الكمال
، وقال الخليلي: (9/233:الثقاتوذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان،  ،(63ص النسائي مشيخةالنسائي، )

لم كتُ ": بن القاسم األندلسي فقال مسلمة توسط فيه، و(1/445:الحديث علماء معرفة في اإلرشاد"ثقة"، )الخليلي، 
(، وأحمد بن حنبل فقال: "طياش خفيف"، 11/54)ابن حجر، تهذيب التهذيب: "،ز الحديث صدوقهو جائفيه، و 

(، 459ص اتــالثق، والعجلي فقــال: "صدوق"، )العجلي، (103ص ،الــرجــال ةــرفــومع للـالع)أحمـد بن حنبل، 
"، وقال كتابه نم يقرأ كان صح،أ اقديمً  وكان تلقن، لقن وكلما قرأه إليه دفع وكلما تغير كبر لما" وأبو حاتم فقال:

، والدارقطني فقال: "صدوق كبير المحل"، (9/66:والتعديل الجرحفي موضع آخر: "صدوق"، )ابن أبي حاتم، 
 ميزان"، )الذهبي، نكريُ  ما له مكثر صدوق، والذهبي فقال: "(281ص، للدارقطني الحاكم سؤالت)الدارقطني، 

 قريبتأصح"، )ابن حجر،  القديم فحديثه يتلقن فصار كبر مقرئ صدوق، وابن حجر فقال: "(4/302:العتدال
 (،=30/249)انظر: المزي، تهذيب الكمال:، : كان يبيع الحديثفقال محمد بن وارةضعفه و  ،(573ص التهذيب
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يدلل على عظم ورفعة منزلة ومكانة الكرامة وهذا الحديث مع ما اشتمل عليه من خصال 
 لَِمنْ  ُقولُواتَ  َوََل ﴿قال اهلل تعالى: كما الشهداء عند ربهم، فهم أحياء في الجنة يسرحون ويمرحون، 

ْمَواتر  اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  ُيْقتَُل 
َ
ْحيَاءر  بَْل  أ

َ
أن وفي الحديث دليل على ، [154:البقرة] ﴾تَْشُعُرونَ  ََل  َولَِكنْ  أ
 في الجنة.به الشهيد يرى مقعده الخاص 

 فجعل منازلهم ،نزلةفي المأهل الجنة الشهداء عن باقي  ميز اهلل وليس ذلك فحسب بل 
د   م ا»: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ، َماِلكٍ  ب نِ  َعن  َأَنسِ المنازل وأرفعها، فَ أفضل من  ل   أ ح  ن ة   ي د خ   الج 
بُّ  ع   أ ن   ي ح  ل ه   الدُّن ي ا، إ ل ى ي ر ج  ل ى م ا و  ء   م ن   ال ر ض   ع  يد ، إ ًل   ش ي  ع   أ ن   م ن ىي ت   الش ه   الدُّن ي ا، إ ل ى ي ر ج 
ر   ف ي ق ت ل    .(1)«الك ر ام ة   م ن   ي ر ى ل م ا م ر ات   ع ش 

 يبوالترغ ،عليها والحض الشهادة فضل في جاء ما ل  جَ أَ  الحديث هذاقال ابن بطال: "
نما فيها،  ألن منه؛ ربقويُ  اهلل ىرضِ يُ  مما ذلك بأن لعلمه؛ مرات عشر قتليُ  أنالشهيد  يتمنى وا 
 أعمال في ليسو  ،ذلك وراء غاية تبق لمونبيه،  دينه ونصرة اهلل دين إعزاز في ودمه نفسه بذل من
 .(2)"أعلم واهلل عليه، الثواب مَ ظُ عَ  فلذلك الجهاد، غير النفس فيه لُ ذَ ب  تُ  ما البر

                                                           

واختالطه قلت: هو ثقة،  (،11/54:"،)ابن حجر، تهذيب التهذيبفتلقنها آفته أنه ربما لقن أحاديث": فقال القزازو = 
 ثقات.  (، وكالهما17182/ح رقم28/419والحكم بن نافع في رواية أحمد ) ، فقد تابعه إسحاق بن عيسىل يضر

أنه ثقة في روايته عن وخالصة القول فيه: (، 58)سبقت ترجمته ودراسته، انظر: ص :_ إسماعيل بن عياش
ذكره و  روايته عن أهل الشام،الشاميين، ضعيف في روايته عن غيرهم، وهذا ًل يضره؛ لنه هذا الحديث من 

(، ولكن ًل يضره، فقد صرح بالسماع في هذا الحديث، 38ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين )ص
 أبي بن(، وأورده ا60)سبقت دراسته، انظر: ص خالد بن معدان:_ . وتوبع كما هو واضح من خالل التخريج

(، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن المقدام 171ع التحصيل )ص، والعالئي في جام(52ص) في المراسيل حاتم
(، واأللباني 1663صّحح الحديث الترمذي في سننه )ح رقم وعليه فالحديث إسناده صحيح.. ابن معد يكرب 

(، وقال األلباني في السلسلة 3834(، وفي مشكاة المصابيح )ح رقم5182في صحيح الجامع الصغير )ح رقم
 (.3213صحيح" )ح رقم شامي إسنادهالصحيحة: "

(، 2817/ح رقم4/22البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا،) (1)
 َقَتاَدةَ  َسِمع تُ : َقالَ  ،()بن الحجاج ُشع َبةُ  َحدَّثََنا ،)محمد بن جعفر( ُغن َدر   َحدَّثََنا ،)العبدي( َبشَّارٍ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا

( من طريق محمد 1877/ح رقم3/1498مسلم ) وأخرجه . َماِلكٍ  ب نَ  َأَنَس  َسِمع تُ : َقالَ  ،)بن دعامة السدوسي(
ابن بشار به )بنحوه(. وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر 

صفحة ورقم الحديث من طريق أبي خالد األحمر عن شعبة بن به )بنحوه(. وأخرجه مسلم في نفس الجزء وال
( من طريق حميد 1877/ح رقم3/1498(، ومسلم )2795/ح رقم4/17الحجاج به )بمعناه(. وأخرجه البخاري )

 )بمعناه(. بن أبي حميد عن أنس بن مالك 
 .(5/30) البخاري صحيح ابن بطال، شرح (2)
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 خولها،د بعد الجنة يفارق أن ويرغب يتمنى أحد هناكيستفاد من هذا الحديث أنه ليس و 
 من اعليه وما ونفائس، كنوز من فيها بما كلها األرض أعطي ولو ،أخرى مرة الدنيا إلى ويعود
 كل جاهدي لكي مرات عشر الدنيا إلى العودة يحب فإنهإل الشهيد  اء،نَّ غَ  وحدائق عالية قصور
فضل  من رىي لما وذلك واحدة، مرة بدل مرات عشر بالشهادة فيفوز ويستشهد ،اهلل سبيل في مرة

 .(1)عند ربهم الشهداء يالقيها التي الكرامةالشهادة، و 
 ، ورتب على ذلكبصدق ةالشهاد إلى سؤال اهلل على ذلك بل ندب الشرع ولم يقتصر 

قاا، الش ه اد ة   ط ل ب   م ن  »:  اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  َعن  األجر والثواب، عظيم  اد   ص 
ي ه ا ط  ل و   ،(2)أ ع  ب ه   ل م   و   .(3)«ت ص 

(4)ُحَني فٍ  ب نِ  َسه لِ  َعن   وجاء في الرواية األخرى
،  َّالنَِّبيَّ  َأن   َالل   س أ ل   م ن  »: َقال 

د ق ، الش ه اد ة   ل   الل   ب ل غ ه   ب ص  ، م ن از  ل ى م ات   و ا  ن   الشُّه د اء  ه   ع   .(5)«ف ر اش 
 سأل إذا أنه اجميعً  ومعناهما، الثانية الرواية من سرفَ مُ  األولى الرواية معنى"قال النووي: 

ن الشهداء ثواب من يَ طِ ع  أُ  بصدقٍ  الشهادة  ،لشهادةا سؤال استحباب وفيه ،فراشه على كان وا 
 .(6)"الخير نية واستحباب

ه يوم كرامة لمن أقل أذى يتعرض له المجاهد والمرابط في سبيل اهلل،  كما جعل النبي 
ي و ال ذ ي»: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  القيامة، فقد جاء في الحديث  ه   ن ف س   ًل   ب ي د 

                                                           
 .(4/91) البخاري صحيح مختصر شرح القاري انظر: حمزة قاسم، منار (1)
ي ه ا) (2) ط  ، . )انظر: القاضي عياضاأجره طى، فإنه ُيعوتناوله لهتقدر  لمالمراد أن من سأل اهلل الشهادة و  :)أ ع 

 .(2/52،51:اآلثار صحاح على األنوار مشارق
(، 1908/ح رقم3/1517مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اهلل تعالى،) (3)

وخَ  ب نُ  َشي َبانُ  َحدَّثََناقال:  ادُ  َحدَّثََنا ،)الحبطي( َفر   .َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  َعن   ،الُبَناِني( )بن أسلمثَاِبت   َحدَّثََنا َسَلَمَة، ب نُ  َحمَّ
  سلم دون البخاري.انفرد به م

ن ي ف ب ن   س ه ل   (4)  ،رسول اهلل مع اكله والمشاهد ابدرً  شهدصحابي جليل، يكنى أبا سعد، وقيل: أبو عبد اهلل،  :ح 
عد استخلفه علّي على البصرة ب عنه، الناس انكشف حينالموت  على يومئذ بايعهممن  وكان أحد، يوم وثبت

وكّبر سًتا. ]انظر: ابن عبد  الجمل، ثم شهد معه صفين، وتوفي بالكوفة سنة ثمان وثالثين، وصلى عليه علّي 
 ([.165/ 3(، ابن حجر، اإلصـابة في تمييز الصحـابة )2/663،662) ابـاألصح معرفة في ابــالستيعالبر، 

(، 1909/ح رقم3/1517مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اهلل تعالى،) (5)
َمَلةُ  ،)أحمد بن عمرو( الطَّاِهرِ  َأُبو َحدَّثَِنيقال:  َيى، ب نُ  َوَحر  َمَلَة، َواللَّف ظُ  َيح  َبَرَنا،: لطَّاِهرِ ا َأُبو َقالَ  ِلَحر   وَقالَ  َأخ 
َمَلةُ   ُأَماَمةَ  َأِبي ب نَ  َسه لَ  َأنَّ  ،)عبد الرحمن بن شريح( ُشَري حٍ  َأُبو َحدَّثَِني َوه ٍب، ب نُ  اهللِ  َعب دُ  َحدَّثََنا: حيى()بن ي َحر 

 اري.ــه مسلم دون البخـب انفرد .)سهل بـن حنيف( َجد هِ  َعن   ،)أسعد بن سهل( هِ ــَأِبي َعن   ُه،ــَحدَّثَ  ُحَني ٍف، ب نِ  َسه لِ  ب نِ 
 .(13/55) مسلم على النووي النووي، شرح (6)
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ل م   ي ك 
د   (1) ل م   و الل ه   الل ه ، س ب يل   ف ي أ ح  ل م   ب م ن   أ ع  اء   إ ًل   س ب يل ه   ف ي ي ك  م  ي   ج  ن   الق ي ام ة ، و  ن   و الل و   ل و 
، يح   الد م   .(2)«الم س ك   ر يح   و الرِّ

 حتملويُ  ،حَ رِ جُ  من لكل حاصلة هي بل بالشهيد تختص ل المذكورة الصفةقال ابن حجر: "
 فإن ،الدنيا يف لُ مِ دَ ن  يَ  ما ل هِ الِ مَ دِ ان   قبل بسببه صاحبه يموت ما هو رحالجُ  بهذا المراد يكون أن
 الذي أن الظاهر لكن الجملة في فضل له يكون أن ذلك ينفي ول ،يزول الدم وسيالن الجراحة أثر

 .(3)"كذلك وجرحه الدنيا فارق من ادمً  يثعب وجرحه القيامة يوم يجيء
 هدشا معه يكون أنبدمه وجرحه يوم القيامة  بعث الشهيد في الحكمةقال العلماء: و 
 هِ ابِ يَ وثِ  هِ ائِ بدمَ  نُ فَ د  يُ  هيدالش أن على الحديث بهذا لَّ دِ تُ واس   ،تعالى اهلل طاعة في نفسه ببذله بفضيلته

في الحديث وهذا   النبي هوصف كما القيامة يوم يءج  يَ لِ  ؛غيره ول لٍ س  غُ بِ  الدم عنه الُ زَ يُ  ول
 .(4)بدمه يبعث ل أن الدنيا في الدم غسل من يلزم ل ألنه ؛نظر فيهالستدلل 

ه من لسيما وأن سنة النبوية نوًعا آخر من أنواع الجهاد أل وهو طلب العلم،ولقد ذكرت ال
 نال كلماو  والشهوات، الشبهات مننفسه  المسلم نحص  يُ به العبادات، وأفضل القربات، و  ل  جَ أَ 

 ﴾ُعلََماءُ الْ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اَّللََ  ََيَْش  إَِنَما﴿: في كتابه تعالىاهلل قال  ، هلل خشية ازداد مرتبةفيه المسلم 
لم يأمر نبيه من الستزادة من شيء إل من  أن اهلل  ، ويكفي العلم شرًفا وفضاًل [28:فاطر]

 .[114:طه] ﴾ِعلًْما زِْدِن  رَبِّ  َوقُْل ﴿العلم، قال اهلل تعالى: 
 لَْمِلُك ا اَّللَُ  َفتََعاَل ﴿: ىتعال فقال علمال يدمز  لهيسأ َأن  نبيه اهلل  َأمرقال ابن القيم: و 

نْ  َقبْلِ  ِمنْ  بِالُْقْرآنِ  َتْعَجْل  َوََل  اِْلَقُّ 
َ
، وكفى بهذا [114:طه] ﴾ِعلًْما زِْدِن  رَبِّ  َوقُْل  وَْحيُهُ  إَِِلَْك  ُيْقَض  أ

 .(5)أن يسأله المزيد منه شرًفا للعلم أن أمر نبيه 

                                                           
ل م) (1) َلمُ المراد بقوله  (:ي ك   .(4/199:واألثر الحديث غريب في النهاية: أي ُيجرح. )انظر: ابن األثير، ُيك 
، (2803/ح رقم4 /18) ،، كتاب الجهاد والسير، باب من ُيجرح في سبيل اهلل البخاري صحيحالبخاري،  (2)

َبَرَنا ،)التنيسي( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َحدَّثََناقال:  َنادِ  َأِبي َعن   ،)بن أنس( َماِلك   َأخ   َعنِ  ،عبد اهلل بن ذكوان() الز 
َرجِ  ( من طريق سفيان 1876/ح رقم3/1496مسلم ) وأخرجه .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   ،)عبد الرحمن بن هرمز( اأَلع 

(، ومسلم 5523/ح رقم7/96ذكوان به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )ابن عيينة عن أبي الزناد عبد اهلل بن 
( من طريق 1876/ح رقم3/1497( من طريق عمرو بن جرير )بنحوه(، وأخرجه مسلم )1876/ح رقم2/1495)

 .همام بن منبه )مطوًل(، كالهما )عمرو، وهمام( عن أبي هريرة 
 (.6/20) الباري ابن حجر، فتح (3)
 .(6/20) الباري فتحابن حجر، انظر:  (4)
 .(1/50) السعادة دار انظر: ابن القيم، مفتاح (5)
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فطلب العلم سبب من أسباب الرفعة في الدرجات، وعلو المنزلة والمكانة عند رب األرض 
ينَ  اَّللَُ  ْرفَعِ يَ ﴿: والسموات، كما قال اهلل  ينَ  ِمنُْكمْ  آَمنُوا اََّلِ وتُوا َواََّلِ

ُ
 بَِما َواَّللَُ  َدرََجاٍت  الِْعلْمَ  أ

سبب من أسباب دخول كما أن طلب العلم والسعي في تحصيله ، [11:المجادلة] ﴾َخبِير  َتْعَملُونَ 
م ن  »: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َعن  َأِبي ُهَري َرَة في الحديث فقد جاء ، الجنات م ن  ن ف س  ع ن  م ؤ 

م  ال ق ي ام ة ، ب ةا م ن  ك ر ب  ي و  ن ه  ك ر  ب ةا م ن  ك ر ب  الدُّن ي ا، ن ف س  الل  ع  م ن   ك ر  ، ي س ر  و  ر  ل ى م ع س   ي س ر  ع 
ر ة ، و الل  ف ي  خ  ل ماا، س ت ر ه  الل  ف ي الدُّن ي ا و اآل  م ن  س ت ر  م س  ر ة ، و  خ  ل ي ه  ف ي الدُّن ي ا و اآل  ن  ال ع ب د  ع  الل  ع  و 

ل ك  ط ر يقاا م ن  س  يه ، و  ن  أ خ  ل ماا، س ه ل  الل  ي ل ت م س   م ا ك ان  ال ع ب د  ف ي ع و   ل ه  ب ه  ط ر يقاا إ ل ى ف يه  ع 
، إ ًل   ي ت د ار س ون ه  ب ي ن ه م  م  ف ي ب ي ت  م ن  ب ي وت  الل ، ي ت ل ون  ك ت اب  الل ، و  ت م ع  ق و  م ا اج  ن ة ، و   ن ز ل ت  ال ج 

م  الس ك ين ة ، ل ي ه  م ة ، ع  ي ت ه م  الر ح  ف ت ه   و غ ش  ح  ذ ك ر ه م  الل  ف يم  و  ئ ك ة ، و  م ن  ب ط أ  ب ه  م  ال م ال  ن د ه ، و  ن  ع 
ر ع  ب ه  ن س ب ه    .(2)«(1)ع م ل ه ، ل م  ي س 

 رهس  يَ ويُ  طريقه،له العلم الذي طلبه، وسلك  اهلل  لُ سهِ أشار الحديث إلى أن طالب العلم يُ 
 بطلبه قصد ذاإ العلم لطالب رسّ يَ يُ  اهلل أنبذلك  راديُ  وقد الجنة، إلى موصل طريق العلم فإن عليه،
 لطالب اهلل رسّ يَ يُ  وقد، الجنة هدخولو  لهدايته اسببً  فيكون بمقتضاه، والعمل به النتفاع  اهلل وجه
 أورثه ،مَ لِ عَ  بما لَ مِ عَ  من: قيل كماو  الجنة، إلىله  ةلَ وصِ مُ  وتكون بها، ينتفع ىأخر  اعلومً  العلم
 :تعالىارك و تب قول اهلل ذلك على دل وقد بعدها، الحسنة الحسنة ثواب: قيلو  يعلم، لم ما علم اهلل
ينَ  اَّللَُ  َويَِزيدُ ﴿ ينَ ﴿ :وقوله ،[76:مريم] ﴾ُهًد  اْهتََدْوا اََّلِ  ﴾َتْقَواُهمْ  َوآتَاُهمْ  ُهًد  َزاَدُهمْ  اْهتََدْوا َواََّلِ
 وما ،طالصرا وهو القيامة يوم الحسي الجنة طريق تسهيل اأيضً  ذلك في يدخل وقد، [17:محمد]

 من اهلل على دلي العلم فإن به، لالنتفاع العلم طالب على ذلك رسّ يَ يُ فَ ، األهوال من بعده وما قبله
لى  اهلل إلى وصل عنه، عرجيَ  ولم طريقه، سلك فمن إليه، الطرق أقرب  أقرب من الجنة وا 
 إل وجنانه بقربه والفوز ،رضوانه إلى الوصولو   اهلل معرفة إلى طريق فال، وأسهلها الطرق
 .(3)كتبه به وأنزل رسله، به اهلل بعث الذي النافع بالعلم

                                                           
م ن  ب ط أ  ب ه  ع م ل ه ، ل م  ي س ر ع  ب ه  ن س ب ه  ) (1) م ينفعه في أي من أخره عمله السيئ وتفريطه في العمل الصالح ل :(و 

 (.1/134واألثر:النهاية في غريب الحديث ابن األثير، اآلخرة شرف النسب. )
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والستغفار، باب فضل الجتماع على تالوة القرآن وعلى مسلم، ( 2)

ِر ب ُن َأِبي َشي َبةَ 2699/ح رقم4/2074الذكر، ) ، َوَأُبو َبك  َيى التَِّميِمي  َيى ب ُن َيح  عبد اهلل بن ) (، قال: َحدَّثََنا َيح 
َداِني  محمد(، َوُمَحمَّ  َبَرنَ  - ُد ب ُن ال َعاَلِء ال َهم  َيى: َأخ  َيى، َقاَل َيح  َخَراِن:ــَواللَّف ُظ ِلَيح    َأُبو ُمَعاِوَيةَ  -ا ـَحدَّثَنَ  ا وَقاَل اآل 

َمِش )سليمان بن مهران(، َعن  َأِبي َصاِلٍح )السمان(، َعن  َأِبي ُهَري َرَة  )محمد َع   وأخرجه .بن خازم(، َعِن األ 
 .(امختصرً ) بهأبيه ( من طريق سهيل بن أبي صالح عن 2590/ح رقم4/2002مسلم )

 .(2/298،297) والحكم العلوم انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع (3)
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ب ة   ال م ط ل ب  الر اب ع : ك ار  ال م وج  ي ة  و ا ل ذ  . ا ل د ع  ن ة   ل ل ج 
عليها ترتب يان بها، ومع ذلك تمتاز العبادات المتعلقة بجارحة اللسان بيسرها وسهولة اإلتي

ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من األدعية واألذكار التي يكتب ، ائل جسيمةأجور عظيمة وفض
 .ومن أهمها لمحافظ عليها دخول الجنة،قائلها وال اهلل 
 القرآن الكريم:_ تالوة أوًلا 

عظيمة من العبادات التي ُيتقرب بها إلى رب البريات، وهي القرآن الكريم عبادة تالوة 
ينَ  إِنَ ﴿:  اهلل قالكما ، وتجارة رابحة بين العبد وربهباب من أبواب الجنات،   ِكتَاَب  َيتْلُونَ  اََّلِ

قَاُموا اَّللَِ 
َ
ْنَفُقوا الَصََلةَ  َوأ

َ
ا َرَزْقنَاُهمْ  ِمَما َوأ يَُهمْ ( 29) َتبُورَ  لَنْ  ِِتَاَرةً  يَرُْجونَ  وََعََلِنيَةً  ِِسًّ ُجورَُهمْ  ِِلَُوفِّ

ُ
 أ

 ل  أجَ  هيرابحة  ، المعنى أي يرجون تجارة[30،29:فاطر] ﴾َشُكورر  َغُفورر  إِنَهُ  فَْضِلهِ  ِمنْ  َويَِزيَدُهمْ 
 سخطه نم والنجاة ،وجنانه ثوابه بجزيل والفوز ربهم، رضا وهي أل وأفضلها، وأعالها التجارات
يَُهمْ : ﴿ فقال رجوه ما لهم حصلأنه  ذكرثم  وعقابه، ُجورَُهمْ  ِِلَُوفِّ

ُ
 على أعمالهم، أجور أي ﴾أ

 لهم رغفبأن ي أجورهم عن زيادة ﴾فَْضِلهِ  ِمنْ  َويَِزيَدُهمْ ﴿ وعدمه، سنهاوحُ  وكثرتها، قلتها حسب
 .(1)الحسنات من القليل منهم قبليو  السيئات،

 يحظى نأ أجل من النهار وأطراف الليل آناء القرآن تالوة على يحافظفينبغي للمسلم أن 
َعن   جاء في الحديثالقرآن قائًدا وسائًقا له إلى الجنة، كما ويكون  واآلجل، العاجل اهلل بثواب
ل  »، َقاَل: ، َعِن النَِّبي  َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما ب ِن َعب ِد اهللِ  َجاِبرِ  م اح  د ق ، م ن   (2)ال ق ر آن  م ش ف ع ، و  م ص 

ل ف  ظ ه ر ه  س اق ه  إ ل ى الن ار   ع ل ه  خ  م ن  ج  ن ة ، و  ع ل ه  إ م ام ه  ق اد ه  إ ل ى ال ج   .(3)«ج 

                                                           
 .(689ص) الرحمن في تفسير كالم المنان الكريم انظر: الس عدي، تيسير (1)
ل) (2) م   َأي   :(م اح   .(4/303:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .مصدَّق مجاَدل َخص 
صحيح ابن حبان، كتاب العلم، ذكر البيان بأن القرآن من جعله إمامه بالعمل قاده إلى الجنة، ابن حبان،  (3)
َبَرَنا124/ح رقم1/331)  ُكَري ٍب، ب نِ  ال َعاَلءِ  نُ ب   ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا ِبَحرَّاَن، َمع َشرٍ  َأِبي ب نِ  ُمَحمَّدِ  ب نُ  ال ُحَسي نُ  (، قال: َأخ 

َلحِ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  اــَحدَّثَنَ  َج  َمِش )سليم َعنِ  ،)الِكن ِدي( األ  َع   ن  ــعَ  ع(،ــافــة بن نـاَن )طلحــُسف يَ  َأِبي َعن   ان بن مهران(،ـاأل 
( مـن طريق أبي كريب 1855/ح رقم3/389)ي الش عب ــالبيهقي فوأخرجه . )بن عبد اهلل( َرِضَي اهلل َعن ُهَما اِبرٍ ــجَ 

سنـ. (وهـبنح) محمد بـن الـعالء به محمد  وأب الُكنِدي، عبد الل بن الجلح:_ ه:ـفيو  الحديث رواته ثقـات ادوا 
ندى، وهي كُ  إلى عليه، والُكنِدي نسبة غلب لقبواألجلح  ،حجية بن يحيى بن عبد اهلل اسمــه األجلحو  الكوفي،

 وثقه[، (11/161) األنساب، السمعاني، (14/279،278) ]انظر: المزي، تهذيب الكمال سمرقند، رىــق من قرية
، وذكره ابن حبــان في الثقــات، (5/10:والتعديل الجرحأبو حـاتم الـرازي فقال: " ل بأس به "، )ابن أبي حــاتم، 

البجيري  نـل مـك هـتوسط في، و(1/538:اشفـــالك، وقـال الذهبي: "ثقة"، )الـــذهبي، (8/334:الثقات)ابن حبان، 
"،   = به بأس لوالدارقطني فقال: "كوفي  ،(5/140التهذيب: تهذيب"، )ابن حجر، بأس هـبحديث ليس" فقــال:
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من ه اإلكثار من تالوتالقرآن الكريم؛ ألن وُيكثر من تالوة وينبغي للمسلم أن ُيداوم بل 
 اللَّهِ  َعب دِ  َعن  الذي ُرِوَي ، كما جاء في الحديث في درج الجنان تجعل اإلنسان يرقى األسباب التي

ٍرو  ب نِ  ب   ي ق ال  »:  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،َعم  اح  ت ق ، اق ر أ ،: ال ق ر آن   ل ص  ر تِّل   و ار   ت ر تِّل   ك ن ت   اك م   و 
ن د   م ن ز ل ك   ف ِإ ن   الدُّن ي ا، ف ي ر   ع  ؤ ه ا آي ة   آخ   .(1)«ت ق ر 

                                                           

 ،(295التهذيب ص تقريبابن حجر، )وقال ابن حجر: "صدوق"،،(4ص للدارقطني، البرقاني سؤالتالبرقاني، )=
 قلت: هو صدوق كما قال ابن حجر. 

تبة ذكره ابن حجر في المر ممن احتمل العلماء تدليسهم، و  تدليسه ل يضر؛ ألنه :_العمش سليمان بن مهران
 .(33المدلسين ص طبقاتابن حجر، الثانية من مراتب المدلسين، )انظر: 

 ببغداد احيةن وهي كافس  إِ  لىإ نسبة ،كافس  اإلِ  المكي،: وُيقال أبو سفيان الواسطي، ،القرشينافع:  بن _ طلحة
 ،[(1/234) ، السمعاني، األنساب(13/438)الكمال تهذيب، ]انظر: المزي، العراق سواد من النهروان صوب على
، والنسائي فقال: "ليس به بأس"، (27/ 5:التهذيب تهذيبالبزار فقال: "هو في نفسه ثقة"، )ابن حجر،  وثقه

، وقال في موضع (4/393:الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، (13/439:الكمال تهذيب)المزي، 
، وقال الذهبي: "ثقة"، (175ص ،األمصار علماء مشاهيرالشيء"، )ابن حبان،  بعد الشيء في يهم كانآخر: "

أحمد بن حنبل فقال: "ليس به بأس"، )أحمد بن حنبل،  توسط فيهو ، (1/317:الضعفاء في المغني)الذهبي، 
، "ةــمستقيم اديثــأح األعمش هــه، وقد روى عنـب أسـب ل": فقال ديــابن ع، و (474 /2:الــالرج ةــومعرف العلل

التهذيب  تقريبابن حجر، ، )"صدوقفقال: " ابن حجر، و (5/181الرجال: ضعفاء في الكاملابن عدي، )
 ضعفهو ، (39المدلسين، ص طبقاتابن حجر، ، وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، )انظر: (283ص
، "ل شيء": فقــال بن معينويحيى ، "ةــصحيف يــه اـــإنم ابرـسفيان عن ج "حديث أبيال: ــان بن عيينة فقسفيــ
، "هــديثــه في حــا يضعفونــابنـان أصحـك" : فقــال بن المديني، وعلي (475 /4:والتعديل الجرحابن أبي حــاتم، )
، وذكره كل من العقيلي، وابن الجوزي في ضعفائهما، (146المديني ص لبن شيبة أبي ابن سؤالتابن المديني، )

ابن أبي حاتم  أورده، و [(2/66ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكون )، (224/ 2) الكبير الضعفاء]انظر: العقيلي، 
، بر لم يرسل عن جايضره، ف لذلك  لكن، و (202، والعالئي في جامع التحصيل )ص(100المراسيل )صفي 

، (101صرسل وهو عن جــابر أصح"، )ابن أبي حــاتم، المراسيل، ن عمر مــافع عــة بن نــة: "طلحــقال أبو زرع
(، واأللباني في 124الحديث ابن حبان )ح رقم وقد صححهو صدوق. وعليه فالحديث إسناده حسن. قلت: 

 سلسلة(، وقال في ال1423والترهيب )ح رقموفي صحيح الترغيب  (،4443)ح رقمصحيح الجامع الصغير 
 .(124ح رقم) : "إسناده جيد"في تحقيقه لصحيح ابن حبان األرنؤوط(، وقال 2019اده جيد" )ح رقمالصحيحة: "إسن

(، 1464/ح رقم2/73أبو داود، سنن أبي داود، باب تفريع أبواب الوتر، باب استحباب الترتيل في القراءة، ) (1)
َيى َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( ُمَسدَّد   َحدَّثََناقال:   َعاِصمُ  َحدَّثَِني ،ي()بن سعيد الثور  ُسف َيانَ  َعن   ،)بن سعيد القطان( َيح 
ٍرو ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   ،)بن حبيش( ِزر   َعن   ،)بن أبي النجود( َبه َدَلةَ  ب نُ  الترمذي وأخرجه . )بن العاص(  َعم 
(، وفي 989/ح رقم1/351البيهقي )(، و 1/329والرامهرمزي في المحدث الفاصل ) (،2914/ح رقم5/177)

(، 6799ح رقم/11/403)وأخرجه أحمد  به )بلفظه(. ( من طريق يحيى بن سعيد1844/ح رقم3/381الشعب )
مهدي،= ( من طريق عبد الرحمن بن 766/ح رقم3/43)(، وابن حبان 8002/ح رقم7/272)والنسائي في الكبرى 
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وفيه  ضاه،مقتبما هو ويستفاد من الحديث الحث على قراءة القرآن وتدبر معناه، واإلتيان 
  .ي القرآنأن درج الجنان بعدد آدليل على 

 الجنة، درج قدر على القرآن آي عدد أن األثر في جاءالخطابي: " هقالويؤكد ذلك ما 
 القرآن ميعج قراءة استوفى فمن ،القرآن آي من تقرأ كنت ما قدر على الدرج في ارق للقارئ يقالف

، ذلك درق على الدرج في رقيه كان منها اجزءً  قرأ ومن ،في اآلخرة الجنة درج اقصى على استولى
  .(1)"القراءة منتهى عند الثواب منتهى فيكون

على أن الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ يكون في الجنة مع السفرة  النبي صرح كما 
 ال ذ ي م ث ل  »: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ،َرِضَي اللَُّه َعن ُها َعاِئَشةَ  َعن  فقد جاء في الحديث الكرام البررة، 

، ي ق ر أ   اف ظ   و ه و   الق ر آن  ر ة ، الك ر ام   الس ف ر ة   م ع   ل ه   ح  م ث ل   الب ر  ل ي ه   و ه و   ،(2)ي ت ع اه د ه   و ه و   أ ،ي ق ر   ال ذ ي و   ع 
يد   ر ان   ف ل ه   ش د   .(3)«أ ج 

                                                           

 ،(61/ح رقم1/168الفريابي في فضائل القرآن )، و (10/ح رقم1/49وأخرجه اآلجري في أخالق أهل القرآن )= 
من طريق الفضل بن دكين، وأخرجه  (1970/ح رقم3/474وفي الش عب ) (،988/ح رقم1/350البيهقي )و 

(، وابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك 60/ح رقم1/167الفريابي في فضائل القرآن )
( من طريق 2425/ح رقم2/77البيهقي في الكبرى )و (، 2030/ح رقم1/739)(، والحاكم 205/ح رقم1/70)

أخرجه ابن و  وكيع( عن سفيان بن سعيد الثوري به )بنحوه(.وكيع بن الجراح، ثالثتهم )عبد الرحمن، والفضل، و 
( من طريق زائدة بن 112/ح رقم1/65(، وابن الضريس في فضائل القرآن )30057/ح رقم6/131أبي شيبة )

كالهمـا )زائدة،  ن طريق حماد بن شعيب،( م9/ح رقم1/48أخالق أهل القرآن )اآلجري في وأخرجه  قدامة،
سنبي النجود به )بنحوه(. وحماد( عن عـاصم بن أ  لثوري:ابن سعيد  ان_ سفي :د الحديث رواته ثقات وفيهاوا 
، (244ص التهذيب تقريب)ابن حجر،  "،دلس ربما وكان حجة إمام عابد فقيه افظح ثقةقـال عنه ابن حجر: "

ولكن تدليسه ل يضر، فهو ممن احتمل العلمــاء تدليسهم، وذكــره ابن حجر في المرتبة الثــانية من مراتب المدلسين، 
 . (32ص المدلسين طبقات)انظر: ابن حجر، 

رساله ل ، صدوق حسن الحديثهو : قلت(، 27ودراسته، انظر: ص سبقت ترجمته)عاصم بن أبي النجود: _ وا 
وعليه فالحديث إسناده حسن.  (.203)انظر: العالئي، جامع التحصيل ص ،زر بن حبيش لم يرسل عنيضر، ف

(، وحّسن إسنـاده األلبـاني في السلسلة الصحيحــة 2914"، )ح رقمَصِحيح   َحَسن   َحِديث  قــال الترمذي عقب الحديث: "
 (.766(، وشعيب األرنؤوط في تحقيقــه لصحيح ابن حبــان )ح رقم2240)ح رقم

 (. 1/290،289) السنن الخطابي، معالم (1)
 .(19/280:البخاري صحيح شرح القاري عمدة)العيني،  .ويتفقده يضبطه أي :)ي ت ع اه د ه  ) (2)
مَ } َبابُ البخاري، صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن،  (3) ورِ  ِفي ُين َفخُ  َيو  ، ُزَمًرا[: 18:النبأ{ ]ف َواًجاأَ  َفَتأ ُتونَ  الص 

 ُزَراَرةَ  َسِمع تُ : َقالَ  ،)بن دعامة السدوسي( َقَتاَدةُ  َحدَّثََنا ،)بن الحجاج( ُشع َبةُ  َحدَّثََنا ،)بن أبي إياس( آَدمُ  َحدَّثََناقال: 
َفى، ب نَ  ( من طريق 798/ح رقم1/549وأخرجه مسلم ) .َعاِئَشَة َرِضَي اهلل َعن َها َعن   ِهَشاٍم، ب نِ  َسع دِ  َعن   ُيَحد ثُ  َأو 

 أبي عوانة وضاح بن عبد اهلل عن قتادة بن دعامة به )بنحوه(.
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 السفرة، ئكةلمالا فيها فقاُير  منازل اآلخرة فييكون له لماهر بالقرآن ا أنأشار الحديث إلى 
بعمل السفرة  عامل أنه يكون المراد أن ويحتمل ، اهلل كتاب حملمن  بوصفهم لتصافهوذلك 

 أجران فله فظهح لضعف ؛تالوته في يتردد الذي فهو في القرآن يتتعتع الذي وأما وسالك مسلكهم،
 أكثر األجر من له ، وليس معنى ذلك أن الذي يتتعتع فيهتالوته في بتتعتعه وأجر بالقراءة أجر
 ولم ،ثيرةك أجور وله الكرام البررة السفرة مع ألنه ؛اأجرً  وأكثر أفضل الماهرإن  بل به الماهر من
تقانهو  وحفظه تعالى اهلل بكتاب يعتن لم من به يلحق وكيف ،لغيره المنزلة هذه ذكرتُ   تالوته وكثرة ،ا 

 .(1)أعلم تعالى أعلى واهلل فيه رَ هَ مَ  حتى كاعتنائه وروايته
 اْلخالص: ةاْلكثار من قراءة سور ثانياا_ 

اإلكثار من قراءة سورة وحث على عامة، الكريم حض الشارع على قراءة القرآن لقد 
ل سيما وأنها بفضل عظيم،  من جملة السور التي خّصها اهلل وذلك ألنها اإلخالص خاصة، 

م ع   أ ق ب ل ت  : َقالَ  ،ُهَري َرَة  َأِبي ن  عَ في الحديث سبب من أسباب وجوب الجنة لقارئها، كما جاء 
الا  ف س م ع    الل ه   ر س ول   د   الل ه   ه و   ق ل  : ي ق ر أ   ر ج  م د   الل ه   أ ح  ب ت  : »لل ه  ا ر س ول   ف ق ال  . الص  ج  . «و 
؟ م ا: ق ل ت   ب ت  ج  ن ة  : »ق ال   و   .(2)«الج 

                                                           
 بتصرف. (3/166) مسلم بفوائد المعلم عياض، إكمال القاضي (1)
(، 2897/ح رقم5/167الترمذي، سنن الترمذي، أبواب فضـائل القرآن، بـاب مـا جـاء في سورة اإلخالص، ) (2)

َحاقُ  َحدَّثََنا: َقالَ  )محمد بن العالء( ُكَري بٍ  َأُبو َحدَّثََناقال:   ب نِ  اللَّهِ  ُعَبي دِ  َعن   َنٍس،أَ  ب نِ  َماِلكِ  َعن   ُسَلي َماَن، ب نُ  ِإس 
َمِن، َعب دِ  ًلى، ُحَني نٍ  اب نِ )عبيد(  َعن   الرَّح  َلى َأو   الَخطَّابِ  ب نِ  َزي دِ  آِللِ  َمو   .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   اِب،الَخطَّ  ب نِ  َزي دِ  َمو 

(، وابن السني في عمل اليوم والليلة 1068/ح رقم2/18(، وفي الكبرى )994/ح رقم2/171النسائي ) وأخرجه
( من طريق أبي عامر 8011/ح رقم13/386( من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه أحمد )691/ح رقم1/637)

/ح 1/754(، وأخرجه الحاكم )10919/ح رقم16/536عمر )عبد الملك بن عمرو، ومن طريق عثمان بن 
( من طريق يحيى بن 2307/ح رقم4/143( من طريق عبد اهلل بن مسلمة، والبيهقي في الش عب )2079رقم

سناده الحديث إو بكير، خمستهم )قتيبة، وعبد الملك، وعثمان، وعبد اهلل، ويحيى( عن مالك بن أنس به )بنحوه(. 
قيل: وقيل: عبد اهلل بن عبد الرحمن، و  عبيد الل بن عبد الرحمن:_ ر ما قيل في: ، وًل يضمتصل، ورواته ثقات
، ابن حجر، (19/88الكمال ) ]انظر: المزي، تهذيب. عمير ابن السائب جده اسم :يقالإنه ابن أبي ذباب، و 

، (5/323:والتعديل الجرحابن أبي حاتم، ، )"شيخ وحديثه مستقيم": ال أبو حاتمق [،(372ص) التهذيب تقريب
 تقريبابن حجر، ، )"صدوق"ابن حجر: عنه ، وقال (7/148الثقات:ابن حبان، )وذكره ابن حبان في الثقات، 

 َسن  حَ قال الترمذي عقب الحديث: "َحِدي ُث ثقة. وعليه فالحديث إسناده صحيح. هو قلت: ، (372صالتهذيب، 
" َصِحيح   نؤوط في تحقيقه األر (، وشعيب 2079وصحح إسناده الحاكم في المستدرك )ح رقم(، 2897)ح رقم َغِريب 

 .(8011أحمد )ح رقم مسندل
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من األعمال التي قراءة سورة اإلخالص اإلكثار والمداومة على ويستفاد من الحديث أن 
لفه، كما خ، وهذا من مقتضى وعد اهلل وفضله الذي ل يُ جزاًء على قراءتها الجنةلصاحبها وجب تُ 

 .(1)[31:]الرعد ﴾إَِن اَّللََ ََل َُيِْلُف الِْميَعادَ ﴿ قال اهلل تعالى:
يؤكد ذلك غيرها من السور، و لهذه السورة فضائل كثيرة، وفوائد عزيزة لم تصح لوقد صح 

َحدر  اَّللُ  ُهوَ  قُْل ﴿ سورة في صح مما سورة فضائل في يصح لم": مالقي ابنما قاله 
َ
 . (2)"﴾أ

الذي يث جاء في الحدفقد ثلث القرآن،  لُ عدِ تَ أنها أيًضا ومما جاء في فضائل هذه السورة 
َبحَ  َفَلمَّا ا،ُيَرد ُدهَ  َأَحد   اللَّهُ  ُهوَ  ُقل  : َيق َرأُ  َرُجاًل  َسِمعَ  َرُجاًل  َأنَّ  ، الُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن  ُرِوَي   َأص 
ي و ال ذ ي»:  هِ اللَّ  َرُسولُ  َفَقالَ  َيَتَقال َها، الرَُّجلَ  َوَكَأنَّ  َلُه، َذِلكَ  َفَذَكرَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َجاءَ   ن ف س 
ه   ل   إ ن ه ا ب ي د   .(3)«الق ر آن   ث ل ث   ل ت ع د 

جابتهثالثاا_   :المحافظة على الذان وا 
فهو نداء ألهل التوحيد أن هُلموا إلى ، الظاهرة األذان شعيرة من شعائر اإلسالم التعبدية

قام الصالة،  ، قال اهلل  لطاعة ربكم، فالمؤذن داعية اهللواتركوا أشغالكم وتفرغوا عبادة اهلل وا 
ْحَسنُ  َوَمنْ ﴿تعالى: 

َ
، [33:فصلت] ﴾الُْمْسِلِميَ  ِمنَ  إِنَِن  َوقَاَل  َصاِِلًا وََعِمَل  اَّللَِ  إَِل  َدَع  ِمَمنْ  قَْوًَل  أ

 َمرَ عُ  اب نِ  َعنِ ولما كان األذان من األهمية بمكان خّص بعظيم األجر والثواب من رب األرباب، فَ 
ر ة   اث ن ت ي   أ ذ ن   م ن  »: َقالَ  ، النَِّبيَّ  َأنَّ  ،َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما ب ت   س ن ةا، ع ش  ج  ن ة   ل ه   و  ك ت ب   ،ال ج   ل ه   و 

تُّون   أ ذ ان   ب ك لِّ  س ن ةا  س  ب ك لِّ  ح  ث ون   إ ق ام ة   و   .(4)«ح س ن ةا  ث ال 
                                                           

 .(4/1484) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر: المال القاري،  (1)
 .(114ص) والضعيف الصحيح في المنيف ابن القيم، المنار (2)
(، قال: 5013/ح رقم6/189البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو اهلل أحد، ) (3)

َبَرَنا ،)التنيسي( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َحدَّثََنا َمنِ  َعب دِ  َعن   ،)بن أنس( َماِلك   َأخ  َمنِ  َعب دِ  ب نِ  اللَّهِ  ب دِ عَ  ب نِ  الرَّح   ب نِ  الرَّح 
/ح 8/131البخاري )وأخرجه  .الُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن   ،)عبد اهلل بن عبد الرحمن( َأِبيهِ  َعن   َصع َصَعَة، َأِبي
(، 7374/ح رقم9/114طريق إسماعيل بن أبي أويس في )طريق عبد اهلل بن مسلمة، ومن  ( من6643رقم

سماعيل( عن مالك بن أنس به )بنحوه(. ( من طريقي 5015/ح رقم6/189ه البخاري )وأخرج كالهما )عبد اهلل، وا 
براهيم بن يزيد النخعيبن شراحيل الضحاك   )بمعناه(. عن أبي سعيد الخدري  كالهما المشرقي وا 

، (737/ح رقم1/322) الصحيحين، كتاب الطهارة، باب في فضل الصلوات الخمس، على المستدرك الحاكم، (4)
َماِعيلَ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  ثنا َهاِنٍئ، ب نِ  َصاِلحِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  قال: َحدَّثََنا  َوَأُبو اِهِر )أحمد بن عمرو(،الطَّ  َأُبو ِمه َراَن، ثنا ب نِ  ِإس 

ِبيِع )سليمان بن داود(، َبَرِني َوه ٍب، )عبد اهلل( اب نُ  ثنا: َقاَل  الرَّ  َأِبي ب نِ  اللَّهِ  ُعَبي دِ  ن  عَ  َلِهيَعَة، )عبد اهلل( اب نُ  َأخ 
/ح 4/449البيهقي في الش عب ) وأخرجه. ُعَمَر  )عبد اهلل( اب نِ  َعنِ  َناِفٍع )مولى ابن عمر(، َعن   َجع َفٍر،

( من طريق 929/ح رقم1/449( من طريق محمد بن صالح بن هانئ به )بلفظه(. وأخرجه الدارقطني )2795رقم
 =     (، والبزار728/ح رقم1/241يونس بن عبد األعلى عن عبد اهلل بن وهب به )بمثله(. وأخرجه ابن ماجه )
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(، 930/ح رقم1/449(، والدارقطني )8733/ح رقم8/312(، والطبراني في األوسط )5933/ح رقم12/223) =
(، والبيهقي في الكبرى 4324/ح رقم3/1714(، وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة )736/ح رقم1/322والحاكم )

( من طريق عبد الملك بن جريج عن نافع مولى 2797/ح رقم4/450(، وفي الش عب )2038/ح رقم1/636)
ل : تدليسه ل يضر، فهو ممن احتموفيه: _عبد الل بن وهب رواته ثقات واْلسنادبه )بنحوه(.  ابن عمر 

. (22ن، صالمدلسي ابن حجر، طبقاتألولى من مراتب المدلسين، )العلماء تدليسهم، وذكره ابن حجر في المرتبة ا
ُدُولي، الحضرمي ثوبان بن بن ربيعة فرعان بن عقبة بن لهيعة:_ عبد الل بن   بطن وهو عُدُولأُ  الى نسبة اأُلع 

، هــ(174ت) مصر قاضي الفقيه المصري ،أصح واألول النضر. أبو: وقيل الرحمن، عبد الحضارية، يكنى أبا من
النضر بن عبد الجبار  وثقه[، (1/304، السمعاني، األنساب )(15/488،487الكمال ) ]انظر: المزي، تهذيب

، (1/101محرز ) ابن رواية -معين  ابن المصري، وأحمد، وذكره ابن شاهين في ثقاته، ]انظر: ابن معين، تاريخ
وتوسط [، (125)ص الثقات أسماء ، ابن شاهين، تاريخ(246أحمد )ص لإلمام داود أبي أحمد بن حنبل، سؤالت

، وابن حجر (5/251الرجال: ضعفاء في يثه"، )ابن عدي، الكاملحد يكتب الحديث "حسن ابن عدي فقال:فيه 
 في لهو  غيرهما من أعدل عنه وهب وابن المبارك ابن ورواية كتبه احتراق بعد خلط السابعة من "صدوق فقال:
، وقال عالء الدين رضا في تحقيقه لالغتباط: (319ص التهذيب، مقرون"، )ابن حجر، تقريب شيء بعض مسلم

 ،(190بالختالط، ص الرواة من رمي بمن في نفسه غير متهم بالكذب"، )سبط ابن العجمي، الغتباط"هو صدوق 
، وعبد الرحمن بن مهدي لما ُسئل (5/182الكبير: يحيى بن سعيد فكان ل يراه شيًئا، )البخاري، التاريخ وضعفه

، وقال ابن سعد: (5/147،146عديل:والت عنه قال: "ل تحمل عنه قلياًل ول كثيًرا"، )ابن أبي حاتم، الجرح
"، بعضه في ل كله حديثه في ، وقال يحيى بن معين: "ضعيف(7/516الكبرى: "ضعيف"، )ابن سعد، الطبقات

 ، وقال في(1/67محرز: ابن ةـرواي – معين ابن ن معين، تاريخ"في حـديثه كله ليس بشيء"، )اب ال مرة :ــوق
، ولّين أحمد أمره، (153الدارمي: ص رواية - معين ابن معين، تاريخبن يف الحديث"، )االدارمي: "ضع رواية

 حديثه على يوقف ، وقال الجوجازني: "ل(54وغيره، ص المروذي رواية - الرجال ومعرفة )أحمد بن حنبل، العلل
حاتم ، وضعفه أبو زرعة وأبو (266الرجال، ص ني، أحوالبروايته"، )الجوزجا يغتر ول به يحتج أن ينبغي ول

، (5/147:والتعديل فقال: "ضعيف"، وزاد أبو حاتم فقال: "ُيكتب حديثه على العتبار"، )ابن أبي حاتم، الجرح
، وقــال ابن عمــار الشهيد: "ل يحتج به"، (64والمتروكــون، ص وقــال النسائي: "ضعيف"، )النسائي، الضعفــاء

 كان ولكنه صالح شيًخا ، وقال ابن حبان: "كان(55مسلم، ص صحيح في األحاديث )ابن عمار الشهيد، علل
نين"، )ابن حبان، س بأربع موته قبل ومائة سبعين سنة في كتبه احترقت ثم كتبه احتراق قبل الضعفاء عن يدلس

، (118والكذابين، ص الضعفاء أسماء ، وقال ابن شاهين: "ليس بشيء"، )ابن شاهين، تاريخ(2/11المجروحين:
 على ، وقال الذهبي: "العمل(207للدارقطني، ص السلمي حديُثه"، )الدارقطني، سؤالت "ُيضعَّفُ وقال الدارقطني: 

وذكره كل من: البخاري، والعقيلي، والدارقطني، وابن الجوزي، ، (1/590الكاشف:"، )الذهبي، حديثه تضعيف
 الصغير الضعفاء، البخاري(، ]انظر: 160والذهبي في ضعفائهم، وسبط ابن العجمي في الكشف الحثيث )ص

ابن الجوزي، ، (2/160)والمتروكون  الضعفاءالدارقطني، ، (2/293)الكبير  الضعفاءالعقيلي، ، (66ص)
[، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (1/352)الضعفاء  في المغنيالذهبي، ، (2/137)والمتروكون  الضعفاء

، ولكن ل يضر؛ ألنه لم يرسل عن عبيد اهلل بن أبي جعفر، (215ص)(، والعالئي في جامع التحصيل 114)ص
 =     ، (54ص المدلسين طبقاتابن حجر، وعّده ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، )انظر: 
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 ول ،فيه المذكورة المدة هذه أذانه على المثابر للمؤذنالحديث فضل ظاهر وفي هذا 
 ول ،رياءً  ول ا،رزقً  ورائه من يبتغي ل تعالى، اهلل لوجه اخالصً  أذن بمن مشروط ذلك أن يخفى
 .(1)والسنة الكتاب في الثابتة الكثيرة لألدلة سمعة،

من األسباب التي توجب في الحديث سبب بالمدة المذكورة كما أن المحافظة على األذان 
 قتضيتوهذه الحسنات  واإلقامة، األذان على يوم كل حسنة تسعين زيادةنة، مع لجاللعبد دخول 

  .(2)الدرجاتالمراتب و  رفع في زيادةً ال
 َعن  ِوَي رُ ت على فضائل عظيمة لألذان والمؤذنين منها ما كثيرة دلَّ نبوية وهناك أحاديث 

ل   ال م ؤ ذِّن ون  »: َيُقولُ   اهللِ  َرُسولَ  َسِمع تُ : َقالَ  ، ُسف َيانَ  َأِبي ب نِ  ُمَعاِوَيةَ  ن اقاا الن اس   أ ط و  م   أ ع   ي و 
 .(3)«ال ق ي ام ة  

على الحث على المحافظة على األذان؛ بل ندب إلى إجابة المؤذن  ولم يقتصر النبي 
ع ت م   إ ذ ا»: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ :  الُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن  وحث عليها، فقد جاء في الحديث   س م 

ث ل   ف ق ول وا النِّد اء ،  .(4)«الم ؤ ذِّن   ي ق ول   م ا م 

                                                           

 لختالطه، وسبط ابن فاصاًل  (، وجعل احتراق كتبه حًدا65طين )صولكن ل يضر، وذكره العالئي في المختل= 
لكن ل يضره؛ ألن رواية عبد (، و 481(، وابن الكيال في الكواكب النيرات )ص190الغتباط )ص العجمي في

 وابن رئ،والمق المبارك، ابن العبادلة عنه يروي بما طني: "يعتبرقال الدارق بن وهب عنه أعدل من غيرها،اهلل 
هو صدوق. قلت: وهب عنه،  بن، وحديثنا هذا من رواية ا(2/160:والمتروكون الضعفاءالدارقطني، ) وهب"،

والمنذري في الترغيب (، 736)ح رقمفي المستدرك  اكمــالح وقد صّحح الحديث وعليه فالحديث إسناده حسن.
مشكاة المصابيح (، وفي تحقيقــه ل6002في صحيح الجامع الصغير )ح رقم األلباني(، و 385والترهيب )ح رقم

(، وقال األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: 42وصّحح إسناده في السلسلة الصحيحة )ح رقم (،678)ح رقم
 (.728"حديث حسن" )ح رقم

 .(1/104) الصحيحة األحاديث انظر: األلباني، سلسلة (1)
 .(1/121) الترمذي جامع على المغتذي السيوطي، قوتانظر:  (2)
(، 387/ح رقم1/290مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه، ) (3)

َيى،يَ  ب نِ  َطل َحةَ  َعن   ،)بن سليمان( َعب َدةُ  َحدَّثََنا ُنَمي ٍر، ب نِ  اهللِ  َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََناقال:  )عيسى بن  َعم هِ  َعن   ح 
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من وأخرجه  .ُسف َياَن  َأِبي ب نِ  ُمَعاِوَيةَ  ِعن دَ  ُكن تُ : َقالَ  ،طلحة(

 طريق سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى به )بمثله(.
 َحدَّثََنا(، قال: 611/ح رقم1/126البخاري، صحيح البخاري، كتاب األذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، ) (4)

َبَرَنا: َقالَ  ،)التنيسي( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ   ب نِ  َعَطاءِ  َعن   ،لم()محمد بن مس ِشَهابٍ  اب نِ  َعنِ  ،)بن أنس( َماِلك   َأخ 
، َيِزيدَ  ( من طريق يحيى بن يحيى عن مالك 383/ح رقم1/288مسلم ) وأخرجه .الُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن   اللَّي ِثي 

 ابن أنس به )بلفظه(.
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ؤذن عظيم األجر وجزيل الثواب، فقد ورد في  الشارع الحكيم على إجابة الموقد رتب 
 الل  : ال م ؤ ذِّن   ق ال   إ ذ ا» :اهلِل  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ال َخطَّاِب  ب نِ  ُعَمرَ  َعن  ُرِوَي الحديث الذي 

ب ر   ، الل   أ ك  ب ر  د ك م   ف ق ال   أ ك  ب ر   الل  : أ ح  ، الل   أ ك  ب ر  ه د  : ق ال   ث م   أ ك  ه د  : ق ال   الل ، إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن   أ ش   أ ن   أ ش 
ه د  : ق ال   ث م   الل ، إ ًل   إ ل ه   ًل   م داا أ ن   أ ش  ه د  : ق ال   الل   ر س ول   م ح  م دا  أ ن   أ ش  : ق ال   ث م   الل ، ر س ول   ام ح 

ي   ل ى ح  ة ، ع  ال  ل   ًل  : ق ال   الص  و  ي  : ق ال   ث م   ب الل ، إ ًل   ق و ة   و ًل   ح  ل ى ح  ،ال ف ال   ع  ل   ًل  : ق ال   ح  و   ق و ة   و ًل   ح 
ب ر   الل  : ق ال   ث م   ب الل ، إ ًل   ، الل   أ ك  ب ر  ب ر   الل  : ق ال   أ ك  ، الل   أ ك  ب ر   إ ل ه   ًل  : ق ال   الل ، إ ًل   إ ل ه   ًل  : ق ال   ث م   أ ك 
ل   ق ل ب ه   م ن   الل   إ ًل   ن ة   د خ   .(1)«ال ج 

 تعالى اهلل على ثناءالو  توحيدمن ال فيه لما ؛نمؤذأشار الحديث إلى عظيم فضل إجابة ال
 حقيقة حاز فقد ذاهله  حصل فمن باهلل إل قوة ول حول ل :قولكب إليه تفويضالو  ،لطاعته نقيادالو 

في الحديث  قوله  ، وهذا متضمن معنىتعالى اهلل بفضل الجنة واستحق اإلسالم وكمال اإليمان
ين   ق ال   م ن  »: َقالَ  َأنَّهُ   اهللِ  َرُسولِ  َعن   ، َوقَّاصٍ  َأِبي ب نِ  َسع دِ  َعن   م ع   ح  ه د  أ   :ال م ؤ ذِّن   ي س   ش 
د ه   الل   إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن   ح  م داا و أ ن   ل ه ، ش ر يك   ًل   و  ب د ه   م ح  ر س ول ه ، ع  ي و  بًّا ب الل   ت  ر ض  م د   ر  ب م ح  ، و   ر س وًلا

م   س ال  ب اْل   يناا، و   .(2)«ذ ن ب ه   ل ه   غ ف ر   د 
 لذاتا إثبات فأوله ،اإليمان لعقيدة جامعة على كلمات األذانوقد دل الحديث على اشتمل 

 الوحدانية بإثبات صرح ثم ،أكبر اهلل بقوله وذلك أضدادها عن والتنزيه الكمال من يستحقه وما
 المقدمة حيدوالتو  اإليمان عمدة وهذه ،وتعالى سبحانه حقه في المستحيلة الشركة من ضدها ونفي
 بعد عظيمة قاعدة وهي  لنبينا بالرسالة والشهادة النبوة بإثبات صرح ثم ،الدين وظائف كل على

 جهة من اوجوبه معرفة ألن ؛النبوة إثبات بعدرتبها و  الصالةإلى  دعاهم ثم، بالوحدانية الشهادة
 إشعار فيهو  ،المقيم النعيم في والبقاء الفوز وهو الفالح إلى الدعاء ثم ،العقل جهة من ل  النبي
 .(3)والجزاء البعث من اآلخرة بأمور

، فيكون من كلمات تقال عقب األذان، ينال قائلها شفاعة النبي  كما سنَّ النبي 
ِضَي اللَُّه رَ  َجاِبِر ب ِن َعب ِد اللَّهِ الفائزين بالروح والريحان وجنة الرحمن، فقد جاء في الحديث َعن  

و ة  الت ام ة ،  م ن  »َقاَل:  ، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعن ُهَما ه  الد ع  م ع  النِّد اء : الل ه م  ر ب  ه ذ  ين  ي س  ق ال  ح 
                                                           

 (.22)سبق تخريجه، انظر: ص ،(385/ح رقم289/ 1) مسلم صحيحمسلم،  (1)
ثم يسأل  صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ، مسلم (2)

ٍح، ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا(، قال: 386/ح رقم1/290له الوسيلة، ) َبَرَنا ُرم   اهللِ  َعب دِ  ب نِ  ي مِ ال ُحكَ  َعنِ  ،)بن سعد( اللَّي ثُ  َأخ 
، َقي سٍ  ب نِ  ، َحدَّثََنا ،)الثقفي( َسِعيدٍ  ب نُ  ُقَتي َبةُ  َوَحدَّثََنا ح ال ُقَرِشي   ب نِ  َسع دِ  ب نِ  َعاِمرِ  َعن   اهلِل، َعب دِ  ب نِ  ال ُحَكي مِ  َعنِ  َلي ث 
 مسلم دون البخاري.انفرد به  .َوقَّاٍص  َأِبي ب نِ  َسع دِ  َعن   َوقَّاٍص، َأِبي

 بتصرف. (2/253) مسلم بفوائد المعلم القاضي عياض، إكمال (3)
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ال ة   م دااالق ائ م ة   و الص  يل ة   آت  م ح  س  ل ت  ل ه   (1)الو  ت ه ، ح  م وداا ال ذ ي و ع د  يل ة ، و اب ع ث ه  م ق اماا م ح  و الف ض 
م  الق ي ام ة    .(2)«ش ف اع ت ي ي و 

في  فإنه يصيروداوم عليها ويستفاد من هذا الحديث أن من دعا بهذه الكلمات التامات 
راجه ه في إخل عفإن كان ممن يدخل النار بذنوبه شف، بحيث تتحتم له شفاعته؛ عناية رسول اهلل 

ن لم يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب ،منها، أو في منعه من دخولها  ،وا 
 .(3)أو في رفع درجته في الجنة

 الوضوء: ب  ق  رابعاا_ الذكر ع  
في أوقات قال األذكار التي تُ دعية و األجملة من المطهرة ذكرت السنة النبوية لقد 
ب يوحثت على المحافظة عليها، ومن جملة هذه األذكار التلفظ بالشهادتين عق مخصوصة،

 َعن   يَ الذي ُروِ  الوضوء، فهما سبب من أسباب فتح أبواب الجنة الثمانية، كما جاء في الحديث
(4)َعاِمرٍ  ب نِ  ُعق َبةَ 

،  َِبلِ  ِرَعاَيةُ  َعَلي َنا َكاَنت   :َقال َبِتي َفَجاَءت   اإل ِ َنو 
ُتَها   َرُسولَ  َفَأد َرك تُ  َعِشي  بِ  َفَروَّح 

َرك تُ  النَّاَس  ُيَحد ثُ  َقاِئًما  اهللِ  ِلهِ  ِمن   َفَأد  ل م   م ن   م ا»: َقو  أ   م س  ض  س   ي ت و  ض وء ه ، ن  ف ي ح   ي ق وم   ث م   و 
لِّي ، ف ي ص  ع ت ي ن  ل ي ه م ا م ق ب ل   ر ك  ه ، ب ق ل ب ه   ع  ه  ج  و  ب ت   إ ًل   و  ج  ن   ل ه   و  َودَ  َما: َفُقل تُ  َقالَ  «ة  ال ج   َفِإَذا َهِذهِ  َأج 
َلَها الَِّتي: َيُقولُ  َيَديَّ  َبي نَ  َقاِئل   َودُ  َقب  تُ  َأج   م ا»: َقالَ  آِنًفا، ِجئ تَ  َرَأي ُتكَ  د  قَ  ِإن ي: َقالَ  ُعَمرُ  َفِإَذا َفَنَظر 
ن ك م   د   م ن   م  أ   أ ح  ض  ل غ   ي ت و  ب غ   أ و   - ف ي ب  ض وء   -ف ي س  ه د  : ي ق ول   ث م   ال و  م داا و أ ن   الل   إ ًل   إ ل ه   ًل   أ ن   أ ش   م ح 
ب د   ر س ول ه   الل   ع  ت   إ ًل   و  ن ة   أ ب و اب   ل ه   ف ت ح  ل   الث م ان ي ة   ال ج    .(5)«ش اء   اأ يِّه   م ن   ي د خ 

يستفاد من الحديث أن القول بالشهادتين عقيب الوضوء فيه إشارة إلى إخالص العمل هلل، 
 .(6)وطهارة القلب من الشرك والرياء، بعد طهارة األعضاء من الحدث والخبث

                                                           
يل ة (: (1) س  المراد بها في الحديث القرب من اهلل، وقيل: الشفاعة يوم القيامة، وقيل: هي منزلة من منازل  )الو 

 .(5/185:واألثر الحديث غريب في النهايةالجنة. )ابن األثير، 
َحدَّثََنا َعِلي   ، قال:(614/ح رقم126/ 1) ، كتاب األذان، باب الدعاء عند النداء،البخاري صحيحالبخاري،  (2)
َزَة، َعن  ُمَحمَِّد ب ِن الُمن َكِدِر، َعن  َجاِبِر ب ِن َعب ِد اللَّهِ )األلهاني( ب ُن َعيَّاشٍ ا ِضَي اهلل رَ  ، َقاَل: َحدَّثََنا ُشَعي ُب ب ُن َأِبي َحم 

 ( من طريق علي بن عياش به )بلفظه(.4719/ح رقم6/86البخاري ) وأخرجه .َعن ُهَما
 .(5/275) شرح صحيح البخاري فتح الباري، انظر: ابن رجب الحنبلي (3)
: ب ن   ع ق ب ة   (4) ، يكنى أبا حماد، وقيل: أبا أسيد، وقيل: أبا عمرو، من صحابة بن عبس ع ام ر  ، النبي  ال ُجَهِنيَّ

عالًما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعًرا كاتًبا، أحد من جمع القرآن، شهد الفتوح، وكان البريد لعمر كان قارًئا 
بفتح دمشق، وشهد صفين مع معاوية، وأّمره بعد ذلك على مصر، ومات في خالفة معاوية على الصحيح. ]انظر: 

  ([.4/429اإلصابة في تمييز الصحابة )(، ابن حجر، 3/1073ابن عبد البر، الستيعاب في معرفة األصحاب )
 (.47)سبق تخريجه، انظر: ص، (234/ح رقم1/209) مسلم صحيحمسلم،  (5)
 .(3/748السنن ) الكاشف عن حقائق ،لطيبيانظر: ا (6)
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من الحديث أن الوضوء مع الشهادتين موجًبا لفتح أبواب الجنة الثمانية، ألن كما يؤخذ 
الظاهر بالوضوء، وطهارة الباطن بالتوحيد، فبهذا صار الوضوء نصف  في ذلك جمع بين طهارة

 .(1)اإليمان باهلل ورسوله بهذا العتبار
 :الذكار دبر كل صالة مفروضة خامساا_

خرى أقال عقيب الوضوء؛ بل ذكرت أذكاًرا لم تقتصر السنة النبوية على األذكار التي تُ 
ٍرو  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  أجوًرا عظيمة، فَ  عليها، ورتبت تُقال عقيب الصلوات المفروضة َرِضَي اللَُّه َعم 

ل ت ان  »: اللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ ، َعن ُهَما م ا ًل   (2)خ  يه  ص  ل   ي ح  ل م   ر ج  ل   إ ًل   م س  ن ة ، د خ   و ه م ا أ ًل   الج 
، ير  م ن   ي س  م ا ي ع م ل   و  ة   ك لِّ  د ب ر   ف ي الل ه   ي س بِّح  : ق ل يل   ب ه  ال  راا، ص  م د ه  و   ع ش  راا، ي ح  ي ك بِّر ه   ع ش  راا و   ،"ع ش 
ه ، ي ع ق د ه ا  الل ه   ر س ول   ر أ ي ت   ف أ ن ا: ق ال   ، ف ت ل ك  : »ق ال   ب ي د  م س ون  ائ ة   خ  م  م س   و أ ل ف   ،ب اللِّس ان   و  خ   و 
ائ ة   ، ف ي م  ذ ت   و ا  ذ ا الم يز ان  ع ك   أ خ  ج  ه   م ض  ت ك بِّر ه   ت س بِّح  م د ه   و  ت ح  ائ ةا، و  ائ ة   ت ل ك  ف   م  ، م   و أ ل ف   ب اللِّس ان 
، ف ي م   ف ي ي ع م ل   ف أ يُّك م   الم يز ان  ل ة   الي و  ائ ة   أ ل ف ي ن   و الل ي  م س م  خ  يه ا؟ ًل   ف ك ي ف  : ق ال وا ؟«س يِّئ ة   و  ص   ن ح 
د ك م   ي أ ت ي: "ق ال   ت ه ، ف ي و ه و   الش ي ط ان   أ ح  ال  ك ر  : ف ي ق ول   ص  ك ر   ك ذ ا، اذ  ت ى ا،ك ذ   اذ   ف ل ع ل ه   ،(3)ي ن ف ت ل   ح 
، أ ًل   ي أ ت يه   ي ف ع ل  ه ، ف ي و ه و   و  ع  ج  م ه   ي ز ال   ف ال   م ض  ت ى ي ن وِّ  .(4)«ي ن ام   ح 

                                                           
 .(2/12) والحكم العلوم جامعانظر: ابن رجب الحنبلي،  (1)
ل ت ان(:) (2) . سلمم إل عليهما يحافظ ول بهما يأتي ل خصلتان أي، والمعنى المراد في الحديث خصلتان أي خ 

 .(2/104:األنوار بحار مجمع)الَفتَِّني، 
 .(4/94:األنوار بحار مجمع. )انظر: الَفتَِّني، ينصرف أي :(ي ن ف ت ل  ) (3)
/ح 5/477الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، ) (4)

َمدُ  َحدَّثََنا(، قال: 3410رقم َماِعيلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َمِنيعٍ  ب نُ  َأح   ،)الثقفي( السَّاِئبِ  ب نُ  ءُ َعَطا َحدَّثََنا: َقالَ  ُعَليَّةَ  اب نُ  ِإس 
ٍرو ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   ،)السائب بن مالك( َأِبيهِ  َعن   /ح 1/299ابن ماجه ) وأخرجه .)بن العاص( َرِضَي اهلل َعن ُهَما َعم 
( من طريق إسماعيل بن عليه به )بنحوه(. وأخرجه أبو داود 2012/ح رقم5/354(، وابن حبان )926رقم
(، والبيهقي في الكبرى 2005/ح رقم1/731(، والحاكم )6910/ح رقم11/509(، وأحمد )5065/ح رقم4/316)
(، والترمذي 1502/ح رقم2/81بو داود )( من طريق شعبة بن الحجاج )بنحوه(، وأخرجه أ3367/ح رقم2/359)
(، والبزار 1280/ح رقم2/104(، وفي الكبرى )1355/ح رقم3/79(، والنسائي )3486/ح رقم5/521)
(، وفي 8568/ح رقم8/258(، والطبراني في األوسط )843/ح رقم3/123(، وابن حبان )2406/ح رقم6/387)

(، 3027/ح رقم2/267(، والبيهقي في الكبرى )2006/ح رقم1/732(، والحاكم )1773/ح رقم1/502الدعاء )
/ح 3/74( من طريق سليمان بن مهران )مختصًرا(، وأخرجه النسائي )331/ح رقم1/444وفي الدعوات الكبير )

( من طريق حماد بن زيد 2018/ح رقم5/361(، وابن حبان )1272/ح رقم2/100(، وفي الكبرى )1348رقم
/ح 5/354(، وابن حبان )2479/ح رقم6/442(، والبزار )6498رقم/ح 11/40)بنحوه(. وأخرجه أحمد )

(، وابن أبي شيبة = 926/ح رقم1/299( من طريق جرير بن عبد الحميد )بنحوه(. وأخرجه ابن ماجه)2012رقم
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( من طريق محمد بن فضيل 954/ح رقم1/311(، والخرائطي في مكارم األخالق )29264/ح رقم6/33= )
(، والنسائي في 2405/ح رقم6/442(، والبزار )40/ح رقم1/22أبي عاصم في السنة ))بنحوه(. وأخرجه ابن 

(، والطبراني في 4088/ح رقم10/281(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )10580/ح رقم9/299الكبرى )
(، وأبو ُنعيم في تاريخ اصبهان 21/ح رقم1/57(، وأبو الشيخ في األمثال )5608/ح رقم5/377األوسط )

( من طريق إسماعيل بن أبي خالد )بمعناه(. وأخرجه 7301/ح رقم10/142(، والبيهقي في الش عب )1/245)
/ح 6/385(، والبزار )1216/ح رقم1/417(، والبخاري في األدب المفرد )3189/ح رقم2/233الصنعاني )

(، 726/ح رقم1/230(، والطبراني في الدعاء )954/ح رقم1/311(، والخرائطي في مكارم األخالق )2404رقم
( من طريق سفيان بن سعيد الثوري )بنحوه(. وأخرجه الطبراني في 605/ح رقم2/127والبيهقي في الش عب )

( من طريق 7485/ح رقم7/275( من طريق مسعر بن كدام )بمعناه(. وفي )2953/ح رقم3/214األوسط )
( من طريق حماد بن سلمة )بنحوه(. 1/670مالك بن مغول )بنحوه(. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )

سماعيل، وسفيان، ومسعر، ومالك، وحماد( عن عطاء بن  عشرتهم )شعبة، وسليمان، وحماد، وجرير، ومحمد، وا 
 ،ي  فِ قَ الثَّ  زيد،ي ابن: قالويُ  زيد، ابن: قالويُ  ،مالك بن فيه: عطاء بن السائب:رواته ثقات و واْلسناد السائب به. 

قبيلـة  إلى نسبةهـــــ(، والثََّقِفي  136)ت الكوفيمحمد  أبو: قالويُ  يزيد، أبو: قالويُ  زيد، أبو: قالويُ  السائب، أبو
[، (3/139) اب(، السمعـاني، األنس20/87،86) الالكم تهذيب. ]انظر: المزي، ائفبالط نزلتهي قبيلة و  ثقيف،
 تاريخ، وابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين، (6/328:الكبرى الطبقات"، )ابن سعد، ثقة كانابن سعد فقال: " وثقه
 يالمروذ رواية - الرجال ومعرفة العلل، وأحمد فقال: "ثبت"، )أحمد بن حنبل، (93ص، الدارمي رواية - معين ابن

 ، (3/309:اهلل عبد ابنه رواية - الرجال ومعرفة العلل، وقال مرة: "رجل صالح"، )أحمد بن حنبل، (42ص، وغيره
"، حجة ثقة، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "(2/135:الثقاتوقال العجلي: "كان شيًخا قديًما ثقة"، )العجلي، 

 حديثه في الناس يتكلم لم ثقة صدوق، وقال الساجي: "(3/369:والتاريخ المعرفة)يعقوب بن سفيان الفسوي، 
"، دةــجي هــعن انــوسفي ةــوشعب زيد بن ادــحم ورواية تغير أنه لإ القديم هـحديث في ثقة"، وقــال النســائي: " القديم

 شيفح ولم بآخره اختلط، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد فقال: "(7/206،205:التهذيب تهذيب)ابن حجر، 
 وشعبة وريالث عنه روى الروايات في ثباته صحة تقدم بعد العدول مسلك عن به يعدل أن يستحق حتى خطاءه
،  "بآخره حفظه ساء ثقة، فيه لين على العالم أحد، وقال الذهبي: "(7/251:الثقات"، )ابن حبان، العراق وأهل

أحمد بن حنبل فقال: "صالح من سمع منه يعني قديًما وقد تغير فإنه ليس  وتوسط فيه، (2/22:الكاشف)الذهبي، 
، والعجلي فقال: "جائز الحديث"، (1/414:اهلل عبد ابنه رواية - الرجال ومعرفة العللبذاك"، )أحمد بن حنبل، 

 بأخرة مث الحديث مستقيم صالح يختلط نأ قبل اقديمً  الصدق محله، وأبو حاتم فقال: "(2/135:الثقات)العجلي، 
، وابن حجر فقال: "صدوق اختلط"، (6/334:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، كثيرة تخاليط حديثه في حفظه تغير

 وهفضعف اختلط أنه إل الثقات الرواة مشاهير من، وقال في هدي الساري: "(391ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 
 ائدة،وز  معاوية، بن وزهير الثوري، وسفيان شعبة، رواية أن األئمة كالم مجموع من لي وتحصل ،ذلك بسبب
 "،اختالطه عدب ألنه ضعيف؛ فحديثه هؤلء غير عنه روى من جميع وأن الختالط، قبلعنه  زيد بن وحماد وأيوب،

أبي زرعة فذكره في أسامي الضعفاء، والعقيلي في الضعفاء كل من  وضعفه ،(1/425:الباري فتحابن حجر، )
 ،    =(2/645:عيالبرذ أسئلة على أجوبته في الضعفاءالكبير، وزاد العقيلي فقال: "إنه تغير بآخره"، )أبو زرعة، 
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 ،ا ول يحافظ ويداوم عليها إل رجل مسلمل يأتي به هذه الخصالأشار الحديث إلى أن 
ن غيره وأما ،الصالحة باألعمال ينتفع الذيهو  ألنه بذلك؛ المسلم صَّ خُ و   بها؛ ينتفع فال عملها وا 

 ﴾َمنْثُوًرا َهبَاءً  فََجَعلْنَاهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِملُوا َما إَِل  َوقَِدْمنَا﴿ :تعالى قال عمله، حبطيُ  شركه ألنَّ 
 المكتوبة، لصالةا من الفراغ بعد والتكبير والتحميد التسبيح ةمشروعي على، وفيه دليل [23:الفرقان]

 . (1)أعلم واهلل ل سيما وأنه سبب في دخول الجنة ،اتمر  عشر وتكريره
المداومة  وحثت على ،بعد الصلوات المكتوبة من جملة األذكار التي ذكرتها السنة النبويةو 

(2)لَبَاِهِلي  ا ُأَماَمةَ  َأِبي َعن  قراءة آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة، فقد جاء في الحديث  عليها
 

يِّ  آي ة   ق ر أ   م ن  »: اهلِل  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ة   ك لِّ  د ب ر   ف ي ال ك ر س  ال  ت وب ة   ص  ول   م ن   ن ع ه  ي م   ل م   م ك   د خ 
ن ة    .(3)«ي م وت   أ ن   إ ًل   ال ج 

                                                           

 الثوري، مثل اقديمً  منه سمع فمن عمره آخر في اختلط، وقال ابن عدي: "(3/398:الكبير الضعفاء= )العقيلي، 
 ضعفاء في املالك)ابن عدي،  "،النكرة بعض فيها فأحاديثه الختالط بعد منه سمع ومن مستقيم، فحديثه وشعبة
(، وقال مرة: "عطاء 262ص للدارقطني الحاكم سؤالت، وقال الدارقطني: "تركوه"، )الدارقطني، (7/78:الرجال

 الواردة لعللااختلط، ول يحتج من حديثه إل بما رواه األكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم"، )الدارقطني، 
(، وسبط ابن العجمي في الغتباط 82، وذكره العالئي في المختلطين )ص(11/143:النبوية األحاديث في

سمع من عطاء بن إسماعيل بن عليه نقل عن أبي داود أن (، و 319وابن الكيال في الكواكب )ص (،241)ص
، فقد تابعه شعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة، وسفيان ه في هذا الحديثل يضر ، وهذا الختالطالسائب في 

بن ا قال قبل الختالط، التخريج، وحديثهم عن عطاء كما هو واضح من خالل الثوري، وحماد بن زيد، وغيرهم
يان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم وحديث جرير بن عبد معين: "حديث سف

 ،(3/309وري:الد رواية – نـمعي ناب اريخـتابن معين، الحميد وأشباه جرير ليس بذاك لتغير عطاء في آخر عمره"، )
(، ولكن ل يضره؛ ألنه لم 238(، والعالئي في جامع التحصيل )ص157وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص

 قلت: هو ثقة ي حتج بما رواه قبل اًلختالط.يرسل عن أبيه السائب بن مالك، 
لكن (، و 180، والعالئي في جامع التحصيل )ص(67ص)أورده ابن أبي حاتم في المراسيل  السائب بن مالك:_ 

في  الترمذي قال .وعليه فالحديث إسناده صحيح ل يضره؛ فلم يرسل عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما.
(، 2406ح )ح رقمـاني مشكاة المصابيه األلبوصحح (،3410)ح رقم «َصِحيح   َحَسن   َحِديث  » :سننــه عقب الحديث

 (.112اد"، )ح رقمـــلم الطيب: "صحيح اإلسنــالكتخريج ال في ــوق(، 1346األم )ح رقم -وفــي صحيـح أبي داود 
 .(15/390) المجتبى شرح في العقبى يوبي، ذخيرةانظر: األث (1)
ل يِّ  أ م ام ة   أ ب و (2)  (.53)سبقت ترجمته، انظر: ص :الب ا ه 
/ح 9/44النسائي، السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة، ) (3)

َبَرَنا (، قال:9848رقم َيرٍ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  اَحدَّثَنَ : َقالَ  َعن هُ  َكَتب َنا ِبَطَرُسوَس، ،)الثغري( ِبش رٍ  ب نُ  ال ُحَسي نُ  َأخ   َحدَّثََنا: َقالَ  ِحم 
 (،   =7532/ح رقم8/114ني في الكبير )الطبراوأخرجه  . الَبَاِهِلي   ُأَماَمةَ  َأِبي َعن   ،)األلهاني( ِزَيادٍ  ب نُ ا ُمَحمَّدُ 
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 ملعلى قراءة آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة  من هذا الحديث أن من حافظويستفاد 
 الدخولب المرادوقيل  ،فيها تستقر روحه أنبالدخول  والمراد، الموت إل الجنة دخول من يمنعه
 من وضةر أن يكون  إما القبر فإن الجنة بنعيم تنعمه إلى وصل موته بمجرد أنه يعني التنعم
ما ،الجنة رياض  .(1)النار حفر من حفرةأن يكون  وا 

                                                           

( 675/ح رقم1/214(، وفي الدعاء )824/ح رقم2/9(، وفي الشاميين )8068/ح رقم8/92وفي األوسط )= 
ابن أخرجه من طريق علي بن صدقة، و  (1268/ح رقم2/311الروياني )هارون بن داود، وأخرجه  من طريق

أبو أخرجــه ارون، و ــان بن سعيد وأحمد بن هـاليم ي( من طريق124/ح رقم1/110السني في عمل اليوم والليلة )
خمستهم )هارون، وعلي، واليمان، وأحمد، وسعيد(  ( من طريق سعيد بن رحمة،1/417ُنعيم في تاريخ أصبهان )
، الطرسوسي الثَّغِري الحمصي الحميد عبد بن :واْلسناد فيه: _ الحسين بن بشر .(بنحوه) عن محمد بن حمير به

، ابن األثير، (6/352) الكمال تهذيبالعدو. ]انظر: المزي،  من القريب الموضع وهو الثغر إلى نسبةوالثَّغري 
، وقــال (3/47:والتعديل الجرح[، قــال أبو حـاتم: "شيخ"، )ابن أبي حاتم، (1/240األنساب ) تهذيب في اللباب

، وقـال ابن حجر: "ل بأس به"، (85ص، النسائي مشيخةالنســائي: "ل بأس به"، وقــال مرة: "ثقة"، )النسائي، 
  هو ثقة.قلت:  ،(165ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 

هـــ(، 200)ت الحمصي اهلل عبد أبو: وُيقال الحميد، عبد أبو حي،ي  لِ السَ  ثم اعيضَ القُ  يسنَ أُ  بن _ محمد بن حمير:
 الكمال هذيبتقضاعة. ]انظر: المزي،  من بطن وهو ح،ي  لِ سَ  إلى نسبة حيي  لِ السَ و  قضاعة، إلى نسبة اعيالُقضَ و 
ابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين، تاريخ ابن  وثقه[، (7/10،191/446) األنساب، السمعاني، (25/116)

رواية  - معين ابن تاريخوقال في موضع آخر: "ل بأس به"، )ابن معين،  ،(1/91:محرز ابن روايةو  -معين 
وقال أحمد: "ما علمت إل خيًرا"،  ،(9/135:التهذيب (، وقال ُدحيم: "ثقة"، )ابن حجر، تهذيب204صالدارمي 

(، 25/119:الكمال تهذيب، وقال النسائي: "ليس به بأس"، )المزي، (7/240:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم، 
"، )ابن حجر، صالحفقال: " قانع بنا توسط فيهو ، (7/441:الثقاتوذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، 

(، 58ص ،للدارقطني البرقاني سؤالت، والدارقطني فقال: "ل بأس به"، )البرقاني، (9/135:التهذيب تهذيب
 يعد هــحديث ة،ـالحج بذاك هو ما، وقـال مرة: (3/532:العتدال ميزانوالذهبي فقال: "له غرائب وأفراد"، )الذهبي، 

"، صدوق، وقال ابن حجر: "(235 /9:النبالء المــأع سير)انظر: الــذهبي،  اديث،ــبأح انفرد وقد ان،ـالحس في
 الجرح )ابن أبي حاتم، ،"به يحتج ول حديثه يكتبأبو حاتم فقال: " وضعفه ،(475ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 

، (2/309:لتاريخوا المعرفة، ويعقوب بن سفيان فقال: "ليس بالقوي"، )يعقوب بن سفيان الفسوي، (7/240:والتعديل
هو صدوق. قلت: ، (3/55:والمتروكون الضعفاءوذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكون، )ابن الجوزي، 

اني المنذري في الترغيب: "رواه النسائي والطبر قال  وقد. وعليه فالحديث إسناده حسن وباقي رواة السند ثقات.
 ،"ا جيدـدهكبير واألوسط بأسانيد وأحي الــرواه الطبراني ف" الهيثمي:(، وقـال 2468بأسانيد أحدها صحيح"، )ح رقم

(، وفي صحيح 972، وصحح الحديث األلباني في السلسلة الصحيحة )ح رقم(10/102:الزوائد مجمع)الهيثمي، 
 (. 6464)ح رقم الجامع الصغير

 .(315ص) اإليضاح نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي ، حاشيةالطحطاوي انظر: (1)
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 :والمداومة عليه اًلستغفاراْلكثار من سادساا_ 
لخطايا، وسبب في تفريج الهموم، فهو ممحاة لمن العبادات العظيمة، عبادة الستغفار 

ينَ ﴿حال عباده المتقين: تعالى في وصفه ل قال وكشف الغموم،   فَاِحَشةً  َفَعلُوا إَِذا َواََّلِ
َ
 َظلَُموا وْ أ

ْنُفَسُهمْ 
َ
نُوبِِهمْ  فَاْستَْغَفُروا اَّللََ  َذَكُروا أ نُوَب  َيْغِفرُ  َوَمنْ  َِّلُ وا َولَمْ  اَّللَُ  إََِل  اَّلُّ  ُهمْ وَ  َفَعلُوا َما ََعَ  يُِِصُّ

ال خير الدنيا واألخرة، قالعبد ينال وبه سفينة النجاة، ، فالستغفار [135:عمران آل] ﴾َيْعلَُمونَ 
 َعلَيُْكمْ  الَسَماءَ  يُرِْسِل ( 10) َغَفاًرا ََكنَ  إِنَهُ  َربَُكمْ  اْستَْغِفُروا َفُقلُْت ﴿: اهلل تعالى على لسان نوح 

ْمَوالٍ  َويُْمِدْدُكمْ ( 11) ِمْدَراًرا
َ
ْنَهاًرا لَُكمْ  َوَُيَْعْل  َجنَاٍت  لَُكمْ  َوَُيَْعْل  َوبَنِيَ  بِأ

َ
 ،[12-10:نوح]﴾ أ

 ل الثواب،وجزي حتى يحظى بعظيم األجرلستغفار لتوبة واباأن يبادر فينبغي على كل مسلم 
سٍ  ب نِ  َشدَّادِ  َعن  يكون من أهل الجنة، فقد جاء في الحديث الصحيح و  َأو 

(1)
 ، ِالنَِّبي   َعن  قال :

ت غ ف ار   "س يِّد   س  :  أ ن   اًل  بِّي أ ن ت   الل ه م  »ت ق ول  ، إ ًل   إ ل ه   ًل   ر  ل قت   أ ن ت  ، و أ ن ا ن يخ  ب د ك  ل ى و أ ن ا ع  ك   ع   ع ه د 
ك   د  و ع  ، م ا و  ت ط ع ت  ، م ا ش رِّ  م ن   ب ك   أ ع وذ   اس  ن ع ت  ، ب ن ع م ت ك   ل ك   (2)أ ب وء   ص  ل ي   ن ب يب ذ   ل ك   و أ ب وء   ع 
ف ر   م ن  »: َقالَ  «أ ن ت   إ ًل   الذُّن وب   ي غ ف ر   ًل   ف ِإ ن ه   ل ي، ف اغ   م ن   ف م ات   ب ه ا، وق ناام   الن ه ار   م ن   ق ال ه ا و 
م ه   ، أ ن   ق ب ل   ي و  ي  ن ة ، أ ه ل   م ن   ف ه و   ي م س  م ن   الج   أ ن   ق ب ل   ف م ات   ب ه ا، ق ن  م و  و ه و   الل ي ل   م ن   ق ال ه ا و 

، ب ح  ن ة   أ ه ل   م ن   ف ه و   ي ص   .(3)"«الج 
ة على ألنها مشتملالستغفار وسميت بالسيد؛  من أكمل صوراشتمل الحديث على صورة 

صد قألن السيد في األصل الرئيس الذي يُ معاني عظيمة، فهي أجزل إثابة، وأعجل إجابة، وقيل 
ير عستاا لمعاني التوبة كلها األمور، ولما كان هذا الدعاء جامعً كل رجع إليه في في الحوائج، ويُ 

 .(4)سم، ول شك أن سيد القوم أفضلهم، وهذا الدعاء سيد األدعيةالله هذا 

                                                           
: ب ن   ش د اد   (1) س  ، الشام من سالمقد بالبيت نزل يعلى، أبا يكنى، ثابت بن حسان، عمه المنذر بن ثابت بن أ و 

 وخمسين، ثمان سنة بفلسطين مات،  اللَّه من والخوف والورع العبادة كثير، وكان والحلم العلم وتيأُ  ممن كان
 لستيعابا. ]انظر: ابن عبد البر، وستين أربع سنة: وقيل ،وأربعين إحدى سنةوقيل:  ،سنة وسبعين خمس بنا وهو

 [.(2/613) الغابة أسد، ابن األثير، (2/694في معرفة األصحاب )
 الحديث ريبغ في النهايةأصل البواء اللزوم، والمعنى المراد أي ألتزم وأرجع وأقر. ]انظر: ابن األثير،  :)أ ب وء ( (2)

 [.(1/222) األنوار بحار مجمع، الَفتَِّني، (1/159) واألثر
 َأُبو (، قال: َحدَّثََنا6306/ح رقم8/67صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل الستغفار، )البخاري،  (3)
 ،ُبَري َدةَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  ثََناَحدَّ  (،الُحَسي ُن )بن ذكوان َحدَّثََنا (،الَواِرِث )بن سعيد َعب دُ  َحدَّثََنا (،ع َمٍر )عبد اهلل بن عمرومَ 

، َكع بٍ  ب نُ  ُبَشي رُ  َحدَّثَِني: َقالَ  سٍ  ب نُ  َشدَّادُ  َحدَّثَِني: َقالَ  الَعَدِوي  ( من 6323/ح رقم8/71البخاري ) وأخرجه.  َأو 
 .(بنحوه) بن زريع عن حسين بن ذكوان بهطريق يزيد 

 .بتصرف (6/1844) السنن حقائق عن الطيبي، الكاشف (4)
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ِن  ه منفيجمع  النبي وقيل ُسمي هذا الدعاء بسيد الستغفار؛ ألن  بديع المعاني وُحس 
 والعتراف ،لعبوديةوا باإللهية وحدهففيه اإلقرار هلل  الستغفار سيدبحق  له أن يسمى األلفاظ ما يَ 

 جنى ام شر من والستعاذة ،به وعده بما والرجاء ،عليه أخذه الذي بالعهد واإلقرار الخالق بأنه
ضافة ،نفسه على العبد ضافة ،موجدها إلى النعماء وا   .(1)نفسه إلى الذنب وا 

خلًصا من م أي من قالها" الَجنَّةِ  َأه لِ  ِمن   َفُهوَ  ..ِبَها ُموِقًنا َقاَلَها َوَمن  : "أشار قول النبي 
  .(2)قلبه ومصدًقا بثوابها فهو من أهل الجنة

ن لم يقلها فهو من أهل الجنةإن قيل: فإن  داء من يدخلها ابتقائلها  بأنأجيب  .المؤمن وا 
، أو ألن ل يعصى اهلل أنه مضمونها و بحقيقتها بمن قالها موقًنا ألن الغالب  ؛غير دخول النار

 .(3)عفوه ببركة هذا الستغفارتعالى يشمله باهلل 
 سابعاا_ الذكر عند النوم:

خول كار سبًبا في دذلقد خصَّت السنة النبوية النوم بأذكار مخصوصة، وجعلت هذه األ
ٍرو  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  فقد جاء في الحديث الجنة،  : اللَِّه  َرُسولُ  الَ قَ : َقالَ  ،َرِضَي اللَُّه َعن ُهَماَعم 

ل ت ان  » يه م ا ًل   خ  ص  ل   ي ح  ل م   ر ج  ل   إ ًل   م س  ن ة ، د خ  ، و ه م ا أ ًل   الج  ير  م ن   ي س  م ا ع م ل  ي   و   ي س بِّح  : ق ل يل   ب ه 
ة   ك لِّ  د ب ر   ف ي الل ه   ال  راا، ص  م د ه   ع ش  ي ح  راا، و  ي ك بِّر ه   ع ش   ي ع ق د ه ا  الل ه   ر س ول   ر أ ي ت   أ ن اف  : ق ال   ،"ع ش راا و 
ه ، ، ف ت ل ك  : »ق ال   ب ي د  م س ون  ائ ة   خ  م  ، و  م س   و أ ل ف   ب اللِّس ان  خ  ائ ة   و  ي ف ي م  ،الم  ذ ت   و ا  ذ ا ز ان  ع ك   أ خ  ج   م ض 
ه   ت ك بِّر ه   ت س بِّح  م د ه   و  ت ح  ائ ةا، و  ائ ة   ف ت ل ك   م  ، م  ي ف ي و أ ل ف   ب اللِّس ان  ،الم  م   ف ي ي ع م ل   ف أ يُّك م   ز ان   و الل ي ل ة   الي و 
ائ ة   أ ل ف ي ن   م س م  خ  يه ا؟ ًل   ف ك ي ف  : ق ال وا ؟«س يِّئ ة   و  ص  د ك   ي أ ت ي: "ق ال   ن ح  ت ه ، ف ي و ه و   الش ي ط ان   م  أ ح  ال   ص 
ك ر  : ف ي ق ول   ك ر   ك ذ ا، اذ  ت ى ك ذ ا، اذ  ، ح  ، أ ًل   ف ل ع ل ه   ي ن ف ت ل  ي أ ت يه   ي ف ع ل  ه ، ف ي ه و  و   و  ع  ج   ي ز ال   ف ال   م ض 
م ه   ت ى ي ن وِّ  .(4)«ي ن ام   ح 

على التسبيح والتكبير والتحميد عند النوم خصلة من أشار هذا الحديث إلى أن المحافظة 
" أي عدد ومجموع تسبيحه ثالثًا ِبالل َسانِ  ِماَئة   َفِتل كَ : "الخصال الموجبة للجنة، والمراد بقوله 

وثالثين، وتكبيره أربًعا وثالثين، وتحميده ثالثًا وثالثين، وفي الحديث دليل جواز توسط التكبير 
بين التسبيح والتحميد، وجواز أن يجعل التسبيح والتكبير ثالثًا وثالثين والتحميد أربًعا وثالثين 

 .(5)تكملة للمائة واهلل أعلم
                                                           

 بتصرف. (11/100) الباري فتحابن حجر،  (1)
 .(10/77) يشرح صحيح البخار انظر: ابن بطال،  (2)
 .(22/279البخاري )عمدة القاري شرح صحيح انظر: العيني،  (3)
 (.77)سبق تخريجه ودراسته، انظر: ص إسناده صحيح(، 3410/ح رقم5/477الترمذي، سنن الترمذي ) (4)
 .(4/1669) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر: المال القاري، مرقاة (5)
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 ، َعن ُهَماَرِضَي اللَّهُ  َعاِزبٍ  ب نِ  الَبَراءِ  َعن   بة لدخول الجنة، ما ُرِويَ من أذكار النوم الموجو 
، أ ت ي ت   إ ذ ا» : اللَّهِ  َرُسولُ  ِلي َقالَ : َقالَ  ع ك  ج  أ   م ض  ض  وء ك   ف ت و  ض  ال ة ، و  ع  اض   ث م   ل لص  ل ى ط ج   ع 
قِّك   ، ش  ق ل   ال ي م ن  ت   الل ه م  : و  ل م  ي أ س  ، ن ف س  ت   إ ل ي ك  ف و ض  ر ي و  ، أ م  أ ت  و   إ ل ي ك  ، ظ ه ر ي أ ل ج   ر ه ب ةا  إ ل ي ك 
ب ةا  ر غ  ، و  أ   ًل   إ ل ي ك  ا و ًل   م ل ج  ن ك   م ن ج  ، إ ًل   م  ب ن ب يِّك   ،أ ن ز ل ت   ال ذ ي ب ك ت اب ك   آم ن ت   إ ل ي ك  ، ال ذ ي و  ل ت   أ ر س 
ل ى م ت   م ت   ف ِإ ن   ع ل ه ن   الف ط ر ة   ع  ر   ف اج  ِكُرُهنَّ  َفُقل تُ  ،«ت ق ول   م ا آخ  َتذ  َسل تَ  الَِّذي َوِبَرُسوِلكَ  :َأس   .َأر 
ب ن ب يِّك  » ًل ،: ق ال   ل ت   ال ذ ي و   .(1)«أ ر س 

ب د   م ن   م ا»: الحديث اآلخرفي   وهذا معنى قوله، دين اإلسالمالمراد بالفطرة أي   ع 
ل ى م ات   ث م   الل ه ، إ ًل   إ ل ه   ًل  : ق ال   ل   إ ًل   ذ ل ك   ع  ن ة   د خ   فيهو الحديث  هذا في الشيوخ قال هكذا، (2)«الج 

 والرضا ليموالتس التوحيد من التي ُذكرت يللمعان المقتضية الكلمات هذه قائل كان إذا هألن نظر؛
 ألمور،ا تلك من شيء له يخطر ولم اهلل، إل إله ل: قال من يموت كما الفطرة، على يموت أن إلى
 منهما اًل ك أنويمكن أن يكون الجواب  ،الشريفة المقامات وتلك العظيمة، الكلمات تلك فائدة ينفأ

ن مات على  فطرة اإلسالم فبين الفطرتين ما بين الحالتين، ففطرة الطائفة األولى: فطرة المقربين وا 
 .(3)وفطرة الطائفة الثانية: فطرة أصحاب اليمينوالصديقين، 

 أسماء الل الحسنى:_ حفظ ثامناا
ه في أسمائه التي سّمى بها نفسه، وأمر عباده بأن يدعوه بها، توحيد إن من توحيد اهلل 

َِ ﴿: تعالىاهلل قال  ْسَماءُ  َوَّلِل
َ
على  وقد حث النبي ، [180:األعراف] ﴾بَِها فَاْدُعوهُ  اِْلُْسَن  اْْل

 ،َري َرَة هُ  َأِبي َعن  فَ نة، دخول الج صيها، بل وأثبت لمن يحظهاحفإحصاء أسماء اهلل الحسنى و 
ع ةا  ل ل ه   إ ن  »: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ين   ت س  ع  ت س  ماا و  ائ ةا  اس  داا، إ ًل   م  ا م ن   و اح  ص  ل   ه اأ ح  ن ة   د خ   .(4)«الج 

                                                           
 َحدَّثََنا(، قال: 6311/ح رقم8/68البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب إذا بات طاهًرا وفضله، ) (1)

َتِمر   َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( ُمَسدَّد   : َقالَ  ُعَبي َدَة، ب نِ  ع دِ سَ  َعن   ،)بن المعتمر( َمن ُصوًرا َسِمع تُ : َقالَ  ،)بن سليمان( ُمع 
( من طريق سفيان بن سعيد 247/ح رقم1/58البخاري ) وأخرجه .َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما َعاِزبٍ  ب نُ  الَبَراءُ  َحدَّثَِني

( من طريق جرير بن عبد الحميد، كالهما )سفيان، وجرير( عن منصور 2710/ح رقم4/2081الثوري، ومسلم )
سعد بن عبيدة به  ( من طريق عمرو بن مرة عن2710/ح رقم4/2082بن المعتمر به )بنحوه(. وأخرجه مسلم )

( من طريق أبي إسحاق السبيعي، ومن طريق المسيب بن رافع 6313/ح رقم8/69)بنحوه(. وأخرجه البخاري )
 )بنحوه(. (، كالهما )أبو إسحاق، والمسيب( عن البراء بن عازب 6315/ح رقم8/69في )

 (.34)سبق تخريجه، انظر: ص(، 5827/ح رقم7/149) البخاري، صحيح البخاري (2)
 (.22/94انظر: أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)
البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشتراط والثنيا في اإلقرار والشروط التي يتعارفها  (4)

ذا قـــال: مائة إل واحــدة أو ثنتين، )  ،)الحكم بن نافع( الَيَمانِ  َأُبو اـَحدَّثَنَ (، قال: 2736/ح رقم3/198الناس بينهم وا 
بَ  نَ  َأُبو اــدَّثَنَ ـــحَ  ،)بن دينــار( ُشَعي ب   اــَرنَ ـــَأخ   =  ،حمن بــن هـــرمز()عبد الر  َرجِ ـــاأَلع   نِ ـــعَ  ،)عبــد اهلل بن ذكـوان( ادِ ـــالز 
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َصاَها "َمن  : اختلف العلماء في المراد بقوله   نم وغيره البخاري فقال" الَجنَّةَ  َدَخلَ  َأح 
ع ةا  ل ل ه   إ ن  » األخرى الرواية في امفسرً  جاء ألنه ؛األظهر هو وهذا حفظها معناه المحققين  ت س 
ين   ع  ت س  ائ ةا  اس ماا و  داا، إ ًل   م  ف ظ ه ا ًل   و اح  د   ي ح  ل   إ ًل   أ ح  ن ة   د خ   يعّدها فأي أحصاها وقيل ، (1)«الج 
 ،يهابمعان قوصدّ  تقتضيه ما على والمحافظة لها المراعاة أحسن أي أطاقها وقيل ،بها الدعاء
 ألنه ؛لهك وتالوته القرآن حفظ المراد بعضهم وقال ،والطاعة بكل اسم منها بها العمل معناه وقيل

 .(2)األول والصحيح ضعيف وهو لها مستوفٍ 
 لمن بدوالتع باألسماء العمل أعلم واهلل الحديث هذا في المراد اإلحصاء يكون أن يحتملو 

في وصف  قوله  العمل هو إنما الشريعة في والحفظ اإلحصاء حقيقة أن على والدليل، بها يَ م  سُ 
، ي ق ر ء ون  » الخوارج: ز   ًل   الق ر آن  او  ، ي ج  ر ه م  ن اج  ر ق ون   ح  س ال م   م ن   ي م  وق   اْل  ي ة   م ن   لس ه م  ا م ر   ،(3)«الر م 

                                                           

( من طريق الحكم بن نافع به )بلفظه(. وأخرجه 7392/ح رقم9/118البخاري ) وأخرجه ُهَري َرَة. َأِبي ن  = عَ 
( من طريق سفيان بن عيينة عن عبد اهلل بن 2677/ح رقم4/2062(، ومسلم )6410/ح رقم8/87البخاري )

( من طريقي محمد بن سيرين وهمـام بن منبه كالهما 2677/ح رقم4/2063ذكوان به )بنحوه(. وأخرجه مسلم )
 )بلفظه(. بي هريرة عـن أ

 َحدَّثََنا(، قال: 6410/ح رقم8/87صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب هلل مائة اسم غير واحد، ) البخاري، (1)
َنادِ ال َأِبي ِمن   َحِفظ َناهُ : َقالَ  ،)بن عيينة( ُسف َيانُ  َحدَّثََنا ،)بن المديني( اللَّهِ  َعب دِ  ب نُ  َعِلي    َعنِ  ،)عبد اهلل بن ذكوان( ز 

َرجِ  ( من طريق سفيان 2677/ح رقم4/2062مسلم )وأخرجه  .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   ،)عبد الرحمن بن هرمز( اأَلع 
( من طريق شعيب بن دينار عن أبي الزناد عبد 7392/ح رقم9/118بن عيينة به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )

( من طريقي محمد بن سيرين وهمام بن منبه 2677/ح رقم4/2063مسلم ) اهلل بن ذكوان به )بنحوه(. وأخرجه
 )بنحوه(. عن أبي هريرة 

 .(17/6،5) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (2)
وحُ  الَماَلِئَكةُ  َتع ُرجُ }البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى:  (3) ِلهِ  ،[4:المعارج{ ]ي هِ ِإلَ  َوالر   َوَقو 

ُرهُ  َجلَّ  َعدُ  ِإَلي هِ : }ِذك  اِلحُ  الَعَملُ : »ُمَجاِهد   َوَقالَ ، ...[10:فاطر{ ]الطَّي بُ  الَكِلمُ  َيص  َفعُ  الصَّ  ِذي: }ُيَقالُ  «الطَّي بَ  الَكِلمَ  َير 
 ثََناَحدَّ  ،)بن عقبة( َقِبيَصةُ  دَّثََناحَ (، قال: 7432/ح رقم9/127، )«اللَّهِ  ِإَلى َتع ُرجُ  الَماَلِئَكةُ » ،[3:المعارج{ ]الَمَعاِرجِ 
 َقِبيَصُة، َشكَّ  ُنع ٍم، ِبيأَ  َأو   ُنع ٍم، َأِبي اب نِ )عبد الرحمن(  َعنِ  ،)سعيد بن مسروق الثوري( َأِبيهِ  َعن   ،)الثوري( ُسف َيانُ 
( من طريق محمد بن كثير عن سفيان الثوري 4667/ح رقم6/67البخاري ) وأخرجه . الُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي َعن  

( من طريق سالم بن سليم عن سعيد بن مسروق به )بنحوه(. 1064/ح رقم2/741به )مختصًرا(. وأخرجه مسلم )
( من طريق عمارة بن القعقاع عن عبد 1064/ح رقم2/742(، ومسلم )4351/ح رقم5/163وأخرجه البخاري )

( من 1064/ح رقم2/743(، ومسلم )6931/ح رقم9/16أبي نعم به )بنحوه(. وأخرجه البخاري ) الرحمن بن
( من طريق معبد بن سيرين، 7562/ح رقم9/162طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، والبخاري )

والضحاك( ( من طريق الضحاك الهمذاني، أربعتهم )أبو سلمة، وعطاء، ومعبد، 1064/ح رقم2/744ومسلم )
 )بنحوه(. عن أبي سعيد الخدري 
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 أجرها له يكتب لمف حنجرته، جازت ول اهلل، إلى قراءته ترفع لم به يعمل ولم القرآن قرأ من أن نفبيّ 
 ،[10:فاطر] ﴾يَْرَفُعهُ  الَصالِحُ  َوالَْعَمُل  الَطيُِّب  الََْكِمُ  يَْصَعدُ  إَِِلْهِ : ﴿تعالى قال كما ثوابها من وخاب
 .(1)تعالى اهلل إلى الطيب الكلم يرفع الصالح العمل أن يعنى

حانه سب ألسماء اهلل حصر فيه ليس الحديث هذا أن على العلماء اتفقوقال النووي: 
نما ،والتسعين التسعة هذه غير أسماء له ليس أنه معناه فليس وتعالى  أن الحديثا هذ مقصود وا 
 ل بإحصائها الجنة دخول عن اإلخبار فالمراد الجنة دخل أحصاها من والتسعين التسعة هذه

 . (2)سماءاأل بحصر اإلخبار
 ورجمه عليه الذي والصوابشيخ اإلسالم ابن تيمية: " ما قالهالنووي  مما يؤكد قولو 
َعةً  ِللَّهِ  ِإنَّ »:  النبي قول أن العلماء ِعينَ  ِتس  ًما َوِتس  َصاَها َمن   اس   من أن معناه ،«الَجنَّةَ  َدَخلَ  َأح 
 اسًما، عونوتس تسعة إل له ليس أنه مراده ليس الجنة دخل أسمائه من والتسعين التسعة أحصى
اك   أ ع وذ   الله م  »سجوده:  في يقول كان  النبي نأ الصحيح في ثبتفقد  ك   م ن   ب ر ض  ط   ،س خ 

ب م ع اف ات ك   ، م ن   و  ن ك   ب ك   و أ ع وذ   ع ق وب ت ك  ي ًل   م  ص  ل ي ك   ث ن اءا  أ ح  ل ى ث ن ي ت  أ   ك م ا أ ن ت   ع  ك   ع   ،(3)«ن ف س 
 يحصي انفك كلها صفاته ألحصى أسمائه جميع أحصى ولو عليه ثناءال يحصى ل  أنه فأخبر
 .(4)"بأسمائه عنها يعبر إنما صفاته ألن ؛عليه الثناء

 هومبمف القول على بناء العدد هذا في منحصرة الحسنى اهلل أسماءأن  الحديث وظاهر
َصاَها "َمن  :  قوله من بعده ذكر ما باعتبار حصرها أنه ويحتمل، العدد  فالمرادالَجنََّة"  َدَخلَ  َأح 
 سبب اءهاإحص أن وهو تعالى أسمائه سائر بين من بفضيلة تختص والتسعين التسعة هذه أن

لى الجنة لدخول  .(5)الجمهور ذهب هذا وا 
  الجنة: سؤال الل ب الدعاء_ تاسعاا

ليها يسعى كل موحد، فهي دار المستقر لعباد اهلل المؤمنين،  الجنة هي مبتغى كل مؤمن، وا 
على  حَّ لَ وتقرب بالقربات، وأَ من سعى بالصالحات فالعاقل ، صالًحا جعلها اهلل لمن آمن به وعمل

                                                           
 (.10/421،420) البخاري صحيح شرحابن بطال،  انظر: (1)
 .(17/5) مسلم على النووي شرحانظر: النووي،  (2)
 َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 486/ح رقم1/352مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ما ُيقال في الركوع والسجود، ) (3)

 َعن   ُعَمَر، ب نُ  اهللِ  دُ ُعَبي   َحدَّثَِني ،)حمــاد بن أسامــة( ةَ ــُأَسامَ  َأُبو َحدَّثََنا ،)عبد اهلل بن محمد( ةَ ـَشي بَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ 
َيى ب نِ  ُمَحمَّدِ  َرجِ  َعنِ  اَن،ــَحبَّ  ب نِ  َيح  َع   .َرِضَي اهلل َعن َهاــاِئَشَة عَ  َعن   ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،)عبد الرحمــن بن هرمز( األ 

  انفرد به مسلم دون البخاري.
 .(3/333،332) والنقل العقل تعارض درءابن تيمية،  (4)
 .(2/554) السالم سبلانظر: الصنعاني،  (5)
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: اللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،َماِلٍك  ب نِ  َعن  َأَنسِ فَ ويقين أن يبلغه الجنة،  بصدق وسأله اهلل 
ن ة   الل ه   س أ ل   م ن  » ث   الج  ن ة   ق ال ت   م ر ات   ث ال  ل ه   الل ه م  : الج  ن ة ، أ د خ  م ن   الج  ار   و  ت ج  ث   الن ار   م ن   اس   ث ال 

ر ه   الل ه م  : الن ار   ق ال ت   م ر ات    .(1)«الن ار   م ن   أ ج 
 مجلسالجنة، وتكرره في مجالس أو  ل اهلل اإلكثار من سؤاويستفاد من الحديث أن 

 ، فإن الجزاء يكون دخولهوهو الظاهر بطريق اإللحاح على ما ثبت أنه من آداب الدعاء واحد
 .(2)خروًياأولًيا أو لحوًقا أ الجنة دخوًل 

                                                           
 (،2572/ح رقم4/699الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، ) (1)

َوِص )سالم بن سليم(، َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َهنَّاد  )بن السري( َحدَّثََنا قال: َحاَق )ع َأِبي َعن   اأَلح  مرو بن عبد اهلل ِإس 
َيَم، َأِبي ب نِ  ُبَري دِ  َعن   السبيعي(، (، والنسائي 4340/ح رقم2/1453ابن ماجه )وأخرجه  .َماِلٍك  ب نِ  َأَنسِ  َعن   َمر 

(، 5521/ح رقم8/279وأخرجه النسائي ) ن طريق هناد بن السري به )بنحوه(.( م9858/ح رقم9/47في الكبرى )
( من طريق قتيبة بن سعيد، والطبراني 1034/ح رقم3/308وابن حبان ) (،7907/ح رقم7/235وفي الكبرى )
/ح 3/1356( من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك، واآلجري في الشريعة )1311/ح رقم1/391في الدعاء )

( من طريق 349/ح رقم1/152) –الجزء األول  –( من طريق محمد بن سليمان، وابن بشران في أماليه 926رقم
يحيى بن يحيى، أربعتهم )قتيبة، وهشام، ومحمد، ويحيى( عن أبي األحوص سالم بن سليم به )بنحوه(. وأخرجه 

( 1960/ح رقم1/717حاكم )(، وال1310/ح رقم1/391(، والطبراني في الدعاء )13173/ح رقم20/408أحمد )
( 12170/ح رقم19/211من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي به )بنحوه(. وأخرجه أحمد )

( 3682/ح رقم6/356(، وأبو يعلى )29808/ح رقم6/101(، وابن أبي شيبة )13755/ح رقم21/288)
(، 1312/ح رقم1/391الدعاء )(، والطبراني في 1014/ح رقم3/293(، وابن حبان )3683/ح رقم6/356)

( من طريق 67/ح رقم1/90(، وأبو ُنعيم في صفة الجنة )320/ح رقم1/430والبيهقي في الدعوات الكبير )
والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، وًل يضر ما يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم به )بمعناه(. 

أخرة"، ب اختلط عابد مكثر : قال عنه ابن حجر: "ثقةبد اللقيل في كل من: _أبو إسحاق السبيعي عمرو بن ع
 تبريع ، فقد عّده العالئي في القسم األول من المختلطين، وزاد فقال: "ولم(423التهذيب ص )ابن حجر، تقريب

 نم شيء في يختلط لم أنه على يدل وذلك مطلقـــًا به احتجوا إسحاق أبي اختالط من ذكر ما األئمة من أحد
 ، والعالئي في جامع(145ص) في المراسيل حاتم أبي ، وأورده ابن(94حديثـــه"، )انظر: العالئي، المختلطين ص

، ولكن ل يضره، فلم يرسل عن يزيد بن أبي مريم، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من (245ص) التحصيل
 بن أبي إسحـاق كمـا هـو واضح في التخريـج. (، ولـم يصرح بالسمـاع، وقـد تابعـه يونس42طبقــات المدلسين )ص
 ، ولكن ل يضره، فلم يرسل عن أنس بن مالك.(302ص)التحصيل أورده العالئي في جامع _ يزيد بن أبي مريم:

(، وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن 1960صححه الحاكم في المستدرك )ح رقموعليه فالحديث إسناده صحيح، 
(، وصحح الحديث 3682وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى الموصلي )ح رقم (،4340ابن ماجه )ح رقم

 (.6275األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم
 .(4/1716) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر: المال القاري، مرقاة (2)
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سّخر لهم الجنة وأنه يُ  ين،اعِ عباده الدَّ على   م فضل اهللظَ الحديث على عِ كما دل 
لة ر لهم المالئكة الكرام العظام حمكما سخّ  ،وسل إلى اهلل والدعاء لهملى عظمهما في التَّ والنار ع

ينَ ﴿ العرش في الدعاء لهم:  بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َربِِّهمْ  ِِبَْمدِ  يَُسبُِّحونَ  َحْوََلُ  َوَمنْ  الَْعرَْش  ََيِْملُونَ  اََّلِ
ينَ  َويَْستَْغِفُرونَ  ءٍ  ُكَ  وَِسْعَت  َرَبنَا آَمنُوا لََِّلِ ينَ  فَاْغِفرْ  وَِعلًْما رَْْحَةً  ََشْ  َوقِِهمْ  ِبيلََك سَ  َواَتبَُعوا تَابُوا لََِّلِ

ْدِخلُْهمْ  ( َرَبنَا7اْْلَِحيِم ) َعَذاَب 
َ
ْزَواِجهِ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  وََعْدَتُهمْ  الَِت  َعْدنٍ  َجنَاِت  َوأ

َ
َياتِِهمْ  مْ َوأ  وَُذرِّ

نَْت  إِنََك 
َ
 .[8-7:غافر] ﴾(8) اِْلَِكيمُ  الَْعِزيزُ  أ

 اْلكثار من قول: "أشهد أن ًل إله إًل الل وحده ًل شريك له، وأن محمداا عبده ورسوله،عاشراا_ 
 وأن عيسى عبد الل وابن أمته...":

الكتاب، ، وواجه بهذه الدعوة أهل الشرك وكذا أهل  إلى توحيد اهلل دعا النبي لقد 
 ؛ايرً ا كبعما يقولون علوً تعالى  هلل اابنً  الذين جعلوا نبي اهلل عيسى  فكان ممن واجههم النصارى

هو عبده وابن  ى وأن عيسأحد،  واحد أن اهللشهادة التلفظ بأصحابه على  حث النبي وقد 
فقد ، قائلهال الجنة سبب في وجوبالشهادة  التَّلفظ بتلكل وجعأمته ل كما زعم أولئك النصارى، 

اِمِت  ب نِ  َعن  ُعَباَدةَ جاء في الحديث  ه د  : ق ال   م ن  »:  َ اهللِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،الصَّ  إ ل ه   ًل   أ ن   أ ش 
د ه   الل   إ ًل   ح  م داا و أ ن   ل ه ، ش ر يك   ًل   و  ب د ه   م ح  ر س ول ه ، ع  يس ى و أ ن   و  ب   ع  ك ل م ت ه   أ م ت ه ، و اب ن   الل ، د  ع   و 

ي م   إ ل ى أ ل ق اه ا وح   م ر  ر  ن ه ، و  ن ة   و أ ن   م  ق ، ال ج  ق ، الن ار   و أ ن   ح  ل ه   ح  ن ة   أ ب و اب   أ يِّ  م ن   الل   أد خ   ال ج 
 .(1)«ش اء   الث م ان ي ة  
 جمع  فإنه العقائد على المشتملة األحاديث أجمع من وهو الموقع عظيم حديثال هذاو 

 األحرف هذه في  فاختصر وتباعدهم عقائدهم اختالف على الكفر ملل جميع عن جخرِ يُ  ما فيه
 أب غير من فحسب كن بكلمة كان ألنه كلمة؛  عيسى ىوسمَّ  جميعهم، به يباين ما على

دخال قائل هذه الكلمات آدم، بني من غيره بخالف الجنة محمول على إدخاله إياها في الجملة  وا 
 .(2)فإن كانت له معاصي من الكبائر فهو تحت المشيئة فإن ُعِذب ُخِتَم له بالجنة

 
 

 

                                                           
فيه دخل الجنة وحرم على صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب من لقى اهلل باإليمان وهو غير شاك  مسلم، (1)

ِلٍم، اب نَ  َيع ِني ال َوِليدُ  َحدَّثََنا ُرَشي ٍد، ب نُ  َداُودُ  (، قال: َحدَّثََنا28/ح رقم1/57النار، )  َجاِبٍر، عبد الرحمن( اب نِ ) َعن   ُمس 
اِمِت ا ب نُ  ُعَباَدةُ  َحدَّثََنا ُأَميََّة، َأِبي ب نُ  ُجَناَدةُ  َحدَّثَِني: َقالَ  َهاِنٍئ، ب نُ  ُعَمي رُ  َحدَّثَِني: َقالَ  البخاري  وأخرجه .لصَّ
 ( من طريق عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي عن عمير بن هانئ به )بنحوه(.3435/ح رقم4/165)
 .(1/227) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (2)
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 ال م ب ح ث  الث ال ث  
ن ـة   ب ـة  ل ل ج  ق  و اآل  د اب  ال م وج  ـال   ال  خ 

بها دخول  العامة التي يكتب اهلل والحقوق واآلداب ، مكارم األخالقتناول هذا المبحث ي
 :وذلك من خالل المطالب التالية الجنة،
ل   ال م ط ل ب   ن ة   :ال  و  ب ة  ل ل ج  ال  ق  ال م وج   .م ك ا ر م  الخ 

نة وبينت السومعاليها، مكارم األخالق على التَّحلي بلقد حث اإلسالم عموم المسلمين 
  اللَّهِ  َرُسولُ  ُسِئلَ : َقالَ   ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  ُيدخل الناس الجنة، فَ أكثر ما أن ُحسن الُخلق النبوية 

َثرِ  َعن   ِخلُ  َما َأك  ل ق   و ح س ن   الل ه   ت ق و ى»: َفَقالَ  الَجنََّة، النَّاَس  ُيد  َثرِ  َعن   لَ َوُسئِ  ،«الخ  ِخلُ  َما َأك   ُيد 
 .(1)«و الف ر ج   الف م  »: َفَقالَ  النَّاَر، النَّاَس 

                                                           
(، قال: 2004/ح رقم4/363)البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، الترمذي، سنن الترمذي، أبواب  (1)

ِريَس )األودي( ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الَعاَلءِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  ُكَري بٍ  َأُبو َحدَّثََنا  َأِبي )إدريس بن يزيد(، دَّثَِنيحَ : َقالَ  ِإد 
(، 4246/ح رقم2/1418ابن ماجه )وأخرجه .  ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   (،األودي َجد ي )يزيد بن عبد الرحمن َعن  

(، 170/ح رقم1/217(، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول )294/ح رقم1/110والبخاري في األدب المفرد )
وابن ، (76/ح رقم1/70(، وفي مداراة الناس )135/ح رقم1/93(، وفي الورع )4/ح رقم1/44وفي الصمت )

ان (، وابن حب4429ح رقم/11/258شكل اآلثار )(، والطحاوي في شرح م27/ح رقم1/27أبي عاصم في الزهد )
 من(، 5372/ح رقم7/503ي في الش عب )(، والبيهق7919/ح رقم4/360(، والحاكم )476/ح رقم2/224)

(،  7907/ح رقم13/287(، وأحمد )4246/ح رقم2/1418ه )اجإدريس بن يزيد به )بنحوه(. وأخرجه ابن م طريق
(، والبخاري في 2596/ح رقم4/220(، والطيالسي )2350/ح رقم1/322، وفي الزهد )(9096/ح رقم15/47)

(، وفي الصمت 170/ح رقم1/217(، وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول )289/ح رقم1/108األدب المفرد )
والطحاوي في شرح  (،76/ح رقم1/70(، وفي مداراة الناس )135/ح رقم1/93(، وفي الورع )4/ح رقم1/44)

(، وفي مكارم األخالق 94/ح رقم1/48(، والخرائطي في اعتالل القلوب )4429/ح رقم11/258مشكل اآلثار )
(، 8996/ح رقم9/17والطبراني في األوسط )(، 480/ح رقم1/230مساوئ األخالق ) (، وفي59/ح رقم1/39)

/ح 1/347الزهد الكبير ) (، وفي596/ح رقم243 /1وفي اآلداب )(، 4570/ح رقم7/7والبيهقي في الش عب )
سناده والحديث إأبيه يزيد بن عبد الرحمن األودي به )بألفاظ متقاربــة(. عن ( مـن طريق داود بن يزيد 955رقم

واأَلوِدّي  وفي،الك داود أبو الَزَعاِفري، اأَلوِديّ  األسود بن يزيد بن عبد الرحمن:متصل، ورواته ثقات، ما عدا: _ 
، (32/186مال )الك تهذيبالزعافر. ]انظر: المزي،  الَزَعاِفري نسبة إلىن سعد العشيرة، و نسبة إلى أود بن صعب ب

، وذكره ابن حبان (2/371:الثقاتالعجلي فقال: "ثقة"، )العجلي،  وثقه([، 6/296، 1/385) السمعاني، األنساب
وقــال ابن حجر:  ،(2/386:الكاشفوقال الذهبي: "وثق"، )الذهبي، ، (5/542:في الثقات، )ابن حبان، الثقات

، وقــال صاحبــا التحرير: "صدوق حسن الحديث"، )معروف، (603ص التهذيب تقريب"مقبول"، )ابن حجر، 
وقد قـال الترمذي  فالحديث إسناده حسن. هوعلي قلت: هو صدوق. (،4/114واألرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب:

 (، = 7919وصّحح إسناده الحاكم في المستدرك )ح رقم ،(2004رقم ح)"، َغِريب   َصِحيح   َحِديث  عقب الحديث: "
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 الخالق، مع ملةالمعا سنحُ  إلى إشارةوالحديث جمع بين تقوى اهلل وُحسن الُخلق، فتقوى اهلل 
 مع املةالمع سنحُ  إلى إشارة لقالخُ  سنوحُ ، عنه نهى عما وينتهي ،به أمر ما جميعب يأتي بأن

 .(1)الجنة لدخول موجبتان الخصلتان وهاتان ،الخلق
 سنوحُ  اهلل تقوى بين  النبي جمع جليلة فائدةوقال ابن القيم معقًبا على الحديث: "

 ،خلقه وبين هبين ما يصلح لقالخُ  سنوحُ  ،ربه وبين العبد بين ما صلحيُ  اهلل تقوى ألن ؛لقالخُ 
، وهذا المطلب يعرض جملة من (2)"محبته إلى يدعو لقالخُ  سنوحُ ، اهلل محبة له توجب اهلل فتقوى

 بها دخول الجنة. مكارم األخالق ومعاليها التي يكتب اهلل 
 _ المر بالمعروف والنهي عن المنكر:أوًلا 

 ن، ولم يكن ذلك إل لقيام هذهي  الخيرية في أمة اإلسالم قائمة إلى يوم الد   جعل اهلل لقد 
َمةٍ  َخْيَ  ُكنْتُمْ ﴿ :تعالىاهلل  قالاألمة بشرف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ِ  أ  لنَاِس ل

ُمُرونَ 
ْ
األمر بالمعروف والنهي ، و [110:عمران آل] ﴾بِاَّللَِ  َوتُْؤِمنُونَ  الُْمنَْكرِ  َعِن  َوَتنَْهْونَ  بِالَْمْعُروِف  تَأ

ل ألعماا جملةلذلك كان من و الترابط، و لنفوس المؤمنة المحبة يزرع في اُخلق عظيم  عن المنكر
َراِبي   َجاءَ : َقالَ  َعاِزٍب  ب نِ  ال َبَراءِ  َعنِ ة، فَ جنالالتي تنتهي بصاحبها إلى  : َفَقالَ   النَِّبي   ِإَلى َأع 

ِني اهلِل، َرُسولَ  َيا ِخُلِني َعَماًل  َعل م  ر ت   ك ن ت   ل ئ ن  »: َفَقالَ  ال َجنََّة، ُيد  ط ب ة ،ا أ ق ص  ت   ل ق د   ل خ  ر ض   أ ع 
أ ل ة ، ت ق   ال م س  ف ك   ،(3)الن س م ة   أ ع  ،»: َقالَ  ؟ِبَواِحَدةٍ  َأَوَلي َسَتا اهلِل، َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  .«الر ق ب ة   و  ت ق   إ ن   ًل   ع 
ت ق ه ا، ت ف ر د   أ ن   الن س م ة   ف ك   ب ع  ين   أ ن   الر ق ب ة   و  ت ق ه ا، ف ي ت ع  ة   ع  ن ح  ك وف   و ال م  ل ى ،(4)ال و  ء  ع   ذ ي و ال ف ي 
م   ق   ل م   ف ِإ ن   ،(5)الظ ال م   الر ح  ، ت ط  م   ذ ل ك  ائ ع ، ف أ ط ع  ، و اس ق   ال ج  آن  و  و أ م ر   الظ م  ،ب ال م ع ر   ع ن   و ان ه   ف 

، ق   ل م   ف ِإ ن   ال م ن ك ر  ، ت ط  ي ر   م ن   إ ًل   ل س ان ك   ف ك ف   ذ ل ك   .(6)«ال خ 

                                                           

 (.4246(، واألرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه)ح رقم977= وحّسن إسناده األلباني في السلسلة الصحيحة)ح رقم
 .(10/3121) السنن حقائق عن الكاشف انظر: الطيبي، (1)
 .(54ص) ابن القيم، الفوائد (2)
 .(5/49:واألثر الحديث غريب في النهاية. )ابن األثير، والروح النفس :(الن س م ة  ) (3)
ة  ) (4) ن ح  ك وف( ال م  رة اللبن، ، والمراد بها في الحديث الناقة أو الشاة غزيجمعاء هاتَ سنَ  لبنها ينقطع ل التيالشاة  :ال و 

 .(9/363:العرب لسانالتي ُيمنحها الفقير ليستفيد من لبنها. )انظر: ابن منظور، 
ء) (5) ل ى ال ف ي  م  ذ ي ع  )انظر: ابن األثير،  .واإلحسان بالبر إليه والرجوع عليه العطفأي  المراد به(: الظ ال م  الر ح 

 .(3/483:واألثر الحديث غريب في النهاية
َيى َحدَّثََنا(، قال: 18647/ح رقم30/600أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ) (6) َمَد  َوَأُبو ،آَدمَ  ب نُ  َيح  َأح 

َمنِ  َعب دِ  ب نُ  ِعيَسى َحدَّثََنا: َقاَل  )محمد بن عبد اهلل الزبيري(، ، الرَّح   ،َطل َحةَ  َعن   ُسَلي ٍم، َبِني ِمن   يَلةَ َبجِ  َبِني ِمن   ال َبَجِلي 
َمدَ  َأُبو: َقالَ  َمنِ  َعب دِ  َعن   ُمَصر ٍف، ب نُ  َطل َحةُ  َحدَّثََنا َأح  ي= الدارقطن وأخرجه. َعاِزبٍ  نِ ب   ال َبَراءِ  َعنِ  َسَجَة،َعو   ب نِ  الرَّح 
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طعام  أشار هذا الحديث إلى أن الخصال المذكورة من إعتاق النسمة، وفك الرقبة، وا 
رواء الظمآن، وصلة األرحام واإلحسان إليهم، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  الجائع، وا 

 من األعمال التي تكون سبًبا في دخول الجنة.
 _ الصدق:ثانياا

، ة التي حث عليها اإلسالمجملة األخالق الحميدمن ق نبيل، وأدب رفيع، وهو الصدق ُخلُ 
ُخُلق األنبياء وهو أمارة اإليمان، كما أن الكذب أمارة النفاق، والصدق ، وأمرنا أن نتحلى بها

، قال تعالى: أن يكونوا مع الصادقينأهل اإليمان  وقد أمر اهلل وبه يتصف المتقين، والمرسلين، 
َها يَا﴿ يُّ

َ
ينَ  أ  . [119:التوبة] ﴾الَصاِدِقيَ  َمعَ  َوُكونُوا اَّللََ  َتُقواا آَمنُوا اََّلِ

وَعَقَل عنه أن ُياَلِزَم  قال القرطبي في تفسيره لهذه اآلية: "ُحَق على من َفِهَم عن اهلل  
الصدق في األقوال، واإلخالص في األعمال، والصفاء في األحوال، فمن كان كذلك لحق باألبرار 

 .(1)"ووصل إلى رضا الغفار
 إلىومصيرهم على الصدق وحذر من الكذب، وبين أن مآل الصادقين  وقد حث النبي 

، و ا  ن  الب ر  »َقاَل:  ، َعِن النَِّبي  ن  َعب ِد اللَِّه ب ِن مسعوٍد عَ فَ الجنان،  د ق  ي ه د ي إ ل ى الب رِّ إ ن  الصِّ
ل   ن ة ، و ا  ن  الر ج  ب  ي ه د ي إ ل ى الج  دِّيقاا. و ا  ن  الك ذ  ت ى ي ك ون  ص  د ق  ح  ، و ا  ن  ي   ل ي ص  ور  ه د ي إ ل ى الف ج 

ن د  الل ه  ك ذ اباا ت ب  ع  ت ى ي ك  ب  ح  ذ  ل  ل ي ك  ، و ا  ن  الر ج  ور  ي ه د ي إ ل ى الن ار   .(2)«الف ج 
                                                           

/ح 2/104)وأخرجه الطيالسي . (بنحوه) ( من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اهلل الزبيري به2055/ح رقم3/54= )
في الكبرى و (، 3410/ح رقم4/200) البيهقي، و (69/ح رقم1/38(، والبخاري في األدب المفرد )775رقم
(، 67/ح رقم1/72ابن أبي الدنيا في الصمت )أخرجه و  من طريق مالك بن إسماعيل،( 21313/ح رقم10/461)

/ح 1/243الروياني )( من طريق عبد اهلل بن المبارك، و 41/ح رقم1/84وفي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
من طريق عبيد اهلل بن موسى، والحاكم  (374/ح رقم2/97ابن حبان )و  ( من طريق محمد بن سابق،354رقم
(، 4026/ح رقم6/178(، وفي الش عب )21313/ح رقم10/461(، والبيهقي في الكبرى )2861/ح رقم2/236)

، ومحمد، وعبيد اهلل، عبداهللن طريق الفضل بن دكين، خمستهم )مالك، و ( م77/ح رقم1/32وفي اآلداب )
وًل  ،والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات. )بألفاظ متقاربة( هعن عيسى بن عبد الرحمن البجلي ب( والفضل

رسل لم ي(، ولكن ل يضره، ف296حصيل )صأورده العالئي في جامع التيضر إرسال كل من: _ يحيى بن آدم: 
ولكن ل  ،(201)صامع التحصيل العالئي في ج أورده: طلحة بن مصرف_  عن محمد بن عبد اهلل الزبيري.

مستـدرك، اكم في اله الحصحح وعليه فالحديث إسناده صحيح. يضره، فلم يرسل عن عبد الرحمن بن عوسجة.
(، وصّحح الحديث 18647في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده صحيح" )ح رقم ألرنؤوطوقال شعيب ا، (2861)ح رقم

 (.3976(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم374ابن حبان )ح رقم
 .(8/289) القرطبي، الجامع ألحكام القرآن (1)
لِ  َبابُ ، كتاب األدب، البخاري صحيحالبخاري،  (2) اِدِقينَ  َمعَ  َوُكوُنوا اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َها َيا: َتَعاَلىه َقو    =الصَّ
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بَْرارَ  إِنَ ﴿:  اهلل كتاب ه فيمصداق هذا الحديثو 
َ
 لَِف  الُْفَجارَ  َوإِنَ ( 13) نَِعيمٍ  لَِف  اْْل

َها يَا﴿:  قوله ترى لأ المؤمنين لِ اَل خِ  أرفع والصدق، [14_13:النفطار] ﴾َجِحيمٍ  يُّ
َ
ينَ  أ  اََّلِ

 .(1)للتقوى مقارًنا الصدق فجعل، [119:التوبة] ﴾الَصاِدِقيَ  َمعَ  َوُكونُوا اَّللََ  اَتُقوا آَمنُوا
َها يَا﴿قوله تعالى:  وبين الحديث السابقبين  المطابقة وجهو  يُّ

َ
ينَ  أ  َوُكونُوا اَّللََ  وااَتقُ  آَمنُوا اََّلِ

 األمر اأيضً  فيها واآلية ،الجنة إلى يهدي الصدق أن وهو ، ظاهر[119:التوبة] ﴾الَصاِدِقيَ  َمعَ 
 .(2)الجنة إلى يهدي اأيضً  معهم والكون ،الصادقين مع بالكون

 وفيه ،به والعتناء قصده وهو الصدق يرِ حَ تَ  على حثالحديث فيه  هذاقال العلماء: و 
 لمبالغته  اهلل بهوكت ،به فَ رِ عُ فَ  منه رَ ثُ كَ  فيه تساهل إذا فإنه فيه والتساهل الكذب من التحذير
 منزلةب الوصف ويستحق بذلك له مكَ ح  يُ  كتبيُ  ومعنى ،اعتاده إن اكذابً  أو عتادها إن اصديقً 

 .(3)وعقابهم الكذابين صفة أو ،وثوابهم الصديقين
 _ الحياء:ثالثاا

لتفريط امحمودة، تبعث صاحبها إلى اجتناب القبائح، ومنع  ية  جِ الحياء ُخُلق عظيم، وسَ 
بل إن الحياء يمنع صاحبه أن يرتكب معصية اهلل؛ ويحجزه من أن يقع ، في حق صاحب الحق
: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  اإليمان، من شعب شعبة والحياء  في األخالق الدنيئة،

يم ان  » ع   اْل  تُّون   ب ض  س  ي اء   ش ع ب ةا، و  يم ان   م ن   ش ع ب ة   و الح   .(4)«اْل 

                                                           

 َجِرير   َحدَّثََنا َشي َبَة، َأِبي ب نُ  ُعث َمانُ  َحدَّثََنا قال:، (6094/ح رقم8/25) ،الَكِذبِ  َعنِ  ُين َهى َوَما[ 119: التوبة]= 
 . ِن مسعودٍ اللَِّه ب   َعب دِ  َعن   ،)شقيق بن سلمة( َواِئلٍ  َأِبي َعن   ،)بن المعتمر( َمن ُصورٍ  َعن   ،)بن عبد الحميد(

ريق عثمان بن أبي شيبة به )بلفظه(. وفي نفس الجزء والصفحة ( من ط2607/ح رقم4/2012مسلم )وأخرجه 
سحاق بن إبراهيم كالهما عن جرير بن عبد الحميد به )بلفظه(. وأخرجه  ورقم الحديث من طريقي زهير بن حرب وا 

( من طريق منصور بن المعتمر به )بلفظه(. وفي نفس الجزء والصفحة ورقم 2607/ح رقم4/2013مسلم )
 ق األعمش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة به )بنحوه(. الحديث من طري

 (.9/280) البخاري صحيح انظر: ابن بطال: شرح (1)
 .(22/153) البخاري صحيح شرح القاري انظر: العيني، عمدة (2)
 .(16/160) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (3)
 مَّدٍ ُمحَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َحدَّثََنا(، قال: 9/ح رقم1/11البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، ) (4)

،  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   اَلٍل،بِ  ب نُ  ُسَلي َمانُ  َحدَّثََنا: َقالَ  ،)عبد الملك بن عمرو( الَعَقِدي   َعاِمرٍ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  الُجع ِفي 
( من طريقي عبيد اهلل بن 35/ح رقم1/63مسلم )وأخرجه  . ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،)السمان( َصاِلحٍ  َأِبي َعن   ِديَناٍر،

به )بنحوه(. وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ي عامر عبد الملك بن عمرو سعيد وعبد بن حميد كالهما عن أب
 صالح عن عبد اهلل بن دينار به )بنحوه(.ورقم الحديث من طريق سهيل بن أبي 
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 نع صاحبه يقطع الحياء أن" أي اإِليَمانِ  ِمنَ  ُشع َبة   "َوالَحَياءُ  : قال الخطابي: "قوله
 أمر مال ائتمار إلى ينقسم بمجموعه اإليمان إذ ،اإليمان من بذلك فصار عنها ويحجزه، المعاصي

 .(1)"عنه نهى عما وانتهاء ،به اهلل
عليه عظيم األجر فجعله طريًقا  ولما كان الحياء بهذه المنزلة والمكانة فقد رتب اهلل 

ي اء  »: اللَِّه  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري َرَة  َأِبي َعن  مؤدًيا إلى الجنة، فَ  ، م ن   الح  يم ان  يم ان   اْل   ف ي و اْل 
ن ة ، ، م ن   (2)و الب ذ اء   الج  ف اء  ف اء   الج   .(3)«الن ار   ف ي و الج 

                                                           
 .(4/231) السنن الخطابي، معالم (1)
 .(1/111:واألثر الحديث غريب في النهاية. )ابن األثير، القول في ُش ح  الفُ  :(الب ذ اء  ) (2)
 َحدَّثََناقال:  ،(2009/ح رقم4/365) البر والصلة، باب ما جاء في الحياء،الترمذي، أبواب  سننالترمذي،  (3)

 ُمَحمَّدِ  َعن   ِبش ٍر، ب نُ  َوُمَحمَّدُ  ،)بن سليمان( الرَِّحيمِ  َوَعب دُ  ُسَلي َماَن، ب نُ  َعب َدةُ  َحدَّثََنا: َقالَ  )محمد بن العالء( ُكَري بٍ  َأُبو
ٍرو ب نِ  أحمد  وأخرجه .َرَة ُهَري   َأِبي َعن   ،)عبد اهلل بن عبد الرحمن بن عوف( َسَلَمةَ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  )الليثي( َعم 
(، وهناد 42/ح رقم1/25(، وفي اإليمان )25345/ح رقم5/213(، وابن أبي شيبة )10512/ح رقم16/305)

(، والمروزي في تعظيم قدر 75/ح رقم1/35(، وابن أبي الدنيا في مكارم األخالق )2/262ابن السري في الزهد )
(، والخرائطي في مكارم األخالق 1115/ح رقم4/37السنة )(، والخالل في 447/ح رقم1/437الصالة )

(، والحاكم 856/ح رقم2/662(، وابن بطة في اإلبانة )608/ح رقم2/372(، وابن حبان )299/ح رقم1/108)
(، من طريق محمد بن عمرو الليثي به 7308/ح رقم10/148(، والبيهقي في الش عب )172/ح رقم1/119)

( من طريق سعيد بن أبي هالل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 609/ح رقم2/374) )بلفظه(. وأخرجه ابن حبان
بن علقمة بن وقاص الليثي،  محمد بن عمرو:_ والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، ما عدا: به )بمثله(. 

ابن معين فقال:  وثقه، (212/ 26الكمال: هـــ(. )المزي، تهذيب145عبد اهلل، وقيل: أبو الحسن المدني )تأبو 
، وعلي بن المديني فقال: "كــان ثقــة"، (1/107:محرز ابن رواية - معين ابن اريخــت"ثقة"، )يحيى بن معين، 

والنسائي فقال: "ثقة"، وقال في موضع آخر:  ،(94ص ،المديني لبن شيبة أبي ابن سؤالت)علي بن المديني، 
، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد فقال: "وكان يخطئ"، (26/217:الكمال تهذيب"ليس به بأس"، )انظر: المزي، 

عبد اهلل بن المبارك فقال: "لم يكن به بأس"، ويحيى بن سعيد القطان  توسط فيهو ، (7/377:الثقات)ابن حبان، 
 صالح" ، وأبو حاتم فقال:(216/ 26:الكمال تهذيب"، )المزي، للحديث الناس بأحفظ ليس صالح رجل" فقال:

، صالح حديث"له  ، وابن عدي فقال:(8/31:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، شيخ وهو حديثه يكتب الحديث
، وابن حجر فقال: "صدوق له أوهام"، (7/458:الرجال ضعفاء في الكامل"، )ابن عدي، به بأس ل أنه وأرجو

 فيه تكلم صدوق مالك شيوخ من مشهور" ، وقال في مقدمة هدي الساري:(499ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 
ابن سعد فقال: "كان وضعفه ، (1/441:الباري فتح"، )ابن حجر، هدي الساري مقدمة حفظه قبل من بعضهم

 وسط هو" السدوسي فقال: شيبة بن يعقوب(، و 363ص الكبرى الطبقات"، )ابن سعد، ُيستضعفكثير الحديث 
لى  ويشتهي الحديث بقوي ليسفقال: " الجوزجاني، و (9/377:التهذيب تهذيب"، )ابن حجر، هو ما الضعف وا 
، (4/109:الكبير الضعفاء، وذكره العقيلي في الضعفاء، )العقيلي، (243ص ،الرجال أحوال"، )الجوزجاني، حديثه

حبان=  هالل في رواية ابنسعيد بن أبي ومحمد بن عمرو تابعه  ،وعليه فالحديث إسناده حسن قلت:هو صدوق.
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َهلُ  ربما ُخُلقًيا، أمًرا لكونه اإليمان؛ من شعبة الحياء كون على النبي  نبهلقد   الذهن َيذ 
أيًضا ويدخل في جملة الحياء ، (1)منه أيًضا الحسنة األخالقَ  أن على فدل اإليمان، من كونه عن

 بهصاح فيفوز معصية، كل وترك طاعة كل فعل إلىموصل  طريق ؛ ألنه(2)تعالى من اهللالحياء 
 اآلخرة. في الجنان ودخول الدنيا في اإِليمان بكمال
 _ حفظ الفرج واللسان:رابعاا

حث الشارع الحكيم على حفظ جارحتي الفرج واللسان، ودعا إلى وصونهما عن الرذائل لقد 
فْلَحَ  قَدْ ﴿والمحرمات، وجعل حفظهما صفة من صفات المؤمنين، قال اهلل تعالى: 

َ
( 1) الُْمْؤِمنُونَ  أ

ينَ  ينَ ( 2) َخاِشُعونَ  َصََلتِِهمْ  ِف  ُهمْ  اََّلِ ينَ ( 3) ُمْعرُِضونَ  اللَْغوِ  َعِن  ُهمْ  َواََّلِ ( 4) فَاِعلُونَ  لِلَزََكةِ  ُهمْ  َواََّلِ
ينَ  ْزَواِجِهمْ  ََعَ  إََِل ( 5) َحافُِظونَ  لُِفُروِجِهمْ  ُهمْ  َواََّلِ

َ
وْ  أ

َ
ْيَماُنُهمْ  َملََكْت  َما أ

َ
 ﴾َملُوِميَ  َغْيُ  فَإَِنُهمْ  أ

  .[6-1:المؤمنون]
من عظيم الخطر المترتب على ما قد يقع من تلك الجارحتين، فهما  كما وحذرنا النبي 

 َقاَل: ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه  َعن  َأِبي ُهَري َرَة فقد جاء في الحديث من أكثر ما يدخل الناس النار، 
ِخُل النَّاَس الَجنََّة، َفَقاَل:  َثِر َما ُيد  ل ق  »َعن  َأك  ِخُل َوُسئِ  ،«ت ق و ى الل ه  و ح س ن  الخ  َثِر َما ُيد  َل َعن  َأك 

 .(3)«الف م  و الف ر ج  »النَّاَس النَّاَر، َفَقاَل: 
عظيم الجزاء في اآلخرة، فجعلهما من  واللسان الفرج حفظرتب الشارع الحكيم على  وقد

م ن  ل ي »َقاَل:  ، َعن  َرُسوِل اللَِّه َعن  َسه ِل ب ِن َسع ٍد األسباب الموصلة إلى الجنة، فَ  م ن  ي ض 
ي ي ه   ن ة   م ا ب ي ن  ل ح  م ن  ل ه  الج  ل ي ه  أ ض  م ا ب ي ن  ر ج   .(4)«و 
 فقد رهماش ىَ قِ وُ  فمن والفرج، اللسان الدنيا في العبد على البالء أعظم أن الحديثهذا  دل

 .(5)وفيه أن من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة الشر، أعظم ىَ قِ وُ 

                                                           

ننه: قال الترمذي في س يرتقي إلى الصحيح لغيره.ف (، كما هو واضح من خالل التخريج،609رقم/ح 2/374)= 
(، واأللباني في صحيح الجامع 172، وصححه الحاكم في المستدرك )ح رقم(2009ح رقم" )َصِحيح   َحَسن  "َحِدي ث  
 (.10512رقم(، وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده حسن" )ح 3199)ح رقم

 .(1/152) البخاري صحيح على الباري انظر: الكشميري، فيض (1)
 (.3/323) اإليمان شعب في انظر: الحليمي، المنهاج (2)
 (.88)سبق تخريجه ودراسته، انظر: ص إسناده حسن(، 2004/ح رقم4/363)الترمذي، سنن الترمذي  (3)
 ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا(، قال: 6474/ح رقم8/100صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ) البخاري، (4)

، َبك رٍ  َأِبي ، ب نُ  ُعَمرُ  َحدَّثََنا الُمَقدَِّمي  البخاري  وأخرجه .َسع ٍد  نِ ب   َسه لِ  َعن   ،)سلمة بن دينار( َحاِزمٍ  َأَبا َسِمعَ  َعِلي 
 ( من طريق خليفة بن خياط عن عمر بن علي المقدمي به )بمعناه(.6807/ح رقم8/164)
 .(10/186) البخاري صحيح انظر: ابن بطال، شرح (5)
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 يعنيه لفيما  من الكالم اللسان لحييه بين ما حفظ من الكالم أصلأشار الحديث إلى أن 
 واجب بأنه عرليش التمثيل؛ صورة في فأبرزه ابليغً  اتأكيدً  الوعد يؤكد أن النبي  أرادو  ،الجنة يدخل
 ما وشبه ونهيه،  اهلل رسول أمر من عليه وجب مما نفسه المؤمن حفظ صورة فشبه األداء،
 هو  اهلل رسول وأن أداؤه، الوعد بحسب اهلل على واجب وأنه بالجنة، الفوز من عليه يترتب

 به فيقوم آخر، على األداء واجب حق له شخص بصورة تعالى اهلل وبين بينه والشفيع الواسطة
 .(1)حقه بأداء له يتكفل ضامن

له الفرج  ضمن من َأن  النبي بينمعقًبا على الحديث:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .(2)ارالن خليد نهذي من َأن َيق َتِضي اوهذ ةالجن له ضمن واللسان
 :_ الصبر على اًلبتالءخامساا

م من ، فمنهوالمحنوالمصائب عند وقوع مدى الصبر ومقدار التحمل الناس في  فاوتيت
رين ممَّنَّ َمنَّ اهلل آخم به، بينما ترى لُ ، فتراه يسخط ويجزع عند كل مصيبة تَ ال يطيق الصبر أبدً 
  ؛ لعلمهم أن ما أصابهم لم يكن ليخطأهم،هلل  ابهم من المصائب صبرً  مَ لَ عليهم يحتسبون ما أَ 

 جزاء على المصيبة في الوهلة األولى، فُيثيبهم اهلل الذين يصبرون هم فهذا الصنف من الناس 
(3)ُأَماَمةَ  َأِبي َعن  الجنة، صبرهم 

،  ِالنَِّبي   َعن   َب ر ت  ص   إ ن   آد م   اب ن  »: ُسب َحاَنهُ  اللَّهُ  َيُقولُ : َقال 
ت س ب ت   ن د   و اح  د م ة   ع  ن ة   د ون   ث و اباا ل ك   أ ر ض   ل م   ،(4)ال  ول ى الص   .(5)«ال ج 

                                                           
 .(10/3112،3111) السنن حقائق عن الكاشف انظر: الطيبي، (1)
 .(1/452) انظر: ابن تيمية، الستقامة (2)
 (.53)سبقت ترجمته، انظر: ص أ م ام ة (: )أ ب و (3)
د م ة  ) (4)  .(3/19:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  وشدتها، المصيبة قوة عندأي  :(ال  ول ى الص 
(، 1597/ح رقم1/509ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، ) (5)

َماِعيلُ  َحدَّثََنا: الَ قَـ َعمَّارٍ  ب نُ  ِهَشامُ  اـَحدَّثَنَ قال:  اَلَن،عَ  ب نُ  ثَاِبتُ  اــَحدَّثَنَ : الَ ـقَ  اشٍ ــَعيَّ  ب نُ  ِإس  )بن عبد  ال َقاِسمِ  َعنِ  ج 
( من طريق إبراهيم بن مهدي، 22228/ح رقم36/561أحمد )وأخرجه  .ُأَماَمَة الَباِهِلي   َأِبي َعن   ،الرحمن(

الطبراني في أخرجه ( من طريق خطاب بن عثمان، و 535/ح رقم1/189مفرد )البخاري في األدب الأخرجه و 
ثالثتهم ( من طريق محمد بن المبارك، 2277/ح رقم3/285(، وفي الشاميين )7788/ح رقم8/191الكبير )

/ح 8/192الطبراني في الكبير )أخرجه و  .(بنحوه)إبراهيم، وخطاب، ومحمد( عن إسماعيل بن عياش به )
ل ابن السني في عمأخرجه و  .)مختصًرا( طريق سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجالن به( من 7789رقم

أخرجه و  .(بنحوه) عن القاسم بن عبد الرحمن به( من طريق علي بن يزيد 629/ح رقم1/583اليوم والليلة )
ْلسناد فيه: وا .(بمعناه) طريق ضمرة بن حبيب عن أبي أمامة ( من7504/ح رقم8/104الطبراني في الكبير )
واختالطه ل يضره وخالصة القول فيه: أنه ثقة، (، 63)سبقت ترجمته ودراسته، انظر: ص_ هشام بن عمار: 

 كما هو واضح من خالل التخريج. في هذا الحديث، فقد ُتوبع 
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أنه ثقة في روايته عن وخالصة القول فيه: (، 58)سبقت ترجمته ودراسته، انظر: ص :_ إسماعيل بن عياش
ذكره و  الشاميين، ضعيف في روايته عن غيرهم، وهذا ًل يضره؛ لنه هذا الحديث من روايته عن أهل الشام،

(، ولكن ًل يضره، فقد صرح بالسماع في هذا الحديث، 38ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين )ص
 .توبع كما هو واضح من خالل التخريجقد و 

ِمي ِنَية، وقيل:  الحمصي، الشامي، اهلل عبد السلمي، أبو األنصاري _ ثابت بن عجالن:  ها، أهل من نهإقيل: نزل َأر 
 ،الدارمي رواية -معين ابن تاريخ)ابن معين، ابن معين فقال: "ثقة"، وثقه  ،(4/363:الكمال تهذيب )المزي،

وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد  ،(4/365:الكمال تهذيب)المزي، والنسائي فقال: "ليس به بأس"،  ،(84ص
أبو حاتم فقال: وتوسط فيه (، 6/125:الثقات)ابن حبان، بصحيح"،  ذلك أر ولم اأنسً  سمع إنه قيلقد و فقال: "

الذهبي و  ،(2/455:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم،  "، وُدحيم فقال: "ليس به بأس"،"ل بأس به صالح الحديث
 التهذيب تقريب)ابن حجر،  : "صدوق"،فقال ابن حجر، و (1/282:الكاشف)الذهبي،  فقال: "صالح الحديث"،

 ،(1/461،394:الباري فتح"، )ابن حجر، هدي الساري مقدمة : "ذكره العقيلي بال موجبوقال مرة ،(132ص
 رواية - الالرج ومعرفة العللأحمد بن حنبل فسكت عنه وكأنه مرَّض في أمره، )انظر: أحمد بن حنبل، وضعفه 

 اءـلضعفا، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير، وقال: "ل يتابع على حـديثـه"، )العقيلي، (3/97،اهلل عبد ابنه
، (2/302:الرجال ضعفاء في الكامل، واستغرب ابن عدي من حديثـه ثالثــة أحــاديث، )ابن عدي، (1/175:الكبير

(، ورد ذلك عليــه ابن القطــان 2/169، األحكام الوسطى:وقال عبد الحق اإلشبيلي: "ل يحتج به"، )اإلشبيلي
، اتــالثق الفةــومخ اكيرــالمن رواية منه ركثُ  إذا إل يضره ل ذلك بأنالفاسي، وتعقب على العقيلي قوله ل يتابع عليه 

  هو ثقة.قلت:  ،(5/363:في كتاب األحكام امـواإليه الوهم بيانابن القطان الفـاسي، )انظر: 
هــــ(، )انظر: المزي، 112صــاحب أبي ُأمــامة  )ت الدمشقي الرحمن عبد أبو امي،ــالش رحمن:ـاسم بن عبد الـالق_ 

 ،(4/428:الدوري رواية - معين ابن تاريخابن معين فقـال: "ثقة"، )ابن معين، وثقه ، (23/383:الكمال تهذيب
، (396ص لبن معين، الجنيد ابن سؤالت"، )ابن معين، هؤلء رفع ما أرسلوا الثقات عنه روى إذا ثقةوقال مرة: "

، والبخاري فقال: "ثقة" (153ص، المديني لبن شيبة أبي ابن سؤالتوابن المديني فقال: "ثقة"، )ابن المديني، 
، والجوزجاني فقال: "كان خياًرا فاضاًل أدرك أربعين رجاًل من المهاجرين (190ص، الكبير العلل)الترمذي، 

 ،(2/212:الثقات(، والعجلي فقال: "ثقة يكتب حديثه"، )العجلي، 286ص الرجال أحوالواألنصار"، )الجوزجاني، 
، ويعقوب بن سفيـان الفسوي فقـال: "ثقة"، (23/389:الــالكم تهذيبويعقوب بن شيبة فقــال: "ثقة"، )المزي، 

نما (3/375:والتاريخ المعرفة)يعقوب الفسوي،  ، وأبو حاتم الرازي فقال: "حديث الثقات عنه مستقيم، ل بأس به، وا 
، والترمذي فقال: "ثقة وهو صاحب أبي أمامة"، (7/113:والتعديل الجرحُينكر عن الضعفاء"، )ابن أبي حاتم، 

، (8/324:التهذيب تهذيب، والحربي فقال: "من ثقات المسلمين"، )ابن حجر، (5/346:الترمذي سنن)الترمذي، 
العجلي فقال: "يكتب حديثه وتوسط فيه ، (189ص الثقات أسماء تاريخوذكره ابن شاهين في ثقاته، )ابن شاهين، 

ابن حجر و  ،(2/129:الكاشف)الذهبي،  : "صدوق"،والذهبي فقال ،(2/212:الثقاتوليس بالقوي"، )العجلي، 
، والغالبي، وابن حبان، وذكره أحمد وضعفه ،(450ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، اكثيرً  يغرب صدوقفقال: "

 عبد هــابن رواية - الــالرج ومعرفة العللالعقيلي، وابن الجوزي، والذهبي في ضعفائهم، ]انظر: أحمد بن حنبل، 
 اءــالضعف، العقيلي، (2/212،63) المجروحين، ابن حبــان، (23/389) الكمال تهذيب، المزي، (1/565) اهلل

 =[،    (2/519اء )ــالمغني في الضعف، الذهبي، (3/14)، ابن الجوزي، الضعفــاء والمتروكون (3/476) الكبير
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ولقد ذكرت السنة النبوية جملة من البتالءات الصبر عليها يكون سبًبا في دخول الجنة، 
رزها نصوص السنة التالية؛ تربية البنات واإلحسان إليهن، والبتالء البتالءات التي تبُ ومن هذه 

 بموت األولد، ل سيما موت األحباب واألصفياء، والبتالء بالمرض، وفقد البصر.
فالصبر على تربية البنات واإلحسان إليهن والنفقة عليهن، صبر له شأن عظيم، فهن 

(1)ال ُجَهِنيَّ  َعاِمرٍ  ب نِ  ُعق َبةَ َعن  يامة، كما جاء في الحديث حجاًبا من النار يوم الق
،  ََسِمع تُ : َقَال 

ق ال   م ن  »: َيُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  ث   ل ه   ك ان   م ن  : م ر ةا  ك ان ت  و  ، ث ال  ب ر   ب ن ات  ل   ف ص  ،ع   ف أ ط ع م ه ن   ي ه ن 
س ق اه ن   ك س اه ن   و  د   م ن   و  اباا ل ه   ك ن   ،(2)ت ه  ج  ج    .(3)«الن ار   م ن   ح 

من يرعى البنات ويصبر عليهن وُيحسن إليهن باألجر الجزيل، وجعل  وقد وعد اهلل 
 وجنته، ففي الحديث ُحسن تربيتهن والنفقة عليهن، سبب من األسباب الموصلة إلى رضوان اهلل 

، »: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َعن  َأِبي َسِعيٍد ال ُخد ِري   ه ن  و ج  ز  ، و  ، ف أ د ب ه ن  ث  ب ن ات  م ن  ع ال  ث ال 
ن ة   ، ف ل ه  ال ج  س ن  إ ل ي ه ن   .(4)«و أ ح 

                                                           

 ثقة.قلت: هو ، (، ولكن ل يضره، فلم يرسل عن أبي ُأمامة 176أورده ابن أبي حاتم في المراسيل )صو =  
اني في صحيح ــاأللب(، و 583ــاجـة )ح رقمالزج احمصبــ في وصيريــصححه البوعليه فالحديث إسناده صحيح. 

 .(202ص) (، وقال في صحيح األدب المفرد: "حسن صحيح"8143امع الصغير )ح رقمــالج
 (.76)سبقت ترجمته، انظر: ص: ع ام ر   ب ن   ع ق ب ة   (1)
د ت ه  ) (2)  .(2/391:ماجه ابن سنن على السندي حاشية، والمراد أي من ِغَناُه، )السندي، ِغَناهُ  :(ج 
َمنِ  َعب دِ  َأُبو (، قال: َحدَّثََنا17403/ح رقم28/622أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ) (3)  ب نُ  هِ اللَّ  َعب دُ  الرَّح 

َمَلةُ  َحدَّثََنا ال ُمق ِرُئ، َيِزيدَ  َراَن، ب نُ  َحر   َعاِمرٍ  ب نَ  ُعق َبةَ  َسِمع تُ : الَ قَ  ال َمَعاِفِري  )حى بن يؤمن(، ُعشَّاَنةَ  َأُبو َحدَّثَِني ِعم 
( من طريق 1764/ح رقم3/299(، وأبو يعلى )76/ح رقم1/41البخاري في األدب المفرد ) وأخرجه. ال ُجَهِنيَّ 

(، والحسين بن حرب في البر 3669/ح رقم2/1210عبد اهلل بن يزيد المقرئ به )بنحوه(. وأخرجه ابن ماجه )
قي في الش عب (، والبيه89/ح رقم1/235(، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال )152/ح رقم1/79والصلة )

( 826/ح رقم17/299( من طريق عبد اهلل بن المبارك، وأخرجه الطبراني في الكبير )8317/ح رقم11/148)
(، وأخـرجه البيهقي فـي 827/ح رقم17/300) في من طريق عبد اهلل بن صالح، ومن طريق رشدين بن سعد

م يق ذكوان أبي صالـح السمان، أربعته( من طر 22/ح رقم1/13ي اآلداب )(، وفـ8318/ح رقم11/149الش عب )
(، 1/177)عبد اهلل، وعبد اهلل، ورشدين، وأبو صالح( عن حرملة بن عمران به )بنحوه(. وأخرجه الروياني )

الطبراني في الكبير أخرجه ( من طريق عبد اهلل بن لهيعة، و 854/ح رقم17/309والطبراني في الكبير )
ن ب عبد اهلل بن الهاد، كالهما )عبد اهلل، ويزيد( عن أبي عشانة حي( من طريق يزيد بن 827/ح رقم17/300)

اجة صححه البوصيري في مصباح الزج ورواته ثقات.، والحديث إسناده صحيحيؤمن المعافري به )مختصًرا(. 
(، 17403األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم(،و 294سلسلة الصحيحة )ح رقم(، واأللباني في ال1285)ح رقم
 (.6488حح الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقموص

 =   َحدَّثََنا(، قال: 5147/ح رقم4/338أبو داود، سنن أبي داود، أبواب النوم، باب في فضل من عال يتيًما، ) (4)
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)بن عبد الرحمن(  َسِعيدٍ  ن  عَ  َصاِلٍح، َأِبي اب نَ  َيع ِني ُسَهي ل   َحدَّثََنا ،)بن عبد اهلل( َخاِلد   َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( ُمَسدَّد  = 
َشى، َع  َمنِ  َعب دِ  ب نُ  َسِعيدُ  َوُهوَ : »َداُودَ  َأُبو: َقالَ  األ  ِملٍ  ب نِ  الرَّح  ، َبِشيرٍ  نِ ب   َأي وبَ  َعن   ،«الز ه ِري   ُمك  َن َصاِري   َعن   األ 

( من طريق عفان بن مسلم عن خالد بن عبد اهلل 11924/ح رقم18/413أحمد ) وأخرجه .ال ُخد ِري   َسِعيدٍ  َأِبي
(، وابن أبي الدنيا 755/ح رقم2/8(، والحميدي )1916/ح رقم4/320الواسطي به )بلفظه(. وأخرجه الترمذي )

(، والبيهقي في الش عب 446/ح رقم2/189(، وابن حبان )107/ح رقم1/253في النفقة على العيال )
(، وابن أبي شيبة 1912/ح رقم4/218( من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الترمذي )8310/ح رقم11/143)
( من طريق عبد العزيز بن محمد، 79/ح رقم1/42(، والبخاري في األدب المفرد )25438/ح رقم5/221)

ألخالق ( من طريق إسماعيل بن زكريا، وأخرجه الخرائطي في مكارم ا11384/ح رقم17/476وأخرجه أحمد )
(، وفي 8309/ح رقم11/142( من طريق حماد بن سلمة، وأخرجه البيهقي في الش عب )640/ح رقم1/211)

سماعيل، وحماد، وعلي( 23/ح رقم1/14اآلداب ) ( من طريق علي بن عاصم، خمستهم )سفيان، وعبد العزيز، وا 
/ح 8/7أخرجه البخاري ) ،نهارضي الل عوله شاهد من حديث عائشة عن سهيل بن أبي صالح به )بمعناه(. 

أخرجه مسلم  ،من حديث أنس بن مالك شاهد و ( )بمعناه(. 2629/ح رقم4/2027(، ومسلم )5995رقم
/ح 2/1210أخرجه ابن ماجه ) ،رضي الل عنهمابن عباس اومن حديث  .(بمعناه) (2631/ح رقم4/2027)

ومن حديث عقبة بن (، 7351( )بمعناه(، وصححه الحاكم )ح رقم3424/ح رقم5/396(، وأحمد )3670رقم
 :الواسطي خالد بن عبد الل_  واْلسناد فيه:( )بمعناه(. 3669/ح رقم2/1210أخرجه ابن ماجه ) ،عامر 

، ولكن ل يضره؛ ألنه لم (170ص) التحصيل جامع، والعالئي في (54ص)أورده ابن أبي حاتم في المراسيل 
هـــــ(، 138)ت المدني يزيد أبوالَسمَّان،  ذكوانأبوه  سهيل بن أبي صالح:_ يرسل عن سهيـل بن أبي صالح. 

 لكمالا تهذيبوسمي بالَسمَّان، نسبة إلى بيع السمن، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، ]انظر: المزي، 
سفيان بن عيينة فقال: كنا نعده ثبًتا في الحديث، )انظر:  وثقه [،(7/208) األنساب، السمعاني، (12/223)

، (5/426:الكبرى الطبقات، وابن سعد فقال: "ثقة كثير الحديث"، )ابن سعد، (2/400:الترمذي سننالترمذي، 
، وسئل عنه مرة فقال: "ليس بذاك"، (3/182:الدوري رواية - معين ابن تاريخوابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين، 

، وعلي (2/317،316:الكبير التاريخوقال مرة: "صويلح، وفيه لين"، وقال مرة: "ليس بحجة"، )ابن أبي خيثمة، 
، والعجلي فقال: (111ص، المديني لبن شيبة أبي ابن سؤالتبن المديني فقال: "كان عندنا ثبًتا"، )ابن المديني، 

، وذكره (12/227:الكمال هذيب، والنسائي فقال: "ليس به بأس"، )المزي، ت(210ص، لثقات"ثقة"، )العجلي، ا
(، ابن 6/417ابن حبان، وابن شاهين في ثقاتهما، وزاد ابن حبان فقال: "ُيخطئ"، ]انظر: ابن حبان، الثقات )

آخر عمره"، )مغلطاي،  [، وقال الحاكم: "أحد أركان الحديث، ساء حفظه في(108ص) الثقات أسماء تاريخشاهين، 
، وقال (1/217:الحديث علماء معرفة في اإلرشاد، وقال الخليلي: "ثقة"، )الخليلي، (6/152:الكمال تهذيب إكمال

، وقــال الذهبي: (236 /21لما في الموطأ من المعاني واألسانيد: التمهيدابن عبد البر: "ثقة"، )ابن عبد البر، 
أحمد بن حنبل  كل من وتوسط فيه، (2/243:العتدال ميزان"، )الذهبي، منه أقوى وغيره ات،ـالثق اءالعلم أحد"

 مروذيال رواية - رجالــال ةـومعرف العللفقال: "ليس به بأس"، وقال في موضع آخر: "صالح"، )أحمد بن حنبل، 
، (4/247:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، به يحتج ول حديثه يكتب": ، وأبو حاتم الرازي فقال(62ص ،وغيره

، (6/152:الكمال تهذيب إكمالوأبو الفتح األزدي فقال: صدوق ذهب بعض حديثه أخر عمره، )انظر: مغلطاي، 
 ،           =(4/526:الرجال ضعفاء في الكاملوابن عدي فقال: "ثبت ل بأس به مقبول األخبار"، )ابن عدي، 
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ويستفاد من الحديث أن من قام بتربية بناته وأحسن إليهن، وأنفق عليهن من جدته وكده،  
ووفر لهم ما يحتجنه من طعام وكسوة ونحوه، وأدبهن بآداب الشريعة اإلسالمية، وعلمهن أمور 
دينهن ودنياهن، وزوجهن من كفء عند احتياجهن للزواج، وأحسن إليهن بعد الزواج، فإن ذلك 

 زُْحِزحَ  َفَمنْ ﴿ًرا من النار يوم القيامة، وباًبا من أبواب الجنة وهذا موافق لقوله تعالى: يكون له ست
ْدِخَل  انلَارِ  َعِن 

ُ
 .(1)[185:عمران آل] ﴾فَازَ  َفَقدْ  اْْلَنَةَ  َوأ

كما أن من البتالءات التي ذكرتها السنة النبوية وجعلت الصبر عليها سبًبا وطريًقا مؤدًيا 
إلى الجنة الصبر على موت األولد، فهو من جملة الباليا العظيمة التي قد يبتلى بها اإلنسان في 

َرَأة   َأَتتِ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  الدنيا، فقد جاء في الحديث   ايَ : َفَقاَلت   َلَها، ِبَصِبي    ِبيَّ النَّ  ام 
ث ةا؟ د ف ن ت  »: َقالَ  َثاَلَثًة، َدَفن تُ  َفَلَقد   َلُه، اهللَ  اد عُ  اهللِ  َنِبيَّ  ،: َقاَلت   «ث ال  ت ظ ر ت   ل ق د  »: َقالَ  َنَعم   (2)اح 

ظ ار   يد   ب ح   .(3)«الن ار   م ن   ش د 
                                                           

 األئمة أحد، وقال مرة: "(259ص، التهذيب تقريبابن حجر، )بآخرة"،  حفظه تغير صدوق": فقال ابن حجر=  و 
يعقوب بن سفيان الفسوي  وضعفه، (1/408:الباري فتح"، )ابن حجر، هدي الساري مقدمة المكثرين المشهورين

، وذكره العقيلي، (3/140:والتاريخ المعرفةفقال: "ضعيف متروك الحديث"، )يعقوب بن سفيان الفسوي، 
 لضعفاءاوالدارقطني، والذهبي في ضعفائهم، وعّده العالئي في القسم األول من المختلطين، ]انظر: العقيلي، 

، العالئي، (1/289) الضعفاء في المغني، الذهبي، (2/157) والمتروكون الضعفاء، الدارقطني، (2/155) الكبير
 هو ثقة.قلت: [، (50ص)المختلطين 
، (10/536:الكمال تهذيب. )المزي، المدني الزهري، األعشى، لمِ ك  مُ  بن: سعيد بن عبد الرحمن العشي _ سعيد

، وقال (1/440:الكاشف، وقال الذهبي: "وثق"، )الذهبي، (6/351:الثقاتذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، 
 وعليه فالحديث إسناده ضعيف،. قلت: هو مجهول، (238ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، مقبول" ابن حجر:

ضعفه  ره.الحديث إلى الحسن لغي وعليه يرتقيالتخريج، كما هو واضح في  للحديث شواهد صحيحة يتقوى بهاو 
 صحيح(، وقال في صحيح األدب المفرد: "حسن"، )األلباني، 5692األلباني في ضعيف الجامع الصغير )ح رقم

 (.11924في تحقيقه لمسند أحمد: "حديث صحيح لغيره"، )ح رقم ، وقال شعيب األرنؤوط(58ص ،المفرد األدب
 ( بتصرف.6/177المناوي، فيض القدير ) (1)
ت ظ ر ت   (2) الحتظار: فعل الِحَظار، والمراد به أي لقد احتميت ِبِحمى عظيم من النار يقيك حرَّها وُيؤمنك  (:)اح 

 .(1/404:واألثر الحديث غريب في النهايةدخولها. )ابن األثير، 
/ح 4/2030مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ) (3)

 َسِعيدٍ  َوَأُبو ُنَمي ٍر، نِ ب   اهللِ  َعب دِ  ب نُ  َوُمَحمَّدُ  ،)عبد اهلل بن محمد( َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 2636رقم
ََشج    َحف صِ  ب نُ  ُعَمرُ  َوَحدَّثََنا ح َياٍث،غِ  اب نَ  َيع ُنونَ  َحف ص   َحدَّثََنا: َقاُلوا - َبك رٍ  أِلَِبي َواللَّف ظُ  -)عبد اهلل بن سعيد(  األ 
ِرو ب نِ  )هرم( ُزر َعةَ  َأِبي َعن   ُمَعاِوَيَة، ب نِ  َطل قِ  َجد هِ  َعن   ،)حفص بن غياث( َأِبي َحدَّثََنا ِغَياٍث، ب نِ   َجِريٍر، ب نِ  َعم 
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق جرير بن عبد الحميد عن وأخرجه  .ُهَري َرَة  َأِبي َعن  

 طلق بن معاوية به )بنحوه(.
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ثالثة من الولد لم يدخل النار؛ ألنه قد  أن المسلم إذا مات لهويستفاد من هذا الحديث 
 ل ا، ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة إذمن حر النار ويمنعه من دخوله يهِ قِ احتظر بحظار شديد يَ 

، »: ، َقاَل: َقاَل النَِّبي  َعن  َأَنِس ب ِن َماِلٍك الحديث ، وفي منزلة بينهما ل م  م ا م ن  الن اس  م ن  م س 
ف ى ل ه   ن ث  ي ت و  ل غ وا الح  ت ه  إ ي اه م  (1)ث ال ث  ل م  ي ب  م  ل  ر ح  ن ة  ب ف ض  ل ه  الل ه  الج  خ  الحديث ففي ، (2)«، إ ًل  أ د 

 .الثاني إثبات دخول الجنةفي األول انتفاء دخول النار، و 
نََّماوقال ابن الجوزي: " َمة أِلَن ؛الصغر اش ترط َواِ   أوفر، ُهملَ  والمحبة َأكثر، للصغار الرَّح 

ُم وشفقة َب، َشَفَقة من أوفى األ   .(3)"بالمحبو  ِفَراق من ِبهن أخص ُهوَ  َما للن َساء َفذكر األ 
 ة في الحديث أم ل، فمن لم يجعلهجَ ثالثة هل هو حُ  دوقد اختلف العلماء في مفهوم العد

عدد بالنجاة من النار ودخول الجنة ل ينافي حصول وتخصيصه بثالثة  ة قال بأن ذكر العددجَ حُ 
َن َصاِر: ، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َعن  َأِبي ُهَري َرَة فقد جاء في الحديث  ،(4)أقل منه َوٍة ِمَن األ  ، َقاَل ِلِنس 

ن ة  » ل ت  ال ج  ب ه ، إ ًل  د خ  ت س  ل د  ف ت ح  ث ة  م ن  ال و  د اك ن  ث ال  ح  : أ و  اث ن ي ن  ي ا ل ت  ف ق ا« ًل  ي م وت  ْل   ن ه ن  ر أ ة  م  ام 
 :  .(5)«أ و  اث ن ي ن  »ر س ول  الل ؟ ق ال 

قال القرطبي: "ويحتمل أن ُيقال إن ذلك بحسب شدة وجد الوالدة، وقوة صبرها، فقد ل 
يبعد أن تكون من فقدت واحًدا أو اثنين أشد ممن فقدت ثالثة أو مساوية لها، فتلحق بها في 

 .(6)واهلل أعلم"درجتها 
ألحباب ا أيًضا البتالء بقبض وموتالتي قد تصيب اإلنسان في الدنيا  ومن البتالءات

صبر للفلذلك كان واألصفياء، وهذا النوع من البتالء ل يقل أهمية عن البتالء بموت األولد، 
                                                           

( )ل م   (1) ن ث  . اإلثم وهو الحنث ليهمع تبك  فيُ  القلم عليهم ويجري الرجال مبلغ يبلغوا لم أيسن التكليف،  :ي ب ل غ وا الح 
 .(449/ 1:واألثر الحديث غريب في النهاية)انظر: ابن األثير، 

 َوَبش رِ صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال اهلل تعالى:  البخاري، (2)
اِبِرينَ  الَواِرِث  دُ َعب   َحدَّثََنا بن عمرو(،َمع َمٍر )عبد اهلل  َأُبو (، قال: َحدَّثََنا1248/ح رقم2/73، )[155: البقرة] الصَّ

( 1381/ح رقم2/100البخاري )وأخرجه . َأَنِس ب ِن َماِلٍك  َعن   الَعِزيِز )بن صهيب(، َعب دُ  َحدَّثََنا )بن سعيد(،
 من طريق إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب به )بنحوه(.

 .(3/147) الصحيحين حديث من المشكل كشفابن الجوزي،  (3)
 (.3/244انظر: العراقي، طرح التثريب في شرح التقريب ) (4)
/ح 4/2028مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ) (5)

 ُسَهي لٍ  ن  ــعَ  ،)الــداوردي( مَّدٍ ُمحَ  اب نَ  َيع ِني ال َعِزيزِ  َعب دُ  اــدَّثَنَ ــحَ  ،)الثقفي( َسِعيدٍ  ب نُ  ُقَتي َبةُ  اـَحدَّثَنَ (، قــال: 2632رقم
(، 6656/ح رقم8/134البخاري ) وأخرجه .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   ،)أبي صالح السمان( َأِبيهِ  َعن   ،)بن أبي صالح(

 )بمعناه(. ( من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 2632/ح رقم4/2028ومسلم )
 (.22/8لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )أبو العباس القرطبي، المفهم  (6)



100 
 

: َأنَّ َة ِبي ُهَري رَ َعن  أَ ففي الحديث  ،والثواب في األخرة الجزاءعظيم على هذا النوع من البالء 
ف ي ه  »َقاَل:  َرُسوَل اللَِّه  ت  ص  ز اء ، إ ذ ا ق ب ض  ن د ي ج  م ن  ع  م ن   (1)ي ق ول  الل ه  ت ع ال ى: م ا ل ع ب د ي الم ؤ 

ن ة   أ ه ل  الدُّن ي ا ث م   ت س ب ه ، إ ًل  الج   .(2)«اح 
في إذا ُقِبض جنته، وذلك جعل ِعَوض احتساب الصَّ  أشار هذا الحديث إلى أن اهلل 

 فإن األصفياء، دار باحتسابه  اهلل ضهاَ عَ  صفيه، العبد احتسب فإذا أن الجنة دار األصفياء،
ن بها، الصفيين حلول من التسمية فتحققت فيها اجتمعا إليها، سبقه قد كان  أهلها من ليس انك وا 
 .(3)يرضيه صفًيا أهلها من أبدل

 عظيم، بثواب فيهص قبض على يبهثِ يُ  حيث المؤمن عبده على تعالى اهلل فضلوفيه بيان 
ْدِخَل  انلَارِ  َعِن  زُْحِزحَ  َفَمنْ : ﴿تعالىاهلل  قال كما الجنة، بدخول الفوز وهو أل

ُ
 َوَما ازَ فَ  َفَقدْ  اْْلَنَةَ  َوأ

ْنيَا اِْلَيَاةُ   .(4)أعلم تعالى واللَّه ،[185:عمران آل] ﴾الُْغُرورِ  َمتَاعُ  إََِل  اِلُّ

ولم تقتصر السنة النبوية المطهرة على ذلك بل كشفت عن نوع آخر من البتالءات 
َعن  ث فقد جاء في الحدي الصبر عليه يكون سبًبا في دخول الجنة، أل وهو البتالء بالمرض،

: : َأِبي َرَباٍح، َقاَل: َقاَل ِلي اب ُن َعبَّاٍس  ب نِ  َعَطاءِ  : ب ل ى، ق ال  ن ة ؟ ق ل ت  ر أ ةا م ن  أ ه ل  الج  أ ًل  أ ر يك  ام 
د اء ، أ ت ت  الن ب ي   ه  الم ر أ ة  الس و  ر ع   ه ذ  : إ نِّي أ ص  :  ، ف اد ع  الل ه  ل ي،(6)و ا  نِّي أ ت ك ش ف   ،(5)ف ق ال ت  ق ال 

ن ة ، و ا  ن  » ل ك  الج  ب ر ت  و  ئ ت  ص  ت  الل ه  أ ن  ي ع اف ي ك  إ ن  ش  ئ ت  د ع و  : إ نِّي ف ق ال ت  « ش  ، ف ق ال ت  ب ر  : أ ص 
، ف د ع ا ل ه ا ، ف اد ع  الل ه  ل ي أ ن  ًل  أ ت ك ش ف   .(7)أ ت ك ش ف 

                                                           
ف ي ه ( (1)  (.2/50: حبيبه ومن يعز عليه ويختصه. )انظر: القاضي عياض، مشارق األنوار على صحاح اآلثار:)ص 
(، قال:  6424/ح رقم8/90صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه اهلل، ) البخاري، (2)

َمِن، َعب دِ  ب نُ  َيع ُقوبُ  َحدَّثََنا ،)بن سعيد الثقفي( ُقَتي َبةُ  َحدَّثََنا ٍرو َعن   الرَّح  )بن كيسان(  َسِعيدٍ  َعن   ،رة()بن ميس َعم 
،  انفرد به البخاري دون مسلم. .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   الَمق ُبِري 

 (.7/330،329) الصحاح معاني عن انظر: ابن ُهَبيَرة، اإلفصاح (3)
 .(18/347) المجتبى شرح في العقبى يوبي، ذخيرةانظر: األث (4)
ر ع  ) (5)    غليظ يحر  وسببه تام، غير امنعً  انفعالها عن الرئيسة األعضاء تمنعوهو علة  أي أصاب بالصرع، :(أ ص 

 .(3/1147:المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالدماغ. )انظر: المال القاري،  منافذ في يحتبس
 .(10/115:الباري فتحالمراد أنها تخشى أن تظهر عورتها وهي ل تشعر. )انظر: ابن حجر،  :(أ ت ك ش ف  ) (6)
(، قال: 5652/ح رقم7/116البخاري، صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، ) (7)

َيى َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( ُمَسدَّد   َحدَّثََنا َرانَ  َعن   ،)بن سعيد القطان( َيح   َعَطاءُ  َحدَّثَِني: َقالَ  ،)بن مسلم( َبك رٍ  َأِبي ِعم 
( من طريق عبيد 2576/ح رقم4/1994مسلم )وأخرجه  .َعبَّاٍس  اب نُ )عبد اهلل(  ِلي َقالَ : َقالَ  َرَباٍح، َأِبي ب نُ 

يقي ر اهلل بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد القطان به )بلفظه(. وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من ط
 يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل كالهما عن عمران أبي بكر به )بلفظه(.
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 والصبر ءالبال اختيار وأن الصرع، على الصبر على يترتب ما في هذا الحديث فضيلةو 
 طيقي أنه نفسه من علم لمن بالرخصة األخذ من أفضل بالشدة األخذ وأن الجنة، ورثيُ  عليه

 .(1)التزامها عن يضعف ول الشدة، على التمادي
 صبرت كما برفص المرأة هذه به تيَ لِ ابتُ  ما بمثل يَ لِ ابتُ  منأن  علىوفي هذا الحديث دليل 

 ىفاقتض الصبر، فاختارت بصبرها الجنة دخول لعلّ  ألنه ؛ اهلل رسول وعدها ما مثل له كان
 من له يَ جِ رُ  العافية على للصبر مختاًرا وصبر حالها مثل حاله كانت من كل أن الخطاب مفهوم
 .(2)لها يَ جِ رُ  ما  اهلل فضل

 كما أن من البتالءات التي قد يبتلى بها اإلنسان في حياته فقد البصر، وقد رتب اهلل 
إ ن  »َيُقوُل:  َقاَل: َسِمع ُت النَِّبيَّ  ، َعن  َأَنِس ب ِن َماِلكٍ ، فَ على فقد نعمة البصر عظيم الثواب

ن ة   ن ه م ا الج  ت ه  م  ض  ، ع و  ب ر  ب يب ت ي ه  ف ص  ب د ي ب ح  : إ ذ ا اب ت ل ي ت  ع   .(3)«الل ه  ق ال 
 لبصرا ونعمة الجنة، ثوابه البالء على الصبر أن في جةحُ  الحديث هذاقال ابن بطَّال: "

ن العبد على  ؛الدنيا يف نعمتها من أفضل الجنة عليها اهلل ضوَ عَ فَ  تعالى اهلل أجل من كانت وا 
 .(4)"الجنة في به اللتذاذ مدة وبقاء ،الدنيا في بالبصر اللتذاذ مدة لنفاذ

 ارً مستحض يصبر أنه والمرادفي الحديث "َفَصَبَر": " وقال ابن حجر معقًبا على قوله 
 ابتالءو  ،بالنيات األعمال ألن ؛ذلك عن امجردً  يصبر أن ل الثواب من الصابر به   اهلل وعد ما
 فإذا منزلة رفعل أو ،ذنوب لكفارة أو ،مكروه لدفع إما بل ؛عليه سخطه من ليس الدنيا في عبده اهلل
 .(5)"المراد له تم بالرضا ذلك تلقى

 ذلك يتلقن أ جوارحه من جارحةٍ  فقد أو وفقد كريمتيه، بصره بذهابَفَحِري  بمن ابتلي 
 وأعظم ينضَ وَ العِ  أفضل على ليحصل؛ له  اهلل باختبار وليرض والحتساب والشكر بالصبر
 لقى ما ضرهي ولموكرمت صفقته،  ،تجارته ربحت فقد إليها صار من التي الجنة وهى النعمتين

 .(6)إليها قاده فيما البالء شدة من
                                                           

 .(9/376)البخاري  صحيح انظر: ابن بطال، شرح (1)
 .(3/46) الصحاح معاني عن انظر: ابن ُهَبيَرة، اإلفصاح (2)
 َحدَّثََنا(، قال: 5653/ح رقم7/116البخاري، صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من ذهب بصره، ) (3)

ٍرو ن  ــعَ  الَهاِد، اب نُ ( )يزيد بن عبد اهلل َحدَّثَِني: َقالَ  ،)بـن سعد( اللَّي ثُ  اـَحدَّثَنَ  ،)التنيسي( ُيوُسفَ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ   َعم 
َلى ،)بن ميسرة(  انفرد به البخاري دون مسلم. . َماِلكٍ  ب نِ  َأَنسِ  َعن   الُمطَِّلِب، َمو 

 (.9/377صحيح البخاري )ابن بطال، شرح  (4)
 .(10/116) الباري ابن حجر، فتح (5)
 .(9/377) البخاري صحيح شرح بطال، ابنانظر:  (6)
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 والمسكنة: والضعف _ الفقرسادساا
وسنته أن يفاضل بين الناس فيجعل منهم القوي والضعيف، والغني  اقتضت حكمة اهلل 

ْزقِ  ِف  َبْعٍض  ََعَ  َبْعَضُكمْ  فََضَل  َواَّللَُ ﴿والفقير، قال تعالى:   قد يبتلي اهلل ، و [71:النحل] ﴾الرِّ
إن مكان عاٍل عند الناس، فول مال ول بعض عباده بالفقر والمسكنة والضعف، فال يكون ذا جاه 

د ق، وكان من سكان جنة النعيم، ففي اآلخرة العظيموالثواب على األجر حصل صبر على ذلك 
(1)ي  الُخَزاعِ  َوه بٍ  ب نِ  َحاِرَثةَ  َعن  الصحيح جاء في الحديث 

،  َالنَِّبيَّ  َسِمع تُ : َقال   ُأ ًل  »: َيُقول 
ب ر ك م   ن ة ؟ ب أ ه ل   أ خ  يف   ك لُّ  الج  ع  ، ض  عِّف  ل ى أ ق س م   ل و   م ت ض  ب ر ك م   ، أ ًل  (2)الل ه  ل  ب ر ه   ع  : الن ار   ب أ ه ل   أ خ 

و اظ  (3)ع ت ل   ك لُّ  ب ر   (4)، ج  ت ك   .(5)«م س 
وأهل النار، فمن عالمات أهل الجنة  الجنة أهلفي هذا الحديث عالمات   ذكر النبي
 حاله لضعف ؛يهعل ويتجبرون نهويحتقرو  الناس يستضعفه ا،فً ع  ضَ متَ  ضعيف أن يكون اإلنسان

، المستكبر جبرالمت ضدسبحانه  له نفسه المذل تعالى هلل الخاضع، وقيل الضعيف هو الدنيا في
خباتها ولينها القلوب رقة هنا الضعف يكون وقد  أهل بأغل أنفي الحديث  والمراد ،لإليمان وا 

 .(6)اآلخر القسم النار أهل معظم أن كما الضعفاء، هؤلء الجنة

                                                           
ار ث ة   (1) : و ه ب   ب ن   ح  ي  ز اع   بنت كلثوم مأهي  أمه، و ألمه بن الخطاب عمر بن اللَّه عبيد أخوصحابي جليل،  الخ 

  عمر بنت حفصة وعن  النبيّ  عن رواية له ،، كانت تحت عمر بن الخطاب الخزاعية مالك بن جرول
 تمييز في اإلصابة، ابن حجر، (1/308في معرفة األصحاب، ) الستيعاب]انظر: ابن عبد البر، . وغيرها

 [.(1/708) الصحابة
ل ى أ ق س م   ل و  ) (2)  األنوار شارقم. ]انظر: القاضي عياض، ألجابه دعا لو ، وقيل:قسمه ألبر أي :(ل  ب ر ه   الل ه   ع 

 [.(1/12،173/224) الباري فتح، ابن حجر، (1/84) اآلثار صحاح على
 اآلثار صحاح على األنوار مشارق]انظر: القاضي عياض،  .الناس من الغليظ والفظ الجافي، الشديد :(ع ت ل  ) (3)
 [.(3/180) واألثر الحديث غريب في النهاية، ابن األثير، (2/65)
و اظ  ) (4) )انظر:  .طينالب القصير :وقيل. مشيته في المختال اللحم الكثير :وقيل، نوعالمَ  موعالجَ (: هو الرجل ج 

 .(1/316:واألثر الحديث غريب في النهايةابن األثير، 
، (4918/ح رقم159/ 6)، [13:القلم{ ]َزِنيمٍ  َذِلكَ  َبع دَ  ُعُتل  }، كتاب تفسير القرآن، باب البخاري صحيحالبخاري،  (5)

 َحاِرَثةَ  َسِمع تُ : َقالَ  َخاِلٍد، نِ ب   َمع َبدِ  َعن   ،)بن سعيد الثوري( ُسف َيانُ  َحدَّثََنا ،)الفضل بن دكين( ُنَعي مٍ  َأُبو َحدَّثََناقال: 
( من طريق محمد بن كثير )بلفظه(، وأخرجه مسلم 6071/ح رقم8/20البخاري ) وأخرجه .الُخَزاِعيَّ  َوه بٍ  ب نَ 
( من طريق وكيع بن الجراح )بنحوه(، كالهما )محمد، ووكيع( عن سفيان بن سعيد 2853/ح رقم4/2190)

( من طريق شعبة بن 2853/ح رقم4/2190(، ومسلم )6657/ح رقم8/134الثوري به. وأخرجه البخاري )
 د بن خالد به )بنحوه(.الحجاج عن معب

 بتصرف. (17/187) مسلم على النووي النووي، شرح (6)
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وممن يدخل  ،(1)واأليد القوة لعدمأو  الرجال، لعدمأو  المال، لعدم ؛فقًرا الضعفوقد يكون 
ل ى ق م ت  »: َقالَ   النَِّبي   َعنِ  ،ب ِن َزي ٍد  ُأَساَمةَ  َعن  في جملة الضعفاء أيًضا المساكين، فَ   ب اب   ع 

ن ة ، ل ه ا م ن   ع ام ة   ف ك ان   الج  ، د خ  اب   الم س اك ين  ح  دِّ  و أ ص  ، (2)الج  ب وس ون  اب   أ ن   غ ي ر   م ح  ح   الن ار   أ ص 
م   أ م ر   ق د   ، إ ل ى ب ه  ق م ت   الن ار  ل ى و  ل ه ا م ن   ع ام ة   ف ِإ ذ ا الن ار   ب اب   ع   .(3)«النِّس اء   د خ 

 األشياء عدأب وأن تعالى، هلل التواضع الجنة لدخِ يُ  ماوفي هذا الحديث دليل على أن أكثر 
نما وغيره، بالمال التكبر الجنة من  لواجبةا اهلل حقوق لمنعهم ؛محبوسون الجد أصحاب صار وا 

 حبسيُ  ل إنهف أمواله، في اهلل حقوق أدى من أماو  منعوه، عما للحساب واسُ بِ حُ فَ  أموالهم، في للفقراء
ذو  ،، إل أنهم قليلالجنة عن ى إل ترى أل وفتنة، نة  ح  مِ  ألنه فيه؛  اهلل حقوق تضيع المال كثر اا 
 من سلمونويَ  ،المال حقوق يؤدون الذين أن يدل وهذا الَمَساِكيَن"، َدَخَلَها َمن   َعامَّةُ  "َفَكانَ :  قوله
 .(4)الغنى على الفقر فضل في الحديث بهذا جتُ اح   وقد األقل، هم ةالفتن

 لىإ أقرب الغالب في ءالفقرا ألن الجنة؛ يدخل من أكثروأشار الحديث إلى أن الفقراء 
نَْسانَ  إِنَ  لََكَ ﴿، قال تعالى: األغنياء من  هلل والخشية العبادة نْ ( 6) َِلَْطَغ  اْْلِ

َ
 ﴾اْستَْغَن  َرآهُ  أ

ن الفقير، من تعبًدا أقل فهو بماله، مستغنٍ  أنه يرى والغني، [7_6:العلق]  ن  مَ  غنياءاأل من كان وا 
 .(5)الغالبالكالم هنا خرج مخرج  لكن الفقراء، من أكثر  اهلل عبديَ 

 :الت عفف وترك سؤال الناس_ سابعاا
أثنى و  على التعفف وترك سؤال الناس شيًئا، والحاجةلقد حث اإلسالم الفقراء وأصحاب 

ينَ  لِلُْفَقَراءِ ﴿: في كتابه على الُمستِعفين المستغنين عن سؤال الناس فقال  اهلل  وا اََّلِ ْحِِصُ
ُ
 أ

بًا يَْستَِطيُعونَ  ََل  اَّللَِ  َسِبيلِ  ِف  رِْض  ِف  ََضْ
َ
ْغنِيَاءَ  اْْلَاِهُل  ََيَْسبُُهمُ  اْْل

َ
ِف  ِمنَ  أ  ََل  بِِسيَماُهمْ  ُفُهمْ َتْعرِ  الََعفُّ

لُونَ 
َ
 .[273:البقرة] ﴾َعِليمر  بِهِ  اَّللََ  فَإِنَ  َخْيٍ  ِمنْ  ُتنِْفُقوا َوَما إِِْلَافًا انلَاَس  يَْسأ

                                                           
 .(2/141) الصحاح معاني عن انظر: ابن ُهَبيَرة، اإلفصاح (1)
اب   (2) ح  دِّ(: )أ ص   .(1/244:واألثر الحديث غريب في النهايةأي ذوو الحظ والغنى. )ابن األثير،  الج 
 ُمَسدَّد   َحدَّثََنا(، قال: 6547/ح رقم8/113البخاري، صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ) (3)

َماِعيلُ  َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( َبَرَنا ،)بن عليه( ِإس  ، ُسَلي َمانُ  َأخ   َعن   ،د الرحمن بن مل()عب ُعث َمانَ  َأِبي َعن   التَّي ِمي 
( من طريق مسدد بن مسرهد به )بلفظه(. وأخرجه 5196/ح رقم7/30البخاري ) وأخرجه . (ب ِن َزي دٍ )ُأَساَمَة 
( من طرق عن حماد بن سلمة، ومعاذ بن معاذ، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن 2736/ح رقم4/2096مسلم )

 عبد الحميد، ويزيد بن زريع، خمستهم عن سليمان التيمي به )بنحوه(.
 .(7/318) البخاري صحيح انظر: ابن بطال، شرح (4)
 .(3/66) الصالحين رياض انظر: ابن عثيمين، شرح (5)
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ْغنِيَاءَ  اْْلَاِهُل  ََيَْسبُُهمُ ﴿ قال ابن كثير:
َ
ِف  ِمنَ  أ  حسبهمي وحالهم بأمرهم أي الجاهل ﴾اَلَعفُّ

 صحته، على المتفق الحديث المعنى هذا وفي ،(1)ومقالهم وحالهم لباسهم في تعففهم من أغنياء
ك ين   ل ي س  »: َقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ي الم س  ل ى ي ط وف   ال ذ   اللُّق م ة   ر دُّه  ت   الن اس   ع 

، ت ان  ر ة   و اللُّق م  ، و الت م  ر ت ان  ل ك ن   و الت م  ك ين   و  د   ًل   ال ذ ي الم س  ناى ي ج  د ق   (2)ب ه   ي ف ط ن   و ًل   يه ،ي غ ن   غ   ف ي ت ص 
ل ي ه   أ ل   ي ق وم   و ًل   ،ع   .(3)«الن اس   ف ي س 

َبانَ ففي الحديث الجنة،  الناسعفَّ عن سؤال لمن  وقد تكفل النبي  َعن  َثو 
(4)

 :َقاَل ،
ن ة ؟»: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  أ ل  الن اس  ش ي ئاا، و أ ت ك ف ل  ل ه  ب ال ج  : «م ن  ي ك ف ل  ل ي أ ن  ًل  ي س  ب ان  ، ف ق ال  ث و 

داا ش ي ئاان  ًل  أ ن ا، ف ك ا أ ل  أ ح   .(5)«ي س 

                                                           
 .(1/705،704) كثير، تفسير القرآن العظيم ابنانظر:  (1)
 .(9/64:البخاري حيحص شرح القاري عمدةعليه.)العيني،  فيتصدقون بحاله العلم للناس يكون ل ب ه (: ي ف ط ن   )ًل   (2)
لِ  َبابُ البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعالى:  (3) { ِإل َحاًفا النَّاَس  َأُلونَ َيس   لَ : }َتَعاَلى اللَّهِ  َقو 
لِ  الِغَنى َوَكمُ [ 273:البقرة] ِنيهِ  ِغًنى َيِجدُ  َولَ : » النَِّبي   َوَقو  لِ  «ُيغ  ِصُرواأُ  الَِّذينَ  ِلل ُفَقَراءِ : }َتَعاَلىه ِلَقو   اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ح 
َتِطيُعونَ  لَ  ًبا َيس  ِلهِ  ِإَلى[ 273:البقرة{ ]اأَلر ضِ  ِفي َضر  (، 1479/ح رقم2/125، )[215:البقرة{ ]َعِليم   ِبهِ  اللَّهَ  َفِإنَّ } َقو 

َماِعيلُ  َحدَّثََنا قال:  ،)عبد اهلل بن ذكوان( َنادِ الز   َأِبي َعن   ،)بن أنس( َماِلك   َحدَّثَِني: َقالَ  ،)بن أويس( اللَّهِ  َعب دِ  ب نُ  ِإس 
َرجِ  َعنِ   ( من طريق1039/ح رقم2/719مسلم )وأخرجه  . ُهَري َرة َأِبي َعن   ،)عبد الرحمن بن هــرمــز( اأَلع 

( من طريق محمد 1476/ح رقم2/124وأخرجه البخاري ) الحزامي عن عبد اهلل بن ذكوان به )بنحوه(. المغيرة
( 1039/ح رقم2/719(، وأخرجه مسلم )4539/ح رقم6/32زياد، ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة في )بن 

 )بنحوه(. من طريق عطاء بن يسار، ثالثتهم )محمد، وعبد الرحمن، وعطاء( عن أبي هريرة 
(4 ): ب ان   (.31)سبقت ترجمته، انظر: ص ث و 
(، قال: َحدَّثََنا ُعَبي ُد اللَِّه 1643/ح رقم2/121كراهية المسألة، )سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب أبو داود، ( 5)

األحول(، َعن  يمان بن سل(، َحدَّثََنا ُشع َبُة )بن الحجاج(، َعن  َعاِصٍم )العنبري ب ُن ُمَعاٍذ، َحدَّثََنا َأِبي )معاذ بن معاذ
َبانَ  والحاكم  (،1433/ح رقم2/98الطبراني في الكبير )و  وأخرجه.  َأِبي ال َعاِلَيِة )رفيع بن مهران(، َعن  َثو 

من طريق عبيد اهلل بن معاذ به )بنحوه(. وأخرجه أحمد  (1/181(، وأبو ُنعيم في الحلية )1500/ح رقم1/571)
( من طريق محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج به 646/ح رقم1/421(، والروياني )22374/ح رقم37/57)

راشد  معمر بنأخـــرجــه و مـن طــريـق شـريك بن أبـي شريــك،  (22366/ح رقم37/49مد )أح)بنحـــوه(. وأخـرجــه 
كالهما )شريك، ومعمر(  (،3245/ح رقم5/166) البيهقي في الش عبمن طريقه و  (،20009/ح رقم11/91)

(، 2382/ح رقم3/76(، وفي الكبرى )2590/ح رقم5/96وأخرجه النسائي ) عن عاصم األحول به )بنحوه(.
(، وابن 1087/ح رقم2/334والطيالسي )، (22385/ح رقم37/67(، وأحمد )1837/ح رقم1/588وابن ماجه )

/ح 1/424والروياني )، (2064/ح رقم3/1114في األموال ) وابن زنجويه (،2776/ح رقم1/407الجعد )
(، وفي معرفة الصحابة 1/181(، وأبو ُنعيم في الحلية )1435/ح رقم2/98ي في الكبير )(، والطبران649رقم
 (  =3244/ح رقم5/165(، وفي الش عب )7875/ح رقم4/330والبيهقي في الكبرى ) (،1417/ح رقم1/504)
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ُفلُ  َمن  : "قوله  َألَ  لَ  َأن   ِلي َيك   أن نفسه على يلويلتزم  يضمن": أي من َشي ًئا النَّاَس  َيس 
 ه بها دخول الجنة؛ ": أي أضمن وأكفل لِبال َجنَّةِ  َلهُ  َوَأَتَكفَّلُ " الناس شيًئا، سؤال عن ويستغن يستعفف

 .(1)باهلل والثقة الرَّجاء قوة دليلو  اهلل على توكل المخلوقين سؤال ترك ألن
 ، والنصيحة لوًلة أمر المسلمين ولزوم جماعتهم: إخالص العمل_ ثامناا

قال اهلل تعالى: وأمته من بعده بإخالص العبادة هلل وحده،   تعالى النبيأمر اهلل لقد 
ِمُروا َوَما﴿

ُ
ينَ  ََلُ  ُُمِْلِصيَ  اَّللََ  ِِلَْعبُُدوا إََِل  أ على النصح  ما حث النبي ك[، 5:البينة] ﴾ُحنََفاءَ  اِلِّ

على اعتقاد واجتماع  لولة أمر المسلمين وعامتهم، وحث أيًضا على لزوم جماعتهم، ورتَّب النبي 
، ثَاِبٍت  ب نِ  َعن  َزي دِ هذه الِخَصال الثالث ثواًبا عظيًما، وأجًرا جزياًل، أل وهو دخول الجنة، فَ 

ر  » َيَقول: َقاَل: َسِمع ُت َرُسوِل اللَِّه  ر أا  الل ه   ن ض  ن ا س م ع   ام  يثاا، م  د  ف ظ ه   ح   ه و   م ن   إ ل ى اه  ف أ د   ف ح 
ف ظ   ن ه ، أ ح  ام ل   ف ر ب   م  ر ب   ب ف ق يه ، ل ي س   ف ق ه   ح  ام ل   و  ن ه   أ ف ق ه   ه و   م ن   إ ل ى ف ق ه   ح   ق ل ب   ي ع ت ق د   ًل  ، م 
ل م   ل ى م س  ث   ع  ، ث ال  ال  ل   إ ًل   خ ص  ن ة   د خ  ؟ م ا: ق ل ت  : ق ال   .«ال ج  ص  : »ق ال   ه ن  ال  ،ا إ خ  ة   ل ع م ل  يح   و الن ص 
ة   ، ل و ًل  ر  وم   ال  م  ل ز  م اع ة ، و  ت ه م   ف ِإ ن   ال ج  و  يط   د ع  ر اء ه م   م ن   ت ح   .(2)«و 

                                                           

يضر ما والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، وًل . (بمعناه) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان = 
ولكن ل يضره، (، 153أورده ابن أبي حاتم في المراسيل ) _ عــاصم بن سليمان الحول: :من إرسال كل منقيل 

، "الـكثير اإلرس ثقةقال عنه ابن حجر: " ع بن مهران:يرف_ أبو العالية فلم يرسل عن أبي العــاليـــة رفيع بن مهران. 
، والعالئي في جامع التحصيل (58ص) في المراسيل حاتم أبي ابن، وأورده (210ص تقريب التهذيبابن حجر، )

ديث ــصّحح الحوقــد  وعليه فالحديث إسناده صحيح.. (، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن ثوبان 175)ص
ي (، واأللباني صحيح أب1210وصّحـح إسنـــــاده المنذري فــي الترغيب والترهيب )ح رقم (،1500)ح رقم مــاكــــالح

(، وشعيب األرنؤوط في تحقيقــه لسنن 6604(، وفي صحيح الجامع الصغير )ح رقم1450األم )ح رقم –داود 
 (.1644أبي داود )ح رقم

 .(10/429) الصغير الجامع شرح انظر: الصنعاني، التنوير (1)
َمُة ب ُن 235/ح رقم1/302سنن الدارمي، المقدمة، باب القتداء بالعلماء، )الدارمي،  (2) َبَرَنا ِعص  (، قال: َأخ 

مَ  ِل، َحدَّثََنا َحَرِمي  ب ُن ُعَماَرَة، َعن  ُشع َبَة )بن الحجاج(، َعن  ُعَمَر ب ِن ُسَلي َماَن، َعن  َعب ِد الرَّح  ِن ب ِن َأَباَن ب ِن ال َفض 
 (،3660/ح رقم3/322أبو داود )وأخرجه . َأِبيِه )أبان بن عثمان(، َقاَل: َخَرَج َزي ُد ب ُن ثَاِبٍت  ُعث َماَن، َعن  

(، 94/ح رقم1/45(،وابن أبي عاصم في السنة )181/ح رقم1/30في الزهد )و (، 21590/ح رقم35/467وأحمد )
 (،67/ح رقم1/270وابن حبان )(، 5816/ح رقم5/363والنسائي في الكبرى ) (،163/ح رقم1/79وفي الزهد )

 الطيالسي( من طريق يحيى بن سعيد القطان )مختصًرا(، وأخرجه 2/140والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه )
والبيهقي (، 680/ح رقم2/454وابن حبان )(، 2656/ح رقم5/33الترمذي )ومن طريقه  (،616/ح رقم1/503)

( )مختصًرا(، 1/245، وفي العتقاد )(802/ح رقم1/324ب )(، وفي اآلدا1606/ح رقم2/245في الش عب )
/ح 1/154ابن أبي الدنيا في الزهد )من طريق محمد بن جعفر، و  (4105/ح رقم2/1375ابن ماجه )أخرجه و 

 =  (،4890/ح رقم5/143الطبراني في الكبير )أخرجه و من طريق إسماعيل بن إبراهيم )مختصًرا(،  (331رقم
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 القلوب هاب حصلَ تَ س  تُ  الخصال هذه هاألنهذه الِخَصال الثالث بالذكر؛  وقد خصَّ النبي 
 الجزيل الثواب لبتحصي جديًرا المسلم يكون عليها القلب وعقد وباستشعارها النفوس، بها بهذَّ وتُ 

 .أل وهو دخول الجنة العظيم واألجر
ب الِغل والِغش، وهو فساد القلواجتماع هذه الِخصال الثالث في القلب سبب في نفي 

َنع إخالصه هلل فالمخلص وَسَخائمه،  دواعي نصرفتا قد نهأل ؛جمَلة ويزيله ويخرجه قلبه غل يم 
رادته قلبه  نِلَِْصَِف  َكَذلَِك ﴿ :ىَتَعالَ  َقالَ  َكَما ،والغش للغل َموِضع ِفيهِ  يب ق َفلم ربه مرضاة ِإَلى وا 
وءَ  َعنْهُ   ،ال َخاَلص يلسب هو ، فاإلخالص[24:يوسف] ﴾الُْمْخلَِصيَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِنَهُ  َوالَْفْحَشاءَ  السُّ

 يةافمنَ  ايضً أ َهَذا سلمينالم ئمةأ مان، ومناصحةاأل َخاتم واليمان ،السَّالَمة مركب هو واإلسالم
 من بِرئ فقد ةمواأل ئمةاأل نصح َفمن ،ِضّده ِهيَ  ِإذ   ،الغل جامعتُ  َل  النَِّصيَحة َفِإن؛ شوالغِ  لللغِ 
 للزومه حبهاص نفاِ  ؛شوالغِ  لالغِ  من قلبال ريطهجماعة المسلمين سبب في ت كما أن ُلُزوم ل،الغِ 

 َما ويسره ،يسؤوهم امَ  ويسوؤه ،َلَها يكره َما َلُهم َويكرهُ  ،لَنفِسهِ  يحب َما َلُهم يحب ال ُمسلمين جَماَعة
 .(1)بالطعن واشتغل َعن ُهم ازانح من ِبِخاَلف َوَهَذا ،يسرهم

                                                           

(، 184/ح رقم1/175(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم )3/ح رقم1/164محدث الفاصل )= والرامهرمزي في ال
( من طريق حجاج بن 9855/ح رقم12/539أخرجه البيهقي في الش عب )و من طريق عمر بن مرزوق )بنحوه(، 

سماعيل، وعمر، وحجاج( عن شعبة بن الحجا ج به. محمد )مختصًرا(، ستتهم )يحيى، وأبو داود، ومحمد، وا 
( من طريق عباد بن شيبان 4924/ح رقم5/154(، والطبراني في الكبير )230/ح رقم1/84وأخرجه ابن ماجه )

. (بنحوه)من طريق عجالن مولى فاطمة  (7271/ح رقم7/201. وأخرجه الطبراني في األوسط )(امختصرً )
وهب( و  ،عجالن، و الثتهم )عباد. ث(امختصرً ) ( من طريق وهب4925/ح رقم5/154وأخرجه الطبراني في الكبير )

ن أبي ب حرم يُّ بن ع م ار ة : _ والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، وًل يضر ما قيل في:. عن زيد بن ثابت 
ِريّ  ، والعتكّي نسبة هــــ(201)ت حفصة، واسمه نابت بالنون، وُيقال: ثابت بالثاء العتكّي، مولهم، َأُبو روح الَبص 

 وثقه، [(9/227) ألنسابالسمعاني، ا(، 5/556)تهذيب الكمال ]انظر: المزي،  بطن من األزد،إلى العتيك، وهو 
 ان في الثقات،ـره ابن حبـ(، وذك98ص رواية الدارمي – ن معينـاريخ ابـتابن معين، )ابن معين فقــال: "صدوق"، 

 عة أقوال أبي الحسن الدارقطنيموسو المسلمي وآخرون، ، )"ثقة"(، وقال الدارقطني: 8/216الثقات:ابن حبان، )
أبو حاتم:  وتوسط فيه (،1/318الكاشف:الذهبي، ، )"ثقة"(، وقال الذهبي: 1/192في رجال الحديث وعلله،

ا معناه أنه صدوق، ولكن كانت فيه (، وقال أحمد فيه كالمً 3/307الجرح والتعديل:ابن أبي حاتم، ، )"صدوق"
(، وقال ابن حجر: 1/239موسوعة أقوال أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله:انظر: النوري وآخرون، غفلة، )

)الضعفاء الكبير،  وذكره العقيلي في الضعفاء، (،156تقريب التهذيب صابن حجر، ، )"صدوق يهم"
(، 2656الترمذي )ح رقم ن الحديثوقد حسّ  وعليه فالحديث إسناده صحيح. .قلت: هو ثقة(، 1/270للعقيلي:

 (.67(، واألرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان )ح رقم404في السلسلة الصحيحة )ح رقم األلبانيناده صّحح إسو 
 بتصرف. (1/72) السعادة دار ابن القيم، مفتاح (1)
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 _ الحكم بين الناس بالعدل:تاسعاا
ضارة رمز لحالقضاء بجانب القضاء عناية كبيرة، وجعل العدل في  لقد اعتنى اإلسالم

 ألنواع عالمان والسد، وطيب تعايشها الجتماعي، ومالذ المظلوموأصالة حياتها، وتقدمها،  الشعوب
 في ونيكول، رسله قضاة بين الناس؛ ليحكموا بينهم بالعدل ، وألهمية القضاء جعل اهلل المظالم
بعدهم  لمن يأتي اقويمً  اطريقً  يكون ما القضاء في والعدل والهتداء القتداء أسباب من أحكامهم

رِْض  ِف  َخِليَفةً  َجَعلْنَاكَ  إِنَا َداُوودُ  يَا﴿من القضاة، قال تعالى: 
َ
 ﴾بِاِْلَقِّ  انَلاِس  َبْيَ  فَاْحُكمْ  اْْل

نَْزنْلَا إِنَا﴿: مخاطًبا نبيه  ، وقال اهلل [26:ص]
َ
 بَِما انلَاِس  َبْيَ  ِلَْحُكمَ  بِاِْلَقِّ  الِْكتَاَب  إَِِلَْك  أ

َراكَ 
َ
 .[105:النساء] ﴾َخِصيًما لِلَْخائِنِيَ  تَُكنْ  َوََل  اَّللَُ  أ

ه ، ول يقوم بهذعلى أكمل وجه لبد من القيام بهان الناس مهمة عظيمة، فالقضاء بي
ن لمن قام بأدائها مكانة مرموقة يوم إلتيان بحقها، لذلك كا لحملها واالمهمة إل من هو أهاًل 

ٍرو َرِضَي اهلل َعن ُهَما ب نِ  اهللِ  َعب دِ  َعن  القيامة، فقد جـاء في الحديث  : اهلِل  َرُسولُ  الَ قَ : ، َقالَ َعم 
ين   إ ن  » ط  ن د   ال م ق س  ل ى الل   ع  ن اب ر   ع  ، م ن   م  م ن   ي م ين   ع ن   ن ور  ك ل ت ا ،الر ح  ، د ي ه  ي   و  ين   ي م ين  ل ون   ال ذ   ي ع د 
م   ف ي ك م ه  م ا و أ ه ل يه م   ح  ل وا و   .(1)«و 

القاضي الُمق ِسط هو الجنة، وأن مصير أن مصير  بل بيَّن؛ على ذلك ولم يقتصر النبي 
(2)ُبَري َدةَ َعن  ، الجائر والجاهل هو نار جهنمالقاضي 

،   اللَّهِ  َرُسولِ  َعن ،  َاة  »: َقال ث ة ، ال ق ض   ث ال 
، ف ي اث ن ان   د   الن ار  و اح  ن ة ، ف ي و  ل   ال ج  ل م   ر ج  ق   ع  ن ة ، ف ي ف ه و   ب ه   ف ق ض ى ال ح  ل   ال ج  ر ج  ى و   ل لن اس   ق ض 
ل ى ه ل   ع  ، ف ي ف ه و   ج  ل   الن ار  ر ج  ار   و  م   ف ي ج  ك   . (3)«الن ار   ف ي ف ه و   ال ح 

                                                           
، كتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي مسلم صحيحمسلم،  (1)

 ،حمد()عبد اهلل بن م َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 1827/ح رقم1458/ 3) المشقة عليهم،عن إدخال 
ٍب، ب نُ  َوُزَهي رُ  ٍرو ن  عَ  ُعَيي َنَة، ب نُ  ُسف َيانُ  َحدَّثََنا: َقاُلوا ُنَمي ٍر، اب نُ َو)محمد بن عبد اهلل(  َحر   َعن   ِديَناٍر، اب نَ  َيع ِني َعم 
ِرو ٍس، ب نِ  َعم  ٍرو  ب نِ  اهللِ  َعب دِ  َعن   َأو   انفرد به مسلم دون البخاري. .َعم 

ي د ة : (2)  ساسان، أبو :لوقي الحصيب، : أبووقيل سهل، : أبووقيل اهلل، َعب د أبا يكنى األسلمي، الحصيب بن ب ر 
، وشهد الحديبية، مشاهده معه فشهدبعد أحد،  ، قدم على النبي يشهدها ولمبدر  قبل أسلم اهلل، َعب د أبو والمشهور

غازًيا  نهام خرج ثم البصرة، إلى تحول ثم المدينة ساكني من وكان ،تحت الشجرة الرضوان بيعة بايع ممن كانو 
، (1/185)في معرفة األصحاب  الستيعاب]انظر: ابن عبد البر،  .ودفن فيها حتى مات بمرو أقامف، خراسان إلى

 [.(1/367) الغابة أسدابن األثير، 
 (، قال:2315/ح رقم2/776ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ) (3)

َماِعيلُ  َحدَّثََنا َبةَ  ب نُ  ِإس   َحِديثُ  َلو َل : َقالَ  ،ى بن دينار()يحي َهاِشمٍ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َخِليَفةَ  ب نُ  َخَلفُ  َحدَّثََنا: الَ ــقَ  َتو 
(، 3573/ح رقم3/299أبو داود ) وأخرجه .)بريدة بن الحصيب األسلمي(  َأِبيهِ  َعن   ُبَري َدَة، اب نِ )عبد اهلل( 

 ( من طريق محمد بن حسان، وأخرجه الطحاوي    =19732/ح رقم14/222والبيهقي في معرفة السنن واآلثار )
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( من طريق سعيد بن 5891/ح رقم5/397ي الكبرى )(، والنسائي ف55/ح رقم1/44= في شرح مشكل اآلثار )
( من طريق سعيد بن 20354/ح رقم10/199(، وفي الكبرى )3270/ح رقم4/136سليمان، وأخرجه البيهقي )

( من طريق أحمد بن يزيد، أربعتهم 1657/ح رقم2/879منصور، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )
(، 1322/ح رقم3/605خلف بن خليفة به )بنحوه(. وأخرجه الترمذي ) )محمد، وسعيد، وسعيد، وأحمد( عن

(، 336/ح رقم1/193(،وابن األعرابي في معجمه )66/ح رقم1/94(، والروياني )4468/ح رقم10/337والبزار )
/ح 4/102(، والحــاكم )6786/ح رقم7/39(، وفي األوسط )1154/ح رقم2/20والطبراني في الكبير )

/ح 10/34(، وفي الش عب )20355/ح رقم10/199(، وفي الكبرى )3268/ح رقم4/136قي )(، والبيه7013رقم
( من طريق سعد بن عبيدة، وأخرجه 1656/ح رقم2/878(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم )7125رقم

( من طريقي الحكم بن عتيبة ويونس بن خباب، وأخرجه الحاكم 6757/ح رقم7/30الطبراني في األوسط )
( من طريق حكيم بن جبير، 1658/ح رقم2/879(، وابن عبد البر في جامع بيان العلم )7012/ح رقم4/101)

واتـه والحديث إسناده متصل، ور أربعتهم )سعد، والحكم، ويونس، وحكيم( عن عبد اهلل بن بريدة به )بمعناه(. 
 سهل، أبو: القويُ  سليمان، أبو ي،قفِ الثَّ  زيد بن انـسليم بنة: _ إسماعيل بن توب: ثقـات، وًل يضر ما قيل في

 الخليلي: "عالًما كبيًرا مشهوًرا"، قال، (3/54الكمال: تهذيبالمزي، )هــــ(. 247)ت الطائف من وأصله قزوين، نزيل
ات، وزاد فقــال: "مستقيم األمر في وذكره ابن حبان في الثق، (2/702:الحديث علماء معرفة في اإلرشاد)الخليلي، 

، (2/162:والتعديل الجرح، وقال أبو حاتم: "صدوق"، )ابن أبي حاتم، (8/102)ابن حبان، الثقـات:ديث"، الح
ابن حجر، ، وقال ابن حجر: "صدوق"، )(1/244الكاشف:الذهبي، )وقال الذهبي: "صدوق صاحب حديث"، 

 ،طثقات"، )معروف واألرنؤو روى عنه جمع غفير من الفقد  "ثقة،، وقال مصنفـا التحرير: (106ص التهذيب تقريب
  هو ثقة.قلت:  (،1/130تحرير تقريب التهذيب:
 سكنهاف واسط إلى انتقل ثم بالكوفة كان برام األشجعي، أبو أحمد الواسطي، بن صاعد بن_ خلف بن خليفة: 

أشجع. ]انظر: المزي،  قبيلة إلى ، واألشجعي نسبةهــــ(181)ت وفاته حين إلى بها فأقام بغداد إلى تحول ثم مدة
 الفالج أصابهابن سعد فقال: "ثقة"، وقال مرة: "وثقه  ،[(1/263) ، السمعاني، األنساب(8/285) الكمال تهذيب
وقال ابن معين: "ليس به بأس  ،(7/313الكبرى: الطبقات، ابن سعد) "،واختلط وتغير ضعف حتى موته قبل

، (144ص، الثقات ،لعجلي)ا وقال العجلي: "ثقة"، ،(3/290الدوري:رواية –معين  ابن ، تاريخنصدوق"، )ابن معي
أس"، وقال وقال النسائي: "ليس به ب "،حديثه عليه فاضطرب خرف هـلكن ثقة، صدوقوقــال عثمــان بن أبي شيبة: "

 ،(3/152،151:التهذيب تهذيب ،ابن حجر"، )صحيحة فروايته التغير قبل منه سمع منمسلمة األندلسي: "ثقة 
 الثقات أسماء تاريخابن شاهين،  ،(6/269) الثقات، حبان ابن ]انظر:، ، وابن شاهين في الثقاتوذكره ابن حبان

وابن عمار الموصلي (، 3/369:والتعديل الجرح ،حاتم أبي ابنأبو حاتم فقال: "صدوق"، ) وتوسط فيه[، (78ص)
 ،ليس به بأس: وابن عدي فقال (،8/288)المزي، تهذيب الكمال: ،فقال: "ليس به بأس، ولم يكن صاحب حديث"

 الذهبيو  ،(3/516الرجال: ضعفاء فيانظر: ابن عدي، الكامل )ول أبرئه من أن يخطئ أحياًنا في بعض رواياته، 
 تقريبابن حجر، ، )"اآلخر في اختلط صدوق، وابن حجر فقال: "(1/374:فقال: "صدوق"، )الذهبي، الكاشف

 لرجالا ومعرفة العللأحمد، وأنكر رؤيته لعمرو بن حريث، )انظر: أحمد بن حنبل،  وضعفه ،(194ص التهذيب
، وابن الكيال في   (114ص) ، وذكره سبط ابن العجمي في الغتباط(3/129،112، اهلل عبد ابنه رواية -

 =.هذا الحديث، فقد ت وبعفي ذلك ر، ولكن ًل يضـره قـلت: هو ثقة اختلط في اآلخ، (155ص)النيرات  الكواكب
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ا على كون هيمكن للمسلم أن يستدل بالتي عالمات الثمة فالقضاء بين الناس بالقسط من 
 ،وباطًنا ًراظاه بأخالقها، وتخلقه بها، اتصافه بحسب أو أهل النار؛ وذلك أصحابها من أهل الجنة

َفاتِ  َبابُ في شرحه لصحيح مسلم: " النووي اإلمام بوَّب وعليه  َأه لُ  الد ن َيا ِفي َهابِ  ُيع َرفُ  الَِّتي الص 
(2)ال ُمَجاِشِعي   ِحَمارٍ  ب نِ  ِعَياضِ  حديث على هذا تبويبه جعل وقد، (1)"النَّارِ  َوَأه لُ  ال َجنَّةِ 

،  ََّأن 
مٍ  َذاتَ  َقالَ  ، اهللِ  َرُسولَ  ن ة   أ ه ل  »: ُخط َبِتهِ  ِفي َيو  ث ة   ال ج  ط   س ل ط ان   ذ و ث ال  دِّق   م ق س  ف ق ، م ت ص   م و 
ل   ر ج  يم   و  ب ى ذ ي ل ك لِّ  ال ق ل ب   ر ق يق   ر ح  ، ق ر  ل م  م س   الن ار   و أ ه ل  : ق ال   ،(3)ي ال  ع   ذ و م ت ع فِّف   و ع ف يف   و 
س ة   م  يف  : خ  ع  ب ر   ًل   ال ذ ي الض  ين   ،(4)ل ه   ز  ائ ن   ،م اًلا  و ًل   أ ه الا  ي ب ت غ ون   ًل   ت ب عاا ف يك م   ه م   ال ذ  ي و ال خ   ال ذ 

ف ى ًل   ان ه ، إ ًل   د ق   و ا  ن   ط م ع ، ل ه   ي خ  ل   خ  ر ج  ب ح   ًل   و  ي و ًل   ي ص  ع ك   و  و ه   إ ًل   ي م س  اد  م ال ك   أ ه ل ك   ع ن   ي خ   و 
ذ ك ر  » ل   «و  ب   أ و   ال ب خ  ير   ال ك ذ   .(6)«(5)ال ف ح اش   و الشِّن ظ 

                                                           

 ،(207ص) التحصيل (، والعالئي في جامع111أورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص= _ عبد الل بن ب ريدة: 
حاكم في صححه ال وعليه فالحديث إسناده صحيح.ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن أبيه ُبريدة األسلمي. 

، وصّحح (78ص)(، وصححه العراقي في المغني عن حمل األسفار 7013المستدرك، ووافقه الذهبي )ح رقم
(، وفي غاية 3735(، وفي مشكاة المصابيح )ح رقم4446الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم

 ثحدياألرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: "(، وقال شعيب 2614(، وفي إرواء الغليل )ح رقم175المرام )ح رقم
 (.2315" )ح رقموشواهده بطرقه صحيح

 .(17/197) مسلم على النووي النووي، شرح (1)
ي اض   (2) : ب ن   ع  م ار   سكن يمي،التم المجاشعي مجاشع بن سفيان بن محمد بن عقال نب ناجية نب حمار يأب نب ح 

 من َكانَ  ألنه ؛ اللَّه ولرس ثياب يف إل يطوف ل مكة قدم إذا وكان ا،قديمً   اهلل لرسول اصديقً  ، وكانالبصرة
، (3/1232في معرفة األصحــاب ) ابــالستيع]انظر: ابن عبد البر،  .أحمسي ثوب في إل يطوفون ل الذين الجملة

 ([.4/625ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة )
(: ذ و )م ت ع فِّف   (3) ي ال  أي ل يحمله حب العيال ول خوف رزقهم على ترك التوكل بارتكاب سؤال الخلق، وتحصيل  ع 

 .(7/3106:المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةالمال الحرام. )المال القاري، 
ب ر   ًل  ) (4) ُبُرهُ  له لعق ل أي :(ل ه   ز   الحديث غريب يف النهاية)ابن األثير،  .يينبغ ل ام ىعل اإلقدام عن وينهاه َيز 

 .(293/ 2:واألثر
ير) (5) اش   الشِّن ظ  ، (2/504) رواألث الحديث غريب في النهاية]انظر: ابن األثير،  .قالُخل السَّي ىءُ  هو :(ال ف ح 

 [.(3/258) األنوار بحار مجمعالَفتَِّني، 
مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة  (6)

َمِعي   َغسَّانَ  َأُبو َحدَّثَِني(، قال: 2865/ح رقم4/2197وأهل النار، )  ب نُ  َوُمَحمَّدُ  ،)مالك بن عبد الواحد( ال ِمس 
دُ  ال ُمثَنَّى،  َأِبي َحدَّثَِني ِهَشاٍم، ب نُ  ُمَعاذُ  َحدَّثََنا :َقاَل  - ال ُمثَنَّى َواب نِ  َغسَّاَن، أِلَِبي َواللَّف ظُ  - ُعث َمانَ  ب نِ  َبشَّارِ  ب نُ  َوُمَحمَّ

يِر، ب نِ  اهللِ  َعب دِ  ب نِ  ُمَطر فِ  َعن   ،)بن دعامة السدوسي( َقَتاَدةَ  َعن   ،)هشام الدستوائي(  ِحَمارٍ  ب نِ  ِعَياضِ  ن  عَ  الش خ 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .ال ُمَجاِشِعي  
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 طسِ ق  المُ  السلطان ذو أحدها، أصناف ثالثة الجنة أهلفي هذا الحديث  لقد عدَّ النبي 
، الفضل رجةد ارتقى ثم بالعدل، سلطانه في ارفس الناس على سلطان له كان من وهو دق،صَ تَ المُ 

 ،عموًما لمينالمس يرحم بل قرابته، برحمته يخص ل الذي القلب الرقيق الرحيموالصنف الثاني 
 وهو العيال، ذو المتعفف العفيفهو  الثالثالصنف و  ،واإلحسان الفضل أهل القسمين أن فتبين
 يديأ في عما العفة أعني الجود، نوعي أحد وهذا عنهم، عفففيت الناس عند ما إلى يحتاج من

 .(1)الحاجة مع ماسيَّ  ل الناس،
أهل الجنة في هذه الثالثة أصناف؛ ألنه ما من أحد يستحق أن  وقد َحَصَر النبي 

ذايكون من أهل الجنة، إل وهو داخل ضمن هذه األصناف، وُيؤكد ذلك ما قاله الطيبي: "  وا 
 أن له قويح الجنة يدخل أن يستأهل أحًدا تجد لم فلعلك اختالفها، على العباد أحوال استقرأت
 .(2)"عنها خارج غير األقسام هذه تحت مندرج وهو إل أهلها، من يكون

 عاشراا_ الرحمة والرفق بالحيوان:
الحيوان،  لَ مِ إلى أن شَ حثه  بل تعدَّ لم يقتصر حث اإلسالم على الرحمة والرفق باإلنسان، 

 إلى اناإلحسالتي تبين أن  السنة النبوية نصوص توافرتو بالحيوان، على الرحمة فقد حض 
 درجات أعلى إلى األحيان بعض فيباإلنسان  تصل قد التي العبادات من عبادة به والرفق الحيوان
ذ  »: ، َعِن النَِّبي  َعن  َأِبي ُهَري َرَة فَ  ،األجر ، ف أ خ  أ ن  ر ج الا ر أ ى ك ل باا ي أ ك ل  الث ر ى م ن  الع ط ش 

ع ل  ي غ ر ف  ل ه   ف ه ، ف ج  ل  خ  ن ة  الر ج  ل ه  الج  و اه ، ف ش ك ر  الل ه  ل ه ، ف أ د خ  ت ى أ ر   .(3)«ب ه  ح 
 ،مومؤمنه كافرهم كلهم للخلق الرحمة استعمال على الحض ويستفاد من هذا الحديث

 كفرويُ  الذنوب هب اهلل يغفريكون سبًبا في دخول الجنة، و  مما ذلك وأن ،بها والرفق البهائم ولجميع
 أبناء يف ويستعملها الرحمة، من بحظه األخذ في يرغب أن عاقل مؤمن لكل فينبغي الخطايا، به

من إنسان  استرعاه اهلل  عما مسئولإنسان  وكل عبثًا، يخلقه حيوان؛ ألن اهلل لم كل وفى جنسه
 وجده يالذ الكلب سقى الذي أن ترى أل أو بهيمة ل تقدر على النطق وتبين ما بها من الضر،

 .(4)وأدخله الجنة له اهلل فغفر ملكه في يكن لم بالفالة
                                                           

 .(277ص) البوار دار بحال والتعريف النار من انظر: ابن رجب الحنبلي، التخويف (1)
 .(10/3179) السنن حقائق عن الطيبي، الكاشف (2)
(، 173/ح رقم1/45البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر اإلنسان، ) (3)

َحاقُ  َحدَّثََناقال:  َبَرَنا ،)بن منصور( ِإس  َمدِ  َعب دُ  َأخ  مَ  َعب دُ  َحدَّثََنا ،)بن عبد الوارث( الصَّ  ِديَناٍر، ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نُ  نِ الرَّح 
/ح 3/111البخاري ) وأخرجه .ُهَري َرةَ  َأِبي َعن   ،)ذكوان السمان( َصاِلحٍ  َأِبي َعن   ،)عبد اهلل بن دينار( َأِبي َسِمع تُ 

 ( من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به )مطوًل(.2244/ح رقم4/1761(، ومسلم )2363رقم
 .(9/219) البخاري صحيح انظر: ابن بطال، شرح (4)
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 لول والد ي ن:بر والغ  _ البراءة من الك  حادي عشر
لم يقتصر اإلسالم على الحث على مكارم األخالق ومعاليها، بل دعا إلى ترك مكاره 

لذميمة ومن هذه األخالق افي الدنيا واآلخرة،  األخالق واجتنابها؛ ألنها تؤدي بصاحبها إلى الهالك
بالبراءة منها، ورتب على تركها  الِكبر والُغُلول والدَّي ن، فهي من جملة األخالق التي أمر النبي 

َبانَ  َعن  واجتنابها دخول الجنة، فَ  َثو 
(1)

،  ِالنَِّبي   َعن   َق   م ن  »: َقال وح   ف ار  س د   الرُّ  و ه و   (2)ال ج 
ث   م ن   ب ر يء   ل   ث ال  ن ة   د خ  ،: ال ج  ، ال ك ب ر   .(4)«(3)و ال غ ل ول   و الد ي ن 

                                                           
(1)  : ب ان   (.31)سبقت ترجمته، انظر: ص ث و 
ق  ) (2) وح   ف ار  س د   الرُّ  .(2/76:ماجه ابن سنن على السندي حاشية أي من فارق روحه جسده. )السندي، :)ال ج 
 .غل فقد يةخف شيء في خان من وكل، القسمة قبل الغنيمة من والسرقة المغنم في الخيانةالمراد به  (:ال غ ل ول  ) (3)

 .(3/380:واألثر الحديث غريب في النهاية)انظر: ابن األثير، 
 مَّام  هَ  َحدَّثََنا ،)بن مسلم( َعفَّانُ  َحدَّثََنا، قال: (22369/ح رقم53/ 37)مسند أحمد بن حنبل،  أحمد بن حنبل، (4)

 َعن   ،ي الجعد()بن أب َساِلمٍ  َعن   ،)بن دعامة السدوسي( َقَتاَدةُ  َحدَّثََنا: َقاَل  )بن يزيد العطار( َوَأَبانُ  ،)بن يحيى(
َبانَ  َعن   ،)بن أبي طلحة( َمع َدانَ  (، من طريق همام بن يحيى به 22390/ح رقم37/74أحمد ) وأخرجه.  َثو 

( من طريق أبان بن يزيد العطار به )بلفظه(. وأخرجه الترمذي 22434/ح رقم37/109)بنحوه(. وأخرجه أحمد )
والدارمي (، 22427/ح رقم37/104(، وأحمد )2412/ح رقم 2/806ابن ماجه )و  (،1573/ح رقم4/138)
وابن (، 611/ح رقم1/403والروياني )(، 8711/ح رقم8/86)الكبرى  ائي في(، والنس8634/ح رقم3/1688)

(، 2217/ح رقم 2/31(، والحاكم )7751/ح رقم3/369والطبراني في األوسط )، (198/ح رقم 1/427حبان )
من طريق (، 10964/ح رقم5/581الكبرى )في والبيهقي (، 1411/ح رقم1/501وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة )

(، والبيهقي في 2218/ح رقم2/31(، والحاكم )1572/ح رقم4/138أبي عروبة، وأخرجه الترمذي ) سعيد بن
( من طريق أبي عوانة وضاح بن عبد اهلل، ورواية الترمذي ليس فيها معدان، 18208/ح رقم9/173الكبرى )

نة، وشعبة( عن ( من طريق شعبة بن الحجاج، ثالثتهم )سعيد، وأبو عوا22428/ح رقم37/105وأخرجه أحمد )
: ل منك ر ما قيل فيسناده متصل، ورواته ثقات، وًل يضوالحديث إقتادة بن دعامة السدوسي به )بنحوه(. 

 هو التغير ه ل يضر، فقد قال الذهبي: "هذااختالطقلت: (، 30)سبقت دراسته، انظر: ص_عفان بن مسلم: 
وعّده العالئي ، (3/82العتدال: )الذهبي، ميزانأ"، بخطـ هفي دثح ما ألنه ضره؛ وما الموت، مرض تغير من

. (86ص ن،)العالئي، المختلطي"، األول القسم من فهو أحد فيه يتكلم ولم المرض تغير هذافي القسم األول، فقال "
 التحصيل جامع(، والعالئي في 168أورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص: قتادة بن دعامة السدوسي_ 
 بقاتطابن حجر في المرتبة الثالثة من ، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن سالم بن أبي الجعد، وذكره (254ص)

، ولم أقف على رواية صرَّح فيها بالسماع، وحديثه يحتمل التصحيح، ولعله صرَّح بالسماع في (43ص) المدلسين
تدليسه ل يضر، فهو ممن  الجعد:سالم بن أبي  _كتاب من الكتب أو مخطوطة من المخطوطات التي ُفِقدت. 

 حاتم أبي بن، وأورده ا(31ص) المدلسين طبقاتاحتمل العلماء تدليسهم، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من 
 يلقه، ولم ثوبان، من سالم يسمع لم"قال أحمد: (، و 179، والعالئي في جامع التحصيل )ص(79ص) المراسيل
(، ولكن ل يضره، فلم يرسل عن ثوبان = 4/181:والتعديل الجرحابن أبي حاتم، ) ،"طلحة أبي معدان بن وبينهما
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على أن الِكبر من األخالق التي تمنع اإلنسان من دخول الجنة، فجاء في  نصَّ النبي 
ُعوٍد الحديث  ن ة  م ن  ك ان  ف ي »َقاَل:  ، َعِن النَِّبي  َعن  َعب ِد اهلِل ب ِن َمس  ل  ال ج  ث ق ال  ق ل ب ه  ًل  ي د خ   م 

: « ذ ر ة  م ن  ك ب ر   ل ه  ح س ن ةا، ق ال  ن ع  س ناا و  ب ه  ح  بُّ أ ن  ي ك ون  ث و  ل  ي ح  : إ ن  الر ج  ل  م يل  »ق ال  ر ج  إ ن  الل  ج 
، ال ك ب ر  ب ط ر   م ال  بُّ ال ج  ط   (1)ي ح  قِّ، و غ م   .(3)«الن اس   (2)ال ح 

 والمرادوجب لدخول النار، ومانع من دخول الجنة، الِكبر مُ أشار هذا الحديث إلى أن 
 تكبر أماو  ، اهلل عبادة عن الكبر هو النار وجبويُ  الجنة ميحر   منه ذرة مثقال يكون بر الذيالكِ ب

 أخرج الذي فهو ذلك ونحو والبيوت باآلباء الفخر قبيل من بعض على بعضهم اآلدميينالناس و 
 .(4)الجنة من إبليس
 _ من ق ت ل  دون ماله مظلوماا:عشرثاني 

لى ل إالذي يصذاك لم هو لم بشتى أشكاله وصوره، ولعل أشد الظُ م اإلسالم الظُ حرَّ لقد 
، وقد م الضعيفظلِ عند العرب في الجاهلية، حيث كان القوي يَ  اسفك الدم، وهذا ما كان منتشرً 

شنيعة، ر من تلك األفعال الم حذَّ دي، لكن اإلسالعتَ يعتدي عليه فيقتله دون أن ُيحاسب ذلك المُ 
اء في فقد ج دون ماله، اجعل الجنة جزاًء لمن قتل مظلومً  د الظالمين بأشد العقاب، بينماوتوعَّ 

ر الحديث  م ن  ق ت ل  »َقاَل:   ، َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ َرِضَي اللَُّه َعن ُهَماب ِن ال َعاِص  وٍ َعن  َعب ِد اللَِّه ب ِن َعم 
ن ة  د ون    .(5)«م ال ه  م ظ ل وماا ف ل ه  ال ج 

                                                           

اكم وقد صّحح الحديث الح وعليه فالحديث إسناده صحيح.= في هذا الحديث، فبينهما معدان بن أبي طلحة. 
(، وفي السلسلة 6411(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم2218في المستدرك، ووافقه الذهبي )

(، وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه 1351)ح رقم والترهيب الترغيب صحيحوفي  ،(2785ح رقم)الصحيحة 
 (.22370لمسند أحمد: "إسناده صحيح" )ح رقم

. ا. وقيل: أن يتجبر عند الحق فال يراه حقً ا من توحيده وعبادته باطاًل هو أن يجعل ما جعله اهلل حقً  :)ب ط ر  ) (1)
 (.1/135النهاية في غريب الحديث واألثر:انظر: ابن األثير، وقيل: أن يتكبر عن الحق فال يقبله. )

ط  )( 2) قار :(غ م  ِتهانة والس تح   (.3/387في غريب الحديث واألثر: النهايةابن األثير، ). الَغم ط: الس 
ُد ب ُن 91/ح رقم1/93صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيانه، )مسلم،  (3) (، قال: َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ

اٍد، َقاَل اب نُ  َيى ب ِن َحمَّ ب َراِهيُم ب ُن ِديَناٍر، َجِميًعا َعن  َيح  ُد ب ُن َبشَّاٍر، َواِ  اٍد، ا ال ُمثَنَّى، َوُمَحمَّ َيى ب ُن َحمَّ ل ُمثَنَّى: َحدَّثَِني َيح 
ِلَب، َعن  ُفَضي ٍل )بن عمرو( َبَرَنا ُشع َبُة )بن الحجاج(، َعن  َأَباَن ب ِن َتغ  ، َعن  ِإب رَ  َأخ  ،  ()بن يزيد اِهيمَ ال ُفَقي ِمي  النََّخِعي 

ُعو  ( من طريق الفضيل 91/ح رقم1/93مسلم ) وأخرجه .ٍد َعن  َعل َقَمَة )بن قيس النخعي(، َعن  َعب ِد اهلِل ب ِن َمس 
ران من طريق األعمش سليمان بن ِمهالجزء والصفحة ورقم الحديث . وفي نفس (امختصرً )بن عمرو الفقيمي به 

 .(بنحوه)عن إبراهيم بن يزيد النخعي به 
 .(2/100) الصحاح معاني عن اإلفصاحابن ُهَبيَرة،  انظر: (4)
َبَرنِ (، قــال: 4086/ح رقم7/115النســائي، سنن النســائي، كتـــاب تحريـم الـــدم، من قتل دون مــالـــه، ) (5)  =   يــَأخ 
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وقد شرع اإلسالم للمظلوم الحق في الدفاع عن نفسه عند تعرضه للظالم الذي يريد 
ل  إ ل ى ر س ول  الل  ، َقاَل: َعن  َأِبي ُهَري َرَة ، هتداء على مالالع اء  ر ج  : ي ا ر س ول  الل ، ج  ، ف ق ال 

اء   : أ ر أ ي ت  إ ن  ج  ذ  م ال ي؟ ق ال  ل  ي ر يد  أ خ  ه  م ال ك  »ر ج  : أ ر أ ي ت  إ ن  ق ا« ف ال  ت ع ط  : ق ال  « ق ات ل ه  »ت ل ن ي؟ ق ال 
 : : أ ر أ ي ت  إ ن  ق ت ل ن ي؟ ق ال  : «ف أ ن ت  ش ه يد  »ق ال  : أ ر أ ي ت  إ ن  ق ت ل ت ه ؟ ق ال   .(1)«ه و  ف ي الن ار  »، ق ال 

                                                           

)بن أبي أيوب(  َسِعيد   َحدَّثََنا: َقالَ  د()بن يزي اللَّهِ  َعب دُ  َأن َبَأَنا: َقالَ  النَّي َساُبوِري   ِإب َراِهيمَ  ب نِ  َفَضاَلةَ  ب نُ  اللَّهِ  ُعَبي دُ = 
َودِ  َأُبو َأن َبَأَنا: َقالَ  َس  َمِن، َعب دِ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  األ  ِرَمةَ  َعن   الرَّح  ِرو ب نِ  للَّهِ ا َعب دِ  َعن   ،)مولى ابن عباس( ِعك  ال َعاِص  ب نِ  َعم 

( من طريق عبيد اهلل بن فضالة به )بلفظه(. 3535/ح رقم3/452النسائي في الكبرى ) وأخرجه .َرِضَي اهلل َعن ُهَما
(، والقطيعي في جزء األلف دينار 7084/ح رقم11/656(، وأحمد )2480/ح رقم3/136وأخرجه البخاري )

ة م( من طريق عبد اهلل بن يزيد المقرئ به )بنحوه(. وأخرجه أبو ُنعيم في تثبيت اإلما198/ح رقم1/304)
( من 17634/ح رقم8/581( من طريق بشير بن موسى، وأخرجه البيهقي في الكبرى )185/ح رقم1/366)

( من طريق السري بن خزيمة، ثالثتهم 6774/ح رقم5/37طريق عباس بن عبد اهلل، وفي معرفة السنن واآلثار )
( 2939/ح رقم3/209ي األوسط ))بشير، وعباس، والسري( عن عبد اهلل بن يزيد به )بلفظه(. وأخرجه الطبراني ف

/ح 7/115من طريق عبد اهلل بن لهيعة عن أبي األسود محمد بن عبد الرحمن به )بمعناه(. وأخرجه النسائي )
/ح 3/209(، وفي األوسط )223/ح رقم1/146(، والطبراني )3536/ح رقم3/452(، وفي الكبرى )4087رقم
ق عبد اهلل بن الحسن )بمعناه(، وأخرجه الطبراني في األوسط ( من طري3/346(، وأبو ُنعيم في الحلية )2939رقم
( من طريق يزيد بن أبي حبيب، بلفظ "من ُقتل دون ماله فهو شهيد"، كالهما )عبد اهلل، 8700/ح رقم8/302)

(، والترمذي 4771/ح رقم4/246ويزيد( عن عكرمة مولى ابن عباس رضي اهلل عنهما به. وأخرجه أبو داود )
(، وأحمد 3537/ح رقم3/453(، وفي الكبرى )4088/ح رقم7/115(، والنسائي )1419/ح رقم4/29)
(، 160/ح رقم1/168(، والخالل في السنة )18562/ح رقم10/113(، والصنعاني )6816/ح رقم11/417)

( من طريق إبراهيم بن طلحة )بمعناه(، وأخرجه النسائي 1636/ح رقم2/799وابن األعرابي في معجمه )
( من طريق عبد اهلل بن صفوان )بمعناه(، وأخرجه 3534/ح رقم3/452(، وفي الكبرى )4085رقم/ح 7/114)

/ح 1/241(، والطبراني في األوسط )18566/ح رقم10/114(، والصنعاني )6522/ح رقم11/74أحمد )
/ح 11/546)( من طريق أبي قالبة عبد اهلل بن يزيد، بلفظ "من ُقتل دون ماله فهو شهيد"، وأخرجه أحمد 789رقم
( من طريق 2617/ح رقم3/101( من طريق شهر بن حوشب )بمعناه(، وأخرجه الطبراني في األوسط )6956رقم

(، ومن طريق سالم بن أبي 2939/ح رقم3/209الحسن بن يسار البصري، ومن طريق عيسى بن طلحة في )
الم( البة، وشهر، والحسن، وعيسى، وس( )بمعناه(، سبعتهم )إبراهيم، وعبد اهلل، وأبو ق6154/ح رقم6/190الجعد )

قيل في  وًل يضر ما والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.
، ولكن ل يضره؛ ألنه لم يرسل عن (158ص)فقد أورده ابن أبي حاتم في المراسيل  :عكرمة مولى ابن عباس

ننه وقـد صّحح الحديث الترمذي في س ح.ــاده صحيه فالحديث إسنـتوعليـا. عبد اهلل بـن عمرو رضي اهلل عنهم
(، وصّحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 6446(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم1420)ح رقم

 (.7084(، وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقم7084لمسند أحمد )ح رقم
 كتاب اإليمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر=صحيح مسلم،  مسلم، (1)
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د اب  ل م ط ل ب  اا ب ة  لث ان ي: اآل  . الع ـام ـة  ال م وج  ن ة   ل ل ج 
على  تعود رفيعةه، فدعا إلى آداٍب اعتنى اإلسالم بما يحقق أمان المجتمع واجتماعلقد 

 دابجملة من اآل يتناول هذا المطلبتعاون وتكافل، و و المجتمع المسلم بالنفع العظيم من وحدة 
 والحقوق العامة الموجبة لدخول الجنة.

 :وح سن تربية البناء _ بر الوالدينأوًلا 
  اهلل حق بعد العباد على حق أعظم وهي ،عبادة من العبادات الجليلة الوالدين بر

ُترّغب في بر الوالدين، وِلِعظم  وسنة رسوله  وقد جاءت النصوص من كتاب اهلل  عليهم،
شأن بر الوالدين قرنا اهلل تعالى حقهما بحقه، فجاء األمر بتوحيده مقروًنا باإلحسان إليهما، قال 

ُكوا َوََل  اَّللََ  َواْعبُُدوا﴿اهلل تعالى:  يِْن  َشيْئًا بِهِ  تُْْشِ ، وقال سبحانه: [36:النساء] ﴾إِْحَسانًا َوبِالَْواِِلَ
ََل  َربَُّك  َوقََض ﴿

َ
يِْن  إِيَاهُ  إََِل  َتْعبُُدوا أ  .[23:اإلسراء] ﴾إِْحَسانًا َوبِالَْواِِلَ

السبل  قربمن أقد رتب الشارع الحكيم على هذا البر عظيم الجزاء في اآلخرة، فجعله لو 
َلِمي  ، فَ وأيسرها لدخول الجنة (1)َعن  ُمَعاِوَيَة ب ِن َجاِهَمَة الس 

 :أ ت ي ت  ر س ول  الل ه  ، َقاَل  ي ا : ف ق ل ت 
 : ر ة ، ق ال  خ  ه  الل ه  و الد ار  اآل  ج  ي ب ذ ل ك  و  ه اد  م ع ك  أ ب ت غ  ي ة  »ر س ول  الل ه ، إ نِّي ك ن ت  أ ر د ت  ال ج  ، أ ح  ك  ي ح  و 

؟ : « أ مُّك  ، ق ال  : ن ع م  ع  ف ب ر ه ا»ق ل ت  ، ف  « ار ج  ر  خ  ان ب  اآل  : ي ا ر س ول  الل ه ، إ نِّي ق  ث م  أ ت ي ت ه  م ن  ال ج  ل ت 
 : ر ة ، ق ال  خ  ه  الل ه  و الد ار  اآل  ج  ي ب ذ ل ك  و  ، أ ب ت غ  ه اد  م ع ك  ي  »ك ن ت  أ ر د ت  ال ج  ؟و  ي ة  أ مُّك  ، أ ح  ك  : « ح  ق ل ت 

 : ، ي ا ر س ول  الل ه ، ق ال  ع  إ ل ي ه ا ف ب ر ه ا»ن ع م  ه ، ف ق  ث م  أ ت ي  « ف ار ج  : ي ا ر س ول  الل ه ، إ نِّي ت ه  م ن  أ م ام  ل ت 
 : ر ة ، ق ال  خ  ه  الل ه  و الد ار  اآل  ج  ي ب ذ ل ك  و  ، أ ب ت غ  ه اد  م ع ك  ي  »ك ن ت  أ ر د ت  ال ج  ؟و  ي ة  أ مُّك  ، أ ح  ك  : « ح  ق ل ت 

 : ، ي ا ر س ول  الل ه ، ق ال  ، ال ز م  ر ج  »ن ع م  ك  ي ح  ن ة  و   .(2)«ل ه ا، ف ث م  ال ج 

                                                           

ن ُقتل كان في النار وأن من ُقتل دون ماله فهو شهيد، )  َأُبو َحدَّثَِني(، قال: 140/ح رقم1/124= الدم في حقه وا 
َلٍد، اب نَ  َيع ِني َخاِلد   َحدَّثََنا ال َعاَلِء، ب نُ  ُمَحمَّدُ  ُكَري بٍ  َمِن، َعب دِ  ب نِ  ال َعاَلءِ  َعنِ  َجع َفٍر، ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا َمخ   َعن   الرَّح 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   ،)عبد الرحمن بن يعقوب( َأِبيهِ 

م ة : ب ن   م ع او ي ة   (1) اه   بن طلحة هعن روى فيه، مختلف الحجاز، أهل في السلمي، عداده مرداس بن العباس بن ج 
]انظر: ابن  .ركانة بن يزيد بن محمد: وقيل ركانة، بن يزيد بن طلحة عنه روى: وقيل الرحمن، عبد بن اهلل عبد

 [.(6/116، )الصحابة تمييز في اإلصابة(، ابن حجر، 5/198، )الغابة أسداألثير، 
 (، قال: َحدَّثََنا2781/ح رقم2/929يغزو وله أبواق، )سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل  ابن ماجه، (2)

َمدَ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  ُيوُسفَ  َأُبو ق ي   َأح  ، َسَلَمةَ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الرَّ َحاقَ  نِ ب   ُمَحمَّدِ  َعن   ال َحرَّاِني   َطل َحةَ  ب نِ  ُمَحمَّدِ  َعن   ،ِإس 
َمنِ  َعب دِ  ب نِ  د يِق، َبك رٍ  َأِبي ب نِ  الرَّح  َلِمي   َجاِهَمةَ  ب نِ  ُمَعاِوَيةَ  َعن   الص  ابن قانع في معجم الصحابة وأخرجه . الس 
( من طريق محمد 2/484)السري في الزهد بن . وأخرجه هناد )مختصًرا( ( من طريق محمد بن إسحاق به3/75)

لملك بن جريج عن= ( من طريق عبد ا7449/ح رقم10/248)وأخرجه البيهقي في الش عب .(بمعناه) بن طلحة به
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(، 4297/ح رقم4/272(، وفي الكبرى )3104/ح رقم6/11. وأخرجه النسائي )=  محمد بن طلحة به )مختصًرا(
والطحاوي في  (،1371/ح رقم3/58(، وابن أبي عاصم في اآلحاد والمثاني )15538/ح رقم24/299وأحمد )

(، وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة 2502/ح رقم2/114كم )(، والحا2132/ح رقم5/275شرح مشكل اآلثار )
من طريق طلحة بن عبد اهلل عن معاوية ( 17832/ح رقم9/45قي في الكبرى )والبيه ،(6078/ح رقم5/2504)

 خرجه ابن ماجهأ رضي هللا عنهما،بن العاص  وله شاهد من حديث عبد الل بن عمرو. )مختصًرا( ابن جاهمة
 ،خيار بن يسار بن محمد بن إسحاق:_  :رواته ثقات ما عداواْلسناد . )مختصًرا( (2782/ح رقم2/930)

 مناف، نزيل دعب بن المطلب بن مخرمة بن قيس مولى الُمطَِّلبي، القرشي اهلل عبد أبو: وُيقال. بكر أبو المدني،
مام العراق شعبة بن الحجاج  وثقه (،406، 405/ 24الكمال: تهذيبالمزي، )انظر:  هـــ(.150)ت المغازي وا 

 ،(192/ 7:والتعديل الجرحابن أبي حاتم، ) "صدوق في الحديث"، خر:وقال في موضع آفقال: "أمير المحدثين"، 
: فقال بن معين، ويحيى (7/233الكبرى: الطبقاتابن سعد، ة من الناس من يتكلم فيه"، )ــ: "ثقفقال ابن سعدو 
 الناس": فقال الجوزجاني، و (3/225الدوري: رواية -معين  ابن تاريخيحيى بن معين، ، )"ثقة ولكنه ليس بحجة"

، والعجلي فقال: "ثقة"، (232الرجال، ص أحوالالجوزجاني، ، )"البدع من نوع بغير يرمى وكان حديثه يشتهون
 بنا يقارب بالمدينة أحد يكن لم"، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد على ذلك فقال: (2/232:)العجلي، الثقات

 ما أتي نماوا   لمتونها، احفظً  وأحسنهم لألخبار، اسياقً  الناس أحسن جمعه، ومن في يوازيه ول علمه في اقإسح
 هـروييـ يماف السماع بين فأما إذا ،أولئك قبل من روايته في المناكير فوقع، الضعفاء على يدلس كان ألنه أتي؛
ابن حبان، )"، دوق"صـ: فقال ن المدينياب فيه وتوسط، (7/383ات:ـالثقابن حبان، ، )"هبروايت يحتج ثبت فهو

أحمد ، و (89صالمديني،  لبن شيبة أبي ابن سؤالتابن المديني، ، )"صالح وسط": ، وقــال مرة(7/384الثقات:
: فقال أبو زرعة، و (49صرواية المروذي وغيره،  – الرجال ومعرفة العللأحمد بن حنبل، ، )"حسن الحديث"فقال: 

 اديثهأح في أجد فلم ،الكثيرة أحاديثه : "فتشتفقال ابن عدي(، و 7/192والتعديل: الجرحبي حاتم، ابن أ، )"صدوق"
 عنه خلفيت ولم غيره يخطئ كما الشيء بعد الشيء في وهم أو أخطأ وربما بالضعف، عليه يقطع أن يتهيأ ما
: فقال الذهبي، و (7/270الرجال: ضعفاء في الكاملابن عدي، به"، ) بأس ل وهو واألئمة، الثقات عنه الرواية في
 وقد حسن وحديثه به، الحتجاج في واختلف ُتستنكر، روى ما سعة في غرائب وله العلم بحور من صدوًقا "كان

، وقال مرة: "أحد األعالم صدوق قوي الحديث إمام ل سيما في (2/156:جماعة"، )الذهبي، الكاشف صححه
 قد ما إل ذنب عندي ماله الحديث، ، وقال في الميزان: "صالح(2/552الضعفاء: في المغنيالذهبي، السير"، )

 ورمي يدلس صدوق": فقال ابن حجر، و (3/469العتدال: ميزانالذهبي، المنكرة"، ) األشياء من السيرة في حشا
، (51طبقات المدلسين )ص، وذكره في المرتبة الرابعة من (467ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"والقدر بالتشيع

الناس  : "لم يزلفقال ابن معينفقال: "دجال من الدجاجلة"، و  مالك ضعفهو  ولم يصرح بالسماع في هذا الحديث،
 عيفض بالقوى الحديث في عندي : "ليسفقال أبو حاتمل مرة: "ليس بذاك هو ضعيف"، و يتقون حديثه"، وقا

، وقال (7/194،193:والتعديل الجرحابن أبي حاتم، حديثه"، ) يكتب سعيد بن فلحأ من إلي أحب وهو الحديث
لي، العقي)ذكــره العقيلي في الضعفــاء الكبير، ، و (90ص والمتروكون، الضعفاءالنسائي، ليس بالقوي"، ) النسائي: "
فلم يرسل عن محمد  ولكن ل يضره، ،(261ص) جامع التحصيلوأورده العالئي في ، (4/29الكبير: الضعفاء

 هو صدوق.قلت: ابن طلحة، وهذا الحديث ل يوافق بدعته. 
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ن أإلى ِعظم فضل بر الوالدين، وبر األم على وجه الخصوص، وفيه هذا الحديث أشار 
نصيب اإلنسان من الجنة ل يصل إليه إل برضا أمه، فقد صارت الجنة كشيء مملوك لها، وهي 

َلي  أحد، ن منه فقد تمك قاعدة عليه، تتصرف فيه كيف تشاء، فإن الشيء إذا صار تحت ِرج 
 .(1)بحيث ل يصل إلى آخر من جهته واستولى عليه

َشَة َعن  َعائِ ما ُرِوَي ومما ُيدلل على ِعَظم شأن بر الوالدين وأنه سبب في دخول الجنة 
: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعن ُها ن ة ، ف س م ع ت  : ، َقاَلت  ، ف ر أ ي ت ن ي ف ي ال ج  ت  ت  "ن م  و  ق ار ئ  ي ق ر أ ،  ص 

ار ث ة  ب ن  النُّع م ان   : م ن  ه ذ ا؟ ق ال وا: ه ذ ا ح  ، ك ذ اك  ال ب رُّ : »"، ف ق ال  ر س ول  الل ه  (2)ف ق ل ت   «ك ذ اك  ال ب رُّ
ك ان  أ ب ر  الن اس  ب أ مِّه "  .(3)و 

                                                           

هـــ(، والتَّي ِمّي 101الصديق القرشي التَّي ِمّي المدني )ت بكر أبي بن الرحمن عبد بن اهلل عبد بن محمد بن طلحة:_ 
السمعــاني،  ،(25/414، ]انظر: المزي، تهذيب الكمال )بمصر كان ممن غافق من بطن وهونسبة إلى تيم، 

، وقـــال الــذهبي: "وثـــق"، (367 /7:اتــالثق، ذكــــره ابن حبـان في الثقــات، )ابن حبــان، (3/120) ابــاألنس
. قلت: صدوق، (485ص التهذيب تقريب)ابن حجر،  "،صدوق، وقال ابن حجر: "(2/183:الكاشف)الذهبي، 

د تابعه وقهو مدلس من الرابعة، ولم يصرح بالسماع، إسحاق، و ألجل محمد بن إسناده ضعيف؛ وعليه فالحديث 
 كما هو واضح من خالل التخريج،(، 7449/ح رقم10/248) عبد الملك بن جريج في رواية البيهقي في الش عب

(، وحسن الحديث األلباني في 2502وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي )ح رقمفيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. 
(، وقال شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: "إسناده حسن لغيره"، 1248صحيح الجامع الصغير )ح رقم

 (.     2781)ح رقم
    .(26/128ذخيرة العقبى في شرح المجتبى )بي، انظر: األثيو  (1)
ار ث ة   (2) : ب ن   ح   ، اهلل رسول عم كلها والمشاهد والخندق، اوأحدً  ابدرً  شهد اهلل، دعب أبا يكنى األنصاري، النُّع م ان 

 ومات بن أبي سفيان معاوية خالفة أدركأنه : قيل، وكان من أَبرَّ الناس بأمه، و  الصحابة فضالءوكان من 
(، ابن حجر، 1/307،306في معــرفــة األصحــاب ) ابــالستيع]انظر: ابــن عبد البر،  .بصره ذهب أن بعد فيها

 [.(1/708الصحابة ) تمييز في اإلصابة
زَّاقِ  َعب دُ  َحدَّثََنا (، قال:25182/ح رقم42/100أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ) (3) بَ  ،)بن همام( الرَّ  َرَناَأخ 

،)محمد بن مسلم(  َعنِ  ،)بن راشد( َمع َمر   َرةَ  َعن   الز ه ِري   . اهلل َعن َهاَرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن   ،)بنت عبد الرحمن( َعم 
(، والبيهقي في الش عب 1507/ح رقم2/827(، وفي فضائل الصحابة )25337/ح رقم42/206أحمد ) وأخرجه

( )بلفظه(، وابن أبي عاصم في اآلحاد 198/ح رقم1/150(، وفي البعث والنشور )7467/ح رقم10/261)
(، وابن حبان 8176/ح رقم7/342( )مختصًرا(، والنسائي في الكبرى )1960/ح رقم4/16والمثاني )

(، 24080/ح رقم40/96( )بنحوه(، من طريق عبد الرزاق بن همام به. وأخرجه أحمد )7015/ح رقم15/479)
صم (، وابن أبي عا224/ح رقم1/76(، وابن أبي الدنيا في مكارم األخالق )25337/ح رقم1/302والحميدي )

/ح 15/478(، وابن حبان )4425/ح رقم7/399(، وأبو يعلى )1959/ح رقم4/16في اآلحاد والمثاني )
 ( من طريق سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري به )بمعناه(. =  4929/ح رقم3/229(، والحاكم )7014رقم
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هتمام بهم، وال رعايتهمُحسن ببر الوالدين، أمر الوالدين بتربية أبنائهم و  وكما أمر اهلل 
هي التي ذاقت ألوان العذاب وصبرت على فاألم الرحمة بأولدهما، هما في قلب أودع اهلل بل و 
، بل ويصل األمر بها أن اا وحنانً ا وأمنً ا وشرابً ترعى أولدها، وُتوفر لهم طعامً  ر األلم وهيمُ 

 تضحي بنفسها من أجلهم، فتؤاثرهم على نفسها في لقمة عيشها؛ لتنال بذلك اإليثار جنة الرحمن، 
: َرِضَي اللَُّه َعن ُهاَعن  َعاِئَشَة فَ  م ل  اب ن ت ي ن  ل ه  ، َأنََّها َقاَلت  ك ين ة  ت ح  اء ت ن ي م س  ث  ج  ت ه ا ث ال  ا، ف أ ط ع م 

 ، ت ط ع م ت ه ا اب  ت م ر ات  ر ةا ل ت أ ك ل ه ا، ف اس  ر ف ع ت  إ ل ى ف يه ا ت م  ر ةا، و  د ة  م ن ه م ا ت م  ط ت  ك ل  و اح  ن ت اه ا، ف ش ق ت  ف أ ع 
ن ع ت   ب ن ي ش أ ن ه ا، ف ذ ك ر ت  ال ذ ي ص  ج  ر ة ، ال ت ي ك ان ت  ت ر يد  أ ن  ت أ ك ل ه ا ب ي ن ه م ا، ف أ ع  ، ر س ول  الل  ل   الت م 

 : ت ق ه ا ب ه ا م ن  الن ار  »ف ق ال  ن ة ، أ و  أ ع  ب  ل ه ا ب ه ا ال ج  ج   .(1)«إ ن  الل  ق د  أ و 
على النفس، ورحمة الصغار، ومزيد اإلحسان والرفق  اإليثارأشار هذا الحديث إلى فضل 

 .(2)سبب لدخول الجنة والعتق من الناربالبنات وأن ذلك 
 نفقة نم يصلحهن بما والقيام صيانتهن،إلى البنات و  إلحسانويستفاد من الحديث أن ا 
 عما زجرهنو  وتأديبهن تعليمه، يجب ما وتعليمهن لهن، األحوال أصلح في والنظر وغيرها، وكسوة

 .(3)يكون سبًبا في دخول الجنة مما ذلك كل، بهن يليق ل

                                                           

عـروة بن الزبير )بلفظه(.  ( مـن طريق1/356(، وأبو ُنعيم في الحلية )7247/ح رقم4/167= وأخرجه الحاكم )
( من طريق أبي عمرو ذكوان )مطوًل(. كالهما 223/ح رقم1/75وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم األخالق )

، ورواتـه ثقات، وًل يضر اختالط اده متصلـوالحديث إسن)عروة، وأبو عمرو( عن عائشة رضي اهلل عنها. 
 بعدما نهم سمع ومن البصر، صحيح وهو ،ئتيناالم قبل أتيته"فقد قال أحمد:  عبد الرزاق بن همام:وتدليس _

قبل الختالط، كان  بن حنبل منه أحمدوسماع ، (74ص المختلطين،العالئي، ، )"السماع ضعيف فهو ،بصره ذهب
كره ذوأما تدليسه فال يضر؛ ألنه ممن احتمل العلماء تدليسهم، و ، (276النيرات، ص الكواكبانظر: ابن الكيال، )

أورده العالئي في جامع التحصيل  معمر بن راشد: _. (34ص) المدلسين حجر في المرتبة الثانية من طبقات ابن
ه الحاكم صحح وعليه فالحديث إسناده صحيح.ولكن ل يضره؛ فلم يرسل عن ابن شهاب الزهري.  ،(283)ص

(، وقال شعيب األرنؤوط في 913(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة )ح رقم7247في المستدرك )ح رقم
 (.25182)ح رقمتحقيقه لمسند أحمد: "إسناده صحيح" 

(، 2630/ح رقم4/2027مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، ) (1)
 ِزَيادٍ  َأِبي ب نَ  ِزَيادَ  َأنَّ  ، ال َهادِ  ب نِ ا)يزيد بن عبد اهلل(  َعنِ  ُمَضَر، اب نَ  َيع ِني َبك ر   َحدَّثََنا َسِعيٍد، ب نُ  ُقَتي َبةُ  َحدَّثََناقال: 
َلى  ال َعِزيِز، َعب دِ  ب نَ  ُعَمرَ  ثُ د  ُيحَ  َسِمع ُتهُ  ،)الغفاري( َماِلكٍ  ب نِ  ِعَراكِ  َعن   َحدََّثهُ  ،)بن ميسرة المخزومي( َعيَّاشٍ  اب نِ  َمو 
( من 2629/ح رقم4/2027(، ومسلم )1418/ح رقم2/110البخاري ) وأخرجه .َرِضَي اللَُّه َعن ُها َعاِئَشةَ  َعن  

 ، بمعناه.طريق عروة بن الزبير عن عائشة 
 .(199تطريز رياض الصالحين )صالمبارك،  لانظر: فيص (2)
 .(7/67) التقريب شرح في التثريب انظر: العراقي، طرح (3)
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 _ صلة الرحام:ثانياا
لقد حث اإلسالم على التواصل والترابط بين أفراد المجتمع المسلم، سيما بين ذوي القرابة 

من قطيعة  منهم، وجعل عاقبة هذه الصلة في الدنيا زيادة ونماء وتخليد لألثر، وحذر اهلل 
نْ  تََوَِلْتُمْ  إِنْ  َعَسيْتُمْ  َفَهْل ﴿األرحام فقال سبحانه: 

َ
رِْض  ِف  ُتْفِسُدوا أ

َ
ُعوا اْْل رَْحاَمُكمْ  َوُتَقطِّ

َ
 ﴾أ

ينَ ﴿، كما جعل اهلل تعالى قطع األرحام سبًبا في حلول اللعنة، قال اهلل تعالى: [22:محمد]  َواََّلِ
َمرَ  َما َويَْقَطُعونَ  ِميثَاقِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  اَّللَِ  َعْهدَ  َينُْقُضونَ 

َ
نْ  بِهِ  اَّللَُ  أ

َ
رِْض  ِف  َويُْفِسُدونَ  يُوَصَل  أ

َ
وََلِ  اْْل

ُ
 لَُهمُ  َك أ

 قطعها عن والنهي ،الرحم حق تعظيم على دليل اآلية وفي، [25:الرعد] ﴾اَِلارِ  ُسوءُ  َولَُهمْ  اللَْعنَةُ 
(1)ُمط ِعمٍ  ب نِ  ُجَبي رِ  َعن  قطيعة الرحم،  في الواردة األحاديث اأيضً  ذلك على ويدل

،  َُسِمعَ  َأنَّه 
ل   ًل  » :َيُقولُ   النَِّبيَّ  ن ة   ي د خ  ع   الج   .(2)«ق اط 

أنها  وِلعظم شأن صلة األرحام رتب الشرع عليها الثواب العظيم في اآلخرة، بل وأخبر 
 َرُجاًل  َأنَّ   اأَلن َصاِري   َأي وبِ  َأِبي َعن  الحديث ففي ، للعبد دخول الجنةالقربات التي توجب من 
ِني اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َقالَ  ِبر  ِخُلِني ِبَعَملٍ  َأخ  مُ  َفَقالَ  الَجنََّة، ُيد  : اللَِّه  َرُسولُ  َفَقالَ  َلُه؟ امَ  َلهُ  َما: الَقو 
ت ق يم   ش ي ئاا، ب ه   ت ش ر ك   ًل   الل ه   ت ع ب د  »: النَِّبي   َفَقالَ  «(3)ل ه   م ا أ ر ب  » ال ة ، و  ت يو   الص   الز ك اة ، ت ؤ 

ل   ت ص  م ، و   .(5)«(4)ذ ر ه ا الر ح 
                                                           

ب ي ر   (1) م: ب ن   ج  د، أبا يكنى م ط ع   عام وقيل. حالفت يومجبير  أسلم سعيد، بنت جميل أم أمه عدي، أبا وقيل ُمَحمَّ
، بالنس عنه يؤخذ وكان وساداتهم، قريش حلماء من كان، و كافًرا بدر أسارى فداء ِفي  النَِّبيّ  أتى كان خيبر،
 نسُ حُ  وفيمن قلوبهم، المؤلفة في بعضال وذكره معاوية، خالفة فيهـــ( 59) سنة وقيل ،هــ(57) سنة بالمدينةتوفي 
 .(1/232:األصحاب معرفة في الستيعاب)انظر: ابن عبد البر،  .منهم إسالمه

َيى َحدَّثََنا(، قال: 5984/ح رقم8/5البخاري، صحيح البخاري، كتاب األدب، باب إثم القاطع، ) (2)  ُبَكي ٍر، ب نُ  َيح 
 ُمط ِعٍم، ب نِ  ُجَبي رِ  نَ ب   ُمَحمَّدَ  َأنَّ  ،)الزهري( ِشَهابٍ  اب نِ  َعنِ  ،)بن خالد األيلي( ُعَقي لٍ  َعن   ،)بن سعد( اللَّي ثُ  َحدَّثََنا
َبَرُه. ُمط ِعٍم، ب نَ  ُجَبي رَ  ِإنَّ : َقالَ  ( من طريق سفيان بن عيينة )بلفظه(. 2556/ح رقم4/1981مسلم ) وأخرجه َأخ 

وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق مالك بن أنس )بنحوه(، كالهما )سفيان، ومالك( عن 
 ابن شهاب الزهري به.

 غريب في النهايةالمراد أي أنه ذو خبرة وعلم. وقيل: المراد أي حاجة له. ]انظر: ابن األثير،  ل ه (: م ا )أ ر ب   (3)
 [.(3/264) الباري فتح، ابن حجر، (1/35) واألثر الحديث

المسألة. ]انظر: ابن حجر،  سأل حين الراحلة على الرجل كان ودعها الراحلة أترك، والمراد دعها َأي )ذ ر ه ا(: (4)
 [.(22/91) البخاري صحيح شرح القاري عمدة، العيني، (1/118) الباري فتح

 َعب دُ  َحدَّثَِنيقال:  (.5983/ح رقم 8/5)صحيح البخاري، كتاب األدب، باب فضل صلة الرحم، البخاري،  (5)
َمنِ  ٍر، ب نُ  الرَّح   ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نِ  ُعث َمانَ  اب نُ  )عمرو( َحدَّثََنا ُشع َبُة )بن الحجاج(، َحدَّثََنا ،َأَسدٍ  ب نُ  َبه زُ  َحدَّثََنا ِبش 
 =    .اأَلن َصاِري   ي وبَ أَ  َأِبي َعن  ، َطل َحةَ  ب نَ  ُموَسى َسِمَعا َأنَُّهَما: (اللَِّه )بن موهب َعب دِ  ب نُ  ُعث َمانُ  َوَأُبوهُ  ،َمو َهبٍ 
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ويستفاد من الحديث أن صلة الرحم من األعمال المبرورة التي يجب أن يتصف بها المسلم 
بدون ريب؛ ألن اإلحسان إلى األقارب وذوي الرحم ومواساتهم في الخيرات والمسرات سبب من 

 أسباب دخول الجنة يوم القيامة.
 وأ سالم وأ إنفاق من تيسر بماوفي الحديث فضل اإلحسان إلى األقارب وذوي الرحم 

 كأنه السائل حال إلى انظرً  الخير اللخِ  بين من الخصلة هذه وخصَّ  ،ذلك غير أو طاعة أو زيارة
 بالحض ألعمالا بعض تخصيص منه ويؤخذ إليه بالنسبة المهم ألنه ؛به فأمره رحمه يصل ل كان
 .(1)المخاطب حال بحسب عليها
رثالثاا  :هعنجاوز والت   _ إنظار الم عس 

نظار الُمعِسرين،  أرشد اهلل  َقالِة الَعثرات، وا  المسلمين، وحثهم على تنفيس الُكَرب، وا 
َريثما يزول إعسارهم، وعّده الشارع الحكيم من مكارم األخالق ومن الصدقات الخفية، واألفضل 

ةٍ  ُذو ََكنَ  َوإِنْ ﴿منه التَّجاوز عنه، أو عن بعض دينه، قال اهلل تعالى:  ةٍ َميْ  إَِل  َفنَِظَرةر  ُعْْسَ نْ  َْسَ
َ
 َوأ

  .[280:البقرة] ﴾َتْعلَُمونَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  لَُكمْ  َخْير  تََصَدقُوا
 ن  إنظار المعسر والتَّجاوز عنه طريًقا مؤدًيا إلى الجنة، ففي الحديث عَ  وقد جعل اهلل 

إ ن  ر ج الا ك ان  ف يم ن  »َيُقوُل:  ، َقاَل: َسِمع َت ِمن  َرُسوِل اللَِّه َرِضَي اللَّه َعن ُهَما ُحَذي َفَة ب ِن الَيَمانِ 
ل م ، : م ا أ ع  ؟ ق ال  ي ر  ل ت  م ن  خ  ه ، ف ق يل  ل ه : ه ل  ع م  وح  ، أ ت اه  الم ل ك  ل ي ق ب ض  ر  ل ك م  يل  ل ه : ق   ك ان  ق ب 

ي ر  أ نِّ  ل م  ش ي ئاا غ  : م ا أ ع  ، ق ال  ر  ان ظ ر  ، ف أ ن ظ  م  از يه  ،  (2)ي ك ن ت  أ ب اي ع  الن اس  ف ي الدُّن ي ا و أ ج  ر  الم وس 
، ر  ز  ع ن  الم ع س  او  ن ة   و أ ت ج  ل ه  الل ه  الج   .(3)«ف أ د خ 

                                                           

( من 13ح رقم/1/42)( من طريق محمد بن عثمان، وأخرجه مسلم 1396/ح رقم2/104)البخاري  وأخرجه= 
 .(بنحوه) طريق عمرو بن عثمان. كالهما )محمد، وعمرو( عن موسى بن طلحة به

 .(1/173) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (1)
ر  ) (2) ن َظارُ  :(ف أ ن ظ  هال التَّأ ِخيرُ : اإل ِ  .(5/78:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .واإلم 
(، 3451/ح رقم4/169صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ) البخاري، (3)

َماِعيلَ  ب نُ  ُموَسى َحدَّثََناقال:   ،)بن عمير( الَمِلكِ  َعب دُ  َناَحدَّثَ  ،)وضاح بن عبد اهلل( َعَواَنةَ  َأُبو َحدَّثََنا ،)التبوذكي( ِإس 
ٍرو ب نُ  ُعق َبةُ  َقالَ : َقالَ  ِحَراٍش، ب نِ  ِرب ِعي   ن  عَ   َرُسولِ  ِمن   َسِمع تَ  َما ثَُناُتَحد   َألَ : ِلُحَذي َفةَ  ،)أبو مسعود األنصاري( َعم 
( 1560/ح رقم3/1195(، ومسلم )2391/ح رقم3/116البخاري ) وأخرجه. )بن اليمان(  ُحَذي َفةُ : َقالَ  ؟  اللَّهِ 

/ح 3/1194(، ومسلم )2077/ح رقم3/57من طريق عبد الملك بن عمير به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
( مــن طــريق ُنعيم بــن أبــي 1560/ح رقم3/1195( مـن طريق منصور بن المعتمر، وأخــرجــه مسلم )1560رقم

ي نفس الجــزء والصفحــة ورقم الحديث من طـريق سعد بن طــارق، ثالثتهم )منصور، وُنعيم، وسعــد( هنــد، وأخرجـه ف
 عــن ربعي بن حراش به )بنحوه(.
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على أن إنظار المعسر والتَّجاوز عنه سبب من أسباب تفريج ُكَرِب  كما نص النبي 
(1)َقَتاَدةَ َعن  َأِبي يوم القيامة، فَ 

 ، َقاَل: َسِمع ُت َرُسوَل اهلِل :ي ه  الل  م ن  »، َيُقوُل م ن  س ر ه  أ ن  ي ن ج 
ع  ع ن ه   ، أ و  ي ض  ر  م  ال ق ي ام ة ، ف ل ي ن فِّس  ع ن  م ع س   .(2)«ك ر ب  ي و 

 ،ني  الدَّ  كل إما عنه والوضعوالتَّجاوز  رعسِ المُ  إنظار فضلأشارت هذه األحاديث إلى 
ما  استوفي واءس الستيفاء وفي، القتضاء في المسامحة فضلفيه و  ،قليل أو كثير من بعضه وا 
 أفعال من شيء يحتقر ل وأنه، ني  الدَّ  من الوضع فضلوفيه دليل على  ،رعسِ مُ  أو روسِ مُ  من

 .(3)ودخول الجنة والرحمة السعادة سبب فلعله الخير
 :والقضاء واًلقتضاء في البيع والشراءرابعاا_ السماحة 
، االتي جاء بها اإلسالم وحث عليه الحميدة ، خلقان من جملة األخالقالسماحةالسهولة و 

الصفات  إذا كانت تلك الصفتين من اوخصوصً بهما يسود التكافل والترابط داخل المجتمع المسلم، و 
على السماحة والسهولة في البيع والشراء والقضاء  وقد حث النبي للتاجر المسلم، المالزمة 

ل  »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  ن  ُعث َماَن ب ِن َعفَّاَن والقتضاء، ورتَّب عليهما دخول الجنة، عَ  أ د خ 
الا ك ان  س ه الا  الل ه   ن ة   (4)ر ج  ياا ال ج  م ق ت ض  ياا، و  ق اض  ب ائ عاا، و  ياا، و  ت ر   .(5)«م ش 

                                                           
، الخزرجي عمر بن بلدمة نب النعمان: وقيل. ربعي نب النعمانوقيل:  بلدمة، بنالحارث بن ربعي  ق ت اد ة : أ ب و (1)

، وشهد ُأحد وما بعدها من ابدرً  شهوده ِفي تلفاخُ ، مّطهر، فارس النبي  بنت كبشة وأمه السلمي، األنصاري
عليه.  صلى الذي وهو ، علي خالفة في بالكوفة توفي أنه والصحيح ،هــــ(54) سنة بالمدينة توفيالمشاهد، و 

 ([.1/605الغابة )(، ابن األثير، أسد 4/1731، 1/289]انظر: ابن عبد البر، الستيعاب في معرفة األصحاب )
 َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 1563/ح رقم3/1196مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، ) (2)

اَلَن، ب نِ  ِخَداشِ  ب نُ  َخاِلدُ  ال َهي َثمِ  ادُ  َحدَّثََنا َعج  َيىيَ  َعن   ،)بن كيسان( َأي وبَ  َعن   َزي ٍد، ب نُ  َحمَّ  َعن   َكِثيٍر، َأِبي ب نِ  ح 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .َقَتاَدَة  َأَبا َأنَّ  َقَتاَدَة، َأِبي ب نِ  اهللِ  َعب دِ 

 .(10/224) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (3)
 .(2/21:هماج ابن سنن على السندي حاشية.)انظر: السندي، صاحبه منه يريد ما إلى يميل الينً  اسمحً  :(س ه الا ) (4)
(، قال: 4696/ح رقم7/318النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة، ) (5)

َبَرَنا َمِعيلَ  َعن   ِإس َحَق، ب نِ  ُمَحمَّدِ  ب نُ  اللَّهِ  َعب دُ  َأخ  وَخ، ب نِ  َعَطاءِ  َعن   ،)بن عبيد( ُيوُنَس  َعن   ُعَليََّة، اب نِ  ِإس   َعن   َفر 
 ( من طريق عبد اهلل بن محمد بن إسحاق6249/ح رقم6/91النسائي في الكبرى )وأخرجه  .َعفَّاَن  ب نِ  ُعث َمانَ 

وأخرجه ابن ماجه ( من طريق إسماعيل بن علية به )بنحوه(. 410/ح رقم1/469أحمد )أخرجه و به )بنحوه(. 
( من طريق مؤمل 392رقم /ح2/48البزار )أخرجه و  ( من طريق محمد بن أبان )بنحوه(.2202ح رقم/2/742)

( من طريق عبد اهلل بن محمد )وفيه قصة(، 2045م/ح رق8/36والبغوي في شرح السنة ) )بمعناه(، بن هشام
( من طريق 485ح رقم/1/521أحمد )اهلل( عن إسمــاعيل بن علية به. وأخرجه د ــعبثالثتهم )محمد، ومؤمــل، و 

 وشعبــة( =  يق شعبــة بن الحجــاج، كــالهمـا )حمــاد،( من طر 1299/ح رقم2/252)حمــاد بن سلمة، والقضــاعي 
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 دخليُ  مما ذلك نوأ ،القضاء والقتضاء سنحُ  في عظيم يبترغِ إلى  الحديث هذاوأشار 
 ،ني  الدَّ  بلر  التقاضي حسن في الوجهين كال في الحديث على  الترغيب جاءو  الجنة، به  اهلل
 في احةشَ المُ  وترك األحوال، بأرفع األخذ الكل في برغَّ  قدف ن،ي  الدَّ  عليه للذي القضاء سنحُ  وفى

وقد  ،(1)واإلعطاء واألخذ والشراء البيع ومعاليها في األخالق مكارم واستعمال والقتضاء، القضاء
م  »: َقالَ  ، هِ اللَّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  جاء هذا كله في حديث  الل ه   ر ح 

الا  ا ر ج  حا ت ر ى، و ا  ذ ا ب اع ، إ ذ ا س م  ى و ا  ذ ا اش   .(2)«اق ت ض 
 األخالق معالى واستعمال المعاملة، وحسن السماحة على ويستفاد من الحديث الحض

  النبي ألن ؛فيه البركة وجود إلى سبب ذلكأن و  البيع، في احةشَ المُ التضييق و  وترك ومكارمها،
 في ذلك لفضعن ثواب و  أماو  واآلخرة، الدنيا في لهموالخير  النفع فيه ما على إل أمته يحض ل

 فليقتد  النبي دعوة بركة تناله أن أحب فمن ذلك، فعل لمن بالرحمة النبي  دعا قدفاآلخرة 
 .(3)به ويعمل الحديث بهذا

                                                           

الحسن ( من طريق 562/ح رقم1/187الخرائطي في مكارم األخالق )أخرجه و = عن يونس بن عبيد به )بنحوه(. 
خرجه أوله شاهد من حديث جابر بن عبد الل رضي الل عنهما،  .(بنحوه) البصري عن عطاء بن فروخ به

 (1319/ح رقم3/601أخرجه الترمذي )، ومن حديث أبي هريرة  .(بمعناه( )2076/ح رقم3/57البخاري )
 .(بمعناه)( 7544/ح رقم7/297أخرجه الطبراني في األوسط )، ومن حديث أبي سعيد الخدري  .(بمعناه)

التحصيل  (، والعالئي في جامع249صابن أبي حاتم في المراسيل ) هأورد يونس بن عبيد:_ واْلسناد فيه: 
اء ـممن احتمل العلمفال يضر؛ ألنه ه اء بن فروخ، وأما تدليسن عطــل يضره؛ ألنه لم يرسل ع(، و 305ص)

 ،قريش مولى_ عطاء بن فــروخ:  (.36طبقات المدلسين )صتدليسهم، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من 
 عفان بن عثمان عن يرويالثقات، وزاد فقال: "، ذكره ابن حبان في (20/99:الكمال تهذيب، )المزي، حجازي
، وقال ابن حجر: "مقبول"، )ابن حجر، (5/204:الثقات)ابن حبان،  "،زيد بن وعلى عبيد بن يونس عنه روى

، ولم أجد ما يؤيد (، ونقل ابن حجر عن ابن المديني أنه لم يلق عثمان بن عفان 392تقريب التهذيب، ص
وقال صاحبا التحرير: "مجهول الحال، فقد تفرد بالرواية عنه  ،(7/210التهذيب: تهذيبانظر: ابن حجر، )ذلك، 

قلت: هو (، 3/15اثنان فقط، وذكره ابن حبان وحده في الثقات"، )معروف واألرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب:
و واضح ما هك يتقوى بها إلى الحسن لغيره.وللحديث شواهد صحيحة  مجهول. وعليه فالحديث إسناده ضعيف.

(، وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند 243وقد حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم التخريج. في
 (.410(، وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: "حديث حسن لغيره" )ح رقم410أحمد: "إسناده صحيح" )ح رقم

 .(6/517) البخاري صحيح شرحانظر: ابن بطال،  (1)
البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في البيع والشراء ومن طلب حًقا فليطلبه في  (2)

 َحدَّثَِني: َقالَ  ،ُمَطر فٍ  ب نُ  ُمَحمَّدُ  َغسَّانَ  َأُبو َحدَّثََنا َعيَّاٍش، ب نُ  َعِلي   َحدَّثََنا(، قال: 2076/ح رقم3/57عفاف، )
 انفرد به البخاري دون مسلم. َعن ُهَما. اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعب دِ  ب نِ  َجاِبرِ  َعن   الُمن َكِدِر، ب نُ  ُمَحمَّدُ 

 (.6/211،210) البخاري صحيح شرحانظر: ابن بطال،  (3)
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 _ إفشاء السالم:خامساا
يعة، آداب رف من خالل لمحبة بين صفوف المسلمين، وذلكحرص اإلسالم على نشر القد 

 َقالَ : َقالَ  ، ةَ ُهَري رَ  َأِبي َعن  فَ  ة منها،ينَ غِ ل والضَّ لقلوب وينزغ الغِ كإفشاء السالم، الذي يؤلف ا
ل ون   ًل  »:  اهللِ  َرُسولُ  ن ة   ت د خ  ت ى ال ج  م ن وا، ح  م ن وا و ًل   ت ؤ  ت ى ت ؤ  ابُّوا، ح  ل ى أ د لُّك م   أ و ًل   ت ح  ء   ع   إ ذ ا ش ي 
؟ ف ع ل ت م وه   اب ب ت م  م   أ ف ش وا ت ح   .(1)«ب ي ن ك م   الس ال 

جميع المسلمين سبًبا في نشر المحبة، إفشاء السالم وبذله لإلى أن الحديث أشار هذا 
 إفشائه وفي ،المودة استجالب ومفتاح ،فألُ التَّ  أسباب أولألن السالم  والمحبة سبًبا لكمال اإليمان؛

ظهاربين المسلمين،  لفةنشر لأل  من فيه ام مع ،الملل أهل من غيرهم من لهم زي  مَ المُ  شعارهمل وا 
عظام ،التواضع ولزوم النفس رياضة  الحديث لطيفة أخرى وهي تتضمنو  ،المسلمين حرمات وا 
 .(2)الحالقة هي التي البين ذات وفساد والشحناء والتهاجر التقاطع رفع

ظهاره للمسلمين على أن إفشاء السالم  وقد نصَّ النبي  ِخصلة من الِخَصاِل الموجبة وا 
ٍروعَ فقد جاء في الحديث الجنان، لدخول  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ،َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما ن  َعب َد اللَِّه ب َن َعم 
ة  الع ن ز  »: اللَِّه  ل ةا أ ع ال ه ن  م ن يح  ب ع ون  خ ص  اء  ث و اب ه ا، ، م ا م ن  (3)أ ر  ن ه ا ر ج  ل ة  م  ع ام ل  ي ع م ل  ب خ ص 

ن ة   ل ه  الل ه  ب ه ا الج  ه ا، إ ًل  أ د خ  يق  م و ع ود  د  ت ص  ، » :(4)َقاَل َحسَّانُ  ،«و  ة  الع ن ز  ن يح  ن ا م ا د ون  م  ف ع د د 
س   ت ش م يت  الع اط  ، و  ل غ   ، و ا  م اط ة  ال ذ ى(5)م ن  ر دِّ الس ال م  ت ط ع ن ا أ ن  ن ب  و ه  ف م ا اس  ن ح  ع ن  الط ر يق ، و 

ل ةا  ر ة  خ ص  م س  ع ش   .(6)«خ 
                                                           

 إليمانا من المؤمنين محبة وأن المؤمنون إل الجنة يدخل ل أنه بيان بابمسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان،  (1)
 حمد(،)عبد اهلل بن م َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك رِ  َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 54/ح رقم1/74، )لحصولها اسببً  السالم إفشاء وأن

َمشِ  َعنِ  ،)بن الجراح( َوَوِكيع   ،)محمد بن خازم( ُمَعاِوَيةَ  َأُبو َحدَّثََنا َع   َصاِلحٍ  ِبيأَ  َعن   ،)سليمان بن مهران( األ 
 انفرد به مسلم دون البخاري. .ُهَري َرَة  ِبيأَ  َعن   ،)السمان(

 (.2/36) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (2)
ة  ) (3) ، والمراد أنثى العنز التي تعطى لينتفع بلبنها ثم ترد. )انظر: ابن حجر، الشاة لبن عطيةأي  :(الع ن ز   م ن يح 

 .(1/160:الباري فتح
(4) : س ان  لى الجد إلى نسبة المحاربي عطية بن ح   من عابد يهفق ثقة ،الدمشقي بكر أبو محارب، مولهم قبيلة وا 

 .(158ص التهذيب تقريببعد سنة مائة وعشرين. )انظر: ابن حجر،  مات ،الرابعة
س   )ت ش م يت   (5)  .(2/253:اآلثار صحاح على األنوار مشارق )القاضي عياض،أي الدعاء له.  (:الع اط 
(، 2631/ح رقم3/166البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل المنيحة، ) (6)

، عمرو( )عبد الرحمن بن َحدَّثََنا)السبيعي(،  ُيوُنَس  ب نُ  ِعيَسى َحدَّثََنا ،)بن مسرهد( ُمَسدَّد   َحدَّثََناقال:  َزاِعي   َعن   اأَلو 
ُلوِلي   َكب َشـةَ  َأِبي َعن   ،ربي()المحا ةَ َعِطيَّ  ب نِ  َحسَّانَ  ٍرو ب نَ  للَّهِ ا َعب دَ  َسِمع تُ  ،)جبريل بن يسار( السَّ َرِضَي اهلل  َعم 
 انفرد به البخاري دون مسلم. .َعن ُهَما
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ظهاره ونشره لعموم المسلمين ومن األحاديث الواردة في فضل إفشاء السالم ُرِوَي  ما وا 
(1)َساَلمٍ  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  

،  َاللَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا: َقال   ََقِدمَ  :َوِقيلَ  ِإَلي ِه، النَّاُس  ان َجَفلَ  الَمِديَنة 
َتَبن تُ  َفَلمَّا ِإَلي ِه، أِلَن ُظرَ  النَّاسِ  ِفي َفِجئ تُ  ، اللَّهِ  َرُسولُ  هَ  اس  َههُ  َأنَّ  َعَرف تُ   لَّهِ ال َرُسولِ  َوج   َوج 
هِ  َلي َس  ءٍ  َأوَّلُ  َوَكانَ  َكذَّابٍ  ِبَوج  ، أ يُّه ا ي ا»: َقالَ  َأن   ِبهِ  َتَكلَّمَ  َشي  م ، ف ش واأ   الن اس  م وا الس ال   و أ ط ع 

لُّوا الط ع ام ، ص  ل ون   ن ي ام   و الن اس   و  ن ة   ت د خ  م   الج    .(2)«ب س ال 
ويستفاد من هذه األحاديث أن إفشاء السالم من خير األقوال في البر واإلكرام، وأن سبب 

 إل ألنه شعار اإلسالم.في دخول الجنان، وليس ذلك 
 :_ إطعام الطعامسادساا

لقد حث اإلسالم األغنياء ورغَّبهم في اإلحسان إلى الفقراء والمساكين بشتى الوجوه، ومن 
لتي ا وجوه البر واإلحسانأشرف وجه من ذلك إطعام الطعام، ل سيَّما وأنه فضيلة من الفضائل، و 

ِسًيا َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِّهِ  ََعَ  الَطَعامَ  َويُْطِعُمونَ ﴿دعا إليها اإلسالم، قال اهلل تعالى: 
َ
 إَِنَما( 8) َوأ

 َقْمَطِريًرا َعبُوًسا يَْوًما َربِّنَا ِمنْ  ََنَاُف  إِنَا( 9) ُشُكوًرا َوََل  َجَزاءً  ِمنُْكمْ  نُِريدُ  ََل  اَّللَِ  لِوَْجهِ  ُنْطِعُمُكمْ 
ةً  َولََقاُهمْ  اِْلَْومِ  َذلَِك  َشَ  اَّللَُ  فََوقَاُهمُ ( 10) وًرا نَْْضَ وا بَِما وََجَزاُهمْ ( 11) َوُِسُ ( 12) وََحِريًرا َجنَةً  َصَبُ

َرائِِك  ََعَ  ِفيَها ُمتَِكئِيَ 
َ
، كما أن إطعام [13-8:اإلنسان] ﴾َزْمَهِريًرا َوََل  َشْمًسا ِفيَها يََرْونَ  ََل  اْْل

 اللَّهِ  َعب دِ  ن  عَ أخبر بذلك النبي عليه أفضل الصالة وأتم السالم، كما الطعام خير ِخَصاِل اإلسالم، 
ٍرو ب نِ  اَلمِ  َأي  :  النَِّبيَّ  َسَألَ  َرُجاًل  َأنَّ  ،َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما َعم  ؟ اإِلس  م  »: َقالَ  َخي ر  ، ت ط ع   الط ع ام 

ت ق ر أ   ل ى الس ال م   و  م ن   ع ر ف ت   م ن   ع   .(3)«ت ع ر ف   ل م   و 
 بذلو  الطعام بإطعام الناس واستجالب قلوب المواساة، على الحض الحديثويستفاد من 

 فقال للطعام، المطعم  اهلل مدح وقد منهما، للمودة وأثبت للمحبة أجلب شيء ليس ألنه السالم؛
 .(4)[8:اإلنسان] ﴾ُحبِّهِ  ََعَ  الَطَعامَ  َويُْطِعُمونَ : ﴿سبحانه

                                                           
ب د   (1) م ب ن   الل ه   ع   (.45)سبقت ترجمته، انظر: ص :س ال 
 (.46)سبق تخريجه ودراسته، انظر: صإسناده صحيح ، (2485/ح رقم4/652) الترمذي سننالترمذي،  (2)
 َحدَّثََنا(، قال: 12/ح رقم1/12البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب إطعام الطعام من اإلسالم، ) (3)

ُرو  َعن   ،مرثد بن عبد اهلل() الَخي رِ  َأِبي َعن   ،)بن أبي حبيب( َيِزيدَ  َعن   ،)بن سعد( اللَّي ثُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َخاِلٍد، ب نُ  َعم 
ٍرو ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  ( من طريق 39/ح رقم1/65(، ومسلم )28/ح رقم1/15البخاري ) وأخرجه َرِضَي اللَُّه َعن ُهَما. َعم 

قتيبة بن سعيد الثقفي، وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمد بن رمح، وأخرجه 
( من طريق عبد اهلل بن يوسف، ثالثتهم )قتيبة، ومحمد، وعبد اهلل( عن الليث بن 6236/ح رقم8/52البخاري )

 سعد به )بلفظه(.
 .(1/64)البخاري  صحيح شرحانظر: ابن بطال،  (4)
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الجنان، فقد جاء في الحديث  الطعام ِخَصلة من الِخَصال الموجبة لدخولإطعام كما أن 
(1)َساَلمٍ  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن  

،  َاللَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا: َقال   ََقِدمَ  :َوِقيلَ  ِإَلي ِه، ان َجَفَل النَّاُس  الَمِديَنة 
َتَبن تُ  َفَلمَّا ِإَلي ِه، أِلَن ُظرَ  النَّاسِ  ِفي َفِجئ تُ  ، اللَّهِ  َرُسولُ  هَ  اس  َههُ  َأنَّ  َعَرف تُ   لَّهِ ال َرُسولِ  َوج   َوج 
هِ  َلي َس  ءٍ  َأوَّلُ  َوَكانَ  َكذَّابٍ  ِبَوج  ، أ يُّه ا ي ا»: َقالَ  َأن   ِبهِ  َتَكلَّمَ  َشي  م ، ف ش واأ   الن اس  م وا الس ال   و أ ط ع 

لُّوا الط ع ام ، ص  ل ون   ن ي ام   و الن اس   و  ن ة   ت د خ  م   الج   .(2)«ب س ال 
في الحديث إلى جملة من ِخَصال إلى اإلسالم وأعماله، وجعل أفضلها  أشار النبي 

في المثوبة إطعام الطعام الذي به قوام األبدان، وجعل خير األقوال في البر واإلكرام إفشاء السالم، 
 ألنها ؛المكارم نوعي على الحديث اشتمل قدو  ،اإلسالم أهل بينوالمودة  األلفة تحصل به الذي
ما ،إليها إشارة واإلطعام مالية إما  .(3)إليها إشارة والسالم بدنية وا 

 _ عيادة المريض:سابعاا
ى لوجعلها من أو  ،عيادة المريض وزيارته من اآلداب الرفيعة التي حث عليها اإلسالم

علينا به  ف بين القلوب الذي امتن اهلل من سبل التألهي بل  ،حقوق المسلم على أخيه المسلم
يًعا اَّللَِ  ِِبَبْلِ  َواْعتَِصُموا﴿: سبحانهفقال  ْعَداءً  مْ ُكنْتُ  إِذْ  َعلَيُْكمْ  اَّللَِ  نِْعَمَت  َواْذُكُروا َتَفَرقُوا َوََل  ََجِ

َ
 أ

لََف 
َ
ْصبَْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ  َبْيَ  فَأ

َ
ْنَقَذُكمْ  انلَارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا ََعَ  َوُكنْتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأ

َ
 َكَذلَِك  نَْهامِ  فَأ

 ُ  . [103:عمران آل] ﴾َتْهتَُدونَ  لََعلَُكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  اَّللَُ  يُبَيِّ
َبانَ ، وقد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة َعن  َثو 

(4)
  َعِن النَِّبي ، :َقاَل ،

ل م  إ ذ ا » ف ة  إ ن  ال م س  ر  ل  ف ي خ  ل م  ل م  ي ز  اه  ال م س  اد  أ خ  ع 
ع   (5) ت ى ي ر ج  ن ة  ح   .(6)«ال ج 

                                                           
ب د   (1) م ب ن   الل ه   ع   (.45)سبقت ترجمته، انظر: ص :س ال 
 (.46تخريجه ودراسته، انظر: صإسناده صحيح )سبق ، (2485/ح رقم4/652)الترمذي  سننالترمذي،  (2)
 .(1/139) البخاري صحيح شرح القاري العيني، عمدةانظر:  (3)
(4) : ب ان   (.31)سبقت ترجمته، انظر: ص ث و 
ف ة) (5) ر  ما ُيحرزه عائد  ثمره، والمراد في الحديث يشبه رسول اهلل  ُيد ِركُ  حين النَّخل من ُيخترف ام اسم :(الخ 

، (2/24) ثرواأل الحديث غريب في النهايةالمريض من الثواب بما ُيحرزه المُخترف من الثمر. ]انظر: ابن األثير، 
 ([.1/441السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه )

قال:  (،2568/ح رقم4/1989مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل عيادة المريض، ) (6)
َيى َحدَّثََنا ، َحِبيبٍ  ب نُ  َيح   ،)عبد اهلل بن يزيد( ِقاَلَبةَ  َأِبي َعن   ،)بن مهران( َخاِلد   َحدَّثََنا ُزَري ٍع، ب نُ  َيِزيدُ  َحدَّثََنا ال َحاِرِثي 
َماءَ  َأِبي َعن   َلى َعن   ،)عمرو بن مرثد( الرََّحِبي   َأس  َباَن َمو  ( 2568/ح رقم4/1989مسلم ) وأخرجه . اهللِ  َرُسولِ  َثو 

من طريق خالد بن مهران به )بنحوه(. وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق أيوب بن كيسان عن 
 عبد اهلل بن يزيد به )بمعناه(. ومن طريق شراحيل بن شرحبيل عن عمرو بن مرثد به )بمعناه(. 



125 
 

جعل ثواب العائد سعادة ورضا، فهو في ممشاه  اهلل  أن ومن فضائل عيادة المريض
، َقاَل: ن  َعِلي  ب ِن َأِبي َطاِلب فقد جاء في الحديث عَ  إلى المريض يمشي في رياض الجنة،

ل م ، ع ائ داا»َيُقوُل:  َسِمع ُت َرُسوَل اللَِّه  اه  ال م س  م ن  أ ت ى أ خ 
(1) ، ل س  ت ى ي ج  ن ة  ح  ر اف ة  ال ج  ، م ش ى ف ي خ 

ل س  غ م ر ت ه   ، و ا  ن   (2)ف ِإ ذ ا ج  ي  ت ى ي م س  ل ي ه  س ب ع ون  أ ل ف  م ل ك  ح  ل ى ع  و ةا، ص  م ة ، ف ِإ ن  ك ان  غ د  الر ح 
ب ح   ت ى ي ص  ل ي ه  س ب ع ون  أ ل ف  م ل ك  ح  ل ى ع   .(3)«ك ان  م س اءا، ص 

                                                           
 .(1/438:ماجه ابن سنن على السندي حاشيةأي زائًرا سائاًل عن حاله. )انظر: السندي،  :(ع ائ داا) (1)
 .(1/441:ماجه ابن سنن على السندي حاشيةالسندي، ) .َغطَّت هُ  َأي   :(غ م ر ت ه  ) (2)
(، 1442/ح رقم1/463ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في ثواب من عاد مريًضا، ) (3)

َمُش  َحدَّثََنا :َقالَ )محمد بن خازم(  ُمَعاِوَيةَ  َأُبو َحدَّثََنا: َقالَ  َشي َبةَ  َأِبي ب نُ )بن محمد(  ُعث َمانُ  َحدَّثََناقال:  َع  )سليمان  األ 
َمنِ  َعب دِ  َعن   ،)بن عتيبة( ال َحَكمِ  َعنِ  ،بن مهران( الحاكم  وأخرجه . )بن أبي طالب( َعِلي   َعن   َلي َلى، َأِبي ب نِ  الرَّح 

(، وابن 612/ح رقم2/47( من طريق عثمان بن أبي شيبة به )بنحوه(. وأخرجه أحمد )1264/ح رقم1/492)
(، من طريق محمد بن خازم 372/ح رقم1/224(، وهناد بن السري في الزهد )10835/ح رقم1/443أبي شيبة )

( من طريق يوسف بن موسى، وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض 620/ح رقم2/224به )بنحوه(. وأخرجه البزار )
( من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه 7452/ح رقم7/52(، والنسائي في الكبرى )89/ح رقم1/86والكفارات )
( من طريقي محمد 1293/ح رقم1/501طريق زهير بن حرب، والحاكم )( من 262/ح رقم1/227أبو يعلى )

(، وفي اآلداب 6584/ح رقم3/534بن عبد اهلل بن نمير ومحمد بن العالء، وأخرجه البيهقي في الكبرى )
سحاق، وزهير، ومحمـد، ومحمـد، أحمـد( 272/ح رقم1/112) ( من طريق أحمد بن عبد الجبار، ستتهم )يوسف، وا 

(، والبزار 702/ح رقم2/110(، وأحمد )969/ح رقم3/291بن خازم به )بنحـوه(. وأخرجه الترمذي )عـن محمـد 
(، 1/181(، وأبو ُنعيم في تاريخ اصبهان )7464/ح رقم7/266(، والطبراني في األوسط )777/ح رقم3/28)

أخرجه أبو داود ( من طريق سعيد بن عالقة، و 698/ح رقم1/305وابن بشران في أماليه _ الجزء األول _ )
(، 85/ح رقم1/84(، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات )976/ح رقم2/277(، وأحمد )3098ح رقم3/185)

/ح 11/405(، وفي الش عب )6585/ح رقم3/534(، والبيهقي في الكبرى )1294/ح رقم1/501والحاكم )
(، وابن أبي الدنيا في المرض 955/ح رقم2/265( من طريق عبد اهلل بن نافع، وأخرجه أحمد )8742رقم

( من طريق 2958/ح رقم7/224(، وابن حبان )289/ح رقم1/248(، وأبو يعلى )82/ح رقم1/81والكفارات )
( من طريق الحارث بن عبد اهلل، وأخرجه ابن 10842/ح رقم2/444عبد اهلل بن يسار، وأخرجه ابن أبي شيبة )

( من طريق كرز التيمي، وأخرجه الطبراني في األوسط 150م/ح رق1/124أبي الدنيا في المرض والكفارات )
(، 324/ح رقم1/104( من طريق هبيرة بن يريم، ومن طريق عبد الرحمن بن غنم في )2506/ح رقم3/68)

( من طريق سعيد بن المسيب، ثمانيتهم )سعيد، وعبد اهلل، 8744/ح رقم11/407وأخرجه البيهقي في الش عب )
والحديث )مختصًرا(.  وكرز، وهبيرة، وعبد الرحمن، وسعيد( عن علي بن أبي طالب وعبد اهلل، والحارث، 

ية ذكره ابن حجر في المرتبة الثان: _ محمد بن خازم كل من:وًل يضر ما قيل في اده متصل، ورواته ثقات، إسن
ول يضره، فهو ممن احتمل العلماء تدليسهم،  ،(36صمن مراتب المدلسين، )انظر: ابن حجر، طبقات المدلسين 

فلم يرسل عن األعمش، وهذا الحديث ل يوافق بدعته.=  ، ول يضره،(263ص) التحصيل جامعوأورده العالئي في 
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دي نه يمشي في طريق تؤ ، فإعائد المريض في ممشاه إلى المريضأشار الحديث إلى أن 
وفي الحديث دليل على أن عائد المريض يصلي عليه لى الجنة؛ فإذا جلس غمرته الرحمة، به إ

ذا كان في المساء كان مثل هذا األجر. سبعون ألف ملك  إذا كان في الصباح، وا 
 _ إماطة الذى عن الطريق:ثامناا

اتصف المجتمع اإلسالمي بأنه مجتمع تعاوني تكافلي، حيث بيادر أفراده إلى ما يسهل 
على المسلمين أمور دنياهم، وذلك لعلمهم مدى الفضل والثواب المترتب على تلك األعمال الطيبة، 

 ،ُهَري َرةَ  َعن  َأِبيففي الحديث ضهم على التيسير على المسلمين، يحثهم ويحر  فقد كان النبي 
ر ة  ق ط ع ه ا م ن  ظ ه ر  الط ر يق ، ك  »، َقاَل: َعِن النَِّبي   ن ة ، ف ي ش ج  الا ي ت ق ل ب  ف ي ال ج  ان ت  ل ق د  ر أ ي ت  ر ج 

ذ ي الن اس    . (1)«ت ؤ 
وقد ورد في إماطة األذى عن الطريق أحاديث أخرى تبين ِعَظم قدر هذا العمل، ورفعة 

، َقاَل: َقاَل ن  َأِبي ُهَري َرَة فقد جاء في الحديث عَ من أسباب دخول الجنة، نته، وأنه سبب مكا
ل م  »:  َرُسوُل اهلِل  ي ن  ه ذ ا ع ن  ال م س  : و الل  ل  ن حِّ ل ى ظ ه ر  ط ر يق ، ف ق ال  ر ة  ع  ن  ش ج  ل  ب غ ص  ين  م ر  ر ج 

ن ة  ًل  ي   ل  ال ج  م  ف أ د خ  يه  ذ   .(2)«ؤ 

                                                           

ممن احتمل العلماء ، وتدليسه ل يضر؛ ألنه (69)سبقت دراسته، انظر: ص العمش سليمان بن مهران:_ = 
. (33ن صالمدلسي طبقاتابن حجر، ي المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، )انظر: تدليسهم، وذكره ابن حجر ف

تدليسـه ل يضر؛ ألنه ممن احتمـل العلماء تدليسهم، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من  الحكم بن عتيبة:_ 
، (48ص)، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيـل (30ص المدلسين اتـطبقمراتب المدلسين، )انظر: ابن حجر، 

  ، ولكن ل يضره؛ فلم يرسل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.(167ص)والعالئي في جامع التحصيل 
 والعالئي في جامع التحصيل ،(125ص)أورده ابن أبي حاتم في المراسيل  عبد الرحمن بن أبي ليلى:_ 
وقد  اده صحيح.ـوعليه فالحديث إسن. ولكن ل يضره ذلك في هذا الحديث، فلم يرسل عن علي  ،(226ص)

(، والحـــاكم في المستدرك، 2958وصححـه ابـن حبـان )ح رقم (،969)ح رقمحّسن الحديث اإلمام الترمذي في سننه 
(، 1367الصحيحة )ح رقم(، وفي السلسلة 5934(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم1264)ح رقم

(، وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد: "إسناده صحيح" 1442واألرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه )ح رقم
 (.612)ح رقم

/ح 4/2021مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم، ) (1)
رِ  َأُبو َحدَّثََناهُ (، قال: 1914رقم  َشي َبانُ  َحدَّثََنا ،بن موسى() اهللِ  ُعَبي دُ  َحدَّثََنا ،)عبد اهلل بن محمد( َشي َبةَ  َأِبي ب نُ  َبك 

َمشِ  َعنِ  ،)بن عبد الرحمن( َع  انفرد  .َرَة ُهَري   َأِبي َعن   ،)ذكوان السمان( َصاِلحٍ  َأِبي َعن   ،)سليمان بن مهران( األ 
 به مسلم دون البخاري.

/ح 4/2021مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم، ) (2)
بٍ  ب نُ  ُزَهي رُ  َحدَّثَِني (، قال:1914رقم   =،)بن أبي صالح( لٍ ُسَهي   َعن   ،)بن عبد الحميد( َجِرير   َحدَّثََنا ،)الحرشي( َحر 
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ير ، وأن قليل الخاضررً  عنهم وأزال المسلمين نفع من كل فضيلةدلَّت األحاديث على 
َعَها َلَقد  َرَأي ُت َرُجاًل َيَتَقلَُّب ِفي ال َجنَِّة، ِفي َشَجَرٍة َقطَ ": يحصل به كثير األجر، ودل على ذلك قوله 

 .(1)الشجرة قطعه بسبب بمالذها الجنة في يتنعم أي "ِمن  َظه ِر الطَِّريقِ 
 _ اتباع الجنائز:تاسعاا

شهود الجنازة واتباعها من حقوق المسلم على المسلم، وفي شهودها حصول العبرة والعظة، 
 ش ه د   م ن  »:  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، ُهَري َرةَ  َأِبي َعن  فَ وتحصيل األجر والثواب العظيم للُمشي ع، 

ن از ة   ت ى الج  ، ح  لِّي  م ن   ،(2)ق ير اط   ف ل ه   ي ص  د   و  ت ى ش ه  ف ن   ح   الِقيَراَطاِن؟ َماوَ : ِقيلَ  ،«ق ير اط ان   ل ه   ك ان   ت د 
ث ل  »: َقالَ  ب ل ي ن   م  يم ي ن   الج   .(3)«الع ظ 

 على لحضوا ،بأمره والقيام ،الميت جنازة شهود في الترغيبالحث و ويستفاد من الحديث 
 يتولى لمن الثواب تكثيره في للمسلم وتكريمه تعالى، اهلل فضل عظيم على والتنبيه له، الجتماع

 . (4)موته بعد أمره
،  ن  َأِبي ُهَري َرةَ عَ على وجوب الجنة لمن تبع الجنازة، ففي الحديث  وقد نص النبي 

ائ ماا؟»: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  م  ص  ن ك م  ال ي و  ب ح  م  ف م ن  ت ب ع  »: َأَنا، َقاَل: َقاَل َأُبو َبك رٍ  «م ن  أ ص 
م   ن ك م  ال ي و  ن از ةا؟ م  م  م س  »: َأَنا، َقاَل: َقاَل َأُبو َبك رٍ  «ج  ن ك م  ال ي و  : ُبو َبك رٍ َقاَل أَ  «ك يناا؟ف م ن  أ ط ع م  م 
م  »َأَنا، َقاَل:  ن ك م  ال ي و  ا؟ ف م ن  ع اد  م  ت م ع ن  »: : َأَنا، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َبك رٍ  َقاَل َأُبو «م ر يضا م ا اج 

ن ة   ل  ال ج  ، إ ًل  د خ  ر ئ   .(5)«ف ي ام 
                                                           

(، ومسلم 652/ح رقم1/132البخاري ) وأخرجه .ُهَري َرَة  َأِبي َعن   ،)ذكوان أبي صالح السمان( َأِبيهِ  َعن  = 
( من طريق سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان به )بمعناه(. وأخرجه مسلم 1914/ح رقم3/1521)
 )بنحوه(. ( من طريق نفيع بن رافع عن أبي هريرة 1914/ح رقم4/2021)
 .(16/171) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (1)
 .(2/178:اآلثار صحاح على األنوار مشارق. )القاضي عياض، أحد جبل مثل القيراط (:ق ير اط  ) (2)
 َحدَّثََنا (، قال:1325/ح رقم2/87البخاري، صحيح البخاري، كتــاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، ) (3)

َلَمَة، ب نُ  َعب ُد اللَّهِ  ، َسِعيدٍ  َأِبي ب نِ  َسِعيدِ  َعن   ِذئ ٍب، َأِبي اب نِ )محمد(  َعَلى َقَرأ تُ : الَ ـــقَ  َمس  )كيسان  هِ ــَأِبي َعن   الَمق ُبِري 
َمدُ  َحدَّثََنا ح ، النَِّبيَّ  َسِمع تُ : َفَقالَ  ، ُهَري َرةَ  َأَبا َسَألَ  َأنَّهُ  ،بن سعيد(ا  َأِبي ثَِنيَحدَّ : َقالَ  َسِعيٍد، ب نِ  َشِبيبِ  ب نُ  َأح 

َمنِ الرَّ  َعب دُ  َوَحدَّثَِني: )الزهري( ِشَهابٍ  اب نُ  َقالَ  ،)بن يزيد( ُيوُنُس  َحدَّثََنا ،)شبيب بن سعيد( َرُج، )بن هرمز( ح   اأَلع 
 ( من طريق عبد اهلل بن وهب عن يونس بن يزيد به )بنحوه(.945/ح رقم2/652مسلم ) هـرجـوأخ. ُهَري َرةَ  َأَبا َأنَّ 

/ح 2/653( من طـريقي الحسن البصري ومحمد بن سيرين )بمعناه(، ومسلم )47/ح رقم1/18وأخـرجـه البخاري )
 .الثتهم )الحسن، ومحمد، وأبو صـالح( عـن أبي هـريـرة بي صـالح السمــان )مختصًرا(، ث( مـن طريــق أ945رقم

 .(8/131) البخاري صحيح شرح القاري انظر: العيني، عمدة (4)
 (. 23)سبق تخريجه، انظر: ص (،1028/ح رقم2/713مسلم، صحيح مسلم ) (5)
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في يوم واحد، يوجب لإلنسان دخول  دل الحديث على أن اجتماع هذه الِخَصال األربعة
 .(1)الجنة، بال محاسبة ول مجازاة على شيء من عمل

 ؛ه بالخيرالناس ل موته األثر الطيب بين الناس، وشهادة ولعل أبرز ما يتركه اإلنسان بعد
ز بنعيمه وفارضى ربه،  النوقبولهم له بعد موته إشارة ظاهرة على أنه  ،الناس عنه افإن رض
ي راا، ف ق ال  ، َقَال: َعن  َأَنَس ب ِن َماِلٍك الحديث فقد ورد في ، وجنانه ل ي ه ا خ  ن از ة ، ف أ ث ن و ا ع  وا ب ج   م رُّ
ب ت  : »الن ب يُّ  ج  : « و  ل ي ه ا ش رًّا، ف ق ال  ا ع  ر ى ف أ ث ن و  وا ب أ خ  ب ت  »ث م  م رُّ ج  ط اب  ف ق  « و  ال  ع م ر  ب ن  الخ 
 : ؟ ق ال  ب ت  ج  ل ي ه  »: م ا و  ن ة ، و ه ذ ا أ ث ن ي ت م  ع  ب ت  ل ه  الج  ج  ي راا، ف و  ل ي ه  خ  ب ت  ش  ه ذ ا أ ث ن ي ت م  ع  ج  رًّا، ف و 

، أ ن ت م  ش ه د اء  الل ه  ف ي ال ر ض    .(2)«ل ه  الن ار 
 أهل هعلي أثنى لمن بالخير الثناء أنإن للعلماء في تأويل هذا الحديث قولين: أحدهما 

 وهو انيوالث كان غير مطابق فال، فإن ؛الجنة أهل منللواقع فهو  امطابقً  ثناؤهم كانو  ،الفضل
ن عمومه على أنه المختارو  الصحيح  ذلك كان ر،بخي عليه الثناء الناس تعالى اهلل فألهم مات، وا 

فإن األعمال داخلة تحت  ،ل أم ذلك تقتضي أفعاله كانت سواء الجنة أهل من أنه على دلياًل 
َتَدل  به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء  .(3)المشيئة، وهذا اإللهام ُيس 

ذلك شهادة أهل الفضل والصدق ل الفسقة؛ ألنهم قد يثنون على من يكون والمعتبر في 
 .(4)مثلهم، ول من بينه وبين الميت عداوة؛ ألن شهادة العدو ل تُقبل

 فجعلوه ،اا عميقً الثناء من الناس على الميت فهمً  قيمة هذا  الكرام الصحابة مَ هِ وقد فَ 
َودِ َعن  واقًعا في حياتهم، فقد جاء في الحديث  ق ع  ب ه ا، َقاَل: (5)َأِبي اأَلس  ق د  و  ين ة  و  ت  الم د  م   ق د 
ط اب   ل س ت  إ ل ى ع م ر  ب ن  الخ  ، ف ج  ي راا، ف ق ال  م ر ض  ب ه ا خ  اح  ل ى ص  ن از ة ، ف أ ث ن ي  ع  ، ف م ر ت  ب ه م  ج 

اح  ع م ر   ل ى ص  ر ى ف أ ث ن ي  ع  ، ث م  م ر  ب أ خ  ب ت  ج  ي راا، ف ق ال  ع م ر  : و  ، ث م  م ر  ب الث ال ث ة  ب ه ا خ  ب ت  ج  : و 

                                                           
 (.7/391)القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم  انظر: (1)
 َحدَّثََنا (، قال:1367/ح رقم2/97البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، ) (2)

 . َماِلكٍ  ب نَ  َأَنَس  ع تُ َسمِ : َقالَ  ُصَهي ٍب، ب نُ  الَعِزيزِ  َعب دُ  َحدَّثََنا ،)بن الحجاج( ُشع َبةُ  َحدَّثََنا ،)بن أبي إياس( آَدمُ 
/ح 3/169( من طريق عبد العزيز بن صهيب به )مطوًل(. وأخرجه البخاري )949/ح رقم2/655مسلم )وأخرجه 

 )بنحوه(. ( من طريق ثابت الُبناني عن أنس بن مالك 2642رقم
 (.7/20،19) مسلم على النووي شرحانظر: النووي،  (3)
 .(3/230) الباري انظر: ابن حجر، فتح (4)
: أ ب و (5) د   سفيان، بن مروع بن ظالم اسمه البصري، قاضي البصرة، ،دؤل إلى نسبة ليؤَ الد   :لي، ويقالي  الدَّ  ال س و 

 لفاض ثقة عمرو، بن عثمان أو عثمان بن عمرو ويقال: فيهما، بالتصغير ويقال: ظالم، بن عمرو ويقال:
 .(33/37:الكمال تهذيب)انظر: المزي، وستين.  تسعمائة و  سنة مات مخضرم،
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: ق ل ت  ك م   ؟ ق ال  ن ين  م  ير  الم ؤ  ب ت  ي ا أ م  ج  م ا و  : و  ، ف ق ل ت  ب ت  ج  : و  ب ه ا ش رًّا، ف ق ال  اح  ل ى ص  ق ال   اف أ ث ن ي  ع 
ب ع  : »الن ب يُّ  ، ش ه د  ل ه  أ ر  ل م  ن ة  أ يُّم ا م س  ل ه  الل ه  الج  ، أ د خ  ي ر  :  ف ق ل ن ا:« ة  ب خ  ث ال ث ة ، ق ال  ث ال ث ة  »و  « و 

 : ، ق ال  د  « و اث ن ان  »ف ق ل ن ا: و اث ن ان  أ ل ه  ع ن  الو اح   .(1)ث م  ل م  ن س 
نظار المعسر اوز والتج ومن خالل ما سبق يتبين لي أن بر الوالدين، وصلة األرحام، وا 

طعام الطعام، وعيادوالقضاء والقتضاء والسماحة في البيع والشراء، عنه فشاء السالم، وا   ة، وا 
ماطة األذى عن الطريق، واتباع الجنائز والثناء عليها من اآلداب المرضى مة العاوالحقوق ، وا 

 الجنة.دخول بها  التي يكتب اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 َحدَّثََنا (، قال:1368/ح رقم2/97صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت، )  ،البخاري (1)

ِلمٍ  ب نُ  َعفَّانُ  فَّاُر، ُهوَ  ُمس  َودِ  َأِبي َعن   ،)األسلمي( ةَ ُبَري دَ  ب نِ  اللَّهِ  َعب دِ  َعن   الُفَراِت، َأِبي ب نُ  َداُودُ  َحدَّثََنا الصَّ  اأَلس 
( من طريق موسى بن إسماعيل عن داود بن أبي الفرات به 2643/ح رقم3/169البخاري )وأخرجه  .)الدؤلي(
 )بنحوه(.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِنياْلَفْصُل الثَّا
 َجنَّةِ  الْ ُموِجَاُة ِللتََّنعُِّم ِاَنِعيمِ بْْسَااُ  الْ اْلَ 
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لُ   اْلَمْاَحُث اَلوَّ
 ِفي اْلَجنَّةِ  ِللتََّنعُِّم ِاُمَراَفَقِة النَِّايِّ  ةُ اَ وجِ مُ الْ  ا ُ اَ بْسْ اْلَ 

وطاعته واتباعه، والعبادات واألخالق الموجبة  محبة النبي أتناول في هذا المبحث 
 وذلك من خالل المطالب التالية:في أعالي الجنان،  لمرافقة النبي 

ُل: َمَحاَُّة النَِّايِّ الْ   .َواتَِّااُعهُ  َوَطاَعُتهُ  َمْطَلُ  اَلوَّ
د إلى تهذيبها وتقويمها على أساس اإليمان، حيث م  ع  اهتم اإلسالم بالعواطف الكامنة، ف  

، حصل في قلبه  ومحبة رسوله؛ فإنه إذا أحب العبُد ربَّه ونبيه دعا المؤمنين إلى محبة اهلل 
تعظيمهما وطاعتهما، ومن أطاع اهلل ورسوله كان أهالا لنيل رضوان اهلل وجنته، والفوز بصحبة 

اِلٍك ، النبي  : فع ْن أ ن ِس ْبِن م  َخاِرَجاِن ِمَن الَمبْْسِجِد، َفَلِقَيَنا َرُجٌل  َاْيَنَما َأَنا َوالنَِّايُّ ، ق ال 
، «َما َأْعَدْدَت َلَها؟: »، َفَقاَل: َيا َربُْسوَل اللَِّه، َمَتى البْسَّاَعُة؟ َقاَل النَِّايُّ (1)ِعْنَد بُْسدَِّة الَمبْْسِجدِ 
ٍة، َقاَل: َيا َربُْسوَل اللَِّه، َما َأْعَدْدُت َلَها َكِايَر ِصَياٍم، َواَل َصاَلٍة، َواَل َصَدقَ ، ُثمَّ (2)َفَكَأنَّ الرَُّجَل ابْْسَتَكانَ 

  .(3)«َأْنَت َمَع َمْن َأْحَاْاتَ »َوَلِكنِّي ُأِح ُّ اللََّه َوَربُْسوَلُه، َقاَل: 
ن ق ُصر  عمله عنهم، ف   وقد نصَّ النبي   دِ بْ ع   ع نْ على أن المرء ُيحشر مع من أحب وا 

 َرُجلٍ  يفِ  َتُقولُ  َكْيفَ  اللَِّه، َربُْسولَ  َيا: َفَقالَ   اللَّهِ  َربُْسولِ  ِإَلى َرُجلٌ  َجاءَ : ق ال    م ْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ 
 .(5)«َأَح َّ  َمنْ  َمعَ  الَمْرءُ : »اللَِّه  َربُْسولُ  َفَقالَ  ؟(4)ِاِهمْ  َيْلَحقْ  َوَلمْ  َقْوًما َأَح َّ 

                                                           
ه. أمام الساحة :وقيل ،نفسه الباب هي :وقيل ،والشمس المطرمن  لوقايةل هباب عند المظلة: أي (الَمبْْسِجد )بُْسدَّةِ  (1)

 .(13/131:الباري فتح)انظر: ابن حجر، 
 .(2/216:اآلثار صحاح على األنوار مشارق)القاضي عياض،  .خضع أي :)ابْْسَتَكان( (2)
دَّث ن ا(، قال: 7153/ح رقم9/64البخاري، صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب القضاء والفتيا في الطريق، ) (3)  ح 

دَّث ن ا ش ْيب ة ، أ ِبي ْبنُ  ُعْثم انُ  ِرير   ح  ْعِد، أ ِبي ْبنِ  مِ س الِ  ع نْ  ،)بن المعتمر( م ْنُصورٍ  ع نْ  ،)بن عبد الحميد( ج  دَّث ن ا الج   ح 
اِلكٍ  ْبنُ  أ ن ُس  وأخرجه  عثمان بن أبي شيبة به )بلفظه(.من طريق ( 2639/ح رقم4/2033مسلم )وأخرجه  . م 

البخاري وأخرجه  ( من طريق عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد به )بنحوه(.6171/ح رقم8/40البخاري )
/ح 8/39البخاري )أخرجه ( من طريق ثابت الُبناني، و 2639/ح رقم4/2032(، ومسلم )3688/ح رقم5/12)

( 2639/ح رقم4/2032مسلم )أخرجه ، و ( من طريق قتادة بن دعامة2953/ح رقم4/2270(، ومسلم )6167رقم
أربعتهم  ،حاق بن أبي طلحةالزهري، وفي نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق إسابن شهاب من طريق 

 )مختصراا(. )ثابت، قتادة، الزهري، إسحاق( عن أنس بن مالك 
 .(22/197:البخاري صحيح شرح القاري عمدة)العيني،  .والفضيلة العمل في أيالمراد  ِاِهْم(: َيْلَحقْ  )َوَلمْ  (4)
دَّث ن ا(، قال: 6169/ح رقم8/39، )، كتاب األدب، باب عالمة حب اهلل البخاري، صحيح البخاري (5)  ُقت ْيب ةُ  ح 

دَّث ن ا س ِعيٍد، ْبنُ  ِرير   ح   ،شقيق بن سلمة() و اِئلٍ  أ ِبي ع نْ  ،)سليمان بن مهران( األ ْعم شِ  ع نِ  ،)بن عبد الحميد( ج 
ْبدُ  ق ال  : ال  ق   ( من طريق جرير بن عبد الحميد به = 2640/ح رقم4/2034مسلم ) وأخرجه . م ْسُعودٍ  ْبنُ  اللَّهِ  ع 
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 اتباعهي و  ، رسوله حب، و  اهلل حب عالمة من عالماتأشار هذا الحديث إلى 
ا على أن المرء ُيحشر مع من أحب، أال ترى إلى قوله ؛ واالقتداء بسنته ،سبيله   :ودلَّ أيضا

 وبين حبيبه بينه جامعتعالى  اهلل فإن؛ اهلل في عبداا أحب من أن هذا فدل"، أ ْحب ْبت   م نْ  م ع   أ ْنت  "
ن ُمدخله لهدخِ ومُ  ،جنته في ل مْ : "وهذا معنى قوله  عمله، عن ر  صُ ق   وا  قْ  و   في يعنى "،ِبِهمْ  ي ْلح 

 همطاعت أجل من أحبهم إنما ،للصالحين حبالمُ  كان لما أنه المعنى هذا وبيان والمنزلة، العمل
 ،الحينالص ثواب ذلك معتقد اهلل أثاب لها واعتقاداا ،القلوب أعمال من عمالا  المحبة وكانت ، هلل
 .(1)لها تابع والعمل األصل هي النية إذ

 اهلل قال ،زمرتهم في وداخل بهم ملحق أي "أ ْحب ْبت   م نْ  م ع   أ ْنت  : "وقال الطيبي: "قوله 
وََلَِكَْْوالرَُسوَلْْاّللََْْيُِطعَِْْوَمنْ ﴿: تعالى

ُ
ينََْْمعَْْفَأ ن َعمَْْاََّلِ

َ
يِقيَْْانلَِبيِّيَِْْمنََْْعلَي ِهمْ ْاّللَُْْأ دِّ ِِْوََْْوالصِّ َهَدا ْالُّه

وََلَِكْْوََحُسنََْْوالَصاِِلِيَْ
ُ
 بأصحاب عمل زيادة غير من النية بحسن  ألحقه، [69:النساء] ﴾َرِفيًقاْأ

 .(2)"الصالحة األعمال
، ومن هذه ثمة عالمات دالة على محبته سبحانه ومحبة رسوله  وقد جعل اهلل 
من هذا االتباع سبيالا للوصول إلى نيل محبته  اهلل وجعل واتباعه،  العالمات طاعة النبي 

بُُّوَنْاّللََْ﴿تعالى: اهلل ال قسبحانه،  ُُْتِ ُْكن تُم  ْإِن  ْلَُكم ُْذنُوبَكُْْقُل  ِفر  َويَغ  َْواّللَهْفَاتَُّبُِعوِِنُُْي بِب ُكُمْاّللَْه ْم 
، رسولهمحبة و  ، وهذه اآلية الكريمة دالة على فضل محبة اهلل [31آل عمران:]﴾ َغُفوٌرْرَِحيمٌْ

ذا أحبهما وأن محبتهما تعني االستقامة دب تأدب بأ العبد على طاعتهما وترك مخالفتهما، وا 
 .(3)شريعتهما، ووقف عند حدودهما

 هو وليس ،اهلل  محبة ادعى من كل على حاكمة الكريمة اآلية هذه قال ابن كثير:و 
 جميع في يالنبو  نيْ والد   المحمدي الشرع يتبع حتى ،دعواه في كاذب فإنه المحمدية الطريقة على
بُُّوَنْاّللََْ﴿، ولهذا قال: وأحواله أقواله ُُْتِ ُْكن تُم  ْإِن   فوق لكم ليحصْأيْْ﴾فَاتَُّبُِعوِِنُُْي ِبب ُكُمْاّللَْهْقُل 
 الحكماء بعض قال كما األول، من أعظم وهو إياكم، محبته وهو إياه، محبتكم من طلبتم ما

ْ.(4)ب  ح  تُ  أن الشأن إنما ،ب  حِ تُ  أن الشأن ليس: العلماء

                                                           

( من طريق شعبة بن الحجاج عن األعمش سليمان بن مهران 6168/ح رقم8/39= )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
 به )مختصراا(.

 (.9/333،332انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري ) (1)
 .(10/3201) السنن حقائق عن الكاشف الطيبي، (2)
 .(8/119) مسلم بفوائد المعلم انظر: القاضي عياض، إكمال (3)
 .(2/32) ابن كثير، تفسير القرآن العظيمانظر:  (4)
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 وهو ، أالنعيم الجنانالسبيل المؤدي إلى الكرام ود ل ُهم على صحابته  أرشد النبي وقد 
ه أصحابه إلى اتباع ذلك السبيل؛ ليكونوا، و طاعته   النبي ذرهم حو من عباد اهلل الفائزين،  وج 

ْير ة  الحديث  فقد جاء فيمن مخالفته،  ْن أ ِبي ُهر  : أ نَّ ر ُسول  اللَِّه  ع  ُكلُّ ُأمَِّتي َيْدُخُلوَن »، ق ال 
:  ،«(1)الَجنََّة ِإالَّ َمْن َأَاى ْن ي ْأب ى؟ ق ال  م  َوَمْن  َمْن َأَطاَعِني َدَخَل الَجنََّة،»ق اُلوا: ي ا ر ُسول  اللَِّه، و 
 .(2)«َعَصاِني َفَقْد َأَاى

  أطاع النبيعظيمة للطائعين من هذه األمة، وهي أن من بشارة أشار هذه الحديث إلى 
مستقيم ضل عن الطريق الو  ،وزل  عن الصوابالسنة دخل الجنة، ومن ات بع هواه، وتمسك بالكتاب و 

 نة،االعتصام بالكتاب والسلهذا الحديث في كتاب  البخاري إيراد التأويل هذاويؤكد ، دخل النار
لَّى اللَّهِ  ر ُسولِ  ِبُسن نِ  ااِلْقِتد اءِ  ب ابُ له بقوله: " تهترجمو  ل ْيهِ  اهللُ  ص  لَّم  و   ع  "س 

 الطاعة بذكر والتصريح، (3)
  .(4)والسنة بالكتاب يعتصم الذي هو المطيع فإن ؛في الحديث

في أعالي الجنان، ودلَّ على  واتباعه تستوجب للعبد مرافقته  النبي  طاعةكما أن 
وََلَِكَْْوالرَُسوَلْْاّللََْْيُِطعَِْْوَمنْ ﴿ذلك قول اهلل تعالى: 

ُ
ينََْْمعَْْفَأ ن َعمَْْاََّلِ

َ
ْانلَِبيِّيَِْْمنََْْعلَي ِهمْ ْاّللَُْْأ

يِقيَْ دِّ َِِْْوالصِّ َهَدا وََلَِكْْوََحُسنََْْوالَصاِِلِيََْْوالُّه
ُ
 .[69:النساء] ﴾َرِفيًقاْأ

ل ْيِهمْ  اللَّهُ  أ ْنع م   الَِّذين   م ع  أنهم  المطيعين لىإ شارةإ ف ُأولِئك    ،والكرامة النعمة يهمعل أتمو  ،ع 
في  وأرفعهم  اهلل لىإ عبادال قربأ مرافقةبهم وعد حيث ،الطاعة في للمؤمنين ترغيب وهذا

د يِقين   النَِّبي ين   وهم ت عنده،درجاالالمنازل و  اِلِحين   و الشُّه داءِ  و الص   االتحاد بالمعية المراد ليسو  ،و الصَّ
 الجنة خولد في االشتراك مطلق وال ،يجوز ال والمفضول الفاضل بين اويس  التَّ  نأل ؛الدرجة في
 المسافة تد  عُ ب   نوا   ،أراد متى وزيارته اآلخر رؤية من منهم واحد كل يتمكن بحيث فيها كونهم بل

ُسن   ،بينهما ِفيقاا ُأولِئك   و ح   ومن النبيين أي ارفيقا  أولئك حسنأ وما قيل كأنه التعجب معنى في ر 
 هداءوالش والصديقين األنبياء العبد أحب ؛ فإذامن الصديقين والشهداء والصالحين بعدهم

 . (5)الجنة في معهم كان والصالحين
                                                           

]انظر: ابن األثير،  دخول الجنة. بها ستوجبيُ  التي  اهلل طاعة تركأي امتنع عن قبول الدعوة، و  :(َأَاى) (1)
 ([.13/254فتح الباري ) ، ابن حجر،(1/20) واألثر الحديث غريب في النهاية

/ح ( ،9/92البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهلل  (2)
دَّث ن ا(، قال: 7280رقم مَّدُ  ح  دَّث ن ا ،)الباهلي( ِسن انٍ  ْبنُ  ُمح  دَّث ن ا ،)بن سليمان( ُفل ْيح   ح  ، ْبنُ  لُ ِهال   ح  ِليٍّ  ع ط اءِ  ع نْ  ع 
ْير ة   أ ِبي ع نْ  ي س اٍر، ْبنِ   انفرد اه الاخاري دون مبْسلم. . ُهر 
 (.9/92البخاري، صحيح البخاري ) (3)
 .(2/606) السنن حقائق عن الكاشف الطيبي،انظر:  (4)
 بتصرف. (2/234)في تفسير القرآن  البيان إسماعيل حقي، روح (5)
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 ِفي اْلَجنَِّة. الَمْطَلُ  الثَّاِني: اْلِعَااَداُت الُموِجَاُة ِلُمَراِفَقِة النَِّايِّ 
في الجنة، منها كثرة  مرافقة النبي ة النبوية جملة من العبادات الموجبة للقد ذكرت السن

تناول المطلب يهذا و ،  النبي كفالة األيتام ورعايتهم، واإلكثار من الصالة علىو ، السجود هلل 
 هذه العبادات بالتفصيل.
 في الجنة: فقة الناي ار مطريق إلى  أواًل_ كثرة البْسجود هلل 

اهلل تعالى مخاطباا قال فبالسجود له،  أهل اإليمان وفي مقدمتهم رسول اهلل  أمر اهلل 
ْ﴿: نبيه ُجدْ ْتُِطع هَُْْلْْلََكَ َْْواس  ََتِب  ُجُدوا﴿ :طباا عبادهمخا وقال سبحانه، [19:العلق] ﴾َواق  َِْْفَاس  ّْلِل

بُُدوا يصل العبد إلى قمة العبودية والخضوع والتواضع هلل  في السجود هلل و ، [62:النجم] ﴾َواع 
؛ (1)ألن فيه تمكين أعز أعضاء اإلنسان وأعالها وهو وجهه من التراب الذي ُيد اُس وُيْمت ه نُ  ؛تعالى

في  نعم بها، وسبيل لمرافقة النبي لدخول الجنة والتَّ  مفتاح وألجل ذلك كانت كثرة السجود هلل 
ِبيع ة   الجنة، ف ع نْ  (2)ك ْعٍب اأْل ْسل ِمي   ْبنِ  ر 

 : َفَأَتْيُتُه ِاَوُضوِئِه  ُكْنُت َأِايُت َمَع َربُْسوِل اهلِل ، ق ال 
ََِلكَ َأْو غَ »اْلَجنَِّة. َقاَل: : َأبْْسَأُلَك ُمرَاَفَقَتَك ِفي َفُقْلتُ « بَْسلْ »َوَحاَجِتِه َفَقاَل ِلي:  ََاَك. « ْيَر  ُقْلُت: ُهَو 

 .(3)«َفَأِعنِّي َعَلى َنْفبِْسَك ِاَكْثَرِة البْسُُّجودِ »َقاَل: 
في الجنة من الدرجات العالية، التي ال مطمع في  أشار الحديث إلى أن مرافقة النبي 
السجود، وذلك أن كل سجدة يسجدها في الدنيا بكثرة  الوصول إليها إال بحصول الزلفى عن اهلل 

لى من ع  العبد ُيرفع بها درجة، فال يزال العبد يرتقي بالمداومة على السجود، حتى يفوز بالقدح المُ 
 منو  تعالى، اهلل إلي بالقرب إال يناله ال  الرسول مرافقة، فمن أراد القرب إلى اهلل سبحانه وتعالى

 .(4) نبيمن ال قربالب إال ينله لم  اهلل من قربال أراد
ذامعقباا على الحديث قال ابن القيمو   همة إلى فانظر الهمم، مراتب تعرف أن أردت : "وا 

 الجنة، في مرافقتك أسألك: سلني، فقال اهلل  رسول له قال وقد ، األسلمي كعب بن ربيعة
  .(5)جلده" يواري أو بطنه، يمأل ما يسأله غيره وكان

ت ِب الرَّفيعة في الجنة، وأن السجود من أعظم الُقر ب  وفيه دليل على جواز سؤال اهلل  الرُّ
 .(6)التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند اهلل تعالى

                                                           
 (.4/206)انظر: النووي، شرح النووي على مسلم  (1)
 (.15)سبقت ترجمته، انظر: ص :َكْعٍ  اْلَبْْسَلِميِّ  ْانِ  َرِايَعةَ  (2)
 (.15)بْساق تخريجه، انظر: ص(، 489/ح رقم1/353) صحيح مسلممسلم،  (3)
 بتصرف. (3/1028،1027) السنن حقائق عن الطيبي، الكاشف (4)
 .(3/140) السالكين مدارجابن القيم،  (5)
 (.3/91نيل األوطار )انظر: الشوكاني،  (6)
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 في الجنة: بْسا  في مرافقة الناي ثانًيا_ كفالة اليتام ورعايتهم 
المؤمنين بأنهم  وصف اهلل و تكاتف الصف المسلم وتعاضده،  حرص اإلسالم علىلقد 

ِمنُونَْْإَِنَما﴿ تعالى: اهلل قال إخوة، يتواصلون ويتعاطفون فيما بينهم، َوةٌْْال ُمؤ  ، [10:اتالحجر ] ﴾إِخ 
د أوصى وقكفالة األيتام ورعايتهم،  والتعاطف والتراحم بين المؤمنينأبرز مظاهر األخوة ولعل 

َعامٌََْْوْ أ﴿تعالى: اهلل الشارع الحكيم بإطعام اليتيم واإلحسان إليه، قال  مْ ِْفْْإِط  ٍْ َمسْ ِْذيْيَو  (14ْ)َْغبَ
ٍْ َْذاْيَتِيًما َربَ وْ (15ْ)َْمق 

َ
ِكينًاْأ ٍْ َْذاِْمس  بَ َ حذر الشرع من التهاون والعبث بمال و  ،[16-14:البلد] ﴾َمَت 
َربُواَْوَلْ﴿اليتيم، فقال سبحانه:  َتِيمَِْْماَلَْْتق  َسنُِْْهَْْبِالَِتْْإَِلْْاْل  ح 

َ
ُشَدهَُْْيب لُغََْْحَّتْْأ

َ
 ،[152:األنعام] ﴾أ

 ايتيما لمن يكفل  طف، وقد تكفل النبي ثر الناس حاجة إلى الرعاية والعأكأن األيتام هم وذلك 
 َوَكاِفلُ  َأَنا» :ق ال   النَِّبي   ع نِ  ،س ْعٍد  ْبنِ  ع ْن س ْهلِ ف  ، في أعالي الجنان  له أن يكون رفيقاا

ََا الَجنَّةِ  ِفي الَيِتيمِ   َكاِفلُ »وفي رواية أخرى عند مسلم:  ،(1)َوالُوبْْسَطى البْسَّاَّاَاةِ  ِاِإْصَاَعْيهِ  َوَقالَ  «َهَك
 .(2)«اْلَجنَّةِ  ِفي َكَهاَتْينِ  َوُهوَ  َأَنا ِلَغْيرِهِ  َأوْ  َلهُ  اْلَيِتيمِ 

 في يرغب أن الحديث هذا يسمع مؤمن كل علىقال ابن بطال معقباا على الحديث: "ُحقَّ 
 عليهم اهلل لواتص والمرسلين النبيين ولجماعة ،السالم عليه للنبي رفيقاا الجنة في ليكون ؛به العمل

 .(3)"األنبياء مرافقة من أفضل اآلخرة في اهلل عند منزلة وال، أجمعين
في الجنة تحصل لمن ك ِفل  اليتيم من مال  ويستفاد من الحديث أن فضيلة مرافقة النبي 

أن فضيلة لى إ" فيه إشارة ِلغ ْيِرهِ  أ وْ  ل هُ  اْلي ِتيمِ  ك اِفلُ : "نفسه، أو من مال اليتيم بوالية شرعية، وقوله 
وتحصل  ،ن قرابتهوغيرهم موأخته يتيماا قريباا له كجده وأمه وجدته وأخيه  ل  فِ المرافقة تحصل لمن ك  

ا لمن ك ِفل  يتيماا أجنبياا ليس من قرابته  .(4)أيضا
وله: قفي شرحه لسنن الترمذي العراقي زين الد ْين وقد نقل ابن حجر عن شيخه الحافظ 

 من بالقرب لجنةا في منزلته ته  ب  شُ  أو ،الجنة دخول في يشبه اليتيمولعل الحكمة في كون كافل 
 اومعلما  لهم كافالا  فيكون ،دينهم أمر يعقلون ال قوم إلى ثبع  يُ  أن شأنه  النبي لكون ؛ النبي
 نُ سِ حْ ويُ  يعلمهو  ويرشده دنياه وال بل دينه أمر يعقل ال من بكفالة يقوم اليتيم كافل وكذلك ،اومرشدا 
 .(5)ذلك مناسبة فظهرت ،تأديبه

                                                           
 (.24)بْساق تخريجه، انظر: ص(، 6005/ح رقم8/9البخاري، صحيح البخاري ) (1)
 (.24)بْساق تخريجه، انظر: ص(، 2983/ح رقم4/2287مسلم، صحيح مسلم ) (2)
 .(9/217) البخاري صحيح ابن بطال، شرح (3)
 .(18/113) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (4)
 .(10/437) الباري فتحانظر: ابن حجر،  (5)
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 في الجنة: طريق إلى مرافقته  من الصالة على الناي اإلكثار ثالثًا_ 
ق عظيم، لاه بأن جعله على خُ ، وزكَّ بأن جعله خاتم النبيين والمرسلين نبيه  أكرم اهلل 

ْاّللَََِْْنَْإ﴿ :اهلل تعالىقال توحيد بالصالة والسالم عليه، وزاده تشريفاا حين أمر أهل اإليمان وال
ْْيَُصلهونََْْوَمََلئَِكتَهُْ َهاْيَاْانلَِبََِّْْعَ يه

َ
ينَْْأ ِليًماْوََسلُِّمواَْعلَي هَِْْصلهواْآَمنُواْاََّلِ  وهذا، [56:األحزاب] ﴾تَس 

، (1)رهذك ورفع خلقه وعند اهلل عند منزلته وعلو درجته، ورفعة  اهلل رسول كمال على تنبيه فيه
عليهم أن قَّ ، حُ  حق  على كل مسلم، حيث كان سبباا في دخولهم دين اهلل ولما كان للنبي 

ة عليه بقربهم منه يوم القيامة المكثرين من الصال ، وقد بش ر النبي يصلوا ويسلموا عليه
ْبدِ ففي الحديث وبأولويتهم به وبشفاعته،   َأْوَلى» :ق ال    اللَّهِ  ر ُسول   أ نَّ  ، م ْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  ع ْن ع 

 .(2)«َصاَلةً  َعَليَّ  َأْكَثُرُهمْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِاي النَّاسِ 
                                                           

 .(671ص) الرحمن في تفسير كالم المنان الكريم تيسير انظر: الس عدي، (1)
(، 484/ح رقم2/354، ) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصالة على النبي (2)

دَّث ن اقال:  مَّدُ  ح  دَّث ن ا: ق ال   ب شَّارٍ  ْبنُ  ُمح  مَّدُ  ح  اِلدٍ  ْبنُ  ُمح  ْثم ة   اْبنُ  خ  دَّث ن ا: ق ال   ع  ْمِعيُّ  ي ْعُقوب   نُ بْ  ُموس ى ح  دَّث ِني: ق ال   الزَّ  ح 
ْبدُ  ْبد   أ نَّ  ،)الزهري( ك ْيس ان   ْبنُ  اللَّهِ  ع  ْبدِ  ع نْ  أ ْخب ر هُ  ،)بن الهاد( ش دَّادٍ  ْبن   اللَّهِ  ع  البزار  وأخرجه . م ْسُعودٍ  ْبنِ  هِ اللَّ  ع 
( من طريق محمد بن أبي 5080/ح رقم9/13( من طريق محمد بن المثنى، وأبو يعلى )1789/ح رقم5/190)

ْثم ة  به )بنحوه(. وأخرجــه ابن أبي شيبة  سمينة، كالهما )محمد بن المثنى، ومحمد بن أبي سمينة( عن محمد بن ع 
(، وأبو يعلى 1446/ح رقم4/278والبـزار )(، 306/ح رقم1/207(، وفي مسنده )31787/ح رقم6/325)
(، والطبراني في 911/ح رقم3/192(، وابن حبان )413/ح رقم1/408(، والشاشي )5011/ح رقم8/427)

(، والخطيب البغدادي في 170/ح رقم1/247(، والبيهقي في الدعوات الكبير )9800/ح رقم10/17الكبير )
( من طريق خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب 1304ح رقم/2/103الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )

)بنحوه(.   الزمعي عن عبد اهلل بن كيسان عن عبد اهلل بن شداد عن أبيه شداد بن الهاد عن عبد اهلل بن مسعود
 ( من طريق عتبة بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن مسعود 1462/ح رقم3/129وأخرجه البيهقي في الشُّعب )

(، وفي 5995/ح رقم3/353أخرجه البيهقي في الكبرى )،  مامة الااهليشاهد من حديث أاي أُ وله )بنحوه(. 
(، وقال المنذري: "رواه البيهقي بإسناد حسن إال أن مكحوالا قيل: لم يسمع 2770/ح رقم4/433الشُّعب ) ( )مطوالا

 فتح، وقال ابن حجر: "ال بأس بسنده" )ابن حجر، (2/328:والترهيب الترغيبمن أبي ُأمامة" )المنذري، 
، )انظر: المزي، أمه مةثْ وع   البصري، الحنفي مة:ثْ محمد ان خالد ان عَ فيه: _ واإلبْسناد . (11/167:الباري
 : "ربما أخطأ"،غرب"، وقال فـي موضع آخران في الثقات، وزاد فقال: "يُ ـره ابن حبـذك ،(25/143:الكمال تهذيب

، وقال أحمد: (23ص ،اإلمام خلف : "بصري ثقة"، )البيهقي، القراءة، وقال البيهقي(9/55الثقات:)ابن حبان، 
، وقال أبو زرعة: "ال بأس (3/455اهلل: عبد ابنه رواية- الرجال ومعرفة )أحمد بن حنبل، العلل "ما أرى به بأس"،

)الذهبي، بي: "صدوق"، ، وقال الذه(7/243والتعديل: به"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، )ابن أبي حاتم، الجرح
 هو صدوق.قلت: ، (476ص التهذيب ، وقال ابن حجر: "صدوق يخطئ"، )ابن حجر، تقريب(2/167الكاشف:

 =      ـ(، ــهـ141)ت المدني محمد وــأب ي،عِ مْ ز  ــال ديــاألس ةــعِ مْ ز   بن وهب نـب اهلل عبد بن موبْسى ان يعقو : _
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، وأحقهم باإلفاضة من بشفاعتهوأوالهم  أشار الحديث إلى أن أقرب الناس من النبي 
أكثرهم عليه صالة في الدنيا؛ ألن كثرة الصالة عليه تدل على  أنواع الخيرات، ودفع المكروهات
والمداومة على الطاعة والوفاء بحق الواسطة  ،صدق المحبةنصوح العقيدة، وُخلوص النية، و 

 .(1)وأجدر أحق والوالية بالقرب كان أوفر الخصال هذه من حظهالكريمة، ومن كان 
  هللا برسول الناس أولى أن على دليل الخبر هذا في": ابن حبان ع ِقب  الحديث قالو 

 .(2)"منهم  عليه صالة أكثر قوم األمة هذه من ليس إذ الحديث، أصحاب يكون القيامة في

                                                           

ْمعِ = و  [، (6/317) األنساب، السمعاني، (29/171) الكمال تهذيبنسبة إلى جده عبد اهلل، ]انظر: المزي،  ىالز 
الفاسي فقال: وابن القطان ، (3/157:الدوري رواية - معين ابن تاريخابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين،  وثقه

، وذكره ابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، وزاد ابن حبان فقال: (10/378:التهذيب تهذيب"ثقة"، )ابن حجر، 
، ابن شاهين، (224ص) األمصار علماء مشاهير، ابن حبان، (7/458) الثقات"كان ُيغرب"، ]انظر: ابن حبان، 

 يف الكامل"، )ابن عدي، وبرواياته به بأس الابن عدي فقال: " وتوبْسط فيه[، (221ص) الثقات أسماء تاريخ
 وضعفه، (554ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، الحفظ سيء صدوق، وابن حجر فقال: "(8/58:الرجال ضعفاء
، وأحمد فيما نقله (29/172:الكمال تهذيب"، )المزي، الحديث منكر الحديث، ضعيفبن المديني فقال: "علي 

وذكره النسائي في  ،(10/378:التهذيب تهذيبابن حجر في التهذيب فقال: "ال يعجبني حديثه"، )ابن حجر، 
فيما نقـله  السجستاني داود ، وقال أبو(95ص ،ونوالمتروك الضعفاء ،لنسائيالضعفاء وقال: "ليس بالقوي"، )ا

، وقال (29/172:الكمال تهذيبالحافظ المزي في تهذيب الكمال: "صالح، وله مشـايخ مجهـولون"، )المزي، 
، وقـال الذهبي: "فيـه لين"، (5/112:ةـالنبوي األحاديث في الواردة العلل)الدارقطني، يحتج به"،  الدارقطني: "ال

 ونـمتروكوال اءـالضعف، وذكره ابن الجوزي، والذهبي في الضعفـاء، ]انظر: ابن الجوزي، (2/309:اشفـالك)الذهبي، 
 .ال يحتج اه؛ لضعفه في حفظه صدوق الحاصل أنهقلت: [، (2/689) اءــالضعف في المغني، الـذهبي، (3/153)

، (15/482:الكمال تهذيب، )المزي، عوف بن اهلل عبد بن طلحة مولى ،الزهري شيالقر  _عاد اهلل ان كيبْسان:
ذكره ابن حبان، وابن خلفون في الثقات، وأخرج ابن حبان حديثه هذا في صحيحه، ]انظر: ابن حبان، الثقات 

وقال ابن القطان  [،(3/192، ابن حبان، صحيح ابن حبان )(8/141) الكمال تهذيب إكمال، مغلطاي، (7/49)
، وقال ابن حجر: (3/613:األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيانالفاسي: "ال ُيعرف حاله"، )ابن القطان الفاسي، 

أورده العالئي في جامع  _عاد اهلل ان شداد: هو ضعيف.قلت: ، (319ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، مقبول"
ضعيف؛  وعليه فالحديث إبْسناده. (، ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن مسعود212التحصيل )ص

(، وفي ضعيف 1821ضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير )ح رقم ألجل عبد اهلل بن كيسان فهو ضعيف.
الحبْسن وللحديث شاهد صحيح يتقوى اه إلى (، 923(، وفي مشكاة المصابيح )ح رقم347سنن الترمذي )ح رقم

(، وقـال األلباني: 484وقد حس ن الحديث الترمذي في سننـه )ح رقم لغيره كما هو واضح من خالل التخريج.
 .(2/259:انحب ناب صحيح على انالحس اتـليقـالتع"حسن لغيـره"، )األلباني، 

 .(2/441)فيض القدير انظر: المناوي،  (1)
 .(3/193) حبان ابن حبان، صحيحابن  (2)
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ْنق ب ة  ي ْخت صُّ بها (1)وقال الخطيب البغدادي ع ِقب  ذكره للحديث: "قال لنا أبو ُنعيم : وهذه م 
أكثر مما  رواة اآلثار ون ق لُته ا؛ ألنه ال ُيعرُف لعصابة من العلماء من الصالة على رسول اهلل 

ا وذكراا" اب ة نسخا  .(2)ُيْعر ُف لهذه الِعص 
 ِفي اْلَجنَِّة. الَمْطَلُ  الثَّاِلُث: اَلْخاَلُق الُموِجَاُة ِلُمَراَفَقِة النَِّايِّ 

ومعاليها، ودعا إلى طيب األفعال وعظيم األخالق حث اإلسالم على التَّحلي بمكارم لقد 
: اه بالُخلق العظيم، فقال سبحانه مخاطباا نبيه حين زكَّ  شأن نبيه  وقد أعلى اهلل  الصفات،

على أن صاحب الُخُلق الحسن في أشرف  وقد نص النبي ، [4:القلم] ﴾َعِظيمْ ُْخلُق ْْلََعَلَْْوإِنََكْ﴿
ُأم ام ة   أ ِبي ع نْ ل وأعلى المقامات في اآلخرة، ف  المناز 

(3)
،   اللَِّه  ر ُسولُ  ق ال  : ق ال :«(4)َزِعيمٌ  َأَنا 

نْ ( 6)اْلِمرَاءَ  َتَركَ  ِلَمنْ ( 5)اْلَجنَّةِ  َرَاضِ  ِفي ِاَاْيتٍ   َتَركَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  َوبَْسطِ  ِفي َوِاَاْيتٍ  ُمِحقًّا، َكانَ  َواِ 
ْن َكانَ  اْلَكَِ َ    .(7)«ُخُلَقهُ  َحبْسَّنَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  َأْعَلى ِفي َوِاَاْيتٍ  َماِزًحا، َواِ 

                                                           
 ،لمشهورا الحافظ األصبهاني ، أبو ُنعيم،مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهلل عبد بن أحمد :ُنعيم أاو (1)

 الكتب، أحسن من الحلية وكتابه الثقات، الحفاظ وأكابر المحدثين، األعالم من كان األولياء؛ حلية كتاب صاحب
 . (1/91:األعيان اتـوفيهــــ( بأصبهان. )انظر: ابن خلكـان، 430)ت ،هـــ(334سنة ): وقيل ،هـــ(336) سنة ولد
 .(35ص) الحديث أصحاب شرف البغدادي، الخطيب (2)
 (.53: )سبقت ترجمته، انظر: صُأَماَمةَ  َأُاو (3)
 .(2/303:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .أي كفيل وضامن (:َزِعيم) (4)
ا عن الجنة. )السندي،  :اْلَجنَّة( َرَاضِ ) (5)  شيةحاأي حوالي الجنة وأطرفها ال في وسطها، وليس المراد خارجا

 .(1/26:ماجه ابن سنن على السندي
انظر: ] والمراد به ترك الجدال خوفاا من أن يقع صاحبه في اللجاج الُموِقِع في الباطل. الجدال،أي  )اْلِمَراَء(: (6)

 [.(1/26) ماجه ابن سنن على السندي حاشيةالسندي،  ،(4/322) واألثر الحديث غريب في النهايةابن األثير، 
دَّث ن ا4800/ح رقم4/253سنن أبي داود، كتاب األدب، باب في حسن الخلق، )أبو داود،  (7) مَّدُ  (، قال: ح   ْبنُ  ُمح 

اِهِر، أ ُبو الد م ْشِقيُّ  ُعْثم ان   م  دَّث ن ا: ق ال   اْلج  مَّدٍ  ْبنُ  أ يُّوبُ  ك ْعبٍ  أ ُبو ح  ، ُمح  دَّث ِني :ق ال   السَّْعِديُّ ِبيبٍ  ْبنُ  ُسل ْيم انُ  ح   ح 
، اِرِبيُّ (، والطبراني في الكبير 1643/ح رقم3/939الدوالبي في الكنى واألسماء )وأخرجه . ُأم ام ة   أ ِبي ع نْ  اْلُمح 

، والبيهقي (1594/ح رقم2/407وفي الشاميين ) (،4693/ح رقم5/68، وفي األوسط )(7488/ح رقم8/98)
/ح 1/133(، وفي اآلداب )7653/ح رقم10/376(، وفي الشُّعب )21176/ح رقم10/420في الكبرى )

(، والطبراني في الكبير 1200/ح رقم2/279به )بلفظه(. وأخرجه الروياني ) ( من طريق محمد بن عثمان322رقم
( 533/ح رقم2/490)(، وابن بطة في اإلبانة 1230/ح رقم2/224(، وفي الشاميين )7770/ح رقم8/186)

والحديث إبْسناده متصل، ورواته ثقات، ما عدا: (. )مختصراا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي ُأمامة 
وهي  اءقْ لْ الب   أهل من اوي،قْ لْ الب   السعدي كعب أبو سليمان، ابن: ويقال محمد، ابن: ويقال موبْسى: ان أيو _ 

[، وثقه (2/315) ، السمعاني، األنساب(3/498) الالكم تهذيب، ]انظر: المزي، دمشق نواحي من مدينة الشراة
 (، وقـال الذهبي: "وثق"، =498/ 3"، )المزي، تهذيب الكمال:ة"ثق: أبو الجماهر محمد بن عثمان الدمشقي فقال
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ظيم لغ العبد عالُخلق أساس اإلسالم، وكمال اإليمان، وبه يبولم يكن ذلك إال ألن ُحسن 
لحديث اكما جاء في ن خيار الناس وأفضلهم أحسنهم أخالقاا، إ، بل الدرجات والمراتب في اآلخرة

ْبدِ  ع نْ  ْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  ع  ْنُهم ا، ع  ًشا َوالَ  (1)َفاِحًشا  النَِّايُّ  َيُكنِ  َلمْ ": ق ال   ر ِضي  اللَُّه ع   َوَكانَ  ،(2)ُمَتَفحِّ
 .(3)«َأْخاَلًقا َأْحبَْسَنُكمْ  ِخَياِرُكمْ  ِمنْ  ِإنَّ : »َيُقولُ 

  الناس إليه،أحب والصفات النبيلة هم من الحميدة األخالق أن أصحاب  النبي كما بيَّن 
وأقربهم منه مجلساا يوم القيامة، وأن أبغض الناس إليه وأبعدهم منه مجلساا يوم القيامة هم أصحاب 

ْبِد اهلِل  ع نْ ف  األخالق الذميمة،  اِبِر ْبِن ع  ْنُهم اج   َأَحاُِّكمْ  ِمنْ  ِإنَّ »: ق ال   اللَِّه  ر ُسول   أ نَّ  ،ر ِضي  اهلل ع 
نَّ  َأْخاَلًقا، َأَحابِْسَنُكمْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  َمْجِلبًْسا ِمنِّي َوَأْقَرِاُكمْ  ِإَليَّ   َيْومَ  َمْجِلبًْسا ِمنِّي َوَأْاَعَدُكمْ  َليَّ إِ  َأْاَغَضُكمْ  َواِ 

ِلْمن ا ق دْ  اللَِّه، ر ُسول   ي ا: ق اُلوا ،«(6)َوالُمَتَفْيِهُقونَ  (5)َوالُمَتَشدُِّقونَ ( 4)الثَّْرثَاُرونَ  الِقَياَمةِ   ث اُرون  الثَّرْ  ع 
؟ ف م ا و الُمت ش د ُقون    .(7)«الُمَتَكاُِّرونَ »: ق ال   الُمت ف ْيِهُقون 

                                                           

 ، (119ص ،التهذيب تقريب، وقـــال عنـــه ابـن حجر: "صدوق"، )ابن حجر، (1/262:اشفـالك=      )الــذهبي، 
ِديثُ  قال الترمذي: "و ه ذ اوعليه فالحديث إبْسناده حبْسن.  هو صدوق.قلت:  ِديث   الح  "، ) ح  س ن  ، (1993ح رقمح 

شعيب و (، 1464(، وفي صحيح الجامع الصغير )ح رقم273وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة )ح رقم
 (.4800)ح رقم األرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود

 .(3/415:رواألث الحديث غريب في النهايةالفاحش أي ذو الُفْحش في كالمه وفعاله.)ابن األثير،  )َفاِحًشا(: (1)
ًشا(:) (2)  شارقم. ]انظر: القاضي عياض، ويتعمده الفحش في كالمه وفعاله هو الذي يتكلف المتفحش ُمَتَفحِّ

 [.(3/415) واألثر الحديث غريب في النهاية، ابن األثير، (2/148) اآلثار صحاح على األنوار
دَّث ن ا(، قال: 3559/ح رقم4/189، )البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي  (3) ْبد انُ  ح   ع 

ْمز ة   أ ِبي ع نْ  ،)عبد اهلل بن عثمان( )شقيق  اِئلٍ و   أ ِبي ع نْ  ،)سليمان بن مهران( األ ْعم شِ  ع نِ  ،)محمد بن ميمون( ح 
ْبدِ  ع نْ  ،)بن األجدع( م ْسُروقٍ  ع نْ  ،بن سلمة(ا ْنُهم ا.  )بن العاص( ع ْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  ع  البخاري  أخرجهو ر ِضي  اللَُّه ع 
/ح 4/1810(، ومسلم )6029/ح رقم8/12( من طريق شعبة بن الحجاج، وأخرجه البخاري )3759/ح رقم5/28)

( من طريق حفص بن غياث، 6035/ح رقم8/12( من طريق جرير بن عبد الحميد، وأخرجه البخاري )2321رقم
 ثالثتهم )شعبة، وجرير، وحفص( عن األعمش سليمان بن مهران به )بنحوه(.

)ابن األثير،  .وترديده الكالم كثرة: والثرثرة. الحق عن اوخروجا  اتكلفا  الكالم يكثرون الذين هم )الثَّْرثَاُروَن(: (4)
 .(1/209:واألثر الحديث غريب في النهاية

 الناسب المستهزئ: بالمتشدق أراد: وقيل. واحتراز احتياط غير من الكالم في المتوسعون هم :)الُمَتَشدُِّقونَ ) (5)
 .(2/453:واألثر الحديث غريب في النهاية )ابن األثير، .وعليهم بهم شدقه يلوي

غريب الحـديث  ،المـس بن اسمـلقأفواهم. ]انظر: ا به ويفتحون الكالم في يتوسعون الذينهم  )الُمَتَفْيِهُقوَن(: (6)
  [.(3/482) رـواألث الحديث غريب في ايةــالنه، ابن األثير، (1/106)
 (، قال:2018/ح رقم4/370الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معالي األخالق، ) (7)

دَّث ن ا دَّث ن ا: ق ال   الب ْغد اِديُّ  ِخر اشٍ  ْبنِ  الح س نِ  ْبنُ  أ ْحم دُ  ح  بَّانُ  ح  لٍ  ْبنُ  ح  دَّث ن ا: ق ال   ِهال  ال ة   ْبنُ  ب ار كُ مُ  ح  دَّث نِ : ق ال   ف ض   =يح 
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ْبدُ =  ب هِ  ع  مَّدِ  ع نْ  س ِعيٍد، ْبنُ  ر  اِبرِ  ع نْ  الُمْنك ِدِر، ْبنِ  ُمح  ْنهُ  (اهللِ  دِ بْ ْبِن ع  ) ج  الخرائطي في  وأخرجه .م ار ِضي  اهلل ع 
( 24/ح رقم1/32( )مقتصراا على جملة أبغضكم(، وفي مكارم األخالق )59/ح رقم1/43مساوئ األخالق )

( 6/ح رقم1/314)مقتصراا على جملة أحبكم( من طريق عباد بن الوليد، وأخرجه الطبراني في مكارم األخالق )
( من طريق يحيى 419/ح رقم1/149في معجمه )من طريق إبراهيم بن عبد العزيز )بنحوه(، وأخرجه ابن المقرئ 

براهيم، ويحيى( عن حبان بن هالل به. وأخرجه أبو الفضل الزهري في  بن السكن )بنحوه(، ثالثتهم )عباد، وا 
( من طريق مؤمل بن إسماعيـل عن مبارك بن فضالة بن أبي أمية به )بنحوه(. 708/ح رقم1/646حديثه )

 تهذيب(، )المزي، ــه242)ت األصل خراساني جعفر، أبو الاغدادي:ن خراش _أحمد ان الحبْسن ا واإلبْسناد فيه:
، وثقه ابن حبان، والخطيب البغدادي، وصاحبـا تحرير تقريب التهذيب، ]انظر: مغلطـاي، إكمال (1/293الكمال:

، معروف واألرنؤوط، تحرير تقريب الـتهذيب (5/125) بغداد تاريخ(، الخطيب البغدادي، 1/36تهذيب الكمال )
  هو ثقة.قلت:  ،(78ص)ابن حجر، تقريب التهذيب، ال ابن حجر: "صدوق"، ـوق([، 1/60)
 :الكمال ، تهذيبهـــ(، )المزي164البصري )ت فضالة أبو العدوي، أمية القرشي أبي بن ماارك ان فضالة:_ 
 هذيبتُهشيم بن بشير فقال: "ثقة"، وعفان بن مسلم فقال: "ثقة وكان من الُنساك"، )المزي،  وثقه، (27/180

، وابن معين فقال: "ثقة"، وقال مرة: "ليس به بأس"، وقال في رواية ابن محرز: "لم يكن (27/184:الكمال
 ابن رواية -، )ابن معين، تاريخ ابن معين (4/83:دوريال رواية - معين ابن تاريخبالكذوب"، )ابن معين، 

، وقال في (7/502، الثقات:حبان ابن، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد فقال: "كان يخطئ"، )(1/113:محرز
، وذكره ابن شاهين في (249ص، األمصار علماء مشاهيرموضع آخر: "وكان رديء الحفظ"، )ابن حبان، 

 والعلم الزهد أهل من(، وذكره الحاكم في المستدرك وقال: "234الثقات، صالثقات، )ابن شاهين، تاريخ أسماء 
ابن المديني  وتوبْسط فيه، (1/542:الصحيحين على المستدرك"، )الحاكم، ثقة": مرة قال ،"مثله يجرح ال بحيث

(، والعجلي فقال: "ال بأس به"، 95فقال: "صالح وسط"، )ابن المديني، سؤاالت ابن أبي شيبة البن المديني ص
 في الكامل، وابن عدي فقال: "عامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة"، )ابن عدي، (2/263:الثقات)العجلي، 
 وضعفه، (519ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، ويسوي يدلس صدوق، وابن حجر فقال: "(8/26:الرجال ضعفاء

قال و  ،"اكثيرا  حديثا يرفع كان(، وأحمد فقال: "7/277)ابن سعد، الطبقات الكبرى: ابن سعد فقال: "فيه ضعف"،
(، والجوزجاني 3/10رواية ابنه عبد اهلل: –)أحمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال  ،"بذاك ليس": في موضع آخر

(، والنسائي فقال: "ضعيف"، 210"، )الجوزجاني، أحوال الرجال، صالتثبت أهل من ليس حديثه ضعفيُ فقال: "
(، والساجي فقال: "فيه ضعف، لم يكن بالحافظ، وكان صدوقاا مسلماا 98ص، والمتروكون الضعفاء)النسائي، 

الخطأ بصري ُيعتبر به"، ر (، والدارقطني فقال: "لين كثي11/59،58خياراا"، )مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال:
(، وذكره كل من: العقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزي، والذهبي في 64ص، سؤاالت البرقاني للدارقطني )البرقاني

 ابن، (180ص) والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ(، ابن شاهين، 4/224ضعفائهم، ]انظر: العقيلي، الضعفاء )
([، ووصفه بالتدليس كل من: 2/540، الذهبي، المغني في الضعفاء )(3/33) ، الضعفاء والمتروكونالجوزي

أحمد، وأبي زرعة، وأبي داود، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، ]انظر: أحمد بن حنبل، 
، ، أبو داود(8/339) ، الجرح والتعديلحاتم أبي ابن(، 55رواية المروذي وغيره )ص –العلل ومعرفة الرجال 

([، ولكن ال 43، ابن حجر، طبقات المدلسين )ص(281ص) السجستاني داود ألبي اآلجري عبيد أبي سؤاالت
(، وال يضره؛ = 223يضره؛ ألنه صرح بالسماع كما هو ُمبين في السند، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص
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والقرب  دلَّ الحديث على أن ُحسن الُخلق من األسباب التي ينال بها العبد محبة النبي 
 األخالق مكارمب حليوالتَّ  ،والعيوب الذنوب عن التنزه على يحمل لقالخُ  سنحُ  ألنمنه يوم القيامة؛ 

 مع رةوالعش ،الرحمن مع المعاملة سنوحُ  ،واألفعال األحوال في لطفوالتَّ  ،المقال في الصدق من
 .(1)الكماالت من ذلك وغير والشجاعة والسخاء الرحم وصلة الوجه وطالقة ،اإلخوان

 ونويتفاضل محبوبون اإليمان حيث من المؤمنين أن هي قاعدة على مبني الحديث وهذا
 الرذائل في يتفاوتون وقد محبة، بزيادة الفاضل فيتميز اإليمان، عبوشُ  الخير صفاتد بعد

 الواحد خصالش يكون وقد بعض، من أبغض بعضهم ويصير ،ذلك حيث من مبغوضين فيصيرون
ا وجه من محبوباا  من كافة المؤمنين يحب  اهلل فرسول القاعدة هذه وعلى ،وجه من مبغوضا
 هوبغض عاصون، هم حيث من العصاة ويبغضأشد،  خلقاا ألحسنهم وحبه مؤمنون، هم حيث

 .(2)المعاملة من ذلك يؤخذ كما أشد، أخالقاا ألسوئهم
، والقرب وقد بينت السنة النبوية جملة من األخالق التي ينال بها العبد محبة النبي 

 واإلحسان إليهن والصبرنات تربية الب هامنفي أعالي الجنان،  ومرافقته  ،من مجلسه يوم القيامة
اِلٍك  ْبنِ  أ ن سِ  ف ع نْ ، عليهن  َيْومَ  اءَ جَ  َتْاُلَغا، َحتَّى َجاِرَيَتْينِ  َعالَ  َمنْ »: اهلِل  ر ُسولُ  ق ال  : ق ال   ،م 
 .(3)َأَصاِاَعهُ  َوَضمَّ  «َوُهوَ  َأَنا اْلِقَياَمةِ 

 يفةضع قاصرة البنت أن وذلك للبنات، اإلنسان عول فضلالحديث هذا ويستفاد من 
ا ل   فيه دليل على أن منبها، و  يهتمون وال بها، يأبهون ال أهلها أن والغالب هينة،م    جاريتين من ع 

يكون يوم  ، فإنهوتعليم تربيةغير ذلك، وقام بالنفقة عليهن من طعام وكسوة و  وأبنات أو أخوات 
ا الحديث هذا من ويؤخذ، في الجنة القيامة رفيقاا لرسول اهلل   هتمي أن لإلنسان ينبغي أنه أيضا

 الحظي بل فقط، الدنيا في ينفع ما مراعاة أو الشكليات، باألمور ال  اهلل إلى قربهتُ  التي باألمور
 .(4)وأكثر أكثر اآلخرة في ينفع ما ويالحظ هذا

                                                           

 حديثوقد حس ن الناده حبْسن. قلت: هو صدوق. وعليه فالحديث إبْس= ألنه لم يرسل عن عبد ربه بن سعيد، 
امع الصغير ـ(، وفي صحيح الج791ة )ح رقمـ(، واأللباني في السلسلة الصحيح2018الترمذي في سننه )ح رقم

 (.2897صححه في صحيح الترغيب والترهيب )ح رقمو(، 2201)ح رقم
 (.2/529فيض القدير )انظر: المناوي،  (1)
 .(85،84) الصالحين رياض لطرق الفالحين انظر: ابن عالن، دليل (2)
(، 2631/ح رقم4/2027مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، ) (3)

دَّث ِنيقال:  و ح  دَّث ن ا النَّاِقُد، )بن محمد( ع ْمر  ب ْيِريُّ  أ ْحم د   أ ُبو ح  دَّث   ،)محمد بن عبد اهلل( الزُّ مَّدُ  ن اح  ْبدِ  ْبنُ  ُمح   اْلع ِزيِز، ع 
اِلٍك  ْبنِ  أ ن سِ  ع نْ  أ ن ٍس، ْبنِ  ب ْكرِ  أ ِبي ْبنِ  اهللِ  ُعب ْيدِ  ع نْ   انفرد اه مبْسلم دون الاخاري. .م 

 .(3/106) الصالحين رياض انظر: ابن عثيمين، شرح (4)
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 منه، قريباا للنبي  مصاحباا دخلأنه  أي منهوأشار الحديث إلى قرب من عال جاريتين 
 .(1) المصطفى درجات من درجة إلى فاعله قربيُ  مما الفعل ذلك أنو 

في الجنة الصدق واألمانة في البيع  كما أن من األعمال التي ُتوجب للعبد مرافقة النبي 
وضع اإلسالم أسساا ومرتكزاٍت البد أن تقوم عليها معامالت الفرد المسلم، فالمعامالت والشراء، فقد 

في الشريعة اإلسالمية قائمة  على الصدق واألمانة، وهذا ما شهد له تاريخ العصور األولى في 
على الصدق واألمانة، وقد اإلسالم، وتلك النماذج والمشاهد إنما تدل على حرص اإلسالم وحثه 

ُدوقُ  التَّاِجرُ »: ق ال   ، النَِّبي   ، ع نْ س ِعيٍد اْلُخْدِريُّ  أ ِبي ع نْ جاء في الحديث   َمعَ  اَلِمينُ  الصَّ
دِّيِقيَن، النَِّايِّيَن،  .(2)«َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّ

                                                           
 .(6/177) القدير فيضانظر: المناوي،  (1)
(، 1209/ح رقم3/507إيـاهـم، ) الترمذي، سنن الترمـذي، أبواب البيـوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي  (2)
دَّث ن  ال: ــق دَّث ن  : ال  ـــق   )بن السري( اد  ــه نَّ  اــح  ةُ  اــح  ْمز ة   أ ِبي نْ ـع   ،لثوري(ابن سعيد ) ان  ــُسْفي   ع نْ  ،ة(ــ)بن عقب ق ِبيص   ح 

الدارمي  وأخرجه . )سعد بن مالك( اْلُخْدِريُّ  س ِعيدٍ  أ ِبي ع نْ  ،)بن يسار البصري( الح س نِ  ع نْ  ،)عبد اهلل بن جابر(
( من طريق قبيصة بن عقبة به )بلفظه(. 2025/ح رقم8/4(، والبغوي في شرح السنة )2581/ح رقم3/1653)

( من طريق عبد اهلل بن المبارك، وأخرجه الطبري في تهذيب اآلثار 1209/ح رقم3/507وأخرجه الترمذي )
(، والبغوي في شرح السنة 2143م/ح رق2/7(، والحاكم )2813/ح رقم3/387(، والدارقطني )101/ح رقم3/51)
( من طريق يعلى بن عبيد، كالهما )عبد اهلل، ويعلى( عن سفيان بن سعيد الثوري به )بلفظه(. 2025/ح رقم8/4)

( 2139/ح رقم2/724أخرجه ابن ماجه ) مرفوًعا، رضي اهلل عنهما عمروله شاهد من حديث عاد اهلل ان 
، وصححه (3/413:االعتدال ميزاند صحيح المعنى"، )الذهبي، )بنحوه(، وقال الذهبي: "حديث جيد اإلسنا

 ،ائيوُ السُ  سفيان بن محمد بن _ قايصة ان عقاة: واإلبْسناد فيه:(. 3453األلباني في السلسلة الصحيحة )ح رقم
 بتهذي]انظر: المزي،  صعصعة، بن عامر بن واءةسُ  بنى إلى ائى نسبةالُسوُ و  ،هـــ(215)ت الكوفي عامر أبو

 حديث في الإ في كل شيء ثقة"ابن معين فقال:  وثقه[، (7/288) األنساب، السمعاني، (23/481) الكمال
 ثقة، صالح رجل ، وأحمد بن حنبل فقال: "(126 /7:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، القوى بذلك ليس الثوري

، وأبو زرعة فقال: "قبيصة أفضل من أبي ُنعيم"، (14/493:بغدادبدنه"، )الخطيب البغدادي، تاريخ  في به بأس ال
سحاق بن سيار فقال: "(7/127:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم،   بن قبيصة من أحفظ الشيوخ من رأيت ما، وا 

، وصالح (2/214، والعجلي فقال: "ثقة"، )العجلي، الثقات:(14/493:بغداد تاريخ"، )الخطيب البغدادي، عقبة
 يختار "، )الخطيب البغدادي، سفيان من سماعه في تكلموا أنهم إال اصالحا  رجالا  كان"بن محمد جزرة فقال: 

، وذكره ابن حبان، وابن (23/487:الكمال تهذيب، والنسائي فقال: "ليس به بأس"، )المزي، (14/493:بغداد
[، وقال (193ص) الثقات أسماء تاريخ، ابن شاهين، (9/21) الثقاتشاهين في ثقاتهما، ]انظر: ابن حبان، 

وقال الخليلي: "ثقة إال في حديث سفيان فإنه سمع وهو  ،(3/247:الكبرى السنن)البيهقي، البيهقي: "من الثقات"، 
 علماء عرفةم في اإلرشادمع أن األئمة رووا عنه حديث سفيان ويكثر البخاري عنه عن سفيان"، )الخليلي،  صغير
 ، وقال في موضع آخر: "ثقة"،     = (2/133:الكاشف، وقال الذهبي: "حافظ عابد"، )الذهبي، (2/572:الحديث
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ويستفاد من الحديث أن التاجر الصدوق في القول والفعل، والموصوف باألمانة المحفوظة 
يستحق أن ُيحشر أو يكون في الجنة مع النبيين؛ إلطاعتهم، ومع الصديقين؛ لموافقتهم  من الخيانة،

 .(1)في صفتهم، ومع الشهداء؛ لشهادتهم على صدقه وأمانته
                                                           

 حالجر فقال: "صدوق"، )ابن أبي حاتم،  أبو حاتم الرازيوتوبْسط فيه ، (2/522:الضعفاء في المغني= )الذهبي، 
وأبو داود فقــال: ، (14/493:دادـبغ اريخـت، وابن خراش فقال: "صدوق"، )الخطيب البغدادي، (7/126:والتعديل

، (206ص ،السجستــاني داود ألبي ريــاآلج عبيد أبي ؤاالتــسـان ال يحفظ ثم حفظ بعــد ذلك"، )أبو داود، ــكـ"
: وقال في مقدمة هدي الساري ،(453ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، خالف ربما صدوقوابن حجر فقال: "

لساري مقدمة هدي ا ،حجر ابن)ووافقه عليه غيره"،  الثوري سفيان نـع اديثأح عنه رجـأخ البخاري شيوخ اركب من"
، (7/126:والتعديل لجرحابن أبي حاتم، ا)انظر: يعبأ به،  ه لمنفكأبن حنبل أحمد  وضعفه، (1/436:الباري فتح

، (14/493:بغداديضبط"، )الخطيب البغدادي، تاريخ  الغلط، وكان صغيراا ال كثير كان" :وقال في موضع آخر
 ثقة ُتُكِلم في حديثه عن بْسفيان الثوري.هو قلت: 

 اتــطبقر، ابن حجالمدلسين، )انظر:  ـة من مراتبانيــره ابن حجر في المرتبة الثــذك: الثوريان بْسعيد _ بْسفيان 
 ـدليسهم. ، فهو ممن احتمل العلماء تهال يضر ، ولكن (32ن صـالمدلسي

 بن معينقال ا ،(14/356:الكمال تهذيب، )المزي، البصري حازم أبو: ويقال حمزة، أبو _ عاد اهلل ان جاار:
، وقال في موضع أخر: (5/167)ابن حجر، تهذيب التهذيب: أو حديثين"، فيما نقله ابن حجر: "ثقة، روى حديثاا

، وقال أبو حاتم: "هو أحب إليَّ من الحجاج بن (3/288:الدوري رواية - معين ابن تاريخ"شيخ"، )ابن معين، 
(، 5/167(، وقال البزار: "ال بأس به"، )ابن حجر، تهذيب التهذيب:5/26أرطأة"، )ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل:

ل ُفون في الثقات، ]انظر: ابن حبان،  (، مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال 7/28) الثقاتوذكره ابن حبان، وابن خ 
(، وقال الذهبي: 2/7واحتج به الحاكم في المستدرك، )انظر: الحاكم، المستدرك على الصحيحين: ([،7/273)

ضعفاء ال )العقيلي، : "مجهول بنقل الحديث، يخالف في حديثه"،، وقال العقيلي(1/542:الكاشف"ثقة"، )الذهبي، 
هو ثقة، وافق فيه قلت: ، (298ص التهذيب تقريب)ابن حجر،  "،مقبولوقال ابن حجر: " ،(2/238:الكبير

 أعلم. مقاول؛ لعله لقلة حديثه واهلل :الَهاي جمهور النقاد، وقول اان حجر فيه
ابن حجر، ) "،ويدلس اكثيرا  يرسل وكان مشهور فاضل فقيه ثقةقال ابن حجر: " _ الحبْسن ان يبْسار الاصري:

(، ولكن ال يضره، فهو ممن 29، وذكره في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين )ص(160ص التهذيب تقريب
احتمل العلماء تدليسهم، وأما إرساله فقد ذكر علي بن المديني أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري شيئاا، 

يث من مراسيله عن (، وهذا الحد40، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص(51ص، العلل)انظر: ابن المديني، 
ضعفه الحاكم في المستدرك فقال: "من مراسيل الحسن"،  وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف.أبي سعيد الخدري. 

(، وفي 2501، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع الصغير )ح رقم(2/7:الصحيحين على المستدرك)الحاكم، 
 كما هو واضح من خاللدرجة الحبْسن لغيره،  إلىوللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها (، 167غاية المرام )ح رقم

وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة  ،(1209)ح رقم الترمذي في سننهاإلمام  وقد حس ن الحديثالتخريج. 
 (.3453رقم)ح 

 .(5/1909) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر: المال القاري، مرقاة (1)
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 ،النبيين أوصاف أخص الصدوق ألن للحكم؛ الوصف مناسبأشار هذا الحديث إلى أن 
 بهذين اتصف لمن عجب وال غرو فال عباده، على   اهلل أمناء األنبياء ألن األمين؛ وكذلك

  .(1)، وقليل ما هموالشهداء والصديقين النبيين زمرة في ينخرط أن الوصفين
ومن خالل ما سبق يتضح لي أن اإلسالم حضَّ على التَّحلي بمكارم األخالق، ومحاسن 

حبة مالصفات، وقد بيَّنت السنة النبوية المطهرة جملة من األخالق الحميدة التي ينال بها صاحبها 
 دقصفي أعالي الجنان، منها تربية البنات واإلحسان إليهن، والومرافقته  عليه الصالة والسالمالنبي 

  .واألمانة في البيع والشراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .(7/2118) السنن حقائق عن الكاشف انظر: الطيبي، (1)
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 اْلَمْاَحُث الثَّاِني
 اَلبْْسَااُ  الُموِجَاُة ِللتََّنعُِّم ِاُقُصوِر اْلَجنَِّة َوَأْشَجارَِها

جبة نعم بقصور الجنة ونسائها، واألسباب المو األسباب الموجبة للتَّ أتناول في هذا المبحث 
 وذلك من خالل المطالب التالية:نعم بأشجار الجنة، للتَّ 
 .اهَ ائِ بْسَ نِ وَ َجنَِّة ِللتََّنعُِّم ِاُقُصوِر الْ  ةُ اَ وجِ المُ  ا ُ اَ بْسْ الَ : لُ وَّ الَ   ُ لَ طْ المَ 

اعلها ت على األسباب التي تجعل فلنبوية بوصف الجنة ونعيمها، ودلَّ اعتنت السنة القد 
جملة  يعرض وفهذا المطلب سو نعم بذلك النعيم الذي لم تدركه يوماا األبصار، من المستحقين للتَّ 

 نعم بقصور الجنة ونسائها.جبة للتَّ مو المن األعمال 
 أواًل_ اناء المبْساجد وعمارتها:
ا بها، اعتنى اإلسالم  في األرض، المساجد بيوت اهلل  واهتم بإعمارها بناء وتعليما

ل  أهل اإليمان والصالح، قاراسة الد ْين، وال يتشرف بعمارتها إالوعبادة؛ ألنها من أهم آليات ح
ُمرُْْإَِنَما﴿ :اهلل تعالى مِْْبِاّللَِْْآَمنََْْمنْ ْاّللََِْْمَساِجدََْْيع  َو  ِخرَِْْواْل  قَامَْْاْل 

َ
ْإَِلَْْشَْي َْْولَمْ ْالَزََكةََْْوآَتْْالَصََلةََْْوأ

وََلَِكَْْفَعَسْْاّللََْ
ُ
نْ ْأ

َ
تَِدينَِْْمنَْْيَُكونُواْأ على بناء المساجد  وقد حث النبي  ،[18:التوبة] ﴾ال ُمه 

 َمبْْسِجًدا َاَنى َمنْ »: ي ُقولُ   النَِّبيَّ  ق ا ل  س ِمْعتُ  ،ع فَّان   ْبنِ  ُعْثم ان   ع نْ وتشيدها، ففي الحديث 
 .(1)«الَجنَّةِ  ِفي ِمْثَلهُ  َلهُ  اللَّهُ  َاَنى

ْإَِنَما﴿ : بقوله نفسه إلى اهلل أضافها وقد ،اهلل بيوت أشار الحديث إلى أن المساجد
ُمرُْ مِْْبِاّللَِْْآَمنََْْمنْ ْاّللََِْْمَساِجدََْْيع  َو  ِخرَِْْواْل  : وقال اهلل سبحانه لها، شرفاا بهذا حسبك ،[18:التوبة] ﴾اْل 
ِْْفْ﴿ ِذنَُْْبيُوت 

َ
نْ ْاّللَُْْأ

َ
َفعَْْأ َكرَْ تُر  ُمهُْاِْفيَهاَْويُذ  َصالِْْبِال ُغُدوِِّْْفيَهاَْلُْْيَُسبِّحُْْس   فالمساجد ،[36:النور] ﴾َواْل 

 الجنة، في صرااق له بنى بأن بانيها على اهلل لضَّ ف  ت   وقد األرض، بقاع وخير الدنيا بيوت أفضل
 مما وهذا يه،ف وُيصلَّى فيه اهلل ُيذكر دام ما ،مماته وبعد حياته في بناه لمن جارٍ  المسجد وأجر
 .(2)الفعل جنس من فيه المجازاة جازت

                                                           
دَّث ن ا(، قال: 450/ح رقم1/97البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب من بنى مسجداا، ) (1)  ْبنُ  ي ْحي ى ح 

دَّث ِني ،)الُجعفي( ُسل ْيم ان   ِني و ْهٍب، اْبنُ )عبد اهلل(  ح  و أ ْخب ر  دَّث هُ  ،بن عبد اهلل األشج() ُبك ْيراا أ نَّ  ،)بن الحارث( ع ْمر   ح 
دَّث ُه، ق ت اد ة   ْبنِ  ُعم ر   ْبن   ع اِصم   أ نَّ  ،)بن األسود(  اللَّهِ  ُعب ْيد   س ِمع   أ نَّهُ  ح  ْوال ِنيَّ  .ع فَّان   ْبن   ُعْثم ان   س ِمع   هُ أ نَّ  الخ 

( من طريقي هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، كالهما )هارون، وأحمد( عن 533/ح رقم1/378مسلم ) وأخرجه
عبد اهلل بن وهب به )بنحوه(. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق محمود بن لبيد عن 

 )بنحوه(. عثمان بن عفان 
 .(2/101)البخاري  صحيح : ابن بطال، شرحرانظ (2)
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نَّةِ  ِفي ب ْيتاا ل هُ  ت ع ال ى اللَّهُ  ب ن ى هلل دااجِ سْ م   ىن  ب   نْ م  : "وقوله  مثله  " يحتمل قوله ْثل هُ مِ  اْلج 
أمرين أحدهما أن يكون معناه بنى اهلل تعالى له مثله في ُمس مَّى البيت، وأما صفته في السَّع ِة 
وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر، والثاني 

 .(1)معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا
ب المذكور في الحديث يحصل لمن ساهم في بناء الثواأن هذا على  النبي وقد نصَّ 

اِبرِ  ع نْ قطاة، ف  مسجد ولو كمفحص  ْبدِ  ْبنِ  ج  ا،اللَِّه  ع  ْنُهم   َمنْ »: ق ال    اللَّهِ  ول  ر سُ  أ نَّ  ر ِضي  اهلل ع 
 .(3)«اْلَجنَّةِ  ِفي َاْيتًا َلهُ  اللَّهُ  َاَنى َأْصَغَر، َأوْ  ،(2)َقَطاةٍ  َكَمْفَحصِ  ِللَّهِ  َمبْْسِجًدا َاَنى

 من أن كماوهذه األحاديث ترجع إلى قاعدة عظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، 
 كرب من كربة مسلم عن نفس ومن النار، من منها اعضوا  منه عضو بكل اهلل عتقأ رقبة عتقأ

 واآلخرة، لدنياا في عليه اهلل يسر معسر على يسر ومن خرة،األ كرب من كربة عنه اهلل نفس الدنيا
 فمن كثير، هذا ومثل ،الرحمن يرحمهم والراحمون اآلخرة، في اهلل ستره الدنيا في امسلما  ستر ومن
 .(4)ابيتا  الجنة في له اهلل بنى الدنيا في اهلل اسم فيه ذكريُ  امسجدا  هلل بنى

                                                           
 .(5/14) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (1)
ي مُ  الذي موضعها هو :(َقَطاةٍ  َكَمْفَحصِ ) (2) شفه. وهذا مذكور تك أي: التراب عنه تفحص ألنها وت ِبيُض، فيه ُتخ 

ال فأقل المسجد أن يكون موضعاا إلفادة المبالغة،  لحديثا غريب في النهاية]انظر: ابن األثير، لصالة واحد.  وا 
 ([.1/250، السندي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه )(415/ 3) واألثر

(، قال: 738/ح رقم1/244سنن ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بنى هلل مسجداا، ) ماجه،ابن  (3)
دَّث ن ا ْبدِ  ْبنُ  ُيوُنُس  ح  دَّث ن ا: ق ال   اأْل ْعل ى ع  ْبدُ  ح  ْبدِ  ع نْ  يٍط،ن شِ  ْبنِ  ِإْبر اِهيم   ع نْ  و ْهٍب، ْبنُ  اللَّهِ  ع  ْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ع   الرَّْحم نِ  ع 
، ُحس ْينٍ  أ ِبي ْبنِ  ب اٍح، أ ِبي ْبنِ  ع ط اءِ  ع نْ  النَّْوف ِلي  اِبرِ  ع نْ  ر  ْبدِ  ْبنِ  ج  /ح 2/269ابن خزيمة ) وأخرجه .اللَِّه  ع 
( من طريق يونس بن عبد األعلى به 1557/ح رقم4/214(، والطحاوي في شرح مشكل اآلثار )1292رقم

كره ذ_ يونس ان عاد العلى:  ال يضر ما قيل في كل من:والحديث إبْسناده متصل، ورواته ثقات، و )بنحوه(. 
ولكن ال يضره؛  ،(36ص)انظر: ابن حجر، طبقات المدلسين  مراتب المدلسين، ابن حجر في المرتبة الثانية من

ذكره ابن حجر في (، 73)سبقت دراسته، انظر: ص_ عاد اهلل ان وه : ألنه ممن احتمل العلماء تدليسهم. 
ممن ، ولكن ال يضره، فهو (22صالمدلسين  طبقاتابن حجر، المرتبة األولى من مراتب المدلسين، )انظر: 

، ولكن (114ص)أورده ابن أبي حاتم في المراسيل  عاد اهلل ان أاي حبْسين النوفلي:_تدليسهم. احتمل العلماء 
 ،(154ص)ابن أبي حاتم في المراسيل  أورده أاي رااح:عطاء ان _ ال يضره، فلم يرسل عن عطاء بن أبي رباح.

 وعليه فالحديث إبْسناده صحيح.. ولكن ال يضره، فلم يرسل عن جابر  (،237والعالئي في جامع التحصيل )
(، والبوصيري 873ح رقم) األحكام خالصة(، والنووي في 417صححه المنذري في الترغيب والترهيب )ح رقم

ح الحديث األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم278رقمفي مصباح الزجاجة )ح  (، وفي 6128(، وصح 
 (.271صحيح الترغيب والترهيب )ح رقم

 .(3/320) الباري شرح صحيح البخاري انظر: ابن رجب الحنبلي، فتح (4)



146 
 

 المشي إلى المبْساجد لداء الصالة:ثانًيا_ 
األجر العظيم فجاءت األحاديث ب على ذلك ، ورتَّ بالمشي إلى المساجد ب النبي رغَّ  لقد 

ائين إلى شَّ في الجنة مكاناا للم تبين هذا األجر، موضحةا أن اهلل سبحانه وتعالى في عليائه قد أعدَّ 
ْير ة   ع ْن أ ِبيف  المساجد ألداء الصلوات،   َورَاَح، الَمبْْسِجدِ  ِإَلى َغَدا َمنْ »: ق ال    النَِّبي   ع نِ  ،ُهر 

 .(2)«رَاحَ  َأوْ  َغَدا ُكلََّما الَجنَّةِ  ِمنَ  (1)ُنُزَلهُ  َلهُ  اللَّهُ  َأَعدَّ 
استمر  اإلنسان كلما استمر في الغدو والرواح إلى بيت اهلل  من الحديث أنويستفاد  

ُقُهمْ َْولَُهمْ ﴿ إعداد نزله في الجنة، فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالى: ِْرز 
َرةًِْْفيَها من عادة الناس تقديم الطعام لمن دخل بيتهم، والمسجد وذلك أن  ،[62:مريم] ﴾وََعُِّيًّاْبُك 

أو نهار، أعطاه اهلل تعالى أجره من الجنة؛ في أي وقت كان من ليل بيت اهلل تعالى فمن دخله 
 .(3)المحسنين أجر يضيع فال األكرمين، ألنه أكرم أكرمين

وأشار الحديث إلى أنه ال يذهب أحد إلى المسجد في أي وقت كان أول النهار أو آخره  
 الجنة يف قصراا مرة كل في اهلل أعطاه إال ،قرآناا يقرأ أو ،علماا يطلب أو ليصلي فيه جماعة،

ا إليه ذهب سواء له، وتكريماا ضيافة  كان صدهاق فمن اهلل، بيوت المساجد ألن مساءا؛ أو صباحا
 .(4)األكرمين أكرم بضيافة جديراا
 وصل الصفوف في الصالة وبْسدِّ الُفرج:ثالثًا_ 

 عا إلى انتظام الصفوف ووصلها، وحثاهتم  اإلسالم بالصالة اهتماماا كبيراا، حيث دلقد 
اِئش  على سد الُفرج في صفوف الصالة، ف   ْنه اع ْن ع  َمْن »: وُل اللَِّه ، ق ال ْت: ق ال  ر سُ ة  ر ِضي  اهلل ع 

 .(6)«ِفي َصفٍّ َرَفَعُه اللَُّه ِاَها َدَرَجًة، َوَاَنى َلُه َاْيتًا ِفي اْلَجنَّةِ  (5)بَْسدَّ ُفْرَجةً 

                                                           
 .(2/148لباري:، فتح احجر ابن، والمراد مكانه وضيافته. )انظر: فيه للنزول هيأيُ  الذي المكان: النُُّزل (ُنُزَله) (1)
(، 662/ح رقم1/133البخاري، صحيح البخاري، كتاب األذان، باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ) (2)

دَّث ن اقال:  ِليُّ  ح  ْبدِ  ْبنُ  ع  دَّث ن ا: ق ال   ،)بن المديني( اللَّهِ  ع  ، ْبنُ  ي ِزيدُ  ح  مَّدُ  ن اأ ْخب ر  : ق ال   ه اُرون  ْيدِ  ع نْ  ُمط ر ٍف، ْبنُ  ُمح   ز 
ْير ة   أ ِبي ع نْ  ي س اٍر، ْبنِ  ع ط اءِ  ع نْ  أ ْسل م ، ْبنِ  ( من طريقي عبد اهلل بن 669/ح رقم1/463مسلم ) وأخرجه . ُهر 

 محمد وزهير بن حرب كالهما عن يزيد بن هارون به )بنحوه(. 
 .(3/931) السنن حقائق عن الكاشف انظر: الطيبي، (3)
 .(2/131) البخاري صحيح مختصر شرح القاري حمزة قاسم، منارانظر:  (4)
 غريب في ةالنهاي)انظر: ابن األثير،  وف،فالص في المصلين بين يكون الذي والنقصان الخللهي  (:ُفْرَجة) (5)

 .(3/423:واألثر الحديث
دَّث ن  (، قال: 5797/ح رقم6/61الطبراني، المعجم األوسط، ) (6) دُ  اــح  مَّ ْبدِ  ْبنُ  ُمح  ْضر ِميُّ  اللَّهِ  ع  دَّث ن ا :ق ال   اْلح   أ ْحم دُ  ح 

مَّدٍ  ْبنُ  دَّث ن ا: ق ال   اْلق وَّاُس  ُمح  اِلدٍ  ْبنُ  ُمْسِلمُ  ح  نْ  خ  ،الزَّ )بن أبي سعيد(   =  دٍ ـِعيس   ع نْ  ِذْئٍب، أ ِبي اْبنِ )محمد(  ع نِ  ِجيُّ
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 =، ْقُبِري  اِئش ة   نْ ع   ،)بن الزبير( ْرو ة  ــعُ  ع نْ  اْلم  ( من 221/ح رقم1/118) المحاملي في أماليه وأخرجه .ع 
(، وأحمد 995/ح رقم1/318طريق وكيع بن الجراح عن ابن أبي ذئب به )بنحوه(. وأخرجه ابن ماجه )

( 1198/ح رقم1/363(، وابن المقرئ في معجمه )2164/ح رقم5/537(، وابن حبان )24587/ح رقم41/134)
(، وابن 1550/ح رقم3/23خزيمة )(، وابن 25270/ح رقم42/161من طريق هشام بن عروة، وأخرجه أحمد )

( من 5187/ح رقم3/144(، والبيهقي في الكبرى )775/ح رقم1/334(، والحاكم )2163/ح رقم5/536حبان )
(، والبيهقي 2470/ح رقم2/56(، والصنعاني )24381/ح رقم40/443طريق عثمان بن عروة، وأخرجه أحمد )

عروة، ثالثتهم )هشام، وعثمان، وعبد اهلل( عن عروة  ( من طريق عبد اهلل بن5201/ح رقم3/146في الكبرى )
( 3771/ح رقم4/123أخرجه الطبراني في األوسط ) ،وله شاهد من حديث أاي هريرة بن الزبير به )بمعناه(. 

،  ومن حديث أاي جحيفة، (1/191:والترهيب الترغيب)بمعناه(، وقال المنذري: "البأس بإسناده"، )المنذري، 
 (.2/91( )بمعناه(، وقال الهيثمي: "إسناده حسن"، )الهيثمي، مجمع الزوائد:4232/ح رقم10/159)أخرجه البزار 
هــــ(، والق وَّاس نسبة إلى 245المقرئ )ت الحسن أبو الالنب   اس:وَّ لقَ _ أحمد ان محمد ان عون اواإلبْسناد فيه: 

ذكره ابن حبان  [،(10/509) األنساب ، السمعاني،(1/482) الكمال ]انظر: المزي، تهذيبعمل الق سي وبيعها، 
"، أوهام له صدوق(، وقال ابن حجر: "8/10:الثقاتفي الثقات، وزاد على ذلك فقال: "ربما خالف"، )ابن حبان، 

 وق. هو صدقلت: ، (84ص التهذيب تقريب)ابن حجر، 
 خالد بوأ المخزومي، القرشي، جرجة بن سعيد ابن: ويقال ابن جرجة، :ويقال قرقرة، بنمبْسلم ان خالد الزنجي: _ 

 كان شام،ال من وأصله السودان، بالد وهي ،المعروفة الزنججي نسبة إلى بالد نْ بالز   المعروفهـــ(، 179)ت المكي
 األنساب، السمعاني، (508/ 27) الكمال تهذيب]انظر: المزي،  لبياضه، الضد على بالزنجي فلقب ا،مليحا  أبيض

 خ)ابن معين، تاريثقة وهو صالح الحديث"، "، وقال في موضع آخر: فقال: "ثقة" ابن معين وثقه[، (329/ 6)
 نمعي ابن تاريخوقال في رواية ابن محرز: "ليس به بأس"، )ابن معين، ، (3/80،60:الدوري رواية - معين ابن
، (479ص البن معين، الجنيد ابن : "ليس به بأس"،)ابن معين، سؤاالتوقال مرة ،(1/85:محرز ابن رواية -

 يهم مسلم كان، وقال مرة: "(7/448وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد فقال: "يخطئ أحياناا"، )ابن حبان، الثقات:
 ،الغلط كثير صدوقالساجي فقال: "وتوبْسط فيه ، (235ص األمصار علماء مشاهير)ابن حبان،  "،االحايين في
 حسن، وابن عدي فقال: "(10/129:التهذيب تهذيب)ابن حجر،  "،القدر ينفي ما عنه روى وقد القدر يرى كان

"، يهم صدوق إمام، والذهبي فقال: "(8/11:الرجال ضعفاء في لكامل"، )ابن عدي، ابه بأس الوأرجو أنه  الحديث
 تهذيبال تقريب"، )ابن حجر، األوهام كثير صدوق فقيه، وابن حجر فقال: "(2/655:الضعفاء في المغني)الذهبي، 

، (6/42:رىالكب الطبقات، )انظر: ابن سعد، والخطأ الغلط كثير الحديث كثيرابن سعد فقال:  وضعفه، (529ص
(، وابن المديني فقال: 472صالبن معين،  الجنيد ابن سؤاالت"، )ابن معين، القوي بذاك ليسوابن معين فقال: "

، وقال في موضع آخر: (114ص ،المديني البن شيبة أبي ابن سؤاالت"ضعيف ليس بالقوي"، )ابن المديني، 
(، وقال في 8/7:الرجال ضعفاء في الكامل"، )ابن عدي، عنه رجل عن كتبت وما عنه كتبت ما الحديث منكر"

، وقال محمد بن عبد اهلل بن نمير: "ليس يعبأ بحديثه"، (5/422:الضعفاءموضع آخر: "ليس بشيء"، )العقيلي، 
 جالالر  ومعرفة العلل، وضعفه أحمد فحرك يده ولينه، )أحمد بن حنبل، (1/323:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم، 

، وقال (105ص ،الصغير الضعفاء، وقال البخاري: "منكر الحديث"، )البخاري، (46ص ،وغيره المروذي رواية -
 ديث"، =، وقال مرة: "ذاهب الح(7/260:الكبير التاريخفي موضع آخر: "منكـر الحديث ليس بشيء"، )البخاري، 
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رفع  سبب فيويستفاد من الحديث السابق أن سد الفرج ووصل الصفوف في الصالة 
ا، بة للتَّنعم بقصور الجنة وبيوتهاألعمال الموجالمراتب والدرجات، وفيه دليل على أن ذلك من 

ف ع هُ : "ودلَّ على ذلك قوله  ةا، ِبه ا اللَّهُ  ر  ب ن ى د ر ج  نَّةِ  ِفي ب ْيتاا ل هُ  و   ".اْلج 
 :المحافظة والمداومة على البْسنن الروات  رااًعا_

فظة على أداء السنن الرواتب، وجعل للمحافظ عليها عظيم على المحا لقد حث النبي 
ِبيب ة   ُأم   ع نْ ف   في اآلخرة، الجزاء ْوجِ  ،(1)ح   َما»: ي ُقولُ  ، اهللِ  ر ُسول   س ِمْعتُ : ق ال تْ  أ نَّه ا ،النَِّبي   ز 

                                                           

 تجيح وال حديثه يكتب الحديث، منكر القوى بذاك ليس، وقال أبو حاتم: "(191ص، الكبير العلل= )الترمذي، 
، وقال يعقوب بن سفيان: "ضعيف"، )يعقوب الفسوي، (8/183:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، وتنكر تعرف به،

 ةرواي - معين ابن تاريخ، وقال عثمان الدارمي: "ليس بذاك في الحديث"، )ابن معين، (3/51:والتاريخ المعرفة
، وقال البزار: "لم يكن بالحافظ"، (2/51:داود أبي سنن، وقال أبو داود: "ضعيف"، )أبو داود، (118ص ،الدارمي
، وقال مرة: (97ص والمتروكون الضعفاء، وقال النسائي: "ضعيف"، )النسائي، (12/329:البزار مسند)البزار، 

 إلى نسب من باب في البرقي بنا وذكره، (127ص األمصار فقهاء تسمية"ليس بالقوي في الحديث"، )النسائي، 
، وقال الدارقطني: "ثقة إال أنه سيئ الحفظ"، (10/130:التهذيب تهذيب)ابن حجر،  ،حديثه يكتب ممن الضعف

ه كل من: أبي زرعة، والعقيلي، وابن شاهين، وابن الجوزي في (، وذكر 3/46)الدارقطني، سنن الدارقطني:
، (361ص) له الضعفاء أسامي كتاب ومعه الرازي زرعة ألبي البرذعي سؤاالتضعفائهم، ]انظر: أبو زرعة، 

، ابن الجوزي، (178ص) والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ، ابن شاهين، (4/150) الكبير الضعفاءالعقيلي، 
[، وساق له الذهبي عدة أحاديث وقال: "هذه األحاديث ُترد بها قوة الرجل وُيضعف"، (3/117) والمتروكونالضعفاء 
أورده ابن أبي حاتم في المراسيل  _ محمد ان أاي َئ : هو ضعيف.قلت: ، (103 /4:االعتدال ميزان)الذهبي، 

 ، ولكـن ال يضره؛ ألنه لم يرسل سعيد بن أبي سعيد المقبري. (196ص)
ولكن  ،(236التهذيب ص تقريبابن حجر، ) ،"سنين بأربع موته قبل تغير ثقة" المقاري:_ بْسعيد ان أاي بْسعيد 

 فلم يسيل لعابه فرأى أتاه عيينة ابن فإن االختالط، في عنه أخذ اأحدا  أن أحسب ماال يضره، فقد قال الذهبي: "
ي فوأورده ابن أبي حاتم وقد ُتوبع كما هو واضح في التخريج، (، 2/140"، )الذهبي، ميزان االعتدال:عنه يحمل

في  أورده ابن أبي حاتم عروة ان الزاير:_. لم يرسل عن عروة بن الزبير(، ولكن ال يضره، ف75المراسيل )ص
 .رضي اهلل عنها ال يضره، فلم يرسل عن عائشة(، و 236ئي في جامع التحصيل )ص، والعال(149صالمراسيل )

ي رواية ف تابعه وكيع بن الجراحألجل مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، و وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف؛ 
وقد صححه األلباني في  الحبْسن لغيره.درجة فيرتقي إلى  ( وهو ثقة،221/ح رقم1/118المحاملي في أماليه )

 (.2532السلسلة الصحيحة )ح رقم
 هند،: وقيل رملة،: فقيل اسمها، في اُختِلف ، النبي زوج حرب، بن صخر سفيان أبي بنت رملة :َحِايَاة مِّ أ   (1)

 فافتتن ة،الحبش أرض ِإلى مكة من مهاجراا بها خرج ثم جحش، بن اهلل عبيد تحت حبيبة أم كانت رملة، والمشهور
 ،عفان بن عثمان إياها وزو جه بالمدينة: وقيل الحبشة، بأرض  اهلل رسول تزوجها ثم نصرانياا، ومات وتنصر
 ،(4/1844،1843) األصحاب معرفة في االستيعاب البر، عبد ابن: انظر. ]وأربعين أربع سنة بالمدينة وماتت
 ([.142/ 8) الصحابة تمييز في اإلصابة حجر، ابن
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 ِفي َاْيتًا َلهُ  اهللُ  َاَنى ِإالَّ  ِريَضٍة،فَ  َغْيرَ  َتَطوًُّعا، َرْكَعةً  َعْشَرةَ  ِثْنَتيْ  َيْومٍ  ُكلَّ  ِللَّهِ  ُيَصلِّي ُمبْْسِلمٍ  َعْادٍ  ِمنْ 
 .(1)«اْلَجنَّةِ  ِفي َاْيتٌ  َلهُ  ُاِنيَ  ِإالَّ  َأوْ  اْلَجنَِّة،

ْير  قوله  ٍة": صفة : "غ   الطاعات، فعلب نفسه من التبرع التطوع ألن للتطوع؛ مؤكدة ف ِريض 
 ، اهلل ولرس عليها داوم التي هي: والراتبة ،األول القسم من وهذا راتبة، وغير راتبة،: قسان وهو

 .(2)والثبوت الدوام وهو الرتوب، من مأخوذة
في اليوم  الحديث إلى أن المحافظة والمواظبة على ثنتي عشرة ركعة تطوعاا هلل وأشار 

والليلة من غير الفريضة، من األسباب التي توجب لإلنسان التَّنعم بقصور الجنة وبيوتها، ودليل 
نَّةِ  ِفي ب ْيتاا ل هُ  اهللُ  ب ن ى ِإالَّ ذلك في الحديث قوله: "  ".اْلج 

 خامبًْسا_ قيام الليل:
أهل القيام فقال سبحانه:  وامتدح اهلل  عليه، وحث الليل قيام في  النبيُّ  رغَّب قدل

ينَْ﴿ ألهل قيام الليل فضالا على  جعل اهلل ، و [64:الفرقان] ﴾َوِقيَاًماُْسَجًداْلَِربِِّهمْ ْيَِبيتُونََْْواََّلِ
غيرهم، فهم الذين تركوا النوم ولذته، وقاموا من فرشهم ينصبون أقدامهم يصلون لربهم، فأضاؤوا 

 ، فكان من جزاء اهلل لهم أن منحهم غرفاا في الجنة خاصةتعالىغرفهم بنور اإليمان والتضرع هلل 
ِليٍّ ْبنِ  ع نْ ف  بهم،   ِمنْ  ُظُهوُرَها ُتَرى ُغَرًفا الَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ »:  النَِّبيُّ  ق ال  : ق ال    ط اِلبٍ  أ ِبي ع 
 َأَطا َ  ِلَمنْ : »َقالَ  للَِّه؟ا َربُْسولَ  َيا ِهيَ  ِلَمنْ : َفَقالَ  َأْعرَاِاي   َفَقامَ  ،«ُظُهورَِها ِمنْ  َوُاُطوُنَها ُاُطوِنَها

َيامَ  َوَأَدامَ  الطََّعاَم، َوَأْطَعمَ  ،(3)الَكاَلمَ   .(5)«ِنَيامٌ  َوالنَّاُس  ِااللَّْيلِ  َوَصلَّى ،(4)الصِّ
                                                           

مسلم، صحيح مسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان  (1)
دَّث ن  (، قـال: 728/ح رقم1/503عددهن، ) دُ  اــوح  مَّ دَّث ن ا اٍر،ـب شَّ  ْبنُ  ُمح  مَّدُ  ح  ْعف رٍ  ْبنُ  ُمح  دَّث ن ا ،)الهــذلي( ج   ـةُ ُشْعب   ح 

، أ ِبي ْبنِ  ع ْنب س ة   ع نْ  أ ْوٍس، ْبنِ  ع ْمِرو ع نْ  س اِلٍم، ْبنِ  النُّْعم انِ  ع نِ  ،)بن الحجاج( ِبيب ة   ُأم   نْ ع   ُسْفي ان  )رملة بنت  ح 
مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق داود بن أبي هند  وأخرجه .رضي اهلل عنها أبي سفيان(

 عن النعمان بن سالم به )بنحوه(.
 .(4/1172) السنن حقائق عن الكاشف انظر: الطيبي، (2)
أي أالن وتكلم بكاٍلم طيب، والمعنى المراد لمن له خلق حسن مع األنام. ]انظر: المناوي،  الَكاَلَم(: )َأَطا َ  (3)

 [.(6/101) األحوذي تحفة، المباركفوري، (1/536)القدير فيض
َيام(: )َأَدامَ  (4) المراد به الكثرة، و  ا،رأسا  يقطعها وال ا،بعضا  بعضها تابع بحيث الفريضة بعد من الصيام أكثر أي الصِّ

، المباركفوري، (3/929) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاةال الموصلة، وال صوم الدهر. ]انظر: المال القاري، 
 [.(4/231) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرعاة

(، قال: 1984/ح رقم4/354الترمذي، سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في قول المعروف، ) (5)
دَّث ن ا ِليُّ  ح  دَّث ن ا: ق ال   ُحْجرٍ  ْبنُ  ع  ِليُّ  ح  ْبدِ  ع نْ  ُمْسِهٍر، ْبنُ  ع  اق ، ْبنِ  الرَّْحم نِ  ع  ِليٍّ  ع نْ  س ْعٍد، ْبنِ  لنُّْعم انِ ا ع نْ  ِإْسح  ع 

 =( من طريق علي بن حجر به )بنحوه(. وأخرجه أحمد2527/ح رقم4/673الترمذي ) وأخرجه .ط اِلب أ ِبي ْبنِ ا
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: الصالة بالليل من أسباب دخول الجنة، والثواب في قوله ويستفاد من هذا الحديث أن 
ٍُْ﴿، قال اهلل تعالى: المالئكة عليهم تسلمأي "، بسالم الجنة تدخلوا" ُخلُونََْْوال َمََلئَِك ِْمنْ ْلَي ِهمْ عَْْيَد 

ُْْكِّْ ُتمْ ْبَِماَْعلَي ُكمْ َْسََلمٌْ(23ْ)ْبَاب  َبْْفَنِع مََْْصََب   صبروا بما يهنئونهم، [24-23:الرعد] ﴾ادَلارُِْْعق 
 .(1)يسلم لم ُعذ ب من ألن ؛عذاب وال عقاب بال أنه العظيم، وظاهره الثواب وبهذا

                                                           

/ح 1/428(، وابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل )100/ح رقم1/19(، وفي الزهد )1338/ح رقم2/449)= 
(، 2136/ح رقم3/306زيمة )(، وابن خ438/ح رقم1/344(، وأبو يعلى )702/ح رقم2/281(، والبزار )391رقم

( من طريق محمد بن 151/ح رقم1/64(، والخرائطي في مكارم األخالق )75/ح رقم1/62وأبو داود في البعث )
(، 123رقم /ح1/103(، وهناد بن السري في الزهد )25743/ح رقم5/248فضيل، وأخرجه ابن أبي شيبة )

(، وابن السني في عمل 428/ح رقم1/337أبو يعلى )(، و 1/54والمروزي في مختصر قيام الليل وقيام رمضان )
/ح 1/176(، وفي البعث والنشور )3089/ح رقم5/57(، والبيهقي في الشُّعب )319/ح رقم1/276اليوم والليلة )

( من طريق محمد 236/ح رقم1/165(، والخطيب البغدادي في الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )252رقم
 وله شاهد منبن فضيل، ومحمد بن خازم( عن عبد الرحمن بن إسحاق به )بنحوه(.  بن خازم، كالهما )محمد

( )بمعناه(، وقال 6615/ح رقم11/186أخرجه أحمد ) ،ارضي اهلل عنهم حديث عاد اهلل ان عمرو ان العاص
(، وقال األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: "حسن لغيره" 2/254الهيثمي: "إسناده حسن"، )الهيثمي، مجمع الزوائد:

( )بمعناه(، 22905/ح رقم37/539أخرجه أحمد ) ، من حديث أاي مالك الشعريشاهد و (، 6615)ح رقم
(، وحس ن 10/420بن معانق"، )الهيثمي، مجمع الزوائد:اأحمد، ورجاله رجال الصحيح غير وقال الهيثمي: "رواه 

رضي اهلل من حديث جاار ان عاد اهلل شاهد و (، 22905األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقمشعيب إسناده 
(. 253/ح رقم1/176أخرجه البيهقي في البعث والنشور ) ،عنهما ، يدة البْسلميوشاهد من حديث ار ( )مطوالا

 )األلباني، السلسلةوقال األلباني: "ضعيف جداا"، )بمعناه(، ( 2903رقم/ح 3/193رجه الطبراني في األوسط )أخ
بْسناد و . (11/648الضعيفة: ابن  ه، ]انظر:ــاء على تضعيفــاتفق العلم اق:ــ_عاد الرحمن ان إبْسح فيه:الحديث ا 

 الكمال تهذيب، المزي، (5/495) الرجال ضعفاء في الكامل(، ابن عدي، 5/213أبي حاتم، الجرح والتعديل )
 [. (336ص) التهذيب تقريب، ابن حجر، (1/620) الكاشف، الذهبي، (16/517)

ْبتة، بن_ النعمان ان بْسعد:   ،فيالكو  إسحاق بن الرحمن عبد خال الكوفي، األنصاري حبتر، ابن: ويقال ح 
مقارب " وقال أحمد: ،(5/472:الثقات)ابن حبان،  ات،ـان في الثقـذكره ابن حب، (29/450الكمال: المزي، تهذيب)

لم يرو عنه "وقال أبو حاتم:  ،(287ص ،أحمد امــلإلم داود أبي الحديث ال بأس به"، )أحمد بن حنبل، سؤاالت
وقال ابن حجر: "مقبول"، )ابن حجر،  ،(8/446:والتعديل رحــالج"، )ابن أبي حاتم، اقــغير عبد الرحمن بن إسح

ضعف لف؛ وعليه فالحديث إبْسناده ضعيوباقي رجال السند ثقات.  ،قلت: هو مجهول، (564ص التهذيب تقريب
ِديث  بن إسحاق وجهالة النعمان بن سعد. وقد قال الترمذي عقب الحديث: "عبد الرحمن   (،1984م)ح رق" غ ِريب   ح 

الحبْسن درجة  وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى(، 1338األرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )ح رقموضعفه 
(، وحسنه األلباني في 270)ح رقمه الحاكم في المستدرك ـصححفقـد  التخريج.كما هو واضح من خالل لغيره 

 (.1338)ح رقم لغيره" د: "حسنــه لمسند أحمــيقاألرنؤوط في تحق الــ(، وق2123ع الصغير )ح رقمصحيح الجام
 .(5/201) الصالحين رياض انظر: ابن عثيمين، شرح (1)
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  :تعالى بْسادبًْسا_ الشهادة في بْسايل اهلل
منهم الشهيد، فمي زه بجملة من الخصائص  المجاهدين في سبيله، وخصَّ  أكرم اهلل لقد 

بخير عالى تال تكون لغيره، فالشهيد يترك الدنيا وملذاتها، ويترك من خلفه زوجه وأوالده، ليبدله اهلل 
ْعِد يك ِرب   ْبنِ  اْلِمْقد امِ  ع نِ بالحور العين، ففي الحديث منهم، فيزوجه  م 

(1)
،  ْاللَّهِ  ر ُسولِ  ع ن  

لِ  ِفي َلهُ  َيْغِفرُ : ِخَصالٍ  بِْستُّ  اللَّهِ  ِعْندَ  ِللشَِّهيدِ »: ق ال    اْلَجنَِّة، ِمنَ  َمْقَعَدهُ  ُيَرىوَ  َدِمِه، ِمنْ  ُدْفَعةٍ  َأوَّ
ََا ِ  ِمنْ  َوُيَجارُ  يَماِن، ُحلَّةَ  َوُيَحلَّى اْلَْكَاِر، اْلَفَزعِ  ِمنَ  َوَيْأَمنُ  اْلَقْاِر، َع  اْلِعيِن، اْلُحورِ  ِمنَ  ُيَزوَّجُ وَ  اإلِْ
 .(2)«َأَقاِرِاهِ  ِمنْ  ِإْنبَْساًنا بَْسْاِعينَ  ِفي َوُيَشفَّعُ 

 هذا وأن درجتها، وعلو   الشهادة، فضل على لتنبيهُخصَّ الشهيد بالذكر في الحديث ل
 من أكمل خالبرز  في النعيم هذا من فنصيبهم نصيب، أوفر منه لهم وأن بد ، والألهلها  مضمون
 .(3)فراشهم على األموات من غيرهم، نصيب

 بْسااًعا_ اإلكثار من قول: "ال حول وال قوة إال ااهلل":
ر العبادات وأكثرها ثواباا وجزاءا، وهي صفة مالزمة ألهل اإليمان، من أيس   كر اهلل ذِ 

ينَْ﴿: اهلل تعالى واصفاا حالهمقال  ُكُرونَْْاََّلِ َْْوُقُعوًداِْقيَاًماْاّللََْْيَذ  ، [191:عمران آل] ﴾ُجنُوبِِهمْ َْوََعَ
 ونفاقاا، رياءا بينما تغيب مالزمة هذه الصفة عن أهل النفاق فال يكادون يذكرون اهلل إال ما كان 

ُكُرونََْْوَلْ﴿: قال اهلل واصفاا حالهم ومن األذكار التي حث ، [142:النساء] ﴾قَِليًَلْْإَِلْْاّللََْْيَذ 
 أ ِبي نْ ع  إال باهلل، فقد جاء في الحديث  قول ال حول وال قوةعليها وأخبر بعظيم ثوابها،   النبي
ل ْون ا ِإذ ا ف ُكنَّا س ف ٍر، ِفي  النَِّبي   م ع   ُكنَّا: ق ال   ، األ ْشع ِري   ُموس ى  َأيَُّها»: لنَِّبيُّ ا ف ق ال   ك بَّْرن ا، ع 
 ثُمَّ  «َاِصيرًا ًعابَْسِمي َتْدُعونَ  َوَلِكنْ  َغاِئًاا، َوالَ  َأَصمَّ  َتْدُعونَ  الَ  َفِإنَُّكمْ  ،(4)َأْنُفبِْسُكمْ  اْرَاُعوا َعَلى النَّاُس 
ل يَّ  أ ت ى ْول   ال  : ن ْفِسي ِفي أ ُقولُ  و أ ن ا ع   َحْولَ  الَ : ُقلْ  َقْيٍس، ْانَ  اللَّهِ  ْادَ عَ  َيا": ف ق ال   ِباللَِّه، ِإالَّ  ُقوَّة   و ال   ح 
 ُكُنوزِ  ِمنْ  َكْنزٌ  ِهيَ  ِلَمةٍ كَ  َعَلى َأُدلُّكَ  َأالَ »: ق ال   أ وْ " الَجنَّةِ  ُكُنوزِ  ِمنْ  َكْنزٌ  َفِإنََّها ِااللَِّه، ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوالَ 

 .(5)«ِااللَّهِ  ِإالَّ  ُقوَّةَ  َوالَ  َحْولَ  الَ  الَجنَِّة؟
                                                           

 (.63)سبقت ترجمته، انظر: ص :يَكِر  َمْعدِ  ْانِ  اْلِمْقَدامِ  (1)
 (.63بْساق تخريجه ودرابْسته، انظر: صإبْسناده صحيح )(، 2799/ح رقم2/935ابن ماجه، سنن ابن ماجه ) (2)
 .(20/131) المجتبى شرح في العقبى األثيوبي، ذخيرةانظر:  (3)
 تحفأمركم وشأنكم وال تعجلوا، وقيل معناه كفوا أو ارفقوا. ]انظر: ابن حجر،  الزموا أ ي َأْنُفبِْسُكْم(: َعَلى )اْرَاُعوا (4)

 [.(1/279) اآلثار صحاح على األنوار مشارق، القاضي عياض، (1/121) الباري
دَّث ن ا(، قال: 6384/ح رقم8/82البخاري، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا عال عقبة، ) (5)  ح 

ْرٍب، ْبنُ  ُسل ْيم انُ  دَّث ن ا ح  مَّادُ  ح  ْيٍد، ْبنُ  ح  ()عبد الر  ُعْثم ان   أ ِبي ع نْ  ،)بن كيسان( أ يُّوب   ع نْ  ز   أ ِبي ع نْ  ،حمن بن ُملٍّ
= سليمان بن حرب به )بنحوه(. وأخرجه( من طريق 7386/ح رقم9/117البخاري ) وأخرجه . األ ْشع ِري   ُموس ى
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واباا ثالحديث إلى أن كلمة ال حول وال قوة إال باهلل من الكلمات التي يحصل بها هذا أشار 
 .(1)الجنة نفائس محصالت من أو ،الجنة يكون من ذخائرو  ا،لصاحبه نفيساا

تفويض و  ،أنها كلمة استسالمالسبب في أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة قال العلماء: و 
 اشيئا  يملك ال العبد وأن ،ألمره راد وال واعتراف باإلذعان له، وأنه ال صانع غيره، ،إلى اهلل تعالى

 فسأن الكنز أن كما ،نفيس ثواب وهو الجنة في خرد  مُ  ثواب أنه هنا الكنز ومعنى ،األمر من
 اهلل ةبمشيئ إال حيلة وال استطاعة وال حركة ال أي والحيلة الحركة الحول اللغة أهل قال ،أموالكم
 عن حول ال وقيل ،باهلل إال خير تحصيل في قوة وال ،شر دفع في حول ال معناه وقيل ،تعالى

  .(2)إال بمعونته طاعته على قوة وال ،بعصمته إال اهلل معصية
وقيل السبب في أنها كنز من كنوز الجنة ما تضمنته هذه الكلمة من براءة النفس من 

 .(3)حولها وقوتها إلى حول اهلل تعالى وقوته، فكانت موصلة إلى الجنة
 :والمراء ترك الكَ ثامًنا_ 

يتميز المؤمن الحق عن غيره من أهل النفاق، بصدقه في إيمانه وسلوكه، وكذلك باتباعه 
للحق دون جداٍل فيه، فتراه صادقاا في أقواله وأحواله، ال يخالف سلوكه وخلقه ما في قلبه من 

بيت في وسط الجنة، فقد جاء في لمن اجتنب الكذب  الصدق واإليمان، وقد ضمن رسول اهلل 
ُأم ام ة   أ ِبي ع نْ الحديث 

(4)
،   اللَِّه  ر ُسولُ  ق ال  : ق ال :«َتَركَ  َمنْ لِ   اْلَجنَّةِ  َرَاضِ  ِفي ِاَاْيتٍ  َزِعيمٌ  َأَنا 

نْ  اْلِمرَاءَ  ْن َكانَ  اْلَكَِ َ  َتَركَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ  َوبَْسطِ  ِفي َوِاَاْيتٍ  ُمِحقًّا، َكانَ  َواِ   َأْعَلى ِفي َوِاَاْيتٍ  اِزًحا،مَ  َواِ 
  .(5)«ُخُلَقهُ  َحبْسَّنَ  ِلَمنْ  اْلَجنَّةِ 

، يمةالكر في هذا الحديث الحث على ترك المراء والكذب، ودعوة إلى التَّحلي باألخالق 
ا، وقيل لو تركه وقت مرائه، يتكفل   فإن النبي وفيه دليل على أن من ترك الكذب ولو كان مازحا

 ويضمن له بيت في وسط الجنة.

                                                           

( من طريق عاصم بن سليمان األحول، 2704/ح رقم4/2076(، ومسلم )4205/ح رقم5/133= البخاري )
( من طريق سليمان التيمي، وأخرجه 2704/ح رقم4/2077(، ومسلم )6409/ح رقم8/87وأخرجه البخاري )

( من طريق عثمان 2704/ح رقم4/2078( من طريق خالد بن مهران، ومسلم )6610/ح رقم8/125ري )البخا
 بن غياث، أربعتهم )عاصم، وسليمان، وخالد، وعثمان( عن عبد الرحمن بن ُملَّ به )بنحوه(. ا
 .(11/501انظر: ابن حجر، فتح الباري ) (1)
 .(17/26) مسلم على النووي انظر: النووي، شرح (2)
 .(3/108) القدير انظر: المناوي، فيض (3)
 (.53)سبقت ترجمته، انظر: ص :ُأَماَمةَ  ُاوأَ  (4)
 (.137)بْساق تخريجه ودرابْسته، انظر: ص إبْسناده حبْسن(، 4800/ح رقم4/253سنن أبي داود )أبو داود،  (5)
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على ذلك بل تكفل ببيت في أدنى الجنة لمن ترك المراء والجدال  ولم يقتصر النبي 
ب ضِ  ِفي ِبب ْيتٍ  ز ِعيم   أ ن ا» السابق: ة  ام  م  ي أُ بِ ولو كان محقاا، فقد جاء في حديث أ   نَّةِ  ر   ت ر ك   ِلم نْ   اْلج 

نْ  اْلِمر اء    . «ُمِحقًّا ك ان   و اِ 
يتكفل له ببيت في ربض  ويستفاد من الحديث أن من ترك المراء وهو ُمِحق؛ فإن النبي 

 .(1)د موضع المراء؛ ألنه الغالب في المراءالكذب بع الجنة، ووضع النبي 
 كظم الغيظ والعفو عن الناس:_ تابْسًعا

جملة  ومن، القرباتالجنة لمن سارع إليها بالخيرات وسابق إليها بالطاعات و  أعد  اهلل 
ْإَِلْْرُِعواوََسا﴿قال تعالى: والعفو عن الناس،  الصفات التي يتصف بها أهل الجنة، كظم الغيظ

ِفَرة ْ ٍْ َْربُِّكمْ ِْمنْ َْمغ  ر ُضْْالَسَماَواُتَْْعر ُضَهاْوََجنَ
َ ِعَدت َْْواْل 

ُ
ينَْ(133ْ)ْلِل ُمتَِقيَْْأ ِِِْْفُْْين ِفُقونَْْاََّلِ ا ْالََّسَ

ِِْ ا َْْواّللَُْْانلَاِسَْْعِنَْْوال َعاِفيَْْال َغي َظَْْوال ََكِظِميََْْوالََّضَ ِسنِيَُُْْيِبه  ،[134-133:عمران آل] ﴾ال ُمح 
(2)أ ن سٍ  ْبنِ  ُمع اذِ  كاظم الغيظ باإلكرام والنعيم في الجنة، ف ع نْ تعالى اهلل  وخصَّ 

،  َّالنَِّبيَّ  أ ن  
ََهُ  َأنْ  َعَلى َيْقِدرُ  َوُهوَ ( 3)َغْيًظا َكَظمَ  َمنْ »: ق ال    الِقَياَمةِ  َيْومَ  قِ الَخاَلئِ  ُرُءوسِ  َعَلى اللَّهُ  َدَعاهُ  ُيَنفِّ
 .(4)«َشاءَ  الُحورِ  َأيِّ  ِفي ُيَخيَِّرهُ  َحتَّى

                                                           
 .(6/109) األحوذي انظر: المباركفوري، تحفة (1)
، حليف األنصار، معدود في أهل مصر، وهو والد سهل بن معاذ،  َأَنٍس: ْانِ  ُمَعاَِ  (2)   نبيال عن روىالُجهني 

 لىإ بقيو  ه،عند كبيرة نسخة وله، وروى عنه ابنه سهل األحبار وكعب ، الدرداء أبي عن رواية وله أحاديث،
، ابن حجر، (3/1402) األصحاب معرفة في الستيعاب]انظر: ابن عبد البر، ا مروان، بن الملك عبد خالفة

 [.(6/107) الصحابة تمييز في اإلصابة
 اغضبا  جترعا ، وقيل: كظم غيظاا أيعليه والصبر سببه واحتمال تجرعهالمراد أي : الغيظ كظم َغْيًظا(: )َكَظمَ  (3)

 شرح المفاتيح مرقاة(، المال القاري، 4/178) واألثر الحديث غريب في النهاية. ]انظر: ابن األثير، فيه اكامنا 
 ([.8/3181) المصابيح مشكاة

(، 2493/ح رقم4/656سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، لم يذكر اسم الباب، )الترمذي،  (4)
دَّث ن ا ْبدُ  قال: ح  ْيٍد، ْبنُ  ع  مَّدٍ  ْبنُ  و ع بَّاُس  ُحم  ، ُمح  دَّث ن ا: ق اال   الدُّوِريُّ ْبدُ  ح  دَّث ن ا: ق ال   الُمْقِرئُ  ِزيد  ي   ْبنُ  اللَّهِ  ع   ْبنُ  س ِعيدُ  ح 

دَّث ِني: ق ال   أ يُّوب   أ ِبي ْبدُ  م ْرُحومٍ  أ ُبو ح  ْيُموٍن، ْبنُ  الرَِّحيمِ  ع  . )معاذ بن أنس( أ ِبيهِ  ع نْ  ٍس،أ ن   ْبنِ  ُمع اذِ  ْبنِ  س ْهلِ  ع نْ  م 
/ح 24/398( من طريق عباس الدوري به )بنحوه(. وأخرجه أحمد )2021/ح رقم4/372الترمذي ) وأخرجه

(، وفي 1497/ح رقم3/66(، وأبو يعلى )325/ح رقم1/159(، والخرائطي في مساوئ األخالق )15637رقم
(، 4777قم/ح ر 4/248به )بنحوه(. وأخرجه أبو داود ) ( من طريق عبد اهلل بن يزيد13/ح رقم1/29المفاريد )

/ح 8/230)(، وفي الشُّعب 16645/ح رقم8/279)(، والبيهقي في الكبرى 4186/ح رقم2/1400وابن ماجه )
/ح 24/384به )بنحوه(. وأخرجه أحمد )أبي أيوب ن طريق عبد اهلل بن وهب عن سعيد بن ( م5740رقم
 (      =50/ح رقم1/328(، وفي مكارم األخالق )415/ح رقم20/188(، والطبراني في الكبير )15619رقم
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نماقال الطيبي: "  تعالى اهلل دحهمم ؛ ولذلكوءِ بالسُّ  ةِ ار  األمَّ  فسلنَّ لِ  ر  هْ ق   ألنه ؛مُ ظْ ك  الْ  د  مِ حُ  وا 
 ؛هواه عن النفس نهى ومن ،[134:عمران آل] ﴾انلَاِسَْْعِنَْْوال َعاِفيَْْال َغي َظَْْوال ََكِظِميَْ﴿: بقوله
 .(1)جزاءه" العين والحور مثواه، الجنة فإن

وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ، فكيف إذا انضم 
 .(2)العفو إليه أو زاد باإلحسان عليه

                                                           

(، 9256/ح رقم9/104(، وفي األوسط )1112/ح رقم2/250وأخرجه الطبراني ) زبان بن فائد،= من طريق 
ه أبو ُنعيم ــاهد، وأخرجــ( من طريق فروة بن مج8/55ة )ــ(، وأبو ُنعيم في الحلي417/ح رقم20/189وفي الكبير )

(. ه )مطوالا ــاذ بــن سهل بن معــان، وفروة، وخير( عــالثتهم )زبـثق خير بن نعيم، ـن طريـ( م8/47ة )ــفي الحلي
واإلبْسناد فيه: ( )بمعناه(. 1232/ح رقم2/291أخرجه الروياني ) ،وله شاهد من حديث أاي أمامة الااهلي 

 مهاس: وقيل .مصر سكن الروم، من أصله موالهم، ي،رِ افِ ع  الم   مرحوم أبو المدني، ميمون: ان الرحيم عاد _
، ]انظر: المزي قحطان، بن يعفر بن المعافر إلى نسبةهـــ(، والم ع اِفِري 143)ت أشهر واألول ميمون، بن يحيى
 تهذيبقال النسائي: "أرجو ال بأس به"، )المزي،  [.(12/328) ، السمعاني، األنساب(18/42) الكمال تهذيب
 ،حبان ناب"، ]انظر: االحايين في يهم وكانذلك فقال: "، وذكره ابن حبان في الثقات، وزاد على (43/ 18 :الكمال
 يحتج وال حديثه يكتب شيخاتم: "[، وقال أبو ح(300ص) األمصار علماء مشاهير، ابن حبان، (7/134) الثقات

 التهذيب تقريبد"، )ابن حجر، صدوق زاهـن حجر: "، وقال اب(5/338:لوالتعدي الجرحاتم، "، )ابن أبي حبه
، وذكره الذهبي في (5/338:والتعديل الجرح، وقال ابن معين: "ضعيف الحديث"، )ابن أبي حاتم، (354ص

[، (1/650) الكاشف، الذهبي، (2/392) الضعفاء في المغنيالضعفاء، وزاد فقال: "فيه لين"، ]انظر: الذهبي، 
 قلت: هو صدوق. 

ر: المزي، ]انظ ،قضاعة من قبيلة وهي ةين  ه  جُ  إلى ينسبمصر،  نزل ي  شامي،نِ الُجه   _ بْسهل ان معاَ ان أنس:
وذكره ، (1/440، الثقات:لعجلي)االعجلي،  وثقه [،(3/439) األنسابالسمعاني، ، (12/208)تهذيب الكمال 

ابن حبان، ) "،عنه فائد بن زبان رواية من كان ما حديثه يعتبر الوزاد على ذلك فقال: " ابن حبان في الثقات،
 لتهذيبا تقريب"، )ابن حجر، عنه زبان روايات في إال به بأس الابن حجر فقال: " وتوبْسط فيه، (4/321:الثقات
 منكر، وابن حبان فقال: "(4/204:والتعديل الجرحابن معين فقال: "ضعيف"، )ابن أبي حاتم،  وضعفه(، 258ص

 التي ارفاألخب أحدهما من كان فإن فايد بن زبان من أو منه حديثه في التخليط أوقع أدري فلست اجدا  الحديث
، وذكره كل من ابن شاهين، وابن الجوزي، والذهبي في (1/347:المجروحين"، )ابن حبان، ساقطة أحدهما رواها

 والمتروكون الضعفاء، ابن الجوزي، (95ص) والكذابين الضعفاء أسماء تاريخضعفائهم، ]انظر: ابن شاهين، 
، (1/470:الكاشف[، وزاد الذهبي فقال: "ُضِعف"، )الذهبي، (1/288) الضعفاء في المغني، الذهبي، (2/29)

 بْسن لغيرهالح درجة وللحديث شاهد صحيح يتقوى بها إلى فالحديث إبْسناده ضعيف.هو ضعيف. وعليه قلت: 
(، واأللباني في صحيح الجامع الصغير 2493وقد حسنه الترمذي في سننه )ح رقم التخريج. كما هو واضح في

 (.4186(، وحس ن إسناده شعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه )ح رقم6522)ح رقم
 .(3239 ،10/3238) السنن حقائق عن الطيبي، الكاشف (1)
 .(8/3181) المصابيح مشكاة شرح المفاتيح انظر: المال القاري، مرقاة (2)
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 ِللتََّنعُِّم ِاَأْشَجاِر اْلَجنَِّة. ةُ اَ وجِ المُ  ا ُ اَ بْسْ الَ الَمْطَلُ  الثَّاِني: 
هذا و الموجبة للتَّنعم بأشجار وغراسها، األذكار جملة من المطهرة لقد ذكرت السنة النبوية 

 بالتفصيل.يعرضها المطلب 
َهاْيَا﴿: فقال تعالىاإلكثار من ذكره، دعا اهلل تعالى المؤمنين إلى لقد  يه

َ
ينَْْأ ْاذ ُكُرواَْمنُواآْاََّلِ

ًراْاّللََْ وجاء في السنة النبوية ما يشجع على اإلكثار من ذكر اهلل  ،[41:األحزاب] ﴾َكثِرًياِْذك 
 وكذلك تهليله وتكبيره، لينعم ذاك الذاكر بعدد ذكره غراساا من األشجار في جنة ،وتسبيحه وتحميده

ْير ة   أ ِبي ع نْ  ي  وِ الواحد القهار، فقد رُ   َيا»: ف ق ال   غ ْرساا، ي ْغِرُس  و ُهو   ِبهِ  م رَّ   اللَّهِ  ر ُسول   أ نَّ  ،ُهر 
ي َما ُهَرْيَرَة، َأَاا  «ََا؟هَ  ِمنْ  َلكَ  َخْيرٍ  ِغَراسٍ  َعَلى َأُدلُّكَ  َأاَل »: ق ال   ِلي، (1)ِغر اساا: ُقْلتُ  «َتْغِرُس؟ الََِّ
 ُيْغَرْس  َأْكَاُر، َواللَّهُ  اللَُّه، الَّ إِ  ِإَلهَ  َواَل  ِللَِّه، َواْلَحْمدُ  اللَِّه، بُْسْاَحانَ : ُقلْ ": ق ال   اللَِّه، ر ُسول   ي ا ب ل ى: ق ال  
 .(2)"اْلَجنَّةِ  ِفي َشَجَرةٌ  َواِحَدةٍ  ِاُكلِّ  َلكَ 

                                                           
 .(2/423:ماجه ابن سنن على السندي حاشيةِغر اس: ما ُيغرس من الشجر. )السندي،  )ِغَرابًْسا(: (1)
دَّث ن ا3807/ح رقم2/1251سنن ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل التسبيح، )ابن ماجه،  (2)  ب ْكرِ  أ ُبو (، قال: ح 
دَّث ن ا: ق ال   ش ْيب ة  )عبد اهلل بن محمد( أ ِبي ْبنُ ا دَّث ن ا: ق ال   ع فَّاُن )بن مسلم( ح  مَّادُ  ح  ِسن اٍن )عيسى  أ ِبي ع نْ  ل م ة ،س   ْبنُ  ح 
ْير ة   أ ِبي ع نْ  س ْود ة ، أ ِبي ْبنِ  ُعْثم ان   ع نْ  بن سنان(،ا ( من طريق 1887/ح رقم1/693الحاكم ) وأخرجه. ُهر 

/ح 3/1021حوه(. وأخرجه ابن األعرابي في معجمه )محمد بن عبد اهلل الخزاعي عن حماد بن سلمة به )بن
(، 8012/ح رقم13/387( من طريق جسر بن فرقد عن عيسى بن سنان به )بنحوه(. وأخرجه أحمد )2190رقم

ن طريق عبد الرحمن ( م10608/ح رقم9/309(، والنسائي في الكبرى )29827/ح رقم6/104وابن أبي شيبة )
(، 1142/ح رقم2/180(، وابن خزيمة )10609/ح رقم9/310في الكبرى ) (، وأخرجه النسائيبن قيس )مطوالا 
/ح 1/486(، وفي الدعاء )3171/ح رقم3/287(، والطبراني في األوسط )1812/ح رقم5/118وابن حبان )

ق ذكوان أبي ( من طري571/ح رقم2/97(، والبيهقي في الشُّعب )1886/ح رقم1/693(، والحاكم )1707رقم
وله شاهد من حديث بْسمرة ان . عن أبي هريرة  ذكوان((، كالهما )عبد الرحمن، و صرااصالح السمان )مخت

أخرجه  ،وشاهد من حديث أنس ان مالك (، ( )مختصراا2137/ح رقم3/1685مسلم )أخرجه ، جند  
وشاهد (، 1601( وحسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم)مختصراا (3533/ح رقم5/544الترمذي )

( وصححه األلباني في صحيح ( )مطوالا 8012/ح رقم13/387أحمد ) أخرجه ،من حديث أاي بْسعيد الخدري 
قلت: اختالطه (، 30)سبقت دراسته، انظر: ص ان ان مبْسلم:_عفـ ه:واإلبْسناد في(. 1718الجامع الصغير )ح رقم

بخطأ"،  هفي حدث ما ألنه ضره؛ وما الموت، مرض تغير من هو التغير وتغيره ال يضر، فقد قال الذهبي: "هذا
 مرضال تغير هذا : "أنفي القسم األول من المختلطين، وزاد فقال العالئيوع ه  ،(3/82االعتدال: )الذهبي، ميزان

عنه قال (، 30)سبقت دراسته، انظر: ص _ حماد ان بْسلمة: .(86أحد"، )العالئي، المختلطين ص فيه يتكلم ولم
ال يضره (، و 178تقريب التهذيب ص)ابن حجر،  "،النَّاس في ثابت وتغير حفظه بأخرةثقة عابد أثبت " ابن حجر:
 : "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليهقوله بن معينفقد نقل ابن الكيال عن يحيى ؛ حديثنا ذلك في

   =     .الصفار ن مسلمـب انـعفه ـهذا الحديث رواه عن(، و 461الكواكب النَّيرات ص، )ابن الكيال، بعفان بن مسلم"
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وبحمده،  ل سبحان اهلل العظيمومن األذكار التي ينال ذاكرها التنعم بغراس الجنة ونخيلها قو 
ْنُهم ا ع نْ ف   ْبِد اهلِل ر ِضي  اهلل ع  اِبِر ْبِن ع   الَعِظيمِ  اللَّهِ  بُْسْاَحانَ : َقالَ  َمنْ »: ق ال   ، النَِّبي   ع نِ  ،ج 

 .(1)«الَجنَّةِ  ِفي َنْخَلةٌ  َلهُ  ُغِربَْستْ  َوِاَحْمِدِه،
                                                           

 أنه واألظهر فة،الكو  سكن: ويقال البصرة، سكن الفلسطيني يُّ لِ م  سْ سنان الق   أبو الحنفي، عيبْسى ان بْسنان:= _ 
، السمعاني، (22/606) الكمال تهذيب]انظر: المزي،  البصرة، نزلت األزد من قبيلة وهي لةامِ سْ الق   في البصرة سكن

العجلي فقال: "ال بأس به"،  وتوبْسط فيه، (7/236:الثقاتابن حبان، )ابن حبان،  وثقه[، (10/420) األنساب
 ذيبته"، )المزي، نكرة حديثه في": في موضع آخر وقال"، صدوق": فقال خراش ابن، و (199/ 2:الثقات)العجلي، 

 هذيبتنقل ابن حجر عن أبي حازم الفراء قوله: "يكتب حديثه وال يحتج به"، )ابن حجر، و ، (22/608:الكمال
، (335/ 3:الدوري رواية - معين ابن تاريخابن معين فقال: "ضعيف"، )ابن معين، وضعفه ، (212/ 8:التهذيب

، وأحمد فقال: (155ص ،المديني البن شيبة أبي ابن سؤاالتوابن المديني فقال: "ضعيف"، )ابن المديني، 
، وأبو زرعة فقال: "لين الحديث"، وقال في موضع آخر: (6/277:والتعديل الجرح"ضعيف"، )ابن أبي حاتم، 

، وأبو حاتم فقال: (122ص الرازي، زرعة ألبي البرذعي سؤاالت"مخلَّط، ضعيف الحديث"، )أبو زرعة الرازي، 
، ويعقوب بن سفيان فقال: "لين الحديث"، (277/ 6:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، الحديث في بقوى ليس"

، وذكره (22/608:الكمال تهذيب، والنسائي فقال: "ضعيف"، )المزي، (2/450:والتاريخ المعرفة)يعقوب الفسوي، 
كل من: العقيلي، والساجي، وابن عدي، وابن شاهين، وابن الجوزي، والذهبي في ضعفائهم، ]انظر: العقيلي، 

 الـرجال ضعفاء في لامـالك، ابن عـدي، (8/212) التهذيب تهذيب، ابـن حجـر، (3/383ر )الضعفـاء الكبيـ
 والمتروكون الضعفاء، ابن الجوزي، (145ص) والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ، ابن شاهين، (6/446)
[، وزاد الذهبي فقال: "ُضِعف ولم ُيترك"، )الذهبي، (2/498)، والذهبي، المغني في الضعفاء (2/238)

 .قلت: هو لين الحديث، (438ص التهذيب تقريب، وقال ابن حجر: "لين الحديث"، )ابن حجر، (2/110:الكاشف
المنذري في الترغيب نه (، وحس1887صححه الحاكم في المستدرك )ح رقموقد . وعليه فالحديث إبْسناده ضعيف

نؤوط في تحقيقه لسنن ر ضعفه األو (، 1340(، والبوصيري في مصباح الزجاجة )ح رقم2387والترهيب )ح رقم
ترغيب قال األلباني في صحيح ال الحبْسن لغيره.وللحديث شواهد صحيحة يتقوى بها إلى  (،3808ابن ماجه )ح رقم

 (.2613ح الجامع الصغير )ح رقم(، وصححه في صحي1549والترهيب: "حسن لغيره" )ح رقم
دَّث ن ا(، قال: 3464/ح رقم5/511الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الدعوات، لم يذكر اسم الباب، ) (1)  ْبنُ  أ ْحم دُ  ح 

ِنيعٍ  دَّث ن ا: ق اُلوا و اِحٍد، و غ ْيرُ  م  ْوحُ  ح  اجٍ  ع نْ  ُعب اد ة ، ْبنُ  ر  جَّ وَّاِف،)بن أبي عثمان(  ح  )محمد بن  الزُّب ْيرِ  أ ِبي نْ ع   الصَّ
اِبرٍ  ع نْ  ،مسلم( (، وابن حبان 2233/ح رقم4/165أبو يعلى )وأخرجه  .رضي اهلل عنهما )بن عبد اهلل( ج 

يق إدريس بن جعفر ( من طر 287/ح رقم1/181والطبراني ) ( من طريق زهير بن حرب،826/ح رقم3/109)
أبو ُنعيم في معرفة الصحابة أخرجه بكار بن قتيبة، و  ( من طريق19/ح رقم1/19في الفوائد ) القطان، وتمام

( 147/ح رقم1/217( من طريق الحارث بن أبي أسامة، والبيهقي في الدعوات الكبير )1490/ح رقم2/533)
دريس، و من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ، خمستهم )زهير،  محمد( عن روح بن عبادة و الحارث، و بكار، و ا 

 (،10594/ح رقم9/304(، والنسائي في الكبرى )29416/ح رقم6/54أبي شيبة ) وأخرجه ابن .به )بلفظه(
 سلمة عن =( من طريق حماد بن 1847/ح رقم1/680(، والحاكم )1675/ح رقم1/478) والطبراني في الدعاء
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( 827/ح رقم3/109(، وابن حبان )3465/ح رقم5/511وأخرجه الترمذي ). )بنحوه( به حجاج بن أبي عثمان= 
 وله شاهد من حديث عاد اهلل ان عمرو ريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير محمد بن مسلم به )بنحوه(.من ط

( )بنحوه(، قال األلباني: "إسناده منقطع" 29438/ح رقم6/56ابن أبي شيبة )أخرجه  موقوًفا، رضي اهلل عنهما
/ح 24/402أخرجه أحمد )،  من حديث معاَ ان أنس(، وشاهد 1/135)األلباني، السلسلة الصحيحة:

( (15640رقم ، لكن ُيستشهد به؛ ألنه ليس شديـد الضعف" )األلباني، اني: "إسناده ضعيف، وقال األلب)مطوالا
 يالمك الزبير أبو األسدي، القرشي تدرس بن :فيه: _ محمد ان مبْسلماد واإلبْسن(. 1/136السلسلة الصحيحة:

 تالطبقا"، )ابن سعد، الحديث كثير ثقةابن سعد فقال: " وثقه، (26/402:الكمال تهذيب)المزي،  ،هـــ(106)ت
 ،الدارمي رواية - معين ابن تاريخ، وابن معين فقال: "ثقة"، وقال مرة: "صالح"، )ابن معين، (5/481:الكبرى
، (87ص ،المديني البن شيبة أبي ابن سؤاالت، وعلي بن المديني فقال: " ثقة ثبت"، )ابن المديني، (197ص

، وذكره (26/409:الكمال تهذيب، والنسائي فقال: "ثقة"، )المزي، (2/253:الثقاتوالعجلي فقال: "ثقة" )العجلي، 
 الوزن يف استرجح من ألن ؛فيه دحـق من ينصف لماظ و د على ذلك فقال: "كان مــن الحفابن حبان في الثقات، وزا

 يختار ، وذكره ابن شاهين في ثقاته، )ابن شاهين، (5/352:الثقات"، )ابن حبان، أجله من ركـالت يستحق مـل هلنفس
 معانيال من الموطأ في لما التمهيد)ابن عبد البر، ، ووثقه ابن عبد البر فقال: "ثقة"، (198ص ،الثقات أسماء

: صدوق مشهور"، وقال في موضع آخر ،(2/216:الكاشف)الذهبي، والذهبي فقال: "ثقة"،  ،(12/143:واألسانيد
: "يحتج به"، أخرى أحمد فقال: "ليس به بأس"، وقال مرة وتوبْسط فيه، (2/632:الضعفاء في المغني)الذهبي، 

(، وقال في رواية المروذي: "لي ن"، 2/480، 1/542،اهلل عبد ابنه رواية -الرجال ومعرفة العلل)أحمد بن حنبل، 
تج بحديث ، وقال أبو زرعة الرازي: "ُيح(52صوغيره،  المروذي رواية -الرجال ومعرفة العلل)أحمد بن حنبل، 

، وقال يعقوب بن (8/76:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، به يحتج وال حديثه يكتبالثقات"، وقال أبو حاتم: "
لى الضعف ما هو"، )المزي،   في حجة صدوق" ، وقال السـاجـي:(26/409:الـالكم تهذيبشيبة: "ثقة صدوق وا 

 الكامل)ابن عدي،  "،به بأس ال وثقة صدوق"، وقال ابن عدي: (9/443:التهذيب تهذيب)ابن حجر،  "،األحكام
، (506ص التهذيب تقريب"، )ابن حجر، يدلس أنه إال صدوق، وقال ابن حجر: "(7/293:الرجال ضعفاء في

أيوب السختياني، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وذكره العقيلي، وابن الجوزي، والذهبي في ضعفائهم، وضعفه 
 الضعفاء(، العقيلي، 10/337، مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال )(75/ 8) والتعديل الجرح]انظر: ابن أبي حاتم، 

([، وذكره 374، الذهبي، ديوان الضعفاء )ص(3/100) والمتروكون الضعفاء، ابن الجوزي، (4/130) الكبير
، ولم أقف على (45ص المدلسين طبقاتابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، )انظر: ابن حجر، 

، والعالئي في (193ص) رواية صرح فيها بالسماع، وحديثه يحتمل التصحيح، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل
 و ثقة.هقلت: ، رضي اهلل عنهمان ال يضره، فلم يرسل عن جابر بن عبد اهلل ، ولك(269ص) جامع التحصيل

ِدْيث   وعليه فالحديث إبْسناده صحيح. س ن  قال الترمذي ع ِقب  الحديث: "ح  ِحيح   ح  (، 3464م ق"، )ح ر غ ِريب   ص 
ِديث  »: وقال الحاكم ِحيح   ح  ل ى ص  ل مْ  ُمْسِلٍم، ش ْرطِ  ع  اهُ  و  ر ج  (، 1/680)الحاكم، المستدرك على الصحيحين: «ُيخ 

، وصححه األلباني (10/94:الفوائد ومنبع الزوائد مجمعوقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "إسناده جيد"، )الهيثمي، 
 (.2304(، وفي مشكاة المصابيح )ح رقم64في السلسلة الصحيحة )ح رقم
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ي ُيغرس له بكل مرة نخلة فالعظيم وبحمده ويستفاد من الحديث أن من قال سبحان اهلل 
: العلماء قال قدو  ،إليها العرب ميل وكثرة ،طعمها وطيب نفعها لكثرةالجنة، وخصَّت النخلة بالذكر؛ 

 بها يمانهوا   المؤمن مثل تعالى اهلل ضرب ولذلك ،وأطيبها األشجار أنفع ألنها ؛النخلة خصَّ  إنما
ًٍَْْمثًََلْْاّللَََُْْضََبْ﴿: تعالى قوله في وثمرتها ًٍََْْكَِم ٍْ َْكََُّجَرة َْْطيِّبَ لَُهاَْطيِّبَ ص 

َ
 وهي، [24:إبراهيم] ﴾أ

ٍْ َْكََُّجَرة ْ﴿ التوحيد كلمة  .(1)النخلة وهي ﴾َطيِّبَ
ي ُع زمانه في غير الغرس، ولو  وقال ابن الجوزي معلقاا على الحديث: "فالعجب لهذا ُيض 
أنه ذاق طعم النخيل الستكثر من غرس النخل، إن ِمْثل  عمل الخير في الُعْمِر كمثل رجل قيل 

ر ْعت  حبةا أخرجت لك ألف ألف كٍر،   .(2)ي فُتُر مع سماع هذا الربح"  فُتر اهُ له: ُكلَّم ا ز 
 وفي اهلل، عند وثوابه فضله عظيم على والد الةالذكر  في الواردة األحاديث من جملة   فهذه

 عن  اهلل هتنزي هو التسبيح ألنَّ  وذلك تعالى؛ اهلل حمدُ  التسبيح مع ُقرن األحاديث هذه أكثر
 لب،السَّ  ِمن   أكملُ  واإلثبات ، هلل كل ها المحامد إثباتُ  فيه والتحميدُ  ،واآلفات والعيوب النقائص
 كما بالحمد قرنُ يُ  فتارةا  الكمال، إثبات على يدل   بما مقروناا ورد لكن ،مجر داا التسبيحُ  ي ِرد لم ولهذا
 اهلل بحانس: كقول والجالل، العظمة على الد الة األسماء من باسم ُيقرنُ  وتارةا  النصوص، هذه في

 .(3)األعلى رب ي سبحان: وقول العظيم،
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                           
 (.7/465،464) المصابيح مشكاة شرح المفاتيحمرعاة انظر: المباركفوري،  (1)
 .(62ص) العمر ابن الجوزي، حفظ (2)
 .(2/18،17) والحكم العلوم انظر: ابن رجب الحنبلي، جامع (3)



 

 

 

 

 
 

 ثَّاِلث  ال ل  ص  ف  ال   
 ارِ نَّــــال ن  مِ  اةِ ـــج  النَّ  اب  ــبـ  س  أ  
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ل    ال م ب ح ث  اْل  وَّ
ي ة  ِمن  النَّارِ  اِنيَّة  ال م ن جِّ يم  م ال  اْلِ   اْل  ع 

؛ أنها آكد شعب اإليمانمن أهم الواجبات، وأعظم القربات، كما  إن األعمال اإليمانية
ولقد ذكرت السنة وفسادها منوٌط بفساد اإليمان،  ،األعمال منوٌط بصالح اإليمان ألن صالح

 بها النجام من أليم العذاب وشديد العقاب يوم يكتب اهللبعض األعمال اإليمانية التي  النبوية
ُعود   اهلل  ب ن   َعب د   َعن  فقد جاء في الحديث ، العرض والحساب  ل  » :اهلل   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، َمس 

ل   د   النَّار   ي د خ  بَّةِ  (1)ِمث ق ال   ق ل ِبهِ  ِفي أ ح  د ل   ح  ر  ، ِمن   (2)خ  ل   و ل   ِإيم ان  نَّة   ي د خ  د   ال ج   ِمث ق ال   ق ل ِبهِ  ِفي أ ح 
بَّةِ  د ل   ح  ر   .(3)«ِكب ِري اء   ِمن   خ 

ن في وأن من كا سبب في النجام من النار،وقليله  اإليمانكثير  يستفاد من الحديث أن
، (4)هاخلد فيها، ولكن يدخلها بقدر ذنبه، ثم يخرج منقلبه مثقال ذرم من إيمان ال يدخل النار دخوالا يُ 

: "مثقال حبة من خردل من اإليمان يزيد وينقص ودل على ذلك قوله وأشار الحديث إلى أن 
 بالطاعات ونقصانه يكون بالمعاصي.إيمان"، وزيادته تكون 

ليهما كانت و وقاعدم من قواعده، األول،  اإلسالمركن  ،الشهادتانو  للناس   دعوم النبيا 
ذلك  وليسالدماء واألموال،  والتلفظ بهما يعصم، اإلسالمأمارم الدخول في اإليمان بهما كافة، و 
م عاذ   ، النَِّبيَّ  أ نَّ  َمال ك   ب ن   َأَنس  َعن  في الحديث النار، فعلى اإلنسان م حر  ويُ بل فحسب   و 
ل ى (5)ر ِديف ه   لِ  ع  ب ل   ب ن   م ع اذ   ي ا: »ق ال   ،(6)الرَّح  س ع   اللَّهِ  ر س ول   ي ا ل بَّي ك  : ق ال   ،«ج  ،و   ي ا: »ق ال   د ي ك 

                                                           
(1) :)  .(1/217:ثرواأل الحديث غريب في النهايةيطلق على القليل والكثير.)ابن األثير،  الوزن، من مقدار)ِمث ق ال 
د ل) (2) ر  َتع مل الحقول ف ي ين بت الصليبية الفصيلة من عشبي َنَباتهو  (:خ  ن ه ط ب  ال ف ي ورهبذ تس  ا ما ُيستعمل َوم 
َدَلةٌ  الواحدمو . اللحم من الوافر العضو: ، وقيلالطََّعام بَها تبليُ ل ، (11/203) العرب لسان]انظر: ابن منظور، . َخر 

 [.(1/225) الوسيط المعجممصطفى وآخرون، 
ن َجابُ  َحدَّثََنا (، قال:91/ح رقم1/93يم الكبر وبيانه، )صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب تحر مسلم،  (3)  ب نُ  م 

، ال َحار ث   يم يُّ ، ب نُ  َوُسَوي دُ  التَّم  يد  ، ب ن   َعل ي   َعن   ك اَلُهَما َسع  ن َجابٌ  َقالَ  ُمس ه ر  َبَرَنا: ث()بن الحار  م   اب نُ )علي(  َأخ 
، َمش   َعن   ُمس ه ر  َع  يمَ  َعن   ،)سليمان بن مهران( األ  اهلل   َعب د   َعن   ،()بن قيس َعل َقَمةَ  َعن   ،)بن يزيد النخعي( إ ب َراه 

ن فضيل الفقيمي عن إبراهيم بمن طريق مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث  وأخرجه .بن مسعود ا
 يزيد النخعي به )بنحوه(.

 بتصرف. (2/91) مسلم على النووي شرحالنووي،  (4)
. ]انظر: القاضي عياض،  اهلل رسول خلف راكب أي، والمراد َخلفه ركبت إ ذا أردفه ردفته ُيَقال(: ر ِديف ه) (5)

 [.(1/226) الباري فتح، ابن حجر، (1/287)اآلثار صحاح على األنوار مشارق
لِ  (6)  المحكم، ]انظر: ابن سيده .للبعير يستعمل ما وأكثر ور حاٌل، أرُحلٌ  َوجمعه. والناقة للبعير مركب (:)الرَّح 

 [.(1/226) الباري فتح، ابن حجر، (3/300) األعظم والمحيط
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س ع د ي ك   اللَّهِ  ر س ول   ي ا ل بَّي ك  : ق ال   ،«م ع اذ   د   ِمن   م ا: »ق ال   ث ال ثًا، و  ه د   أ ح   و أ نَّ  اللَّه   ِإلَّ  ِإل ه   ل   أ ن   ي ش 
مًَّدا ًقا اللَِّه، ر س ول   م ح  رَّم ه   ِإلَّ  ق ل ِبِه، ِمن   ِصد  ل ى اللَّه   ح  ِبر   أ ف ال  : اللَّهِ  س ول  ر   ي ا ق ال   «النَّارِ  ع   ِبهِ  أ خ 
وا؟ النَّاس   ت ب ِشر  ب ر   «ي تَِّكل وا ِإًذا: »ق ال   ف ي س  ِتهِ  ِعن د   م ع اذ   ِبه ا و أ خ   .(2)"(1)ثًُّمات أ   م و 

تلفظاا  الفظ بهت النار إن ىعلاإلنسان م حر  لفظ بكلمة التوحيد يُ التَّ  أن ويستفاد من الحديث
 النار، من اموللنج الجنة لدخول مقتض   سببٌ  التوحيد كلمة إن: العلماءبعض  قالقلبه، صادقاا من 

 .(3)الكبائر إتيان وهي وموانع بالفرائض، اإلتيان وهي شروط، له لكن
بدخول الجنة، وعدم الخلود في النار،  الشهادتينأن في الحديث بشارم ألصحاب  كما

ت َبان  ما ُرو َي ويؤكد تلك البشارم  (4)َمال ك   ب ن   َعن  ع 
،  َل يَّ  غ د ا" :َقَال ل   ف ق ال   ، اللَّهِ  ر س ول   ع  : ر ج 

ش نِ  ب ن   م اِلك   أ ي ن  " ل   ف ق ال   "؟(5)الدُّخ  ر س ول ه ، اللَّه   ي ِحبُّ ل   م ن اِفق ، ذ ِلك  : ِمنَّا ر ج  : النَِّبيُّ  ق ال  ف   و 
ه   ذ ِلك  ي ب ت ِغي بِ  اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ي ق ول   ه  نت ق ول و  ل  أ  » ج  ب د   ي و اف ى ل   ف ِإنَّه  : »ق ال   ل ى،ب  : ق ال   «؟اللَّهِ  و   ع 
م   رَّم   ِإلَّ  ِبِه، الِقي ام ةِ  ي و  ل ي هِ  اللَّه   ح   .(6)«النَّار   ع 

                                                           
اً ) (1)  .(1/24في غريب الحديث واألثر: النهاية، وخشية الوقوع فيه. )انظر: ابن األثير، لإلثم اتجنبا أي  :(ت أ ثُّم 
/ح 1/37صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماا دون قوم كراهية أن ال يفهموا، ) البخاري، (2)

َحاقُ  َحدَّثََنا قال:(، 128رقم يَم، ب نُ  إ س  ، ب نُ  ُمَعاذُ  َحدَّثََنا: َقالَ  إ ب َراه  َشام   َعن   ،)هشام الدستوائي( يَأب   َحدَّثَن ي: َقالَ  ه 
اق ( من طريق إسح32/ح رقم1/61مسلم ) وأخرجه. َمال ك   ب نُ  َأَنُس  َحدَّثََنا: َقالَ  ،)بن دعامة السدوسي( َقَتاَدمَ 

 .(بنحوه) اذ بن هشام بهعن مع بن منصورا
 .(1/522) والحكم العلوم جامعابن رجب الحنبلي،  (3)
: ب ن   ِعت ب ان   (4)  نبيمن صحابة ال ،الخزرج بن عوف بني من السالمي، العجالن، األنصاري بن عمرو بن م اِلك 

 ومات ،ذلك بعد عمي ثم البصر، ضرير كان: ويقال النبي  عهد على بصره ذهب أعمى  وكان ا،بدرا  شهد
  .(3/1236في معرفـة األصحـاب:  ابـاالستيع)انظر: ابـن عبد البر،  .ةـالمدين أهل في يعد، و  معاوية خالفة في
ش ِن: ب ن   م اِلك   (5) ُشم   الدُّخ  بني غانم عوف  بن مالك من قيل بالميم بدل النون، وقيل بالتصغير، وهو مالك بن الدُّخ 

 بن عمرو بن عوف األنصاري األوسي، مختلف في نسبته، شهد بدراا، وكان ُيتهم بالنفاق، وال يصح عنه النفاق،
 في اإلصابة، ابن حجر، (5/20) الغابة أسد]انظر: ابن األثير،  فقد ظهر من حسن إسالمه ما يمنع من اتهامه.

 ([. 5/534) الصحابة تمييز
/ح 9/18) في المتأولين، ، باب ما جاءوقتالهم صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندينالبخاري،  (6)

َبَرَنا ،)عبد اهلل بن عثمان( َعب َدانُ  َحدَّثََنا: ، قال(6938رقم َبَرَنا ،)بن المبارك( اللَّه   َعب دُ  َأخ   ،)بن راشد( ع َمرٌ مَ  َأخ 
،)محمد بن مسلم(  َعن   َبَرن ي الزُّه ر ي  ُمودُ  َأخ  ب يع   ب نُ  َمح  ت َبانَ  َسم ع تُ  :َقالَ ، الرَّ البخاري  وأخرجه .َمال ك   ب نَ  ع 
/ح 1/92عن عبد اهلل بن المبارك به )بنحوه(. وأخرجه البخاري ) ( من طريق معاذ بن أسد6422/ح رقم8/90)

/ح 1/455(، وأخرجه مسلم )1185/ح رقم2/59( من طريق عقيل بن خالد، ومن طريق إبراهيم بن سعد )425رقم
(. وأخرجه 33رقم براهيم، ويونس( عن ابن شهاب الزهري به )مطوالا ( من طريق يونس بن يزيد، ثالثتهم )عقيل، وا 

(. ( من طريق أنس بن مالك33/ح رقم1/61) مسلم  عن محمود بن الربيع به )مطوالا
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يد  سَ  َأب يَعن  منها ما ُرو َي  ألحاديث أخرى معارضة ومخالفة األحاديثأن هذه يبدو وقد   ع 
ل  » :َقالَ   النَّب ي   َعن   ،الُخد ر ي   نَّةِ  أ ه ل   ي د خ  نَّة ، الج   : اللَّه   ق ول  ي   ث مَّ  ،«النَّار   النَّارِ  و أ ه ل   الج 

وا» ِرج  بَّة   ِمث ق ال   ق ل ِبهِ  ِفي ك ان   م ن   النَّارِ  ِمن   أ خ  د ل   ِمن   ح  ر  ون  ف ي خ   ،ِإيم ان   ِمن   خ  دُّوا، ق دِ  ِمن ه ا ر ج  و   اس 
ن   ي ا ن ه رِ  ِفي ف ي ل ق و  ي اةِ  أ وِ  ،(1)الح  ا ف ي ن ب ت ون   الح  اِنبِ  ِفي الِحبَّة   ت ن ب ت   ك م  ر ج   أ نَّه ا ت ر   أ ل م   ،السَّي لِ  ج   ت خ 
ف ر اء   ر ج  » :َقالَ  النَّب ي   َعن   ،ب ن  َمال ك   َأَنس   َعن  رواية أخرى وفي ، (3)«(2)م ل ت ِوي ةً  ص   ِمن   ي خ 
ِفي اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ق ال   م ن   النَّارِ  ن   ق ل ِبهِ  و  ز  ، ِمن   ش ِعير ة   و  ي ر  ر ج   خ  ي خ   ِإلَّ  ِإل ه   ل   ق ال   م ن   النَّارِ  ن  مِ  و 
ِفي اللَّه ، ن   ق ل ِبهِ  و  ز  ، ِمن   (4)ب رَّة   و  ي ر  ر ج   خ  ي خ  فِ  اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ق ال   م ن   النَّارِ  ِمن   و  ن   ق ل ِبهِ  يو  ز   و 
ي ر   ِمن   (5)ذ رَّة   نما هو من قب هذاو ، (6)«خ   يل مختلف الحديث ووجه الجمعالتعارض ليس حقيقياا وا 
نما المراد بذلك أنه  النار دخولأن المراد با هو بينه ليس كدخول الكفار دخول خلود وتأبيد، وا 

 لَ َرُسو  َيا ق يلَ : َقالَ  َأنَّهُ  ُهَري َرمَ  َأب ي َعن   ، فقد جاء في الحديث(7)يدخلها ابتداءا ولكنه ال يبقى فيها
                                                           

ي ا(: )ن ه رِ  (1)  وتحدث نالمحترقو  هؤالء به يحيا الماء هذا ولذلك األرض به تحيا ألنه ؛حيا سمي المطر وهو الح 
 .(3/37:مسلم على النووي شرح . )النووي،األرض في المطر ذلك ثحد  يُ  كما النضارم فيهم

ف ر اء  ) (2) ا. ويا ملت أصفر يكون ولضعفه اضعيفا  يكون نباته لسرعةالمراد أي   من االلتواء، والمعنى م ل ت ِوي ًة(: ص 
 (.3/38)انظر: النووي، شرح النووي على مسلم:

(، قــال: 22/ح رقم1/13البخاري، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب تفاضل أهل اإليمان في األعمال، ) (3)
يلُ  َحدَّثََنا َماع  و َعن   ،)بن أنس( َمال كٌ  َحدَّثَن ي: َقالَ  ،)بن أبي أويس( إ س  ر  َيى ب ن   َعم  ،الَماز ن   َيح  )يحيى بن  َأب يه   َعن   ي 

يد   َأب ي َعن   ،عمارم المازني( ( من طريق عبد اهلل بن وهب 184/ح رقم1/172مسلم )وأخرجه  .الُخد ر ي   َسع 
( من طريق وهيب بن خالد عن عمرو بن 6560/ح رقم8/115عن مالك بن أنس به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )

( من طريق عطاء بن 183/ح رقم1/167(، ومسلم )4581/ح رقم6/44يحيى به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )
( من طريق ذكوان أبي صالح 2849/ح رقم4/2188(، ومسلم )4730رقم/ح 6/93يسار، وأخرجه البخاري )
( من طريق المنذر بن مالك، ثالثتهم )عطاء، وأبو صالح، والمنذر( 185/ح رقم1/172السمان، وأخرجه مسلم )
(. عن أبي سعيد الخدري   )مطوالا

ن  ) (4) ز   (.1/87:الباري فتح، )انظر: ابن حجر، قمحةوزن  َأي ب رَّة (:و 
ن  ) (5) ز   عاعش في يرى ما بها ويراد وزن، لها ليس الذرم: وقيل ، وهي صغار النمل،الذر واحدم الذرم (:ذ رَّة   و 

 [.(2/157) واألثر الحديث غريب في النهاية، ابن األثير، (2/343) اللغة مقاييس]انظر: ابن فارس،  .الشمس
ل مُ  َحدَّثََنا(، قال: 44/ح رقم1/17، صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب زيادم اإليمان ونقصانه، )البخاري (6)  ُمس 
يمَ  نُ ـب  ا َأَنس   ن  ــعَ  ،لسدوسي()بن دعـامـة ا اَدمُ ـــَقتَ  اــَحدَّثَنَ : َقالَ  ،)الــدستوائي( امٌ ــه شَ  اــَحدَّثَنَ : الَ ــقَ  ،)الفراهيـدي( إ ب َراه 
( من طريق يزيد بن زريع، وأخرجه في نفس الجزء والصفحة 193/ح رقم1/182مسلم ) وأخرجه . (ال ك  ب ن  مَ )

ي به )بنحوه(. وأخرجه مسلم ف ورقم الحديث من طريق معاذ بن هشام، كالهما )يزيد، ومعاذ( عن هشام الدستوائي
 نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادم بن دعامة به )بنحوه(.

 .(2/91)مسلم  على النووي شرحالنووي، انظر:  (7)
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َعدُ  َمن   اللَّه   مَ  ب َشَفاَعت كَ  النَّاس   َأس  ي ر ة   أ ب ا ي ا ظ ن ن ت   ل ق د  » : اللَّه   َرُسولُ  َقالَ  الق َياَمة ؟ َيو   ل   أ ن   ه ر 
أ ل ِني ِديثِ  ه ذ ا ع ن   ي س  د   الح  ل   أ ح  ِصك   ِمن   ر أ ي ت   ِلم ا ِمن ك   أ وَّ ل ى ِحر  ِديثِ  ع  ع د  أ   الح   ِبش ف اع ِتي النَّاسِ  س 

م   اِلًصا اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ق ال   م ن   الِقي ام ِة، ي و   .(1)«ن ف ِسهِ  أ و   ق ل ِبِه، ِمن   خ 
م اإلنسان حر  يُ  لفظ بالشهادتينالتي ورد فيها أن التَّ  األحاديثقال ابن حجر في الجمع بين و 
 من كلل ذلك ليسدين النار، قال: "وقيل: الموحاألحاديث التي ورد فيها دخول عصام و  على النار

 يتصور الو  لكلمة التوحيد، القلب تحقيق يقتضي واإلخالص ،أخلص بمن يختص بل ،وعبد وحد
 فتنبعث ،وخشيته تعالى اهلل بمحبة القلب المتالء ؛المعصية على اإلصرار مع التحقيق حصول
 .(2)"المعصية عن وتنكف ،الطاعة إلى الجوارح

شيخ اإلسالم ابن تيمية في هذا الحديث وهذا الذي ذكره ابن حجر يوافق ويؤكد ما قاله 
قة صدق  ويقين، حيث قال: "حقيبإخالص و خاص فيمن قال كلمة التوحيد التحريم ونحوه، أن هذا 

ا اهلل إال إله ال أن شهد فمنالتوحيد انجذاب الروح إلى اهلل تعالى،   خل الجنة؛د قلبه من خالصا
 مات ذافإ ا،نصوحا  توبة الذنوب من يتوب بأن تعالى اهلل إلى القلب انجذاب هوألن اإلخالص 

 .(3)"الجنة دخل الحال هذه على
م واألحاديث التي ورد فيها دخول عصا ةالسابقاألحاديث وخالصة القول أنه ال منافام بين 

اص بمن قال ال إله يخت األحاديث الموحدين النار؛ ألن ما ورد في بصدق   من قلبه إال اهلل خالصا
من عما نهى اهلل عنه، ف ما أمر اهلل به، منتهياا ممتثالا  بقلبه وروحه، إلى اهلل  باانجذ  ويقين، مُ 

م عليه النار، وأما األحاديث التي ورد فيها دخول عصام الموحدين ُيحر   كان حاله كذلك فإن اهلل 
 ، واهلل تعالى أعلم.النار فهم الذين حالهم على غير تلك الحال

 
 

 
 

                                                           
 َعب دُ  َحدَّثََنا(، قال: 99/ح رقم1/31البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، ) (1)

و َعن   ،)بن بالل( ُسَلي َمانُ  َحدَّثَن ي: َقالَ  ،)بن أبي السرح( اللَّه   َعب د   ب نُ  الَعز يز   ر  و، ب يأَ  ب ن   َعم  ر  يد   َعن   َعم   ب ن   َسع 
يد   َأب ي ، َسع  ( من طريق إسماعيل بن جعفر 6570/ح رقم8/117البخاري ) وأخرجه .ُهَري َرَم  َأب ي َعن   الَمق ُبر ي 

 عن عمرو بن أبي عمرو به )بنحوه(.
 .(11/340) الباري فتح حجر، ابن (2)
 .(1/356) العلماء من كثير على أشكلت آيات تفسيرابن تيمية،  (3)
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 ي انِ الثَّ  ث  ح  ب  م  ال  
 ارِ النَّ  ن  مِ  ة  ي  جِّ ن  م  ال   ةِ يَّ نِ د  ب  ال   اتِ اد  ب  عِ ال   ال  م  ع  أ  

ار واألدعية واألذك ،والجهاد الرباطو  ،والصوم والصدقة ،الصالمهذا المبحث أعمال يعرض 
 :، وذلك في أربعة مطالبالنجام من الناربها التي يكتب اهلل 

 .ارِ النَّ  ن  مِ  ة  ي  جِّ ن  م  ال   ةِ ال  الصَّ  ال  م  ع  : أ  ل  وَّ ْل  ا   ب  ل  ط  م  ال  
و اهلل بها يمحالصالم قرم عيون المحبين، وروضة أُنس المشتاقين، وحيام قلوب الذاكرين، 

ن ع وناهيةٌ  ونور على الصراط، مات،هَّ عن السيئات، وهي عون في المَ بها الخطايا، ويعفو 
ةاََّّإِن َّ﴿:  كما قال اهللالفواحش والمنكرات،  َلا ََّّالص  ِنََّّتانْها اءََِّّعا ْحشا رََِّّالْفا ْكرََُّّواالُْمنْكا ِ َلا ََُّّاّلل ََِّّوا ْكبا

ا
َّأ

ْعلامََُّّوااّلل َُّ اَّيا كما أن الصالم شعي رم من أهم شعائر الد ي ن، وفريضة  ،[45:العنكبوت]َّ﴾تاْصناُعوناََّّما
قال ابن القيم: "فاعلم أنه الريب أن كما  من أعظم فرائض اإلسالم، وبها ُتسر نفوس المؤمنين،

الصالم قرم عيون المحبين، ولذم أرواح الموحدين، وبستان العابدين، ولذم نفوس الخاشعين، ومحك 
 .(1)"المؤمنين عباده إلى المهدام اهلل رحمةُ  وهي السالكين، أحوال وميزان ،أحوال الصادقين

لحرص عليها يكون سبباا للنجام من ا ؛ل الصالمولقد بينت السنة النبوية جملة من أعما
من أعظم األمور التي يجب المحافظة فهي ، المحافظة على الصلوات المكتوبة النار من أهمها

َُُّياافُِظوناَّ﴿عباده المحافظين عليها فقال:  عليها، وقد امتدح اهلل  لاوااتِِهْم َّصا ا َُّهْمَّلَعا ينا ِ  ﴾وااَل 
وبرهاٌن صادٌق على صدق للمؤمنين في قلوبهم وقبورهم،  كما أن الصالَم نورٌ ، [9:المؤمنون]

ه م  من النار لهم إيمانهم، ونجامٌ  م، و يوم عرض  و  ب ن   اهلل   َعب د   َعن   الحديثففي محشر ه  ر   يَ ض  رَ َعم 
اَلمَ  َذَكرَ : َأنَّهُ   النَّب ي   َعن   ،امَ هُ ن  اهلل عَ  ا الصَّ ما اف ظ   م ن  » :َفَقالَ  َيو  ل ي ه ا  ح  ب ر ه اًنا، ن ورًا، ه  ل   ك ان ت  ع   و 
اةً  ن ج  م   و  ِة، ي و  م ن   ال ِقي ام  اِفظ   ل م   و  ل ي ه ا ي ح  ، ل ه   ي ك ن   ل م   ع  ، و ل   ن ور  اة   ل  و   ب ر ه ان  م   ،ن ج  ك ان  ي و   ال ِقي ام ةِ  و 
، م ع   ون  ، ق ار  ن  ِفر ع و  ، و  ل ف   ب نِ  و أ ب يِّ  و ه ام ان   .(3)«(2)خ 

                                                           
 (.1أسرار الصالم )ص ابن القيم، (1)
: ب نِ  أ ب يِّ  (2) ل ف  وف الجمحي، المعر  ،بن عمرو بن هصيص بن كعب القرشي جمح بن حذافة بن وهب بن خ 

وأكثرهم إيذاء له،  بالغطريف، أحد كفار ومشركي العرب في بدء الدعوم المحمدية، وكان ألد  خصوم النبي 
حجاباا عليه، كان قد حدث ليقتلن النبي  فقال: )بل أنا أقتله إن  ، فبلغ ذلك رسول اهلل وأشدهم استهزاءا به وا 

 [.(63/ 3) ةــالنبوي السيرم، ابـن كثير، (6 /2) امــهش ابن سيرميوم أحــد. ]انظر: ابـن هشــام،  اء اهلل(، وقتلــه شـ
َمن   َعب د   َأُبو حدَّثََنا(، قال: 6576/ح رقم 11/141) بن حنبل، أحمد مسندأحمد بن حنبل،  (3) ن )عبد اهلل ب الرَّح 

يدٌ  َحدَّثََنا ،يزيد( يَسى َعن   َعل َقَمَة، ب نُ  َكع بُ  َحدَّثَن ي ،)بن أبي أيوب( َسع  ، َعن  الصَّ  ه اَلل   ب ن   ع   ب ن   اهلل   َعب د   َدف ي 
و ر  (، والخالل في السنة 782/ح رقم1/363في السنة ) بن حنبل عبد اهلل بن أحمد وأخرجه . )بن العاص( َعم 

 =      ( من طريق أحمد بن حنبل به )بنحوه(.275/ح رقم2/651في الشريعة ) (، واآلجري1196/ح رقم4/75)
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نجام لهذا الحديث إشارم إلى أن المحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها سبب ل ففي
للمؤمن في قبره وحشره، ونوٌر بين يديه مغن  عن سؤاله عنها، وبرهاٌن  من النار، وأن الصالَم نور

صادٌق، ودليٌل قاطٌع على صدق إيمان صاحبها، ومحافظته على سائر الطاعات والقربات؛ ألن 
 . (1)أضيع سواها لما كان ضيعها ومنفظ عليها كان لما سواها أحفظ من حا

ظة فالمحابل أمر ب، على المحافظة على الصلوات المكتوبة عامة يقتصر حث النبيلم و 
قِِمَّ﴿: لىتعااهلل قال  ،وأفضلهاعلى صالتي الفجر والعصر خاصة؛ ألنهما من أشرف الصلوات 

ا
أ

ْمِسَّ لُوِكَّالش  َِِّلُ ةا َلا ْشُهوًداالص  َّما نا ْجِرََّكا َّالْفا َّقُْرآنا ْجِرَّإِن  َّالْفا قُْرآنا ِقَّالل يِْلَّوا َّغاسا [، 78:اإلسراء]َّ﴾إَِلا
قُوُمواَّّلِل َِّ﴿أمر بالمحافظة على صالم العصر فقال: كما  ىَّوا ةَِّالْوُْسطا َلا لاوااِتَّواالص  َّالص  ا افُِظواَّلَعا حا
سبب من أسباب تحريم اإلنسان على  المحافظة عليهماوليس ذلك إال ألن  ،[238:البقرم] ﴾قاانِتِياَّ

                                                           

( من طريق عبد اهلل بن يزيد به )بنحوه(. وأخرجه المروزي في تعظيم 2763/ح رقم3/1789الدارمي )وأخرجه  =
من طريق  (1467رقم /ح4/329ابن حبان )( من طريق إسحاق بن إبراهيم، و 58/ح رقم1/133قدر الصالم )

( من طريق هارون بن ملول، وابن بطة في اإلبانة 163رقم /ح13/67والطبراني في الكبير )لمة بن شبيب، س
( من طريق إبراهيم 3565/ح رقم4/312)عب شُّ الوالبيهقي في  ( من طريق الحسن بن سالم،895/ح رقم2/683)
براهيم( عن عبد اهلل بن يزيد به )بنحوه(.  بن منقذ المصري،ا خمستهم )إسحاق، وسلمة، وهارون، والحسن، وا 

( من طريق عبد اهلل بن وهب )بنحوه(، وأخرجه 3180/ح رقم8/207وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل اآلثار )
( من طريق ( )بنحوه245/ح رقم1/152( )مختصراا(، وفي الشاميين )1767/ح رقم2/213الطبراني في األوسط )

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، كالهما )عبد اهلل، وعبد الرحمن( عن سعيد بن أبي أيوب به. وأخرجه الطحاوي 
( من طــريق عبــد اهلل بن لهيعــة عــن كعب بن علقمــة بــه )بنحــوه(. 3180/ح رقم8/207في شرح مشكل اآلثــار )

، عدي نب كعب بنكعب بن علقمة: _ :سناد فيهواْل ي  وجده كعب  ،هــ(127)ت يالمصر  الحميد عبد وأب التَُّنوخ 
ي    التوازر على حالفواوت بالبحرين اقديما  اجتمعوا قبائل لعدم اسموهو  وخنُ تَ  إلى نسبةمعدود في الصحابة، والتَُّنوخ 

حبان في الثقات، كره ابن ذ[، (3/90) ابالسمعاني، األنس ،(24/182) الكمال تهذيب، ]انظر: المزي، والتناصر
، (300ص األمصار علماء مشاهير"، )ابن حبان، مصر أهل ثقات من، وزاد فقال: "(7/355:)ابن حبان، الثقات
ال ابن حجر. ــا قـهو صدوق كمقلت: ، (461صالتهذيب  تقريبابن حجر، )"، صدوقوقـــال ابن حجر: "
المزي،  ]انظر: مصر، نزلت ميرحُ  من قبيلة وهيد ف المصري، نسبة إلى الصَّ  ي  ف  دَ الصَّ  _عيسى بن هالل:

ذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في ثقات التابعين من ، [(8/286) ، السمعاني، األنساب(23/53تهذيب الكمال )
كره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، ذ، و (2/515:والتاريخ المعرفةأهل مصر، )يعقوب بن سفيان الفسوي، 

ابن حجر، ، )"صدوق"، وقال ابن حجر: (113 /2:"، )الذهبي، الكاشفقث  وُ "ي: الذهب، وقال (5/213:الثقات
قال وعليه فالحديث إسناده حسن. وباقي رجال السند ثقات.  ،قلت: هو صدوق ،(441ص التهذيب تقريب

في تحقيقــه  ، وقــال شعيب األرنؤوط(1/217والترهيب: )المنذري، الترغيبالمنذري: "رواه أحمد بإسناد  جيد"، 
 (.6576لمسند أحمد: "إسنــاده حسن" )ح رقم

 بتصرف. (2/281) المصابيح مشكام شرح المفاتيح مرعامالمباركفوري،  (1)
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 ل  » :اهلل   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ، (1)ُرَؤي َبةَ  ب ن   َعن  ُعَماَرمَ النار يوم القيامة، فقد جاء في الحديث 
لَّى م ن   النَّار   ي ِلج   ِس، ط ل وعِ  ق ب ل   ص  ق ب ل   الشَّم  وِبه ا و   .(2)«غ ر 

 وهما ،الصالم قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاعلى  المحافظةإشارم إلى  الحديثهذا ففي 
صالتين باألمر بالمحافظة عليهما؛ ألنهما والعصر، ووجه تخصيص هاتين ال الفجر تاصال

َهُدُهما مالئكة الليل ومالئكة النه ن وقت ار ويرفعون فيهما أعماَل العباد؛ وألصالتان مشهودتان َتش 
وقت و وقت اشتغال الناس بالمعاش ووقت صالم العصر ، والراحة والغفلة النوموقت  صالم الصبح

تفويت صالم العصر ، و (3)من القيام بغيرهما أشق على النفسبهما  فالقيام ،الصناعاتمن  فراغال
 من عظمأ العصر تفويتكما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: " من الصلوات أعظم من تفويت غيرها

  .(4)"عليها بالمحافظة باألمر المخصوصة الوسطى الصالم فإنها غيرها تفويت
جعل التي تمن أسباب هاتان الصالتان باألمر والذكر؛ ألن المحافظة عليهما  كما ُخصَّت

 ي الحديثففقد جاء ، الكريموجه اهلل اإلنسان يحظى بألذ  ما في الجنة من النعيم، وهو النظر إلى  
(5)اللَّه   َعب د   ب ن   َجر ير   َعن  

  َن َد  ُكنَّا :َقَال َلةَ  الَقَمر   إ َلى َنَظرَ  إ ذ      النَّب ي  ع  ، فَقالَ  َلي   ِإنَّك م   أ م ا» :الَبد ر 
ن   و  بَّك م   س ت ر  ن   ك م ا ر  و  امُّون   ل   ه ذ ا، ت ر  اه ون   ل   أ و   (6)ت ض  ي ِتهِ  ِفي (7)ت ض  ؤ  ت ط ع ت م   ف ِإنِ  ر   ل   ن  أ   ،اس 
ل ب وا ل ى ت غ  ال ة   ع  ق ب ل   الشَّم سِ  ط ل وعِ  ق ب ل   ص  وِبه ا، و   .(8)«ف اف ع ل وا غ ر 

                                                           
ؤ ي ب ة   ب نِ  ع م ار ة   (1)  (.21)سبقت ترجمته، انظر: ص :ر 
 (.21)سبق تخريجه، انظر: ص(، 634/ح رقم1/440مسلم، صحيح مسلم ) (2)
 بتصرف. (1/172) األحكام عمدم شرح األحكام إحكامابن دقيق العيد،  (3)
 .(22/54) الفتاوى مجموعابن تيمية،  (4)
ِريرِ  (5) ب دِ  ب نِ  ج   بجيلة في فَ ل  ختُ اُ ، اهلل عبد أبا: وقيل عمرو، أبا يكن ى ،الصحابي الشهير البجلي   جابر بن اللَِّه: ع 

  النبي فقيل: أسلم قبل موت إسالمه، وقت في فَ ل  ختُ اُ . العشيرم سعدصعب بن  بنت بجيلة وهي أمهم،فقيل 
 قرقيسياء، ىإل تحول ثم وكان له بها داراا، ،وسكنها الكوفة نزل ،حسن الصورم جميالا  جرير وكان بأربعين يوماا،

 األصحاب رفةمع في ابـاالستيع]انظر: ابن عبد البر، . إحدى وخمسين سنة: قيلأربع وخمسين، و  سنة بها وتوفي
 [. (1/581) الصحابة تمييز في اإلصابة، ابن حجر، (1/238،237)
امُّون   ل  ) (6)  في ةالنهايإليه. )ابن األثير،  النظر وقت وتزدحمون بعض إلى بعضكم ينضم الالمراد أي  :)ت ض 

 .(3/101:واألثر الحديث غريب
اه ون  ل  ) (7) ا في الشك في  :)ت ض  من المضاهام، أي ال يشتبه عليكم وال ترتابون فيه، وال يعاض بعضكم بعضا

 [.(11/446) الباري فتح، ابن حجر، (2/62) اآلثار صحاح على األنوار مشارقرؤيته. ]انظر: القاضي عياض، 
 (، قــال: 573/ح رقم1/119، صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالم، باب فضل صالم الفجر، )البخاري (8)

َيى اــَحدَّثَنَ : الَ ـقَ  ،)بن مسرهــد( ُمَسدَّدٌ  اــَحدَّثَنَ  يلَ ــإ س مَ  َعن   ،)بن سعيد القطــان( َيح   َقي ٌس  اـَحدَّثَنَ  ،لد()بن أبي خــا اع 
 = (، ومسلم554/ح رقم1/115البخاري ) وأخرجه . )البجلي( اللَّه   َعب د   ب نُ  َجر يرُ  ل ي َقالَ  ،)بن أبي حازم(
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من األعمال التي يحصل  ويستفاد من الحديث أن المداومة على صالتي الفجر والعصر
 ذكر مناسبة ووجه" :العلماء هقالفي الجنة، ويؤكد ذلك ما  اهلل بها اإلنسان على رؤية وجه 

 من ينالصالت لهاتين ثبت وقد ،الطاعات أفضل الصالم أن الرؤية ذكر عند الصالتين هاتين
 ضلأف فهما ،ذلك وغير األعمال ورفع فيهما المالئكة اجتماع من ذكر ما غيرهما على الفضل

 .(1)"تعالى اهلل إلى النظر وهو العطايا بأفضل عليهما المحافظ يجازى أن فناسب الصلوات
ةاََّكاَّ﴿فقال: بالمحافظة على الصلوات المكتوبة في مواقيتها  كما أمر اهلل  َلا َّالص  ناْ َّإِن 

ْوقُوتًا َِّكتاابًاَّما َّالُْمْؤِمنِيا ا المحافظة عليها في من جعل وليس ذلك فحسب بل ، [103]النساء: ﴾لَعا
 ،َمال ك   ن  ب   َأَنس   َعن  فمن النار يوم القيامة،  براءموالمبادرم إليها بإدراك تكبيرم اإلحرام  جماعة

لَّى م ن  » :اللَّه   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ب ِعين   ِللَّهِ  ص  ًما أ ر  م اع ة   ِفي ي و  ِرك   ج  ِبير ة   ي د   ل ه   ك ِتب   اْل ول ى التَّك 
ب ر اء ة   النَّاِر، ِمن   ب ر اء ة  : ب ر اء ت انِ   .(2)«النِّف اقِ  ِمن   و 

                                                           

( من طريق 4851/ح رقم6/139) بن معاوية الفزاري، وأخرجه البخاريمن طريق مروان  (633رقم /ح1/439)=
ومن  ،(7434/ح رقم9/127) في ن عبد اهلل الطحان وُهشيم بن بشيرخالد ب يومن طريقجرير بن عبد الحميد، 

، وعبد ربه( عن شيمهُ ، و خالد، و جريرخمستهم )مروان، و  (،7435/ح رقم9/127) في عبد ربه بن نافعطريق 
( من طريق بيان بن بشر عن قيس 7436/ح رقم9/127وأخرجه البخاري ) .(بنحوه) إسماعيل بن أبي خالد به

 بن أبي حازم به )مختصراا(.ا
 .(2/34) الباري فتحابن حجر،  (1)
 ُعق َبةُ  َحدَّثََنا قال:(، 241/ح رقم2/7الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصالم، باب في فضل التكبيرم األولى، ) (2)

، ب نُ  َرم  رُ  ُمك  و، ب ن   ع َمةَ طُ  َعن   ،)الشعيري( ُقَتي َبةَ  ب نُ  َسل مُ  َحدَّثََنا: َقااَل  ،)الجهضمي( َعل ي   ب نُ  َوَنص   َحب يب   َعن   َعم ر 
، َأب ي ب ن   ( من طريق عقبة 1206/ح رقم2/610ابن األعرابي في معجمه ) وأخرجه .َمال ك   ب ن   َأَنس   َعن   ثَاب ت 

( من طريق أبي العالء الخفاف 1392/ح رقم2/801بن مكرم به )بنحوه(. وأخرجه الدوالبي في الكنى واألسماء )
/ح 5/325والطبراني في األوسط )(، 12583/ح رقم20/40عن حبيب بن أبي ثابت )موقوفاا(. وأخرجه أحمد )

( من طريق عاصم بن 2019/ح رقم1/528) وعبد الرزاق في مصنفه ( من طريق نبيط بن عمر،5444رقم
ثالثتهم )نبيط، وعاصم،  ،( من طريق حبيب بن أبي حبيب2612قم/ح ر 4/345عب )شُّ الالبيهقي في ـان، و سليم

ي ري _ سلم بن قتيبة:  واْلسناد فيه:)بمعناه(.   وحبيب( عن أنس بن مالك الفريابي،  انيالخراس قتيبة أبوالشَّع 
ي ري نسبة 200نزيل البصرم )ت ، السمعاني، (11/232) الكمال تهذيب]انظر: المزي،  الشعير، بيع إلىهـــــ(، والشَّع 

، (4/171رواية الدوري: – معين ابن تاريخابن معين، ، )"ليس به بأسابن معين فقال: " وثقه [،(8/116) األنساب
وأبو داود السجستــاني فقــال: "ثقة"،  ،(4/266والتعديل: الجرحابن أبي حــاتم، ) ،"ثقةوأبو زرعة الرازي فقــال: "

، (5/431الكمال: تهذيب إكمال(، وابن قانع فقال: "ثقة"، )مغلطاي، 4/133)ابن حجر، تهذيب التهذيب:
، وأبو عبد اهلل الحاكم فقال: "ثقة مأمون"، (222ص للدارقطني الحاكم سؤاالتالدارقطني، والدارقطني فقال: "ثقة"، )

، وذكره كل من: ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون في الثقات، (118ص للحاكم السجزي سؤاالت)الحاكم، 
 = تهذيب الــإكممغلطاي،  ،(103ص) اتــالثق اءــأسم تاريخابن شــاهين،  (،6/420) اتــالثق]انظر: ابن حبــان، 
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دراك تكبيرم اإلبأن المحافظة على صالم الجماعة  في هذا الحديث ح النبي صرَّ  رام حوا 
ا ونجاما  من األعمال التي يكتب اهلل  أربعين يوماا مدمَ   ،يوم القيامة من النار بها لإلنسان خالصا

ُنُه ي ،براءم من النفاق فال يعمل بعمل المنافقينويكتب له  من وم القيامة وال يتصف بصفاتهم، وُيؤم 
 هُ نُ ؤم  يُ  أن اهلل  أيفي معنى البراءم من النفاق:  (1)بعذابهم، ويؤكد ذلك ما قاله الطيبيأن ُيعذب 

 به عذبيُ  مام هُ نُ ؤم  يُ  اآلخرم وفي اإلخالص، أهل لعمل ويوفقه ،ينالمنافق عمل يعمل أن الدنيا في
كما قال  كسالى، قاموا الصالم إلى قاموا إذا المنافقين؛ ألن منافق غير بأنه له شهدُ ويَ  ،المنافق
َّ﴿ :حالهم واصفاا تعالىاهلل  اَلا َُّكسا َّقااُموا ةِ َلا َّالص  َّإَِلا َّقااُموا إِذاا  المؤمن حالف، [142:النساء] ﴾وا

 .(2)المنافقين حال خالف على الجماعةصالم المحافظ على 

                                                           

أبو حـاتم الرازي فقـال:  هوتوسط فيـ(، 1/451:اشفــالك[، وقال الذهبي: "ثقـة يهم"، )الــذهبي، (5/432) الكمال= 
والذهبي فقال: "صدوق  ،(4/266ل:ــوالتعدي الجرحابن أبي حاتم، ) ،"حديثه يكتب الوهم، كثير أس،بـ به ليس"

، (246ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"دوقـص" :فقال ابن حجر، و (2/186:دالــاالعت زانــميمشهور"، )الــذهبي، 
 قلت: هو ثقة عند جمع من العلماء.

يحيى بن  وثقه، (13/383:الكمال تهذيبهــــ(، )المزي، 169)ت الكوفي العامري، الجعفري _ طعمة بن عمرو:
، وفي رواية ابن محرز قال: (136صرواية الدارمي  – معين ابن تاريخمعين فقال: "ثقة"، )يحيى بن معين، 

، ومحمد بن عبد اهلل بن نمير فقال: (1/87رواية ابن محرز: – معين ابن تاريخ"ليس به بأس"، )يحيى بن معين، 
، (5/13:التهذيب تهذيب"، )ابن حجر، صالم صاحب العباد من كان مسلم ثقة"ثقة"، وأحمد بن أبي خيثمة فقال: "

أبو حاتم الرازي فقال: "صالح الحديث ال  وتوسط فيه، (6/492الثقات: بان في الثقات، )ابن حبان،وذكره ابن ح
 تقريبابن حجر، ) ،"دــابــع صدوق" ، وابن حجر فقــال:(497/ 4:والتعديل الجرحبأس به"، )ابن أبي حاتم، 

 قلت: هـو ثقــة. ،(282التهذيب ص
"ثقة فقيه جليل وكان كثير اإلرسال والتدليس"، )ابن حجر، تقريب ابن حجر: قال عنه _ حبيب بن أبي ثابت: 

، (38ص المدلسين طبقاتوذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، )انظر: ابن حجر، ، (150التهذيب ص
، (، ولكن ال يضره، ألنه لم يرسل عن أنس28ولم يصرح بالسماع، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص

وقد تابعه  ولم يصرح بالسماع،وهو مدلس من الثالثة  ،ألجل حبيب بن أبي ثابت؛ فالحديث إسناده ضعيفوعليه 
/ح 1/528)، وعاصم بن سليمان في رواية عبد الرزاق (12583/ح رقم20/40)نبيط بن عمر في رواية أحمد 

لجامع ه األلباني في صحيح احسن ة الحسن لغيره.ـفيرتقي إلى درجكمـا هو واضح من خـالل التخريج،  (2019رقم
 سنحبن مالك  أنس نــع ةــاألربع هــطرق بمجموع الحديث(، وقال في السلسلة الصحيحـة: "2156الصغير )ح رقم

 .(6/319:حيحةالص سلسلة"، )األلباني، الاـضعفا  هـــفي تؤثر فلن ،قوم زدهـت لم إن الطرق ةـوبقي وال،األحـ لـــأق على
 والتفسير الحديث علماء منهــ، 743ولد سنة  ،الطيبي الدين شرف اهلل، عبد بن محمد بن الحسينهو  الطيبي: (1)

ه عدم ول منهم، الحاجة ذوي على واإلنفاق الطلبة لتعليم امالزما ، كان العجم عراق من توريز، أهل من، والبيان
 .(2/256:األعالممؤلفات منها شرح مشكام المصابيح، وشرح الكشاف، )انظر: الزركلي، 

 .(4/1165) السنن حقائق عن الكاشفالطيبي، انظر:  (2)
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 ؤكدم،م سنةإدراكها كما يستفاد من الحديث فضل إدراك التكبيرم األولى مع اإلمام؛ ألن 
ذا أيام، ثالثة أنفسهم واعزَّ  التكبيرم األولى فاتتهم إذا الصالح  السلف وكان  الجماعة مفاتته وا 
 .(1)أيام سبعة أنفسهم واعزَّ 

نها م افظة على الصالم المكتوبة، بل شرع لعبادهلم يقتصر اإلسالم على األمر بالمحو 
 ن من عذابإلنسايات ينجو بها اهذه النوافل ُمَنج   من جعلو  ، وأمر بالمحافظة عليها،نوافل متعددم
َي اللَُّه َعن ُها (2)َحب يَبة ُأم   َعن  فَ يوم القيامة،  لَّى م ن  » :اللَّه   َرُسولُ  َقالَ : َقاَلت   ،َرض   الظُّه رِ  ق ب ل   ص 

ب ًعا ب ع د ه ا أ ر  ب ًعا و  رَّم ه   أ ر  ل ى اللَّه   ح   .(3)«النَّارِ  ع 

                                                           
 .(4/102)المصابيح  مشكام شرح المفاتيح مرعامالمباركفوري، انظر:  (1)
ِبيب ة أ مِّ  (2)  (.148)سبقت ترجمتها، انظر: ص :ح 
 ب نُ  َعل يُّ  َحدَّثََنا(، قال: 427/ح رقم2/292الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصالم، لم يذكر اسم الباب، ) (3)

ر   ،)بن المهاجر(  اللَّه   َعب د   ب ن   ُمَحمَّد   َعن   َهاُروَن، ب نُ  َيز يدُ  َحدَّثََنا: َقالَ ، ُحج   ،)عبد اهلل بن المهاجر( َأب يه   ن  عَ  الشَُّعي ث ي 
يَ  َحب يَبةَ  ُأم   َعن   ُسف َياَن، َأب ي ب ن   َعن َبَسةَ  َعن   ابن أبي (، و 27403/ح رقم45/393أحمد ) وأخرجه .َعن ُها اللَّهُ  َرض 

( 1160/ح رقم1/367( من طريق يزيد بن هارون به )بنحوه(. وأخرجه ابن ماجه )5983/ح رقم2/20)شيبة 
ا ـــالهمـريق زهير بن حرب، كــ( من ط7130/ح رقم13/52أبو يعلى )أخــرجه ة، و ـمن طريق أبي بكر بن شيب

( من طريق سلم بن 1817/ح رقم3/266)أبو بكر، وزهير( عن يزيد بن هارون به )بنحوه(. وأخرجه النسائي )
(، والطبراني في الكبير 7139/ح رقم13/61(، وأبو يعلى )27403/ح رقم45/393قتيبة، وأخرجه أحمد )

( من طريق عبد اهلل بن يزيد المقرئ، وأخرجه عبد 1433/ح رقم2/329الشاميين ) (، وفي445/ح رقم23/233)
سرائيل( عن 4828/ح رقم3/68الرزاق في مصنفه ) (، من طريق إسرائيل بن يونس، ثالثتهم )سلم، وعبد اهلل، وا 

/ح 2/186(، وفي الكبرى )1812/ح رقم3/264محمد بن عبد اهلل الشعيثي به )بنحوه(. وأخرجه النسائي )
(، والبيهقي في 2747/ح رقم3/145(، والطبراني في األوسط )26764/ح رقم44/346(، وأحمد )1484رقم

(، وفي 1814/ح رقم3/265وأخرجه النسائي )( من طريق حسان بن عطية، 4165/ح رقم2/664الكبرى )
(، والطبراني 1175رقمح /1/456(، والحاكم )1269/ح رقم2/23(، وأبو داود )1485/ح رقم2/187الكبرى )

(، 327/ح رقم1/187وفي الشاميين )(، 3083/ح رقم3/259األوسط ) في(، و 441/ح رقم23/232في الكبير )
( من طريق مكحول بن أبي 4164رقم /ح2/664(، والبيهقي في الكبرى )1191/ح رقم2/206وابن خزيمة )

ني في الكبير (، والطبرا1813قم/ح ر 3/265(، والنسائي )428/ح رقم2/292مسلم، وأخرجه الترمذي )
 (،446/ح رقم23/233من طريق القاسم بن عبد الرحمن، وأخرجه الطبراني في الكبير )( 453/ح رقم23/235)

براهيم( ( 65/ح رقم1/62وفي الشاميين ) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، أربعتهم )حسان، ومكحول، والقاسم، وا 
المرتبة  ذكره ابن حجر في :الواسطي _ يزيد بن هارون واْلسناد فيه: عن عنبسة بن أبي سفيان به )بمعناه(.

فهو ممن احتمل  ولكن ال يضره، ،(27ص المدلسين األولي من مراتب المدلسين، )انظر: ابن حجر، طبقات
فقد تابعه سلم بن قتيبة، وعبد  ؛ال يضرهلكن و  (،376العجمي في االغتباط )ص ابنسبط وأورده ، العلماء تدليسهم

سرائيل بن يونس، كما هو واضح من خالل التخريج. اهلل بن يزيد  =          المقرئ، وا 
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على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها سبب من أسباب  المحافظةويستفاد من الحديث أن 
في األربعة التي  فَ األربعة التي قبل الظهر السنة الراتبة، واخُتل  المراد بالنار، و على تحريم اإلنسان 

 .(1)مستحبةواألخرى مؤكدم، راتبة ركعتان منها  المراد بعدها والظاهر أن
ن  أو ل المراد أنه ال يدخل النار أصالا هحريم على النار التَّ في  العلماء لفاختكما  أنه وا 

ن مست بعضه، ولها ال تأكله النار أو أنه ُيحرَّ ر عليه دخُقد   م على النار أن تستوعب أجزاءه وا 
لكن و م جميعه على النار؛ ألن فضل اهلل تعالى أوسع ورحمته أعم، والراجح أن اهلل تعالى ُيحر  

التحريم على النار يحصل لمن حافظ وداوم وواظب على أربع ركعات قبل الظهر وبعدها، وليس 
 .(2)مرم واحدم فقطلوفعلها  صلهالمن 
د ق ِة  مِ و  الصَّ  ال  م  ع  ي: أ  انِ الثَّ  ب  ل  ط  م  ال    النَّاِر. ن  مِ  ة  ي  جِّ ن  م  ال  و الصَّ

مالهم ون جابرم ألعلتكبهم و  رحمةا ؛ من كل فريضة نافلة من جنسهاعباده ل اهلل لقد شرع 
فريضة الصالم نوافل متعددم،  من فكما جعل اهلل  في الفرائض، رينوا مقص  يوم القيامة إذا كان

صدقات جعل منها  الزكام بعد أن أوجبها اهلل وكذلك ، متنوعة نوافلفريضة الصيام  جعل من
 المنجية من النار. والصدقة الصومعرض أعمال وهذا المطلب يالتطوع، 

                                                           

 من بطن وهو شعيث إلى نسبة ثيي  عَ الشُّ و  ،هـــ(153)ت ثي النصريي  عَ الشُّ : بن المهاجر محمد بن عبد اهلل _= 
معين  بنا وثقه [،(8/114) األنساب، السمعاني، (25/559) الكمال تهذيب، ]انظر: المزي، تميم بن عنبربني ال

 الجرح، ودحيم فقال: "ثقة"، )ابن أبي حاتم، (1/96:محرز ابن رواية - معين ابن تاريخ)ابن معين،  فقال: "ثقة"،
، والنسائي فقال: "ليس به (3/278:بغداد تاريخالغالبي فقال: "ثقة"، )الخطيب البغدادي، و ، (7/305:والتعديل
وتوسط ، (7/407:الثقاتوذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان،  ،(25/561الكمال: تهذيبالمزي، )بأس"، 

 الحديث ضعيفأبو حاتم فقال: " وضعفه، (490ص التهذيب تقريبابن حجر، )"، صدوقابن حجر فقال: " فيه
أورده ابن أبي قلت: هو ثقة، ، (7/305:والتعديل الجرح"، )ابن أبي حاتم، به يحتج وال حديثه يكتب بقوي، ليس

 ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن المهاجر.، (182ص) المراسيلحاتم في 
ان في ذكره ابن حب ،(16/182الكمال: تهذيب)المزي، الدمشقي،  النصري، يث  ي  عَ الشُّ _عبد اهلل بن المهاجر: 

 ابن حجر: قالو  ،(7/45:ابن حبان، الثقات، )"ابنه عنه رواية غير بحديثه يعتبر"ال: على ذلك فقت، وزاد الثقا
ن وعبد اهلل ب وعليه فالحديث إسناده ضعيف.قلت: هو ضعيف.  ،(325صالتهذيب  تقريبابن حجر، ، )"مقبول"

(، والقاسم بن عبد الرحمن في روايـة 1812/ح رقم3/264في رواية النسائي ) المهاجر تابعه حسان بن عطية
حس ن  وقدفيرتقي إلى درجة الحسن لغيره، (، وغيرهم كمـا هو واضح في التخريج، 428/ح رقم2/292الترمذي )

(، 6364(، وصححه األلبـاني في صحيح الجـامع الصغير )ح رقم427الحديث اإلمـام الترمذي في سننــه )ح رقم
 (.1160وشعيب األرنؤوط في تحقيقـه لسنن ابن ماجه )ح رقم

 .(5/161) داود أبيسنن  شرحانظر: العيني،  (1)
 ( بتصرف.1/634العظيم آبادي، عون المعبود على شرح سنن أبي داود ) (2)
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نَّ يام صالأوًل_   :ارمن الن ة  ج 
طاعٌة من أعظم الطاعات، وقربٌة من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم  الصيام ُيَعدُّ 

وباب من أبواب الجنات، وبه من رب األرض والسموات، وهو ركن عظيم من أركان اإلسالم، 
عليه باألجر العظيم، وجعله لنفسه ووعد  تتضاعف الحسنات، وُتكفر السيئات، اختصه اهلل 

ي ام  »: َقالَ  ، اللَّه   َرُسولَ  َأنَّ  ، ُهَري َرمَ  َأب ي َعن  فَ  ،من الذنوب والمعاصي ُجن ة ووقاية نَّة   الصِّ  (1)ج 
ف ث   ف ال   ، و ل   (2)ي ر  ه ل  نِ  ي ج  ؤ   و اِ  ر  اِئم   ِإنِّي: ف ل ي ق ل   ش ات م ه   أ و   ق ات ل ه   ام    .(3)«ي نِ م رَّت   ص 

 يسدو  الشهوم يكسر ألنهالمعاصي؛  من لإلنسان وقايةيستفاد من الحديث أن الصيام 
له  نةا جُ  يامالص كان فإذا، النيران من ويصونها الخسران، من فيحميها النفس إلى الشيطان مسالك

ن النار، من نةا جُ  اآلخرم في له كان المعاصي، منفي الدنيا   من االدني في نةا جُ  له يكن لم وا 
  .(4)النار من اآلخرم في نةا جُ  له يكن لم المعاصي،

الصيام سبباا للبعد عن النار يوم القيامة، ففي الحديث  وليس ذلك فحسب بل جعل اهلل 
يد   َأب ي َعن   ام   م ن  »: َيُقولُ   النَّب يَّ  َسم ع تُ : َقالَ  ، الُخد ر ي   َسع  ًما ص   اللَّه   عَّد  ب   اللَِّه، س ِبيلِ  ِفي ي و 

ه ه   ج  ِريًفا س ب ِعين   النَّارِ  ع نِ  و   .(6)«(5)خ 

                                                           
ي ام  ) (1) نَّة (:الصِّ أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، والمراد أن الصوم مانع من الرفث واآلثام، ومانع من  ج 

 [.(8/30) مسلم على النووي شرح، النووي، (1/308) واألثر الحديث غريب في النهايةالنار. ]انظر: ابن األثير، 
(:ف ال  ) (2) ف ث  ر: القاضي يأتي برفث الكالم وفحشه. ]انظ اَل  َأيالرفث: الفحش في القول، وقيل: الجماع. والمراد  ي ر 

 [.(4/462) مسلم بفوائد المعلم إكمال، القاضي عياض، (1/162) اآلثار صحاح على األنوار مشارقعياض، 
 ب نُ  اللَّه   َعب دُ  َحدَّثََنا (، قال:1894/ح رقم3/24البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، ) (3)

َلَمةَ  َناد   َأب ي َعن   ،)بن أنس( َمال ك   َعن   ،القعنبي() َمس  َرج   َعن   ،)عبد اهلل بن ذكوان( الز   ،الرحمن بن هرمز( )عبد اأَلع 
)بنحوه(، وفي نفس الجزء  ( من طريق سفيان بن عيينة1151/ح رقم2/806مسلم ) وأخرجه . ُهَري َرمَ  َأب ي َعن  

والصفحة ورقم الحديث من طريق المغيرم الحزامي )مختصراا(، كالهما )سفيان، والمغيرم( عن أبي الزناد عبد اهلل 
( من طريق أبي صالح 1151/ح رقم2/807(، ومسلم )1904/ح رقم3/26بن ذكوان به. وأخرجه البخاري )ا

طريق سعيد بن المسيب، كالهما )أبو صالح، وسعيد( عن ( من 1151/ح رقم2/806السمان، وأخرجه مسلم )
 )بنحوه(. أبي هريرم 

 .(3/201) البخاري صحيح مختصر شرح القاري منارانظر: حمزم قاسم،  (4)
ِريًفا(: (5) واحدم.  مرم إال السنة في يكون ال الخريف ألن ؛سنة الخريف السنة والمراد به في الحديث سبعين )خ 

 .(2/24في غريب الحديث واألثر: النهاية)انظر: ابن األثير، 
(، 2840/ح رقم4/26البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل اهلل، ) (6)

َحاقُ  َحدَّثََناقال:  ، ب نُ  إ س  ر  زَّاق   َعب دُ  َحدَّثََنا َنص  َبَرَنا ،)بن همام( الرَّ ،جُ  اب نُ لك( )عبد الم َأخ  َبَرن ي: َقالَ  َري ج  يى َأخ   َيح 
، ب نُ ا يد  َعا َأنَُّهَما ،)السمان( َصال ح   َأب ي ب نُ  َوُسَهي لُ  َسع  ، َأب ي ب نَ  النُّع َمانَ  َسم  يد   َأب ي َعن   َعيَّاش   =  .  الُخد ر ي   َسع 
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أنه  وبيَّن النَّب ُي  الحديث إلى فضيلة الصيام في الجهاد وعند لقاء األعداءهذا أشار 
، فقال ف العلماء على المراد بسبيل اهللسبباا للبعد عن النار يوم القيامة والسالمة منها، وقد اختل

 .(1)"ن المراد به الجهاد في سبيل اهللكا اهلل يلسب ذكر أطلق إ ذا"ابن الجوزي: 
 اهلل وجه قاصدااوالمراُد من صام  ،اهلل  طاعة   في   أي اهلل سبيل   في  " وقال القرطبي:

 .(2)"اهلل سبيل في   الجهاد إنه: فيه قيل وقد ،تعالى
 كانت ليهع لَ م  حُ  فإذا ،الجهاد   في   استعماله فيه األكثر رفُ العُ وقال ابن دقيق العيد: "

 ،كانت كيف هطاعت: اهلل   بسبيل  المراد  أن ملحتَ ويُ الصوم والجهاد،  العبادتين الجتماع   ؛الفضيلة
 .(3)"رف  العُ  إلى   أقربُ : واألول ،فيه يةوالن   القصد صحة   عن   بذلك عبرويُ 

الجهاد  الفطر في؛ ألن اهللالجهاد  في سبيل   من   ما هو أعمُ  المراُد به حتمل أن يكونَ يُ و 
ن لم محمول على م في الحديث فهو الفضل المذكور، وأما اللقاء ديضعف الصائم عنى، فقد أول

 ،ة  يَ سب  النَّ  األمور   فصار ذلك من   عليه ما من اعتادوال سي   عند لقاء العدو اضعفا  على نفسه يخَش 
جهاد عدوه  بين الفضيلتين؛ لجمعه  الصوم عن الجهاد فالصوم في حقه أفضل هُ ف  ضع  فمن لم يُ 

َفُه الصوم ع امه وشرابه وشهوته، وأما من َيخشىوجهاد نفسه في طع ع  ن الجهاد على نفسه أن ُيض 
 الصائم، على مقصورم خاصة مصلحة والصوم العامة، المصالح من الجهاد ألنفَيجُب عليه تركه؛ 

 .(4)أولى كانت العبادم، مصلحة عمت وكلما
َتارَ  َمن   َبابُ البخارُي لباب  من أبواب  صحيحه  فقال: "وقد تر َجم  وَ  اخ  م   َلىعَ  الَغز  و  " الصَّ

َفهُ  ل َئالَّ أي  ع  تَن عُ  َواَل الصَّوم عن  الق ت ال   ُيض   .(5)ن ُقُصهُ يَ  اَل  َأنَّهُ  َعَرفَ َذل َك ل َمن   َيم 
بادات  البدنيأن الصيام والجهاد في سبيل اهلل من القول فيما سبق وخالصُة  ة  الش اقة  الع 

من   احد، رغبةا فيما عند اهللعلى النَّفس، فمن تيسر له الجمُع َبيَنهما والقياُم ب هما في آن و 
، وخوفاا وهرباا ، فجزاؤُه عند اهلل  النَّعيم  َده بصيام  يوم  في سبيل اهلل عن  من عذابه  األليم  أن ُيباع 
 النار سبعين سنة.

                                                           

( من طريقي إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر كالهما عن 1153/ح رقم2/808مسلم ) وأخرجه=   
عبد الرزاق بن همام به )بنحوه(. وأخرجه مسلم في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق يزيد بن عبد اهلل 

 ابن الهاد عن سهيل بن أبي صالح به )بنحوه(.
 .(3/153) لصحيحينا حديث من المشكل كشفابن الجوزي،  (1)
 (.10/6المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )أبو العباس القرطبي،  (2)
 .(2/37) األحكام عمدم شرح األحكام إحكامابن دقيق العيد،  (3)
 بتصرف. (48/ 6) الباري فتحابن حجر،  (4)
 .(6/42)ابن حجر، فتح الباري  (5)
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 :ِعت ق  من النار رقاب المسلمين ف كُّ _ ثانًيا
ما فيه ؛ لاألعمال وتخليص الَغارمين أعظم مطلوب، وأسمى مقصود، وأفضل الر قاب كُّ فَ 

 ن عليه رب العالمي ناالحكيم، وحث حرص عليه الشارع وقد عليهم،من إدخال السرور والبهجة 
باٍةََّّفاك َّ﴿ فقال: قا وَّْ(13َّ)را

ا
ام ََّّأ باةٍََِّّذيَّياْومٍََِّّفََّّإِْطعا ْسغا ، والمعنى َفكُّ رقبة أي تحريرها [14،13:البلد] ﴾ما

عتاقها َل َفكُّ ، كما (1)وتخليصها من الرق، وأسر العبودية وا  تق  م مسلمين سبباار َقاب ال ُجع  ن  ل لع 
ت ق   م ن  »: َقالَ   النَّب ي   َعن   ، ُهَري َرمَ  َأب ي َعن  فَ ، النار   ِلم ًة، ر ق ب ةً  (2)أ ع  ت ق   م س  و  ع   ِبك لِّ  اللَّه   أ ع   ض 
ًوا ِمن ه   تَّى النَّاِر، ِمن   ع ض  ه   ح  ِجهِ  ف ر ج   .(3)«ِبف ر 

، نجام من النارل، سبب لَفكَّ الر قاب  وتحريرها، وأن العتق فضلبيان يستفاد من الحديث 
ال  ورالمذكالفضل كون من جنس العمل، ولكن المجازام تألن للُمع ت ق منها يوم القيامة؛  وفداءٌ 

ل مة،   ر ج ل   أ يُّم ا» :النَّب يُّ  َقالَ  ،ُهَري َرَم  َأب ي َعن  فَ يتحقق للُمع ت ق  إال إذا كانت الرَّقبُة الُمع َتقة ُمس 
ت ق   ر أً  أ ع  ِلًما، ام  ت ن ق ذ   م س  و   ِبك لِّ  اللَّه   اس  ًوا ِمن ه   ع ض   "وفي   :الصنعانيُّ  قال، (4)«النَّارِ  ِمن   ِمن ه   ع ض 

ا  با إلسالم   الُمعَتَقة   قبة  الرَّ  د  يي  ق  تَ  ن الُمسل مة   ب عتق   الإ تَُنال ال الفضيلة هذه أن ى  لَ عَ  دليلٌ أيضا  كان وا 
دَ  ما َيبُلغ ال لكن فضلٌ  الكافرم   عتق   في " م ن   ُهَنا ب ه ُوع  ر  َج   .(5)األ 

                                                           
 .(24/441) القرآنالبيان في تأويل  جامعالطبري، انظر:  (1)
ت ق (: (2) عنه. والمراد أي انفرد بعتقها من الرق. ]انظر:  الملك إزالة وهي مملوك، في شرعية قومهو العتق:  )أ ع 

 [.(13/7) البخاري صحيح شرح القاري عمدم، العيني، (466 /3) واألثر الحديث غريب في لنهايةابن األثير، ا
ل   َبابُ ، صحيح البخاري، كتاب كفارات األيمان، البخاري (3) ر يرُ  َأو  : }َتَعاَلى اللَّه   َقو   َوَأيُّ [ 89:المائدم{ ]َرَقَبة   َتح 

َقاب   َكى الر  ، َعب د   ب نُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّثََنا(، قال: 6715/ح رقم8/145، )َأز  يم  ، ب نُ  َداُودُ  َحدَّثََنا الرَّح   ب نُ  دُ الَول ي َحدَّثََنا ُرَشي د 
، ل م  ، ب ن   ُمَحمَّد   انَ ــَغسَّ  َأب ي َعن   ُمس  َلَم، ب ن   َزي د   َعن   ُمَطر ف  ، ب ن   َعل ي   ن  ـعَ  َأس  يد   ن  ــعَ  ُحَسي ن   َعن   اَنَة،ــَمر جَ  ب ن   َسع 
( من طريق داود بن رشيد به )بنحوه(. وأخرجه البخاري 1509/ح رقم2/1147مسلم ) وأخرجه. ُهَري َرَم  َأب ي
( من طريق واقد بن محمد )وفيه قصة(، وأخرجه مسلم 1509/ح رقم2/1148(، ومسلم )2517/ح رقم3/144)
( من طريق إسماعيل بن أبي حكيم )بمعناه(، وأخرجه في نفس الجزء والصفحة ورقم 1509/ح رقم2/1147)

سماعيل، وعمر( عن سعيد بن مرجانة به.الحد  يث من طريق عمر بن حسين )بنحوه(، ثالثتهم )واقد، وا 
َمدُ  َحدَّثََناقال:  (،2517/ح رقم3/144البخاري، صحيح البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، ) (4)  َأح 

مُ  َحدَّثََنا ُيوُنَس، ب نُ  ، ب نُ  َعاص  د  ، ب نُ  َواق دُ  َحدَّثَن ي: َقالَ  ُمَحمَّ يدُ  َحدَّثَن ي: َقالَ  ُمَحمَّد  َجاَنةَ  نُ ب   َسع   ب ن   َعل ي   َصاح بُ ، َمر 
( 1509/ح رقم2/1147(، ومسلم )6715/ح رقم8/145البخاري ) وأخرجه . ُهَري َرمَ  َأُبو ل ي َقالَ : َقالَ  - ُحَسي ن  

ماعيل بن أبي حكيم، وفي نفس الجزء ( من طريق إس1509/ح رقم2/1147مسلم )من طريق علي بن حسين، و 
(، أربعتهم 1509/ح رقم2/1148والصفحة ورقم الحديث من طريق عمرو بن علي، ومن طريق واقد بن محمد )

سماعيل، وعمرو، و   .)بمعناه( ( عن سعيد بن مرجانة بهواقد)علي، وا 
 .(2/596) السالم سبلالصنعاني،  (5)
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لل نقص  في  أعضائه  كالشكما وُيستحب أن يكون العبد الُمع تق  غير مصاب بمرض أو 
سمه  ع فَيع ت ق   حتى ينال الُمع ت ق الفضل كامالا  العمى ونحوهما، وأ من   ضواااهلل بكل عضو  من  ج 

، وبذلك ينجو من   أن اء  العلم عض  ب عند حبُ ستَ يُ  :ز بالجنان، وقد َقَاَل الخط اب يُّ ويفو النيران النار 
ا العضو ناقص ايا ص  خَ  ق  تَ ع  المُ  العبدُ  يكون ال  في   ودوعُ المُ  الَ نَ  دق هُ ق  ت  ع  مُ  ونَ كُ يَ ل   ؛بل يكون سليما
 .(1)الدنيا في الرق من إياه بإعتاقه النار من كلها ه  ائ  أعضَ  ق  ت  ع  

ول ؛ ألن قترتب على عتق الذكور واإلناث معااالعلماء أن هذا الفضل يبعض قال قد و 
َتقَ  َرُجل   "َأيَُّما: النبي  َرأا  َأع  ا ام  ل ما  فضلأ، ولكن اختلف العلماء أيهما " يتناول الجنسين معااُمس 
 سواء احرا  ولدها كان ت  قَ ت  عُ  إذا ألنها ؛أفضل اإلناث بعضهم فقال الذكور عتق أم ناثاإل عتق

 لتيا المنفعة العامة المعاني من الذكر في؛ لما أفضل الذكور آخرون وقال ،عبد أو حر تزوجها
لدُّنيا ، وألن قوام اوغير ذلك مما يختص بالرجال والجهاد والقضاء الشهادم من ناثاإل في توجد ال

 .(2)هو الصحيح القول وهذاوالد ي ن بالر َجال، والن ساء محل ل شهوات ه م، 
لر ق  وأسر ها من اليصَ خوت نَ ي  ان  قاب المسلمين العَ َفكَّ ر ومن خالل ما سبق يتضح لي أن 

َي له أن يكون ممن يعتقه اهلل العبودية، سبب من أسباب  العتق من النيران، فمن أعتق مسلماا ُرج 
.تعالى يوم القيامة من النار  ؛ ألن الجزاَء م ن  جنس  الَعمل 

 .ارِ النَّ  ن  مِ  ة  ي  جِّ ن  م  ال   ادِ ه  جِ ال  و   اطِ ب  الرِّ  ال  م  ع  أ  : ث  الِ الثَّ  ب  ل  ط  م  ال  
وُترفع  ،الحسناتتتعاظم  وبه ،وَأَجل  القربات، من أعظم الطاعاتباط في سبيل اهلل الر  
فس فيه وتنا ،ونبُ قر  تَ رب به المُ قفضل ما تأَ  من بل هوالسيئات، الخطايا و  محىوت الدرجات،
يه الشرع حث عل قد، و حقن دماء المسلمينوي ة األمةبيض حفظ؛ ألنه يون بعد الفرائضالمتنافس
اَّياا﴿ :تعالىاهلل  قال العظيم، ورتب عليه األجر ،أمرنا به رب العالمينو  الحكيم، ها ي 

ا
يناَّاَّأ ِ نُواََّل  َّآما

وا ابُِرواَّاْصِبُ راابُِطواَّواصا ل ُكمََّّْاّلل اََّّواات ُقواَّوا كما أن الرباط في سبيل  ،[200:عمران آل] ﴾ُتْفِلُحوناََّّلاعا
َي اهلل  َعبَّاس   اب ن   َعن  فقد جاء في الحديث ، اإلنسان على النارتحريم اهلل سبٌب من أسباب  َرض 

ي ةِ خ   ِمن   ب ك ت   ع ي ن  : النَّار   ت م سُّه م ا ل   ع ي ن انِ » :َيُقولُ   اللَّه   َرُسولَ  َسم ع تُ : َقالَ  ،َعن ُهَما  اللَِّه، ش 
ر س   ب ات ت   و ع ي ن    .(3)«اللَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ت ح 

                                                           
 .(4/81) السنن معالمالخطابي، انظر:  (1)
 .بتصرف (5/68) مسلم صحيح شرح المعلم إكمالالقاضي عياض،  (2)
/ح 4/175الترمذي، سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل اهلل، ) (3)

رُ  َحدَّثََنا(، قال: 1639رقم  َأُبو ُرَزي ق   ب نُ  ُشَعي بُ  اَحدَّثَنَ : َقالَ  ُعَمرَ  ب نُ  ب ش رُ  َحدَّثََنا: َقالَ  الَجه َضم يُّ  َعل ي   ب نُ  َنص 
، َأب ي ب ن   َعَطاء   َعن  ، الُخَراَسان يُّ  )بن أبي مسلم( َعَطاءٌ  َحدَّثََنا: َقالَ  َشي َبةَ  .  َعبَّاس   اب ن  ( )عبد اهلل َعن   َرَباح 

( من طريق نصر بن علي به )بلفظه(. وأخرجه ابن أبي= 495/ح رقم1/271الترمذي في العلل الكبير ) وأخرجه
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( 225/ح رقم1/75(، وابن شاهين في الترغيب في فضائل األعمال )146/ح رقم2/416= عاصم في الجهاد )
( 5/209عيم في الحلية )(، وأبو نُ 775/ح رقم2/232) من طريق محمد بن أبي حزم القطعي، والبيهقي في الشُّعب

من طريق محمد بن يونس الكديمي، وأخرجه البيهقي في الشُّعب في نفس الجزء والصفحة ورقم الحديث من طريق 
محمد بن أحمد العبدي، ثالثتهم )محمد بن أبي حزم، ومحمد بن يونس، ومحمد بن أحمد( عن بشر بن عمر به 

( )بمعنـاه(، وقال الحاكم: 2430/ح رقم2/92أخـرجـه الحــاكم ) ،ريرة ـديث أبي هـاهد من حـوله ش)بنحـوه(. 
أخرجه أبو  ، وشـاهد من حديث أنس بن مـالكصحيح اإلسنـاد"، ورده الـذهبي بقـولـه: "عمر بن راشد ضعفوه"، 

وشاهد ، (2198اديث المختارم )ح رقماء المقدسي في األحالضي، وحسنه ( )بنحوه(4346/ح رقم7/307يعلى )
( )مختصراا(، 3117/ح رقم6/15(، وفي الكبرى )3117/ح رقم6/15أخرجه النسائي ) ،يث أبي ريحانة من حد
سناده ضعيف"، 17213/ح رقم28/445وأحمد ) (، وقال األرنؤوط: "حسن لغيره، وا  من حديث وشاهد ( )مطوالا

 مجمع في الهيثمي وأورده( )بمعناه(، 1003/ح رقم19/416أخرجه الطبراني في الكبير ) ،معاوية بن حيدة 
"، )الهيثمي، قاتث رجاله وبقية أعرفه، ولم القنوي: ويقال ،العنقزي حبيب أبو وفيه الطبراني رواه": وقال الزوائد

 سكن مث طرسوس، سكن ،المقدسي أبو شيبة الشامي،اْلسناد فيه: _شعيب بن رزيق: و (. 5/288مجمع الزوائد:
 الصحابة من اأحدا  ير لموزاد فقال: " ،، ذكره ابن حبان في الثقات(12/524:الكمال تهذيب، )المزي، فلسطين
"، انيــاسالخر  اءــعط نـع هروايتــ غير من هـحديث يعتبر اسإيـ يأب نب آدم عنه وروى مدلسة اــكله عنهم هــروايت

، وقال في (36ص للدارقطني البرقاني سؤاالت"، )البرقاني، ثقة، وقال الدارقطني: "(8/308:الثقات)ابن حبان، 
، "ال بأس به"حيم: ، وقال د(117/ 7موضع آخر: "ضعيف"، )الدارقطني، العلل الواردم في األحاديث النبوية:

، (271ص الكبير العلل، وقال البخاري: "مقارب الحديث"، )الترمذي، (4/346:والتعديل الجرح)ابن أبي حاتم، 
أبو الفتــح األزدي: " لـيـن"،  الــوق، (267ص التهذيب تقريبابـن حجر، ، )يخطئ " صدوق"  ال ابن حجر:ـقو 

، (9/394:باآلثار المحلى، وقال ابن حـزم األندلسي: "ضعيف"، )ابن حزم، (4/353:التهذيب هذيب)ابن حجر، ت
 .قلت: هو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر

 ي  خ  ل  البَ  صالح، أبو: قالوي محمد، أبو: قالوي ،أبو أيوب :قالويعثمان،  أبوبن أبي مسلم الخراساني: عطاء _
لكمال ا تهذيب، ]انظر: المزي، بلخ لها يقال خراسان بالد من بلدم الى نسبةوالَبل خ ي   ،هــــ(135)ت الشام نزيل
، (7/369:الكبرى الطبقاتابن سعد فقال: "ثقة"، )ابن سعد،  وثقه[، (2/303) األنسابالسمعاني،  ،(20/107)

، وقال في رواية الدارمي: "ثقة"،  (3/178:الدوري رواية - معين ابن تاريخوابن معين فقال: "ثقة"، )ابن معين، 
، وقال في رواية ابن محرز: حديثه عن أبي هريرم وابن (146ص الدارمي رواية - معين ابن تاريخ)ابن معين، 

، وقال أحمد: "ثقة"، )الذهبي، (1/129:محرز ابن رواية - معين ابن تاريخعباس مرسل، )انظر: ابن معين، 
ة "، وقال مرم: "ثقوالجهاد بالفتوى معروف وعلم فضل له، وقال يعقوب بن شيبة: "(6/141:النبالء أعالم سير

، وقال الترمذي: (2/137:الثقات، وقال العجلي: "ثقة"، )العجلي، (40/428:دمشق تاريخثبت"، )ابن عساكر، 
"ثقة، روى عنه الثقات من األئمة مثل مالك ومعمر وغيرهما، ولم أسمع أن أحداا من المتقدمين تكلم فيه بشيء"، 

وقال  ،(20/110:الكمال تهذيب، وقال النسـائي: "ليس به بأس"، )المزي، (273ص الكبير العلل)الترمذي، 
  وتوسط فيه، (3/701:تاريخ اإلسالمعباس"،)الخطيب البغدادي، الدارقطني: "هو في نفسه ثقة، لكنه لم يلق ابن 

، وابن عدي فقال: (6/335:والتعديل الجرحأبو حاتم فقال: "ال بأس به صدوق يحتج بحديثه"، )ابن أبي حاتم، 
، والذهبي= (7/72:الرجال ضعفاء في الكامل"له من الحديث غير ما ذكرت وأرجو أنه ال بأس به"، )ابن عدي، 
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 ن  ألن مَ  ؛ضرب من الجهادتعالى الحراسة في سبيل اهلل ويستفاد من الحديث أن الرباط و 
، ولذلك دُ عَ ل  هلل، بما يتجشَُّمُه من خوف ا ةا اعَ طَ  م  و  النَّ  نَ م   هُ ضَ رَ سبيل اهلل فقد ترك غَ  ي  ف   رَ ه  سَ  و 

 .(1)ار  النَّ  ُحر َمت  َعي ُنُه َعَلى
 ر  ب  القَ  عذاب   ن  م   نأمَ وثوابه إلى يوم القيامة، ويَ  هى له أجر بيل اهلل ُيَنمَّ المرابط في سكما أن 

ي   َسل َمان   َعن  ففي الحديث ، ر  بَ ك  اأَل  ع  زَ الفَ  ن  م   ارُ جَ ، ويُ ه  ت  تنَ وف     اهلل   َرُسولَ  َسم ع تُ : َقالَ  ، ال َفَار س 
م   ِرب اط  »: َيُقولُ  ل ي ل ة   ي و  ي ر   و  ِقي اِمِه، ش ه ر   ِصي امِ  ِمن   خ  ن   و  ر ى م ات   و اِ  ل   ج   ك ان   الَِّذي ع م ل ه   ي هِ ع 

ِري   ي ع م ل ه ، ل ي هِ  و أ ج  ق ه ، ع   .(3)«(2)ال ف تَّان   و أ ِمن   ِرز 

                                                           

 ويرسل كثيرا يهم صدوق": فقال ابن حجر، و (2/434:الضعفاء في المغني"، )الذهبي، مشهور صدوقفقال: "= 
البخاري فقال: "ما أعرف لمالك بن أنس رجالا يروي  وضعفه، (392ص التهذيب تقريبابن حجر، ) ،"ويدلس

عنه مالك يستحق أن ُيترك حديثه غير عطاء الخراساني. قال الترمذي ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة"، 
 عباد خيار من كان، وابن حبان فذكره في المجروحين وزاد على ذلك فقال: "(271ص الكبير العلل)الترمذي، 

"، به االحتجاج لبط هــروايت في ذلك كثر  فلما هـعن فحمل يعلم وال يخطىء الوهم رــكثي الحفظ رديء، غير أنه اهلل
، وذكره كل (5/102:الكبرى السنن، والبيهقي فقال: "ليس بالقوي"، )البيهقي، (2/131:المجروحين)ابن حبان، 

، (89ص) الصغير الضعفاء، ]انظر: البخاري، من: البخاري، والعقيلي، والذهبي، وابن الجوزي في ضعفائهم
، (276ص) الضعفاء ديوان، الذهبي، (2/434) الضعفاء في المغني، الذهبي، (3/405)الكبير الضعفاءالعقيلي، 

(، والعالئي في جامع 156[، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص(2/178) والمتروكون الضعفاءابن الجوزي، 
، وال يضره (20/110:الكمال تهذيب"، )المزي، يره ولم عباس ابن يدرك لم" :أبو داود(، وقال 238التحصيل )ص

 قلت: هو صدوق يهم كثيًرا.بينهما عطاء بن أبي رباح،  ذلك في حديثنا؛ ألنه لم يرسل عن عبد اهلل بن عباس 
(، والعالئي 154)صأورده ابن أبي حاتم في المراسيل (، 145)سبقت دراسته، انظر: ص_عطاء بن أبي رباح: 
 ؛إسناده ضعيفوعليه فالحديث  ولكن ال يضره؛ ألنه لم يرسل عن ابن عباس. (،237في جامع التحصيل )

ث شواهد وللحديألجل شعيب بن رزيق فهو صدوق يخطىء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني صدوق يهم كثيراا، 
 ي سننهف حسنه الترمذي فقد .التخريجـالل من خا هو واضح ـكم الحسن لغيره.ة ـدرج ة يتقوى بها إلىـصحيح
وصححه األلباني في صحيح (، 2/151وضعفه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير )(، 1639)ح رقم

 (.1229)ح رقم"، : "صحيح لغيرهوقال في صحيح الترغيب(، 4113الجامع الصغير )ح رقم
 .(72ص)وفضائله  الجهاد أحكامالعز بن عبد السالم، انظر:  (1)
 من أنواع ىعل يحمل أن الضم على واألولى ويعذبه، بالسؤال المقبور يفتن منبالفتح المراد أي  (:ال ف تَّان أ ِمن  ) (2)

 .(4/98:األنوار بحار مجمع)الَفتَّن ي،  القيامة، وأهوال والتعذيب والسؤال القبر كضغط الفتن
(، قال: 1913/ح رقم3/1520، )، صحيح مسلم، كتاب اإلمارم، باب فضل الرباط في سبيل اهلل مسلم (3)

َمن   َعب د   ب نُ  اهلل   َعب دُ  َحدَّثََنا ، َبه َرامَ  ب ن   الرَّح  يُّ  ال َول يد   َأُبو َحدَّثََنا الدَّار م يُّ  َلي ثٌ  َحدَّثََنا ،)هشام بن عبد الملك( الطََّيال س 
، اب نَ  َيع ن ي ب يلَ  َعن   ،)بن شهراب( َمك ُحول   َعن   ُموَسى، ب ن   َأيُّوبَ  َعن   َسع د  ط   ب ن   ُشَرح  ي   َسل َمانَ  َعن   ،الس م  . الَفَار س 

 انفرد به مسلم دون البخاري.
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 اعفُ ، بل إنه َيَتضَ عظيم ال ينقطع بموت المرابط أجره الرباطأن ويستفاد من الحديث 
 عليه ه  ل  مَ عَ  جريانُ و  ط  اب  رَ مُ لل   ظاهرمٌ  فضيلةٌ  هذهقاله النووي: ، وُيؤكد ذلك ما وُيَنمَّى إلى يوم القيامة

 مُ تَ خ  يُ  ت  ي  مَ  لُّ كُ  لم  س  مُ  يرغ في اصريحا  جاء وقد ،أحدٌ  ايهَ ف   هُ كُ ار  شَ يُ  ال به ةٌ ختصَّ مُ  يلةٌ ض  فَ  ه  ت  و  مَ  بعد
ر يَ وَ وقوله: " ،امةالقي مَ و  يَ  ىلَ إ   هُ ملُ عَ  هُ لَ  ىمَّ نَ يُ  هنَّ إ  فَ  طَ اب  رَ مُ ال   الَّ إ   ه  ل  مَ عَ  ىلَ عَ  ُقُه" َعَلي ه   ُأج  ز  موافق لقول  ر 

ْحيااء ََّّباْلَّ﴿في الشهداء:  اهلل 
ا
بِِّهمََِّّْعنْداََّّأ قُوناََّّرا  .(1)[169:عمران آل] ﴾يُْرزا

 إال للنماء معنى ال ألنه القيامة؛ يوم إلى وقد قال القرطبي: الرباط أجره ُمضاعف
 إلى تعالى اهلل من دائم فضل هو بل بانقطاعه، نقطعفي سبب   ىلَ عَ  موقوفٌ  غير وهو المضاعفة،

 اسة  رَ ح  ب   همن ز  رُّ حَ والتَّ  العدو من بالسالمة إال منها نُ كَّ مَ تَ يُ  ال كلها البر أعمال ألن ؛القيامة يوم
قامة ني  الد   ةَ ضَ ي  بَ    .(2)اإلسالم شعائر وا 

يوم القيامة، نجام من النار من األذى  المرابطيتعرض له من كل ما اإلسالم جعل كما 
َي اللَُّه  َعائ َشةَ  َعن  الحديث  ، ففيومن ذلك الغبار والرهج الذي يصيبه في رباطه وحراسته َرض 

: ،َعن ُها ال ط   م ا» :َيُقولُ  ، اللَّه   َرُسولَ  َسم ع تُ  َأنَّها َقاَلت  ِرئ   ق ل ب   خ  ِلم   ام   اللَِّه، س ِبيلِ  ِفي (3)ر ه ج   م س 
رَّم   ِإلَّ  ل ي هِ  اللَّه   ح   .(4)«النَّار   ع 

                                                           
 .(13/61) مسلم على النووي شرحالنووي، انظر:  (1)
 .(4/325) الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، انظر:  (2)
 .(2/281:واألثر الحديث غريب في النهاية)ابن األثير،  .الغبار: الرهج :)ر ه ج  ) (3)
 ،)الحكم بن نافع( ال َيَمان   َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 24548/ح رقم41/100أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ) (4)

يلُ  َحدَّثََنا: َقالَ  َماع  ، ب نُ  إ س  ،)عبد الرحمن بن عمرو(  َعن   َعيَّاش  ي  َزاع  َو  َمن   َعب د   َعن   األ  ، ن  ب   الرَّح  م   َأب يه   َعن   ال َقاس 
َي اللَُّه َعن ُها. َعائ َشةَ  َعن   ،)القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق( لجهاد ابن أبي عاصم في ا وأخرجه َرض 

)بنحوه(. وأخرجه ابن أبي عاصم ( من طريق سويد بن عبد العزيز عن األوزاعي به 122/ح رقم1/348)
من ( 9423/ح رقم9/161األوسط ) الطبراني فيأخرجه ( من طريق عطاء بن أبي رباح، و 123/ح رقم1/348)

َي اللَُّه َعن ُها عن عائشةت مولى عائشة، كالهما )عطاء، وفرات( طريق فرا ده متصل، والحديث إسنا .)بنحوه( َرض 
 (،58)سبقت ترجمته ودراسته، انظر: ص: _ إسماعيل بن عياش: كل منته ثقات، ول يضر ما قيل في وروا

ثقة في روايته عن الشاميين، ضعيف في روايته عن غيرهم، وهذا الحديث من روايته وخالصة القول فيه: أنه 
 التخريج.  توبع كما هو واضح من خاللوقد  عن أهل الشام،

، والعالئي في جامع التحصيل (130ص) المراسيلم في أورده ابن أبي حات _عبد الرحمن بن عمرو اْلوزاعي:
 (، ولكن ال يضره ذلك في حديثنا؛ ألنه لم يرسل عن عبد الرحمن بن القاسم. 225)ص

ال يضره، فلم ولكن ، (253ص) التحصيل أورده العالئي في جامع_القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
َي اللَُّه َعن ُها  = رواه أحمد،"وتبعه الهيثمي:  قال المنذريإسناده صحيح. وعليه فالحديث  .يرسل عن عائشة َرض 
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 الذي يصيب المرابط والمجاهد في سبيل اهللهذا الحديث إشارم إلى فضيلة الغبار في و 
ثبت في أحاديث أخرى أن الغبار الذي وقد ، (1)والمراد بالمخالطة ما وصل إلى جوفه من الغبار

ن كان المتبادر عند الطاعاتعموم أنواع لما يصيبه في  شامالا  ُيحر م اإلنسان على النار ، وا 
ب رَّت   م نِ » :َيُقولُ   النَّب يَّ  َسم ع تُ : َقالَ  ، (2)َعب س   َعن  َأب يفَ  ،إطالق لفظ في سبيل اهلل الجهاد  اغ 

رَّم ه   اللَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ق د م اه   ل ى اللَّه   ح   .(3)«النَّارِ  ع 
 لفظ نم اإلطالق عند المتبادر أن إال، طاعاته جميع اهلل سبيل في والمراد ابن حجر: قال

 في للفظ استعماالا  الجمعة إلى المشي فضلباب  فيالبخاري الحديث  أورد وقد ،الجهاد اهلل سبيل
 اهلل يلسب في قدماه اغبرت من أن على الحديث دلو  ،النار على اهلل حرمه هناك ولفظه ،عمومه
 .(4)ال أم قتاالا  باشر سواء النار على اهلل حرمه تعالى

ا ويستفاد من الحديث   ذلك فيو  المذكور، الغبار بوجود عن اإلنسان ينتفي المس أنأيضا
 النار ليهاع مُ حر  يُ  للقدم الغبار مس مجرد كان فإذا اهلل سبيل في التصرف قدر عظيم إلى إشارم
 .(5)وسعه واستنفد جهده وبذل سعى بمن فكيف

ن كان الغبار َيعُم البدن كله القدمين بالذ وقد َخصَّ  اهدين جعند ثورانه؛ ألن أكثر المكر وا 
وألن  ،على كل حال سواء كان الغبار قوياا أو ضعيفاا، واألقدام تتغبر في ذلك الزمان كانوا مشام

 .(6)قدماُه من النار سلمت سائر أعضائه أساس ابن آدم على القدمين، فإذا سلمتَ 

                                                           

[، وصحح (5/276)، الهيثمي، مجمع الزوائد (2/177) والترهيب الترغيب= ورواته ثقات"، ]انظر: المنذري، 
 (.24548أحمد )ح رقمه لمسند ـــاألرنؤوط في تحقيقوحس نــه  (،2554ة )ح رقمــاني في السلسة الصحيحــاأللب إسنــاده

 .(5/443) القدير فيضالمناوي، انظر:  (1)
اري، األنص عبس أبوالصحابي الجليل  األوس، بن مالك بن عمرو عبد الرحمن بن جبر بنهو  ع ب س: أ ب و (2)

 بن كعب قتلة أحد وهو ،عبد الرحمن، شهد بدراا كان اسمه عبد العزي فسماه رسول اهلل و كنيته،  عليه غلبت
 .نةس سبعين ابن وهو ،للهجرم وثالثين أربع سنة توفيو ، والمسلمين  النبي الذي كان يؤذي اليهودي األشرف

 [.(3/428) الغابة أسد، ابن األثير، (2/827في معرفة األصحاب ) االستيعاب]انظر: ابن عبد البر، 
 َعل يُّ  اـَحدَّثَنَ (، قـال: 907/ح رقم2/7، صحيح البخاري، كتـاب الجمعة، بـاب المشي إلـى الجمعــة، )البخــاري (3)

ل م   ب نُ  الَول يدُ  اـَحدَّثَنَ : َقالَ  ،)بـن المديني( اللَّه   َعب د   ب نُ  َيمَ  يَأب   ب نُ  َيز يدُ  اـَحدَّثَنَ : الَ ـقَ ، ُمس  ،ـاأَلن صَ  َمر   اـَحدَّثَنَ : الَ ـقَ  ار يُّ
َرَكن ي: َقالَ  ر َفاَعَة، ب نُ  ةُ ـايَ ـَعبَ   ( من2811/ح رقم4/20البخاري ) وأخرجه. )عبد الرحمن بن جبر(  َعب س   َأُبو َأد 

 .(بنحوه) م بهيحيى بن حمزم عن يزيد بن أبي مري طريق
  (.6/29فتح الباري )ابن حجر، انظر:  (4)
 .(6/30)انظر: ابن حجر، فتح الباري  (5)
 .(6/206) البخاري صحيح شرح القاري عمدمالعيني، انظر:  (6)
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رباط في سبيل اهلل ضرٌب من الجهاد، ُشر َع ل َحق ن  دماء وخالصة القول فيما سبق أن ال
َي له أن يكون ممن  المسلمين، وحراسة بيضة الدَّي ن، فمن رابط أو مات مرابطاا في سبيل اهلل ُرج 

ُم اهلل  رهج كما أن الغبار وال َعي َنهُ على النار؛ ألنه مات على ثغر عظيم من ثغور اإلسالم، ُيحر 
اهد في سبيل اهلل نجام من النار، وليس ذلك فحسب بل إن الغبار الذي يصيب الذي يصيب المج

 المؤمن في جميع الطاعات يحر م جسده على النار.
 .ارِ النَّ  ن  مِ  ة  ي  جِّ ن  م  ال   ار  ك  ذ  اْل   و   ة  ي  عِ د  : اْل   ع  ابِ الرَّ  ب  ل  ط  م  ال  

ما تهذيب، وأمر بحفظ اللسان وصيانته عن كل هذ بها أيُّ و اهتم اإلسالم بجارحة اللسان، 
خرى ومن جهة ألغو، ناهيك عن الرذائل والقبائح، وليس ذلك إال ألنه سبب في ورود المهالك، 

والنجام من  بلعلى صاحبها بالنفع في الدنيا، يما يعود فإلسالم إلى استغالل هذه الجارحة دعا ا
كل وقت وحين، بل وحتى في الجهاد  في  اهللذكر مداومة على  هحثمن ذلك و  ،اآلخرمعذاب 

اَّياا﴿تعالى: اهلل ، قال في سبيل اهلل ها ي 
ا
يناََّّأ ِ نُواَّاَل  ثِرًياَّّلل اَّاَّوااْذُكُرواَّفااثْبُتُواَّفِئاةًََّّلاِقيتُمََّّْإِذااَّآما ل ُكمََّّْكا َّلاعا

 تعالى اهلليكتب بعض األدعية واألذكار التي عرض ي المطلبهذا ، و [45:األنفال] ﴾ُتْفِلُحوناَّ
  .يوم القيامة النارالنجام من قائلها ل

 :نجاة من النار والستغفاروالتكبير التسبيح  _أوًل 
عباده  في الدرجات، وقد أمر اهلل  م من أسهل العبادات، وَأعاَلهاعباد ذكر اهلل 

ْذُكْرُكمََّّْفااْذُكُروِنَّ﴿:  ذكره، فقالبدوام 
ا
ََِّّلََّّوااْشُكُرواَّأ ، كما أثنى [152:البقرم] ﴾تاْكُفُرونََِّّوالا

، هذكر م تلهج ب، ففاضت ألسنتههامتألت قلوبهم بتعظيممن عباده، الذين  الذَّاكرين على تعالى اهلل
ةًَّ﴿تعالى:  ، قالوالرضوانبالمغفرم فازوا ف ْغِفرا اُهمَّماَّ َّاّللا َّل داَّ عا

ا
اِتَّأ اِكرا ثِرًياَّوااَلاَّ َّاّللا َّكا اِكِرينا ًراَّواَّوااَلاَّ ْْ

ا
أ

ِظيًما َي اللَُّه َعن  َعائ َشَة  َعن  فَ وا عن النار، حُ حز  وحسبهم أنهم قد زُ ، [35:األحزاب] ﴾عا : ، َقَالت  ُهاَرض 
ِلق   ِإنَّه  »:  اهلل   َقاَل َرُسولَ  ل ى آد م   ب ِني ِمن   ِإن س ان   ك لُّ  خ  ِثِمائ ةِ  ِستِّين   ع  ث ال  ،م   و   ك بَّر   ف م ن   ف ِصل 

ِمد   اهلل ، ح  س بَّح   اهلل ، و ه لَّل   اهلل ، و  ت غ ف ر   اهلل ، و  ل   اهلل ، و اس  رًا و ع ز  ج  ك ةً  أ و   النَّاِس، ط ِريقِ  ن  ع   ح   ش و 
وف   و أ م ر   النَّاِس، ط ِريقِ  ع ن   ع ظ ًما أ و   ، ع ن   ن ه ى أ و   ِبم ع ر  ِثِمائ ةِ  ين  السِّتِّ  ِتل ك   ع د د   م ن ك ر   و الثَّال 

م ى ِشي ف ِإنَّه   ،(1)السُّال  م ِئذ   ي م  ق د   ي و  ز ح   و   .(2)«النَّارِ  ع نِ  ن ف س ه   ز ح 

                                                           
م ي) (1) يَ  :(السُّال   .(2/396:واألثر الحديث غريب في النهايةة، األنملة من أنامل األصابع. )ابن األثير، جمع ُساَلم 
/ح 2/698مسلم، كتاب الزكام، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ) صحيح مسلم، (2)

، َعل ي   ب نُ  َحَسنُ  َحدَّثََنا(، قال: 1007رقم َبةَ  َأُبو َحدَّثََنا ال ُحل َوان يُّ ب يعُ  َتو  ، ب نُ  الرَّ َيةُ  دَّثََناحَ  َناف ع  ، اب نَ  َيع ن ي ُمَعاو  م   َسالَّ
عَ  َأنَّهُ  ،)بن سالم( َزي د   َعن   م   َأَبا َسم  وخَ  ب نُ  اهلل   َعب دُ  َحدَّثَن ي: َيُقولُ  ،)ممطور األسود الحبشي( َسالَّ  ،)الخراساني( َفرُّ
عَ  َأنَّهُ  َي اللَُّه َعن ُها.  َعائ َشةَ  َسم   انفرد به مسلم دون البخاري.َرض 
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تحميد التكبير والالتسبيح و ففي الحديث داللة واضحة على أن المحافظة والمداومة على 
كما أن المداومة على ذكر اهلل تعالى سبب في ، الستغفار سبب في النجام من الناروالتهليل وا

مارتها، اوبقائها متصلة باهلل  إحياء القلوب وع   در هلل"أهل الذكر:  ، وقد قال ابن الجوزي ُممتدحا
ن ذكره،فب نطقوا إن نصيب، وال حظ لغيره فيها ليس الحبيب، بذكر ورمٌ مُ ع  مَ  قلوبهم أقوام    تحر كوا وا 

ن فبأمره، ن فبقربه، فرحوا وا   ال تطيب، المناجامب وأوقاتهم الحبيب، ذكر أقواتهم فبعتبته، ترحوا وا 
  .(1)بلفظة" رضاه غير في يتكلمون وال لحظة، عنه يصبرون

نَّة   الباقيات الصالحات_ اثانيً   :من النار ج 
 منجيات تكون مخصوصة كلمات، عبارات و التسبيح والتحميد والتكبير من لقد جعل اهلل 

كٌر وهذه الكلمات  ،من النار ومعقبات وُمَجن َبات  بالباقياتفي كتابه العزيز  اهلل  وصفها، عظيمذ 
اِِلااُتََّّوااْْلااِقيااُتَّ﴿: اهلل تعالى الصالحات قال رْي ََّّالص  بِّكاََِّّعنْداََّّخا رْي ََّّثاواابًاَّرا ًَلََّّواخا ما

ا
، [46:الكهف] ﴾أ

اْْلااِقيااُتَّ﴿: سبحانه وقال اِِلااُتََّّوا رْي ََّّالص  بِّكاََِّّعنْداََّّخا رْي ََّّثاواابًاَّرا اَّواخا رادًّ ، كما أن من [76:مريم] ﴾ما
 قد ماتومُ  ياتنج  مُ ُمَجن َبات و  القيامة يوم ويأتين النار، من هن  لقائل   ُجن ةٌ  أنَّهنَّ فضائل هذه الكلمات 

ذ وا» :اهلل   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،ُهَري َرَم  َأب ي َعن  ، فقد جاء في الحديث لهوُمَعق َبات  نَّت ك م   خ   «(2)ج 
؟ ق د   ع د و   أ ِمن   اهلِل، ر س ول   ي ا: ق ال وا ر  ،: "ق ال   ح ض  ل ِكن   ل  نَّت ك م   و  ل  ق   النَّارِ  ِمن   ج  ان  : و   اهلِل، س ب ح 

د   م  ، و اهلل   اهلل ، ِإلَّ  ِإل ه   و ل   ِللَِّه، و ال ح  ب ر  م   ي أ ِتين   ف ِإنَّه نَّ  أ ك  نِّب ات   ال ِقي ام ةِ  ي و  م ع قِّب ات   م ج   و ه نَّ  ،(3)و 
ات   ال ب اِقي ات   اِلح   .(4)"الصَّ

                                                           
 .(64ص) الدموع بحرابن الجوزي،  (1)
ذ وا (2) (: )خ  نَّت ك م  َقاَية :الُجنَّةُ  ج  والستر، المراد أي خذوا وقايتكم من النار. ]انظر: القاضي عياض، مشارق  الو 

 [.(1/308) واألثر الحديث غريب في النهاية(، ابن األثير، 1/156األنوار على صحاح اآلثار )
(3) :) ا َبع ضَها يعقب أذكار َأي التعقيب من اعلف ماس )م ع قِّب ات  ، وسميت حميدم َعاق َبة الصاحبه تعقب َأو َبع ضا

، السندي، (3/267) واألثر الحديث غريب في النهايةمعقبات؛ ألنها عادت مرم بعد مرم. ]انظر: ابن األثير، 
 ([.3/75) النسائي سنن على السندي حاشية

/ح 9/313لخبر َسُمرَم في ذلك، )النسائي، السنن الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر اختالف الناقلين  (4)
َبَرن ي قال: (،10617رقم ، ُعَمرَ  ب نُ  َحف ُص  َحدَّثََنا: َقالَ  َيع ُقوَب، ب نُ  إ ب َراه يمُ  َأخ  يُّ ض   ب نُ  ال َعز يز   َعب دُ  َحدَّثََنا: الَ قَ  ال َحو 

، ل م  اَلنَ  اب نُ )محمد(  َحدَّثََنا :َقالَ  ُمس  يد   َعن  ، َعج  يد   َأب ي ب ن   َسع  ، َسع  الحاكم  وأخرجه .َري َرَم هُ  َأب ي َعن   ال َمق ُبر ي 
 -الجزء األول –أخرجه ابن بشران في أماليه و ( من طريق يحيى بن محمد الذهلي، 1985/ح رقم1/725)
من طريق إسحاق بن الحسن الحربي، كالهما  (598/ح رقم1/118عب )شُّ الالبيهقي في و  (،693/ح رقم1/303)

يُّ به )بنحوه(.  ض  سحاق( عن حفص بن عمر ال َحو  ( من 3/17العقيلي في الضعفاء الكبير )وأخرجه )يحيى، وا 
 (، وفي4027/ح رقم4/219األوسط )في ، و (407/ح رقم1/249الطبراني )أخرجه طريق َحَرم يُّ بن عثمان، و 

 =   ( 131/ح رقم1/201طريق داود بن بالل، والبيهقي في الدعوات الكبير ) من (1682/ح رقم1/480الدعاء )
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عبد العزيز  ن( عمن طريق َحَرم يُّ بن حفص، ثالثتهم )َحَرم يُّ بن عثمان، وداود بن بالل، وَحَرم يُّ بن حفص= 
( 7/216الكمال )(، والمزي في تهذيب 1684/ح رقم1/480وأخرجه الطبراني في الدعاء ) .(بنحوه) بن مسلم بها

( من طريق محمد بن 3134/ح رقم10/458من طريق محمد بن قيس، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )
والحديث إسناده متصل، ورواته )بنحوه(.  سيرين، كالهما )محمد بن قيس، ومحمد بن سيرين( عن أبي هريرم 

"، ابن حجر: "ثقة حافظ رمي بالنصبقال  :الج وزجاني ثقات، ول يضر ما قيل في كل من: _ إبراهيم بن يعقوب
 يضره؛ ألن هذا الحديث ال يوافق بدعته.ولكن ال  ،(95ص التهذيب )ابن حجر، تقريب

سفيان وثقه  ،(26/101الكمال: تهذيبالمزي، ، )هــــ(148)ت القرشي، أبو عبد اهلل المدني_ محمد بن عجالن: 
، وابن سعد فقال: (1/198:اهلل عبد ابنه رواية - الرجال ومعرفة العلل)أحمد بن حنبل، بن عيينة فقال: "ثقة"، ا
 معين ابن تاريخ)ابن معين،  ، وابن معين فقال: "ثقة"،(5/431:الكبرى الطبقات)ابن سعد،  ثقة كثير الحديث"،"
، (2/19:اهلل عبد ابنه رواية - الرجال ومعرفة العلل، وأحمد فقال: "ثقة"، )أحمد بن حنبل، (3/195:الدوري رواية -

، وقال العجلي: (205ص أحمد لإلمام داود أبي سؤاالت: "ليس به بأس"، )أحمد بن حنبل، وقال في موضع آخر
"، وقال أبو حاتم: "ثقة"، وقال أبو زرعة: "محمد بن عجالن من الثقات ،(2/247"، )العجلي، الثقات:"مدني ثقة

، وذكره ابن حبان (9/41:الكبرى السننوقال النسائي: "ثقة"، )النسائي،  ،(8/50عديل:والت )ابن أبي حاتم، الجرح
، (2/85:الدارقطني سنن، وقال الدارقطني: "من الثقات"، )الدارقطني، (7/386:الثقاتفي الثقات، )ابن حبان، 

 ال:ــاجي فقــ، والس(342 /9التهذيب: تهذيبال: "صدوق وسط"، )ابن حجر، ــة فقــيعقوب بن شيب هـوتوسط في
مغلطاي، انظر: ) عليه"، سعيد حديث باختالط عابوه إنما استصغره كأنه يسيراا إال مالك عنه يحدث لم الصدق "هو

، وقال (3/644:االعتدال ميزان"، )الذهبي، مشهور صدوق إماموالذهبي فقال: " ،(10/273الكمال: تهذيب إكمال
: "صدوق"، في موضع آخر وقال ،(2/613:الضعفاء في المغني: "حسن الحديث"، )الذهبي، في موضع آخر

 "،هريرم أبي أحاديث عليه اختلطت أنه إال صدوققال ابن حجر: "و  ،(165ص موثق وهو فيه تكلم من)الذهبي، 
، "حفظه قبل من مقال فيه مشهور صدوق: "في مقدمة هدي الساري وقال ،(496ص التهذيب تقريبابن حجر، )

، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (1/458:الباري فتح)ابن حجر، هدي الساري مقدمة 
يقول كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن  عجالن ناب سمعت إني إال أعلم ال(، وقال ابن القطان: "44)ص

 ،(1/197بير:الك )البخاري، التاريخ، م"أبي هريرم وعن رجل عن أبي هريرم فاختلطت علي فجعلتها عن أبي هرير 
 بنا قال فما ،صحيحة نفسها في كلها الصحيفة ألن ؛به اإلنسان ُيوهن مما هذا وليس" وتعقبه ابن حبان فقال:

 عن الق وما ،عليه صحيفته اختالط قبل اقديما  عنه حمل مما فذاك هريرم أبي عن أبيه عن سعيد عن عجالن
 عند تجاجاالح يجب فال منها أباه أسقط ألنه ؛منقطع وبعضها ،صحيح متصل فبعضها هريرم أبي عن سعيد

ابن معين فقال: "مضطرب  وضعفه، (7/387:الثقات"، )ابن حبان، عنه المتقنون الثقات يروي بما إال االحتياط
 ووه فيه تكلم من، والحاكم فقال: "سيء الحفظ"، )الذهبي، (5/354:لضعفاءالحديث في حديث نافع"، )العقيلي، ا

(، الذهبي، المغني 5/354، وذكره العقيلي، والذهبي في ضعفائهما، ]انظر: العقيلي، الضعفاء )(165ص موثق
(، 109(، والعالئي في جامع التحصيل )ص194([، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص2/613في الضعفاء )

 أكثر العلماء على توثيقه. هو ثقة ت:قل .ولكن ال يضـره، فلم يـرسل عـن سعيد بـن أبي سعيد المقبري
، فقد ال يضر ما كان من تغيره واختالطهو (، 148)سبقت دراسته، انظر: ص_ سعيد بن أبي سعيد المقبري: 

 = "، عنه حملي فلم يسيل لعابه فرأى أتاه عيينة ابن فإن االختالط، في عنه أخذ اأحدا  أن أحسب ماقال الذهبي: "
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 ،فوائدهن   وكثرم ،شأنهن   ور فعةأشار الحديث إلى فضيلة هذه الكلمات والمحافظة عليهن، 
، ولعل السَّر في هذا الفضل العظيم ما ُذكر عن بعض أهل العلم، أن أسماء العبد على وعوائدهن  

 ما تحته فيندرج ،والسلب التنزيه معناه، فسبحان اهلل ةكلَّها مندرجٌة في هذه الكلمات األربع اهلل 
 ،صفاتهو  لذاته الكمال ضروب على مشتملة هلل والحمد ،والسالم كالقدوس اسلبا  األسماء من كان

 وتعظيمه،  هللا تكبير فيها أكبر واهلل ،البصيرو  والسميع كالعليم إثبات اسم كل تحتها فيدخل
عليه، فيدخل تحتها كل اسم تضمن التعظيم كاألعلى والمتعالي، فإذا  الثناءَ  أحدٌ  ُيحصي ال وأنَّه

 ،اهلل إال إله ال بقولنا ويناظره يشاكله من الوجود في يكون أن نفيناكان في الوجود من هذا شأنه 
 .(1)واإلكرام الجالل وذي واألحد كالواحد ذلك تضمنفيندرج تحته كل اسم 

 اهلل إلى بةقر  المُ  األذكار أجل   من فهي عظيم، شأنٌ  لها الكلماتوخالصُة األمر  إن هذه 
، والمحافظة عليهن سبب للوقاية من إليه، لةوص  المُ  العبادات أفضل ومن ،تعالى  وهي رأس الذ كر 

من  ومقدمات ومستأخرات ل َقائل هن، فينجو بهنومجن بات ات يَ النار؛ ألنهن يأتين يوم القيامة منج  
، أجلَّ  وما الكلمات،هذا  أعظمَ  ما هلليا فالنيران، ويفوز بالجنان،   المترت ب يرالخ كثرَ أ وما شأنهنَّ

، ، والمداومة للمحافظة يوفقني أن  اهلل سألفأ عليهن   الَّذين أهلهن   من يجعلني وأن عليهن 
 .عليه والقادر ذلك ولي   إنَّه بذلك، رطبةٌ  ألسنتهم
 :لدعاء النار له بالنجاة منها الستعاذة من النار سبب_ ثالثًا

ها النبي  بالذكر، وأمرنا باإلكثار منها؛ وذلك  االستعاذم من النار من األذكار التي خصَّ
وهي ، د اهلل به الكافريني توعَّ ذفهي العذاب األكبر ال، وم القيامةمن أعظم أهوال يألن نار جهنم 

اَّال ِتََّّانل اراََّّفاات ُقوا﴿ :تعالى اهلل ف اهلل به عباده المتقين، قالما ُيخو   قُوُدها ةَُّواََّّانل اُسََّّوا ارا ْتََّّاِْلِجا ِعد 
ُ
َّأ

فِِريناَّ م عليهم الخلود في النار، كما بأهل التوحيد أن حرَّ  ومن رحمة اهلل  ،[24:البقرم] ﴾لِلَْكا
: َقالَ  ،ال ك  مَ  ب ن   َعن  َأَنس  فَ ستعاذم من النار، السبل اال لكومن توأرشدهم إلى سبل النجام منها، 

نَّة   اللَّه   س أ ل   م ن  » :اللَّه   َرُسولُ  َقالَ  ث   الج  نَّة   ق ال تِ  م رَّات   ث ال  ِخل ه   اللَّه مَّ : الج  نَّة ، أ د  م ن   الج   و 
ار   ت ج  ث   النَّارِ  ِمن   اس   .(2)«النَّارِ  ِمن   أ ِجر ه   اللَّه مَّ : النَّار   ق ال تِ  م رَّات   ث ال 

                                                           

ذلك في  ، ولكن ال يضره(75ص)(، وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل 2/140)الذهبي، ميزان االعتدال:= 
ح الحديث الحاكم في المستدرك  وعليه فالحديث إسناده صحيح.. ، فلم يرسل عن أبي هريرم حديثنا وقد صح 
ح إسناده المناوي في 3214(، وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير )ح رقم10617)ح رقم (، وصح 

 (.1/513التيسير بشرح الجامع الصغير )
 بتصرف. (41ص) الصالحات الباقيات تفسير في جزءالعالئي،  (1)
 (.86إسناده صحيح )سبق تخريجه ودراسته، انظر:  (،2572رقم/ح 4/699)الترمذي، سنن الترمذي  (2)



182 
 

ن أل وطلب األمان، سبب في النجام منها؛ من الناراالستجارم ويستفاد من الحديث أن 
الستجارم من ويشترط مع ا، صه اهلل وينقذه منهاله بأن ُيخل   داعيةا  استجير منهالنار نافرم عن المُ 

خالصه ، وأن يؤكد ذلكوحضوره النار صدق القلب واجتماعه  وذلك؛ هلل  صالح العمل وا 
ية في ب ابن كثير في كتابه النهاوَّ لهذا بَ ابه عن المعصية، و بانبعاث القلب إلى الطاعة، وانجذ

"من استجار باهلل من النار أجاره ومن طلب الجنة من اهلل أدخله  :قال فيه امالحم بابا الفتن وال
 . (1)الجنة إذا صدقت النية وصح العمل"

 : نجاة من النار التوحيد عند الموت التَّلفظ بكلمات_ رابًعا
على  صبرواوا و وذُ التكاليف، وأمرهم بدعوم واحدم، حتى أنهم أُ  ف اهلل األنبياء بأجل  ل  كلقد 

 جعلها اهلل ، اوأهميته ولعظم هذه الدعوم، توحيد اهلل  دعوم األذى في سبيلها، أال وهي
 امداوما و  محافظاابكلمة التوحيد، ولسانه  ايزال قلبه مطمئنا تى الممات، فال لصاحبها ح ةمالزم

ا ه األخيرم، فتكون له نجام ـعليها حتى يلفظها مع أنفاس ي الحديث ف كما جاءمن النيران، وخالصا
يد   َوَأب ي ،ُهَري َرمَ  َعن  َأب ي : ال ع ب د   ق ال   ِإذ ا» :َقالَ   للَّه  ا َرُسول   َعَلى َشه َدا َأنَُّهَما ،امَ هُ ن  اهلل عَ  يَ ض  رَ َسع 

، و اللَّه   اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ب ر  د ق  : اللَّه   ي ق ول   ق ال   أ ك  ب ِدي، ص  ، و أ ن ا أ ن ا ِإلَّ  ِإل ه   ل   ع  ب ر   ق ال   ذ او ا ِ  أ ك 
د ه ، اللَّه   ِإلَّ  ِإل ه   ل  : ال ع ب د   ح  د ق  : ق ال   و  ب ِدي، ص  ِدي، أ ن ا ِإلَّ  ِإل ه   ل   ع  ح   ل   اللَّه   ِإلَّ  ِإل ه   ل  : ق ال   ذ او ا ِ  و 
د ق  : ق ال   ل ه ، ش ِريك   ذ ا ِلي، ش ِريك   و ل   أ ن ا ِإلَّ  ِإل ه   ل   ع ب ِدي، ص   ال م ل ك   ل ه   اللَّه ، ِإلَّ  ه  ِإل   ل  : ق ال   و اِ 
ل ه   د ، و  م  د ق  : ق ال   ال ح  ب ِدي، ص  ، ِلي أ ن ا، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ع  ِلي   ال م ل ك  د ، و  م  ذ ا ال ح   اللَّه ، ِإلَّ  ِإل ه   ل  : ال  ق   و اِ 
ل   و ل   و  د ق  : ق ال   ِباللَِّه، ِإلَّ  ق وَّة   و ل   ح  ب ِدي ص  ل   و ل   أ ن ا، ِإلَّ  ِإل ه   ل   ع  و  ِزق ه نَّ  م ن   ِبي، ِإلَّ  ق وَّة   و ل   ح   ر 
ِتهِ  ِعن د    .(2)«النَّار   ت م سَّه   ل م   م و 

                                                           
 .(2/372) النهاية في الفتن والمالحمابن كثير، انظر:  (1)
 َأُبو َحدَّثََنا(، قال: 3794/ح رقم2/1246سنن ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل ال إله إال اهلل، ) ،ابن ماجه (2)

َزمَ  َعن   ،)الُجعفي( َعل ي   ب نُ  ال ُحَسي نُ  َحدَّثََنا: َقالَ  )بن أبي شيبة( َبك ر   ،الزَّ )بن حبيب(  َحم  َحاقَ  َأب ي َعن   يَّات   إ س 
ََغر   َعن   ،)عمرو بن عبد اهلل السبيعي( ، َأب ي)بن عبد اهلل(  األ  ل م  يد   َوَأب ي َري َرَم،هُ  َأب ي َعَلى دَ ــَشه   َأنَّهُ  ُمس   َسع 

أبو يعلى أخرجه ( من طريق القاسم بن زكريا، و 9774/ح رقم9/18النسائي في الكبرى ) وأخرجه.  )الخدري(
( 161/ح رقم2/22ابن منده في التوحيد )أخرجه ( من طريق عبد اهلل بن عمر بن أبان، و 6154/ح رقم11/14)

أخرجه . و نحوه(من طريق أحمد بن عبد الحميد، ثالثتهم )القاسم، وعبد اهلل، وأحمد( عن الحسين بن علي به )ب
(، 6049/ح رقم3/387طريق عبد الجبار بن عباس )بنحوه(، والصنعاني ) ( من3430/ح رقم5/492الترمذي )

( 7/207وأبو ُنعيم في الحلية ) (،160/ح رقم2/21(، وابن منده في التوحيد )6163/ح رقم11/26وأبو يعلى )
( من طريق زهير 10108/ح رقم9/137برى )النسائي في الكأخرجه من طريق شعبة بن الحجاج )مختصراا(، و 

من طريق  (،1/465والرامهرمزي في المحدث الفاصل )(، 6153/ح رقم11/12(، وأبو يعلى )بن معاوية )بنحوها
 =     (، 654/ح رقم2/162(، والبيهقي في الشُّعب )8/ح رقم1/46الحاكم )أخرجه محمد بن جحادم )بنحوه(، و 
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ي ذلك فالعبد في مرضه ومات تلفظ بها إذا كلمات التوحيد أن ويستفاد من هذا الحديث 
ولم  ،ارلم تمسه الن امختارا  كانت خاتمة كالمه الذي يتكلم به عاقالا و  المرض على تلك الكلمات،

 . (1)المعاصي، وأنها تكفر جميع الذنوبيضره ما تقدم من 
                                                           

( من طريق إسرائيل بن يونس )بنحوه(، خمستهم )عبد الجبار، 187/ح رقم1/254وفي األسماء والصفات )= 
سرائيل( عن أبي إسحاق السبيعي به. ر والحديث إسناده متصل، ورواته ثقات، ول يض وشعبة، وزهير، ومحمد، وا 

والزيات  ،هــــ(156)ت التَّي م ي   الكوفي عمارم وَأب ئ،الَقار  الزيات عمارم بن حمزة بن حبيب: ما قيل في كل من: _
، السمعاني، (7/314) الكمال تهذيب، كان يجلبه من الكوفة إلى حلوان، ]انظر: المزي، الزيت بيع إلى نسبة

، (366ص ن معين،ليحيى ب الجنيد ابن سؤاالتن معيـن، ثقـة"، )ابابن معين فقــال: " وثقه[، (6/355) األنساب
، وقال في رواية ابن (3/556،334:الدوري رواية - معين ابن تاريخدوري: " ثقـة"، )ابن معين، ة الوقـال في رواي

، (54ص رواية ابن طهمان، – الرجال في معين بن يحيى كالم منان: "ليس به بأس ثقـة"، )ابن معين، طهم
، وقال (86ص ،وغيره المروذي رواية - الرجال ومعرفة العللوقال أحمد: "ثقة في الحديث"، )أحمد بن حنبل، 

، وقال يعقوب بن سفيان: "رجل صالح ثقة"، (1/322، الثقات:لعجلي)ا "،سنة احبص الحص رجل َقةالعجلي: "ث
، (7/316:الكمال تهذيب"، )المزي، بأس به ليس": النسائي وقال، (3/180:والتاريخ المعرفة)يعقوب الفسوي، 

ا فقــال: "   اهلل ادـعب ارـخي من انـوك بالقراءات زمانه أهل علماء من انـكوذكره ابن حبان في الثقات، وزاد أيضا
 زمانة أهل اءعلم من وقال ابن منجويه: "كان ،(6/228، الثقات:حبان ابن"، )اـونسكا  اــوورعا  وفضالا  ادمـعب

، (1/147:مسلم صحيح رجال)ابن منجويه،  "،اونسكا  اوورعا  وفضالا  معباد اهلل عباد ارخي من وكان بالقراءات
 على نكاراإلو  بالقبول حمزم قراءم تلقى على بأخره االجماع انعقد، االئمة السبعة وأحد القراء شيخ" وقال الذهبي:

ابن سعد  وتوسط فيه، (1/605:االعتدال ميزانفيها، كان في قراءته مقال من بعض السلف"، )الذهبي،  تكلم من
 سيء صدوق، والساجي فقال: "(6/385:الكبرى الطبقات"، )ابن سعد، سنة صاحب صالح صدوق فقال: "رجل

 في وهوفقـال: " األزديأبـو الفتح و "، القراءم في الحديث أهل من اعةـجم ذمه وقد الحديث في بمتقن ليس الحفظ
 :فقـال ابن حجر، و (3/28،27:التهذيب تهذيب"، )ابن حجر، الحديث في بمتقن ليس الحفظ سيء صدوق الحديث

 قلت: هو ثقة. ،(179ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"وهم اـربم زاهد دوق"ص
اختالطه ال يضر، فقد عده  :(، قلت86سبقت دراسته، انظر: ص_أبو إسحـاق السبيعي عمرو بن عبد اهلل: )

 سحاقإ أبي اختالط من كرذُ  ما األئمة من أحد يعتبر ولمالعالئي في القسم األول من المختلطين، وزاد فقال: "
، (94ص المختلطين"، )العالئي، حديثه من شيء في يختلط لم أنه على يدل وذلك امطلقا  به احتجوا السبيعي
، ولكن ال يضره، ألنه لم (245ص) التحصيل جامع، والعالئي في (145ص) المراسيلفي  حاتم أبي ابنوأورده 

(، وقد صرح بالسماع 42مسلم، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من طبقـات المدلسين )صيرسل عن األغر أبي 
( 6163/ح رقم11/26ية أبي يعلى )(، وفي روا10108/ح رقم9/137من األغر في رواية النسائي في الكبرى )

اكم في (، وصح حه الح3430وقد حس ن الحديث الترمذي في سننه )ح رقم. وعليه فالحديث إسناده صحيح
(، 1390(، وفي السلسلة الصحيحة )ح رقم713)ح رقم الصغير الجامع صحيح(، واأللباني في 8المستدرك )ح رقم

 (. 3794وشعيب األرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه )ح رقم
 .(7/471) مرعام المفاتيح شرح مشكام المصابيحالمباركفوري، انظر:  (1)
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المنافقين ؛ ألن أمان من الن فاقو  سالم  اهلل أن  كثرَم ذكر اأيضا ومما يدل عليه الحديث 
اِدُعهََُّّواُهواََّّاّلل اََُُّّيااِدُعوناََّّالُْمناافِِقياََّّإِن َّ﴿: حالهم واصفاا تعالىاهلل قال كما ، قليلو الذ كر هلل  َّمَّْخا

إِذاا ََّّقااُمواَّوا ةََِّّإَِلا َلا ََّّقااُمواَّالص  اَلا اُءوناََُّّكسا ََّّيُرا ََّّانل اسا ََّّاّلل اََّّياْذُكُروناََّّوالا  .(1)[142:النساء] ﴾قاِليًَلََّّإِل 
ن أسباب م وحيد واإلخالص في سكرات الموتما سبق يتضح لي أن التلفظ بكلمات التوفي

ي له أن يكون رُ ُخت َم له بها تحريم اإلنسان على النار يوم القيامة، فمن تلفظ بكلمة التوحيد ثم  ج 
 النار، ويفوز بالنعيم والرضوان.الخلود في حرَّم عليه ممن يُ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                           
 .(1/24) األدعية واألذكارفقه عبد الرزاق البدر، انظر:  (1)
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 ل م ب ح ث  الثَّاِلث  ا
ي ة  ِمن  النَّارِ  د اب  ال م ن جِّ ال ق  و اْل   اْل  خ 

هي ضبط األخالق، أال و  وغاية سامية عظيم العبادات البدنية لهدف لقد شرع اهلل 
ألخالق؛ ضبط ا الصالم هدفهاهذه العبادات وحث الناس على التحلي بمحاسن القيم واآلداب، ومن 

، بالفضائل هاوتزكيت من الرذائل تطهير األنفسشاء والمنكر، والصدقة غايتها ألنها تنهى عن الفح
جملة  ذا المبحث يعرضوه، ج لكل منهما هدف وغاية ُخلقية تتحقق من خاللهاوكذلك الصيام والح

 من النار.  ي بها نجاما حل  بالتَّ  األخالق واآلداب التي يكتب اهلل  من
 :نجاة من النار اهلل تعالى خشيةأوًل_ 

على صدق  بارزمٌ  وعالمةٌ صفة العارفين، وسمة من سمات الخاشعين،  اهلل خشية 
ٌل إلى محبة رب العالمين، قال اهلل  إيمان المؤمنين، ا عباده الباكين من  وطريٌق ُموص  ممتدحا

إِذاا﴿خشيته:  ِمُعواَّوا اَّسا نِْزلاََّّما
ُ
ََّّأ ْعيُناُهمََّّْتاراىَّالر ُسولََِّّإَِلا

ا
ْمعََِِّّمناََّّتاِفيُضََّّأ اَّاِل  فُواَِّمم  را َُّقولُوناَّياََّّاِْلاقََِِّّّمناََّّعا

ب ناا ن اَّرا عاََّّفااْكتُبْنااَّآما اِهِديناََّّما ، كما أن خشية اهلل سبب لتزحزح عن النار يوم [83:المائدم] ﴾الش 
َي اهلل َعن ُهَما َعبَّاس   اب ن   فَعن  القيامة،  ي ن انِ » :َيُقولُ   اللَّه   َرُسولَ  َسم ع تُ : َقالَ  َرض   ت م سُّه م ا ل   ع 

ي ةِ  ِمن   ب ك ت   ع ي ن  : النَّار   ش  ر س   ب ات ت   و ع ي ن   اللَِّه، خ   .(1)«اللَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ت ح 
سبب من أسباب النجام من النار، بل  لقد َنصَّ الحديث على أن البكاء من خشية اهلل 

إنه من األسباب التي ُتحر م اإلنسان على النار فال تمسه أبداا، والبكاء المراد هو بكاء الخوف الذي 
ي، وينبعث والمعاص الذنوبعن ارتكاب  صاحبه نعتيمف اقهرا  العين منه تدمع حتى القلب يسكن

 البكاءهو  هذافإلى فعل الطاعات والقربات، ويكون نابعاا من تعظيم اهلل وخشيته ومعرفته سبحانه، 
 . (2)المطلوبة الخشية هي وهذه ،المقصود

 ـول مندخ الـةصرح باستح النبي ومن كان بكاؤه كهذا البكاء لن يلج النار أبداا؛ ألن 
 :اللَّه   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَري َرَم  َأب ي َعن  الحديث النار، فقد جاء في  بكى من خشية اهلل 

ل   النَّار   ي ِلج   ل  » ي ةِ  ِمن   ب ك ى ر ج  ش  تَّى اللَّهِ  خ  ر ِع، ِفي اللَّب ن   ي ع ود   ح  ت ِمع   ل  و   الضَّ  س ِبيلِ  ِفي غ ب ار   ي ج 
ان   اللَّهِ  د خ  ه نَّم   و   .(3)«ج 

                                                           
  (.173)سبق تخريجه ودراسته، انظر: ص إسناده ضعيف(، 163/ح رقم4/175الترمذي، سنن الترمذي ) (1)
 بتصرف. (3/323) القدير فيضالمناوي،  (2)
/ح 4/171الترمذي، سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، بـاب ما جاء في فضل الغبار في سبيل اهلل، ) (3)

َمن  الرَّ  َعب د   َعن  ، الُمَباَرك   اب نُ )عبد اهلل(  َحدَّثََنا: َقالَ  )بن السري( َهنَّادٌ  َحدَّثََناقال:  (،1633رقم  اللَّه   َعب د   ب ن   ح 
، ي  ، َعب د   ب ن   ُمَحمَّد   َعن   الَمس ُعود  َمن  يَسى َعن   الرَّح  = الترمذي وأخرجه. َري َرمَ هُ  َأب ي َعن   ،)بن عبيد اهلل( َطل َحةَ  ب ن   ع 
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بن هناد (، و 4301/ح رقم4/274(، وفي الكبرى )3108/ح رقم6/12والنسائي )(، 2311/ح رقم4/555) =
ي أخرجه ابن المبارك فو  به )بلفظه(.عن عبد اهلل بن المبارك  همن طريق( 466/ح رقم1/268السري في الزهد )

وأخرجه وكيع بن الجراح في الزهد  به )بلفظه(.ه عن عبد الرحمن المسعودي من طريق( 30/ح رقم1/43الجهاد )
عبد  ( من طريق997/ح رقم1/146، وأحمد في الزهد )(2565/ح رقم4/191الطيالسي )(، و 23/ح رقم1/249)

وابن أبي ( من طريق يزيد بن هارون، 10560/ح رقم16/330وأخرجه أحمد )الرحمن المسعودي به )بنحوه(. 
( من طريق 7667/ح رقم4/288( من طريق عبد اهلل بن خيران، والحاكم )1/ح رقم1/41في الرقة والبكاء ) الدنيا

( من طريق عبد اهلل بن يزيد، أربعتهم )يزيد، وعبد اهلل، 779/ح رقم2/234جعفر بن عون، والبيهقي في الشُّعب )
( من طريق 2774/ح رقم2/927بن ماجه )أخرجه او وجعفر، وعبد اهلل( عن عبد الرحمن المسعودي به )بنحوه(. 

(، ووكيع بن الجراح 4300/ح رقم4/274(، وفي الكبرى )3107/ح رقم6/12سفيان بن عيينة، وأخرجه النسائي )
(، 19364/ح رقم4/208(، وابن أبي شيبة )1122/ح رقم2/255والحميدي ) (،23/ح رقم1/249في الزهد )

/ح 2/235(، والبيهقي في الشُّعب )4607/ح رقم10/467بان )(، وابن ح997/ح رقم1/146وأحمد في الزهد )
( من طريق مسعر بن كدام، كالهما )سفيان، ومسعر( عن محمد بن عبد الرحمن به )مختصراا(. وأخرجه 780رقم

وابن أبي ، (7480/ح رقم12/450حمد )وأ(، 433/ح رقم4/275(، وفي الكبرى )3110/ح رقم6/13النسائي )
(، وابن أبي عاصم في الجهاد 467/ح رقم1/269(، وهناد بن السري في الزهد )19482/ح رقم4/221شيبة )

(، والمروزي في تعظيم قدر الصالم 281/ح رقم1/106(، والبخاري في األدب المفرد )121/ح رقم1/344)
ي في الكبرى (، والبيهق2395/ح رقم2/82والحاكم )(، 3251/ح رقم8/43وابن حبان )(، 460/ح رقم1/447)
(، وفي الكبرى 3109/ح رقم6/12وأخرجه النسائي ) من طريق حصين بن اللجالج،( 18508/ح رقم9/271)
(، 410/ح رقم1/251(، والطبراني في الكبير )4606/ح رقم10/466(، وابن حبان )4302/ ح رقم4/274)

/ح 1/338( من طريق أبي صالح السمان، وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد )2394/ح رقم2/82والحاكم )
( من طريق األعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثالثتهم 1911/ح رقم2/256(، والطبراني في األوسط )119رقم

: _عبد الرحمن بن عبد اهلل: واْلسناد فيه )بألفاظ متقاربة(. )حصين، وأبو صالح، واألعرج( عن أبي هريرم 
 ، مسعود بن اهلل عبد والد مسعود إلى نسبة هــــ(،160)ت المسعودي الكوفي مسعود بن اهلل عبد بن عتبة بنا

ابن نمير فقال: كان ثقة  وثقه([، 12/250) األنساب، السمعاني، (17/220) الكمال تهذيب]انظر: المزي، 
 اختلط أنه إال الحديث كثير ثقة كان، وابن سعد فقال: "(1/322:والتعديل الجرحبأخرم اختلط"، )ابن أبي حاتم، 

، وابن معين فقال: "ثقة"، (6/346:الكبرى الطبقاتصحيحة"، )ابن سعد،  عنه المتقدمين ورواية ،عمره آخر في
، وقال مرم: "ثقة ولكنه كان يغلط إذا حدث عن (185ص الدارمي رواية - معين ابن تاريخ)يحيى بن معين، 

 ابن خريتاعاصم وسلمة بن كهيل وكان حديثه صحيح عن القاسم ومعن بن عبد الرحمن"، )يحيى بن معين، 
، وقال في رواية ابن طهمان: "ثقة"، وقال مرم: "أنكروا المسعودي بعد موت أبي (333 /3:الدوري رواية - معين

، وقال (121،54رواية ابن طهمان: – الرجال في معين بن يحيىأبي زكريا  كالم منجعفر"، )يحيى بن معين، 
 بهدلة نب عاصم عن روى فيما يغلط كانو  ثقة،": في موضع آخر: "ثقة يكتب حديثه"، وقال علي بن المديني

، وقال العجلي: "ثقة (11/480:بغداد تاريخ"، )الخطيب البغدادي، ومعن القاسم عن روى فيما ويصحح وسلمة
، وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة (2/445:الثقاتإال أنه تغير بآخرم ومن سمع منه قديماا فهو أصلح"، )العجلي، 

، وقال = (11/480بغداد: تاريخصدوق، وقد كان تغير بأخرم"، وقال أبو بكر األثرم: "ثقة"، )الخطيب البغدادي، 
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النار؛ ألن الغالب في  ففي الحديث تصريح باستحالة دخول من بكى من خشية اهلل 
حتى يعوَد اللبُن في الضرع هو من باب  الخشية امتثال الطاعة واجتناب المعصية، وقوله 

َّ﴿التعليق بالمحال كقوله تعالى:  ّت  ُلََّّياِلجاََّّحا مََِِّّّفََّّاْْلاما  ، أي ال يمكن[40:األعراف] ﴾اْْلِيااِطََّّسا
 .(1)النار حتى يعوَد اللبُن في الضرع وهذا محال دخول من بكى من خشية اهلل 

                                                           

 كان" :عمار ابن وقال، (185ص الدارمي رواية - معين ابن تاريخ= عثمان الدارمي: "ثقة"، )يحيى بن معين، 
وقال النسائي:  ،(6/210:التهذيب تهذيب"، )ابن حجر، ضعيف فسماعه ببغداد منه سمع ومن يختلط أن قبل اثبتا 

، (1/633:الكاشف، وقال الذهبي: "من كبار العلماء"،)الذهبي، (17/226:الكمال تهذيب"ليس به بأس"، )المزي، 
، وأحمد فقال: "صالح الحديث ومن (5/251:والتعديل الجرحشعبة فقال: "صدوق"،)ابن أبي حاتم،  وتوسط فيه

، وابن (164ص وغيره المروذي رواية - الرجال ومعرفة العللأخذ عنه أوالا فهو صالح األخذ"، )أحمد بن حنبل، 
 اـصدوقا  انـك"  ، وابن حبان فقال:(11/480:بغداد تاريخخراش فقال: "صدوق اختلط بأخرم"، )الخطيب البغدادي، 

 القديم هـديثح فاختلط فحمل هـيجيئ بما يحدث وكان هـعقل ذهب حتى اشديدا  اـاختالطا  عمره آخر في اختلط أنه إال
 اختلط دوقـص، وابن حجر فقــال: "(48/ 2: نـالمجروحي"، )ابن حبـان، الترك قـفاستح يتميز ولم األخير هـبحديث

وتكلم في ، (344ص التهذيب تقريبابن حجر، )"،  الطـاالخت دـفبع دادـببغ هـمن عـسم من أن هـوضابط وتهـم لـقب
 "،حفظه غيرت قد أنه يعني الكتاب، يطالع وخمسين أربع سنة المسعودي رأيت" معاذ بن معاذ فقال: حفظه كل من:

نما (2/336الكبير: الضعفاء)العقيلي،  ا وا  ، وأحمد فقال: "سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديماا وأبو ُنعيم أيضا
 - الرجال ةومعرف العللاختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه بالبصرم والكوفة فسماعه جيد"، )أحمد بن حنبل، 

ة، ر القــاسم وعون مضطرب، وأبو زرعة فذكره في الضعفاء وزاد فقال: "أحـاديثه عن غي(1/325:اهلل عبد ابنه رواية
 حاتم أبوو  ،(151ص له الضعفاء أسامي كتاب الرازي ومعه زرعة ألبي البرذعي سؤاالتيهم كثيراا"، )أبو زرعة، 

 لجرحا)ابن أبي حاتم،  "،زمانه أهل من مسعود بن بحديث علمأ وكان سنتين أو بسنة موته قبل تغير": فقال
، ويعقوب بن سفيان الفسوي فقال: "مضطرب الحديث وتغير بآخرم"، )يعقوب بن سفيان الفسوي، (5/251:والتعديل
 اءالضعف"، )العقيلي، اضطراب حديثه في عمره، آخر في تغير" ، والعقيلي فقال:(2/655:والتاريخ المعرفة
وابن القطان الفاسي: "هو مختلط، اشتد ما أصابه من ذلك حتى كان ال يعقل، فضعف حديثه،  ،(2/336:الكبير

 الوهم يانبولم يتميز في األغلب ما ُرو َي عنه بعد اختالطه مما ُرو َي عنه في الصحة"، )ابن القطان الفاسي، 
 االغتباطابن العجمي في (، وسبط 72، وذكره العالئي في المختلطين )ص(4/176:األحكام كتاب في واإليهام

قلت: هو صدوق اختلط بآخرة، وضابطه أن من (، 282ص2، وابن الكيال في الكواكب النيرات )(205ص)
رواية ابن ماجه  في وهذا ال يضره في هذا الحديث، فقد تابعه سفيان بن عيينة سمع منه ببغداد فبعد الختالط،

أورده  عيسى بن طلحة:_(. 3107/ح رقم6/12(، ومسعر بن كدام في رواية النسائي )2774/ح رقم2/927)
؛ فالحديث إسناده حسنوعليه . (، وال يضره، فلم يرسل عن أبي هريرم 250العالئي في جامع التحصيل )ص

تقي إلى ير ف التخريج كما هو واضح من خالل وقد توبع ألجل عبد الرحمن المسعودي فهو صدوق اختلط بآخرم،
يحٌ وقد قال الترمذي عقب الحديث: "حَ  درجة الصحيح لغيره. يٌث َحَسٌن َصح  ، وصححه الحاكم، (1633"، )ح رقمد 
 (.7778(، وصححه األلباني فـي صحيح الجـامع الصغير )ح رقم2394ووافقه الذهبي )ح رقم

 .(5/215) األحوذي تحفةالمباركفوري، انظر:  (1)
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 :من النار على البتالء حجاب  الصبر _ ثانًيا
في عباده؛ وذلك أن طبيعة الحيام الدنيا، وطبيعة البشر  نة من سنن اهلل االبتالء سُ 

ة من ولقد بينت السنة النبوية جمليتعرض لها اإلنسان،  وشدائد فيها ال تخلو من مصائب ومحن
بنقص البتالء ا الصبر عليها يكون حجاباا وستراا للعبد من النار، منهااالحتساب فيها و االبتالءات 

ن ُكمَّْ﴿، قال اهلل تعالى: واألحباب واألصفياء األوالد بفقداألموال، واالبتالء  ابْلُوا نلا ََّّْوا َّاْْلاوِْفََِّّمناََّّءٍَّبِشا
ناْقٍصََّّوااْْلُوِعَّ ْمواالََِِّّمناََّّوا

ا
ْنُفِسََّّاْْل

ا
اِتََّّوااْْل را ََِّّوااثل ما اّشِّ ب ابِِريناََّّوا يناَّ(155َّ)َّالص  ِ اباتُْهمََّّْإِذااَّاَل  صا

ا
َُّمِصيباة ََّّأ

إِن اَّّلِل ََِّّإِن اَّقاالُوا ْهََِّّوا ُعوناََّّإَِلا ِْ ي: المراد بالثمرات ثمرات الحرث أو ف  سَ قال النَّ ، [156-155:البقرم] ﴾راا
 .(1)موت األوالد؛ ألن الولد ثمرم الفؤاد

األوالد هم ثمرات الفؤاد، وفلذات األكباد، وزينة الحيام الدنيا، وفقدهم مصيبة عظيمة، ف
للصبر على موتهم ثواباا جزيالا وأجراا عظيماا، السيَّما وأن الصبر على موتهم  لذلك جعل اهلل 

د   ي م وت   ل  » :َقالَ  ، النَّب ي   َعن   ،ُهَري َرَم  َأب ي َفَعن  سبب للنجام من النار،  ِلِمين   ِمن   ِْل ح   ال م س 
ث ة   ل دِ  ِمن   ث ال  ، ه  ت م سُّ  ال و   . (3)«(2)ال ق س مِ  ت ِحلَّة   ِإلَّ  النَّار 

 لمصيبة،ل يصبر ما القوم من إيمانه في فيكون يصاب قدويستفاد من الحديث أن المؤمن 
َلى ر،فصب المصائب عليه تكررت من صار فلذلك عليه، لتردادها يصبر وال  الثواب، زيلبج أو 
 هو هذاو  ه،بنفس يفديه أن يرضى قدف اإلنسان به سريُ  ما ل  جَ أَ بالذكر؛ ألنه من  الولدُخصَّ و 

 لصبرا على والحض المصائب أعلى إلى اهلل رسول قصد فلذلك والبهائم، الناس في المعهود
ت صَّ والثالثة داخلة في حيز الكثرم، وقد خُ والكبير والصغير، الولد يشمل الذكر واألنثى، ، و عليها
 اوجليا  ا، وقد جاء ذلك واضحا (4)ألنها أول مراتبها، وليس المراد منها الحصر والتخصيص ؛بالذكر

يد   َأب ي َعن  في الحديث  ل ب ن ا: ِللنَِّبيِّ  النِّس اء   ق ال تِ َقاَل:  الُخد ر ي   َسع  ل ي ك   غ  ، ع  ال  ع ل   الرِّج   ف اج 

                                                           
 .(1/144) التأويل وحقائق التنزيل مداركالنسفي، انظر:  (1)
ن ُكم   ا  ن  و ، والمراد بالقسم قوله تعالى: ال َيم ينُ  َوُهوَ  ال َقَسمُ  ب ه   َين َحلُّ  َماأي  :(ال ق س مِ  ت ِحلَّة  ) (2) أي  َوار ُدَها إ الَّ  م 

 .(1/429:في غريب الحديث واألثر النهايةالمرور على الصراط، )انظر: ابن األثير، 
{ همأيمان جهد باهلل وأقسموا}البخاري، صحيح البخاري، كتـاب األيمان والنذور، بـاب قــول اهلل تعـالى:  (3)
يلُ  َحدَّثََنا(، قال: 6656/ح رقم8/134، )[109:األنعام] َماع   ،أنس( )بن َمال كٌ  َحدَّثَن ي: َقالَ  ،)بن أبي أويس( إ س 

، اب ن  )محمد بن مسلم(  َعن   َهاب  ، اب ن  )سعيد(  َعن   ش  /ح 4/2028مسلم ) وأخرجه . ُهَري َرمَ  َأب ي َعن   الُمَسي ب 
 ( من1251/ح رقم2/73( من طريق يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس به )بنحوه(. وأخرجه البخاري )2632رقم
( من طريق 2632/ح رقم4/2028عن ابن شهاب الزهري به )بنحوه(. وأخرجه مسلم ) طريق سفيان بن عيينة 

 )بمعناه(.  أبي صالح السمان عن أبي هريرم
  .بتصرف (3/367)البخاري  صحيح شرحابن بطال،  (4)
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ًما ل ن ا ، ِمن   ي و  ًما ف و ع د ه نَّ  ن ف ِسك  ، ف و ع ظ ه نَّ  ِفيِه، ل ِقي ه نَّ  ي و   ِمن ك نَّ  م ا» :ل ه نَّ  ق ال   ِفيم ا ك ان  ف   و أ م ر ه نَّ
ر أ ة   ل ِده ا، ِمن   ث ال ث ةً  ت ق دِّم   ام  اًبال ه ا  ك ان   ِإلَّ  و  ر أ ة   ف ق ال تِ  «النَّارِ  ِمن   ِحج  : ف ق ال   و اث ن ت ي ِن؟ :ام 
  .(1)«و اث ن ت ي نِ »

 جنة،ال إال لها جزاء ال اكونه الولد، في المصيبة أجر عظموفي هذا الحديث دليل على 
 دليلفي الحديث كما أن ، (2)واحداا فقد من وكذلك النار من نجا وصبر اثنين أو ثالثة فقد فمن
 يرحموا أن استحال أجلهم،من  بآبائهم نزلت إذا الرحمة ألن؛ الجنة في المسلمين أطفال كون على
: في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك  إلى قول النبي أال ترى  بمرحوم   ليس من أجل من
، ِمن   النَّاسِ  ِمن   م ا» ِلم  فَّى م س  ل غ وا ل م   ث ال ث   ل ه   ي ت و  ، ي ب  ل ه   ِإلَّ  الِحن ث  نَّة   للَّه  ا أ د خ  لِ  الج  م ِتهِ  ِبف ض   ر ح 

في هذه  ، فقد صار األب مرحوماا بفضل رحمتهم وهذا على عمومه؛ ألن لفظه (3)«ِإيَّاه م  
 .(4)األحاديث لفظ عموم

 عليهم وسالمه اهلل صلوات األنبياء أوالد أما" قوله: (5)ي  ر  از  مَ ال  قد نقل النووي عن و 
 على العلماء فجماهير المؤمنين من سواهم من أطفال ماوأ ،الجنة في أنهم لى ع متحقق فاإلجماع
يناَّواَّ﴿: تعالى لقوله ،اقطعا  الجنة أهل من كونهم في اإلجماع جماعة ونقل بالجنة لهم القطع ِ َّاَل 
نُوا تُْهمََّّْآما باعا ي تُُهمََّّْواات  انٍََُّّذرِّ ِْلاْقنااَّبِإِيما

ا
ي تاُهْمََّّبِِهمََّّْأ اُذرِّ ما ْنااُهمََّّْوا َلا

ا
ِلِهمََِّّْمنََّّْأ ما ءٍََِّّمنََّّْعا ْ اَّاْمرِئٍََُّّك َََّّشا َّكاََّّبِما َا َّسا

 .(6)"[21:الطور] ﴾راِهي َّ

                                                           
(، 101رقم/ح 1/32البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب هل ُيجعل للنساء يوم على حدم في العلم؟، ) (1)

َبَهان ي   ب نُ ا)عبــد الرحمن(  َحدَّثَن ي: َقالَ  ،)بن الحجاج( ُشع َبةُ  َحدَّثََناقال:  ،)بن أبي إياس( آَدمُ  َحدَّثََنا قال: ، اأَلص 
َوانَ  َصال ح   َأَبا َسم ع تُ  يد   َأب ي َعن   ُيَحد ثُ  ،)السمــان( َذك  البخاري  وأخرجه.  )سعد بن مالك بن سنان( الُخد ر ي   َسع 

البخاري ه ــرجــاج به )مختصراا(. وأخــة بن الحجــن شعبــ( من طريق مسلم بن إبراهيم ع1249/ح رقم2/73)
عبد ــن اح بن عبد اهلل عــوضأبي عوانة ريق ــن طــ( م2633مـ/ح رق4/2028)(، ومسلم 7310مــ/ح رق9/101)

 األصبهاني به )بنحوه(.بن الرحمن 
 .(1/199) البخاري صحيح مختصر شرح القاري منارانظر: حمزم قاسم،  (2)
 .(99)سبق تخريجه، انظر: ص(، 1248/ح رقم2/73صحيح البخاري ) البخاري، (3)
 .(6/348) واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيدابن عبد البر،  انظر: (4)
هو أبو عبد اهلل محمد بن علي بن عمر التميمي المــازري، محدث، من فقهاء المالكية، ولد في مازر  :يِّ رِ ال م ازِ  (5)

ـــــ وكـانت وفـاتـه بالمهديــة، له العديد من المصنفات منها المعلم هــ536هــــــ، وتوفي سنـة 453بجزيرم صقليـة سنـة 
يضاح المحصول في علم األصول، وله العديد من بفوائد مسلم، والكشف واإلنباء في الرد على اإلحياء  للغزالي، وا 

 .(6/277: المـاألع)انظر: الزركلـي، الكتب في األدب. 
 .(16/183) مسلم على النووي شرحالنووي، انظر:  (6)
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ت عن الصبر على مو  عظيم، وال يقل أهمية البنات له شأن على تربية  الصبر كما أن 
(1)َهن يَّ ال جُ  َعام ر   ب ن   َعن  ُعق َبةَ النجام من النار فَ  منهما سبب من أسباب الا ن كاألوالد، حيث إ

، 
ق ال   م ن  »: َيُقولُ   اللَّه   َرُسولَ  َسم ع تُ : َقَالَ  ث   ل ه   ك ان   م ن  : م رَّةً  ك ان ت  و  ، ث ال  ب ر  ف   ب ن ات  ، ص  ل ي ِهنَّ  ع 

س ق اه نَّ  ف أ ط ع م ه نَّ  ك س اه نَّ  و  اًبا ل ه   ك نَّ  ِتِه،ِجد   ِمن   و   .(2)«النَّارِ  ِمن   ِحج 
 سائر وعلى نعليه والصبر ويستفاد من الحديث فضل اإلحسان إلى البنات والنفقة عليهن

ألن البنات يغلب عليهن  البنات بالذكر في الحديث دون األوالد؛ ، وقد خصَّ النبي أمورهن
 الرأيفي  ةوجزال دنـالبفي  قوم منلما لديهم  الذكور بخالف ،أنفسهن بمصالح القيام عن الضعف
مكان   .(3)والاألح أكثر في االتي ُيحتاج إليه األمور في التصرف ةيوا 

 مات دون األوالد؛ أن الناس كانوا يكرهون البنات، وكان أحدهالبن ـل إن سبب تخصيصوقي
إِذاا﴿حالهم:  واصفاا ، كما قال اهلل إذا بشر باألنثى ظل وجهه مسوداا اََّّوا ُدُهمََّّْبُّشِّ حا

ا
ََّّأ ْنثا

ُ
ل ََّّبِاْْل َّظا

ُههَُّ ْْ اَّوا ِظيم ََّّواُهواََُّّمْسوادًّ تاوااراى(58َّ)َّكا ْومََِِّّمناََّّيا اَُّسوءََِِّّمنََّّْالْقا اََّّما ُيْمِسُكهََُّّبِهََِّّبُّشِّ
ا
ََّّأ ا مََُّّْهونٍََّّلَعا

ا
هََُّّأ َِّفََّّياُدس 

ااِبَّ ََّّالُّت  لا
ا
اءاََّّأ اَّسا ُْكُموناََّّما ، قال المفسرون: كان من صنيع مشركي العرب في [59-58:النحل] ﴾ُيا
يبقي  ذا ُبشر باألنثىخشية الفقر والعار، وكان أحدهم إة أنهم يدفنون اإلناث وهن أحياء الجاهلي

كه على ُهون   وجهه مسوداا كظيماا ممتلئاا هماا وغماا وغيظاا من ُسوء ما ُبشر به، ال يدري أُيمس 
 . (4)كناية عن الهوان والذل أم َيُدسُُّه ويخفيه في التراب

، يصوالتخص الحصرالتعدد ال على سبيل بالذكر على سبيل  الثالث قد خص النبي و 
 َعن  و َي رُ  ل والكثير، ومما يتبين به ذلك مااالبتالء بالبنات بالشيء القليفالحديث عام يشمل 

َي اللَُّه َعن ُهاَعائ َشَة  ل تِ : َقاَلت   ،َرض  ر أ ة   د خ  ، ل ه ا اب ن ت انِ  م ع ه ا ام  أ ل  ي ر   ش ي ًئا ِعن ِدي ت ِجد   ل م  ف   ت س   غ 
ر ة ، ط ي ت ه ا ت م  ل م   اب ن ت ي ه ا، ب ي ن   ف ق س م ت ه ا ِإيَّاه ا، ف أ ع  ، مَّ ث   ِمن ه ا، ت أ ك ل   و  ، ق ام ت  ت  ر ج  ل   ف خ    النَِّبيُّ  ف د خ 
ل ي ن ا، ت ه   ع  ب ر  ء   الب ن اتِ  ه ِذهِ  ِمن   اب ت ِلي   م نِ : »ف ق ال   ف أ خ   .(5)«النَّارِ  ِمن   ت رًاسِ  ل ه   ك نَّ  ِبش ي 

                                                           
 (.76)سبقت ترجمته، انظر: ص: ع اِمر   ب نِ  ع ق ب ة   (1)
)سبق تخريجه ودراسته،  إسناده صحيح (،17403/ح رقم28/622) أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل (2)

 (.96انظر: ص
 .(10/429)الباري  فتحانظر: ابن حجر،  (3)
 بتصرف. (17/229)في تأويل القرآن  البيان جامعالطبري،  (4)
/ح 2/110، صحيح البخاري، كتاب الزكام، باب اتقوا النار ولو بشق تمرم والقليل من الصدقة، )البخاري (5)

، ب نُ  ب ش رُ  َحدَّثََنا(، قـال: 1418رقم َبَرَنا: َقالَ  ُمَحمَّد  َبَرَنا ،)بن المبارك( اللَّه   َعب دُ  َأخ  )محمد  َعن   ،)بن راشد( رٌ َمع مَ  َأخ 
،بن مسلم( ا ، ب ن   َبك ر   َأب ي ب نُ  اللَّه   َعب دُ  َحدَّثَن ي: َقالَ  الزُّه ر ي  م  َومَ  َعن   َحز  يَ  َعائ َشةَ  َعن   ،()بن الزبير ُعر   اللَّهُ  َرض 

 =( من طريق سلمة بن سليمان عن عبد اهلل بن المبارك به )بنحوه(.2629/ح رقم4/2027مسلم ) وأخرجهَعن َها. 
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هن وعلى والصبر علي ،ويستفاد من هذا الحديث فضل اإلحسان إلى البنات والنفقة عليهن
من البنات بشيء يص دق على الكثير والقليل من االبتالء  يَ من ابُتل   قول النبي سائر أمورهن، و 

 بالبنات، ويتناول البنت الواحدم؛ ألن اإلحسان إليها ستر من النار يوم القيامة.
 الشرع فجاء البنات يكرهون الناس ألن ؛ابتالءا  رسول اهلل  سماه إنماوقال النووي: 

 كرذُ  بما ،لهنقت والنهي عن ،والنفقة عليهن ،واإلحسان إليهن ،إبقائهن في ورغب ذلك عن بزجرهم
 .(1)واإلحسان إليهن عليهن الصبر في نفسه جاهدلمن  الموعودالعظيم  الثواب من

 الو ويحسن إليهن،  ،بمن يريد الفرار من النار أن يعتني بتربية بناته ويصبر عليهن يُّ ر  حَ فَ 
كما يقول بعض العامة "هم البنات للممات"، بل هن طريق للحجاب والستر من النار؛ ألن  يقول

 الصبر على عظيم أجره وثوابه عظيم.
 :اْلمر بالمعروف والنهي عن المنكر _اثالثً 

وفضلها على غيرها من األمم السالفة، حتى  األمين محمد  أمة النبي ز اهلل ميَّ لقد 
أال  مرسلينلالتكاليف، تكليف األنبياء وا فت بخيرنها ُكل  أل إال ذلك لشيءُجعلت خير أمة، وليس 

رْياََُّّكنْتُمَّْ﴿ :تعالى اهلل وهو األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ةٍََّّخا م 
ُ
ْ ََّّأ ْا ْخِر

ُ
ُمُروناَّتاََّّلِلن اِسََّّأ

ْ
َّْأ

ْعُروِفَّ ْوناََّّبِالْما تانْها ِنََّّوا رََِّّعا أال يعذب القرى وهي  واقتضت سنة اهلل  ،[110:عمران آل] ﴾الُْمنْكا
ا﴿قائمة على هذه الفضيلة العظيمة، قال تعالى:  ما ناََّّوا ب كاَََّّكا اَّبُِظلْمٍََّّالُْقراىََِّلُْهِلكاََّّرا ْهلُها

ا
أ َّوا

من عقاب اهلل  سبب للنجام مر بالمعروف والنهي عن المنكراألكما أن ، [117:هود] ﴾ُمْصِلُحوناَّ
ا﴿ قال اهلل تعالى: ،اآلخرم ه فيفي الدنيا، بل ومن عذاب اُسواَّفالام  اَّن ُرواَّما ْْنايْنااَّبِهََُِّّذكِّ

ا
ََِّّأ ْوناََّّيناَّاَل  نْها َّيا

ِنَّ وءََِّّعا ْذنااَّالس  خا
ا
أ يناََّّوا ِ لاُمواَّاَل  اٍبََّّظا ذا بالمعروف  ، ومما يؤكد أن األمر[165:األعراف] ﴾بائِيٍسََّّبِعا

َي اللَّهُ َعن ُها َعائ َشةَ َعن  ما ُرو َي للتَّزحزح عن النار والنهي عن المنكر سبب  : َقاَل َرُسوَل َقَاَلت ،َرض 
ح  » : اهلل   ، ف م ن  ك بَّر  اهلل ، و  ِثِمائ ِة م ف ِصل  ث ال  ل ى ِستِّين  و  ِلق  ك لُّ ِإن س ان  ِمن  ب ِني آد م  ع  ِمد  ِإنَّه  خ 

ت غ ف ر  اهلل ، و ع ز   س بَّح  اهلل ، و اس  رًا ع ن  ط ِريِق النَّاِس، أ  اهلل ، و ه لَّل  اهلل ، و  ج  ك ًة أ و  ع ظ ًما ل  ح  و  ش و 
م   ِثِمائ ِة السُّال  ، ع د د  ِتل ك  السِّتِّين  و الثَّال  وف  أ و  ن ه ى ع ن  م ن ك ر  ى، ع ن  ط ِريِق النَّاِس، و أ م ر  ِبم ع ر 

ز ح  ن ف س ه  ع ِن النَّارِ  ق د  ز ح  ِئذ  و  م  ِشي ي و   .(2)«ف ِإنَّه  ي م 

                                                           

عن ابن شهاب الزهري به )بنحوه(.  شعيب بن أبي حمزممن طريق ( 5995/ح رقم8/7وأخرجه البخاري )= 
َي اللَُّه َعن ُها )بمعناه(.ــائشـــن عــن طريق عمر بن عبد العزيز عـ( م2630/ح رقم4/2027ه مسلم )ــرجـوأخ  ة َرض 

 .(16/179) مسلم على النووي شرحانظر: النووي،  (1)
 (.178، انظر: صسبق تخريجه)(، 1007/ح رقم2/698مسلم، صحيح مسلم ) (2)
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أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتزحزح  ففي الحديث إشارم واضحة إلى
او  علواااألمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بفي عن النار يوم القيامة؛ ألن  رفعةا و  صالحا

 في ينوالتمك للنصر سبب المنكر عن والنهي بالمعروف األمروليس ذلك فحسب بل إن  ،لألمة
يناَّ﴿: تعالى اهلل قالكما  الدنياالحيام  ِ ن اُهمََّّْإِنََّّْاَل  ك  رِْضََِّّفََّّما

ا
قااُمواَّاْْل

ا
ةاََّّأ َلا آتاُواَّالص  ةاََّّوا َكا ماََّّالز 

ا
أ َُّرواوا

ْعُروِفَّ ْواَّبِالْما ناها ِنََّّوا رََِّّعا  .[41:الحج] ﴾الُْمنْكا
 :الرفق واللين والرحمة_ رابًعا

التي يجب أن ومحاسن الصفات واآلداب،  ،من مكارم األخالقالرفق واللين والرحمة 
 بلغأ التأثير ليكون المنكر؛ونهيهم عن من يتصدى لدعوم الناس إلى المعروف يتحلى بها 
أوصى اهلل أنبياءه بالرفق واللين مع أقوامهم مهما طغوا وتجبروا؛ ألنه أدعى وقد  أقوى، واالستجابة

ضالل والغي إلى نور الحق والرشاد، فهذا إلى استمالة قلوبهم وهدايتها، فيخرجوا من ظلمات ال
ارون هفرعون الذي بلغ ما بلغ من الطغيان والتكبر على اهلل، عندما أرسل اهلل له موسى وأخاه 

باا﴿: ، حيث قال تعالىالموعظة باللينله كراه باهلل، أمرهم أن يزينوا ذَ يُ ل   ََّّاْذها ْوناَّفِرََّّْإَِلا ََّّإِن هََُّّعا غا َّطا
(43َّ)َّ ََُّّفاُقولا ِّنًاَّقاْوًلََّّلا ل هَََُّّلا رََُّّلاعا ك  تاذا وََّّْيا

ا
ََّّأ ْشا  لق سيد المرسلينوقد تزين بهذا الخُ ، [44،43:طه] ﴾ُيا

تعالى في  من أصحابه، قال ا قريبا سهالا  هيناا ليناا وكان ،كان يحب الرفق في كل أمورهف   محمد
اوَّْ﴿ حقه: ل ََّّوا اَُّكنْ ا ََّّفاظًّ ِليظا ََّّغا َِ

لْ واَّالْقا ْنفاض  ْولِكاََِّّمنََّّْلا ، وألهمية هذا الُخلق [159:عمران آل] ﴾حا
لحديث من أسباب التحريم على النار يوم القيامة، ففي ا اورفعة  شأنه جعله اهلل تعالى سببا  ،العظيم
ُعود   ب ن   اللَّه   َعب د   َعن   ِبر ك م   أ ل  » :اللَّه   َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ،َمس  ر م   ِبم ن   أ خ  ل ى ي ح   ِبم ن   و  أ   النَّارِ  ع 
ر م   ل ي هِ  ت ح  ، ع  ل ى النَّار   .(1)«س ه ل   ه يِّن   ق ِريب   ك لِّ  ع 

                                                           
 (،2488/ح رقم4/654الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، لم يذكر اسم الباب، ) (1)
َشام   َعن   ،)بن سليمان( َعب َدمُ  َحدَّثََنا: َقالَ  )بن السري( ادٌ ــَهنَّ  اــَحدَّثَنَ  ال:ــق َوَم، ب ن   ه   َعن   ُعق َبَة، ب ن   وَسىمُ  َعن   ُعر 

و ب ن   اللَّه   َعب د   ر  ، َعم  ي  د  من طريقه  (2/596السري في الزهد )بن هناد وأخرجه  .َمس ُعود   ب ن   اللَّه   َعب د   َعن   اأَلو 
وأخرجه ابن  من طريق عبدم بن سليمان به )بنحوه(. (409/ح رقم1/272شيبة في مسنده ) ابن أبيبه )بنحوه(. و 

( 5053/ح رقم8/467( من طريق عبد اهلل بن عون، وأبو يعلى )97/ح رقم1/88)أبي الدنيا في مدارام الناس 
/ح 13/533(، والبيهقي في الشُّعب )469/ح رقم2/215ابن حبان )طريق عبد اهلل بن عمر بن أبان، وأخرجه  من
 نحوه(.ب( من طريق يحيى بن معين، ثالثتهم )عبد اهلل، وعبد اهلل، ويحيى( عن عبدم بن سليمان به )10738رقم

(، والطبراني في الكبير 470/ح رقم2/216(، وابن حبان )67/ح رقم1/42وأخرجه الخرائطي في مكارم األخالق )
/ح 7/52أحمد ) وأخرجه ( من طريق الليث بن سعد عن هشام بن عروم به )بنحوه(.10562/ح رقم10/231)

 وله شاهد من حديث )بمعناه(. ـد بن عبد الرحمن الجمحي عن موسى بن عقبة به( من طريق سعي3938رقم
  =،، ووافقه الذهبيفي المستدرك ( )بمعناه(، وصححه الحاكم435/ح رقم1/215أخرجه الحاكم )، أبي هريرة 
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 لم البد أن يكون قوله للناس ليناا حسناا، ووجهه منبسطاا طلقااأن المسيستفاد من الحديث 
يمن غير مداهنة، ومن غير أن يتكمع عامة الناس  هبه؛ مذ لم معهم بكالم يظن الناس أنه ُيرض 

، "اَلُه َقو الا َلي نا  َفُقوالتعالى قال لموسى وأخاه هارون حينما أرسلهما إلى فرعون: "سبحانه و ألن اهلل 
 فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون، والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما اهلل 

 .(1)باللين معه
 :(2)ابن القيم في نونيته حين قال هُ منظَّ وما أجمل ما 

 ُيعطيهُم بالر فق فوق أمان     وهو الرفيق يحبُّ أهل الر فق بل 
 :رد الغيبة عن أعراض المسلمين _خامًسا

رد الغيبة عن أعراض المسلمين ُخلق من األخالق الكريمة التي يجب أن يتحلى به 
اللين و اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وينبغي أن يكون رد الغيبة عن المسلمين بالرفق 

رشاد قلوب، وتأليف ال والرحمة، وليس بالغلظة والقسوم؛ ألنه أقوى تأثير في رد المنكر وتغييره، وا 
وليس ذلك إال ألنها سبب ، كما أن الغيبة ُخلٌق مذموم، ذمه اهلل  الناس إلى الحق والصواب،

                                                           

(، والطبراني 1853/ح رقم3/379أخرجه أبو يعلى )وشاهد من حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، = 
وقال أبو زرعة الوهم قاال: هذا خطأ، حيث حاتم وأبو زرعة وأعله أبو ، ( )بنحوه(837/ح رقم1/256في األوسط )

قال عنه  واْلسناد فيه: _ هشام بن عروة:(. 5/80العلل: ابن أبي حاتم،انظر: )فيه من عبد اهلل بن مصعب، 
ولكـن ال يضره، فهو ممن احتمل العلماء  ،(573ص التهذيب تقريبابن حجر، ، )"دلس ربما فقيه ثقةابن حجر: "

، (26ص المدلسين طبقاتابن حجر، )انظر:  في المرتبة األولى من مراتب المدلسين،ابن حجر  هتدليسهم، وذكـر 
(، وال يضره؛ ألنه لم يرسل 111(، والعالئي في جامع التحصيل )ص230وأورده ابن أبي حاتم في المراسيل )ص

ا تغير واختلط، ورده العالئي فقال: "ذكر يحعن موسى بن عقبة، و   هذاو يى بن القطان فيما نقله العالئي أن هشاما
ن ،مطلقاا حجة هو بل ،له المتابع لعدم به، عبرم ال القول  فيه ؤثري لم الذي القسم من فهو ما شيء وقع كان وا 
 . (126ص المختلطين "، )العالئي،ذلك من شيء

ولكن ال يضره، فهو ممن  ،(26)ص المدلسين المرتبة األولى من طبقاتن حجر في ذكره اب _موسى بن عقبة:
:عبد اهلل بن عمرو _ احتمل العلماء تدليسهم. ِديِّ ، روى عن عبد اهلل بن مسعود، وروى عنه موسى الكوفي اْل و 

وقال  ،(5/55الثقات:ابن حبان، )ذكـــره ابن حبــان في الثقــات،  ،(15/373:الــالكم تهذيببن عقبــة، )المزي، ا
عيف؛ وعليه فالحديث إسناده ضقلت: هو مجهول. ، (316ص التهذيب تقريبابن حجر: "مقبول"، )ابن حجر، 

د ي  عبد اهلل بن عمرو  لجهالة في سننه  وقد حسنه الترمذي وللحديث شواهد يتقوى بها إلى الحسن لغيره.، اأَلو 
، (2/614الصحيحة: السلسلةاأللباني، الشواهد"، ) هذه بمجموع صحيح(، وقال األلباني: "الحديث 2488)ح رقم

 (.470وصححه شعيب األرنؤوط بشواهده )ح رقم
 .(2/16)انظر: القرطبي، الجامع ألحكام القرآن  (1)
 .(208ص)متن القصيدم النونية ابن القيم،  (2)
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مثلها بمثال قبيح، وهو أن يأكل الرجل لحم أخيه  في المهالك، وذهاب الحسنات، بل إن اهلل 
َّ﴿حال موته، قال تعالى:  ََّّوالا َْ ْغتا ََّّباْعًضاَّباْعُضُكمََّّْيا  َ ُُيِ

ا
ُدُكمََّّْأ حا

ا
نََّّْأ

ا
ُكلاََّّأ

ْ
ْماََّّياْأ ِخيهََِِّّلا

ا
يْتًاَّأ َُّفاكاََّّما َّرِْهتُُمُو

ََّّاّلل اََّّإِن ََّّاّلل اََّّواات ُقوا الغيبة والوقوع في عرض المسلم، رم ولعظيم جُ  ،[12:الحجرات] ﴾راِحيم ََّّتاو اب 
 ،عن عرض المسلم ورد الغيبة عنهب   ذَّ الاإلسالم على  ث، حبين الناس عظم أثرها في المجتمعو 

ى ذلك ، ويتجليوم القيامة نارالالنجام من وهو  واألجر العظيم، أال الجزيل الثواب ورتب على ذلك
َداءَ  يَأب  َعن  في الحديث  (1)الدَّر 

  َعن  النَّب ي ، :ِهِه » َقاَل ج  م ن  ر دَّ ع ن  ِعر ِض أ ِخيِه ر دَّ اللَّه  ع ن  و 
م  الِقي ام ةِ   .(2)«النَّار  ي و 

                                                           
د اِء: أ ِبو (1) بن عامر، وقيل: بن مالك، وقيل: بن ثعلبة، وقيل: بن قيس بن زيد، أبو الدرداء األنصاري،  عويمر الدَّر 

 وشهد ،إسالمه تأخر؛ لاأحدا  يشهد لم إنه: قيل وقد. المشاهد من بعدها وما اأحدا  شهدصحابي مشهور بكنيته، 
، وتوفي سنة ثمان وثالثين، واألشهر واألصح أنه توفي في خالفة العلماء الحكماء أحد كان. بعدها وما الخندق
 (. 3/1228،1227. )انظر: ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب: عثمان

 (، 1931/ح رقم4/327الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، ) (2)
َمدُ  َحدَّثََنا قال: َبَرَنا: َقالَ  )المروزي( ُمَحمَّد   ب نُ  َأح  )عبد اهلل بن  النَّه َشل ي   َبك ر   َأب ي َعن  ، الُمَباَرك   اب نُ )عبد اهلل(  َأخ 

ُزوق   َعن   ،قطاف( ، َبك ر   َأب ي َمر  َداء   ُأم   َعن   التَّي م ي  َداء   َأب ي َعن   ،)هجيمة بنت حيي( الدَّر  أحمد  وأخرجه. الدَّر 
(، وفي 250/ح رقم1/152( من طريق علي بن إسحاق، وابن أبي الدنيا في الصمت )27543/ح رقم45/528)

( 7229/ح رقم10/101( من طريق أحمد بن جميل، والبيهقي في الشُّعب )114/ح رقم1/34ذم الغيبة والنميمة )
المبارك به )بلفظه(. وأخرجه أحمد من طريق أحمد بن حجاج، ثالثتهم )علي، وأحمد، وأحمد( عن عبد اهلل بن 

/ح 1/34(، وفي ذم الغيبة والنميمة )239/ح رقم1/147(، وابن أبي الدنيا في الصمت )27536/ح رقم45/523)
( من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء جهيمة 134/ح رقم1/362(، والخرائطي في مكارم األخالق )114رقم

(، 28/ح رقم1/44(، وفي مسنده )25539/ح رقم5/230شيبة )بنت حيي به )بمعناه(. وأخرجه ابن أبي 
عب شُّ ال(، وفي 16684/ح رقم8/290البيهقي في الكبرى )(، و 885/ح رقم1/291والخرائطي في مكارم األخالق )

ق بالل بن عويمر من طري( 5289/ح رقم4/2104وأبو ُنعيم في معرفة الصحابة )(، 7228/ح رقم10/101)
: واْلسناد فيه:بن مالك )بمعناه(.  عن أبي الدرداء عويمر  عبد قيلسمه فاخُتل َف في ا الكوفي _أبو بكر النَّه ش ِليُّ

، نهشل بنى لىإ والنَّه َشل يُّ نسبة ،بن قطاف معاوية وقيل بن قطاف، وهب وقيل قطاف أبي ابنوقيل  قطاف بن اهلل
عبد الرحمن بن مهدي فقال:  وثقه[، (13/225) األنساب، السمعاني، (33/156) الكمال تهذيب]انظر: المزي، 

، وابن معين فقال: "ثقة"، وقال مرم: "كوفي ثقة"، (33/158:الكمال تهذيب"من ثقات مشيخة الكوفة"، )المزي، 
 سؤاالت(، وأحمد فقال: "ثقة"، )أحمد بن حنبل، 3/480،334رواية الدوري: –)يحيى بن معين، تاريخ ابن معين 

 - الرجال ومعرفة العلل، وقال في موضع آخر: "كوفي ثقة"، )أحمد بن حنبل، (314ص أحمد لإلمام داود أبي
، وأبو داود فقال: (2/390:الثقات، والعجلي فقال: "ثقة وكان يرى اإلرجاء"، )العجلي، (3/99:اهلل عبد ابنه رواية

 ،(208ص والتعديل الجرح في داود ألبي اآلجري سؤاالت"ثبت في الحديث إال أنه مرجئ"، )أبو داود السجستاني، 
 ، والدارقطني فقال: "من الثقات"،    = (3/180:والتاريخ المعرفةويعقوب بن سفيان فقال: "ثقة"، )يعقوب الفسوي، 
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ن وبيَّ  ،نار جهنم يوم القيامةويستفاد من الحديث أن رد الغيبة عن المسلمين سبب في رد 
ومما يؤكد ذلك ما قاله  والنصيحة،ين لأن رد الغيبة عن المسلمين يكون بالرفق وال النبي 

ول ، فرد  قأخيه سمع من يعيبمن بأن ...": في شرحه لذب المسلم عن عرض أخيهالصنعاني 
 .(1)العائب المغتاب، وذلك بنصيحة له أنه ال يحل له القول، أو ببيان كذب ما قاله"

ا نص الحديث قد و  اليد أن بوال يكفي أن يشير ا في رد الغيبة عن المسلم، صريحا نصا
كما دلت  افإنه احتقار للمذكور بل ينبغي الذب عنه صريحا  ،اسكت أو بحاجبه أو رأسه وغير ذلك

 .(2)"عليه األخبار
 سادًسا_ إماطة اْلذى عن الطريق:

ومن لة، والصفات النبي، واآلداب الرفيعة ،األخالق الحميدمالتَّحلي ب لقد حث اإلسالم على
 اإلسالم ورغ ب أهلهإليه دعا وُخلق رفيع،  ،أدب راق  ة األذى عن الطريق فهو تلك اآلداب إماط

في امتثاله، وهو من أعمال البر التي تستوجب لفاعلها الخير والبركة، وبالرغم من بساطة هذا 
تي من األعمال ال هعلم قد رتب عليه الفضل العظيم، فجاألدب وسهولة التزامه، إال أن اإلسال

                                                           

 هــوتوسط في، (2/414:اشفــالكة"، )الذهبي، ــال: "ثقــ، والذهبي فق(3/146:دارقطنيــال سنن)الدارقطني،   = 
، والذهبي فقال: "صدوق تكلم (9/344:والتعديل الجرححديثه"، )ابن أبي حاتم،  يكتب صالح شيخأبو حاتم فقال: "

، ــان"الح الحديث تكلم فيه ابن حبـ: "صــال في موضع، وق(2/773:الضعفاء في المغنيفيه ابن حبان"، )الذهبي، 
 (4/496:االعتدال ميزان : "حسن الحديث صدوق"، )الذهبي،، وقال مرم(568ص موثق وهو فيه تكلم من)الذهبي،

ابـن سعد فقــال:  هـوتكلم في ،(625ص التهذيب تقريبابن حجر، ) ،"اءـباإلرج رمي صدوق" :فقـال ابن حجرو 
، (6/355:الكبرى الطبقات"، )ابن سعد، يستضعفه من ومنهم، أحاديث له وكانت ناسكاا اعابدا  وكان "كـان مرجياا،

وعثمان بن سعيد الدارمي فقال: "ليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره"، 
 ارص حتى التقشف عليه غلب فاضالا  اصالحا  اشيخا ، وابن حبان فقال: "كان (2/114:الكبرى السنن)البيهقي، 

: هو ثقة مرجئ، ولكن ل قلت، (3/145:المجروحين"، )ابن حبان، به االحتجاج فبطل ويخطىء يعلم وال يهم
 ل يوافق بدعته. هذا الحديث  يضره ذلك؛ ْلن

 (،27/375:تهذيب الكمالالمزي، ) روى عن أم الدرداء، وروى عنه أبو بكر النهشلي،_ مرزوق أبو بكر التيمي: 
قال ، و (2/252الكاشف:"، )الذهبي، ثقة(، وقال الذهبي: "7/487ذكره ابن حبان في الثقات، )ابن حبان، الثقات:

لى مجهول الحال أقرب، واهلل مقبول، و قلت: هو ، (525التهذيب ص تقريبحجر، "مقبول"، )ابن ابن حجر:  ا 
ن قبل شهر ، وقد ُتوبع فيه موهو مقبول ا أبا بكر التيميألن فيه مرزوقا إسناده ضعيف؛ وعليه فالحديث  أعلم.

ي في حسنه الترمذوقد  فيرتقي إلى الحسن لغيره.بن حوشب متابعة تامة كما هو واضح من خالل التخريج، ا
ال فمرزوق هذا مجهول"، (، وتعقبه األلباني فقال: "لعله حس  1931)ح رقمسننه  نه بحديث شهر بن حوشب، وا 

 (.27543"، )ح رقمرهــلغي حسند أحمد: "(، وقال األرنؤوط في تحقيقــه لمسن2/50)األلبــاني، السلسلة الصحيحــة:
 .(6/559) التحبير إليضاح معاني التيسيرالصنعاني،  (1)
 (.12/ 6فيض القدير )انظر: المناوي،  (2)
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َي اللَُّه َعن ُها ةَ ـَعائ شَ َعن  فَ ار، ـة وأنهـعن النار، فيفوز بجن ُتزحزح صاحبها َرُسوَل َقاَل : تلَ اَ قَ  ،َرض 
ح  » : اهلل   ، ف م ن  ك بَّر  اهلل ، و  ِثِمائ ِة م ف ِصل  ث ال  ل ى ِستِّين  و  ِلق  ك لُّ ِإن س ان  ِمن  ب ِني آد م  ع  ِمد  ِإنَّه  خ 

ك ًة أ و  ع ظ   رًا ع ن  ط ِريِق النَّاِس، أ و  ش و  ج  ل  ح  ت غ ف ر  اهلل ، و ع ز  س بَّح  اهلل ، و اس  ا مً اهلل ، و ه لَّل  اهلل ، و 
م ى، ع ن   ِثِمائ ِة السُّال  ، ع د د  ِتل ك  السِّتِّين  و الثَّال  وف  أ و  ن ه ى ع ن  م ن ك ر   ط ِريِق النَّاِس، و أ م ر  ِبم ع ر 

ز ح  ن ف س   ق د  ز ح  ِئذ  و  م  ِشي ي و   .(1)ع ن  النَّاِر" ف ِإنَّه  ي م 
 عن النار يوم القيامة،أشار هذا الحديث إلى أن إماطة االذى عن الطريق سبب للتَّزحزح 

؛ ألن فيها الخير العظيم والنفع الجزيل لعموم المسلمين، بهذا الفضل العظيم ها اهلل وقد خصَّ 
ََذى َعن الطَّر يق، ه ي  كما وأنها أدنى شعب اإليمان، ومما يؤكد ذلك ما قاله العيني: "إَماَطة األ 

يَمان، َفإ ذا َكاَن اهلل  ن شوك من يش كرلى اتعأدنى شعب اإل   الطَّر يق،  َعبده َويغ فر َلهُ على إ َزاَلة ُغص 
 . (2)َفاَل يد ر ي َما َلُه من ال فضل َوالثََّواب إ ذا فعل َما َفوق َذل ك"

ومن خالل ما سبق يتبين لي أن السنة النبوية ذكرت جملة من األخالق واآلداب المنجية 
، والصبر على موت األوالد، والصبر على من النيران، وهذه األخالق واآلداب هي خشية اهلل 

تربية البنات واإلحسان إليهن، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرفق واللين والرحمة، ورد 
ماطة األذى عن الطريق.  الغيبة عن أعراض المسلمين، وا 

                                                           
 (.178)سبق تخريجه، انظر: ص(، 1007/ح رقم2/698مسلم، صحيح مسلم ) (1)
 .(5/172) عمدم القاري شرح صحيح البخاري لعيني،ا (2)
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َةَ مَ اتَ الخَ 

الحمد هلل الذي تتُم بنعمته الصالحات، والصالة والسالم على هادي البشرية، وخير 
 البرية، محمد بن عبد اهلل، وبعد: 

تعالى  ، فما كان من صواب فمن فضل اهللكتابته في هذا البحثفهذا ما كنت أود 
ني مستغفٌر  ، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، واهلل ورسوله وتوفيقه منه بريئان، وا 

 ، ويأبى اهلل سيانبالخطأ والن م  س  اهلل العظيم من الخطأ والزلل، وهذا هو حال اإلنسان الذي اتُ 
إلى المبذول في هذا البحث أن يكون الكمال إال له سبحانه، وقد استخلصت بعد هذا الجهد 

 :النتائج والتوصياتأهم جملة من 
_َأهمَ َ:هي،ََوالنتائجأوًلا

تعريفي للجنة إنما هو وصٌف تقريبٌي لها بما اشتمل عليه الكتاب والسنة من ذكر بعض  أن .1
ن كان بعض أهل العلم جامع  مانع   عرف الجنة بتعريف  وصفهما لها، وال يمكن لي أن أ ، وا 

؛ ألن األصل في التعريف للشيء مبنٌي على معرفة فإن تعريفهم لها  قد عرفها قاصر 
؛ ألن أمر الجنة أمر عند أحد  منابه معرفة كاملة، وهذا غير موجود   فالُمع رِّف للُمع ر  

  لغيبية ليست ألحد  إال هلل تعالى.غيبي، والمعرفة التامة لألمور ا
، حيث قال: ما نطق به الوحي على لسان رسول اهلل  وعليه فإن أجمع ما قيل في الجنة .2

ل ى » :الل ُه  ق ال   ط ر  ع  ْيٌن ر أ ْت، و ال  ُأُذٌن س م ع ْت، و ال  خ  ين  م ا ال  ع  ال ح  ي الص  ب اد  أ ْعد ْدُت ل ع 
﴾ : » ثم قال« ق ْلب  ب ش ر   ْن ُقر ة  أ ْعُين  ا ُأْخف ي  ل ُهْم م  ْئُتْم: ﴿ف ال  ت ْعل ُم ن ْفٌس م  ف اْقر ُءوا إ ْن ش 
 .[«17]السجدة:

لطائعين له، من عباده ا ، وال تكون إال لمن اختصه اهلل ثواب المقيموال النعيمالجنة دار  .3
، دار البوار وخاتمة العذابجهنم  أّن نارباألعمال الصالحات، و الساعيين لرضوانه تعالى 

في عنهم ، ولعصاته الذين لم يعُف ألعدائه والمتمردين على شريعته أعدها اهلل التي 
 .بادئ األمر

الموجبة لدخول الجنان، والمنجية من جحيم النيران يزيد من دافعية  التعرف على األسباب .4
رحمن، والبعد اإلنسان وحماسيته للسعي إلى هذا السبب؛ ليصل إلى بر األمان وجنة ال

ر ص  النبي  ، وتحريضهم على  على حث الصحابة الكرام والنجاة من النيران، ولذا ح 
 امتثال هذه األسباب والت عرف عليها.
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ر ص  ق .5 ، فامتثلوا هذه األسباب على امتثال أمر اهلل تعالى ورسوله   الصحابةد ح 
، فنالوه وفازوا بجنانه ونعيمه، وفي وجعلوها واقًعا في حياتهم؛ لينالوا رضوان اهلل تعالى

ر ص  الصحابة   على معرفة أسباب النجاة من النار التقائها واجتنابها. المقابل ح 
، الدراسة جملة من موجبات دخول الجنان منها؛ االستقامة والسداد على دين اهلل أبرزت  .6

ر فجلا تيالص ىعل ظةافحموالنبًيا ورسواًل،  وباإلسالم ديًنا، وبمحمد  والرضا باهلل رًبا
ة، والحج وصيام الفريضة والنافل ء،و وضل ك قبع ةالصلاى علة محافظالو ، رصعلوا

 والرباط والجهاد وطلب الشهادة في سبيل اهلل.المبرور، 
  تهمحبالجنان كثيرة منها؛ أعالي في  أسباب مرافقة النبي أن  من خالل الدراسةتبين ي .7

  ، وكفالة األيتام ورعايتهم،، وكثرة السجود هلل يهواإلكثار من الصالة عل هوطاعته واتباع
  .بنات واإلحسان إليهنوالصبر على تربية ال

بناء منها؛ كثيرة  شجارهاوقصورها وأالدراسة أن أسباب التنعم بنعيم الجنة خالل من  تضحي .8
وكظم الغيظ والعفو عن وقيام الليل،  نن الرواتبافظة على السوالمحالمساجد وعمارتها، 

 .ن قول ال حول وال قوة إال باهللكثار مواإلالناس، وترك الكذب والمراء، 
المحافظة  بها النجاة من النار منها؛ جملة من األعمال التي يكتب اهلل  دراسةال تأظهر  .9

دراك تكبيرة اإلحرام، وصيام التطوع، وفك الرقاب وتخليص الغارمي ن، على صالة الجماعة وا 
والرفق  ،ورد الغيبة عن أعراض المسلمين، والتسبيح والتكبير واالستغفار، نلشهادتيالتلفظ باو 

 .هي عن المنكرواللين والسهولة، واألمر بالمعروف والن
 ،لحرص عليها يكون سبًبا في النجاة من النيراناجملة من األعمال  الدراسةأبرزت  .10

لمحافظة على الصلوات امنها؛  النبي العدنان ، ومرافقةوالفوز والظفر بالنعيم والجنان
 ،واألصفياء موت األوالدوالصبر على والرباط والجهاد في سبيل اهلل، المكتوبة في مواقيتها، 

 .والنفقة عليهن البنات واإلحسان إليهنتربية و 
َثانياا_َأهمَالتوصيات،َوهي:

االهتمام بدراسة السنة النبوية المطهرة من الناحية الموضوعية، وعلى وجه الخصوص  .1
 الموضوعات التي تعمل على تدعيم الجانب الروحي عند اإلنسان.

لتدعيم الجوانب  سها في المؤسسات التعليمية ونحوهاالنبوية وتدرياعتماد نماذج من السنة  .2
 الروحية عند الطالب؛ لما في ذلك من الخير لهم في الدنيا واآلخرة.
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المختصة بالجوانب الروحية كاهتمامهم  باالهتمام بالدراساتوطلبة العلم أوصي الباحثين  .3
في سمو المجتمعات  وبارز عظيم لمادية، ال سّيما وأن هذا الجانب له دوربالجوانب ا

 وُيفوق عليه. كالجانب المادي وارتقائها
أوصي الدعاة والوعاظ وطلبة العلم بتوعية الناس وتبصيرهم بأسباب النجاة من النيران،  .4

 .واألسباب الموجبة لدخول الجنان، وأسباب مرافقة النبي العدنان 
الموازين في ضوء السنة النبوية؛ ألنها من في موضوع مثقالت والبحث أوصي بالكتابة  .5

الموضوعات الجديرة باالهتمام لما فيها من بيان األسباب الموصلة إلى زيادة األجور التي 
 ترتقي باإلنسان في المراتب والدرجات في الجنان.

تخصيص أيام دراسية ومؤتمرات علمية في البحث العلمي، وتوفير البيئة والمناخ المناسب  .6
يساهم في حل المشكالت التربوية، واألزمات الدينية واألخالقية، وتعمل على تدعيم  الذي

 الجانب الروحي عن الناس.
؛ لكي نصبح مجتمًعا متميًزا، في كل جوانب الحياة وسنة رسوله  العودة لكتاب اهلل  .7

  ونعيد مجد اإلسالم التليد بإذن اهلل تعالى.

 

 .آمني .النَّبِيِّني سائر وعلى وصحبه آله وعلى ،مُحَمَّد سيِّدنا على وسلَّم اهللُ وصلَّى
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 بيروت: دار الكتب العلمية.

هــ(. المصنف في األحاديث واآلثار. تحقيق: كمال 1409ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد. )
 . الرياض: مكتبة الرشد. 1يوسف الحوت. ط

. 2م(. اإليمان. تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني. ط1983ابن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد. )
 بيروت: المكتب اإلسالمي.

م(. مسند ابن أبي شيبة. تحقيق: عادل بن يوسف 1997بن محمد. )ابن أبي شيبة، عبد اهلل 
 . الرياض: دار الوطن.1العزازي. ط

. 1هــ(. الجهاد. تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد. ط1409ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. )
 المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

. 2ط. حامد الحميد عبد العلي عبد: حقيقت. الزهد(. هــ1409. )عمرو بن أحمد عاصم، أبي ابن
 .للتراث الريان دار: القاهرة
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. 1م(. السنة. تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني. ط1980ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. )
 بيروت: المكتب اإلسالمي.

م(. اآلحاد والمثاني. تحقيق: باسم فيصل أحمد الجوابرة. 1991ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1ط

ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو. )د. ت(. األوائل. تحقيق: محمد بن ناصر العجمي. )د. ط(. 
 الكويت: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي.

 :تحقيقواألثر.  الحديث ريبـغ في النهاية(. م1979) محمد بن اركـالمبأبو السعادات ابن األثير، 
 ة. لميـالع ة. بيروت: المكتباحيالطن محمد محمود، و الزاوى اهرط     

تحقيق: علي محمد م(. أسد الغابة في معرفة الصحابة. 1994ابن األثير، علي بن محمد. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1عادل أحمد عبد الموجود. ط، و معوض

 .بيروت: دار صادرط(.  األنساب. )د. ت(.  الّلباب في تهذيب ابن األثير، علي بن محّمد. )د.

م(. معجم ابن األعرابي. تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم 1997ابن األعرابي، أحمد بن محمد. )
 . السعودية: دار ابن الجوزي.1بن أحمد الحسيني. ط

. 1م(. مسند ابن الجعد. تحقيق: عامر أحمد حيدر. ط1990ابن الجعد، علي بن الجعد. )
 بيروت: مؤسسة نادر.

   : محققـم(. حفظ العمر. ال2004لي. )ــع نــــب الرحمن دــعب فرجـال وـأب نـديـال الــوزي، جمـن الجـاب
 اإلسالمية. البشائر . دار1العجمي. ط ناصر بن محمد    

 جمال: قيحق. تالدموع بحر م(.2004. )علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمالابن الجوزي، 
 .للتراث الفجر دار. 1. طمصطفى محمود

. حينالصحي حديث من المشكل كشف .علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال الجوزي، ابن
 .الوطن دار. الرياض: البواب حسين علي: قيحقت

هـــ(. الضعفاء والمتروكون. تحقيق: عبد اهلل القاضي. 1406ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1ط

. جدة: دار 1م(. عمل اليوم والليلة. تحقيق: كوثر البرني. ط1968السني، أحمد بن محمد. )ابن 
 القبلة.
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 والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة ه(.1408الرحمن. ) عبد بن عثمانابن الصالح، 
 .اإلسالمي الغرب دار . بيروت:2. طادرــالق عبد موفق: المحقق. والسقط اإلسقاط من وحمايته

 بمكة القرآن من أنزل وما القرآن فضائلم(. 1987. )أيوب بن محمد اهلل عبد أبوابن الضريس، 
 الفكر. دار. دمشق: 1. طبدير غزوة: تحقيق. بالمدينة أنزل وما

م(. االغتباط بمن رمي من الرواة باالختالط. تحقيق: 1988ابن العجمي، إبراهيم بن محمد. )
 القاهرة: دار الحديث.. 1عالء الدين علي رضا. ط

م(. بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام. تحقيق: الحسين 1990ابن القطان، علي بن محمد. )
 . الرياض: دار طيبة.1آيت سعيد. ط

م(. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. 1981ابن الكيال، بركات بن أحمد. )
 . دمشق: دار المأمون. 1. طتحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي

: عليه وعلق له وقدم حققه. الجهادم(.1972.)اركالمب بن اهلل عبد الرحمن عبد أبوابن المبارك، 
 .التونسية الدار. تونس: حماد نزيه. د

هــ(. مسند اإلمام عبد اهلل بن المبارك. 1407عبد اهلل بن المبارك. )أبو عبد الرحمن ابن المبارك، 
 . الرياض: مكتبة المعارف.1البدري السامرائي. طتحقيق: صبحي 

هــ(. سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن 1404ابن المديني، علي بن عبد اهلل. )
 . الرياض: مكتبة المعارف.1المديني. تحقيق: موفق عبد القادر. ط

. 2األعظمي. طم(. العلل. تحقيق: محمد مصطفى 1980ابن المديني، علي بن عبد اهلل. )
 بيروت: المكتب اإلسالمي.

 أبي: تحقيق. المقرئ البن المعجم م(.1998. )علي بن إبراهيم بن محمد بكر أبو ابن المقرئ،
 الرشد. مكتبة. الرياض: 1. طسعد بن عادل الحمن عبد

م(. أمالي ابن بشران. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. 1997ابن بشران، عبد الملك بن محمد. )
 . الرياض: دار الوطن.1ط

 تميم أبو: تحقيقالبخاري.  صحيح شرحم(. 2003) .الملك عبد بن خلف بن عليابن بطَّال، 
 الرشد. مكتبة. السعودية: 2. طإبراهيم بن ياسر
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ابن بطة، عبيد اهلل بن محمد. )د. ت(. اإلبانة الكبرى. تحقيق: رضا معطي، وعثمان األثيوبي، 
بن سيف النصر، وحمد التويجري. )د. ط(. الرياض: دار الراية للنشر ويوسف الوابل، والوليد 

 والتوزيع.

. 1. طسالم رشاد محمد. د: المحقق. الستقامةهــ(. ا1403) .الحليم عبد بن أحمد ابن تيمية،
 .سعود بن محمد اإلمام جامعةالمدينة المنورة: 

 .انيــاأللب الدين اصرــن محمد: تحقيق. الطيب لمـالكم(. 1977. )الحليم عبد بن ة، أحمدــابن تيمي
 .اإلسالمي المكتب. بيروت: 3ط    

 محمد الدكتور: تحقيق. والنقل العقل تعارض درء م(.1991. )الحليم عبد بن أحمدابن تيمية، 
 اإلسالمية. سعود بن محمد اإلمام جامعة. السعودية: 2. طسالم رشاد

مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن م(. 1995ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )
 قاسم. )د. ط(. المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

 ال حتى العلماء من كثير على أشكلت آيات تفسيرم(. 1996. )الحليم عبد بن أحمدابن تيمية، 
. تحقيق: خطأ وه ما إال فيها يوجد ال بل الصواب القول فيها التفسير كتب من طائفة في يوجد
 .الرشد مكتبة. الرياض: 1. طالخليفة محمد بن العزيز عبد

: قيحق. تبلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيحم(. 1993. )حبان بن محمدابن حبان، أبو حاتم 
 الرسالة. مؤسسة. بيروت: 2. طاألرنؤوط شعيب

من المحدثين والضعفاء والمتروكين. هــ(. المجروحين 1396محمد بن حبان. )أبو حاتم ابن حبان، 
 . حلب: دار الوعي.1تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط

. 1م(. الثقات. تحقيق: محمد عبد المعيد خان. ط1973محمد بن حبان. )أبو حاتم ابن حبان، 
 الهند: دائرة المعارف العثمانية.

وأعالم فقهاء األقطار.  م(. مشاهير علماء األمصار1991محمد بن حبان. )أبو حاتم ابن حبان، 
 . المنصورة: دار الوفاء.1تحقيق: مرزوق على ابراهيم. ط

ه(. هدي الساري )مقدمة فتح الباري(. )د.ط(. 1379، أحمد بن علي. )العسقالني ابن حجر
 بيروت: دار المعرفة.

 دائرة مطبعة: الهند. 1ط. التهذيب تهذيب(. هــ1326. )علي بن أحمد ،العسقالني حجر ابن
 .النظامية المعارف
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 :تحقيق. البخاري صحيح بشرح الباري فتحهـــ(. 1379. )علي بن أحمد ،العسقالني حجر ابن
 . المعرفة داربيروت: . الباقي عبد فؤاد محمد

 عادل: تحقيق. الصحابة تمييز في اإلصابةهــ(. 1415. )علي بن أحمد ،العسقالني حجر ابن
 .العلمية الكتب دار . بيروت:1ط .معوض محمد وعلى ،الموجود عبد أحمد

 الموصوفين بمراتب التقديس اهل تعريف(. م1983. )علي بن أحمد ،العسقالني حجر ابن
 .المنار مكتبة: عمان. 1ط. القريوتي اهلل عبد بن عاصم: تحقيق. بالتدليس

. 1م(. تقريب التهذيب. تحقيق: محمد عوامة. ط1986، أحمد بن علي. )العسقالني ابن حجر
 سوريا: دار الرشيد.

 . )د.ت(. الُمَحلَّى باآلثار. )د.ط(. بيروت: دار الفكر.بن سعيد علي بن أحمدأبو محمد ابن حزم، 

(. الجامع في العلل ومعرفة الرجال هـــ1409. )الشيباني ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد
 .كتبة المعارفلرياض: م. ا1. طصبحي السامرائي رواية: المروذي وغيره. تحقيق:

ل ه(. من كالم أحمد بن حنبل في عل1409ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني. )
 . الرياض: مكتبة المعارف.1السامرائي. طالحديث ومعرفة الرجال. تحقيق: صبحي 

 ه(. ُسؤاالُت أبي داود لإلمام أحمد بن1414ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني. )
واة وتعديلهم. تحقيق: زياد محّمد منصور. )د.ط(. المدينة المنورة: مكتبة  حنبل في جرح الرُّ

 العلوم والحكم.

ه(. من سؤاالت أبي بكر أحمد بن 1425ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني. )
اهلل أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق: عامر حسن صبري.  محمد بن هانئ األثرم أبا عبد

 . بيروت: دار البشائر اإلسالمية.  1ط

م(. الجامع في العلل ومعرفة الرجال 1988. )الشيباني ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد
 .. الهند: الدار السلفية1رواية: المروذي وغيره. تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس. ط

 أحمد: قيحق. تحنبل بن أحمد مسندم(. 1995الشيباني. ) محمد بن أحمد اهلل عبد أبو، ابن حنبل
 . القاهرة: دار الحديث.1. طشاكر محمد

م(. العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد 2001ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني. )
 .الخاني. الرياض: دار 2اهلل. تحقيق: وصي اهلل بن محمد عباس. ط
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: تحقيق م(. مسند أحمد بن حنبل.2001. )الشيباني محمد بن أحمد اهلل عبد أبو حنبل، ابن
. 1ط .التركي المحسن عبد بن اهلل عبد. د: إشراف .وآخرون مرشد، عادل، و األرناؤوط شعيب

 بيروت: مؤسسة الرسالة.

الصحابة. تحقيق: وصي فضائل م(. 1983. )الشيبانيأحمد بن محمد أبو عبد اهلل ، ابن حنبل
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1اهلل محمد عباس. ط

بيروت: دار  -لبنان . 1م(. الزهد. ط1999. )الشيبانيمحمد أحمد بن أبو عبد اهلل ، ابن حنبل
 الكتب العلمية.

م(. صحيح ابن خزيمة. تحقيق: محمد مصطفى األعظمي. 1983ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. )
 اإلسالمي.بيروت: المكتب 

ثبات صفات الرب عز وجل. تحقيق: عبد 1994ابن خزيمة، محمد بن إسحاق. ) م(. التوحيد وا 
 . الرياض: مكتبة الرشد.5العزيز بن إبراهيم الشهوان. ط

م(. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان 1994ابن خلكان، أحمد بن محمد. )
 . بيروت: دار صادر.5عباس. ط

 مطبعة. األحكام عمدة شرح األحكام إحكام. مطيع بن وهب بن علي بن محمد العيد، دقيق ابن
 .المحمدية السنة

 والتعريف النار من التخويفم(. 1988أحمد. ) بن الرحمن عبد الدين زينابن رجب الحنبلي، 
 مكتبة. دمشق: دار البيان. الطائف: 2. طعيون محمد بشير: المحقق. البوار دار بحال
 .المؤيد

 شرح في والحكم لومــالع امعــج. (م2001) .دــأحم بن الرحمن عبد دينـال زينابن رجب الحنبلي، 
براهيمــــ، و اؤوطاألرنـ شعيب. تحقيق: لمــالك عــوامج نــم احديثًــ خمسين      . بيروت: 7. طــاجســب ا 

                                 مؤسسة الرسالة.                   

 صحيح شرح الباريّ  فتحهــــ(. 1417. )أحمد بن الرَّحمن عبدزين الدين  ،الحنبلي رجب ابن
   .األثرية الغرباء مكتبة. المدينة النبوية: 1ط. المحققين من مجموعة: تحقيق. البخاري

م(. شرح علل الترمذي. تحقيق: 1987عبد الرحمن بن أحمد. )زين الدين ، الحنبلي ابن رجب
 . الزرقاء: مكتبة المنار.1. طهمام عبد الرحيم سعيد
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. 1م(. األموال. تحقيق: شاكر ذيب فياض. ط1986ابن زنجويه، حميد بن مخلد بن قتيبة. )
 السعودية: فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.

. 1القادر عطا. ط الطَّبقات الكبرى. تحقيق: محمد عبده(. 1410ابن سعد، محمد بن سعد. )
 بيروت: دار الكتب العلمية.

. بيروت: 1م(. الطبقات الكبرى. تحقيق: إحسان عباس. ط1968ابن سعد، محمد بن سعد. )
 دار صادر.

 عبد. تحقيق: األعظم والمحيط المحكمم(. 2000. )إسماعيل بن علي الحسن أبوابن سيده، 
 .العلمية الكتب دار. بيروت: 1. طهنداوي الحميد

. 1ط. السامرائي صبحي: تحقيق. اتــالثق اءــأسم تاريخ(. م1984. )أحمد بن عمر اهين،ــش ابن
 .السلفية الدار: الكويت

 مالرحي عبد: تحقيق. والكذابين الضعفاء أسماء تاريخ(. م1989. )أحمد بن عمر شاهين، ابن
 .العلمية الكتب دار: بيروت. 1ط. القشقري أحمد محمد

م(. الترغيب في فضائل األعمال وثواب ذلك. تحقيق: محمد 2004ابن شاهين، عمر بن أحمد. )
 دار الكتب العلمية.. بيروت: 1حسن محمد حسن إسماعيل. ط

 :تحقيق. األصحاب معرفة في االستيعاب م(.1992. )اهلل عبد بن يوسفأبو عمر  البر، عبد ابن
 بيروت: دار الجيل.. 1ط. البجاوي محمد علي

 ،عطا محمد سالم: تحقيق. االستذكار .(م2000) .اهلل عبد بن يوسف عمر أبو البر، عبد ابن
 .العلمية الكتب دار. بيروت. 1ط .معوض علي محمدو 

يد. هــ(. التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسان1387ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل.  )
. المغرب: وزارة عموم 1، محمد عبد الكبير البكري. طالعلويتحقيق: مصطفى بن أحمد 
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.

. تحقيق: أبو األشبال م(. جامع بيان العلم وفضله1994) ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهلل.
 . السعودية: دار ابن الجوزي.1الزهيري. ط

 :به واعتنى أحاديثه خرج. الواسطية العقيدة شرح. (هـــــ1421) .صالح بن محمد عثيمين، ابن
 .الجوزي ابن دار. المملكة العربية السعودية. 6. طالصميل فواز بن سعد
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 للنشر الوطن دار. الرياض: الصالحين اضـري شرح ه(.1426. )صالح بن محمدابن عثيمين، 

ل. تحقيق: عادل أحمد عبد م(. الكامل في ضعفاء الرجا1997ابن عدي، أحمد بن عدي. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1علي محمد معوض. طد، و الموجو 

. بيروت: 1(. تاريخ دمشق. تحقيق: عمرو بن غرامة. ط1995ابن عساكر، علي بن الحسن. )
 دار الفكر.

: هب اعتنى .الصالحين رياض لطرق الفالحين دليل. (م2004) .محمد بن علي محمد عالن، ابن
 .المعرفة دار. لبنان، بيروت: 4. طشيحا مأمون خليل

 لمسلما الصحيح كتاب في األحاديث عللابن عمار الشهيد، أبو الفضل محمد بن أبي الحسين. 
 .الهجرة دار. الرياض: الحلبي حسن علي: المحقق. الحجاج بنا

: قيحقت. اللغة معجم مقاييس. (م1979) الرازي. القزويني زكريا بن أحمد الحسين أبوابن فارس، 
 . الفكر دار .هارون محمد السالم عبد

هــ(. معجم الصحابة. تحقيق: صالح بن سالم 1418ابن قانع، عبد الباقي بن قانع بن مرزوق. )
 . المدينة المنورة: مكتبة الغرباء األثرية.1المصراتي. ط

  .العلمية الكتب دار. بيروت: 2الفوائد. ط م(.1973. )بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزية، 

القــاهرة: . 2ط .ةــالنوني القصيدة متن هــ(.1417. )بن أيوب بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزيــة، 
 تيمية. ابن مكتبة

 .والضعيف الصحيح في المنيف المنار م(.1970. )بن أيوب بكر أبي بن محمد ،الجوزية قيم ابن
 اإلسالمية. المطبوعات مكتبة. حلب: 1. طغدة أبو الفتاح عبد: المحقق

    .27. طالعباد خير هدي في المعاد زادم(. 1994. )بن أيوب بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزية، 
        اإلسالمية. المنار مكتبةالكويت:  الرسالة، مؤسسةبيروت:     

 نعبد إياك منازل بين السالكين مدارجم(. 1996. )بن أيوب بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزية، 
ياك  العربي. الكتاب دار. بيروت: 3البغدادي. ط محمد: قيحق. تنستعين وا 

تحقيق: الوليد بن عبد  .الصالة أسرارم(. 2007. )بن أيوب بكر أبي بن محمد ،الجوزية قيم ابن
 . مصر: دار المسلم.1الغني. ط
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 ةطبعماهرة: . القاألفراح الدب إلى األرواح حادي. بن أيوب بكر أبي بن محمد ،ةالجوزي قيم ابن
 .دنيالم

. اإلرادةو  العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاحبن أيوب.  بكر أبي بن محمدابن قيم الجوزية، 
 .العلمية الكتب داربيروت: 

. دالواح عبد مصطفى: تحقيق. النبوية السيرةم(. 1976. )عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير، 
  .والتوزيع والنشر للطباعة المعرفة دارلبنان، بيروت: 

 محمد: قيحقت .والمالحم الفتن في النهايةم(. 1988. )عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير، 
 الجيل. داربيروت:  –. لبنان العزيز عبد أحمد

 سامي. تحقيق: 2. طالعظيم القرآن تفسير. (م1999). عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير، ابن
 .والتوزيع للنشر طيبة دار. سالمة محمد بن

 إحياء دار .الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق. ماجه ابن سنن. يزيد بن محمد اهلل عبد أبوابن ماجه، 
 .الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب

، األرنؤوط شعيب: قيحقت .ماجه ابن سننم(. 2009. )يزيد بن محمدأبو عبد اهلل ابن ماجه، 
 .العالمية الرسالة دار. 1. طاهلل حرز الّلطيف بد، وعَ بللي قره محمَّد، و مرشد عادلو 

من كالم أبي زكريا يحيى بن معين في الرِّجال، رواية  ه(.1400) .بن معين ابن معين، يحيى
 دمشق: دار المأمون للتراث. ابن َطْهمان. تحقيق: أحمد محّمد نور سيف. )د.ط(.

معين )رواية الدوري(. تحقيق: أحمد محمد م(. تاريخ ابن 1979ابن معين، يحيى بن معين. )
حياء التراث اإلسالمي.1نور سيف. ط  . مكة: مركز البحث العلمي وا 

م(. معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن 1985ابن معين، يحيى بن معين. )
 المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهلل بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد

 . دمشق: مجمع اللغة العربية.1القصار. طبن محرز. تحقيق: محمد بن القاسم 

م(. سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيى بن معين. تحقيق: 1988ابن معين، يحيى بن معين. )
 . المدينة المنورة: مكتبة الدار.1أحمد محمد نور سيف. ط

اية عثمان الدارمي(. تحقيق: أحمد ابن معين، يحيى بن معين. )د. ت(. تاريخ ابن معين )رو 
 . دمشق: دار المأمون للتراث.1محمد نور سيف. ط
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. الليثي اهلل عبد: قيحق. تمسلم صحيح رجالهــ(. 1407. )محمد بن علي بن أحمدابن منجويه، 
 .المعرفة دار. بيروت: 1ط

 وصفاته على االتفاقومعرفة أسماء اهلل عز وجل م(. التوحيد 2002. )محمد بن إسحاقابن منده، 
 مكتبة العلوم والحكم. :. المدينة المنورة1. طعلي ناصر. تحقيق: والتفرد

 . بيروت: دار صـادر.      3لســان العرب. ط .(هـــــ1414) .رمــمك بن محمدالفضل  أبوابن منظور، 

 فؤاد: قيحق. تالصحاح معاني عن اإلفصاحهـــ(، 1417. )محمد بن ُهَبْيَرة بن يحيىابن ُهَبْيَرة، 
 .الوطن دار. أحمد المنعم عبد

 ،السقا مصطفى: تحقيق. النبوية السيرة م(.1955. )أيوب بن هشام بن الملك عبدابن هشام، 
براهيم  البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة. مصر: 2. طالشلبي الحفيظ وعبد األبياري وا 
 .بمصر وأوالده الحلبي

م(. األمثال في الحديث النبوي. 1987اهلل بن محمد بن جعفر. )أبو الشيخ األصبهاني، عبد 
 . الهند: الدار السلفية.2تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. ط

لما أشكل من تلخيص كتاب  م(. المفهم1996أبو العباس القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم. )
. بيروت: 1مسلم. تحقيق: محيي الدين مستو، ويوسف بديوي، وأحمد السيد، ومحمود بزال. ط

 دار ابن كثير، دار الكلم الطيب.

م(. الغيالنيات. تحقيق: حلمي كامل أسعد 1997، محمد بن عبد اهلل بن إبراهيم. )رالبزاأبو بكر 
 لجوزي.. الرياض: دار ابن ا1عبد الهادي. ط

 في السجستاني داود أبا اآلجري عبيد أبي سؤاالتم(. 1983أبو داود، سليمان بن األشعث. )
المدينة  –. المملكة العربية السعودية 1. طالعمري قاسم علي محمد: المحقق. والتعديل الجرح

 اإلسالمية. بالجامعة العلمي البحث عمادةالمنورة: 

م(. سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاني في 1983. )سليمان بن األشعثأبو داود، 
عمادة البحث العلمي . المدينة المنورة: 1. طمحمد علي قاسم العمريالجرح والتعديل. تحقيق: 

 بالجامعة اإلسالمية.

 لكام   مَحمَّد، و األرنؤوط شَعيب: قيحقم(. سنن أبي داود. ت2009أبو داود، سليمان بن األشعث. )
 العالمية. الرسالة دار. بللي قره
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أبو داود، سليمان بن األشعث. )د. ت(. سنن أبي داود. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
 )د. ط(. بيروت: المكتبة العصرية.

  ومعه الرازي زرعة ألبي البرذعي م(. سؤاالت2009الرازي. ) الكريم عبد بن اهلل أبو زرعة، عبيد
   .اهرة: الفاروقـ. الق1األزهري. ط علي بن محمد: الضعفاء. المحقق أسامي كتاب    

. 1ه(. غريب الحديث. تحقيق: محمد عبد المعيد خان. ط1384أبو ُعبيد، القاسم بن ساّلم. )
 حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية.

  م(. مستخرج أبي عوانة. تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي. 1998أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق. )
 . بيروت: دار المعرفة.1ط

 حققه. الرافضة على والرد اإلمامة كتابم(. 1987. )اهلل عبد بن أحمدأبو نعيم األصبهاني، 
 دار العلوم والحكم. . المدينة المنورة: مكتبة1. طالفقيهي علي: أحاديثه وخرج عليه وعلق

. )د. ط(. وطبقات األصفياء م(. حلية األولياء1974، أحمد بن عبد اهلل. )األصبهاني أبو نعيم
 مصر: السعادة.

م(. تاريخ أصبهان. تحقيق: سيد كسروي حسن. 1990، أحمد بن عبد اهلل. )األصبهاني أبو نعيم
 . لبنان: دار الكتب العلمية.1ط

م(. معرفة الصحابة. تحقيق: عادل بن يوسف 1998أحمد بن عبد اهلل. )، األصبهاني أبو نعيم
 . الرياض: دار الوطن للنشر.1العزازي. ط

. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن المفاريد ه(.1405. )علي بن أحمدأبو يعلى الموصلي، 
 .األقصى دار مكتبة. الكويت: 1. طالجديع يوسف بن اهلل عبد: المحقق

. تحقيق: حسين سليم الموصلي م(. مسند أبي يعلى1984الموصلي، أحمد بن علي. )أبو يعلى 
 . دمشق: دار المأمون للتراث.1أسد. ط

 .العلمية لكتبا داربيروت:  .الوفا أبو: قيحقت. ارـــاآلث .حبيب بن إبراهيم بن يعقوبأبو يوسف، 

 شرح يف العقبى ذخيرة المسمى النسائي سنن شرح. موسى بن آدم بن علي بن محمداألثيوبي، 
 .للنشر الدولية المعراج دار. 1ط .المجتبى
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 وخرج حققه. القرآن أهل أخالقم(. 2003. )اهلل عبد بن الحسين بن محمد بكر أبواآلجري، 
. لبنان، 3. طالتراث لتحقيق السلفي المكتب بإشراف اللطيف عبد عمرو محمد :أحاديثه
 مية.العل الكتب داربيروت: 

م(. الشريعة. تحقيق: عبد اهلل بن عمر 1999محمد بن الحسين بن عبد اهلل. )أبو بكر اآلجري، 
 . الرياض: دار الوطن.2بن سليمان الدميجي. ط

 .الفكر دار . بيروت:البيان روح. مصطفى بن حقي إسماعيلإسماعيل حقي، 

السلفي.  تحقيق: حمديه(. األحكام الوسطى. 1416الرحمن. )ر بدالحق بن  اإلشبيلي، عبد
 الرياض: مكتبة الرشد.وصبحي السامرائي. 

    النفائس دار. األردن: 7م(. الجنة والنار. ط1998. )العتيبي عبد اهلل بن سليمان بن عمر ،األشقر
  والتوزيع. لنشرلطباعة وال    

 مؤسسة. الكويت: 1. طاألم – داود أبي صحيح م(.2002بن نوح. ) الدين ناصر محمداأللباني، 
 والتوزيع. للنشر غراس

(. ط. د. )وزياداته الصغير الجامع صحيح(. هــ1420. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 .اإلسالمي المكتب: بيروت

 على أشرف. وزياداته الصغير الجامع ضعيف(. هــ1420. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 .اإلسالمي المكتب: بيروت(. ط. د). الشاويش زهير: طبعه

م(. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 1985األلباني، محمد ناصر الدين بن نوح. )
 . بيروت: المكتب اإلسالمي.2ط

 طباعته على أشرف. الترمذي سنن ضعيفم(. 1991بن نوح. ) الدين ناصر محمداأللباني، 
. الرياض – يجالخل لدول العربي التربية مكتب من: بتكليف. الشاويش زهير: عليه والتعليق

 .االسالمي المكتب. بيروت: 1ط

 وأثرها والموضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة(. م1992. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 . المعارف دار: الرياض. 1ط. األمة في السيئ

تخريج أحاديث الحالل والحرام. م(. غاية المرام في 1997األلباني، محمد ناصر الدين بن نوح. )
 . بيروت: المكتب اإلسالمي.3ط
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 مكتبة: الرياض. 5ط. والترهيب الترغيب صحيح(. م2000. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 . المعارف

 فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة(. م2002. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 .والتوزيع للنشر المعارف مكتبة: الرياض. 1ط. وفوائدها

 يزوتمي حبان ابن صحيح على الحسان التعليقات(. م2003. )نوح بن الدين ناصر محمد األلباني،
 .والتوزيع للنشر باوزير دار: جدة. 1ط. محفوظه من وشاذه صحيحه، من سقيمه

  الجديدة. الندوة دار. لبنان، بيروت: 5. طاإلسالمية العقائد تبسيط م(.1983محمد. ) حسن، أيوب

. 1هــ(. الضعفاء الصغير. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط1396البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 حلب: دار الوعي.

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  هــ(.1422. )البخاري، محمد بن إسماعيل
د زهير البخاري. تحقيق: محم: صحيح ــاهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، المشهور بـ

 .دار طوق النجاة. 1ط بن ناصر الناصر.

. 1. طمحمد عبد المعيد خان م(. التاريخ الكبير. تحقيق:1977البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 .دائرة المعارف العثمانيةحيدر آباد: 

لباني. م(. األدب المفرد. تحقيق: محمد ناصر الدين األ1989البخاري، محمد بن إسماعيل. )
 . )د. م(: دار الصديق.4ط

 محمد: عليه وعلق أحاديثه حقق .المفرد األدب صحيح م(.1997. )إسماعيل بن محمدالبخاري، 
 .والتوزيع للنشر الصديق دار. 4. طاأللباني الدين ناصر

 . الكويت.2. طواألذكار األدعية فقهم(. 2003) .المحسن عبد بن الرزاق عبدالبدر، 

هــ(. سؤاالت البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه. تحقيق: 1404، أحمد بن محمد. )البرقاني
 . باكستان: الهور.1عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. ط

م(. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. تحقيق: محفوظ 2009البزار، أحمد بن عمرو. )
. المدينة المنورة: مكتبة 1الخالق الشافعي. طالرحمن زين اهلل، وعادل بن سعد وصبري عبد 

 العلوم والحكم.
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محمد زهير  ،. تحقيق: شعيب األرناؤوطم(. شرح السنة1983البغوي، الحسين بن مسعود. )
 . دمشق: المكتب اإلسالمي.2الشاويش، ط

هــ(. مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. 1403الُبوصيري، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل. )
 دار العربية. . بيروت: 2تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي. ط

 :   تحقيق السنة. مصابيح شرح األبرار م(. تحفة2012عمر. ) بن اهلل عبد الدين ناصرالبيضاوي، 
    لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب. الكويت: وزارة األوقاف والشؤون الدينية.    

: قيحق. تاإلمام خلف القراءة كتابهــ(. 1405. )علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر 
 .العلمية الكتب دار. بيروت: 1. طزغلول بسيوني بن السعيد محمد

 عبد أبو: عليه وعلق به اعتنى .اآلدابم(. 1988) .علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي، أبو بكر 
 الثقافية. الكتب مؤسسةبيروت:  –. لبنان 1. طالمندوه السعيد اهلل

 الحميد عبد العلي عبد: تحقيق. اإليمان شعب م(.2003. )الحسين بن أحمدأبو بكر  البيهقي،
 الدار مع بالتعاون بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة. 1ط. الندوي أحمد ومختار ،حامد

 .بالهند ببومباي السلفية

 مذهب على الرشاد سبيل إلى والهداية االعتقاد هــ(.1401علي. ) بن الحسين بن أحمدالبيهقي، 
 الجديدة. اآلفاق . بيروت: دار1الكاتب. ط عصام أحمد: الحديث. المحقق وأصحاب السلف

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة.  هــ(.1405. )بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط

المعطي أمين قلعجي.  ه(. السنن الصغير. تحقيق: عبد1410. )ن عليالبيهقّي، أحمد بن الُحَسي
 . كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية.1ط

المعطي  ه(. معرفة السنن واآلثار. تحقيق: عبد1412) .بن علي البيهقّي، أحمد بن الُحَسين
 . كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية، دمشق: دار الوعي. 1أمين قلعجي. ط

. 1م(. البعث والنشور. تحقيق: عامر أحمد حيدر. ط1986. )بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 بيروت: مركز الخدمات واألبحاث الثقافية.

م(. األسماء والصفات. تحقيق: عبد اهلل بن محمد 1993. )بن علي الحسينلبيهقي، أحمد بن ا
 . جدة: مكتبة السوادي.1الحاشدي. ط
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. 3ط. حيدر أحمد عامر: تحقيق. الكبير الزهد(. م1996. )بن علي الحسين بن أحمد البيهقي،
 .الثقافية الكتب مؤسسة: بيروت

والقدر. تحقيق: محمد بن عبد اهلل آل  م(. القضاء2000. )بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 . الرياض: مكتبة العبيكان.1عامر. ط

م(. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 2003. )بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 . بيروت: دار الكتب العلمية.3ط

. عبد اهلل البدرم(. الدعوات الكبير. تحقيق: بدر بن 2009. )بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 . الكويت: غراس للنشر والتوزيع.1ط

. المدخل إلى السنن الكبرى. تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن بن علي البيهقي، أحمد بن الحسين
 الكويت: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي. األعظمي. )د.ط(.

د ناصر الدين م(. مشكاة المصابيح. تحقيق: محم1985التبريزي، محمد بن عبد اهلل الخطيب. )
 . بيروت: المكتب اإلسالمي.3األلباني. ط

حمد شاكر، سنن الترمذي. تحقيق: أحمد مم(. 1975) .محمد بن عيسىأبو عيسى لترمذي، ا
براهيم عطوة عوض ،ومحمد فؤاد عبد الباقي . مصر: 2طالمدرس في األزهر الشريف.  وا 

 .كتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة م

يق: صبحي هــ(. علل الترمذي الكبير. تحق1409. )يسىمحمد بن عأبو عيسى الترمذي، 
 . بيروت: عالم الكتب.1محمود خليل الصعيدي. طو ، أبو المعاطي النوري ،السامرائي

. الرياض: 1هـــ(. الفوائد. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط1412تمام، تمام بن محمد. )
 مكتبة الرشد.

، إبراهيم بن يعقوب. )د. ت(. أحوال الرجال. تحقيق: عبد العليم عبد العظيم الَبستوي. الجوزجاني
 )د. ط(. باكستان: حديث اكادمي.

    تحقيق: .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .(م1987). حماد بن إسماعيل نصر أبو، الجوهري
    . بيروت: دار العلم للماليين.4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط    

م(. سؤاالت مسعود بن علي السجزي )مع أسئلة البغداديين 1988الحاكم، محمد بن عبد اهلل. )
 . بغداد: دار الغرب اإلسالمي.1عن أحوال الرواة(. تحقيق: موفق عبد القادر. ط
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. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر م(1990الحاكم، محمد بن عبد اهلل. )
 . بغداد: دار الكتب العلمية.1. طعطا

. والصلة البرهــ(. 1419. )المروزي حرب بن الحسن بن الحسين اهلل عبد أبوالحسين بن حرب، 
 .الوطن دار. الرياض: 1. طبخاري سعيد محمد. د: قيحقت

: المحقق. اإليمان شعب في المنهاج م(.1979. )حليم بن محمد بن الحسن بن الحسينالحليمي، 
 .الفكر دار. 1. طفودة محمد حلمي

. دمشق: 1م(. مسند الحميدي. تحقيق: حسن سليم أسد. ط1996الحميدي، عبد اهلل بن الزبير. )
 دار السقا.

م(. مساوئ األخالق ومذمومها. تحقيق: مصطفى 1993الخرائطي، محمد بن جعفر بن محمد. )
 . جدة: مكتبة السوادي للتوزيع.1النصر الشلبي. ط بن أبو

م(. مكارم األخالق ومعاليها ومحمود طرائقها. 1999الخرائطي، محمد بن جعفر بن محمد. )
 القاهرة: دار اآلفاق العربية. تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري. )د. ط(.

. الدمرداش حمدي: تحقيق. القلوب اعتالل(. م2000. )محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي،
 .الباز مصطفى نزار: مكة. 2ط

    اري.ــديث في شرح صحيح البخـــــالم الحــأعم(. 1988ــــــابي، أبو سليمـان أحمد بــن محمد. )الخط
   . مكة المكرمة: جامعة أم القرى.1تحقيق: محمد بن عبد الرحمن آل سعود. ط    

. 1ط م(. معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود.1932)أحمد بن محمد. أبو سليمان الخطابي، 
 المطبعة العلمية. حلب:

 طي   سعيد خ محمد: قيحقت .الحديث أصحاب شرف. ثابت بن علي بن أحمدالخطيب البغدادي، 
         اوغلي.  أنقرة: دار إحياء السنة النبوية.    

هــ(. الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل بن يوسف 1421الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. )
 . السعودية: دار ابن الجوزي.2الغرازي. ط

م(. الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع. 2000. )بن ثابت الخطيب البغدادي، أحمد بن علي
 . الرياض: مكتبة المعارف.2تحقيق: محمود الطحان. ط
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م(. تاريخ بغداد. تحقيق: بشار عواد معروف. 2002. )بن ثابتالخطيب البغدادي، أحمد بن علي
 . بيروت: دار الغرب اإلسالمي.1ط

 ة.ــاض: دار الرايـ. الريـ1ــة. تحقيق: عطية الزهراني. طـم(. السن1989د بن محمد. )ـالخالل، أحم

شاد في معرفة علماء الحديث. تحقيق: هــ(. اإلر 1409الخليلي، خليل بن عبد اهلل بن أحمد. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1محمد سعيد عمر إدريس. ط

 نـــب محمد نـــب علي: قيحقم(. كتــــــاب النــزول. ت1983. )عمر نـب علي الحسن أبوالـــدارقطني، 
 .1. طالفقيهي ناصر

هــ(. الضعفاء والمتروكون. تحقيق: د. عبد الرحيم محمد 1403، علي بن عمر. )الدارقطني
 . المدينة المنورة: الجامعة اإلسالمية.1القشقري. ط

ه(. سؤاالت حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني. تحقيق: 1404الدارقطني، علي بن عمر. )
 مكتبة المعارف. . الرياض: 1اهلل بن عبدالقادر. ط موفق بن عبد

م(. سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني. تحقيق: موفق بن 1984الدارقطني، علي بن عمر. )
 . الرياض: مكتبة المعارف.1عبد اهلل بن عبد القادر. ط

م(. العلل الواردة في األحاديث النبوية. تحقيق: محفوظ الرحمن 1985الدارقطني، علي بن عمر. )
 بة.. الرياض: دار طي1زين اهلل السلفي. ط

وأحمد برهوم. ، طم(. سنن الدارقطني. تحقيق: شعيب األرناؤو 2004الدارقطني، علي بن عمر. )
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة1ط

تحقيق:  م(. مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(.2000الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن. )
 . السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع.1. طحسين سليم أسد

م(. الكنى واألسماء. تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 2000الدوالبي، محمد بن أحمد بن حماد. )
 . بيروت: دار ابن حزم.1ط

م(. ميزان االعتدال في نقد الرجال. تحقيق: علي محمد البجاوي. 1963الذهبي، محمد بن أحمد. )
 . بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.1ط

م(. ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم 1967)الذهبي، محمد بن أحمد. 
 . مكة: مكتبة النهضة الحديثة.2لين. تحقيق: حماد بن محمد األنصاري. ط
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. 3م(. سير أعالم النبالء. تحقيق: د. شعيب األرناؤوط. ط1985الذهبي، محمد بن أحمد. )
 بيروت: مؤسسة الرسالة.

 شكور محمد: تحقيق. موثق وهو فيه تكلم من أسماء ذكر(. م1986). أحمد بن محمد الذهبي،
 .المنارة مكتبة: الزرقاء. 1ط. المياديني أمرير الحاجي محمود بن

: قتحقي. الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف(. م1992. )أحمد بن محمد الذهبي،
 .القرآن علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار: جدة. 1ط. عوامة محمد

م(. المغني في الضعفاء. تحقيق: نور الدين عتر. )د. ط(. 1998الذهبي، محمد بن أحمد. )
 قطر: إحياء التراث اإلسالمي.

. بيروت: دار 1م(. تذكرة الحفاظ. تحقيق: زكريا عميرات. ط1998الذهبي، محمد بن أحمد. )
 الكتب العلمية.

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. تحقيق: بشار م(. 2003الذهبي، محمد بن أحمد. )
 . دار الغرب اإلسالمي.1عّواد معروف. ط

. القرآن غريب في المفردات. (هـــ1412)أبو القاسم الحسين بن محمد.  األصفهاني، الراغب
 القلم. دار. بيروت: 1. طالداودي عدنان صفوانتحقيق: 

هــ(. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. تحقيق: 1404) الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن.
 . بيروت: دار الفكر.3د. محمد عجاج الخطيب. ط

. 1ط. يماني أبو علي أيمن: تحقيق. الروياني مسند(. هــ1416. )هارون بن محمد الروياني،
 .قرطبة مؤسسة: القاهرة

   : قيحقت .اموســروس من جواهر القـالع اجــت. بن عبد الرزاق محّمد بن محّمدالفيض  أبوزبيدي، ــال
    المحققين. دار الهداية. من مجموعة    

 .للماليين العلم دار: بيروت -لبنان . 15ط. األعالم(. م2002. )محمود بن الدين خير الزركلي،

 دراسة. الزهري حديث م(.1998. )محمد بن الرحمن عبد بن اهلل عبيدالزهري، أبو الفضل 
 السلف. أضواء. الرياض: 1. طالبلوط شبالة محمد بن حسن :وتحقيق
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 األبرار قلوب بهجة. (م2002) .حمد بن ناصر بن اهلل عبد بن ناصر بن الرحمن عبد ْعدي،السِّ 
. 1. طيالدرين ال رسمي بن الكريم عبد. تحقيق: األخبار جوامع شرح في األخيار عيون وقرة

 .والتوزيع للنشر الرشد مكتبةالسعودية: 

                               : قيحق. تالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسيرم(. 2000. )ناصر بن الرحمن عبدالسعدي، 
 .النبوية السنة إحياء دار. أنقرة: اوغلي خطي سعيد    

هــ(. سؤاالت السلمي للدارقطني. تحقيق: د. سعد بن عبد اهلل 1427السلمي، محمد بن الحسين. )
 . )د. ن(: )د. م(.1الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي. ط

 المعلمي يحيى بن الرحمن عبد: تحقيق. األنساب(. م1962. )محمد بن الكريم عبد السمعاني،
 .العثمانية المعارف دائرة: آباد حيدر. 1ط. اليماني

. 2. طالنسائي سنن على السندي حاشيةم(. 1986التتوي. ) الهادي عبد بن محمدالسندي، 
 .اإلسالمية المطبوعات مكتبحلب: 

جة ابن ماجه المسمى كفاية الحا سنن على السندي حاشيةالتتوي.  الهادي عبد بن محمدالسندي، 
 . بيروت: دار الجيل.2في شرح سنن ابن ماجه. ط

 بن ناصر. الترمذي جامع على المغتذي قوت هــ(.1424. )بكر أبي بن الرحمن عبدالسيوطي، 
 الدعوة كلية - المكرمة مكة القرى، أم جامعة - الدكتوراة رسالة. الغريبي حامد بن محمد

 .والسنة الكتاب قسم الدين، وأصول

. 1. تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل. طالشاشي هــ(. مسند1410الشاشي، الهيثم بن كليب. )
 المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.

. 1. طعصام الدين الصبابطيم(. نيل األوطار. تحقيق: 1993الشوكاني، محمد بن علي. )
 .مصر: دار الحديث

. 2. طحبيب الرحمن األعظميهــ(. المصنف. تحقيق: 1403. )عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني
 بيروت: المكتب اإلسالمي.

 ثالحدي دار. مصر: السالم سبلالحسني.  محمد بن صالح بن إسماعيل بن محمدالصنعاني، 
 تاريخ. وبدون طبعة بدون

. تحقيق: د. محمَّد 2011الصنعاني، محمد بن إسماعيل. ) ير  غ  م(. التَّنويُر َشْرُح الَجام ع الصَّ
 . الرياض: مكتبة دار السالم.1إسحاق محمَّد إبراهيم. ط
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م(. األحاديث المختارة أو المستخرج من األحاديث 2000المقدسي، محمد بن عبد الواحد. )الضياء 
المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. تحقيق: عبد الملك بن عبد اهلل بن 

     . بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع.3دهيش. ط

. لسلفيا المجيد عبد بن حمدي: قيحق. تالكبير جمالمع. أحمد بن سليمانالطبراني، أبو القاسم 
 .تيمية ابن مكتبة. القاهرة: 2ط

 محمود بن شكور محمد: تحقيق. األوائل(. هــ1403. )أحمد بن سليمانأبو القاسم  الطبراني،
 .الرسالة مؤسسة: بيروت. 1ط. أمرير الحاجي

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. هــ(. الدعاء. 1413سليمان بن أحمد. )أبو القاسم الطبراني، 
 . بيروت: دار الكتب العلمية.3ط

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد  .م(. مسند الشاميين1984سليمان بن أحمد. )أبو القاسم الطبراني، 
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1السلفي ط

تحقيق: . (الصغير المعجم) الداني الروضم(. 1985سليمان بن أحمد. )أبو القاسم الطبراني، 
 . بيروت: المكتب اإلسالمي. عمان: دار عمان.1. طأمرير شكور محمد

 شمس أحمد: هوامشه كتب. األخالق مكارمم(. 1989. )أحمد بن سليمانأبو القاسم الطبراني، 
 العلمية. الكتب داربيروت:  –. لبنان 1. طالدين

، تحقيق: طارق عوض اهللم(. المعجم األوسط. 1995سليمان بن أحمد. )أبو القاسم الطبراني، 
 عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. )د. ط(. القاهرة: دار الحرمين.و 

م(. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 2000الطبري، محمد بن جرير. )
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.1ط

تحقيق: علي رضا بن عبد م(. تهذيب اآلثار )الجزء المفقود(. 2006الطبري، محمد بن جرير. )
 . دمشق: دار المأمون.1اهلل بن علي رضا. ط

م(. تهذيب اآلثار وتفصيل الثابت عن رسول اهلل من األخبار. 2006الطبري، محمد بن جرير. )
 تحقيق: محمود محمد شاكر. )د. ط(. القاهرة: مطبعة المدني.

. 1ط. اؤوطــاألرن شعيب. د: تحقيق. ارــاآلث مشكل شرح .(م1994. )محمد بن أحمد اوي،ــالطح
 .الرسالة مؤسسة: بيروت
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   شرحالفالح  مراقي على الطحطاوي م(. حاشية1997إسماعيل. ) بن محمد بن الطحطاوي، أحمد
 العلمية. الكتب . بيروت: دار1الخالدي. ط محمد: اإليضاح. المحقق نور    

 في الشنقيطي األمين محمد الشيخ جهودم(. 1999. )إبراهيم بن صالح نب العزيز عبدالطويان، 
 .العبيكان مكتبة. المملكة العربية السعودية: 1. طالسلف عقيدة تقرير

م(. مسند أبي داود الطيالسي. تحقيق: محمد بن عبد المحسن 1999الطيالسي، سليمان بن داود. )
 . مصر: دار هجر.1التركي. ط

 المسمى المصابيح مشكاة على الطيبي شرحم(. 1997. )اهلل عبد بن الحسين الدين شرفالطيبي، 
الرياض:  –. مكة المكرمة 1. طهنداوي الحميد عبد. د: قيحق. ت(السنن حقائق عن الكاشف) بـ

 .الباز مصطفى نزار مكتبة

 بن محمد. د: قيحق. تالسنةم(. 1986) .الشيبانيّ  حنبل بن أحمد بن اهلل عبدعبد اهلل بن أحمد، 
 .القيم ابن دار. الدمام: 1. طالقحطاني سعيد

م(. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء 1985العجلي، أحمد بن عبد اهلل. )
. المدينة المنورة: مكتبة 1البستوي. طعبد العظيم  رهم. تحقيق: عبد العليموذكر مذاهبهم وأخبا

 الدار.

 في األسفار حمل عن المغنيم(. 2005. )الحسين بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبوالعراقي، 
 حزم. ابن داربيروت:  .1األسفار. ط

لمقصود طرح التثريب في شرح التقريب ا. عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل زين الدينالعراقي، 
 بالتقريب تقريب األسانيد وترتيب المسانيد. الطبعة المصرية القديمة.

م(. أحكام الجهاد 1986العز بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمي. )
 الوفاء دار مكتبة. جدة: 1. طحماد كمال نزيه الدكتور: َعَلْيه   وعلق له وقدم حققهوفضائله. 

 .والتوزيع للنشر

 سنن شرح المعبود عون هــ(.1415. )علي بن أمير بن أشرف محمدشرف الحق  العظيم آبادي،
يضاح داود أبي سنن تهذيب: القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي . 2. طومشكالته علله وا 

 .العلمية الكتب داربيروت: 

. السرساوي مازن . تحقيق:الضعفاءم(. 2008بن حماد. ) عمرو بن محمد جعفر أبوالعقيلي، 
 .عباس ابن دار. مصر: 2ط



222 
 

الضعفاء الكبير. تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي. هــ(. 1403العقيلي، محمد بن عمرو. )
 . بيروت: دار الكتب العلمية.1ط

 وعلي ،المطلب ه(. المختلطين. تحقيق: رفعت فوزي عبد1417العالئي، خليل بن كيكلدي. )
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.1عبدالباسط مزيد. ط

م المراسيل. تحقيق: حمدي عبد م(. جامع التحصيل في أحكا1986العالئي، خليل بن كيكلدي. )
 . بيروت: دار الكتب.2المجيد السلفي. ط

. الصالحات باقياتال تفسير في جزء. اهلل عبد بن كيكلدي بن خليل سعيد أبو الدين صالحالعالئي، 
 .األيمان مكتبة. المدينة المنورة: النيالي شفيع محمد الزمان بدرتحقيق: 

 الشبكة قعمو  بتفريغها قام صوتية دروس .تيمية ابن المية شرح .فهد بن سعود بن عمر العيد،
 .اإلسالمية

 أبو: قيحق. تداود يأب سنن شرحم(. 1999. )موسى نـب أحمد نـب محمود محمد وـأبالعيني، 
 الرشد. مكتبة. الرياض: 1. طالمصري إبراهيم بن خالد المنذر

دار . بيروت: 1ط البخاري.دة القاري شرح صحيح عمهـــ(. 1412د. )العيني، محمود بن أحم
 .راث العربيإحياء الت

 التنزيل غرائب في األنوار بحار مجمعم(. 1967. )علي بن طاهر محمدالدين  جمال ،الَفتَّن ي
 .العثمانية المعارف دائرة مجلس مطبعة. 3. طاألخبار ولطائف

 .الغيب مفاتيحهـــ(. 1420) .الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد اهلل عبد أبو الرازي، الدين فخر
 .العربي التراث إحياء دار. بيروت: 3ط

م(. فضائل القرآن. تحقيق: يوسف عثمان فضل اهلل جبريل. 1989الفريابي، جعفر بن محمد. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1ط

. 2اريخ. تحقيق: أكرم ضياء العمري. طــم(. المعرفة والت1981ان. )ــالفسوي، يعقوب بن سفي
 بيروت: مؤسسة الرسالة.

  تحقيق مكتب: قــتحقي. المحيط اموسـالق. (م2005). يعقوب بن محمد رـاهــط أبوادي، ـروزآبالفي
 بيروت: مؤسسة   –. لبنــان 8التراث في مؤسســـــة الرســالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي. ط    
 الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع.    



223 
 

 عبد. د: المحقق، الصالحين رياض تطريزم(. 2002. )العزيز عبد بن فيصل فيصل المبارك،
 .العاصمة دار. الرياض: 1. طحمد آل الزير إبراهيم بن اهلل عبد بن العزيز

. بيروت: رالكبي الشرح غريب في المنير المصباح .علي بن محمد بن أحمد العباس أبو الفيومي،
 .العلمية المكتبة

 دعب الشيخ: راجعه. البخاري صحيح مختصر شرح القاري منارم(. 1990قاسم، حمزة محمد. )
 يان،الب دار مكتبة. دمشق: عيون محمد بشير: ونشره بتصحيحه عني، األرناؤوط القادر

 المؤيد. مكتبةالطائف:  –السعودية 

 يْحَيى: قيحق. تمسلم بفوائد المعلم إكمال، (م1998) .ابن موسى اليحصبي عياض، القاضي
يل  . الوفاء دار. مصر: 1. طإ ْسَماع 

القاضي عياض، ابن موسى اليحصبي. )د.ت(. ترتيب المدارك وتقريب المسالك. تحقيق: مجموعة 
 . المغرب: مطبعة فضالة.1من المحققين. ط

 ودار قةالعتي المكتبة. اآلثار صحاح على األنوار مشارق. ابن موسى اليحصبيالقاضي عياض، 
 .التراث

 ،البردوني أحمد: تحقيق. القرآن ألحكام الجامع م(.1964. )أحمد بن محمد اهلل عبد أبوالقرطبي، 
براهيم  .المصرية الكتب دار. القاهرة: 2. طأطفيش وا 

    صحيح لشرح الساري هــ(. إرشاد1323الملك. ) عبد بن بكر أبى بن محمد بن القسطالني، أحمد
    . مصر: المطبعة الكبرى األميرية.7البخاري. ط    

م(. مسند الشهاب. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 1986القضاعي، محمد بن سالمة بن جعفر. )
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.2السلفي. ط

م(. جزء األلف دينار وهو الخامس من الفوائد المنتقاة واألفراد 1993القطيعي، أحمد بن جعفر. )
 . الكويت: دار النفائس.1ائب الحسان. تحقيق: بدر بن عبد اهلل البدر. طالغر 

. البخاري صحيح على الباري فيض م(،2005. )شاه معظم بن شاه أنور محمدالكشميري، 
 .العلمية الكتب دار. لبنان، بيروت: 1ط الميرتهي. عالم بدر محمد: المحقق

مالك. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )د. ط(. ـم(. موطأ اإلمام 1985مالك، مالك بن أنس. )
 بيروت: دار إحياء التراث العربي.
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 مشكاة شرح المفاتيح مرعاةم(. 1984. )الرحماني محمد بن اهلل عبيد الحسن أبوالمباركفوري، 
 .السلفية الجامعة - واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة. الهند: 3. طالمصابيح

. ترمذيال جامع بشرح األحوذي تحفة. الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبوالمباركفوري، 
 .العلمية الكتب داربيروت: 

   ابن املي. روايةـــالمح م(. أمالي2006محمد. ) بن اعيلـــــإسم بن الحسينأبو عبد اهلل المحاملي، 
   الميةاإلس والشؤون األوقاف طالب. الكويت: وزارة الدين نور بإشراف مختصة لجنة: المحقق    
 .الهداية دار. المحققين    

 وكتــاب   انــرمض امــوقي لــــــاللي امـــقي م(. مختصر1988نصر. ) نــب محمد اهلل دـــعب أبوالمروزي، 
    فيصل اباد: حديث أكادمي. –. باكستان 1الوتر. تحقيق: أحمد المقريزي. ط    

هــ(. تعظيم قدر الصالة. تحقيق: عبد الرحمن عبد 1406لمروزي، محمد بن نصر بن الحجاج. )ا
 . المدينة المنورة: مكتبة الدار.1الجبار الفريوائي. ط

 عواد بشار: تحقيق. الرجال أسماء في الكمال تهذيب(. م1980. )الرحمن عبد بن يوسف المزي،
   .الرسالة مؤسسة: بيروت. 1ط. معروف

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى . مسلم، مسلم بن الحجاج
دار بيروت: . 1حمد فؤاد عبد الباقي. ط: صحيح مسلم. تحقيق: مــاهلل عليه وسلم المشهور بـ

 .إحياء التراث العربي

. في رجال الحديث وعلله موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطنيم(. 2001المسلمي وآخرون. )
 .عالم الكتب للنشر والتوزيعبيروت:  –. لبنان 1ط

 .الدعوة دار. الوسيط المعجم. بالقاهرة العربية اللغة مجمعمصطفى وآخرون، 

      م(. تحــرير تقريب التهذيــب.   1997معروف واألرنؤوط، بشار عواد معروف، وشعيب األرنــؤوط. )
 الرسالة.. بيروت: مؤسسة 1ط    

 الرحمن حبيب: قيحق. تالجامع هــ(.1403األزدي. ) راشد عمرو أبي بن معمرمعمر بن راشد، 
 .ببيروت اإلسالمي المكتب وتوزيع بباكستان، العلمي المجلس. 2. طاألعظمي

 عادل: تحقيق. الرجال أسماء في الكمال تهذيب إكمال(. م2001. )قليج بن مغلطاي مغلطاي،
 .والنشر للطباعة الحديثة الفاروق: القاهرة. 1ط. محمد بن



225 
 

.  1. طالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة. (م2002) .محمد سلطان بن علي القاري، المال
 الفكر. دارلبنان، بيروت: 

. 1ط. الصغير الجامع شرح القدير فيض هـــ(.1356) .العارفين تاج بن عبدالرؤوف المناوي،
 .الكبرى التجارية المكتبةمصر: 

. 3. طالصغير الجامع بشرح التيسيرم(. 1988. )العارفين تاج بن الرؤوف عبد محمدالمناوي، 
  .الشافعي اإلمام مكتبةالرياض: 

هــ(. الترغيب والترهيب. تحقيق: إبراهيم 1417المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهلل. )
     . بيروت: دار الكتب العلمية.1شمس الدين. ط

 بن عدالن للشيخ الجنة مفهوم.  http://www.ahlalhdeeth.comموقع ملتقى أهل الحديث 
 الجنة. حول حديثية ودراسات علمية مباحث الغاية كتابه في العنزي ســاري

 م2008مارس.  13العوضي.  .http://www.ahlalhdeeth.comموقع ملتقى أهل الحديث 

. د: المحقق. والليلة اليوم عملهــ(. 1406. )علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبوالنسائي، 
 .الرسالة مؤسسة. بيروت: 2. طحمادة فاروق

 حسن: أحاديثه وخرج حققهم(. السنن الكبرى. 2001) .شعيب بن أحمدأبو عبد الرحمن  النسائي،
. التركي نالمحس عبد بن اهلل عبد: له قدم. األرناؤوط شعيب: عليه أشرف. شلبي المنعم عبد
 .الرسالة مؤسسة. بيروت: 1ط

   ابــأصح من ارــاألمص اءــفقه ةــ(. تسميــــــــه1369شعيب. ) بن أحمدأبو عبـد الـــرحمن ائي، ــالنس
  دار الوعي. . حلب:1عليه وسلم. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط اهلل صلى اهلل رسول    

 هــ(. الضعفاء والمتروكون. تحقيق: محمود 1396أحمد بن شعيب. )أبو عبد الرحمن النسائي، 
  . حلب: دار الوعي.1إبراهيم زايد. ط

 علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ تسمية(. هــ1423. )شعيب بن أحمد النسائي،
. لعونيا عارف بن حاتم الشريف: تحقيق(. الفوائد من ذلك وغير) المدلسين وذكر النسائي

 .الفوائد عالم دار: مكة. 1ط

 . تحقيق: عبد الفتاحالمسمى بــ )المجتبى( م(. السنن الصغرى1986ب. )النسائي، أحمد بن شعي
 . حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية.2أبو غدة. ط

http://www.ahlalhdeeth.com/
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.                التأويل ائقـوحق التنزيل داركـم. (م1998) .الدين حافظ محمود بن أحمد بن اهلل عبد النسفي،
. 1ط .مستو ديب الدين محيي: له وقدم راجعه. بديوي علي يوسف: أحاديثه وخرج حققه

 الطيب. الكلم داربيروت: 

. 1. طوعلله الحديث رجال في حنبل بن أحمد اإلمام أقوال موسوعةم(. 1997النوري وآخرون. )
 .الكتب عالم

 حيحص شرح بالمنهاج المعروف الّنووي بشرح مسلم صحيح. (هـــ1392). َشَرف بن يحيى النَّووّي،
 .بيروت – العربي التراث إحياء دار. 2بيروت: ط. الحجاج بن مسلم

 :قيحق. تاإلسالم وقواعد السنن مهمات في األحكام خالصة م(.1997. )شرف بن يحيىالنووي، 
 .الرسالة مؤسسةبيروت:  –. لبنان 1. طالجمل إسماعيل حسين: أحاديثه وخرج حققه

م(. أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية مع تحقيق 1982. )سعدي بن مهدي الهاشمي،
لمي عمادة البحث العكتاب الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي. )د. ط(. المدينة المنورة: 

 بالجامعة اإلسالمية.

. 1هــ(. الزهد. تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. ط1406، هناد بن السَّر ي. )السري هناد
 الكويت: دار الخلفاء للكتاب اإلسالمي.

م(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقيق: حسام الدين القدسي. 1994الهيثمي، علي بن أبي بكر. )
 )د. ط(. القاهرة: مكتبة القدسي.

. 1الفريوائي. ط . تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبارم(. الزهد1984الجراح. )وكيع، وكيع بن 
 المدينة المنورة: مكتبة الدار.
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 الفهارس العلمية
: فهرس اآليات القرآنية  أوًلا

 الصفحة رقمها طرف اآلية

 سورة البقرة

َِّ قَانِتِيَ ﴿ ََلةِ الْوُْسَطى َوقُوُموا ّلِِل لََواِت َوالصَّ  164،44 238 ﴾َحافُِظوا لََعَ الصَّ

ْذُكْرُكمْ  فَاْذُكُروِن ﴿
َ
 178 152 ﴾تَْكُفُرونِ  َوَل  ِل  َواْشُكُروا أ

ْت  َواْْلَِجاَرةُ  انلَّاُس  َوقُوُدَها الَِّت  انلَّارَ  فَاتَُّقوا﴿ ِعدَّ
ُ
 181 24 ﴾نَ لِلََْكفِِري أ

ََشء   َونَلَبْلَُونَُّكمْ ﴿ ِ ْمَوالِ  ِمنَ  َوَنْقص   َواْْلُوِع  اْْلَوِْف  ِمنَ  ب
َ
 اْْل

ْنُفِس 
َ
ابِِرينَ  َوبَِّشِ  َواثلََّمَراِت  َواْْل  ﴾...الصَّ

156،155 188 

نْ  الِْبَّ  لَيَْس ﴿
َ
قِ  قِبََل  وُُجوَهُكمْ  تَُولُّوا أ  35 177 ﴾...َوالَْمْغرِِب  الَْمّْشِ

ينَ  إِنَّ ﴿ ِ اِْلَاِت  وََعِملُوا آَمنُوا اَّلَّ قَاُموا الصَّ
َ
ََلةَ  َوأ  50 277 ﴾...َوآتَُوا الصَّ

ي َذا َمنْ ﴿ ِ  51 245 ﴾...َلُ  َضاِعَفهُ َفيُ  َحَسنًا قَرًْضا اّلِلََّ  ُيْقرُِض  اَّلَّ

ينَ  َمثَُل ﴿ ِ ْمَوالَُهمْ  ُينِْفُقونَ  اَّلَّ
َ
 51 261 ﴾...َحبَّة   َكَمثَِل  اّلِلَِّ  َسِبيِل  ِف  أ

َها يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ  52 183 ﴾...ُكِتَب  َكَما الِصيَامُ  َعلَيُْكمُ  ُكِتَب  آَمنُوا اَّلَّ

ْشُهر   اْْلَجُّ ﴿
َ
 56 197 ﴾...َرفََث  فَََل  اْْلَجَّ  ِهنَّ ِفي فََرَض  َفَمنْ  َمْعلُوَمات   أ

ْمَوات   اّلِلَِّ  َسِبيِل  ِف  ُيْقتَُل  لَِمنْ  َتُقولُوا َوَل ﴿
َ
ْحيَاء   بَْل  أ

َ
 64 154 ﴾...أ

ينَ  لِلُْفَقَراءِ ﴿ ِ وا اَّلَّ ْحِِصُ
ُ
 103 273 ﴾..بًاَضْ  يَْستَِطيُعونَ  َل  اّلِلَِّ  َسِبيِل  ِف  أ

ة   ُذو ََكنَ  َوإِنْ ﴿ ة   إَِل  ِظَرة  َفنَ  ُعْْسَ نْ  َميَْْسَ
َ
قُوا َوأ  119 280 ﴾.....َخْي   تََصدَّ

 سورة آل عمران

ُجوَرُكمْ ﴿
ُ
َما تَُوفَّْوَن أ َقُة الَْموِْت َوإِنَّ َمةِ  ُُكُّ َنْفس  َذائِ َيا  يَْوَم الِْق

ْدِخَل اْْلَنَّةَ 
ُ
 ﴾...َفَمْن زُْحِزَح َعِن انلَّاِر َوأ

185 45،28،1 ،
100،98 

بُّوَن اّلِلََّ فَاتَِّبُعوِن ُُيِْببُْكُم اّلِلَُّ  إِنْ  قُْل ﴿  131،15 31 ﴾....ُكنْتُْم ُُتِ
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َها يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ وا آَمنُوا اَّلَّ ُقوا َوَرابُِطوا وََصابُِروا اْصِبُ  173 200 ﴾...َواتَّ

ينَ  َُتَْسَبَّ  َوَل ﴿ ِ ْمَواتًا اّلِلَِّ  َسِبيِل  ِف  قُِتلُوا اَّلَّ
َ
  بَْل  أ

َ
 176،62،57 169 ﴾...ْحيَاء  أ

ة   َخْيَ  ُكنْتُمْ ﴿ مَّ
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ْ
 89 110 ﴾...بِالَْمْعُروِف  تَأ

ا ُكنَْت  َولَوْ ﴿ وا الَْقلِْب  َغِليَظ  َفظًّ  192 159 ﴾َحْولَِك  ِمنْ  َلْنَفضُّ

﴿ َِّ  55 97 ﴾...َسِبيًَل  إََِلْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  اْْلَيِْت  ِحجُّ  انلَّاِس  لََعَ  َوّلِِل

ينَ ﴿ ِ وْ  فَاِحَشةً  َفَعلُوا إَِذا َواَّلَّ
َ
ْنُفَسُهمْ  َظلَُموا أ

َ
 81 135 ﴾... اّلِلََّ  َذَكُروا أ

ة   َخْيَ  ُكنْتُمْ ﴿ مَّ
ُ
ْخرَِجْت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ْ
 89 110 ﴾...بِالَْمْعُروِف  تَأ

يًعا اّلِلَِّ  ِِبَبِْل  َواْعتَِصُموا﴿ قُوا َوَل  ََجِ  124 103 ﴾...نِْعَمَت  ُرواَواْذكُ  َتَفرَّ

ينَ ﴿ ِ  151 191 ﴾...ُجنُوبِِهمْ  َولََعَ  َوُقُعوًدا ِقيَاًما اّلِلََّ  يَْذُكُرونَ  اَّلَّ

ارُِعوا﴿ َها وََجنَّة   َرِبُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرة   إَِل  وَسَََ َماَواُت  َعرْضََُ  السََّ
رُْض 

َ
ْت  َواْْل ِعدَّ

ُ
 ﴾...لِلُْمتَِّقيَ  أ

143،133 154،153 

 نساءسورة ال

ََلَة ََكنَْت لََعَ الُْمْؤِمِنَي ِكتَابًا َمْوقُوتًا﴿  166 103 ﴾إِنَّ الصَّ

َنافِِقيَ  إِنَّ ﴿ اِدُعونَ  الُْم  إَِل  َقاُموا َوإَِذا َخاِدُعُهمْ  َوُهوَ  اّلِلََّ  ُُيَ
ََلةِ   ﴾........ اّلِلََّ  يَْذُكُرونَ  َوَل  انلَّاَس  يَُراُءونَ  ُكَساَل  قَاُموا الصَّ

142 
 

184،167 

ُكوا َوَل  اّلِلََّ  َواْعبُُدوا﴿ يِْن  َشيْئًا بِهِ  تُّْشِ  114،32 36 ﴾...إِْحَسانًا َوبِالَْواِِلَ

ينَ  اّلِلَِّ  َسِبيِل  ِف  فَلْيَُقاتِْل ﴿ ِ ونَ  اَّلَّ ْنيَ  اْْلَيَاةَ  يَّْشُ  56 74 ﴾.... ااِلُّ

وََلَِك  َوالرَُّسوَل  اّلِلََّ  يُِطعِ  َوَمنْ ﴿
ُ
ي َمعَ  فَأ ِ ْنَعمَ  نَ اَّلَّ

َ
 131،61 69 ﴾... اّلِلَُّ  أ

نَْزنْلَا إِنَّا﴿
َ
 107 105 ﴾...انلَّاِس  َبْيَ  ِِلَْحُكمَ  بِاْْلَِق  الِْكتَاَب  إََِلَْك  أ

 سورة المائدة

نِْزَل  َما َسِمُعوا َوإَِذا﴿
ُ
ْعيُنَُهمْ  تََرى الرَُّسولِ  إَِل  أ

َ
 185 83 ﴾... تَِفيُض  أ
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 سورة األنعام

ْحَسنُ  ِهَ  بِالَِّت  إِلَّ  اَْلَتِيمِ  َماَل  ُبواَتْقرَ  َوَل ﴿
َ
 134 152 ﴾...غَ َيبْلُ  َحّتَّ  أ

 سورة األعراف

 187 40 ﴾...اْْلِيَاِط  َسمِ  ِف  اْْلََمُل  يَِلجَ  َحّتَّ ﴿

ا﴿ ْْنَيْنَا بِهِ  ُذِكُروا َما نَُسوا فَلَمَّ
َ
ينَ  أ ِ وءِ  َعِن  َينَْهْونَ  اَّلَّ  191 165 ﴾...السُّ

﴿ َِّ ْسَماءُ  َوّلِِل
َ
 83 188 ﴾...بَِها فَاْدُعوهُ  اْْلُْسَن  اْْل

 سورة األنفال

َها يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ  178 45 ﴾...اّلِلََّ  َواْذُكُروا فَاثْبُتُوا فِئَةً  لَِقيتُمْ  إَِذا آَمنُوا اَّلَّ

 سورة التوبة

ْنُفَسُهمْ  الُْمْؤِمِنيَ  ِمنَ  اْشََتَى اّلِلََّ  إِنَّ ﴿
َ
ْمَوالَُهمْ  أ

َ
نَّ  َوأ

َ
 57 111 ﴾...لَُهمُ  بِأ

َها يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ ُقوا آَمنُوا اَّلَّ اِدِقيَ  َمعَ  َوُكونُوا اّلِلََّ  اتَّ  91،90 119 ﴾الصَّ

َما﴿ قَامَ  اْْلِخرِ  َواَْلَْومِ  بِاّلِلَِّ  آَمنَ  َمنْ  اّلِلَِّ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ  إِنَّ
َ
 144 18 ﴾...َوأ

ِذنَ  ُبيُوت   ِف ﴿
َ
نْ  اّلِلَُّ  أ

َ
 144 36 ﴾......َلُ  يَُسبِحُ  ْسُمهُ ا ِفيَها َوُيْذَكرَ  َفعَ تُرْ  أ

 سورة هود

يِْل إِنَّ اْْلَسَ ﴿
ََلةَ َطَرََفِ انلََّهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللَّ

قِِم الصَّ
َ
 16 114 ﴾...نَاِت َوأ

ْهلَُها بُِظلْم   الُْقَرى َِلُْهِلَك  َربَُّك  ََكنَ  َوَما﴿
َ
 191 117 ﴾ُمْصِلُحونَ  َوأ

ِمْرَت  َكَما ْستَِقمْ فَا﴿
ُ
 38 112 ﴾...إِنَّهُ  َتْطَغْوا َوَل  َمَعَك  تَاَب  َوَمنْ  أ

 سورة يوسف

وءَ  َعنْهُ  نِلَِْصَِف  َكَذلَِك ﴿  106 24 ﴾...ِعبَاِدنَا ِمنْ  إِنَّهُ  َوالَْفْحَشاءَ  السُّ

 سورة الرعد
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 72 31 ﴾إِنَّ اّلِلََّ َل ُُيِْلُف الِْميَعادَ ﴿

ينَ ﴿ ِ  118 25 ﴾...َما َوَيْقَطُعونَ  ِميثَاقِهِ  َبْعدِ  ِمنْ  اّلِلَِّ  َعْهدَ  ُقُضونَ َينْ  َواَّلَّ

 150 24،23 ﴾.....َسََلم  ( 23) بَاب   ُُكِ  ِمنْ  َعلَيِْهمْ  يَْدُخلُونَ  َوالَْمََلئَِكةُ ﴿

 سورة إبراهيم

ْصلَُها َطيِبَة   َكَشَجَرة   َطيِبَةً  ََكَِمةً  َمثًََل  اّلِلَُّ  َضََب ﴿
َ
 158 24 ﴾...أ

 سورة النحل
ْنََث َوُهَو ُمْؤِمن  فَ ﴿

ُ
ْو أ
َ
 17 97 ﴾...لَنُْحِييَنَّهُ َمْن َعِمَل َصاِْلًا ِمْن َذَكر  أ

َ  َوإَِذا﴿ ََِ َحُدُهمْ  بُّش
َ
ْنََث  أ

ُ
ُههُ  َظلَّ  ِباْْل ا وَْج وَدًّ ََْ  َكِظيم   وَُهوَ  ُمس

 ﴾...بِهِ  بُِّشَ  َما ُسوءِ  ِمنْ  الَْقْومِ  ِمنَ  َيتََواَرى( 58)
59،58 190 

َل  َواّلِلَُّ ﴿  102 71 ﴾...الِرْزقِ  ِف  َبْعض   لََعَ  َبْعَضُكمْ  فَضَّ

 سورة اإلسراء

ْمِس إَِل َغَسِق اللَّ ﴿ لُوِك الشَّ ََلَة ِِلُ قِِم الصَّ
َ
 164،42 78 ﴾....يِْل َوقُْرآنَ أ

لَّ  َربَُّك  َوقََض ﴿
َ
يِْن  إِيَّاهُ  إِلَّ  َتْعبُُدوا أ  114 23 ﴾...ْحَسانًاإِ  َوبِالَْواِِلَ

 سورة الكهف

اِْلَاِت ََكنَْت لَُهمْ ﴿ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ  15 107 ﴾...َجنَّاُت  إِنَّ اَّلَّ

اِْلَاُت  َواْْلَاِقيَاُت ﴿ َمًَل  وََخْي   ثََوابًا َرِبَك  ِعنْدَ  َخْي   الصَّ
َ
 179 46 ﴾أ

 سورة مريم

ْوََل بَِها ِصِليًّا﴿
َ
 13 70 ﴾ُهْم أ

ِ إِ ﴿ ايَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ نَّ اَّلَّ  18 96 ﴾اِْلَاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّْْحَُن وُدًّ

ينَ  اّلِلَُّ  َوَيِزيدُ ﴿ ِ اِْلَاُت  َواْْلَاِقَياُت  ُهًدى اْهَتَدْوا اَّلَّ َََّ  َخْي   الص
ا وََخْي   ثََوابًا َرِبَك  ِعنْدَ   ﴾َمَردًّ

76 179،67 
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 146 62 ﴾وََعِشيًّا بُْكَرةً  اِفيهَ  ِرْزُقُهمْ  َولَُهمْ ﴿

 سورة طه

 192 44،43 ﴾...لََعلَّهُ  ََلِنًا قَْوًل  َلُ  َفُقوَل ( 43) َطَغ  إِنَّهُ  فِرَْعْونَ  إَِل  اْذَهبَا﴿

 66 114 ﴾...َقبِْل  ِمنْ  بِالُْقْرآنِ  َتْعَجْل  َوَل  اْْلَقُّ  الَْمِلُك  اّلِلَُّ  َفتََعاَل ﴿

 سورة األنبياء

﴿ 
َ
نَُّه َل َوَما أ

َ
 33 25 ﴾...إَِلَ رَْسلْنَا ِمْن َقبِْلَك ِمْن رَُسول  إِلَّ نُوِِح إََِلِْه أ

 سورة الحج

يَن َكَفُروا﴿ ِ  13 72 ﴾...انلَّاُر وََعَدَها اّلِلَُّ اَّلَّ

ينَ ﴿ ِ نَّاُهمْ  إِنْ  اَّلَّ رِْض  ِف  َمكَّ
َ
قَاُموا اْْل

َ
ََلةَ  أ ََكةَ  َوآتَُوا الصَّ  192 41 ﴾...الزَّ

 سورة المؤمنون

يَن ُهْم لََعَ َصلََواتِِهْم ُُيَافُِظونَ ﴿ ِ  163 9 ﴾َواَّلَّ

ينَ ﴿ ِ ََكةِ  ُهمْ  َواَّلَّ  50 4 ﴾فَاِعلُونَ  لِلزَّ

فْلَحَ  قَدْ ﴿
َ
ينَ ( 1) الُْمْؤِمنُونَ  أ ِ ( 2) َخاِشُعونَ  َصََلتِِهمْ  ِف  ُهمْ  اَّلَّ
ينَ  ِ  ﴾....ُمْعرُِضونَ  اللَّْغوِ  َعِن  ُهمْ  َواَّلَّ

6،5،4،3،2،1 93 

 سورة النور
يَن آَمنُوا ِمنُْكْم وََعِملُوا الصَّ ﴿ ِ  19 55 ﴾...اِْلَاِت وََعَد اّلِلَُّ اَّلَّ

 سورة الفرقان

ينَ ﴿ ِ ًدا لَِرِبِهمْ  يَِبيتُونَ  َواَّلَّ  149،47،45 64 ﴾َوِقيَاًما ُسجَّ

اِجعِ  َعِن  ُجنُوبُُهمْ  َتتََجاَف ﴿ َََ  ًعاَوَطمَ  َخْوفًا َربَُّهمْ  يَْدُعونَ  الَْمض
ا ْخِفَ  َما َنْفس   َتْعلَمُ  فَََل ( 16) ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِممَّ

ُ
 ﴾....... أ

17،16 45 

ينَ  الرَّْْحَِن  وَِعبَادُ ﴿ ِ رِْض  لََعَ  َيْمُشونَ  اَّلَّ
َ
 47 63 ﴾....َوإَِذا َهْونًا اْْل
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ينَ ﴿ ِ ْنَفُقوا إَِذا َواَّلَّ
َ
فُوا لَمْ  أ وا َولَمْ  يُْْسِ  47 67 ﴾...لَِك ذَ  َبْيَ  َوََكنَ  َيْقَُتُ

وََلَِك ﴿
ُ
وا بَِما الُْغْرفَةَ  ُُيَْزْونَ  أ ْونَ  َصَبُ يَّةً  ِفيَها َوُيلَقَّ  47 75 ﴾...َُتِ

 79 23 ﴾َمنْثُوًرا َهبَاءً  فََجَعلْنَاهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إَِل  َوقَِدْمنَا﴿

 سورة العنكبوت

ََلةَ  إِنَّ ﴿ ْكرُ  َوالُْمنَْكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعِن  َتنَْه  الصَّ ْكَبُ  اّلِلَِّ  َوََّلِ
َ
 163،42 45 ﴾...أ

 سورة السجدة
ْعُي  ﴿

َ
ِة أ ْخِفَ لَُهْم ِمْن قُرَّ

ُ
 12 17 ﴾...َجَزاءً فَََل َتْعلَُم َنْفس  َما أ

 سورة األحزاب

غْ ﴿ َعَدَّ اّلِلَُّ لَُهم َمَّ
َ
اِكَراِت أ اِكِريَن اّلِلََّ َكِثًيا َواََّلَّ  178 35 ﴾...ِفَرًة َواََّلَّ

َها يَا انلَِّبِ  لََعَ  يَُصلُّونَ  َوَمََلئَِكتَهُ  اّلِلََّ  ِِنَّ إ﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ  135 56 ﴾...واآَمنُ  اَّلَّ

َها يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ  155 41 ﴾...َكِثًيا ِذْكًرا اّلِلََّ  اْذُكُروا آَمنُوا اَّلَّ

 سورة فاطر

َما﴿  66 28 ﴾...ُعلََماءُ الْ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اّلِلََّ  َُيَْش  إِنَّ
ينَ  إِنَّ ﴿ ِ قَاُموا اّلِلَِّ  ِكتَاَب  َيتْلُونَ  اَّلَّ

َ
ََلةَ  َوأ ْنَفُقوا الصَّ

َ
ا َوأ  68 30،29 ﴾....ِممَّ

يُِب  الََْكِمُ  يَْصَعدُ  إََِلْهِ ﴿ اِلحُ  َوالَْعَمُل  الطَّ  85 10 ﴾...يَْرَفُعهُ  الصَّ

 سورة ص

رِْض  ِف  َفةً َخِلي َجَعلْنَاكَ  إِنَّا َداُوودُ  يَا﴿
َ
 107 26 ﴾...َبْيَ  فَاْحُكمْ  اْْل

 سورة الزمر

ْحَسنَهُ ﴿
َ
يَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَتَِّبُعوَن أ ِ ينَ  اَّلَّ ِ وََلَِك اَّلَّ

ُ
 40 18 ﴾....أ

 سورة غافر

ينَ ﴿ ِ  87 7 ﴾... َرِبِهمْ  ِِبَْمدِ  يَُسبُِحونَ  َحْوَلُ  َوَمنْ  الَْعرَْش  َُيِْملُونَ  اَّلَّ
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 سورة فصلت

ينَ  إِنَّ ﴿ ِ ُل  اْستََقاُموا ُثمَّ  اّلِلَُّ  َربُّنَا قَالُوا اَّلَّ  39،38 30 ﴾.....َعلَيِْهمُ  تَتَََنَّ

ْحَسنُ  َوَمنْ ﴿
َ
نْ  قَْوًل  أ  72 33 ﴾....َوقَاَل  َصاِْلًا وََعِمَل  اّلِلَِّ  إَِل  َدَع  ِممَّ

 سورة محمد

ينَ ﴿ ِ  67 17 ﴾َتْقَواُهمْ  آتَاُهمْ وَ  ُهًدى َزاَدُهمْ  اْهتََدْوا َواَّلَّ

ْتُمْ  إِنْ  َعَسيْتُمْ  َفَهْل ﴿ نْ  تََوَلَّ
َ
رِْض  ِف  ُتْفِسُدوا أ

َ
 118 22 ﴾...ُعواَوُتَقِط  اْْل

 سورة الحجرات

ُُيِبُّ  َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َيْغتَْب  َوَل ﴿
َ
َحُدُكمْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ُكَل  أ

ْ
 194 12 ﴾...يَأ

َما﴿  134 10 ﴾...إِْخَوة   الُْمْؤِمنُونَ  إِنَّ

 سورة الذاريات

نَْس إِلَّ َِلَْعبُُدونِ ﴿ نَّ َواْْلِ ْقُت اْْلِ
 33 56 ﴾َوَما َخلَ

 سورة النجم

َِّ  فَاْسُجُدوا﴿  133 62 ﴾َواْعبُُدوا ّلِِل

 سورة الطور

ينَ ﴿ ِ بََعتُْهمْ  آَمنُوا َواَّلَّ ْْلَْقنَا بِإِيَمان   ُذِريَّتُُهمْ  َواتَّ
َ
 189 21 ﴾.....بِِهمْ  أ

 ة الرحمنسور 

 37 46 ﴾َجنَّتَانِ  َرِبهِ  َمَقامَ  َخاَف  َولَِمنْ ﴿

 سورة الحديد

 1 21 ﴾...َعرُْضَها َكَعْرِض  َسابُِقوا إَِل َمْغِفَرة  ِمْن َرِبُكْم وََجنَّة  ﴿

 سورة المجادلة

ينَ  اّلِلَُّ  يَْرفَعِ ﴿ ِ ينَ  ِمنُْكمْ  آَمنُوا اَّلَّ ِ وتُوا َواَّلَّ
ُ
 67 11 ﴾...َدرََجات   الِْعلْمَ  أ
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 سورة القلم

 137 4 ﴾َوإِنََّك لََعََل ُخلُق  َعِظيم  ﴿

 سورة نوح

اًرا ََكنَ  إِنَّهُ  َربَُّكمْ  اْستَْغِفُروا َفُقلُْت ﴿ َماءَ  يُرِْسلِ ( 10) َغفَّ  السَّ
 ﴾...ِمْدَراًرا َعلَيُْكمْ 

11،10 81 

 سورة اإلنسان

َعاَم لََعَ ُحبِِه ِمْسكِ ﴿ ِسًياَوُيْطِعُموَن الطَّ
َ
 123 8 ﴾...ينًا َوَيتِيًما َوأ

 سورة اًلنفطار

بَْرارَ  إِنَّ ﴿
َ
ارَ  َوإِنَّ ( 13) نَِعيم   لَِف  اْْل  91 14،13 ﴾َجِحيم   لَِف  الُْفجَّ

 سورة البلد

وْ ( 13)َرَقبَة   فَكُّ ﴿
َ
 172 14،13 ﴾َمْسَغبَة   ِذي يَْوم   ِف  إِْطَعام   أ

وْ ( 15) َمْقَرَبة   َذا يَتِيًما﴿
َ
َبة   َذا ِمْسِكينًا أ  134 16،15 ﴾َمَْتَ

 سورة العلق

 133،15 19 ﴾َواْقََتِْب  َواْسُجدْ  تُِطْعهُ  َل  لََكَّ ﴿

نَْسانَ  إِنَّ  لََكَّ ﴿ نْ ( 6) ََلَْطَغ  اْْلِ
َ
 103 7،6 ﴾اْستَْغَن  َرآهُ  أ

 سورة البينة

ِمُروا َوَما﴿
ُ
 105 5 ﴾...ُحنََفاءَ  ينَ اِلِ  َلُ  ُُمِْلِصيَ  اّلِلََّ  َِلَْعبُُدوا إِلَّ  أ

 سورة الهمزة

 13 6 ﴾نَاُر اّلِلَِّ الُْموقََدةُ ﴿

 سورة اإلخالص

َحد   اّلِلُ  ُهوَ  قُْل ﴿
َ
 72 1 ﴾أ
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 بوية واآلثارثانياا: فهرس األحاديث الن  

 الحكم عـلى الراوي األعلى طرف الحديث م
 الصفحة الحديثإسناد 

َأْبَيض   َثْوب   النَِّبيَّ َوَعَلْيهِ  َأَتْيت   ...  -1  33 متفق عليه أبو ذر الغفاري 
 ْندَ عِ  َصَبْرَت َواْحَتَسْبتَ  ِإنْ  آَدمَ  اْبنَ   -2

ْدَمةِ  ...اْْل وَلى الصَّ  
 صدي بن عجالن 

 "أبو أمامة"
 94 صحيح

ا.....َلهَ  النَِّبيَّ ِبَصِبي   اْمَرَأة   َأَتتِ   -3  98 مسلم أبو هريرة 
..َقْوَقٍل. ن  بْ  النُّْعَمان   النَِّبيَّ  َأَتى  -4  40 مسلم جابر بن عبد اهلل 
 ِبَعَملٍ  م ْرِني: َفق ْلت   اللَّهِ  َرس ولَ  َأَتْيت    -5

.اْلَجنََّة.. ي ْدِخل ِني  
 صدي بن عجالن

 "أبو أمامة"
 53 صحيح

: َيا َرس وَل   -6 َأَتْيت  َرس وَل اللَِّه َفق ْلت 
...ِإنِّي ك ْنت  َأَرْدت  اللَِّه،   

معاوية بن جاهمة 
 لميالسُّ 

 114 حسن لغيره

...َرج الا َكاَن َسْهالا  َأْدَخَل اللَّه    -7  120 ضعيف عثمان بن عفان 
أْ  َمْضَجَعكَ  َأَتْيتَ  ِإَذا  -8 وََكَوض   َفَتَوضَّ  83 متفق عليه البراَ بن عازب 
ََ، َسِمْعت م   ِإَذا  -9 ...ِمْثل َفق ول وا النَِّدا  74 متفق عليه أبو سعيد الخدري 

 َواللَّه   ،اللَّه   ِإلَّ  هَ ـِإلَ  َل : اْلَعْبد   لَ اــقَ  ِإَذا  -10
اللَّه ... َيق ول   َقالَ  َأْكَبر،  

 أبو هريرة 
 وأبو سعيد الخدري

 182 صحيح

. هلل  ا َأْكَبر   اهلل  : اْلم َؤذِّن   َقالَ  ِإَذا  -11  75،22 مسلم عمر بن الخطاب َأْكَبر 
....َفَسَجدَ  السَّْجَدةَ  آَدمَ  اْبن   َقَرأَ  ِإَذا  -12  49 مسلم أبو هريرة 
 ِتَب َله  ك   َساَفَر، َأوْ  الَعْبد ، َمِرَض  ِإَذا  -13

 ...َيْعَمل   َكانَ  َما ِمْثل  
أبو موسى 
 اْلشعري

 16 البخاري

ِضَعتِ  ِإَذا  -14  21 البخاري أبو سعيد الخدري ...الِجَناَزة ، َواْحَتَمَلَها و 
 16 متفق عليه أبو هريرة ...َحِدك مْ أَ  ِبَبابِ  َنَهراا َأنَّ  َلوْ  َأَرَأْيت مْ   -15
 َأْرَبع وَن َخْصَلةا َأْعاَله نَّ َمِنيَحة  الَعْنزِ   -16

...َما ِمْن َعاِمٍل َيْعَمل    
عبد اهلل بن عمرو 

 بن العاص
 122 البخاري

ه مْ   -17 ْضٍر، َطْيرٍ  َجْوفِ  ِفي َأْرَواح   َهالَ  خ 
...ِباْلَعْرشِ  َقَناِديل  م َعلََّقة    

عبد اهلل بن 
 مسعود

 62 ممسل
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...َوَأنِّي. اهلل ، ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َأْشَهد    -18  35 مسلم أبو هريرة 
اِلِحينَ  ِلِعَباِدي َأْعَدْدت    -19 ...لَ  َما الصَّ  11 متفق عليه أبو هريرة 
َياِم، َأْفَضل    -20 ْهر  شَ  َرَمَضاَن، َبْعدَ  الصِّ  45 مسلم أبو هريرة 
..رَ  َفَسِمعَ  اللَّهِ  َمَع َرس ولِ  َأْقَبْلت    -21 ج الا  71 صحيح أبو هريرة 
 َضِعيفٍ  ك لُّ  الَجنَِّة؟ ِبَأْهلِ  أ ْخِبر ك مْ  َألَ   -22

َأْقَسَم... َلوْ  م َتَضعٍِّف،  
حارثة بن وهب 

 الخزاعي
 102 متفق عليه

 َأوْ  نَّارِ ال َعَلى َيْحر م   ِبَمنْ  أ ْخِبر ك مْ  َأَل   -23
... َعَلْيهِ  َتْحر م   ِبَمنْ  النَّار   

عبد اهلل بن 
 مسعود

 192 ضعيف

...َأَل أ ِريَك اْمَرَأةا ِمْن َأْهِل الَجنَِّة؟  -24  100 متفق عليه عبد اهلل بن عباس 
 165 متفق عليه جرير بن عبد اهلل ...َتَرْونَ  اَكمَ  َربَّك مْ  َسَتَرْونَ  ِإنَّك مْ  َأَما  -25
ََ  َأْعَراِبيًّا َأنَّ   -26  ثَاِئرَ  هِ اللَّ  َرس ولِ  ِإَلى َجا

اللَِّه... َرس ولَ  َيا: َقالَ الرَّْأِس، فَ   
طلحــة بـن عبيـد 

 اهلل القرشي
 50 متفق عليه

ْدقَ   -27 نَّ  َيْهِدي ِإَلى الِبرِّ  ِإنَّ الصِّ الِبرَّ  َواِ 
...َيْهِدي ِإَلى الَجنَّةِ   

عبد اهلل بن 
 مسعود

 90 متفق عليه

 18 البخاري أبو هريرة ِلي... َعاَدى َمنْ : َقالَ  اللََّه  ِإنَّ   -28
 18 متفق عليه أبو هريرة ....نَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ إِ   -29
...ِإنَّ اللََّه َقاَل: ِإَذا اْبَتَلْيت  َعْبِدي  -30  101 البخاري أنس بن مالك 
...ِإنَّ اْلم ْسِلَم ِإَذا َعاَد َأَخاه  اْلم ْسِلمَ   -31  124 مسلم ثوبان بن بجدد 
 اِبرَ ــنَ مَ  َعَلى اهللِ  دَ ــِعنْ  اْلم ْقِسِطينَ  ِإنَّ   -32

...الرَّْحَمنِ  َيِمينِ  َعنْ  ن وٍر، ِمنْ   
عبد اهلل بن عمرو 

 107 مسلم بن العاص

...َأنَّ َرج الا َرَأى َكْلباا َيْأك ل  الثََّرى  -33  110 متفق عليه أبو هريرة 
َو..ه   ق لْ : َيْقَرأ   َرج الا  َسِمعَ  َرج الا  َأنَّ   -34  72 البخاري أبو سعيد الخدري 
 ِبْرِنيَأخْ  اللَّهِ  َرس ولَ  َيا: َرج الا َقالَ  َأنَّ   -35

الَجنََّة... ي ْدِخل ِني ِبَعَملٍ   
أبو أبـوب 
 118 متفق عليه اْلنصــــاري

اه  ـَأتَ  اَن َقْبَلك ْم،ـاَن ِفيَمْن كَ ـالا كَ ـِإنَّ َرج    -36
...الَمَلك  ِلَيْقِبَض   

 119 متفق عليه حذيفة بن اليمان
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دٍ  َيْومَ  أ ْفِردَ   اهللِ  َرس ولَ  َأنَّ   -37  23 مسلم أنس بن مالك .يفِ  أ ح 
 َيْغِرس   َوه وَ  ِبهِ  َمرَّ  اللَّهِ  َرس ولَ  َأنَّ   -38

...َغْرساا  155 ضعيف أبو هريرة 

...ال َله   ي َقال   َباباا الَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ   -39 يَّان  رَّ  52 متفق عليه سهل بن سعد 
 ِمنْ  ه ور َهاظ   ت َرى غ َرفاا الَجنَّةِ  ِفي ِإنَّ   -40

  ب ط وِنَها...
 علي بن أبي 

 طالب
 149 ضعيف

ا َوِتْسِعينَ  ِتْسَعةا  ِللَّهِ  ِإنَّ   -41 ..اَئةا.مِ  اْسما  84،83 متفق عليه أبو هريرة 
نِّي...مِ  َوَأْقَرِبك مْ  ِإَليَّ  َأَحبِّك مْ  ِمنْ  ِإنَّ   -42  138 حسن جابر بن عبد اهلل 
َأَنا َزِعيم   ِبَبْيتٍ  ِفي َرَبضِ  اْلجَ نَّةِ  ِلَمنْ    -43

ََ... َتَركَ  اْلِمَرا  
 صدي بن عجالن

 "أبو أمامة"
 152،137 حسن

 134،24 البخاري سهل بن سعد ...َهَكَذا ةِ الَجنَّ  ِفي الَيِتيمِ  َوَكاِفل   َأَنا  -44
 19 متفق عليه عبد اهلل بن عمر اْنَطَلقَ  َثاَلَثة   َرْهطٍ  ِممَّنْ  َكانَ  َقبْ َلك ْم..  -45
ِلقَ  ِإنَّه    -46 َدَم...آ َبِني ِمنْ  ِإْنَسانٍ  ك لُّ  خ   196،191،178 مسلم عائشة  
 ْقِسط  م   انٍ ـس ْلطَ  ذ و ة  ـَثاَلثَ  ةِ ـاْلَجنَّ  َأْهل    -47

م َوفَّق ... م َتَصدِّق    
عياض بن حمار 

 المجاشعي
 109 مسلم

 َثر ه مْ َأكْ  الِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبي النَّاسِ  َأْوَلى  -48
َصاَلةا... َعَليَّ   

 بن عبد اهلل 
 مسعود

 135 ضعيف

؟ اَْلْعَمالِ  َأيُّ   -49 اَلة  : »َقالَ  َأْفَضل   الصَّ
...«ِلَوْقِتَها  

عبد اهلل بن 
 مسعود

 84 متفق عليه

 :َقالَ  اللَِّه؟ ِإَلى َأَحبُّ  الَعَملِ  َأيُّ   -50
اَلة  » ...«َوْقِتَها َعَلى الصَّ  

عبد اهلل بن 
 مسعود

 43 متفق عليه

لٍ  َأيَُّما  -51 ا، أا اْمرَ  َأْعَتقَ  َرج  َتْنَقذَ اسْ  م ْسِلما  172 متفق عليه أبو هريرة 
...َأيَُّما م ْسِلٍم، َشِهَد َله  َأْرَبَعة  ِبَخْيرٍ   -52  128 البخاري عمر بن الخطاب 
ش ْعَبةا... َوِستُّونَ  ِبْضع   اإِليَمان    -53  91 متفق عليه أبو هريرة 
 ْم،َأْنف ِسك   اْرَبع وا َعَلى النَّاس   َأيَُّها  -54

َتْدع وَن... لَ  َفِإنَّك مْ   
 أبو موسى 
 اْلشعري

 151 متفق عليه
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 ِفي َأْثَقَله نَّ  َما َلَخْمس  ، َبخٍ  َبخٍ   -55
اللَّه ... ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  :اْلِميَزانِ   

أبو سلمى راعي 
 رسول اهلل 

 35 صحيح

اِن ِمَن ــاِرجَ ــا َوالنَِّبيُّ خَ ــا َأنَ ـــَبْيَنمَ   -56
...الَمْسِجدِ   130 متفق عليه مالك أنس بن 

د وق   التَّاِجر    -57 يِّيَن.النَّبِ  َمعَ  اَْلِمين   الصَّ  141 ضعيف أبو سعيد الخدري 
 السَّاَلَم َعَلى َمنْ  َوَتْقَرأ   الطََّعاَم، م  ت ْطعِ   -58

 َعَرْفَت...
عبد اهلل بن عمرو 

 بن العاص
 123 متفق عليه

 50،28 متفق عليه أبو هريرة ..ِقيم  َوت   ْيئاا،شَ  ِبهِ  ت ْشِرك   لَ  اللَّهَ  َتْعب د    -59
 56 متفق عليه أبو هريرة َتَكفََّل اللَّه   ِلَمنْ  َجاَهدَ  ِفي َسبِ يِلِه...  -60
...َحاَلَوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ك نَّ  َمنْ  َثاَلث    -61  37 متفق عليه أنس بن مالك 
62-   ََ ....:َفَقالَ  النَِّبيِّ  ِإَلى َأْعَراِبي   َجا  89 صحيح البراَ بن عازب 
63-   ََ ل   َجا َفَقاَل: اللَّهِ  َرس ولِ  ِإَلى َرج   

اللَِّه... َرس ولَ  َيا  
 عبـد اهلل بـن 

 مسعود
 130 متفق عليه

ل  ِإَلى َرس وِل اهللِ جَ   -64 ََ َرج  ....ا  113 مسلم أبو هريرة 
ََْتِني ِمْسِكيَنة  َتْحِمل  اْبَنتَْيِن َلَها  -65 ..َجا  117 متفق عليه عائشة 
66-    َ ... يَماِن،اإلِ  ِمنَ  الَحَيا َواإِليَمان   92 صحيح لغيره أبو هريرة 
نََّتك مْ ، َقال وا: َيا َرس ولَ  اهللِ ...  -67 ذ وا ج   179 صحيح أبو هريرة خ 
ل   م ْسلِ م   ِإلَّ    -68 َخلََّتانِ  َل  ي ْحِصيِهَما َرج 

...َوه َما َأَل  الَجنََّة، َدَخلَ   
عبد اهلل بن عمرو 

 بن العاص
 82،77 صحيح

....اللَّه   اْفَتَرَضه نَّ  َلَواتٍ صَ  َخْمس    -69  41 صحيح لغيره عبادة بن الصامت 
 ْينَ بَ  َوه وَ  اْلَمْسِجَد، اللَِّه  َرس ول   َدَخلَ   -70

 ...َبْكٍر َوع َمرَ  َأِبي
عبد اهلل بن 

 29 حسن مسعود

َلَها... اْبَنَتانِ  َمَعَها اْمَرَأة   َدَخَلتِ   -71  190 متفق عليه عائشة 
 ِباهللِ  َرِضيَ  َمنْ  يَمانِ اإْلِ  َطْعمَ  َذاقَ   -72

ْساَلمِ  ،َربًّا ِديناا... َوِباإْلِ  
العباس بن عبد 

 المطلب
 37 مسلم

..ِمنَ  ر  َخيْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َيْومٍ  ِرَباط    -73  60 متفق عليه سهل بن سعد 
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اِم....ِصيَ  ِمنْ  َخْير   َوَلْيَلةٍ  َيْومٍ  ِرَباط    -74  175 مسلم سلمان الفارسي 
ا َرج الا  ه  اللَّ  َرِحمَ   -75 َباَع... ِإَذا َسْمحا  121 البخاري جابر بن عبد اهلل 
...ِظلِّهِ  ِفي اللَّه   ي ِظلُّه م   َسْبَعة    -76  51 متفق عليه أبو هريرة 
...لَّه مَّ ال»تَق وَل:  َأنْ  اِلْسِتْغَفارِ  َسيِّد    -77  81 البخاري شداد بن أوس 
ْدِخل  ي   َما َأْكَثرِ  َعنْ  اللَّهِ  َرس ول   س ِئلَ   -78  93،88 حسن أبو هريرة 
 38 صحيح رفاعة بن عرابة َصَدْرَنا َمَع َرس وِل اللَّهِ  ِمْن َمكَّةَ ....  -79
َلَوات    -80 ، الصَّ ْمَعة   اْلَخْمس   16 مسلم أبو هريرة ...َلىإِ  َواْلج 
نَّة   َفالَ  َيْرف ثْ  َولَ  يَ ْجَهْل....  -81 َيام  ج   170 متفق عليه أبو هريرة الصِّ
يَماِن، َواْلَحْمد   لِ لَّهِ    -82 الطُّه و ر   َشْطر   اإْلِ

اْلِميَزاَن... َتْمَل    
أبـو مــالك 
 48 مسلم اْلشعـري

ودِ  ِبَكْثَرةِ  َعَلْيكَ   -83  49،31 مسلم ثوبان بن بجدد ...َل  َفِإنَّكَ  ،ِللَّهِ  السُّج 
..ْيَنه َمابَ  ِلَما َكفَّاَرة   الع ْمَرةِ  ِإَلى الع ْمَرة    -84  55 عليهمتفق  أبو هريرة 
ِني..َحدِّثْ  ِباَلل   َيا الَفْجرِ  َصاَلةِ  ِعْندَ   -85  48 متفق عليه أبو هريرة 
...َعْين  : النَّار   َتَمسُّه َما َل  َعْيَنانِ   -86  185،173 ضعيف عبد اهلل بن عباس 
 160 متفق عليه عتبان بن مالك ...َفَقالَ  ، اللَّهِ  َرس ول   َعَليَّ  َغَدا  -87
َ  ــالنِّسَ  اَلتِ ـــقَ   -88 ...َلْيكَ عَ  َغَلَبَنا: ِللنَِّبيِّ  ا  188 متفق عليه أبو سعيد الخدري 
م  َصدَّق ، مَ نْ .  -89

 68 حسن جابر بن عبد اهلل اْلق ْرآن  م َشفَّع ، َوَماِحل   
...النَّارِ  ِفي اْثَنانِ  َثاَلَثة ، اْلق َضاة    -90  107 صحيح بريدة اْلسلمي 
 يـفِ  يــلِ  لْ ـــق   اهلِل، ولَ ـــَرس   اــيَ : ْلت  ــق    -91

ْساَلمِ  ... َل  َقْولا  اإْلِ َأْسَأل   
سفيان بن عبد 

 اهلل الثقفي
 39 مسلم

 َأْقَرب   َمالِ اْْلَعْ  اهلِل، َأيُّ  َنِبيَّ  َيا: ق ْلت    -92
 اْلَجنَِّة؟... ِإَلى

عبد اهلل بن 
 مسعود

 43،28 متفق عليه

 103 متفق عليه زيد أسامة بن  مَّة  َعا َفَكانَ  الَجنَِّة، َبابِ  َعَلى ق ْمت    -93
 134،24 مسلم سهل بن سعد .َوه َو... َأَنا ِلَغْيِرهِ  َأوْ  َله   اْلَيِتيمِ  َكاِفل    -94
ل وَن الَجنََّة ِإلَّ َمنْ   -95 ...ك لُّ أ مَِّتي َيْدخ   132 البخاري أبو هريرة 
 133،31،15 مسلم ربيعة بن كعب .َفَأتَْيت ه    اهللِ  َرس ولِ  َمعَ  َأِبيت   ك ْنت    -96



240 
 

 الحكم عـلى الراوي األعلى طرف الحديث م
 الصفحة الحديثإسناد 

ل ونَ  َل   -97 ...ت ْؤِمن وا. َحتَّى اْلَجنَّةَ  َتْدخ   122 مسلم أبو هريرة 
ل   لَ   -98 ...َقاِطع   الَجنَّةَ  َيْدخ   118 متفق عليه جبير بن مطعم 
ل  اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه   -99 َل َيْدخ 

 ِمْثَقال  َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر...
عبد اهلل بن 

 مسعود
 112 مسلم

ْدخــ   َل   -100 ارَ  ل  يــَ د   النــَّ ال   هِ َقْلبِــ  ِفي َأحــَ  ِمْثقــَ
 ...ِإيَمانٍ  ِمنْ  َخْرَدلٍ  َحبَّةِ 

عبد اهلل بن 
 مسعود

 159 مسلم

ل   النَّارَ  َيِلج   َل   -101 ِة..يَ َخشْ  ِمنْ  َبَكى َرج   185 صحيح لغيره أبو هريرة 
 165،45،21 مسلم عمارة بن رؤيبة ..ط ل وعِ  َقْبلَ  َصلَّى َمنْ  النَّارَ  َيِلج   َل   -102
اَلَثة .ثَ  اْلم ْسِلِمينَ  ِمنَ  ِْلََحدٍ  َيم وت   َل   -103  188 متفق عليه أبو هريرة 
ْحَداك نَّ َثاَلثَ   -104 ..َلدِ ة  ِمَن اْلوَ َل َيم وت  إِلِ  99 متفق عليه أبو هريرة 
ور.َمبْ  َحج   الِجَهادِ  َأْفَضلَ  َلِكنَّ  َل،  -105 ر   55 البخاري عائشة 
...نَّةِ َتَقلَّب  ِفي اْلجَ َلَقْد َرَأْيت  َرج الا يَ   -106  126 مسلم أبو هريرة 
نَّ  َعِظيٍم، َعنْ  َسَأْلَتِني َلَقدْ   -107  26 حسن لغيره  معاذ بن جبل .َلَيِسير   ه  َواِ 
 162 البخاري أبو هريرة َيْسَأل ِنيلَ  نْ أَ  ه َرْيَرةَ  َأَبا َيا َظَنْنت   َلَقدْ   -108
 ْغِفر  يَ : ِخَصالٍ  ِستُّ  اللَّهِ  ِعْندَ  ِللشَِّهيدِ   -109

لِ  ِفي َله   ...َدِمهِ  ِمنْ  د ْفَعةٍ  َأوَّ  
المقدام بن معد 

 151،63 صحيح يكرب

شاا...  -110 وَلَ  م تَ َفحِّ
عبد اهلل بن عمرو  َلمْ  َيك نِ  النَِّبيُّ  َفاِحشاا 

 138 البخاري بن العاص

 85 مسلم عائشة  ...َسَخِطكَ  ِمنْ  ِبِرَضاكَ  َأع وذ   الله مَّ   -111
ى...َعلَ  َيط وف   الَِّذي الِمْسِكين   َلْيَس   -112  104 متفق عليه أبو هريرة 
ل   َأَحد   َما  -113 ْرِجعَ يَ  َأنْ  ي ِحبُّ  الَجنَّةَ  َيْدخ   64 متفق عليه أنس بن مالك 
... م ْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َقْلبَ  َخاَلطَ  َما  -114 .َرَهج   176 صحيح عائشة 
 159 متفق عليه مالك أنس بن اللَّه   لَّ إِ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيْشَهد   َحدٍ أَ  ِمنْ  َما  -115
..ي َتَوفَّى. م ْسِلٍم، ِمنْ  النَّاسِ  ِمنَ  َما  -116  189،99 البخاري أنس بن مالك 
..ِللَِّه.. ي َصلِّي م ْسِلمٍ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما  -117  148 مسلم أم حبيبة 
أ   م ْسِلمٍ  ِمنْ  َما  -118 ...َفي ْحِسن   َيَتَوضَّ  76،47 مسلم عقبة بن عامر 
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اِفظ ..حَ  َوه وَ  الق ْرآَن، َيْقَرأ   الَِّذي َمَثل    -119  70 متفق عليه عائشة 
..اللَّه  وَ  اللَِّه، َسِبيلِ  ِفي الم َجاِهدِ  َمَثل    -120  57 متفق عليه أبو هريرة 
ل  ِبغ ْصِن َشَجَرٍة َعَلى َظْهرِ   -121 .َمرَّ َرج   126 متفق عليه أبو هريرة 
وا ِبَجَناَزٍة، َفَأْثَنْوا َعَلْيَها َخْيراا  -122 ...َمرُّ  128 متفق عليه بن مالك أنس 
ى َمشَ  ،َعاِئداا َمْن َأَتى َأَخاه  اْلم ْسِلمَ   -123

...ِفي َخَراَفِة اْلَجنَّةِ   
علــي بــن أبــي 

 طالب
 125 صحيح

 17 متفق عليه أنس بن مالك ...ْزِقهِ رِ  ِفي َله   ي ْبَسطَ  َأنْ  َأَحبَّ  َمنْ   -124
..َبتْ َوجَ  َسَنةا، َعْشَرةَ  اْثَنَتيْ  َأذَّنَ  َمنْ   -125  72 حسن عبد اهلل بن عمر 
 127،23 مسلم  أبو هريرة ...ماا؟َصائِ  اْلَيْومَ  ِمْنك م   َأْصَبحَ  َمنْ   -126
َرَقَبةا، َأْعَتقَ  اهلل   ِبك  لِّ ....  -127

 172 متفق عليه أبو هريرة َمنْ  َأْعَتقَ  
لَِّه...ال َسِبيلِ  ِفي َقَدَماه   َمِن اْغَبرَّتْ   -128  177 البخاري أبو عبس 
....َوَأَقامَ  َوِبَرس وِلِه، ِباللَّهِ  آَمنَ  َمنْ   -129  61 البخاري أبو هريرة 
 51 متفق عليه أبو هريرة َمنْ  َأْنَفقَ  َزْوَجْينِ  ِفي َسِبيلِ  اللَِّه...  -130
...اللَّه   َبَنى َمْسِجداا َبَنى َمنْ   -131  144 متفق عليه عثمان بن عفان 
َطاةَ قَ  َكَمْفَحصِ  ِللَّهِ  َمْسِجداا َبَنى َمنْ   -132  145 صحيح ر بن عبد اهللجاب 
 وراا،ــــن   ه  ــلَ  اَنتْ ــــا كَ ـــــَعَلْيهَ  ظَ ــافَ ـــــحَ  نْ ــمَ   -133

...اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنَجاةا  ،َوب ْرَهاناا  
عبد اهلل بن عمرو 

 بن العاص
 163 حسن

ْفس ْق..يَ  َوَلمْ  َيْرف ْث، َفَلمْ  ِللَّهِ  َحجَّ  َمنْ   -134  55 متفق عليه أبو هريرة 
...ْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه َردَّ اللَّه  مَ   -135  194 حسن لغيره أبو الدرداَ 
...َمرَّاتٍ  َثاَلثَ  الَجنَّةَ  اللَّهَ  َسَألَ  َمنْ   -136  181،86 صحيح أنس بن مالك 
...ِبِصْدقٍ  الشََّهاَدةَ  اهللَ  َسَألَ  َمنْ   -137  65 مسلم سهل بن حنيف 
 146 حسن لغيره عائشة َمْن َسدَّ ف ْرَجةا  ِفي َصف  َرَفَعه  اللَّه  ..  -138
َمْن َسرَّه  َأْن ي ْنِجَيه  اهلل  ِمْن ك َرِب َيْوِم   -139

...ِة، َفْلي َنفِّْس َعنْ اْلِقَيامَ   
 الحارث بن ربعي

 "أبو قتادة"
 120 مسلم

 127 متفق عليه أبو هريرة َمنْ  َشِهدَ  الَجَناَزةَ  َحتَّى ي َصلَِّي...  -140
.اللَِّه... يلِ َسبِ  ِفي َيْوماا َصامَ  َمنْ   -141  170 متفق عليه أبو سعيد الخدري 
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أبو موسى  َمنْ  َصلَّى الَبْرَدْينِ  َدَخلَ  الَجنَّةَ ...  -142
 اْلشعري

 44 متفق عليه

َبْعَدَهاوَ  َأْرَبعاا الظُّْهرِ  َقْبلَ  َصلَّى َمنْ   -143  168 حسن لغيره أم حبيبة 
 166 حسن لغيره مالك أنس بن .....ِفي مااَيوْ  َأْرَبِعينَ  ِللَّهِ  َصلَّى َمنْ   -144
ا.أ ْعِطَيهَ  َصاِدقاا، الشََّهاَدةَ  َطَلبَ  َمنْ   -145  65 مسلم أنس بن مالك 
 96 ضعيف أبو سعيد الخدري َمْن َعالَ  َثاَلَث َبَناٍت، َفَأدََّبه نَّ ...  -146
.تَْبل َغا.. َحتَّى َجاِرَيتَْينِ  َعالَ  َمنْ   -147  140 مسلم أنس بن مالك 
َأَعدَّ... َوَراَح، دِ الَمْسجِ  ِإَلى َغَدا َمنْ   -148  146 متفق عليه أبو هريرة 
149-  ..  َ وح   اْلَجَسدَ  َوه وَ  َبرِ ي  111 صحيح ثوبان بن بجدد َمنْ  َفاَرقَ  الرُّ
..َناَقةٍ  ف َواقَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َقاَتلَ  َمنْ   -150  58 صحيح معاذ بن جبل 
 َهد  َأشْ  اْلم َؤذَِّن: َيْسَمع   ِحينَ  َقالَ  َمنْ   -151

ِإلَّ اهلل ... َلهَ إِ  َل  َأنْ   
سعد بن أبي 

 75 مسلم وقاص

152-   ََ ...َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمع  النَِّدا  75 البخاري جابر بن عبد اهلل 
...اهلل   ِإلَّ  ِإَلهَ  َل  َأنْ  َأْشَهد  : َقالَ  َمنْ   -153  87 متفق عليه عبادة بن الصامت 
الَعِظيِم... اللَّهِ  س ْبَحانَ : َقالَ  َمنْ   -154  156 صحيح اهلل جابر بن عبد 
ا َفَله  َمْن ق ِتَل د وَن مَ   -155 ...اِلِه َمْظل وما عبد اهلل بن عمرو  

 بن العاص
 112 صحيح

 لِّ ــك   رِ ــد ب   ِفي اْلك ْرِسيِّ  ةَ ـآيَ  َرأَ ـقَ  نْ ـمَ   -156
...َمْكت وَبةٍ  َصاَلةٍ   

 صدي بن عجالن
 "أبو أمامة"

 79 حسن

...ه  لَ  َكانَ  َمنْ : َمرَّةا  َكاَنْت َوَقالَ  َمنْ   -157  96 صحيح عقبة بن عامر  
 153 ضعيف معاذ بن أنس َمنْ  َكَظمَ  َغْيظاا َوه وَ  َيْقِدر   َعَلى...  -158
.َخلَ دَ  َشْيئاا ِباهللِ  ي ْشِرك   َل  َماتَ  َمنْ   -159  32 مسلم جابر بن عبد اهلل 
َمنْ  َماتَ  َوْهوَ  َيْدع و ِمنْ  د ونِ  اللَّهِ    -160

 ِندًّا َدَخلَ  النَّاَر...
عبد اهلل بن 

 مسعود
 33 متفق عليه

...إِ  ِإَلهَ  َل  َأنَّه   َيْعَلم   َوه وَ  َماتَ  َمنْ   -161 لَّ  34 مسلم عثمان بن عفان 
...ك ْرَبةا ِمنْ  ْن َنفََّس َعْن م ْؤِمنٍ مَ   -162  67 مسلم أبو هريرة 
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 الحكم عـلى الراوي األعلى طرف الحديث م
 الصفحة الحديثإسناد 

 93 البخاري سهل بن سعد َمْن َيْضَمْن ِلي َما َبْيَن َلْحَيْيهِ  وَ َما...  -163
...َأْن َل َيْسَأَل النَّاَس َمْن َيْكف ل  ِلي   -164  104 صحيح ثوبان بن بجدد 
اْلم َؤذِّن ونَ  َأْطَول   النَّاسِ  َأْعَناقاا َيْومَ    -165

...اْلِقَياَمةِ   
معـاوية بـن أبي 

 سفيـان
 74 مسلم

رَ   -166 .ا...َحِديثا  ِمنَّا َسِمعَ  اْمَرأا  اللَّه   َنضَّ  105 صحيح زيد بن ثابت 
...اْلَجنَّةِ َفَرَأْيت ِني ِفي ، ت  مْ نِ   -167  116 صحيح عائشة 
 65 متفق عليه أبو هريرة َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدهِ  لَ  ي ْكَلم   أَ َحد   ِفي..  -168
بًّا...رَ  ِباهللِ  َرِضيَ  َمنْ  َسِعيٍد، َأَبا َيا  -169  36 مسلم أبو سعيد الخدري 
، َأيَُّها َيا  -170 السَّاَلَم... َأْفش وا النَّاس   124،123،46 صحيح عبد اهلل بن سالم 
 161 متفق عليه أنس بن مالك ..ِإلَّ  هَ ِإلَ  لَ  َقالَ  َمنْ  النَّارِ  ِمنَ  َيْخر ج    -171
ل    -172 ....َوَأهْ  الَجنََّة، الَجنَّةِ  َأْهل   َيْدخ   161 متفق عليه أبو سعيد الخدري ل 
 قِ َواْرتَ  اْلق ْرآِن اْقَرأْ  ي َقال  ِلَصاِحبِ   -173

...ك ْنتَ  َكَما َوَرتِّلْ   
ن عمرو عبد اهلل ب

 بن العاص
 69 حسن

.َره مْ َحَناجِ  ي َجاِوز   لَ  الق ْرآَن، َيْقَرَ ونَ   -174  84 متفق عليه أبو سعيد الخدري 
...َيق ول  اللَّه  َتَعاَلى: َما ِلَعْبِدي  -175  100 البخاري أبو هريرة 
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واة الُمَترجم لهم  ثالثاا: فهرس الرُّ

 رقم الصفحة القول فيه اسم الراوي م
 42 صدوق طينيُّ الِفَلس الِكنانيُّ  الم ْخَدجيُّ  َفْيعر   وب  أَ  _1
 35 صحابي  اللَّهِ  َرس ولِ  َراِعي َسْلَمى َأب و _2
 139 ثقة الَبْغَداِديُّ  ِخَراشٍ  ْبنِ  الَحَسنِ  ْبن   َأْحَمد   _3
 147 صدوق اسوَ قَّ الْ  نوْ عَ  ن  بْ  م َحمَّد ن  بْ  َأْحَمد   _4
 108 ثقة الثََّقِفيُّ  َتْوَبةَ  ن  بْ  ل  ِإْسَماِعيْ  _5
َلْيم الَعْنِسيُّ  ْبن   ِإْسَماِعيل   _6  ثقة في الرواية عن  َعيَّاٍش ْبن  س 

 الشاميين ضعيف في غيرهم
58 

 137 صدوق يُّ الَبْلْقاوِ  م وَسى ْبن   َأيُّوب   _7
َصْيبِ  ْبن   ب َرْيَدة   _8  107 صحابي اْْلَْسَلِميُّ  اْلح 
 95 ثقة اْْلَْنَصاِريُّ  َعْجاَلنَ  ْبن   ثَاِبت   _9

 31 صحابي َثْوَبان  ْبن  ب ْجد دٍ  _10
َبْير   _11  118 صحابي م ْطِعمٍ  ْبن   ج 
 165 صحابي اْلَبَجِليُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن   َجِرير   _12
 120 صحابي (َصاِريُّ اْْلَنْ  َقَتاَدةَ  َأب و) ِرْبِعي   ْبن   اْلَحاِرث   _13
 116 صحابي َمانِ النُّعْ  ْبن   َحاِرَثة   _14
َزاِعيُّ  َوْهبٍ  ْبن   َحاِرَثة   _15  102 صحابي اْلخ 
 106 ثقة َحْفَصةَ  َأِبي ْبنِ  ع َماَرةَ  ْبن   َحَرِميُّ  _16
 122 ثقة َعِطيَّةَ  ْبن   َحسَّان   _17
َسْين   _18  80 ثقة  يُّ صِ مْ الحِ  دِ يْ مِ الحَ  دِ بْ عَ  ن  بْ  ِبْشرٍ  ْبن   اْلح 
يَّات   ِبيبٍ حَ  ْبن   َحْمَزة   _19  183 ثقة الزَّ
َمْيد   _20  54 ثقة (اْلِهاَلِليُّ  رصْ نَ  َأب و) اْلَعَدِويُّ  ِهاللٍ  ْبن   ح 
 108 ثقة اختلط في اآلخر َخِليَفةَ  ْبن   َخَلف   _21
 15 صحابي اْْلَْسَلِميُّ  َكْعبٍ  ْبن   َرِبيَعة   _22
َهِنيُّ  ْبن   ِرَفاَعة   _23  38 صحابي َعَراَبَة اْلج 
 148 أم المؤمنين (َحِبيَبة َأمِّ س ْفَياَن ) َأِبي ِبْنت   َرْمَلة   _24
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 98 مجهول ىشَ عْ ْْلَ ا لمِ كْ م   ْبن   الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   د  َسِعيْ  _25
 39 صحابي َقِفيُّ َرِبْيَعَة الثَّ  ْبن   اهللِ  َعْبدِ  ْبن   س ْفَيان   _26
 166  ثقة ق تَْيَبَة الشَِّعْيريُّ  ْبن   َسْلم   _27
َنْيفِ  ْبن   َسْهل   _28  65 صحابي ح 
َهِنيِّ  َأَنسٍ  ْبنِ  م َعاذِ  ْبنِ  َسْهلِ  _29  154 ضعيف اْلج 
 97 ثقة السَّمَّان َصاِلحٍ  َأِبي ْبن   س َهْيل   _30
 81 صحابي َأْوسِ  ْبن   َشدَّاد   _31
َزْيقٍ  ْبن   ش َعْيب   _32  174 صدوق يخطئ الشَّاِميُّ  ر 
َديُّ  _33  53 صحابي (اْلَباِهِليُّ  أ َماَمةَ  َعْجاَلَن )َأب و ْبن   ص 
 167 ثقة اْلَجْعَفِريُّ  َعْمٍرو ْبن   ط ْعَمة   _34
 69 صدوق ِشيُّ رَ اْلق   َناِفعٍ  ن  بْ  َطْلَحة   _35
 128 مخضرم (الدِّيِليُّ  اَْلْسَودِ  َأب و) َعْمرو ن  بْ  َظاِلم   _36
ودْبن  َأِبي ا َبْهَدَلةَ  ْبن   َعاِصم   _37  27 صدوق حسن الحديث لنَّج 
 177 صحابي  َعْبٍس( َجْبِر )َأب و ْبن   الرَّْحَمنِ  َعْبد   _38
 186 صدوق اختلط بآخرة يُّ الَمْسع ودِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن   الرَّْحَمنِ  َعْبد   _39
 154 صدوق َمْيم ونٍ  ْبن   الرَِّحيمِ  َعْبد   _40
َمدِ  َعْبد   _41  54 وخاصة في شعبة ثقة التَّنُّوِريُّ  ِعيدٍ سَ  ْبنِ  اِرثِ اْلوَ  َعْبدِ  ْبن   الصَّ
 68 صدوق َعْبد  اللَِّه ْبن  اْْلَْجَلحِ  _42
 169 ضعيف الم َهاِجِر الشَُّعْيِثيُّ  ْبن اللَّهِ  َعْبد   _43
 142 ثقة َجاِبرٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  _44
 45 صحابي َعْبد  اللَِّه ْبن  َساَلمٍ  _45
 193 مجهول ِديُّ اَْلوْ  وَعْمرٍ  ن  بْ  للَّهِ ا د  َعبْ  _46
 194 ثقة مرجئ  ( ْهَشِليُّ النَّ  رِ كْ بَ  َأب و)َطاٍف قَ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   _47
 136 ضعيف َكْيَسانَ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   _48
 73 صدوق َلِهيَعةَ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   _49
ْنَعاِنيُّ  م َعاذٍ  ْبن   اللَّهِ  َعْبد   _50  26 ثقة الصَّ
 71 ثقة ائبِ سَّ الْ  ْبن   َمنِ الرَّحْ  دِ َعبْ  ْبن   اهللِ  دِ ع َبيْ  _51
 160 صحابي ِعْتَبان  ْبن  َماِلكِ  _52
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53_   َ َراَساِنيُّ  م ْسِلم َأِبي ْبن   َعَطا  174 صدوق يهم كثيراا اْلخ 
54_   َ ثقة ي حتج بما رواه قبل  السَّاِئبِ  ْبن   َعَطا

 الختالط
78 

55_   َ وخَ  ْبن   َعَطا  121 مجهول َفرُّ
َهِنيُّ  َعاِمرٍ  ْبن   ع ْقَبة   _56  76 صحابي اْلج 
َؤْيَبةَ  ْبنِ  ع َماَرةَ  _57  21 صحابي ر 
 194 صحابي (الدَّْرَداَ َأب و) رمِ َعاَ  ن  بْ  ع َوْيِمر   _58
 109 صحابي اْلم َجاِشِعيُّ  ِحَمارٍ  ْبن   ِعَياض   _59
 156 ليِّن الحديث َمِليُّ سْ القَ  ِسَنانٍ  ْبن   َسىِعيْ  _60
َدِفيُّ  ِهاللٍ  ْبن   ِعيَسى _61  164 ثقة الصَّ
 95 ثقة يُّ الشَّامِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  ْبن   اْلَقاِسم   _62
 عن حديثه في ت ك ِلم ثقة السَُّواِئيُّ  ع ْقَبةَ  ْبن   َقِبيَصة   _63

 الثوري سفيان
141 

 164 صدوق َعْلَقَمَة التَّن وِخيُّ  ْبن   َكْعب   _64
 160 صحابي الدُّْخش نِ  ْبن   َماِلك   _65
َباَرك   _66  139 صدوق َفَضاَلةَ  ْبن   م 
 115 صدوق َيَسارٍ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  ْبن   م َحمَّد   _67
ِليِحيُّ  ِحْمَيٍر الِحْمِصيُّ  ْبن   د  م َحمَّ  _68  80 صدوق السَّ
 135 صدوق َعْثَمةَ  ْبنِ  َخاِلدِ  ْبن   م َحمَّد   _69
 116 صدوق الق َرِشيُّ َطْلَحة   ْبن   م َحمَّد   _70
 169 ثقة ِثيُّ الم َهاجر الشَُّعيْ  ْبن اللَّهِ  َعْبد ْبن م َحمَّد _71
 180 ثقة َعْجاَلنَ  ْبن   م َحمَّد   _72
 92 صدوق اللَّْيِثيُّ  َوقَّاصٍ  ْبنِ  َعْلَقَمةَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبن   م َحمَّد   _73
 157 ثقة  (َبْيرِ الزُّ  َأب و)َتْدر َس  ْبنِ  ْسِلمِ م   ْبن   م َحمَّد   _74
 26 ثقة م َحمَّد  ْبن  َيْحَيى ْبِن َأِبي ع َمَر اْلَعَدِنيُّ  _75
ْوق  َأِبي َبْكٍر التَّْيِميُّ  _76  195 مقبول  َمْرز 
وق   _77  62 مخضرم اْْلَْجَدعِ  ْبن   َمْسر 
ْنِجيُّ  َخاِلدٍ  ْبن   م ْسِلم   _78  147 ضعيف الزَّ
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َهِنيُّ  َأَنسٍ  ْبن   م َعاذ   _79  153 صحابي اْلج 
َلِميُّ  َجاِهَمةَ  ْبن   م َعاِوَية   _80  114 صحابي السُّ
 31 تابعي اْلَيْعم ِريُّ  َطْلَحةَ  َأِبي ْبن   َمْعَدان   _81
 63 صحابي اْلِكْنِديُّ  يَكِربَ  َمْعدِ  ْبن   اْلِمْقَدام   _82
 هــــب جــــيحت ل دوقــص ْمِعيُّ الزَّ  َيْعق وبَ  ْبن   م وَسى _83

 حفظه في لضعفه
135 

 150 مجهول َسْعدٍ  ْبن   النُّْعَمان   _84
 40 صحابي اْْلَْنَصاِريُّ  َقْوَقلٍ  ْبن   النُّْعَمان   _85
 63 ثقة َعمَّارٍ  ْبن   ِهَشام   _86
 88 صدوق اَْلْوديُّ  نِ مَ حْ الرَّ  دِ بْ عَ  ن  بْ  د  يْ زِ يَ  _87
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