
 ( 2سلسلة األربعينات العمادية ) 
 

َرنبَِعنَي النِعَماِديَّة ُ األن  َمْتن

ََ ِِلَّ اّلَُّ َل ِف َفضاِئِل    َِِل
 ةيَّ وِ بَ الن َّ  ةِ نَّ الس   نَ مِ 

 
 ََجنُع وتَ رنتِيب

ين أَبُو النََّجا  ِعَماُد الدِ 
َِ وُطّلَّ  َِ َوَمَشاخِي ِل َُ َوَعنن َواِلَدينَِ َوأهن ِلِمنيَعَفا هللاُ َعنن َِ َوِلَمنن َدَعا ََلُم َولِلُمسن  ِب
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 ُشك            ر
َِ َوَسلَّمَ  –انطّلقًا من قولَ  ُ َعَلين ُكِر اّلََّ " :  - َصلَّى اّلَّ ُكِر النَّاَس َلَن َيشن فإنين   ( 5511) صحيح الّتِ نِمِذي  / "  َمنن َلَن َيشن
ُكرن ِل : )  -تعاىل   -؛ استجابة ألمره ِذ قال  -أشكره سبحانَ  (  كما أشكره  51( ) لقمان /  َأِن اشن  

ُ  .هداان  أن –سبحانَ   – َتِدَي َلونل َأنن َهَدااَن اّلَّ َوَما ُكنَّا لِنَ هن  
َِ  –فإنين أشكر رسولََ  –سبحانَ   –وبعد شكره  ُ َعَلين الذي عل مين وعل م األمة أبسرها فكان  - َوَسلَّمَ  َصلَّى اّلَّ  

خماطًبا ِايه : -سبحانَ وتعاىل  -، قال املعلِ م األول لألمة . كيف ل وقد توىل  ربَ  تعليمَ   
َِ َوَسلَّمَ َصلَّ  –(  ، فكان  551النساء / ( ) ) َوَعلََّمَك َما َلَن َتُكنن تَ عنَلُم وََكاَن َفضنُل اّلَِّ َعَلينَك َعِظيًما  ُ َعَلين    - ى اّلَّ

) اَي َأي  َها الرَُّسوُل بَ لِ غن َما أُنِزَل ِِلَينَك ِمن رَّبِ َك فَقاَل تَ َعاىَل : أعلم العلماء وأحكم احلكماء ، ومل ا عل مَ ربَ  أمره ابلبّلغ   
ُ يَ عنِصُمَك ِمنَ  َُ َواّلَّ َعلن َفَما بَ لَّغنَت ِرَسالََت  –يرمحَ هللا تعاىل  –(  ، قال الشيخ السعدي  76( ) املائدة /  النَّاسِ  َوِِن َلَّن تَ فن

َِ َوَسلَّمَ  –" هذا أمر من هللا لرسولَ حممد عند تفسري هذه اآلية :  ُ َعَلين أبعظم األوامر وأجلها ، وهو : التبليغ  - َصلَّى اّلَّ
َِ َوَسلَّمَ  –ملا أنزل هللا ِليَ  ، ويدخل ِف هذا كل أمر تلقتَ األمة عنَ  ُ َعَلين من العقائد واألعمال واألقوال ،   - َصلَّى اّلَّ

َِ َوَسلَّمَ  –واألحكام الشرعية واملطالب اإلَلية ِمنا كان بتبليغَ  ُ َعَلين فبلَّغ أكمل تبليغ ، ودعا وأنذر ،  ِايه  - َصلَّى اّلَّ
ء الرابنيني ، وبلَّغ بقولَ وفعلَ وكتبَ ورسلَ .وبشَّر ويسَّر ، وعلَّم اجلهال األمِ يني حىت صاروا من العلما  

فلم يبق خري ِل دلَّ أمتَ عليَ ورغبها فيَ ، ول شر ِل وهنى األمة عنَ وحذرها منَ ، وشهد لَ ابلتبليغ أفاضل األمة    
، ومن هنا جيب اإلميان أبن الرسول من الصحابة ، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني  

َِ َوَسلَّمَ َصلَّى  –  ُ َعَلين . بلَّغ الرسالة ، وأدَّى األمانة ، ونصح لألمة  "  - اّلَّ  
َِ َوَسلَّمَ  –وشكر رسولَ   –عز  وجل   –وبعد شكر هللا  ُ َعَلين فإنين :  - َصلَّى اّلَّ  

ُهم  -أوًل : أشكر الصحابة  ُ َعن ن ا من أجلَ كلَّ غاٍل ومثني ،أَجعني ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلو   –َرِضَي اّلَّ  
هم مع سيِ ِد َوَلِد آدم أَجعني    .بعد أن هنلوا من معني رسولنا األمني ، فَعِلموا وَعِملوا وبَ لَّغوا خري دين ، َجعنا هللا وِايَّ

 اثنًيا : أشكر علمائنا ومشاخينا الذين َلم الفضل بعد هللا ِف تعليمنا وأتديبنا .
ُكرن ِل َوِلَواِلَدينكَ :  -تعاىل   –ائلهما عليَّ تّتا قال اثلثًا : أشكر والداي ففض ( . 51) لقمان / (  ) َأِن اشن  

 رابًعا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقَ من أجل ِاتحة الوقت ل إلجناز هذا العمل من زوجة
 وأولد وَمن َلم حق عليَّ .

  خرو  هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيَ .خامًسا : أشكر ِخواين وتّلمذيت وكل من ساهم ِف
  سادًسا : القراء وكل من سيقدِ م ل نقًدا بناًء ونصيحة هلل أو توجيًها  أو ِرشاًدا  أو تصويب أخطاء أو أيَّ شئ

 من شأنَ ِخرا  هذا العمل ِف أفضل صورة ليعمَّ النفع بَ كل الناس .
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       ةمق          دم           
ِدِه اّلَُّ  َُ ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا َمنن يَ هن َتِعيُن َد ِّلَِّ ََننَمُدُه َو َنسن َمن َُ  َفَّل ِنَّ احلن  ُمِضلَّ َل

َهُد َأنن َل َوَمنن ُيضنِللن َفَّل  َُ َوَأشن ََ ِِلَّ  َهاِدَى َل َدُه َل  َِِل ُ َوحن َُ  َشرِيَك لَ  اّلَّ  َُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبنُدُه َوَرُسوُل
َِ َوَل  َ َحقَّ تُ َقاِت ُوُتنَّ ِِلَّ ) اَي َأي  َها الَِّذيَن َءاَمُنوان ات َُّقوان اّلَّ ِلُموَن  (  ََ  ( . 502) آل عمران /  َوَأنُتم م سن

ُهَما رَِجاًل ) اَي َأي  َها النَّاُس ات َُّقوان رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّفن  َها َزونَجَها َوَبثَّ ِمن ن  َكِثريًا َوِنَساء َوات َُّقوان اّلََّ ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ن
َ َكاَن َعَلينُكمن َرِقيًبا ) َِ َواأَلرنَحاَم ِِنَّ اّلَّ   .( ) النساء (  (5الَِّذي َتَساءُلوَن ِب

 َ َُ 60 َسِديًدا )َوُقوُلوا قَ ونًل ) اَي َأي  َها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اّلَّ ( ُيصنِلحن َلُكمن َأعنَماَلُكمن َويَ غنِفرن َلُكمن ُذنُوَبُكمن َوَمن يُِطعن اّلََّ َوَرُسوَل
 (( ) األحزاب (  .65فَ َقدن فَاَز فَ ونزًا َعِظيًما )

 أما بع                                                               د
ََ ِِلَّ ) َل َ يدور على كلمة ين كلَّ الد فإنَّ  ُ (   َِِل ول جيوز ،  وكلمة اإلخّلص، كلمة التوحيد ولعظم فضلها ُسِ يت  ،  اّلَّ

سأل عنها األولون واآلخرون ، فكل الناس للمسلم أن جيهل معناها ؛ ألهنا هي أصل الدين ، وهي أساسَ ، وهي اليت يُ 
َصلَّى  -من هذا السؤال لكل أحد ، والرسول  ون ؟ وماذا أجبتم بَ املرسلني ؟ فّلبدَّ وكل اخللق ُيسألون : ماذا كنتم تعبد

َِ َوَسلََّم  بَ نيَّ هذا ووضحَ غاية البيان ، وبَ نيَّ األمور اليت هي من حقوقها ، ومن لوازمها أنَ جيب على العباد أن  -هللاُ َعَلين
 يلتزموا ذلك وأن يعملوا بَ .

يُ َفرَّق ظاهًرا بني املسلم و غريه مبَجرَّد الن طق ابلشهادتني والن طق  ني املسلم والكافر ِف الظاهر ، هي الكلمة الفارقة ب -
ِِبُوَن ( ) الصافات / عّلمة على الد خول ِف اإلسّلم .  َتكن ُ َيسن ََ ِِلَّ اّلَّ   ( .  11) ِِن َُّهمن َكانُوا َِِذا ِقيَل ََلُمن َل َِِل

  . خللود ِف النار يوم القيامةتنجي قائلها من ا -
، فمن مات على هذه الكلمة فهو من  ، كما أهنا آخر واجب هذه الكلمة العظيمة هي أول واجب على كل شخص -

َِ َوَسلََّم  -قَاَل ، كما  أهل اجلنة ََ ِِلَّ هللاُ ، َدَخَل  -َصلَّى هللاُ َعَلين َنََّة "  ) م / : " َمنن َماَت َوُهَو يَ عنَلُم َأنََُّ َل َِِل  ( . 27اجلن
 . ولذا فإن وجوب معرفة ل ِلَ ِل هللا أعظم الواجبات وأمهها

ُ ( كلمة التوحيد ، َجعت اإلميان واحتوتَ ، وهذه الكلمة عنوان اإلسّلم وأساسَ  - ََ ِِلَّ اّلَّ  .) َل َِِل
ا أفضل الكلمات ، وَلذا عدها ا . ل شيء يعادَلا ِف الفضيلة - َِ َوَسلََّم  -لنيب وأهنَّ أفضل شعب اإلميان  -َصلَّى هللاُ َعَلين

 وأرفع درجاتَ ومراتبَ .
وأن  هللا جل وعّل من منتَ وكرمَ وتفضلَ جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم اليت ترجح ابلسموات ومن يعمرها  -

ُُيق ق  من رمحتَ أن  ما بَو ،  هبا شهادة احلق، جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع ملن علمها وشهد  وترجح ابألرض ومن فيها
  . ، توحيد اإلَلية يشّتك فيَ اجلميع أببسط شيء وهو كلمة ل ِلَ ِل هللا العباد

 ، ول ِف الفضل ، ل ِف الوزن ، أن قوَلا ِذا كان إبخّلص وصدق ل يقاومَ شيء فضل هذه الكلمة وعظم ثواهباومن  -
. 
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َِ َوَسلََّم َصلَّى هللاُ عَ  -والنيب  - ، فإن هذا خّلف املعلوم ابلضطرار  َل جيعل ذلك حاصًّل مبجرد قول اللسان فقط -َلين
 . ، وهم حتت اجلاحدين َلا ِف الدرك األسفل من النار ، ألن املنافقني يقولوهنا أبلسنتهم من دين اإلسّلم

 . ، وقول اللسان بل ل بد من قول القلب
، ومعرفة حقيقة اإلَلية  ، ومعرفة حقيقة ما تضمنتَ من النفي واإلثبات تها والتصديق هبا: يتضمن من معرف وقول القلب

: ما وحاًل  اومعرفة ويقينً  ، وقيام هذا املعىن ابلقلب علًما ، اليت يستحيل ثبوهتا لغريه ، املختصة بَ املنفية عن غري هللا
 . يوجب حترمي قائلها على النار

 من حقائق اإلميان اليت َل تشغلَ عند السياق عن السري ِىل القرية فجعل ينوء بصدره قاتل املائةما قام بقلب  وأتمل أيًضا
. وقريب من هذا ما  آخر ولذلك أحلق أبهل القرية الصاحلة ، وِمياانً  آخر ، ألن ذلك كان أمًرا ، ويعاجل سكرات املوت

 مع عدم اآللة -فقام بقلبها ذلك الوقت  -كل الثرى ، أي قام بقلب البغي  اليت رأت ذلك الكلب وقد اشتد بَ العطش
، وَل تعبأ  ، وعدم من ترائيَ بعملها ما محلها على أن غررت بنفسها ِف نزول البئر وملء املاء ِف خفها ، وعدم املعني

جرت عادة ، مث تواضعها َلذا املخلوق الذي  بتعرضها للتلف ومحلها خفها بفيها وهو مآلن حىت أمكنها الرقي من البئر
. فأحرقت أنوار هذا القدر من غري أن ترجو منَ جزاء ول شكورًا  ، فأمسكت لَ اخلف بيدها حىت شرب من الناس بضربَ

 التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر َلا .
َِ َوَسلََّم  -هي أعظم وأصدق وأفضل كلمة ، وذلك َأنَّ النَّيبَّ  - ُ َعَلين ُر َما قُ لنُت َأاَن وَ " قَاَل :  -َصلَّى اّلَّ النَِّبي وَن ِمنن َوَخي ن

ََ ِِلَّ قَ بنِلي : َل  ٍء َقِديٌر "  َِِل ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َُ احلَمن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه لَ َشرِيَك َل ُ َوحن   .(1151)صحيح الّتِ نِمِذي  / اّلَّ
ََ الكّلم وأبينَ كلمة التوحيد ) َل ِن من أوضح  ُ ( ، وهي اليت كان كل رسول من الرسل يفتتح دعوتَ ِىل قومَ  ِِلَّ   َِِل اّلَّ

هبا ، ولكن لكون كثري من الناس يعرض عنها ويتعلق أبمور تنافيها صار اجلهل هبا فاشًيا ِف كثري من البّلد واألحوال ، 
َِ َوَسلََّم  -والرسول  ُ َعَلين هي واضحة من كّلم العرب ؛ ألن هذه الكلمة هي أصل وضَّحها ِيضاًحا بيِ ًنا ، و  -َصلَّى اّلَّ

أن يعتقد معناها  حىت يتلفظ هبا ويطابق قلبَ ما يقولَ لسانَ ، فّلبدَّ  -بل ِسّلمَ  -الدين ، وهي اليت ل يصح ِميان أحد 
 ويعمل مبا دلت عليَ مع قوَلا لفظًا ، وِل ل يكون اإلنسان مسلًما .

ُ ( استكِبوا . يعين : رفضوا أن يقولوها وهللا جل وعّل أخِبان ِف كتاب ََ ِِلَّ اّلَّ َ عن الكفار أنَ ملا قيل َلم : قولوا : ) لَ َِِل
ََ ِِلَّ ألهنا تبطل ما كانوا يعملونَ ، وهذا هو السبب ِف كوهنم َل يقولوها ، ف ُ ( أنَ  هم يعلمون أهنم ِذا قالوا : ) ل َِِل اّلَّ

اه ِىل هللا وحد ه ِف كل دعوة ، وِف كل قصد ، وِف كل ما يتقرب بَ ، وأل يكون هناك واسطة ُّتعل بني الداعي جيب الّتِ 
 والقائل َلا وبني هللا جل وعّل .

فهذا هو السبب ِف كوهنم رفضوا أن يقولوها ؛ ألن دينهم هو الشرك ، وهو أهنم جعلوا بينهم وبني هللا جل وعّل وسائط ، 
 بطلب الشفاعة وطلب القربة ، وِل فهم يعتقدون اعتقاًدا جازًما يقينًيا أبنَ ل أحد ميلك وهبذه الوسائط يتجهون ِىل هللا

ُ ( ) لقمان /  ( ، فهو املالك ملا  21مع هللا شيًئا ، كما قال تعاىل : ) َولَِئنن َسأَلنتَ ُهمن َمنن َخَلَق السََّمَواِت َواأَلرنَض لَيَ ُقوُلنَّ اّلَّ
عن غريهم ، وِمنا كان   من املّلئكة ول من الرسل فضًّل رض وحده ، وليس ألحد معَ شيء ، لِف السموات وما ِف األ
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شركهم أهنم جعلوا وسائط بينهم وبني هللا ، ويقولون : هذه الوسائط تقربنا ِىل هللا ، فإذا دعوانها وتشفعنا هبا فهي تدعو 
 هللا ، وهي ل ذنوب َلا فتكون دعوهتا أقرب ِىل اإلجابة .

لك ؛ فإنَ ِذا قال هذا هو الشرك الذي أخِب هللا جل وعّل أنَ ل يغفره ملن مات عليَ ، فجاءت هذه الكلمة مبطلة لذو 
ََ ِِلَّ  ُ ( فمعناه أنَ ل معبود يتوجَ ِليَ ويطلب منَ ما يطلب من هللا ِل هللا وحده فقط . قائلها : ) ل َِِل  اّلَّ

 الَ فقولَ َلا لغو ل يفيد .ومن قاَلا وهو يعمل مبا دلت على ِبط
وَلذا اشّتط أن يكون قوَلا عن علم مبعناها ؛ ألهنا تنفي َجيع العبادة عن هللا جل وعّل ، والعبادة أنواع ، منها ما يكون 

 ابللسان ، مثل هذه الكلمة ومثل الذكر والدعاء وغري ذلك .
 وما أشبَ ذلك .ومنها ما يكون ابلقلب ، مثل اخلوف والرجاء واخلشية واإلانبة 

 ومنها ما يكون ابجلسد ، مثل السجود والركوع وما أشبهَ .
وكل هذا جيب أن يكون هلل وحده ، ول يكون ألحد من اخللق منَ شيء ، فإن وجد منَ شيء ألحد من اخللق فقد حصل 

اإلخّلص ، واإلخّلص الشرك ووقع اإلنسان ِف الشرك ، والشرك يفسد َجيع األعمال ، فإن الدين اإلسّلمي مبين على 
معناه أن يكون العمل هلل وحده ليس ألحد مع هللا فيَ شيء أصًّل ل عمل القلب ول عمل اللسان وقولَ ول عمل 

 اجلوارح .
 وهذه األصول هي أصول الدين اإلسّلمي ، فإذا أتى هبا اإلنسان فغريها من سائر فروع الدين اإلسّلمي يكون اتبًعا َلا .

َِ َوَسلََّم  -َ ثبت ِف أحاديث كثرية عن النيب ومن املعلوم أن أن كثريًا ممن يقول هذه الكلمة يدخل النار ،  -َصلَّى هللاُ َعَلين
َِ َوَسلََّم  -والرسول  كّلمَ ل يتناقض ، ول يكون بعضَ خمالًفا لبعض ، بل كلَ أييت من هللا جل وعّل وحًيا   -َصلَّى هللاُ َعَلين

 وبعضَ يصدق بعًضا .
عىن ذلك أن الناس يتفاوتون ِف قول هذه الكلمة ابلعلم والصدق واإلخّلص واليقني وعدم الرتياب ، فمنهم من يقوَلا فم

وهو غري صادق ، ومثل هذا قولَ َلا ل يغين عنَ شيًئا ، ومنهم من يقوَلا عن علم ويقني وِخّلص هلل جل وعّل ، فإذا 
يتَ ِىل هللا جل وعّل ، ول يكون عنده ِف مراداتَ ول ِف تصرفاتَ شيء مما قاَلا هبذه املثابة فمعىن ذلك أنَ متجَ بكل

يبغضَ هللا ِل الشيء الذي ل يستطيعَ ، فقوَلا بصدق وِخّلص ل يتفق مع فعل املعاصي وفعل اإلجرام فضًّل عن 
ن يقوَلا كاَلذاين ل يفيد ول جيدي الوقوع ِف الشرك ؛ ألهنا هي اليت تضاد الشرك وتبطلَ َاًما ، وِذا وجد الشرك فقوَلا مم

؛ ألهنا وضعت للمعىن وَل توضع للفظ ، ولو كان املقصود منها قوَلا مع املخالفات فلن يشكل ذلك على الكفار ، 
ولقالوها وهم مقيمون على دينهم ، ولكن علموا أهنم ِذا قالوها بطل دينهم كلَ فرفضوا قوَلا ، ويوضح ذلك َأنَّ َأاَب 

َِ النَّيب  طَاِلٍب  َُ النَوفَاُة َدَخَل َعَلين َِ َوَسلََّم  -َلمَّا َحَضَرتن ٍل فَ َقاَل : " َأين َعم ِ  -َصلَّى هللاُ َعَلين ََ ِِلَّ  ، َوِعننَدُه َأبُو َجهن  اّلَُّ  ُقلن ل َِِل
ٍل َوَعبنُد هللِا بننُ ، َكِلَمًة ُأَحا   َلَك هِبَا ِعننَد هللِا   ، فَ َلمن ؟ تَ رنَغُب َعنن ِملَِّة َعبنِد النُمطَِّلِب ، اَي َأاَب طَاِلٍب  : َأِب أَُميَّةَ  فَ َقاَل َأبُو َجهن

َِ  يَ َزال ٍء َكلََّمُهمن ِب َِ َحىتَّ قَاَل آِخَر َشين َِ َوَسلََّم  -فَ َقاَل النَّيب  ، َعَلى ِملَِّة َعبنِد النُمطَِّلِب : يَُكلِ َماِن : "  -َصلَّى هللاُ َعَلين
َُ ألَ  ََ َعنن تَ غنِفَرنَّ َلَك َما َلَن أُنن رِِكنَي َوَلون َكانُوا ُأوِل قُ رنََب مِ " ، سن تَ غنِفُروا ِللنُمشن نن بَ عنِد فَ نَ َزَلتن ) َما َكاَن لِلنَّيبِ  َوالَِّذيَن َءاَمُنوا َأنن َيسن

بَ بنَت  ل ِحيِم ( َونَ َزَلتن ) ِِنَّكَ َما تَ بَ نيََّ ََلُمن َأن َُّهمن َأصنَحاُب اجلنَ  ِدي َمنن َأحن ( ، وهذا يدل على أن قوَلا  1551. ) خ /  "تَ هن
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َِ َوَسلََّم  -خيرجَ من ملة عبد املطلب ِىل ملة أخرى وهي ِملَّة الدين اإلسّلمي ، فأعاد عليَ الرسول  قولَ  -َصلَّى هللاُ َعَلين
 ملة عبد املطلب . هذا ، فأعادوا عليَ هذا القول فقط ، فأَب أن يقوَلا وقال : هو على

وهذا يدلنا على أنَ ليس املقصود قوَلا ابللسان ، وِمنا املقصود اخلرو  من دين يدين بَ من خيالفها ِىل الدين الذي جاء 
َِ َوَسلََّم  -بَ الرسول  ، فالدين كلَ يدور على هذه الكلمة ، ول جيوز للمسلم أن جيهل معناها ؛ ألهنا هي  -َصلَّى هللاُ َعَلين

ل الدين ، وهي أساسَ ، وهي اليت يسأل عنها األولون واآلخرون ، فكل الناس وكل اخللق ُيسألون : ماذا كنتم تعبدون أص
َِ َوَسلََّم  -؟ وماذا أجبتم بَ املرسلني ؟ فّلبد من هذا السؤال لكل أحد ، والرسول  بني هذا ووضحَ غاية  -َصلَّى هللاُ َعَلين

من حقوقها ، ومن لوازمها أنَ جيب على العباد أن يلتزموا ذلك وأن يعملوا بَ ، فلهذا ملا  البيان ، وبني األمور اليت هي
َِ َوَسلََّم  -رفض بعض العرب بعد وفاة النيب  وجوب قتاَلم  استدل أبو بكر على ، أداء الزكاة ِىل أِب بكر -َصلَّى هللاُ َعَلين

ََ ِِلَّ هبذه الكلمة : ) َل  ُ ( ، فإنَ  َِِل َِ َوَسلََّم  -قال : ِن الرسول  اّلَّ  قال :  –َصلَّى هللاُ َعَلين
ََ ِِلَّ ن أقاتل الناس حىت يقولوا : ) َل " أمرت أ ُ ( ، فإذا قالوها منعوا مين دماءهم وأمواَلم ِل حبقها " ، وأداء الزكاة   َِِل اّلَّ

ََ ِِلَّ ) َل ن حق من حقها ، فإذا امتنعوا عن أداء الزكاة لإلمام ُقوتلوا ؛ ألن ذلك م ُ ( ، وليس معىن ذلك أهنم   َِِل اّلَّ
 جيحدون وجوب الزكاة أو ميتنعون عن ِخرا  الزكاة .

 واثلثًا : معرفة شروطها .    واثنًيا : العلم مبعناها .   أوًل : الن طق هبا .  هذه الكلمة العظيمة ، لبد أن يتوف ر فيها : -
 وخامًسا : احلذر من نواقضها .    ورابًعا : العمل مبقتضاها .

 وَِجاًل أقول ِف بعض فضائلها : -
ِت والُعزَّى عّلمات وأركان اإلميان ، كفارة شرك منأركان اإلسّلم ،  من - هي أول ما يدعى ِليَ الكافر ،  َمنن َحَلَف اِبلّلَّ
، من أسباب يزان احلسنات يوم القيامة من أسباب النََّجاة من النَّار ، من أسباب تثقيل م،  من أسباب دخول اجلنة، 

َِ َوَسلََّم  - حصول شفاعة النيب ُ َعَلين هي كلمة ، من أسباب عصمة الدم واملال ، ِهَي َأفنَضُل ُشَعِب اإلميان ، َصلَّى اّلَّ
ِر َل  َأفنَضلُ ، من أسباب الفر  وكشف الكرب ، من أسباب النَّجاة من عذاب القِب ، ما قالَ البشر  خري، التقوى  الذ ِكن

 ُ ََ ِِلَّ اّلَّ َسَناِت ، من أسباب تكفري اخلطااي ، من أسباب املغفرة ، من أسباب ِجابة الدعاء ، َِِل ِهَي َأفنَضُل احلَن  
، من أسباب كثرة احلسنات وعلو الدرجات ، وغري ذلك ، من أسباب كتابة احلسنات ، وتكفري اخلطااي ، وحط السيئات  

 ونَ ِف هذه الرسالة ِن شاء هللا .الكثري مما ستجد
 وقد سرت ِف عرض مادة هذا البحث وفق املنهج اآلت ي : -

ََ ِِلَّ هللا ِمن الس نَِّة الن ََّبِويَّةذكرت األحاديث اليت فيها                                      معتمًدا ِف اختياري لألحاديث على اآليت :                                            ،  َفَضاِئِل َل َِِل
 أوًل : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب         ) م ( .                      

 مذي و ابن ماجَ ( للشيخ األلباين ، وكذاسائي و الّت ِ أبو داود و النَّ  اثنًيا : صحيح السنن ) 
 ري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب         ) م ( .                      أوًل : صحيحي البخا

 مذي و ابن ماجَ ( للشيخ األلباين ، وكذاسائي و الّت ِ أبو داود و النَّ  اثنًيا : صحيح السنن ) 
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 و ) كتاب اجلنائز ( .  ) صحيح الّتغيب والّتهيب ( و) صحيح اجلامع الصغري ( و ) صحيح األدب املفرد ( 
 َ ِف صحيحي البخاري ومسلم ورقمَ  و كنت ِف كل هذا أذكر احلديثَ ،  –يرمحَ هللا تعاىل  –وكلها للشيخ األلباين 

 ، فقط  احلديثِ  اقتصرت فيها على مْتِ  بعةُ عليَ ، وهذه الطَّ  َِ مِ كن ذلك حبُ  أو رقمَ ِف كتب الشيخ األلباين مث أُتبعُ 
ه م ن اخلط أ ، وه ذا ش أن أي لُ ي ه ذا ول خُ ِل مَ عَ  عي كمالَ أخرى مشروحة . هذا ، ول أدَّ  طبعةٌ  –هللا  ِن شاء –وسيتبعها  وِ 

  –تع اىل   –هللا   هُ ال ذي ب دأَ  هللاِ  أو مؤلَّ ٍف ِل ويب د ه مؤلِ ُف َ ابملع ذرة ِذا ُوج د خط أ ، ِل  كت ابَ  عمل بشري  فما من كتاب
   َُ مَ صَ َ وعَ تابَ كِ   ظَ فِ فسبحان من حَ ( ) البقرة (  ُهًدى ل ِلنُمتَِّقنيَ   رَينَب ِفيَِ َل  بُ ( َذِلَك النِكَتا5) اَل ) بقولَ :

ءٍ  أو التف  ريطِ  م  ن اخلط  أِ  َ ، فإنَّ  َ ل لَ  مَ عَ  فمهم  ا أتق  ن اإلنس  انُ  )15( ) األنع  ام  /  فق  ال : ) مَّ  ا فَ رَّطننَ  ا ِف الِكتَ  اِب ِم  ن َش  ين
 ، والعّتاضات  اخلللِ  َ ، فإنََّ سيبقى فيها بعضُ َ ومصنفاتِ كتبِ   هما ابلَغ ِف تنقيحِ ، وم املطلقِ  ِىل رتبة الكمالِ  يصلُ 

م ن عن د هللا  آي ةٌ  البشري الضعيف ، وفيَ أيًضا أتكي ٌد لك ون الق رآنِ  على اجلنسِ  وِف هذا دليٌل واضٌح على استيّلء النقصِ 
َِ تَنزِي ٌل مِ  نن  وقد وصفَ، ى هبا العاملني و حتدَّ ، َ األمني هبا رسولَ  أيَّدَ  ِ يََدينَِ َول ِمنن َخلنِف َِ النَباِطُل ِمن بَ نين تعاىل بقولَ : ) ل أيَنتِي

 . ( 12فصلت  / ( )  َحِكيٍم محَِيدٍ 
ملي هذا موقع الرِ َضا لِ ي أمٌل أن يقع عَ هذا الكتاب ، كُ  كتابةِ ِف   روعِ ل ِف الش   سبحانَ على توفيقَِ  وِين ِ ِذ أمحُد هللاَ 

َُ أن جيَعَل عملي هذا خالًصا  هٍد ، فإن أصبُت فمن هللاِ عين من جُ سِ . وقد بذلُت فيَ ما وَ  عند هللاَقُبوِل وال سبحانَ ، وأسأُل
 األكِب ، وِنن كنُت أخطأُت أو أسأُت  ُف بَ ِليَ يوم احلشرِ لِ دَ زن العمل ، أَ  لوجهَ الكرمي ، وُمدَّخًرا ل ِف صالِ 

ُر كلَّ َمن يقُف على شيٍء من ذلك بقولِ  لي ، فأستغفُر هللاَ مَ ِف عَ   :  -يرمحَ هللا  -اِب طَّ اإلمام اخلَ  العظيم منَ ، وُأذكِ 
ِف ِصّلحَ وأداِء حقِ  النَّصيحة فيَ ، فإنَّ اإلنساَن  ) وكل  َمن َعثَ َر منَ على حرٍف أو معىًن جيُب تغيريُُه فنحُن نناشُدُه هللاَ 

َلُم من اخلطأ ِلَّ  َِ ، ِنََّ َجَواٌد َوهَّ ضعيٌف ل َيسن َُ هللا بتوفيقَ ، وَنُن نسأُل هللا ذلك ، ونَ رنَغُب ِليَ ِف َدرَِك اٌب ( .  أنن يعِصَم
ِىل كلِ  َمن يقُف على خطٍأ فيَ فرُيشُدين ِليَ ، ورَِحَم هللا امرًءا أهدى ِلَّ عيوِب . والرجاء موصوٌل لكلِ   والش كُر موصولٌ 
 بظهر الغيب .    صاحلةً  دعوةً  َيينيهدِ َمن ينظُُر فيَ أن 

 طن لَ غَ  نن و مِ           لُ خَين  سَ ين لَ ًدا                     وَ            هِ ت َ ُمن  َُ تُ                ب ن ت       َ كَ                                
  طن قَ  اءَ    ا سَ ي م  َ ا الذِ ذَ  نن مَ                     يِن مَ َل  دن قَ  نن مَ لِ             لن ق ُ فَ                                

 َم تسليًما كثريًا .َ وَسل ِ وصحبِ  على سيِ دان حممِ د وعلى آلَِ  مالله هلل ربِ  العاملني ، وصل ِ  احلمدُ  وآِخُر دعواان أنِ 
 

 ك         ت ب َ
 أب        و مح                زة

    جاأِب الن َّ  بنِ  أمحدَ  ه بنِ عبدِ  الدين بنُ  ع  م  ادُ 
             د                               ر              ب          ورس        عي                                                  ص           م        
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ما معىن األربعينات ؟ -  
ِء والسادِة العلما َصن َُّفوا كثريًا من األجزاء احلديثية وهي ما تُعَرف ب   -يرمحهم هللا  -ِء ملَّا رأيُت َجاعًة من األئمِة األِجّلَّ

احلديثية : (5)األربعينيات أو األربعينات   
حديثية َجع فيها  -أو ُكُتب  -وهذه األربعينات تكون ِف فنوٍن حسان ومعاٍن خمتلفات ، وُكُتب األربعينات أجزاء 

أكثر من  -فيما يقال  -كثرٌي من املتأخرين بذلك اجلمع ، حىت بلغت كتب األربعينات أصحاهُبا أربعني حديثًا ، ولقد َأوَلع  
 ِمئَ يَت كتاب .

 سبب تسمية األربعني : يقول بعض العلماء :
وأصل ذلك الولوع استناٌد ِىل حديٍث ضعيف ، وِن كثريًا من العلماء قد ألَّفوا ِف األربعينات ، فمنهم من جيمُع أربعني 

وضوٍع واحد ، كفضائِل العلم ، ومنهم من جيمُع ِف فضائِل الُبلدان ، أو ِف غري ذلك .حديثًا ِف م  
 وأما سبُب التحديِد هبذا العدد ، فقد أكثَر العلماُء من َجِع األربعينات احلديثية ، حفَّزهم على ذلك حديث :

َن هبَِ  َتِفُعون َ َحِدي نثًا يَ ن ن ًها َعاِلًما ( ، أو )) َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِتن َأرنبَِعنين َم النِقَياَمة َفِقي ن َُ هللاُ يَ ون َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِت َأرنبَِعنَي  ا بَ َعَث
َم النِقَياَمِة َشاِفًعا َوَشِهيًدا ( وهذا احلد َُ يَ ون ُ َفِقيًها ، وَُكننُت َل َُ اّلَّ العلماء يث ُمت ََّفٌق على ضعِفَ بني َحِديثًا ِمنن َأمنِر ِديِنَها ، بَ َعَث

، ومنهم من قالوا : وِن كان ضعيًفا ِل أن كثريًا من العلماء َجعوا أربعينات ِف مواضيع خمتلفة ، وهذا احلديُث غري 
( : 15/  5صحيٍح ، قال املُناوي ِف ) فيض القدير ( )   

  اتفقوا على ضعف حديث ) قالوا : وِذا َقِوي الضعُف ل ينجِب بوروده من َوجٍَ آخر وِن َكثُ َرت طُُرقَُ ؛ ومن مثَّ  
َِ ، وقصورِها عن اجَلِبنِ ؛ خبّلِف ما َخفَّ  َِ ، لقوِة ضعف َ َحِدي نثًا ( مع كثرة طُُرِق   ضعفَ ) َمنن َحِفَظ َعَلى أُمَّيِتن َأرنبَِعنين

 وَل يقصرن اجلابُر عن جِبِه فإنَ ينجُِب ويعتضُد ( . انتهى .
ئَل خمتلفة ، فأردت أن أحُزَو َحزنَوهم ، وأُننَظَم ِف سلِكِهم ، اقتداًء وتشبًها هبم ، املهم أن العلماَء َجعوا أربعينات ِف مسا

 قال ُيىي بن حبش شهاب الدين أبو الفتوح الس هروردي ِف قصيدتَ احلائية  : 
ََ اِبلِكَراِم َفّلحُ   فَ َتَشب َُّهوا ِِنن َلَن َتُكونُوا ِمث نَلُهم      ِنَّ التََّشب 

ََ ِِلَّ هللا ِمن الس نَِّة الن ََّبوِيَّة (  دري لكتابةوقد شرح هللا ص  .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف َفَضاِئِل َل َِِل
:وقد أكرمين هللا بكتابة بعض األربعينات مثل   

 ُ ِمنن الس نَِّة الن ََّبِويَّة ( .ِف َفَضاِئِل الُعُلوِم الشَّرنِعيَّة  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن  
َّلِقيَّة (     .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف الَفَضاِئِل اأَلخن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
)  احد منها ل يسمى( ورد ِف بعض املعاجم احلديثية تسمية هذا النوع من الكتب ب  ) األربعينيات ( ، بزايدة ايء النسب ، وليس ذلك جبيد ؛ ألن الكتاب الو 5)

 األربعيين ( ، وِمنا يسمى كتاب األربعني ، أي كتاب األربعني حديثًا ، فهي أربعون حديثًا ، وليس شيًئا منسواًب ِىل األربعني .
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َّلِقيَّة ( ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف    .املََساِوِئ اأَلخن
َّلِقيَّة (   .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف املََحاِسِن اأَلخن  
  .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف تَ قنَوى َربِ  الَِبِيَّة (  
   . اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف الِذيَن ُيُِب  ُهم َرب  الَِبِيَّة ( )

ُهوِد ََلُمن اِبخَلريِيَّة (    .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف املَشن
ُعوِديَن اِبملَغنِفَرِة ِمنن َكَّلِم َخرِي الَِبِيَّة (  .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف املَون  

.وَن الِعَماِديَّة ِفيَما تَ َعوَّذ ِمننَ َخرُي الَِبِيَّة ( ) اأَلرنبَ عُ   
.) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيَما تَ َعوَّذ ِمننَ َخرُي الَِبِيَّة (   

َرنبَِعون النِعَماِديَّة  ِف الَفضاِئِل الُقرنآنِيَّة ( .  ) األن
 .اإلسّلمية ( ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيمن لُِعن ِف َشريَعِتنا 

 .  ( ةيَّ وِ بَ الن َّ  ةِ نَّ  الس  ا ( ِف نَّ مِ  يسَ ) لَ  َُ نن عَ  يلَ قِ  نن فيمَ ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة 
 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف احلقوق الزوجية ( .

 (  ِمنن السنة النبويةِفيما يرفع الدرجات  الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن  
 (  ِمنن الس نَّة الن ََّبويَّةِفيما ُُيط  اخلِطيئات  الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن  

 سلسلة املئني ومنها : وقد شرح هللا صدري لكتابة -
  ُ َّلِقيَّةِف  امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة) َمْتن  ( . املََساِوئ اأَلخن

 ُ َّلِقيَّة ِسنِ احَ ِف املَ  امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة) َمْتن  ( . اأَلخن
(  ُ   . امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة ِف خمتارات من الكنوز القولية (َمْتن
 . ( من مقبول حديث خري األبرار املتوعدون ابلنار) 
ُبوِل الس نَّةِمنن مَ  املوُعوُدوَن اِبجلَنَّة)   ( . قن
  بعض الرسائل والشروحات ومنها : وقد شرح هللا صدري لكتابة -
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َائَِ)   ( . تَ َعرَّف َعَلى هللِا ِف َعليائَِ مبَعنرَِفِة َمَعاين َأسن
ِذيِر ِمنن  الَكِلَماُت النَّاِصَحة)   . ( َخطَأ ِف ِقَراَءِة الَفاحِتَة500) ِمائة ( ِف التَّحن
 . ( ُسَؤاٍل َوَجَواب ِف  ي الثََّّلثَِة اأُلُصول َشرنحُ ) 

َياِء ِلأَلمنَوات َفُع اأَلمنَوات ( . ) َهِديٌَّة ِمَن اأَلحن  وَمعنرَِفُة َما يَ ن ن
َرِة َخرينِ الَِبِيَّة ( .  ) ُخُطَواٌت َعَمِليَّة لُِنصن

 .  ( دةون عَ لن ابِ  هللاُ  نَ ذَ  أيَن ىتَّ ة وحَ رَ من عُ لن و  لِ رُ اخلُ  ذُ نن ار مُ كَ ذن أَ وَ  ةٌ يَ عِ دن أَ ) 
َدة ( . ةوَ طن ة خُ وَ طن ة خُ رَ من العُ )   ِمنن بَيِتك َحىتَّ الَعون
َرِة الن ََّبويَّة  )   ( . ِف الس نَِّة املَرنِويَّة َكَماتَ لنِخيُص الُعمن
 اإلعداد ( . ) حتت (  ِف ُسَؤاٍل َوَجَواٍب َواِف  َشرنُح َمننُظوَمِة السَّلنَسِبيِل الشَّاِف  التجويد الكاِف) 
: ( ةِ نَّ الس   لِ هن د أَ قَ ت َ عن مُ  بينيُ و تَ  ةِ مَّ األُ  ةِ امَّ عَ لِ  ةِ نَّ الس   يحُ وضِ سلسلة ) تَ  -  

ِم اأَلرنبَِعني املُعني شَّرنحُ ال) أوًل :  ِسني حِلِفنِظ وفَ هن ( مع األسئلة واألجوبة التدبرية . و تَِتمَّة اخلَمن  
َِ الكرمي ، وأن ينفع هبا َجيَع املسلمني .هذا وأسأل هللا أن جيعل أعمال وأعما -  َلكم خالصًة لوجِه
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 التمهيد
ََ ِِلَّ  قد ُ ( ، وعظيم نفعها ، ولكن ليس املراد هبذه الكلمة مرد النطق ، فّل  جاَءت النصوص دالة على فضل ) ل َِِل اّلَّ

 تنفع هذه الكلمة قائلها عند ربَ ِل بسبعة شروط :
 من شِهد ابحلق وهم يعلُمون (  وقال : ) ِل ( 55 /حممد  )هللا (  ِلَ ِلَّ  قال تعاىل : ) فاعلم أنََّ لالعلم مبعناها :  -5
َُ  - ، وَعنن ُعثنَمانَ  ( 57 /الزخرف  ) ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلين

َنََّة "  ) م /  " َمنن َماَت َوُهَو يَ عنَلمُ  ََ ِِلَّ هللاُ ، َدَخَل اجلن  ( . 27َأنََُّ َل َِِل
 وأقوال العلماء ِف ذلك :( ل ِلَ ِل هللا ) معناها : معىن  –

  أي ل معبود حقٌّ ِل هللا ، ول يلجأ العباد ويضرعون ويفزعون ِف كل ما ينوهبم ِل ِىل هللا . َِجاًل فمعىن ل ِلَ ِل هللا :
 ) هللا ( .  - 1) ِل (  - 1) ِلَ (  - 2) ل (  - 5ل ِلَ ِل هللا ( ، أربع كلمات : ) 

َعلن  معىن ) ل ( : هذه حرف لنفي اجلنس ، وهي من أخوات ِنَّ ، أو تعمل عمل ِنَّ كما قال ابن مالك : ) َعَمَل ِنَّ اجن
، ِلَ ؛ اإللَ : ِفَعال مبعىن مفعول يعين معبود ، ِلَ مبعىن مألوه ويكون اسها نكرة ، كما قال هنا ل ِلَ ،  ِلّل ِف َنِكَرة (

َُ ، ََِِلًَة ، وألوهة ؛ ِذا عب ََ أيَنَل د مع احلب يعين معبود ؛ ألن اإلَلَهة مبعىن الِعبادة ، واأللوهية مبعىن العبودية ، وأصلها من َأَل
 ا فإنَ يكون قد َأَِلََُ ، قال الراجز برجزه املشهور :واخلوف والرجاء ؛ ِذا عبد عابد ما يعبده خائًفا راجًيا حمبً 

ِه    سب حن واسّتجعن من أتَلي  هلل در  الغانيات املُد 
يعين من عباديت ، التَّأَلَ  هو العبادة يعين ) ل ِلَ ( كما قال هنا ، معناها ل معبود ، فسَّر اإللَ مبعىن املعبود ، ألن ذلك 

 .-عز وجل  -: ل معبود حق ِل هللا  معناها؛ فالذي يقتضيَ لسان العرب 
 وهنا أتكلم عن معناها ِف اللغة ووضعها ، فاللغة هي اليت نزل هبا القرآن ،

 . ، مث قال )ِل هللا( النافية للجنس حمذوف )ل ِلَ((  ل )، خِب  ( ل وكما هو معلوم اخلِب ِف قولَ )
ُف اخلِب وىَ  ل"  –صلى هللا عليَ وسلم  -كثري ِف لغة العرب كقول النيب   النافية للجنس شائع(  ل )؛ خِب  وحذن ،  َعدن

ءَ  ، َول َصَفرَ  ، َول َهاَمةَ  ، َول ِطيَ َرةَ  َول  . فاخلِب كلَ حمذوف ( 1520/ مسلم  ، 1606/ خ  ) " ُغولَ  ، َول نَ ون
، كما قال ابن مالك ِف األلفية ِف البيت  ا لدى السامعا وبشيوٍع ِذا كان معلومً وخِب )ل( النافية للجنس ُيذف كثريً 

 : يعين ابب ل النافية للجنس -: وشاع ِف ذا الباب  املشهور
َِ َظَهر َقاُط اخَلَِب ****** َِِذا النُمَراُد َمعن ُسُقوِط  َوَشاَع ِف َذا النَباِب ِِسن

 فإذا ظهر املراد مع السقوط جاز اإلسقاط .
-عز وجل  -( ، ) ل ِلَ حق ِل هللا ( أن  املشركني َل ينازعوا ِف وجود ِلَ مع هللا وسبب اإلسقاط ؛ ِسقاط كلمة ) حق 

 . ، وأن  غريه ل يستحق العبادة ابلعبادة دون غريه -عز وجل  -، وِمنا انزعوا ِف أحقِ يِة هللا 
ء هذا النفي حبذف اخلِب ألن املراد مع ، جا ؛ يعين ملَّا كان ِف الستحقاق دون الوجود فالنزاع ملَّا كان ِف الثاين دون األول

 . سقوطَ ظاهر وهو نفي األحقية
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َِ : ) أو صار اخلِب تقديره حق كما قال تعاىل  ِف )ل ِلَ( صار اخلِب راجًعا ُعوَن ِمنن ُدوِن َق  َوَأنَّ َما َيدن َ ُهَو احلن َذِلَك أبَِنَّ اّلَّ
َِ )  –عز وجل  -رى قال ، وِف اآلية األخ(  52/  احلج( )  ُهَو النَباِطلُ  ُعوَن ِمنن ُدوِن َق  َوَأنَّ َما َيدن َ ُهَو احلن َذِلَك أبَِنَّ اّلَّ

َِ ُهَو النَباِطلُ ) ، فلما قال سبحانَ (  10/  لقمان( )  النَباِطلُ  ُعوَن ِمنن ُدوِن َق  َوَأنَّ َما َيدن َ ُهَو احلن قرن بني  ( َذِلَك أبَِنَّ اّلَّ
، دل  على أن املراد ِف كلمة التوحيد )ل ِلَ ِل هللا( هو نفي استحقاق العبادة  ة وبطّلن عبادة ما سواهأحق ية هللا للعباد

 .-عز وجل  -ألحد غري هللا 
 :  من جهتني( صواابً  حق صار تقدير اخلِب بكلمة ) افإذً 
 : اجلهة األوىل -

 . ، وَل يكن ِف وجود اآلَلة ذه اآلَلةأن  الن زاع بني املشركني وبني الرسل كان ِف استحقاق العبادة َل
 : اجلهة الثانية -

 . ابلعبادة دون ما سواه -عز وجل  -أن  اآلية بل اآلايت دلت على بطّلن عبادة غري هللا وعلى أحقية هللا 
 . ( ل ِلَ حق ؛ ) ( حق ِذا تقرر ذلك فكما ذََكرنُت لك اخلِب مقدر بكلمة )

 . س استحقاق اآلَلة للعبادة، فنفت جن انفية للجنس(  ل )و
، ولكن املعبود احلق هو  ، فّل يوجد على األرض ول ِف السماء معبود َعَبَدُه املشركون حق نفت جنس املعبودات احلق ة

 . وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد -عز وجل  -هللا 
  ، حيث قدروا اخلِب ب  ّلم املذموما ملا عليَ أهل الك( كما ذكران لك هو املتعني خّلفً  حق ) وتقدير اخلِب ب 

 . ( ل ِلَ موجود ( أو ) ل ِلَ ِف الوجود ( ) ِف الوجود ( أو بشبَ اجلملة بقوَلم ) موجود )
(  اإللَ ( ألهنم فهموا من معىن ) اإللَ ، ولكن من جهة عدم فهمهم ملعىن ) وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي

َلون َكاَن )  –عز وجل  -، وجعلوا آية األنبياء دليّل على ذلك وهي قولَ  -عز وجل  -، فنفوا وجود رب مع هللا  الرب
ُ َلَفَسَداتَ  ا ِِىَل ) ، وكقولَ ِف آية اإلسراء (  22/  األنبياء( )  ِفيِهَما آَِلٌَة ِِلَّ اّلَّ َُ آَِلٌَة َكَما يَ ُقوُلوَن ًِِذا َلب نتَ َغون ُقلن َلون َكاَن َمَع

، ولكن هي ِف اآلَلة كما هو  ؛ ابلرب ، ففسروا آية األنبياء وآية اإلسراء ابألرابب(  12/  اإلسراء( )  َسِبيًّل  ِذي النَعرنشِ 
 . ظاهر لفظها

 . ِمنا هي ابلبغي والظلم والعدوان والتعدي ل ابألحقية -عز وجل  -: ِن عبادة غري هللا  ِذا تقرر ذلك فنقول
هذا التفسري ليس تفسريًا اجتهاداًي ، وِمنا هو تفسري قرآين َلذه ، ِل هللا حٌق ل معبود  ِذن فتفسري ل ِلَ ِل هللا أبهنا

َ ( ) هود / 5الكلمة قال جل وعّل ) ِمنن َلُدنن َحِكيٍم َخِبرٍي) ( ، فمن زعم أن هذا التفسري من  2-5( َألَّ تَ عنُبُدوا ِِلَّ اّلَّ
راد أو جاهل ابلقرآن العظيم ، فإن الذي فسر اإلَلية هبذا املعىن هو هللا  اجتهادات ِمام هذه الدعوة ، فهذا مناقض أو

ِم اعنُبُدوا اّلََّ  َِ فَ َقاَل اَي قَ ون ِم ٍَ جل وعّل ِف كتابَ ِف غري ما آية ، قال جل وعّل ) َوَلَقدن َأرنَسلنَنا نُوًحا ِِىَل قَ ون  َما َلُكمن ِمنن َِِل
ُرُه ( ) املؤمنون /  ُرُه ( أتى بعد أمرهم بعبادة هللا جل وعّل وحده دون ما سواه ، ( وهذا و  21َغي ن ٍَ َغي ن اضح ) َما َلُكمن ِمنن َِِل

فهذا التفسري تفسري من القرآن ، تفسري جاء من هللا جل وعّل ومن نبيَ صلى هللا  وهذا مبني كثري ِف الكتاب والسنة ، 
 كما زعمَ اخلرافيون وأعداء التوحيد .عليَ وسلم ، ليس تفسريًا اجتهاداًي من أئمة هذه الدعوة  
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 . ، وذلك لعدم فهم مراد هللا منها ت ل ِلَ ِل هللا بتفسريات ابطلةرَ س ِ وقد فُ 
 : من هذه التفسريات

 . : أي ل موجود ِل هللا وهذا يفهم منَ الحتاد أن معىن ل ِلَ ِل هللا
 . ؛ ألنَ يلزم منَ أن كل معبود عبد حبق أو ابطل هو هللا طل، وهذا اب : أن معناها أي ل معبود موجود ِل هللا ومنها
 . ، وهذا تدل عليَ هذه الكلمة ولكن ليس هو املراد منها : أن معناها أي ل خالق ِل هللا ومنها

 . وِمنا معىن هذه الكلمة ابتفاق السلف الصال
" مثبتة العبادة  ِل هللا ن هللا فّل يستحق أن يعبد غريه، "" انفية جلميع ما يعبد من دو  ل ِلَ ، " أنَ ل معبود حق ِل هللا

 . هلل فهو اإللَ املستحق للعبادة
 : وقد ُفس رتن هذه الكلمُة بتفسريات ابطلة منها

 . ، كما سبق بيانَ قريًبا : أن كل معبود حبق  أو ابطل هو هللا ؛ ألن معناه . وهذا ابطلٌ  : ل معبوَد ِل هللا )أ( أن معناه
؛ ألنَ ل يثبت ِل توحيد  ؛ ولكن ليس هو املقصود . وهذا جزء من معىن هذه الكلمة : ل خالَق ِل هللا ب( أن معناها)

 . ، وهو ل يكفي وهو توحيد املشركني الربوبية
لو أفرد هللا  ؛ ألنَ ؛ ألنَ ل يكفي ، وليس هو املقصود ، وهذا أيًضا جزء من معناها : ل حاكمي َة ِل هلل ) ( أن معناها

؛ وِمنا نبهنا  ، وكل هذه تفاسري ابطلة أو انقصة ابحلاكمية فقط ودعا غري هللا أو صرف لَ شيًئا من العبادة َل يكن موحًدا
 . عليها ألهنا توجد ِف بعض الكتب املتداولة

 . كما سبق  ( ل معبود حق ِل هللا والتفسرُي الصحيح َلذه الكلمة عند السلف واحملققني: أن يُقاَل: )
، فإن اإلميان ل يغين فيَ ِل اليقني ل الظن ، قال  أبن يكون القائل مستيقًنا مبدلول هذه الكلمة يقيًنا جازًماقني : الي -2

ا املؤمنون الَّذين  بوا فاشّتط ِف صدق ِمياهنم كوهنم َل يرات ( 51 /احلجرات  )منوا ابهلل ورسولَ مثَّ َل يراتبوا ( َءاتعاىل : ) ِمنَّ
َِ َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل هللِا قال :  -رضي هللا عنَ  -، أي َل يشكوا ، وِف الصحيح من حديث أِب هريرة   -َصلَّى هللاُ َعَلين

جَ  َر َشاكٍ  ، فَ ُيحن ََ ِِلَّ هللاُ ، َوَأين ِ َرُسوُل هللِا ، َل يَ لنَقى هللَا هِبَِما َعبنٌد َغي ن َهُد َأنن َل َِِل َنَِّة " ) م /  بَ : " َأشن  ( . 26َعِن اجلن
َِ َوَسلََّم  -أن الرسول  وِف الصحيح أيًضا َِ ، لَ :  أرسل أاب هريرة بنعليَ قائًّل  -َصلَّى هللاُ َعَلين " اَي َأاَب ُهَري نَرَة " َوَأعنطَاين نَ عنَلين

ِ ، َفَمنن َلِقيَت ِمنن َورَاِء َهَذا َنَِّة "  قَاَل : " اذنَهبن بِنَ عنَليَّ َهاتَ نين َُ ، فَ َبشِ رنُه اِبجلن تَ ينِقًنا هِبَا قَ لنُب ََ ِِلَّ هللاُ ، ُمسن َهُد َأنن َل َِِل َاِئَط َيشن احلن
 .(  15 ) م /

 هبا قلبَ غري شاك  فيها ، وِذا انتفى الشرط انتفى املشروط . ول قائلها اجلنة أن يكون مستيقًنافاشّتط دخ
، وقد حدثنا القرآن أن هللا عذب املكذبني من األمم الذين رفضوا هذه قلبَ ولسانَ القبول ملا اقتضتَ هذه الكلمة ب -1

 ويقولون أئِنَّا لتاركوا آَِلَِتَنا لشاعٍر منون (  -هللا يستكِبون  م كانوا ِذا قيل َلم ل ِلَ ِلالكلمة ، واستكِبوا عنها : ) ِهنَّ 
 و استكبارهم عن قول ل ِلَ ِل هللا ، وتكذيبهم من جاء هبا .جعل هللا علة تعذيبهم وسببَ ه ( 17-11 /الصافات  )



 

05 

 

05 
ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

وقال : ) ومن يسلم وجهَ ِىل هللا  ( 11 /الزمر  )قال : ) وأنيبوا ِىل ربكم وأسلموا لَ ( النقياد ملا دلت عليَ ،  -1
حمسن ؛ أي موحد ،  ، ومعىن يسلم وجهَ أي ينقاد ، وهو ( 22 /لقمان  )وهو حمسٌن فقد استمسك ابلعروة الوثقى ( 

ََ ِِلَّ  والعروة الوثقى فسرت ب  ُ ( . ) ل َِِل  اّلَّ
من قلبَ ، يواطئ قلبَ لسانَ ، قال هللا عز  وجل  : ) ومن النَّاس من يقول آمنَّا ابهلل  اوهو أن يقوَلا صادقً  الصدق : -1

.  ( 5-5 /البقرة  )أنفسهم وما يشعرون (  ن ِلوالَّذين آمنوا وما خيدعو  خيادعون هللا -وابليوم اآلخر وما هم مبؤمنني 
َُ  -قال َأَنُس بنُن َماِلٍك ، يبطنون غري ما يعلنون ،  فهم كاذبون ِف قوَلم ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين َصلَّى اّلَّ

ِل َقاَل : - َُ َعَلى الرَّحن َجَبٍل " قَاَل لَب َّينَك اَي َرُسوَل هللِا َوَسعنَدينَك ، قَاَل : " اَي ُمَعاُذ " قَاَل لَب َّينَك اَي  " اَي ُمَعاُذ بننَ  َوُمَعاٌذ َرِديُف
ََ ِِلَّ اًث ، قَاَل : " مَ ُسوَل هللِا َوَسعنَدينَك ، َثّلرَ  َهُد َأنن ل َِِل ُ ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ  ا ِمنن َأَحٍد َيشن قًا ِمنن  اّلَّ َِ ، ِِلَّ ِصدن  قَ لنِب

ُ َعَلى النَّاِر " ، َُ اّلَّ بَ َر هِبَا ُمَعاٌذ ِعننَد  قَاَل اَي َرُسوَل هللِا َأَفّل َحرََّم تَ بنِشُروا ؟ قَاَل : " ًِِذا يَ تَِّكُلوا " ، َوَأخن َِ النَّاَس فَ َيسن ِِبُ ِب ُأخن
ًا .  ) خ /  َِ أتََمث  ِت  ن النار أن يقوَلا صدقاً من قلبَ .، فاشّتط ِف النجاة م(  12، م /  525َمون

 وهو تصفية العمل بصال النية عن َجيع شوائب الشرك ، قال هللا تعاىل : ) أل هلل الدين اخلالص ( اإلخّلص :  -7
ُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة و  . ( 1 /البينة  )ليعبدوا هللا خملصني لَ الدين حنفاء (  وقال : ) وما أمروا ِل ( 1 /الزمر  ) َرِضَي اّلَّ

 َُ َم النِقَياَمِة ؟ قَاَل َرُسوُل هللِا  -َعنن َعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَ ون َِ َوَسلََّم  -َأنََُّ قَاَل : ِقيَل اَي َرُسوَل هللِا ، َمنن َأسن ُ َعَلين :  -َصلَّى اّلَّ
أََليِن َعنن َهَذا ا ُت اَي َأاَب ُهَري نَرَة َأنن ل" َلَقدن ظَنَ نن  َعُد النَّاِس َيسن َِديِث ، َأسن َِديِث َأَحٌد َأوَُّل ِمننَك ِلَما رََأينُت ِمنن ِحرنِصَك َعَلى احلن حلن

مَ  ََ ِِلَّ  ِبَشَفاَعيِت يَ ون َِ " ) خ /  النِقَياَمِة ، َمنن َقاَل : ل َِِل ِس َِ ، َأون نَ فن ُ َخاِلًصا ِمنن قَ لنِب  .  ( 55اّلَّ
َباَن بننِ وِف الصحيح عن  َُ  -اِلٍك مَ  ِعت ن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -عن النيب  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  قال :  -َصلَّى اّلَّ

َ َحرَّمَ  "  ََ ِِلَّ  َعَلى النَّاِر َمنن قَاَل : ل فَِإنَّ اّلَّ ََ هللاِ  َِِل َتِغي ِبَذِلَك َوجن ُ يَ ب ن  ( . 1105" ) خ /  اّلَّ
عليَ وألهلها العاملني هبا امللتزمني لشروطها وبغض ما انقض ذلك ، قال هللا  َلذه الكلمة وملا اقتضتَ ودلت احملبة : -6

 ( 571 /البقرة  )منوا أشد  حب اً هلل ( َءاعز  وجل  : ) ومن النَّاس من يتَّخذ من دون هللا أنداداً ُيب وهنم كحب هللا والَّذين 
، وعّلمة حب العبد ربَ تقدمي حمابَ ، وِن  اا من دونَ أندادً ألهنم َل يتخذو لَ ، وذلك  افأخِب أن عباده املؤمنني أشد حبً 

خالفت هواه ، وبغض ما يبغض ربَ وِن مال ِليَ هواه ، وموالة من واىل هللا ورسولَ ، ومعاداة من عاداه هللا ورسولَ ، 
 واتباع رسول هللا صلى هللا عليَ وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه .

 لشروط :ِشارة السلف ِىل بعض هذه ا
وقيل للحسن البصري : ِن انساً يقولون : من قال ل ِلَ ِل هللا دخل اجلنة ، فقال : من قال : ل ِلَ ِل هللا فأدى حقها 

 وفرضها دخل اجلنة .
 َ ملن سألَ : أليس مفتاح اجلنة ل ِلَ ِل هللا ؟ قال : بلى ، ولكن ما من مفتاح ِل لَ أسنان ، فإنب ِ ن َ وقال وهب بن مُ 

 أتيت مبفتاح لَ أسنان فتح لك ، وِل َل يفتح لك .
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 : - رمحَ هللاي -يقول شيخ اإلسّلم ابن تيمية 
، ول َكن حمبتَ ِل ابإلعراض عن كل حمبوب  ، والتقرب ِليَ مبا ُيبَ ليس للقلوب سرور ول لذة اتمة ِل ِف حمبة هللا )

اهيم اخلليل عليَ السّلم وسائر األنبياء واملرسلني صّلة هللا وسّلمَ ، وهذا حقيقة )ل ِلَ ِل هللا( وهي ملة ِبر  سواه
عليهم أَجعني( أما شقها الثاين )حممد رسول هللا( فمعناه ّتريد متابعتَ صلى هللا عليَ وسلم فيما أمر والنتهاء عما هنى عنَ 

 وزجر.
 . ا وِثبااتً ، نفيً  ومن هنا كانت )ل ِلَ ِل هللا( ولء وبراء

 . هلل ولدينَ وكتابَ وسنة نبيَ وعباده الصاحلنيولء 
 : راء من كل طاغوت عبد من دون هللاوب
َسَك اِبلنُعرنَوِة النُوث نَقَى )  َتمن ِمن اِبهلِل فَ َقِد اسن ُفرن اِبلطَّاُغوِت َويُ ؤن  .  ( 217/  البقرة)  (َفَمنن َيكن
َنا أِلَمنِر هللا َهلن َحقًّاومن أراد املزيد يراجع رساليت املوسومة ب   )  - َتَجب ن ََ ِِلَّ اّلَُّ )  ِاسن  ( ( فَاعنَلمن َأنََُّ ل َِِل

 ) فضلها وأمهيتها ، معناها ، أركاهنا ، العلم هبا ، العمل بلوازمها ومقتضاها ، شروطها ، نواقضها ( وتكلمت فيها عن 
  . )اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيمن لُِعن ِف َشريَعِتنا اإلسّلمية( ،
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ََ ِِلَّ من َفَضائل َل   هللاُ   َِِل
أركان اإلسّلم من -  
ُهَما  -َعِن ابنِن ُعَمَر  -5 ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ

َّلُم عَ  ََ ِِلَّ َلى ََخنٍس : َشَهاَدِة َأنن َل " ُبيِنَ اإِلسن ُ وَ   َِِل جِ  ، اّلَّ  َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َوِِقَاِم الصََّّلِة ، َوِِيَتاِء الزََّكاِة ، َواحلَن
ِم َرَمَضاَن " ) خ /   ( . 57، م /  5َوَصون

 
عّلمات وأركان اإلميان  من -  
َُ  -َعنن َعِليٍ   -2 ُ َعنن ُ عَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ َِ َوَسلََّم َصلَّى اّلَّ  :  -َلين

ُ َوَأين ِ َرُسوُل اّلَِّ بَ َعَثيِن  ََ ِِلَّ اّلَّ َهُد َأنن َل َِِل ِمَن أبَِرنَبٍع : َيشن ِمُن َعبنٌد َحىتَّ يُ ؤن ِت ، َواِبلبَ عنِث بَ عنَد  " َل يُ ؤن ِمُن اِبملَون اِبحلَقِ  ، َويُ ؤن
ِمُن اِبلَقَدِر " ) ِت ، َويُ ؤن  ، َوابنن َماَجَ ( . 2511ِمِذي  / َصِحيح الّتِ ن  املَون

 
ِت والُعزَّى كفارة شرك  -   َمنن َحَلَف اِبلّلَّ  

َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -1 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  : -َصلَّى اّلَّ
َِ اِبلّلَّ َمنن َحَلَف ِمننكُ "    ََ ِِلَّ َل : فَ لنيَ ُقلن ، ِت َوالنُعزَّى من فَ َقاَل ِف َحِلِف َِ تَ َعاَل أُقَاِمرنَك فَ لنيَ َتَصدَّقن   َِِل ُ ، َوَمنن قَاَل ِلَصاِحِب "  اّلَّ

 .(  5716واللفظ لَ ، م /  7506) خ / 
 

 هي أول ما يدعى ِليَ الكافر -
ُهَما  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  -1 ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -ُسوُل هللِا قَاَل : قَاَل رَ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين َُ   -َصلَّى اّلَّ  ِلُمَعاِذ بنِن َجَبٍل ِحنَي بَ َعَث

تَ ُهمن َفادنُعُهمن  َل ِكَتاٍب ، فَِإَذا ِجئ ن ًما َأهن َهُدوا َأنن َل  ِِىَل النَيَمِن : " ِِنََّك َسَتأنيت قَ ون ََ ِِلَّ ِِىَل َأنن َيشن ُ ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا  َِِل َرُسوُل هللِا ،  اّلَّ
ٍم وَ  َ َقدن فَ َرَض َعَلينِهمن ََخنَس َصَلَواٍت ِف ُكلِ  يَ ون ِِبنُهمن َأنَّ اّلَّ َلٍة ، فَِإنن ُهمن َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك فَِإنن ُهمن َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك ؛ فََأخن لَي ن

ِِبنُهمن َأنَّ اّلََّ َقدن فَ َرَض َعَلينِهمن َصَدَقًة تُ ؤن  َك ؛ فََأخن َخُذ ِمنن َأغنِنَيائِِهمن فَ تُ َرد  َعَلى فُ َقَرائِِهمن ، فَِإنن ُهمن َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك ؛ فَِإايَّ
َ هللِا ِحَجاٌب " ) خ /  َُ َوبَ نين َن  ( . 5157وََكَرائَِم َأمنَواَلِِمن ، َواتَِّق َدعنَوَة النَمظنُلوِم ؛ فَِإنََُّ لَينَس بَ ي ن

 

ةمن أسباب دخول اجلن -  
َُ  - َعنن ُعثنَمانَ  -1  ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلين

َنََّة "  ) م /  ََ ِِلَّ هللاُ ، َدَخَل اجلن  ( . 27" َمنن َماَت َوُهَو يَ عنَلُم َأنََُّ َل َِِل
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

َُ َرِضَي اّلَُّ  -َعنن ُعَباَدَة بِن الصَّامِت  -7 َِ َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   - َعنن ُ َعَلين  َقاَل :  -َصَلى اّلَّ
ََ ِِلَّ " َمنن َشِهَد َأنن َل  َدُه َل  َِِل ُ َوحن َُ َألنَقاَها   اّلَّ َُ وََكِلَمُت َُ ، َوَأنَّ ِعيَسى َعبنُد هللِا َوَرُسوُل َُ ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبنُدُه َوَرُسوُل  َشرِيَك َل

َنََّة َعَلى َما َكاَن ِمَن النعَ ِِ  ُ اجلن َُ اّلَّ َنَُّة َحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َأدنَخَل َُ ، َواجلن  ( . 25، م /  1111َمِل " ) خ / ىَل َمرنمَيَ َوُروٌح ِمنن
 
َُ  -ُعَباَدَة بنِن الصَّاِمِت َعنن  -6 ُ َعنن َِ َوَسلََّم َصلَّ  -قَاَل َرُسوُل اّلَِّ قَاَل :  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -ى اّلَّ

َُ ، وَ  َُ ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبنُدُه َوَرُسوُل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ َهُد َأنن َل َِِل َِ ، " َمنن قَاَل َأشن  َأنَّ ِعيَسى َعبنُد اّلَِّ َوابنُن َأَمِت
َُ َألنَقاَها ِِىَل َمرنمَيَ َوُروٌح مِ  َنَِّة الثََّمانَِيِة وََكِلَمُت ُ ِمنن َأيِ  َأب نَواِب اجلن َُ اّلَّ َنََّة َحقٌّ ، َوَأنَّ النَّاَر َحقٌّ ، َأدنَخَل َُ ، َوَأنَّ اجلن  َشاَء " نن

 ( . 25) م / 
 
َُ  -عن أِب َذرٍ   -5 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : َأتَ ينُت النَّيبَّ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين َُ  -َصلَّى اّلَّ ُت َو اَنِئٌم ، مثَّ َأتَ ي ن ٌب َأب نَيُض ، َوهن َِ ثَ ون َوَعَلين

َقَظ ، فَ َقالَ  تَ ي ن ََ ِِلَّ : " َما ِمنن َعبنٍد قَاَل : َل  َوَقِد اسن ُ ،  َِِل َنََّة " ، قُ لنُت َوِِنن َزََن َوِِنن َسَرَق  مثَّ َماَت َعَلى َذِلَك ِِلَّ  اّلَّ َدَخَل اجلن
 َرَق ؟ ََن َوِِنن َسَرَق " قُ لنُت َوِِنن َزََن َوِِنن َسَرَق ؟ قَاَل : " َوِِنن َزََن َوِِنن َسَرَق " ، قُ لنُت َوِِنن َزََن َوِِنن سَ ؟ قَاَل : " َوِِنن زَ 

 : َوِِنن َرِغَم َأننُف َأِب َذرٍ   . قَاَل : " َوِِنن َزََن َوِِنن َسَرَق َعَلى َرغنِم َأننِف َأِب َذرٍ  " ، وََكاَن َأبُو َذرٍ  َِِذا َحدََّث هِبََذا قَاَل 
 ( . 51، م /  1526) خ / 

 
َعنَمُش  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة ، َأون َعنن َأِب َسِعيٍد  -5 قَاَل : َلمَّا َكاَن َغزنَوُة تَ ُبوَك َأَصاَب النَّاَس َمَاَعٌة ، قَاُلوا : اَي  –َشكَّ األن

َِ َوَسلََّم  -َنَحرناَن نَ َواِضَحَنا ، فََأَكلنَنا َوادََّهنَّا ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َرُسوَل هللِا ، َلون َأِذننَت لََنا ف َ  َعُلوا " ،  -َصلَّى هللاُ َعَلين : " اف ن
ِل َأزنَواِدهِ  ُر ، َوَلِكنن ادنُعُهمن ِبَفضن َها  من قَاَل : َفَجاَء ُعَمُر ، فَ َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ، ِِنن فَ َعلنَت َقلَّ الظَّهن ، مثَّ ادنُع هللَا ََلُمن َعَلي ن

َِ َوَسلََّم  -اِبلنبَ رََكِة ، َلَعلَّ هللَا َأنن جَينَعَل ِف َذِلَك ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َُ  -َصلَّى هللاُ َعَلين : " نَ َعمن " ، قَاَل : َفَدَعا بِِنَطٍع ، فَ َبَسَط
ِل َأزنَواِدِهمن ، قَاَل : َفجَ  َخُر ، مثَّ َدَعا ِبَفضن ََنٍر ، قَاَل : َوجيَِيُء اآلن َخُر ِبَكفِ   َعَل الرَُّجُل جيَِيُء ِبَكفِ  ُذرٍَة ، قَاَل : َوجيَِيُء اآلن

ٌء َيِسرٌي ، قَاَل : َفَدَعا َرُسوُل هللِا  َتَمَع َعَلى النِ َطِع ِمنن َذِلَك َشين َرٍة َحىتَّ اجن َِ َوَسلََّم  -ِبَكسن َِ اِبلنبَ رََكِة ، مثَّ َعَلين  -َصلَّى هللاُ َعَلين
َكِر ِوَعاًء ِِ  ِعَيِتِهمن ، َحىتَّ َما تَ رَُكوا ِف النَعسن ِعَيِتُكمن " ، قَاَل : فََأَخُذوا ِف َأون لَّ َمَلُئوُه ، قَاَل : فََأَكُلوا َحىتَّ قَاَل : " ُخُذوا ِف َأون

َلٌة ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َِ َوَسلََّم َصلَّ  -َشِبُعوا ، َوَفَضَلتن َفضن  :  -ى هللاُ َعَلين
َجبَ  َر َشاكٍ  ، فَ ُيحن ََ ِِلَّ هللاُ ، َوَأين ِ َرُسوُل هللِا ، َل يَ لنَقى هللَا هِبَِما َعبنٌد َغي ن َهُد َأنن َل َِِل َنَِّة "" َأشن  ( . 26) م /   َعِن اجلن

 
يقِ  -50 ٍر الصِ دِ  َُ  - َعنن َأِب َبكن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -: قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  قَالَ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين :  -َصَلى اّلَّ  

َنَُّة " َُ اجلن ُ َوَجَبتن َل ََ ِِل اّلَّ ُر ن فَ َناِد ِف النَّاِس : َمنن َشِهَد َأنن ل َِِل  " اخن
( . 5511ى ، السلسلة الصحيحة / لَ عن ) رواُه أبو ي َ    
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

َُ َرِضَي هللاُ عَ  -َعنن َأِب ُموَسى  -55 َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –نن ُ َعَلين :  -َصلَّى اّلَّ  
ََ ِِلَّ ، َأنََُّ َمنن َشِهَد َأنن َل  " َأبنِشُروا َوَبشِ ُروا َمنن َورَاءَُكمن  َنََّة   َِِل ُ َصاِدقًا هِبَا َدَخَل اجلن " اّلَّ  

( . 652) رواُه أمحُد ، السلسلة الصحيحة /   
 

َُ  -َعنن ُمَعاٍذ  -52 عنُت َرُسوَل اّلَِّ  –َرِضَي هللاُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : سَِ ُ َعَلين  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اّلَّ
ََ ِِلَّ " َمنن َشِهَد َأنن َل  َنََّة " ) رواُه ابُن ِحبَّان  َِِل َِ َدَخَل اجلن ُ خُمنِلًصا ِمنن قَ لنِب  .(  2111، السلسلة الصحيحة /  اّلَّ

 
َُ  -َعنن ُمَعاِذ بنِن َجَبٍل  -51 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل اّلَِّ : قَاَل  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  : -َصَلى اّلَّ

َِ َل  "  ََ ِِلَّ َمنن َكاَن آِخُر َكَّلِم َنََّة   َِِل ُ َدَخَل اجلن  . ( 1557َصِحيح أِب داود /  )" اّلَّ
 

َُ  -طَّاِب َعنن ُعَمَر بنِن اخلنَ  -51 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ
ِبُغ  -" َما ِمننُكمن ِمنن َأَحٍد يَ تَ َوضَّأُ فَ يُ بنِلُغ  ََ ِِلَّ هللاُ َوَأنَّ حُمَمَّ  -َأون فَ ُيسن َهُد َأنن َل َِِل َُ ، النَوُضوَء مثَّ يَ ُقوُل : َأشن ًدا َعبنُد هللِا َوَرُسوُل

ُخُل ِمنن َأيِ َها َشاَء " ) م /  َنَِّة الثََّمانَِيُة يَدن َُ َأب نَواُب اجلن  ( . 211ِِلَّ فُِتَحتن َل
 

َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -51 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين   : -َصلَّى اّلَّ
ِ ، َفَمنن َلِقيَت ِمنن َورَاِء َهذَ  َِ ، قَاَل : " اذنَهبن بِنَ عنَليَّ َهاتَ نين ََ ِِلَّ هللاُ ، " اَي َأاَب ُهَري نَرَة " َوَأعنطَاين نَ عنَلين َهُد َأنن َل َِِل َاِئَط َيشن ا احلن

َنَِّة " ) م /  َُ ، فَ َبشِ رنُه اِبجلن تَ ينِقًنا هِبَا قَ لنُب  ( . 15ُمسن
 

ََسِديِ   -57 َُ  -َعنن ُخَرميِن بنِن فَاِتٍك األن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ
ِر َأمنثَاَِلَا ، وَ   َعنَماُل ِستٌَّة : ُموِجبَ َتاِن َوِمثنٌل مبِثنٍل ، َوَحَسَنٌة بَِعشن َحَسَنٌة ِبَسبنِع ِمائَِة ِضعنٍف ، َوالنَّاُس ُمَوسٌَّع " النَّاُس َأرنبَ َعٌة ، َواألن

ِخَرِة ، َومُ  ن نَيا َواآلن َِ ِف الد  ن نَياَعَلين َِ ِف الد  ِخَرِة ،  َوسٌَّع َعَلين َِ ِف اآلن ن نَيا ُمَوسٌَّع َعَلين َِ ِف الد  ُتوٌر َعَلين ِخَرِة ، َوَمقن َِ ِف اآلن ُتوٌر َعَلين َمقن
ِخَرِة ، َوالنُموِجبَ َتاِن مَ  ن نَيا ، َوَشِقيٌّ ِف اآلن ِخَرِة ، َوَشِقيٌّ ِف الد  ن نَيا َواآلن َِ ِف الد  ُتوٌر َعَلين ََ َوَمقن ُ ، َأون قَاَل : نن قَاَل : َل َِِل ِِلَّ اّلَّ

ِرُك اِبّلَِّ َدَخَل النَّاَر ، َوَمنن َهمَّ حبََسَنٍة فَ عَ  َنََّة ، َوَمنن َماَت َوُهَو ُيشن ِمًنا اِبّلَِّ َدَخَل اجلن َُ َعَشَرُة َأمنثَاَِلَا ، َوَمنن َهمَّ ُمؤن ِمَلَها ُكِتَبتن َل
 َُ َُ َحَسَنٌة ، َوَمنن َهمَّ ِبَسيِ َئٍة فَ َعِمَلَها ُكِتَبتن  حبََسَنٍة فَ َلمن يَ عنَملنَها ُكِتَبتن َل َُ َسيِ َئٌة  َحَسَنٌة ، َوَمنن َهمَّ ِبَسيِ َئٍة فَ َلمن يَ عنَملنَها ُكِتَبتن َل َل

ُر ُمَضعََّفٍة ، َوَمنن َأن نَفَق نَ َفَقًة فَاِضَلًة ِف َسِبيِل اّلَِّ فَِبَسبنِع ِمائَِة ِضعنٍف "  ) صحيح ابن ِحبَّان ( . َواِحَدٌة َغي ن
 

َُ  -َعنن ُعَمَر  -56 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين " َأَمَر َأنن يُ َناَدى ِف النَّاِس َأنَّ َمنن َشِهَد َأنن َل  –َصلَّى اّلَّ
َنََّة " ، فَ َقاَل ُعَمُر : ًِِذا ُ ، َدَخَل اجلن ََ ِِلَّ اّلَّ  يَ تَِّكُلوا ، فَ َقاَل : " َدعنُهمن يَ تَِّكُلوا "  َِِل

 ( . 2111) رواُه البَ زَّاُر ، السلسلة الصحيحة / 
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

 اراة من النَّ جَ من أسباب النَّ  -
َُ  -قال َأَنُس بنُن َماِلٍك  -55 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين ِل قَاَل :َوُمَعاٌذ َرِديفُ  -َصلَّى اّلَّ  َُ َعَلى الرَّحن

اًث ، قَاَل ُسوَل هللِا َوَسعنَدينَك ، َثّل" اَي ُمَعاُذ بنَن َجَبٍل " قَاَل لَب َّينَك اَي َرُسوَل هللِا َوَسعنَدينَك ، قَاَل : " اَي ُمَعاُذ " قَاَل لَب َّينَك اَي رَ  
ََ ِِلَّ : " مَ  َهُد َأنن ل َِِل ُ ،  ا ِمنن َأَحٍد َيشن َِ ، ِِلَّ  َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ اّلَّ قًا ِمنن قَ لنِب ُ َعَلى النَّاِر " ، قَاَل  ِصدن َُ اّلَّ  :َحرََّم

َِ أتََمث ً  ّلاَي َرُسوَل هللِا َأفَ  ِت بَ َر هِبَا ُمَعاٌذ ِعننَد َمون تَ بنِشُروا ؟ قَاَل : " ًِِذا يَ تَِّكُلوا " ، َوَأخن َِ النَّاَس فَ َيسن ِِبُ ِب  ا .  ُأخن
 ( . 12، م /  525) خ / 

 
َباُن بنُن َماِلٍك األَننَصاِريِ   -55 َُ  -قَاَل ِعت ن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -: َغَدا َعَليَّ َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  فَ َقاَل :  -َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ " َلنن يُ َواِفَ َعبنٌد ي َ  َم النِقَياَمِة يَ ُقوُل : ل َِِل ُ ، يَ ب ن  ون ََ هللِا ، ِِلَّ اّلَّ َِ َوجن َِ النَّاَر "  َتِغي ِب ُ َعَلين  َحرََّم اّلَّ
 ( . 7121) خ / 

 
َُ  -َعنن ُعَباَدَة بنِن الصَّاِمِت  -20 ُ َعنن عنُت َرُسوَل اّلَِّ  -َرِضَي اّلَّ َِ َوَسلََّم  -قَاَل : سَِ ُ َعَلين  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ  " َمنن َشِهدَ  َِ النَّاَر " ) م /  َأنن ل َِِل ُ َعَلين ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اّلَِّ ، َحرََّم اّلَّ  ( . 25اّلَّ
 

َُ  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  -25 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : َكاَن َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ ُر ، يُِغرُي َِِذا طََلعَ  -َصلَّى هللاُ َعَلين  النَفجن
بَ ُر هللاُ   َع َأَذااًن َأمنَسَك َوِِلَّ َأَغاَر َفَسِمَع َرُجًّل يَ ُقوُل : هللاُ َأكن ََذاَن ، فَِإنن سَِ َتِمُع األن بَ ُر ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا وََكاَن َيسن   َأكن

َِ َوَسلََّم  - ََ ِِلَّ هللاُ ، فَ َقاَل َرُسوُل هللاِ : " َعَلى النِفطنَرِة "  مثَّ قَاَل : َأشن  -َصلَّى هللاُ َعَلين َهُد َأنن َل َِِل ََ ِِلَّ هللاُ َأشن  َهُد َأنن َل َِِل
َِ َوَسلََّم  -  َت ِمَن النَّاِر " فَ َنَظُروا فَِإَذا ُهَو رَاِعي ِمعنًزى . -َصلَّى هللاُ َعَلين  ( . 152) م /  : " َخَرجن

 
ُ َعنن  -َعنن ُعَمَر  -22 َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل النَّيب   –َُ َرِضَي اّلَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلين

ُ َوَأين ِ َرُسوُل اّلَِّ ، َل أيَنيت هِبَِما َعبنٌد حمُِقٌّ ِِلَّ َوقَاُه اّلَُّ  ََ ِِلَّ اّلَّ َهُد َأنن َل َِِل   َحرَّ النَّاِر " " َأشن
َُ أبو يَ عنَلى ، السلسلة الصحيحة /   ( . 2672أخرَج

 
َُ  -َعنن َأَنِس بِن َماِلٍك  -21 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ  –َرِضَي اّلَّ  قَاَل :  –َصلَّى هللاُ َعَلين

ََ ِِلَّ هللاُ  رينِ َما يَِزُن َشِعريًَة ، مثَّ خَين ، " خَينُرُ  ِمَن النَّاِر ِمنن قَاَل : َل َِِل َِ ِمَن اخلَن  ُرُ  ِمَن النَّاِر ِمنن قَاَل :وََكاَن ِف قَ لنِب
ََ ِِلَّ هللاُ   ََ ِِلَّ هللاُ ، َل َِِل رينِ َما يَِزُن بُ رًَّة ، مثَّ خَينُرُ  ِمَن النَّاِر ِمنن قَاَل : َل َِِل َِ ِمَن اخلَن َِ ، وََكاَن ِف قَ لنِب  وََكاَن ِف قَ لنِب

رينِ َما يَِزُن َذرًَّة " ) م /   ( . 551ِمَن اخلَن
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

َُ  -َعنن َأَنِس بِن َماِلٍك  -21 ُ َعنن ثَ َنا حُمَمٌَّد  –َرِضَي اّلَّ َِ َوَسلََّم  -قَاَل : َحدَّ ُم النِقَياَمِة  -َصلَّى هللاُ َعَلين قَاَل : " َِِذا َكاَن يَ ون
َفعن لََنا ِِىَل رَ  ُت ََلَا َوَلِكنن َعَلينُكمن إبِِب نَراِهيَم ، فَِإنََُّ َماَ  النَّاُس بَ عنُضُهمن ِف بَ عنٍض ، فَ َيأنتُوَن آَدَم فَ يَ ُقوُلوَن : اشن بِ َك ، فَ يَ ُقوُل : َلسن

ُت ََلَا َوَلِكنن َعَلينُكمن مبُوَسى ، فَِإنََُّ َكِليُم هللاِ  ُت َخِليُل الرَّمحنَِن ، فَ َيأنتُوَن ِِب نَراِهيَم ، فَ يَ ُقوُل : َلسن  ، فَ َيأنتُوَن ُموَسى فَ يَ ُقوُل : َلسن
ُت ََلَا َوَلِكنن عَ ََلَا  َُ ، فَ َيأنتُوَن ِعيَسى ، فَ يَ ُقوُل : َلسن َصلَّى هللاُ  -َلينُكمن مبَُحمٍَّد َوَلِكنن َعَلينُكمن ِبِعيَسى ، فَِإنََُّ ُروُح هللِا وََكِلَمُت

َِ َوَسلََّم  َتأنِذُن َعَلى َرِبِ  فَ ي ُ  -َعَلين َذُن ِل ، َويُ لنِهُميِن ، فَ َيأنتُوين ، فََأُقوُل : َأاَن ََلَا ، فََأسن حَتنُضُرين اآلَن ،   حَمَاِمَد َأمحنَُدُه هِبَا لؤن
َمعن  َُ َساِجًدا ، فَ يُ َقاُل : اَي حُمَمَُّد ، ارنَفعن رَأنَسَك ، َوُقلن ُيسن َفعن ُتَشفَّعن  فََأمحنَُدُه بِِتلنَك النَمَحاِمِد ، َوَأِخر  َل َلَك ، َوَسلن تُ عنَط ، َواشن

َِ ِمث نَقاُل َشِعريٍَة ِمنن ِِميَانٍ ، فََأُقو  رِ ن َمنن َكاَن ِف قَ لنِب َعُل مثَّ َأُعوُد  ُل : اَي َربِ  أُمَّيِت أُمَّيِت ، فَ يُ َقاُل : اننطَِلقن فََأخن ، فَأَننطَِلُق فََأف ن
َُ َساِجًدا ، فَ يُ َقاُل : اَي حُمَمَّدُ  َفعن ُتَشفَّعن  فََأمحنَُدُه بِِتلنَك النَمَحاِمِد مثَّ َأِخر  َل َمعن َلَك ، َوَسلن تُ عنَط ، َواشن ، ارنَفعن رَأنَسَك ، َوُقلن ُيسن

َِ ِمث نَقاُل َذرَّةٍ  َها َمنن َكاَن ِف قَ لنِب رِ ن ِمن ن  ، َأون َخرنَدَلٍة ِمنن ِِميَاٍن ، فَأَننطَِلُق ، فََأُقوُل : اَي َربِ  أُمَّيِت أُمَّيِت ، فَ يُ َقاُل : اننطَِلقن فََأخن
َُ َساِجًدا ، فَ يُ َقاُل : اَي حُمَمَُّد ، ارنَفعن رَ فَ  َمعن َلَك ، َوَسلن تُ عنَط َأف نَعُل مثَّ َأُعوُد فََأمحنَُدُه بِِتلنَك النَمَحاِمِد مثَّ َأِخر  َل أنَسَك ، َوُقلن ُيسن

َفعن ُتَشفَّعن ، فََأُقوُل : اَي َربِ  أُمَّيِت أُمَّيِت ، فَ يَ ُقوُل : اننطَ  َِ َأدنََن َأدنََن َأدنََن ِمث نَقاِل َحبَِّة َخرنَدٍل ، َواشن رِ ن َمنن َكاَن ِف قَ لنِب ِلقن فََأخن
َنا ِمنن ِعننِد َأَنٍس قُ لنُت لِبَ عنِض  َعُل " ، فَ َلمَّا َخَرجن َُ ِمَن النَّاِر ، فَأَننطَِلُق فََأف ن رِجن َسنِ ِمنن ِِميَاٍن فََأخن َو  َأصنَحابَِنا : َلون َمَررناَن اِبحلَن ، َوهن

 َِ َنا َعَلين َناُه َفَسلَّمن ثَ َنا َأَنُس بنُن َماِلٍك ، فَأَتَ ي ن ثَ َنا مبَا َحدَّ َناَك ُمتَ َواٍر ِف َمننِزِل َأِب َخِليَفَة َفَحدَّ َُ : اَي َأاَب َسِعيٍد ِجئ ن  فََأِذَن لََنا ، فَ ُقلنَنا َل
َِديِث فَان نتَ َهى ِِىَل َهَذا ِمنن ِعننِد َأِخيَك َأَنِس بنِن َماِلٍك فَ َلمن نَ َر ِمثن  ث نَناُه اِبحلن َِ ، َفَحدَّ ثَ َنا ِف الشََّفاَعِة ، فَ َقاَل : ِهي َل َما َحدَّ

ي َو َجَِ َثيِن َوهن َِ ، فَ ُقلنَنا : َلَن يَزِدن لََنا َعَلى َهَذا ، فَ َقاَل : َلَقدن َحدَّ ِضِع فَ َقاَل ِهي رِيَن َسَنًة َفّلالنَمون ي َأَنِسَي َأمن َكرَِه َأدنرِ  ٌع ُمننُذ ِعشن
ث نَنا ، َفَضِحَك َوقَاَل : ُخِلَق اإِلننَساُن َعُجولً  َُ ِِلَّ  َأنن تَ تَِّكُلوا ، قُ لنَنا اَي َأاَب َسِعيٍد َفَحدِ  َثيِن   َما ذََكرنُت َثُكمن ، َحدَّ َوَأاَن ُأرِيُد َأنن ُأَحدِ 

َِ ، قَاَل : " مثَّ َأُعوُد الرَّابِ  َثُكمن ِب َمعن ، َكَما َحدَّ َُ َساِجًدا ، فَ يُ َقاُل : اَي حُمَمَُّد ، ارنَفعن رَأنَسَك ، َوُقلن ُيسن َعَة فََأمحنَُدُه بِِتلنَك مثَّ َأِخر  َل
َفعن ُتَشفَّعن ، فََأُقوُل : اَي َرب ِ  َن ، َواشن ََ ِِلَّ ائنَذنن ِل ِفيَمنن قَاَل : َل  َوَسلن تُ عنَط ُ   َِِل ِل وَِكِبنِاَيِئي زَّيت َوَجّل، فَ يَ ُقوُل : َوعِ اّلَّ

َها َمنن قَاَل : َل َوَعَظَميِت ، أُلخن  ََ ِِلَّ رَِجنَّ ِمن ن  اّلَّ "   َِِل
 ( . 551، م /  6150) خ / 

 
ُهما  -َعنن ُحَذي نَفَة بنِن النَيَماِن  -21 ُ َعن ن َِ َوسَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ  :  -لََّم َصلَّى هللاُ َعَلين

َرى َما ِصَياٌم ، َوَل َصَّلٌة ، َوَل ُنُسٌك ، َوَل  ِب ، َحىتَّ َل يُدن ُي الث َّون ُرُس َوشن َّلُم َكَما يَدن ُرُس اإلنِسن َرى َعَلى  " يَدن  َصَدَقٌة ، َولَُيسن
َُ آيٌَة ،  َرنِض ِمنن َقى ِف األن َلٍة ، َفَّل يَ ب ن َقى َطَواِئُف ِمَن النَّاِس ِكَتاِب اّلَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِف لَي ن الشَّينُخ النَكِبرُي َوالنَعُجوُز ، يَ ُقوُلوَن ، َوتَ ب ن

َُ ِصَلُة : مَ  ُن نَ ُقوَُلَا " فَ َقاَل َل ُ ، فَ َنحن ََ ِِلَّ اّلَّ َنا آاَبَءاَن َعَلى َهِذِه النَكِلَمِة ، َل َِِل ُ ،: َأدنرَكن ََ ِِلَّ اّلَّ ُهمن : َل َِِل َل  َوُهمن  ا تُ غنيِن َعن ن
 َِ َُ ُحَذي نَفُة ، مثَّ َردََّها َعَلين ُروَن َما َصَّلٌة ، َوَل ِصَياٌم ، َوَل ُنُسٌك ، َوَل َصَدَقٌة ؟ َفَأعنَرَض َعنن َُ يَدن  َثَّلاًث ، ُكلَّ َذِلَك يُ عنِرُض َعنن

َِ ِف الثَّالِثَِة ، فَ َقاَل : ) اَي ِصَلةُ  َبَل َعَلين  ، تُ ننِجيِهمن ِمَن النَّاِر ( َثَّلاًث .  ُحَذي نَفُة ، مثَّ َأق ن
 هو صلة بن زَُفر العبسي صاحب حذيفة .( :  ) ِصَلةُ  و ( . 1015) صحيح ابن ماجة / 
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

َهُد َعَلى َأِب َسِعيٍد ، َوَأِب ُهَري نَرَة ، َأن َُّهَما َشِهَدا َعَلى النَّيب ِ  -27 ِلٍم ، قَاَل : َأشن َِ َوَسلََّم  - َعِن اأَلَغرِ  َأِب ُمسن ُ َعَلين َصلَّى اّلَّ
ََ ِِلَّ أَ  - َُ رَب   نََُّ قَاَل : " َمنن قَاَل : ل َِِل َق بَ ُر ، َصدَّ ُ َأكن ُ َواّلَّ ََ ِِلَّ اّلَّ بَ ُر ، َوَِِذا قَاَل : َُ ، فَ َقاَل : ل َِِل  َأاَن ، َوَأاَن َأكن
ََ ِِلَّ   َدُه  ل َِِل ُ َوحن ََ ِِلَّ  قَاَل : يَ ُقولُ ، اّلَّ ُ : ل َِِل ََ ِِلَّ َأانَ  اّلَّ ِدي ، َوَِِذا قَاَل : ل َِِل َُ ، قَاَل اّلَُّ   َوحن َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن  : اّلَّ

ََ ِِلَّ  ِدي لل َِِل ََ ِِلَّ شَ   َأاَن َوحن َُ  رِيَك ِل ، َوَِِذا قَاَل : ل َِِل َُ النُملنُك َوَل ُ َل ُد ، َقالَ  اّلَّ ََ ِِلَّ  احلَمن ُ : ل َِِل َأاَن ، ِلَ النُملنُك  اّلَّ
ََ ِِلَّ  َوِلَ  ُد ، َوَِِذا قَاَل : ل َِِل ُ َولاحلَمن َة ِِلَّ حَ   اّلَّ َل َول قُ وَّ ََ ِِلَّ ون ُ : ل َِِل َة ِِلَّ  اِبّلَِّ ، قَاَل اّلَّ َل َول قُ وَّ ِب ،   َأاَن ، َول َحون

َُ النَّاُر "  ) صحيح الّتِ نِمِذي  / وََكاَن يَ ُقوُل : َمنن  َِ مثَّ َماَت َلَن َتطنَعمن  ، وعند ابن ماجة : قَاَل : (  1110قَاََلَا ِف َمَرِض
َُ النَّاُر "  َََسَّ َِ َلَن  ِت  ( . 1651. ) صحيح ابن ماجَ / " َمنن ُرزِقَ ُهنَّ ِعننَد َمون
 

ُ َعنن  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -26 َم النِقَياَمِة ، فَ َقاَل : " َهلن ُتَضار وَن  –َُ َرِضَي اّلَّ قَاَل : قَاَل ُأاَنٌس اَي َرُسوَل هللِا َهلن نَ َرى رَب ََّنا يَ ون
ِس لَينَس دُ  ِر لَين  ونَ َها َسَحاٌب ؟ " قَاُلوا : لِف الشَّمن َلَة النَبدن َُ َسَحاٌب َس دُ اَي َرُسوَل هللِا ، قَاَل : " َهلن ُتَضار وَن ِف النَقَمِر لَي ن وَن

ُ النَّاَس ، فَ يَ ُقوُل َمنن   ؟ " قَاُلوا : ل َم النِقَياَمِة َكَذِلَك جَينَمُع اّلَّ َُ يَ ون َن َُ اَي َرُسوَل هللِا ، قَاَل : " فَِإنَُّكمن تَ َرون ًئا فَ لنيَ تَِّبعن َكاَن يَ عنُبُد َشي ن
َبُع  َس ، َويَ ت ن َبُع َمنن َكاَن يَ عنُبُد الشَّمن َقى َهِذِه األُمَُّة ِفيَها ، فَ يَ ت ن َبُع َمنن َكاَن يَ عنُبُد الطََّواِغيَت ، َوتَ ب ن َمنن َكاَن يَ عنُبُد النَقَمَر ، َويَ ت ن

ُ ِف َغرينِ الص ورَِة الَّيِت يَ عنرُِفوَن ، فَ يَ ُقوُل : َأاَن رَب ُكمن ، فَ يَ ُقوُلوَن  َهَذا َمَكانُ َنا َحىتَّ ، ِمننَك نَ ُعوُذ اِبّلَِّ ُمَناِفُقوَها ، فَ َيأنتِيِهُم اّلَّ
ُ ِف الص ورَِة الَّيِت يَ عنرُِفوَن ، فَ يَ قُ  َناُه ، فَ َيأنتِيِهُم اّلَّ َُ ، ، وُل َأاَن رَب ُكمن أيَنتِيَ َنا رَب  َنا فَِإَذا َأاَتاَن رَب  َنا َعَرف ن بَ ُعوَن فَ يَ ُقوُلوَن َأننَت رَب  َنا فَ يَ ت ن

ُر َجَهنََّم  َِ َوَسلََّم  -، قَاَل َرُسوُل هللِا َوُيضنَرُب ِجسن ُ َعَلين َمِئٍذ اللَُّهمَّ  -َصلَّى اّلَّ َسلِ من  : فََأُكوُن َأوََّل َمنن جيُِيُز َوُدَعاُء الر ُسِل يَ ون
َِ َكّل َك السَّعنَداِن ؟ قَاُلوا بَ َلى اَي رَ َسلِ من ، َوِب ِك السَّعنَداِن َأَما رََأي نُتمن َشون ِك السَّعنَداِن لِيُب ِمثنُل َشون ُسوَل هللِا ، قَاَل فَِإن ََّها ِمثنُل َشون

َر ِعَظِمَها ِِلَّ ،  َر َأن ََّها ل يَ عنَلُم َقدن ُهُم النُمَخرنَدُل مثَّ يَ ننُجو ،  َغي ن َِ ، َوِمن ن ُهُم النُموَبُق ِبَعَمِل َطُف النَّاَس أبَِعنَماَلِِمن ، ِمن ن ُ ، فَ َتخن اّلَّ
َ ِعَباِدِه َوَأرَاَد َأنن خُينرَِ  ِمَن النَّاِر َمنن َأرَاَد َأنن خُينرَِ  ممَّنن َحىتَّ َِِذا فَ رََغ اّلَُّ  ََ ِِلَّ    ِمَن النَقَضاِء بَ نين َهُد َأنن ل َِِل ُ ،  َكاَن َيشن  اّلَّ

ُ َعَلى النَّاِر َأنن أتَنُكَل ِمِن ابنِن آَدَم َأثَ َر الس ُجوِد ، َمِة آاَثِر الس ُجوِد ، َوَحرَّ وُهمن فَ يَ عنرُِفونَ ُهمن ِبَعّلَأَمَر النَمّلَِئَكَة َأنن خُينرِجُ  َم اّلَّ
ََياِة  َُ َماُء احلن رُِجونَ ُهمن َقِد امنُتِحُشوا ، فَ ُيَصب  َعَلينِهمن َماٌء يُ َقاُل َل بُ ُتوَن نَ َباَت احلنِ ، فَ ُيخن َقى َرُجٌل بَّ فَ يَ ن ن يِل السَّينِل ، َويَ ب ن ِة ِف محَِ

ِبلٌ  َرَقيِن ذََكاُ َها فَاصنِرفن  ُمقن َِ َعَلى النَّاِر ، فَ يَ ُقوُل : اَي َربِ  َقدن َقَشَبيِن ِرُُيَها َوَأحن ِه ِهي َعِن النَّاِر ، َفّل ِبَوجن ُعو اّلََّ  َوجن يَ َزاُل َيدن
ُتَك َأنن َتسن  َرُه ، فَ يَ ُقوُل ل َوِعزَِّتَك . فَ يَ ُقوُل َلَعلََّك ِِنن َأعنطَي ن َُ ، َعِن النَّاِر مثَّ يَ ُقوُل  لأََليِن َغي ن َه ِرُف َوجن َرُه ، فَ َيصن أَُلَك َغي ن َأسن

َنَِّة ، فَ يَ ُقولُ  َت َأنن ل بَ عنَد َذِلَك اَي َربِ  قَ ر ِبنيِن ِِىَل اَبِب اجلن َرُه ، َوي نَلَك ابن  َألَينَس َقدن َزَعمن أَلنيِن َغي ن يَ َزاُل  َن آَدَم َما َأغنَدَرَك ، َفّلَتسن
عُ  ُتَك َذِلَك َتسن يَدن َرُه ، فَ يَ ُقوُل ل َوِعزَِّتَك لو ، فَ يَ ُقوُل َلَعلِ ي ِِنن َأعنطَي ن َرُه ، فَ يُ عنِطي اّلََّ مِ  أََليِن َغي ن أَُلَك َغي ن نن ُعُهوٍد َوَمَواثِيَق َأسن

َنَِّة ، فَِإَذا رََأى َما ِفيهَ  َأنن ل َُ ِِىَل اَبِب اجلن َرُه ، فَ يُ َقر ُِب َُ َغي ن أََل َنََّة ، َيسن ُكَت مثَّ يَ ُقوُل َربِ  َأدنِخلنيِن اجلن ُ َأنن َيسن  ا َسَكَت َما َشاَء اّلَّ
َت َأنن لمثَّ يَ ُقوُل أَ  َرُه ، َوي نَلَك اَي ابنَن آَدَم َما َأغن  َولَينَس َقدن َزَعمن أََليِن َغي ن َقى َخلنِقَك ، َدَرَك ، فَ يَ ُقوُل اَي َربِ  لَتسن  َّتنَعلنيِن َأشن

َنَّ مِ  ّلفَ  َُ اِبلد ُخوِل ِفيَها ، فَِإَذا َدَخَل ِفيَها ِقيَل ََ َُ َأِذَن َل ُعو َحىتَّ َيضنَحَك فَِإَذا َضِحَك ِمنن نن َكَذا ، فَ يَ َتَمىنَّ ، مثَّ يُ َقاُل يَ َزاُل َيدن
َِ اأَلَماين  ، فَ يَ ُقوُل  َقِطَع ِب َنَّ ِمنن َكَذا ، فَ يَ َتَمىنَّ َحىتَّ تَ ن ن ََ َُ َُ َل َُ َمَع ُل َُ َهَذا َلَك َوِمث ن   ." َل

َنَِّة ُدُخول . ) خ /  ِل اجلن  ( . 7161قَاَل َأبُو ُهَري نَرَة ، َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأهن
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -25 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  : -َصلَّى اّلَّ
ٍء  "  ُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ َقِديٌر ، بَ عنَدَما ُيَصلِ ي النَغَداَة ،  َمنن قَاَل َل َِِل

ِ ِمنن َوَلِد ِِسنَاِعيلَ  َُ ِعتنَق رَقَ بَ تَ نين ُر َحَسَناٍت ، وَُكنَّ َل َُ َعشن َُ ِحرنزًا ِمَن  ُكِتَب َل َُ ِحَجااًب ِمَن النَّاِر ، وَُكنَّ َل َِ السََّّلُم ، وَُكنَّ َل َعَلين
َُ ِحَجااًب ِمَن الشَّينطَ  َُ ِمثنُل َذِلَك ، وَُكنَّ َل ِبَح "الشَّينطَاِن َحىتَّ مُينِسَي ، َوَمنن َقاََلَا ِحنَي مُينِسي ، َكاَن َل  اِن َحىتَّ ُيصن

 ( . 551( ، الصحيحة / 5/  1فة ِف جزئَ )) رواُه احلسُن بُن عر 
 

َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -25 َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي هللاُ َعنن ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ
َُ قَ بنَل َذِلَك مَ  رِِه ، َأَصاَب ًما ِمنن َدهن َُ يَ ون ََ ِِلَّ هللاُ نَ َفَعتن َُ " ) رواُه البَ زَّار " َمنن قَاَل َل َِِل  ( .5121، صحيح الّتغيب / ا َأَصاَب

 

 من أسباب تثقيل ميزان احلسنات يوم القيامة -
ٍرو  -10 ُهما  -َعنن َعبنِد اّلَِّ بنِن َعمن ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  -َرِضَي اّلَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلين

َِ َوَسلََّم  - نُوًحا " ِِنَّ َنيبَّ اّلَِّ  ِ ،  -َصلَّى هللاُ َعَلين َِ : ِِين ِ قَاصٌّ َعَلينَك النَوِصيََّة ، آُمُرَك اِبث ننَ تَ نين َُ النَوفَاُة قَاَل ِلبنِن َلمَّا َحَضَرتن
ََ ِِلَّ َوَأن نَهاَك  ِ : آُمُرَك ِبّل َِِل ُ ، فَِإنَّ السََّماَواِت السَّبنَع  َعِن اث ننَ تَ نين ََ َواأَلَرِضنَي السَّبنَع ، َلون ُوِضعن اّلَّ َن ِف ِكفٍَّة ، َوُوِضَعتن ل َِِل

ُ ِف ِكفٍَّة ، َلَرَجَحتن هِبِنَّ ، َوَلون َأنَّ السََّماَواِت السَّبنَع َواأَلَرِضنَي السَّبنَع ُكنَّ َحلنَقًة  ِِلَّ  ََ ِِلَّ اّلَّ ُهنَّ ل َِِل َهَمًة ، َلَقَصَمت ن ُ ، ُمب ن  اّلَّ
ٍء ، َوَأن نَهاَك َعِن الشِ رن  ٍء ، َوهِبَا يُ رنَزُق ُكل  َشين ِدِه ، فَِإن ََّها َصَّلُة ُكلِ  َشين  ِك َوالنِكِبنِ " ، فَ ُقلنُت ، َأون ِقيَل :َوُسبنَحاَن اّلَِّ َوحبَمن

ُر ؟ ُهَو َأنن يَ   َناُه ، َفَما النِكب ن  " ، قَاَل :  ٌة يَ لنَبُسَها ؟ قَاَل : " لُكوَن أِلََحِداَن ُحلَّ اَي َرُسوَل اّلَِّ ، َهَذا الشِ رنُك َقدن َعَرف ن
" ، قَاَل : فَ ُهَو َأنن َيُكوَن أِلََحِداَن َدابٌَّة يَ رنَكبُ َها ؟  اَكاِن َحَسَناِن ؟ قَاَل : " لفَ ُهَو َأنن َيُكوَن أِلََحِداَن نَ عنَّلِن َحَسنَ َتاِن ، ََلَُما ِشرَ 

َِ ؟ قَاَل : " ل: فَ ُهَو َأنن َيُكوَن أِلََحِداَن َأصنَحاٌب جَين  " ، قَالَ  " ل قَاَل : ُر ؟  ِلُسوَن ِِلَين " ، َقاَل : اَي َرُسوَل اّلَِّ ، َفَما النِكب ن
ُص النَّاِس " ) صحيح األدب املفرد /  َقِ  ، َوَغمن َُ احلن  ( . 115قَاَل : " َسَف

   
ٍرو  -15 ُهما َرضِ  -َعنن َعبنِد اّلَِّ بنِن َعمن ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ
َ َسُيَخلِ ُص رَُجًّل " ِِ  ِعنَي ِسِجّلًّ  ُكل  ِسِجلٍ  ِمثنلُ أُمَّيِت َعَلى رُُءوِس اخَلّل ِمنن  نَّ اّلَّ َعًة َوِتسن َِ ِتسن َم الِقَياَمِة فَ يَ ننُشُر َعَلين َمدِ   ِئِق يَ ون

ًئا ؟ َأظََلَمَك َكتَ َبيِت احلَا ٌر ؟ فَ يَ ُقوُل : اَي َربِ  ، فَ يَ ُقوُل : أَ  ِفظُوَن ؟ فَ يَ ُقوُل : لالَبَصِر ، مثَّ يَ ُقوُل : َأتُ ننِكُر ِمنن َهَذا َشي ن فَ َلَك ُعذن
ُرُ  ِبطَا ظُلنمَ  ننَداَن َحَسَنًة ، فَِإنََُّ لاَي َربِ  ، فَ يَ ُقوُل : بَ َلى ِِنَّ َلَك عِ  ل َم ، فَ َتخن َهُد َأنن َل َعَلينَك اليَ ون ََ ِِلَّ َقٌة ِفيَها : َأشن ُ   َِِل اّلَّ

ُضرن َوزنَنَك ، فَ يَ ُقوُل : اَي َربِ  َما َهِذِه الِبطَاَقةُ  َُ ، فَ يَ ُقوُل : احن َهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َعبنُدُه َوَرُسوُل ِت ، فَ َقاَل :  َمَع َهِذِه الس ِ َوَأشن ِجّلَّ
تُ  ِِنََّك ل ُت ِف َكفٍَّة َوالِبطَاَقُة ِف َكفٍَّة ، َفطَاَشِت السِ ِجّلَّ  َوثَ ُقَلِت الِبطَاَقُة ، ُتظنَلُم ، قَاَل : فَ ُتوَضُع السِ ِجّلَّ

ٌء "  َفّل  ِم هللِا َشين  يَ ث نُقُل َمَع اسن
 والبطاقة : القطعة .  ( ، معىن طاشت : خفت ، والسِ ِجل : الصحيفة ، 2715) صحيح الّتِ نِمِذي  / 
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اَبنَ  -12 َُ  -َعنن ثَ ون ُ َعَليَ َوَسلَّم  -قَاَل : قَاَل َرُسول هللِا  –َرِضَي هللاُ َعنن  :  -َصلَّى اّلَّ
ٍس َما َأث نَقَلُهنَّ ِف  ََ ِلَّ " َبٍخ َبٍخ خِلَمن ُد ِّلَِّ ،   النِميَزاِن ؛ ل َِِل َمن ُ ، َوُسبنَحاَن اّلَِّ ، َواحلن بَ ُر ، َوالنَوَلُد الصَّاِلُح مَيُوُت اّلَّ ُ َأكن َواّلَّ

َُ " ) رواُه أمحُد ، والبزَّاُر واللفظ لَ ،  َتِسُب ِلِم فَ َيحن  .( 5116صحيح الّتغيب / لِلنَمرنِء النُمسن
 

َِ َوَسلََّم  - من أسباب حصول شفاعة النيب - ُ َعَلين    -َصلَّى اّلَّ
ُهَما  -ٍرو َعنن َعبنِد اّلَِّ بنِن َعمن  -11 َِ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي هللاُ َعن ن ُ َعَلين َعاَم َغزنَوِة تَ ُبوَك قَاَم ِمَن اللَّينِل  -َصلَّى اّلَّ

َُ ، َحىتَّ َِِذا َصلَّى َواننَصَرَف ِِلَينِهمن ، فَ قَ  َِ َُينُرُسوَن َحاِب َتَمَع َورَاَءُه رَِجاٌل ِمنن َأصن َلَة ُيَصلِ ي ، فَاجن اَل ََلُمن : " َلَقدن ُأعنِطيُت اللَّي ن
َِ ، َوُنِصرنُت ََخنًسا ، َما ُأعنِطيَ ُهنَّ َأَحٌد قَ بنِلي : َأمَّا َأاَن َفُأرنِسلنُت ِِىَل النَّاِس ُكلِ ِهمن َعامًَّة ، وََكاَن َمنن قَ بنلِ  ِم َا يُ رنَسُل ِِىَل قَ ون ي ِِمنَّ

َُ رُعنًبا ، َوُأِحلَّتن ِل النغََنائُِم آُكُلَها ، وََكاَن َمنن ق َ َعَلى النَعُدوِ  اِبلر عنِب ، َوَلون   ٍر َلُمِلَئ ِمنن نَ ُهمن َمِسريَُة َشهن بنِلي َكاَن بَ ينيِن َوبَ ي ن
َلَها ، َكانُوا ُُينرُِقونَ َها ، َوُجِعَلتن ِل اأَلرنُض َمَساِجَد َوَطُهورًا ،  ُت َوَصلَّينُت ، وََكاَن َمنن ّلَأي نَنَما َأدنرََكتنيِن الصَّ يُ َعظِ ُموَن َأكن َََسَّحن ُة 

َاِمَسُة ِهَي َما ِهَي ، ِقي َا َكانُوا ُيَصل وَن ِف َكَناِئِسِهمن َوبَِيِعِهمن ، َواخلن َل ِل : َسلن فَِإنَّ ُكلَّ َنيبٍ  َقدن َسَأَل ، قَ بنِلي يُ َعظِ ُموَن َذِلَك ، ِِمنَّ
مِ  أََليِت ِِىَل يَ ون ََ ِِلَّ  النِقَياَمِة ، َفِهيَ  فََأخَّرنُت َمسن ُ " َلُكمن َوِلَمنن َشِهَد َأنن ل َِِل  اّلَّ

( . 1711) رواُه أمحُد ،  صحيح الّتغيب والّتهيب /   
 

َُ  -َعنن َأَنِس بِن َماِلٍك  -11 ُ َعنن َثيِن َنيب  هللِا  –َرِضَي اّلَّ َِ َوَسلََّم  -قَاَل : َحدَّ ُ َعَلين " ِِين ِ َلَقائٌِم َأن نَتِظُر أُمَّيِت :  -َصلَّى اّلَّ
أَُلوَن ، أَ   -ون قَاَل : جَينَتِمُعوَن ِِلَينَك تَ عنبُ ُر َعَلى الصِ َراِط ، ِِذن َجاَءين ِعيَسى فَ َقاَل : َهِذِه األَننِبَياُء َقدن َجاَءتنَك اَي حُمَمَُّد َيسن

َ ََجنِع األُمَ  َ ، َأنن يُ َفرِ َق بَ نين ُعوَن اّلَّ ِمُن ، َويَدن َلنُق ُملنَجُموَن ِف النَعَرِق . فََأمَّا النُمؤن َِ فَاخلن ُ ، ِلَغمِ  َما ُهمن ِفي ِم ، ِِىَل َحينُث َيَشاُء اّلَّ
ُت . قَاَل : قَاَل ِعيَسى : ان نَتِظرن َحىتَّ َأرنجِ  َمِة ، َوَأمَّا النَكاِفُر فَ يَ تَ َغشَّاُه النَمون َِ َكالزَّكن  -َك ، قَاَل : َفَذَهَب َنيب  هللِا َع ِِلَين فَ ُهَو َعَلين

َِ َوَسلََّم  ُ َعَلين َطًفى ، َول َحىتَّ قَاَم حَتنَت النَعرنِش ، فَ َلِقَي َما َلَن  -َصلَّى اّلَّ ِيَل :  يَ لنَق َمَلٌك ُمصن ُ ِِىَل ِجِبن َنيبٌّ ُمرنَسٌل ، فََأونَحى اّلَّ
َُ : ارن  َعٍة َأِن اذنَهبن ِِىَل حُمَمٍَّد فَ ُقلن َل رَِ  ِمنن ُكلِ  ِتسن َفعن ُتَشفَّعن . قَاَل : َفُشفِ عنُت ِف أُمَّيِت ، َأنن ُأخن َفعن رَأنَسَك ، َسلن تُ عنَط ، َواشن

ِعنَي ِِننَسااًن َواِحًدا ، قَاَل : َفَما زِلنُت  ُ ِمنن َذِلَك ، َأنن قَاَل ُشفِ عنُت ، َحىتَّ َأعن  َأتَ َردَُّد َعَلى َرِبِ  ، َفّل َأُقوُم َمَقاًما ِِلَّ َوِتسن طَاين اّلَّ
ََ ِِلَّ  : اَي حُمَمَُّد َأدنِخلن ِمنن أُمَِّتَك ِمنن َخلنقِ  ًما َواِحًدا خُمنِلًصا ، َوَماَت َعَلى َذِلَك " هللِا ، َمنن َشِهَد َأنََُّ ل َِِل ُ يَ ون اّلَّ  

( . 1715رواُه أمحُد ، صحيح الّتغيب والّتهيب /  )   
 

َُ  -َأِب ُهَري نَرَة  َعنن  -11 ُ َعنن َم النِقَياَمِة ؟ قَاَل َرُسوُل  -َرِضَي اّلَّ َعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَ ون َأنََُّ قَاَل : ِقيَل اَي َرُسوَل هللِا ، َمنن َأسن
َِ َوَسلََّم  -هللِا  ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ

َعُد النَّاِس َيسن  ُت اَي َأاَب ُهَري نَرَة َأنن ل" َلَقدن ظَنَ نن  َِديِث ، َأسن َِديِث َأَحٌد َأوَُّل ِمننَك ِلَما رََأينُت ِمنن ِحرنِصَك َعَلى احلن أََليِن َعنن َهَذا احلن
مَ  ََ ِِلَّ  ِبَشَفاَعيِت يَ ون َِ " ) خ /  النِقَياَمِة ، َمنن َقاَل : ل َِِل ِس َِ ، َأون نَ فن ُ َخاِلًصا ِمنن قَ لنِب  .  ( 55اّلَّ
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 واملال ب عصمة الدممن أسبا -
ٍرو النِكننِديِ   -17 َداِد بنِن َعمن َُ  -َعنن النِمقن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل ِلَرُسوِل هللِا  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين ِِنن َلِقيُت َرُجًّل  : َأرََأينتَ  -َصلَّى اّلَّ

تَ تَ لنَنا  َدى َيَديَّ ابِ  ِمَن النُكفَّاِر فَاق ن ُت ِّلَِّ  ذَ فَ َقَطَعَها مثَّ ل لسَّينفِ َفَضَرَب ِِحن َلمن َُ اَي َرُسوَل هللِا بَ عنَد  ِمينِ  ِبَشَجَرٍة ، فَ َقاَل : َأسن تُ ُل ، آَأق ن
َِ َوَسلََّم  -َأنن قَاََلَا ؟  ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ُ َعَلين َُ " فَ َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ِِنََُّ َقَطَع ِِ  -َصلَّى اّلَّ تُ لن َدى َيَديَّ مثَّ قَاَل : " ل تَ قن حن

َِ َوَسلََّم  -َذِلَك بَ عنَد َما َقَطَعَها ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ُ َعَلين َُ  " ل :  -َصلَّى اّلَّ تُ لن َُ ، تَ قن َُ ؛ فَِإنن قَ تَ لنَت تُ َل  ، فَِإنََُّ مبَننزِلَِتَك قَ بنَل َأنن تَ قن
َِ قَ بنَل َأنن يَ ُقوَل َكِلمَ  َُ الَّيِت قَاَل " ) خ  / َوِِنََّك مبَننزِلَِت ( . 51واللفظ لَ ، م /   1055َت  

 
َُ  -َعنن ُأَساَمَة بنِن زَينٍد  -16 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : بَ َعثَ َنا َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ َنا  -َصلَّى هللاُ َعَلين ِف َسرِيٍَّة ، َفَصبَّحن

َنَة ، فََأدنرَكنتُ  َُرقَاِت ِمنن ُجَهي ن َُ لِلنَّيبِ   احلن َُ فَ َوَقَع ِف نَ فنِسي ِمنن َذِلَك ، َفذََكرنُت ُت ََ ِِلَّ هللاُ ، َفَطَعن ن َصلَّى هللاُ  -رَُجًّل فَ َقاَل : َل َِِل
َِ َوَسلََّم ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  َِ َوَسلََّم  -َعَلين ََ ِِلَّ هللاُ َوقَ تَ لن  -َصلَّى هللاُ َعَلين َُ ؟ " قَاَل : قُ لنُت : اَي َرُسوَل هللِا ، : " َأقَاَل َل َِِل َت

َِ َحىتَّ تَ عنَلَم َأقَاََلَا َأمن َل ؟ "  فًا ِمَن السِ َّلِح ، قَاَل : " َأَفَّل َشَققنَت َعنن قَ لنِب َا قَاََلَا َخون َن َّينُت َأين ِ ِِمنَّ ََ َفَما زَاَل يَُكرِ رَُها َعَليَّ َحىتَّ 
َمِئٍذ . )  ُت يَ ون َلمن  ( . 57م / َأسن

 
عنُت َرُسوَل هللِا  - 15 َِ ، قَاَل : سَِ َِ َوَسلََّم  -َعنن َأِب َماِلٍك ، َعنن َأبِي  يَ ُقوُل :   -َصلَّى هللاُ َعَلين

 َُ َُ ، َوِحَساُب َُ ، َوَدُم ََ ِِلَّ هللاُ ، وََكَفَر مبَا يُ عنَبُد َمنن ُدوِن هللِا ، َحُرَم َماُل  ( . 21َعَلى هللِا " ) م / " َمنن قَاَل : َل َِِل
َيمَ و )  َجِعي  َسعنُد بُن طَاِرِق بِن َأشن  .(  َأبُو َماِلٍك اأَلشن
 

 ِهَي َأفنَضُل ُشَعِب اإلميان
َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -15 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اّلَّ  :  -َصلَّى هللاُ َعَلين

ميَانُ  ُعوَن  " اإلنِ ٌع َوَسب ن ََذى َعِن الطَّرِيِق ،  –َأون ِبضنٌع َوِست وَن  -ِبضن ََ ِِلَّ هللاُ ، َوَأدناَنَها َِِماطَُة األن ُل َل َِِل ُشعنَبًة ، فََأفنَضُلَها قَ ون
ميَاِن " ) خ /  ََياُء ُشعنَبٌة ِمَن اإلنِ  ( . 11، م /  5َواحلن

 

 هي كلمة التقوى
َُ  -عنٍب َعنن ُأَِبِ  بنِن كَ  -10 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين َوى ( قَاَل :  -َصلَّى اّلَّ  : ) َوَألنَزَمُهمن َكِلَمَة الت َّقن

ََ ِِلَّ  ُ " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /  " ل َِِل  ( . 1271اّلَّ
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َسَناتِ   ِهَي َأفنَضُل احلَن
َُ َرِضَي  -َعنن َأِب َذرٍ   -15 ُ َعنن  قَاَل : قُ لنُت : اَي َرُسوَل هللِا ، َأونِصيِن . قَاَل :  -اّلَّ

ََنُحَها " . قَاَل : قُ لنُت : اَي َرُسولَ  ََ ِِلَّ  " َِِذا َعِملنَت َسيِ َئًة فَأَتنِبعنَها َحَسَنًة  َسَناِت ل َِِل ُ ؟ قَاَل :  هللِا ، َأِمَن احلَن  اّلَّ
َسنَ   ( . 1572اِت " ) رواُه أمحُد ، صحيح الّتغيب / " ِهَي َأفنَضُل احلَن

 
ََ ِِلَّ اّلَُّ  ِر َل َِِل  َأفنَضُل الذ ِكن

َُ  -َعنن َجاِبِر بنِن َعبنِد اّلَِّ  -12 ُ َعنن عنُت َرُسوَل اّلَِّ  -َرِضَي اّلَّ َِ َوَسلََّم  -قَاَل : سَِ ُ َعَلين  يَ ُقوُل : –َصلَّى اّلَّ
ُد ِّلَِّ " ) صحيح الّتِ نِمِذي  / " َأفنَضُل الذ ِكن   َعاِء احلَمن ُ ، َوَأفنَضُل الد  ََ ِِلَّ اّلَّ  ( . 1151ِر َل َِِل

 

 ِجابة الدعاء من أسباب -
َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -11 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  : -َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ : قَاَل َعبنٌد " َما   ُ  ل َِِل تَ َنَب الَكَبائَِر "  َقط  خُمنِلًصا ، ِِلَّ ، اّلَّ ِضَي ِِىَل الَعرنِش ، َما اجن َُ َأب نَواُب السََّماِء ، َحىتَّ تُ فن فُِتَحتن َل
 ( . 1150) صحيح الّتِ نِمِذي  / 

 
 من أسباب النَّجاة من عذاب القِب -

ُهَما  -َعاِزٍب  َعِن النبَ َراِء بننِ  -11 ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  قَاَل :  -َصلَّى اّلَّ
ِمُن ِف قَ ِبنِ  ََ ِِلَّ " َِِذا أُقنِعَد النُمؤن َُ  ِه ُأيتَ مثَّ َشِهَد َأنن ل َِِل ُل ُ ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا َفَذِلَك قَ ون   : اّلَّ

ِل الثَّاِبِت ( " . ) خ / ) يُ ثَ ب ِ  ُ الَِّذيَن َءاَمُنوا اِبلنَقون  ( .  5175ُت اّلَّ
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ََ ِِلَّ فصل ِف فضائل )   ( مع ما يضاف ِليها اّلَُّ  ل َِِل
 ما قالَ البشر   خري -

ِه ، َأنَّ النَّيبَّ  -11 َِ ، َعنن َجدِ  ِرو بنِن ُشَعينٍب ، َعنن َأبِي َِ َوَسلََّم  َصلَّى اّلَُّ  -َعنن َعمن  قَاَل :  -َعَلين
ُر الد َعاِء "  ُر َما قُ لنُت َأاَن وَ ، َخي ن ِم َعَرَفَة ، َوَخي ن ََ ِِلَّ ُدَعاُء يَ ون َدُه ل النَِّبي وَن ِمنن قَ بنِلي : ل َِِل ُ َوحن َُ ،  اّلَّ  َشرِيَك َل

ٍء َقِديرٌ  ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َُ احلَمن َُ النُملنُك َوَل  . " َل
 ( . 1151) صحيح الّتِ نِمِذي  /  

 

 برن ف الكَ شن   وكَ رَ من أسباب الفَ  -
ُهَما  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  -17 َِ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي هللاُ َعن ن ُ َعَلين  َكاَن يَ ُقوُل ِعننَد النَكرنِب :   –َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ  ََ ِِلَّ  النَعِظيُم احلنَ اّلَُّ  " ل َِِل ُ  ِليُم ، ل َِِل ََ  َرب  النَعرنِش النَعِظيِم ، لاّلَّ ُ َرب  السََّماَواِت َوَرب  اأَلرنِض َوَرب  النَعرنِش  ِِلَّ  َِِل اّلَّ
 ( . 2610، م /  7117النَكِرمِي " ) خ / 

 
ُهَما  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  -16 َِ َوَسلََّم َصلَّ  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي هللاُ َعن ن ُ َعَلين  قَاَل :  –ى اّلَّ

 ِِ ََ ََ ِِل هللاُ النَعِلي  النَعِظيُم ، ل َِِل َِليُم النَكِرميُ ، ل َِِل ََ ِِل هللاُ احلن ل هللاُ رب السماوات السَّبنِع َوَرب  " َكِلَماُت النَفَرِ  : ل َِِل
 ِف صحيح اجلامع ( . 1165" الفرح بعد الشدة " ، انظر حديث رقم : النَعرنِش النَكِرمِي " ) رواُه ابُن أِب الدنيا ِف 

 

 من أسباب املغفرة -
َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -15 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ ل ِِ : "  َمنن قَاَل ِحنَي أيَنِوي ِِىَل ِفَراِشَِ "  َدُه لَل ُ َوحن ٍء َقِديٌر ،   اّلَّ ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َشرِيَك َل  
َة ِِلَّ  َل َول قُ وَّ ََ ِِلَّ اِبّلَِّ ، ُسبنَحاَن ا ول َحون ُد ِّلَِّ َول َِِل َمن بَ ُر ،  ّلَِّ َواحلن ُ َأكن ُ َواّلَّ َخطَااَيُه أو قاَل :  -نوبَُ ُغِفرت لَ ذاّلَّ  

َعٌر  - رِ  -َشكَّ ِمسن ( . 1151السلسلة الصحيحة /  ، رواُه ابُن ِحبَّان) "  َوِِنن َكاَنت ِمثنَل زََبِد النَبحن  
 

َُ  -عن ُعَباَدة بنِن الصَّاِمِت  -15 ُ َعنن َِ َوسَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين :  -لََّم َصلَّى اّلَّ  
ََ ِِلَّ َمنن تَ َعا " َدُه لرَّ ِمَن اللَّينِل فَ َقاَل : ل َِِل ُ َوحن ٍء َقِديٌر ،   اّلَّ ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َشرِيَك َل  

ُد ِّلَِّ  َمن ََ ِِلَّ احلن بَ رُ اّلَُّ   َوُسبنَحاَن هللِا ، َول َِِل ُ َأكن َة ِِلَّ   َواّلَّ َل َول قُ وَّ اِبّلَِّ ، مثَّ قَاَل :  ، َول َحون  
ُتِجيَب ، اللَُّهمَّ اغنِفرن ِل ، َأون َدَعا  َُ " . ) خ / َوضَّأَ َوَصلَّى قُِبَلتن َصّلفَِإنن ت َ ، اسن ( . 5511ُت  
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َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -10 ُ َعنن َِ َوَسلََّم َصلَّ  -َعنن َرُسوِل هللِا  -َرِضَي اّلَّ َمنن َسبََّح هللَا ِف ُدبُِر ُكلِ  َصَّلٍة َثَّلاًث : "  –ى هللاُ َعَلين
ُعوَن ، َعٌة َوِتسن ََ ِِلَّ  َوَثَّلِثنَي ، َومحََِد هللاَ َثَّلاًث َوَثَّلِثنَي ، وََكب ََّر هللاَ َثَّلاًث َوَثَّلِثنَي ، فَ تنِلَك ِتسن َاَم النِمائَِة : َل َِِل ََ َدُه َوقَاَل   هللاُ َوحن

ٍء َقِديٌر ، ُغِفَرتن َخطَااَيُه َوِِنن َكاَنتن ِمثن  ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل ِر "َل َشرِيَك َل  َل زَبَِد النَبحن
 ( . 156) م / 

 
َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -15 َِ َوَسلََّم َصلَّ  -َرُسوِل هللِا  َعنن  –َرِضَي هللاُ َعنن ُ َعَلين قَاَل : -ى اّلَّ  

بَ ُر ، لاّلَُّ  ََ ِِلَّ ِِلَ  " َمنن قَاَل : ل  ُ َأكن ََ ِِلَّ ََ ِِلَّ ِِلَ   ، َواّلَّ َدُه ، ل َِِل ُ َوحن ََ ِِلَّ  اّلَّ َُ ، ل َِِل ُ َول َشرِيَك َل ُ ،  اّلَّ اّلَّ  
  َُ ََ َل ُد ، ل َِِل َمن َُ احلن َة ِِلَّ ِِلَّ  النُملنُك َوَل َل َول قُ وَّ ُ ، َول َحون َِ ، مثَّ قَاَل :  اّلَّ اِبّلَِّ ، يَ عنِقُدُهنَّ ََخنًسا أبََِصابِِع  
َلِة ، َأون   ِم ، َأون ِف تِلنَك اللَّي ن ٍر مثَّ َماَت ِف َذِلَك النيَ ون َلٍة َأون ِف َشهن ٍم َأون لَي ن َُ " ِف َذِلَك الشَّ َمنن قَاََلُنَّ ِف يَ ون َُ َذن نُب ِر ، ُغِفَر َل هن  
( . 1155) رواُه النَّساِئي  ِف الكِبى ، صحيح الّتغيب /    

 

 من أسباب تكفري اخلطااي  -
ٍرو  -12 ُهما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعن ن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  :  -َصلَّى اّلَّ

ََ ِِلَّ لَ " َما عَ  ُ وَ  ى اأَلرنِض َأَحٌد يَ ُقوُل : ل َِِل َة ِِلَّ اّلَّ َل َول قُ وَّ بَ ُر َول َحون ُ َأكن َُ َخطَااَيُه ،   اِبّلَِّ ، ِِلَّ اّلَّ  ُكفِ َرتن َعنن
ِر " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /    ( . 1170َوَلون َكاَنتن ِمثنَل زََبِد الَبحن

 

 السيئات وحط ِ اخلطااي ،  ، وتكفريِ احلسنات  من أسباب كتابةِ  -
ِريِ  ، َوَأِب ُهَري نَرَة  -11 ُدن ُهَما  -َعنن َأِب َسِعيٍد اخلن َِ َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي هللاُ َعن ن ُ َعَلين  قَاَل :  -َصلَّى اّلَّ
َطَفى ِمَن النَكّل " ِِنَّ  َ اصن ََ ِِلَّ  ُد ِّلَِّ ، َولمن ِم َأرنبَ ًعا : ُسبنَحاَن هللِا ، َواحلنَ اّلَّ بَ ُر  َِِل ُ َأكن ُ ، َواّلَّ َفَمنن قَاَل : ُسبنَحاَن هللِا ُكِتَب ؛ اّلَّ

بَ ُر  ُ َأكن ُروَن َسيِ َئًة ، َوَمنن قَاَل : اّلَّ َُ ِعشن ُروَن َحَسَنًة َوُحطَّ َعنن َُ ِعشن ََ ِِلَّ َفمِ ؛ َل َفِمثنُل َذِلَك ، ؛  اّلَُّ  ثنُل َذِلَك ، َوَمنن قَاَل : ل َِِل
ُد ِّلَِّ َربِ  النَعاَلِمنَي  َمن َِ ، َوَمنن قَاَل : احلن ِس َُ هِبَا َثّل،   ِمنن ِقَبِل نَ فن َُ َثّلثُوَن َحسَ ُكِتَب َل  ثُوَن َسيِ َئًة " َنًة ، َأون ُحطَّ َعنن
 ( . 5111) رواُه أمحُد ، صحيح الّتغيب / 
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ىَل ُعثنمَ عن  -11 َاِرَث ، َمون َُ  -اَن ، قَال : َجَلَس ُعثنَماُن احلن ُ َعنن َُ َفَجاَء النُمَؤذِ ُن َفَدَعا مبَاٍء  -َرِضَي اّلَّ َنا َمَع ًما ، َوَجَلسن يَ ون
َِ ُمدٌّ  -ِف ِِاَنٍء  َُ َيُكوُن ِفي َِ َوَسلََّم  -فَ تَ َوضَّأَ مثَّ قَاَل : رََأينُت َرُسوَل هللِا  -َأظُن  ُ َعَلين يَ تَ َوضَّأُ ُوُضوِئي َهَذا ، مثَّ قَاَل  -َصلَّى اّلَّ

َ الص بنِح ، مثَّ  نَ َها َوبَ نين َُ َما َكاَن بَ ي ن ِر ، ُغِفَر َل نَ َها : " َوَمنن تَ َوضَّأَ ُوُضوِئي مثَّ قَاَم ُيَصلِ ى َصّلَة الظ هن َُ َما بَ ي ن َر ، ُغِفَر َل  َصلَّى النَعصن
ِر ، مثَّ َصلَّى النَمغن  َ الظ هن َ النَمغنِربِ َوبَ نين نَ َها َوبَ نين َُ َما بَ ي ن ِر ، مثَّ َصلَّى النِعَشاَء ، ُغِفَر َل َ النَعصن نَ َها َوبَ نين َُ َما بَ ي ن   ، ِرَب ، ُغِفَر َل

نَ َها  َُ َما بَ ي ن َُ ، مثَّ ِِنن قَاَم فَ تَ َوضَّأَ َوَصلَّى الص بنَح ، ُغِفَر َل َلَت َُ يَِبيَت يَ َتَمرَُّغ لَي ن َ َصّلِة النِعَشاِء ، وَ مثَّ َلَعلَّ  بَ نين
َسَناُت ، َفَما النَباِقَياُت ايَ  َ السَّيِ َئاِت " قَاُلوا : َهِذِه احلَن ِهْبن َسَناُت يُذن  ُعثنَماُن ؟ َقاَل : َوُهنَّ احلَن

ََ ِِلَّ  بَ ُر ، ُهنَّ : ل َِِل ُ َأكن ُد ِّلَِّ ، َواّلَّ َمن ُ ، َوُسبنَحاَن هللِا ، َواحلن َة ِِلَّ َول  اّلَّ َل َول قُ وَّ  اِبّلَِّ . َحون
( . 177) رواُه أمحُد إبسناٍد حسن وأبو يَعَلى والبَ زَّاُر ) صحيح الّتغيب والّتهيب /   

 
َُ  -َعنن َأِب َأي وَب األَننَصاِريِ   -11 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين :  َأنََُّ قَالَ  -َصلَّى اّلَّ  

ََ ِِلَّ  " ِبُح : ل َِِل َدُه ل َمنن قَاَل ِحنَي ُيصن ُ َوحن ٍء َقِديٌر ،  اّلَّ ُد ، ُُينِيي َومُيِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َشرِيَك َل
َر َحَسَناٍت  َُ ِبُكلِ  َواِحَدٍة قَاََلَا َعشن ُ َل َر َمرَّاٍت ، َكَتَب اّلَّ َر َدرََجاٍت َعشن ُ هِبَا َعشن َُ اّلَّ َر َسيِ َئاٍت ، َوَرفَ َع َُ هِبَا َعشن ُ َعنن ، َوَحطَّ اّلَّ

َلَحًة ِمنن َأوَِّل الن ََّهاِر ِِىَل آِخرِِه ، وَ  َُ َمسن ِر رَِقاٍب ، وَُكنَّ َل َُ َكَعشن َمِئٍذ َعَمًّل ، وَُكنَّ َل َهُرُهنَّ ، فَِإنن قَاَل حِ  َلَن يَ عنَملن يَ ون نَي مُينِسي ، يَ قن
 ( . 770َفِمثنُل َذِلَك " ) رواُه أمحُد ، صحيح الّتغيب / 

 

من أسباب كثرة احلسنات وعلو الدرجات -  
ُهَما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن ُعَمَر  -17 َِ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل اّلَِّ  –َرِضَي هللاُ َعن ن ُ َعَلين  قَاَل :  –َصلَّى اّلَّ

ُد ُُينِيي َومُيِيُت ، وَ " َمنن َدَخَل ال َُ احلَمن َُ املُلنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ ُهَو َحيٌّ َل مَيُوُت ، س وَق ، فَ َقاَل : َل َِِل
َُ َألنَف َألنِف َحَسَنٍة ، َوحَمَا ُ َل ٍء َقِديٌر ، َكَتَب اّلَّ ُر َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َُ َألنَف َألنِف َدرََجٍة  بَِيِدِه اخلَي ن َُ َألنَف َألنِف َسيِ َئٍة ، َورََفَع َل َعنن

 ( . 1125" ) صحيح الّتِ نِمِذي  / 

  
َُ  -قَاَل َأبُو َذرٍ   -16 ُ َعنن ُُجوِر ، ُيَصل وَن َكَما ُنَصلِ ي ، َوَيصُ  -َرِضَي اّلَّ ثُوِر اِبألن وُموَن  : اَي َرُسوَل اّلَِّ ، َذَهَب َأصنَحاُب الد 

َِ ، فَ َقاَل َرُسوُل اّلَِّ  َِ َوَسلََّم  - َكَما َنُصوُم ، َوََلُمن ُفُضوُل َأمنَواٍل يَ َتَصدَُّقوَن هِبَا ، َولَينَس لََنا َماٌل نَ َتَصدَُّق ِب :  -َصلَّى هللاُ َعَلين
ِرُك هِبِنَّ َمنن َسبَ َقَك ،  َوَل يَ لنَحُقَك َمنن َخلنَفَك ِِلَّ َمنن َأَخَذ مبِثنِل َعَمِلَك ؟ " قَاَل : بَ َلى ، " اَي َأاَب َذرٍ  ، َأَل ُأَعلِ ُمَك َكِلَماٍت ُتدن

َ َعزَّ َوَجلَّ ُدبُ َر ُكلِ  َصَّلٍة ، َثَّلاًث َوَثَّلِثنَي ، َوحَتنَمُدُه ثَ  َُ َثَّلاثً اَي َرُسوَل اّلَِّ ، قَاَل : " ُتَكِبِ ُ اّلَّ  َوَثَّلِثنَي ، َّلاًث َوَثَّلِثنَي ، َوُتَسبِ ُح
ُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  شَ  َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ ٍء َقِديٌر " َوََتنِتُمَها ِبَّل َِِل  ين

 ( . 5101) صحيح أِب داود / 
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

ُعوٍد  -15 َُ  -َعِن ابنِن َمسن ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -وُل اّلَِّ قَاَل : قَاَل َرسُ  –َرِضَي اّلَّ ُ َعَلين  : -َصلَّى اّلَّ
ن نَيا مَ  َ يُ عنِطي الد  َنُكمن َأرنزَاَقُكمن ، َوِِنَّ اّلَّ َّلَقُكمن َكَما َقَسَم بَ ي ن َنُكمن َأخن  نن ُيُِب  َوَمنن َل ُيُِب  ،" ِِنَّ اّلََّ َقَسَم بَ ي ن

ميَاَن ِِلَّ َمنن َأَحبَّ ، َُ َوَخاَف النَعُدوَّ َأنن جُيَاِهَدُه َوَهاَب اللَّينلَ  َوَل يُ عنِطي اإلنِ  َفَمنن َضنَّ اِبلنَماِل َأنن يُ ننِفَق
بَ ُر " ُ َأكن ُ َواّلَّ ََ ِِلَّ اّلَّ ِل : ُسبنَحاَن اّلَِّ َوَل َِِل ِثرن ِمنن قَ ون  َأنن يَُكاِبَدُه فَ لنُيكن

َاِعيِلي  ِف ُمعنَجِمَ ) السلسلة الصح  ( . 2651يحة / رواُه اإلسن
 

َُهيِن   -15 ِرو بنِن ُمرََّة اجلن َُ  -عن َعمن ُ َعنن  قَاَل : –َرِضَي اّلَّ
َِ َوَسلََّم  -َجاَء رَُجٌل ِِىَل النَّيبِ   ُ َعَلين ُ َوَأنََّك َرُسوُل اّلَِّ  –َصلَّى اّلَّ ََ ِِلَّ اّلَّ ُت َأنن َل َِِل  ، فقال : ايرسول اّلَِّ َأرََأينَت ِِنن َشِهدن

َُ ، َفِممَّنن أان ؟ قال : " ِمَن ال ُت ُت َرَمَضاَن َوُقمن َس ، َوَأدَّينُت الزََّكاَة ، َوُصمن َمن يِقنَي والش َهَداء "َوَصلَّينُت الصََّلَواِت اخلن  صِ دِ 
 ( . 175) رواُه البَ زَّاُر وابُن ِحبَّان واللفظ لبن حبان ، صحيح الّتغيب /  

 

 َمة التَّوِحيد َمر ة َكِعَتاِق َنَسَمةٍ َفضنل َمنن قال َكلِ 
َُ  -َعِن النبَ َراِء بنِن َعاِزٍب  -70 َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي هللاُ َعنن :  -َصلَّى هللاُ َعَلين  

َُ النُملنُك ، َولَ  َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ََ ِِلَّ هللاُ َوحن ٍء َقِديٌر فَ ُهَو َكِعَتاِق َنَسَمٍة "" ... َوَمنن قَاَل َل َِِل ُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن  
( . 555) رواُه أمحُد ، صحيح الّتغيب /    
 

َاِعيلَ  ر َمرَّات َكاَن َكَمنن َأعنَتَق َأرنبَ َعَة َأن نُفٍس ِمنن َوَلِد ِِسن  َفضنل َمنن قَاََلَا َعشن
َننَصارِ  -75 َُ  -يِ  َعنن َأِب َأي وَب األن َِ َوَسلََّم  -َعنن َرُسوِل هللِا  -َرِضَي هللاُ َعنن قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلين  

ٍء  ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ََ ِِلَّ هللاُ َوحن َر ِمَراٍر َكاَن َكَمنن أَ " َمنن قَاَل : َل َِِل عنَتَق َقِديٌر ، َعشن
( . 2751َأرنبَ َعَة َأن نُفٍس ِمنن َوَلِد ِِسنَاِعيَل " ) م /   

 

ُل َمنن قَاََلَا ِماَئة َمرَّة  َفضن
َُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  -72 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اّلَّ قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلين  

ََ ِِلَّ  َدُه ل ا" َمنن قَاَل : ل َِِل ُ َوحن َُ  ّلَّ ٍم ِمَئَة َمرٍَّة ، َكاَنتن َل ٍء َقِديٌر ، ِف يَ ون ُد َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َشرِيَك َل
َُ حِ  َُ ِمائَُة َسيِ َئٍة ، وََكاَنتن َل َُ ِمائَُة َحَسَنٍة ، َوحمَُِيتن َعنن ِر رِقَاٍب ، وَُكِتَبتن َل َل َعشن َُ َذِلَك َحىتَّ مُينِسَي ، َعدن َم رنزًا ِمَن الشَّينطَاِن يَ ون

َِ ، ِِلَّ َوَلَن أيَنِت َأَحٌد أبَِفن  ثَ َر ِمنن َذِلَك " ) خ /  َضَل ممَّا َجاَء ِب ( . 2755، م /  1251َأَحٌد َعِمَل َأكن  
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

ُل َمنن قَاََلَا ِمائيَت َمرَّة  َفضن
ٍرو  -71 ُهَما رَ  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن :  -صلى هللا عليَ وسلم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –ِضَي هللاُ َعن ن  

َُ احلنَ  َُ النُملنُك ، َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ََ ِِلَّ هللاُ َوحن ٍم ِمائَ يَتن َمرٍَّة : َل َِِل ٍء َقِديٌر ، َلَن " َمنن قَاَل ِف يَ ون ُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين من
بِ  َِ " يَ عنيِن : ِِلَّ َمنن َيسن َُ َأَحٌد َكاَن بَ عنَدُه ، ِِلَّ أبَِفنَضَل ِمنن َعَمِل رِكن َُ ، َوَلَن يُدن َل َُ َأَحٌد َكاَن قَ ب ن َِ . قن   َعِمَل أبَِفنَضَل ِمنن َعَمِل

( . 2672) رواُه أمحُد ، السلسلة الصحيحة /   
 

ِر قَ بنَل َأنن  - َُ  الِذي يَ ُقوُل بَ عنَد َصّلِة الَفجن َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ َِ : َل َِِل َلين يَ ثنيِنَ رِجن
ٍء َقِديٌر ، ِمائََة َمرَّةٍ  ُر ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َي ن ُد ، ُُينِيي َومُيِيُت ، بَِيِدِه اخلن َمن َُ احلن  النُملنُك َوَل

َُ  -َعنن َأِب أَُماَمَة  - 71 ُ َعنن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلَِّ  –َرِضَي اّلَّ  : -َصلَّى هللاُ َعَلين
َُ احلنَ  َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ ُر ، " َمنن قَاَل ِف ُدبُِر َصَّلِة النَغَداِة : َل َِِل َي ن ُد ، ُُينِيي َومُيِيُت ، بَِيِدِه اخلن  من

َرنِض َعَمًّل   َوُهَو َعَلى ِل األن َمِئٍذ َأفنَضَل َأهن َِ ، َكاَن يَ ون َلين ٍء َقِديٌر ، ِمائََة َمرٍَّة ، قَ بنَل َأنن يَ ثنيِنَ رِجن َِ ،  ُكلِ  َشين ، ِِلَّ َمنن قَاَل ِمثنَل َمَقالَِت
 َأون زَاَد َعَلى َما قَاَل "

 : حسن ( . 167ح الّتغيب والّتهيب / ِباين  ِف األوسط ، قال الشيخ األلباين ِف صحيالطَّ  واهُ ) رَ 
 

ََ ِِلَّ الِذي يَ ُقو  - َدُه لُل ل َِِل ُ ، َوحن ُد ،   اّلَّ َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل  َشرِيَك َل
ِس َوقَ بنَل ُغُروهِبَا ٍء َقِديٌر ِماَئَة َمرٍَّة قَ بنَل طُُلوِع الشَّمن  َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين

ٍرو َعنن َعبنِد هللاِ  - 71 ُهَما  - بنِن َعمن َِ َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي هللاُ َعن ن  : -َصلَّى هللاُ َعَلين
ِس َوقَ بنَل ُغُروهِبَا، " َمنن قَاَل : ُسبنَحاَن هللِا  ُد ِّلَِّ  َكاَن َأفنَضَل ِمنن ِمائَِة بََدنٍَة ، َوَمنن قَالَ   ، ِمائََة َمرٍَّة قَ بنَل طُُلوِع الشَّمن َمن  ، : احلن

َها ، َوَمنن  ِس ، َوقَ بنَل ُغُروهِبَا َكاَن َأفنَضَل ِمنن ِمائَِة فَ َرٍس ُُينَمُل َعَلي ن بَ ُر  ِمائََة َمرٍَّة قَ بنَل طُُلوِع الشَّمن ُ َأكن ِمائََة َمرٍَّة قَ بنَل ، قَاَل : اّلَّ
ِس َوقَ بنَل ُغُروهِبَا ، َكاَن َأفنَضَل مِ  ََ ِِلَّ  ِة َرقَ َبٍة ، َوَمنن قَاَل : لنن ِعتنِق ِمائَ طُُلوِع الشَّمن َدُه لَِِل ُ ، َوحن َُ النُملنُك   اّلَّ َُ ، َل َشرِيَك َل

ٍء َقِديٌر  ُد ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َمن َُ احلن َم النِقيَ ، َوَل ِس َوقَ بنَل ُغُروهِبَا ، َلَن جيَِئن يَ ون اَمِة َأَحٌد ِبَعَمٍل َأفنَضَل ِماَئَة َمرٍَّة قَ بنَل طُُلوِع الشَّمن
 َِ َُ َأون زَاَد " ِِلَّ ِمنن َعَمِل َل   َمنن قَاَل قَ ون

 ( . 715) أخرجَ النَّساِئي  ِف السنن الكِبى ، صحيح الّتغيب / 
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32 
ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

 استنصاح
َِ َوَسلََّم  -قَاَل رسول هللا  ِلِم ِستٌّ  -َصلَّى هللاُ َعَلين ِلِم َعَلى النُمسن " . وذكر منها :: " َحق  النُمسن   

َِ َوَسلََّم  -فأهيب إبخواين أن يبادروا ابلستجابة ألمر رسول هللا  َُ  "   -َصلَّى هللاُ َعَلين تَ ننَصَحَك فَاننَصحن َل   َوَِِذا اسن
َِ َوَسلََّم  -وأن يُقدِ موا ل النصيحة ، وكذلك اسّتشاًدا بقول رسول هللا  يُن النَّ :  -َصلَّى هللاُ َعَلين ِصيَحة ( فأان أطلب ) الدِ 

 من ِخواين النصيحة مبا يرونَ أنفع وأفضل إلخرا  هذا العمل ِف أفضل صورة و هو :
ََ ِِلَّ هللا ِمن الس نَِّة الن ََّبِويَّة ( األَ )  رنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف َفَضاِئِل َل َِِل  

ٍَ أو نصيحٍة فاملؤمن مرآة أخيَ واملؤمنون َنَصَحة  وأخريًا : أسألكم ابهلل أل تبخلوا عليَّ أبي  نقٍد بَ نَّاء أو اقّتاٍح أو توجي
. وجزاكم هللا خريًا واملنافقون َغَشَشة    

 للتواصل : موقع التواصل الجتماعي
 صفحة / عماد أبو النجا ، صفحة / عماد الدين أبو النجا

( 05557655777،  05555711777حممول  : )  
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33 
ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

 صحيفة الكتاب
1.........................................................................................شكر .........  

1مقدمة .................................................................................................  
  52............................................................................................... التمهيد

ََ ِِلَّ  56 .............................................................................. هللاُ  من َفَضائل ل َِِل  
56 ................................................................................. أركان اإلسّلم من -  
  56 ........................................................................ عّلمات وأركان اإلميان من -
ِت والُعزَّى كفارة شرك  - 56 ............................................................... َمنن َحَلَف اِبلّلَّ  
 56 ...................................................................... هي أول ما يدعى ِليَ الكافر -
56 ........................................................................... من أسباب دخول اجلنة -  
 20 ........................................................................ من أسباب النََّجاة من النَّار -
 21 ....................................................... من أسباب تثقيل ميزان احلسنات يوم القيامة -
َِ َوَسلََّم  - من أسباب حصول شفاعة النيب - ُ َعَلين   21 ......................................... -َصلَّى اّلَّ
 21 ........................................................................... الدم من أسباب عصمة -

 21... ......................................................................... ِهَي َأفنَضُل ُشَعِب اإلميان
 21... ................................................................................. هي كلمة التقوى

َسَناِت ......................................................................  27....... ...ِهَي َأفنَضُل احلَن
........................................................... ُ ََ ِِلَّ اّلَّ ِر َل َِِل  27 ................َأفنَضُل الذ ِكن

 27 ...........من أسباب ِجابة الدعاء ............................................................... -
 27.... من أسباب النَّجاة من عذاب القِب ............................................................ -

ََ ِِلَّ فصل ِف فضائل )   ( مع ما يضاف ِليها اّلَُّ  ل َِِل
 26... ما قالَ البشر ............................................................................ خري -
 26... ..من أسباب الفر  وكشف الكرب ............................................................ -
 26.... .................................................................من أسباب املغفرة .......... -
 25....... من أسباب تكفري اخلطااي .................................................................. -
 25...... ........من أسباب كتابة احلسنات ، وتكفري اخلطااي ، وحط السيئات ......................... -
  25........ من أسباب كثرة احلسنات وعلو الدرجات ................................................. -

 10........ ................................................ َفضنل َمنن قال َكِلَمة التَّوِحيد َمر ة َكِعَتاِق َنَسَمةٍ 
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34 
ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن
ر َمرَّات َكاَن َكَمنن َأعنَتَق َأرنبَ َعَة َأن نُفٍس ِمنن َوَلِد ِِسنَاِعيلَ َفضنل َمنن قَاََلَا  10...... .......................... َعشن  

ُل َمنن قَاََلَا ِمائَة َمرَّة 10......... .................................................................... َفضن  
ُل َمنن قَاََلَا مِ  15..... ....................................................................... ائيَت َمرَّةَفضن  

-  ، َُ َدُه َل َشرِيَك َل ُ َوحن ََ ِِلَّ اّلَّ َِ : َل َِِل َلين ِر قَ بنَل َأنن يَ ثنيِنَ رِجن  الِذي يَ ُقوُل بَ عنَد َصّلِة الَفجن
ُد ، ُُين  َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل ٍء َقِديٌر ، ِماَئَة َمرَّةٍ َل ُر ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين َي ن  15..... ............. ِيي َومُيِيُت ، بَِيِدِه اخلن

ََ ِِلَّ  - ُد ، الِذي يَ ُقوُل ل َِِل َمن َُ احلن َُ النُملنُك َوَل َُ ، َل َدُه َل َشرِيَك َل ُ ، َوحن  اّلَّ
ٍء َقِديٌر مِ   ِس َوقَ بنَل ُغُروهِبَاَوُهَو َعَلى ُكلِ  َشين  15........ ............................ ائََة َمرٍَّة قَ بنَل طُُلوِع الشَّمن

 12......... ................................................................................ استنصاح
 11.......... ......................................................................... صحيفة الكتاب
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ُ مَ   يةالنبو  من السنة فضائل ل ِلَ ِل هللا ة ِف يَّ ادِ مَ العِ  ربعنياأل ْتن

 بسم هللا الرمحن الرحيم
ة (يَّ وِ بَ الن َّ  ةِ نَّ ن الس   هللا مِ لَّ َ ِِ لَ  ِِ ل َل ائِ ضَ شجرة ِسناد مْت ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِف فَ   

 عماد الدين بن عبده بن أمحد أبو النجا
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 الطبقة الثانية اليت قرأت على /
 

 الثالثة اليت قرأت على / الطبقة 
 

 / على الطبقة الرابعة اليت قرأت 
 

 الطبقة اخلامسة اليت قرأت على / 
 

 الطبقة األوىل اليت قرأت على اجمليز مباشرة من دون واسطة 
 

 الطبقة السادسة اليت قرأت على / 
 

 الطبقة السابعة اليت قرأت على /
 


