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مة املقدِّ
بقلم العالمة احلبيب 

عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ
)عميد دار املصطفى للدراسات اإلسالمية(

ين، بتوجيهاِت  احلمُد للـه ُمـحيـي حقائـِق الدِّ
ِر قلـوِب املؤمنني، بتعليامِت عبِده  خاَتم النبيِّني، ومنوِّ
ومصطفاُه األمني، سـّيِدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وبارَك عليه وعىٰل 
ـاهـريـن، وصحبِه الُغـرِّ الـَمياميـن وتابِعيهم  آلِـه الطَّ

ين. بإحساٍن إىٰل يوِم الدِّ



�

وبعد،

لعـتُ عىٰل هـذه األحـاديـثِ الـحاديِة  فقـد اطَّ
بيُه األخ َعْوٌن  ُق النَّ ُر املوفَّ عها املنـوَّ واألربعـني، التي َجَ
ُق  ومـي، زاَده اهلل توفيقًا وتسـديدًا وتنويـرًا؛ تتعلَّ الَقدُّ
بشـؤوٍن مهّمٍة يف الدعوِة إىٰل اهلل عـزَّ وجلَّ ونرِش دينِه 
ومنهِجـه يف َخْلِقه، حتمُل معايَن حيتـاُج إليها القائموَن 
بالّدعوِة إىٰل اهلل، بل هي رضورّيـٌة لسـامة َمسـاِرهم 
وَنجاِحهـم يف القياِم بتلك املهّمِة العظيمة، فجزٰى اهلُل 
جامَعها خرَي اجلزاء، وأحسـنَ َمُثوبَته، ونَفَع هبا قارَئها 

وسامَعها، وكَتَب للجميع التوفيَق والَقبول.
عمر بن حممد بن سامل بن حفيظ

26 رمضان 1430هـ
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َعوية األربعوَن الدَّ

احلمُد للـه املِلـِك الـَمِجيد، والصـاُة والساُم 
عىٰل حامِل لـواِء احلمـِد يف اليـوم الشديـد، وعىٰل آلِـه 
وصْحبِه واملّتصِلنَي بدعوتِـه إىٰل أْن َيِرَث اللـُه األرَض 

وَمن عليها مَن اخلْلِق والعبِيد.
وبعد،

فـإّن النبيَّ عليه الصاُة والسـاُم هو صـاحُب 
اإلْذِن بالـدعــوة إىٰل احلقِّ من احلقِّ سـبحانـه وتعاىٰل: 
 ]46 ]األحـزاب:  ٹ﴾  ٹٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  
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قواًل وفعًا ونيَّـًة وجهادًا، حتٰى كانت فصوُل سريتِه، 
بـام احَتَوْته من أيام املصطفـىٰ املزّكٰى ولياليه ومراحِل 
دعوتِه ومعاين رمحتِه وجهاِده ومغازيه، جمااًل َترَسُح فيه 
قول، للدعوِة املباركِة يف أجىٰل  ُن فيه النُّ العقول، وُتـدوَّ
قيا للخليقة،  َسـواقيها؛ لتمتدَّ منها وعنها جداوُل السُّ
مـَع تعاقِب الزماِن واملـكان، واخلاصُة منها جُع هذا 
ـِة للـرب،  اإلنسـاِن عىٰل مقِصـِد وجـوِده من العبوديَّ
وِعامرِة األرض بالُقَرب، ومحِل األمانة وإقامِة اخلافة 

عىٰل خرِي وجٍه وأكمِل سبب.
وقـد َكُثـَر الكاُم اليـوَم عـن ضـرورِة صياغـِة 
عوة إىٰل اللـه يف معانيهـا  ـٍة متكاملٍة لفقــه الـدَّ منهجيَّ
ومبانيهـا، وأعيـاِن أفراِدها الذين حَيِملوَنا، سـواٌء يف 
مقاصِدهم وغاياِتم، أو أدواِتم ووسائِلهم، أو يف بناِء 
ها واملقصوِد منها  ذواِتم وصياغـِة خطاهِبم، أو يف حملِّ



11

د بيئاِتم؛  ع أحواِلم وتعـدُّ عـىٰل اختـاِف مراتبِهم وتنـوُّ
ل الدعوة  لتنتظـَم للصادق املقبِل شـؤوُن ُوجهتـِه يف حتمُّ
إىٰل اهلل، وِهـي من أخصِّ معاين العبودية، ليسـتفرَغ فيها 

ه، لَيجمَع اخللَق عىٰل احلق. اإلنساُن ُوسَعه، ويبذَل كلَّ
َعوّيـِة هو إما وقوُفها  والذي نشَهُده اليوَم يف الكتاباِت الدَّ
عىٰل التأصيـاِت الرشعّيـِة األولّيــِة والتباحُث فيهـا يف 
أْروقــِة الكّليـاِت الرشعّيــِة األكـاديمّيــة، أو جتاوُزها 
لتلك التأصياِت ملزِجها وتوشيِحها بأدواٍت ووسـائـَل 
تنظيميَّــٍة  تأطيــراٍت  ضمـَن  ُصهـا  وتـخصِّ تضبُِطهــا 
والتفصيـلُ  الرشعـيُّ  التأصيـلُ  ـ  وكامهـا  حركيَّــة، 
األكاديمـيُّ من جهـة، والصياغـُة احلركيَّــُة والتجاِرُب 
العملّيــُة مـن جهٍة أخـرٰىـ  فيهام إثراٌء للُمقبِـل املمَتزِج 
ِة السـعادِة يف  ـِة ملهمَّ بـهـذا الـهمِّ والصاعــِد بـهذه المَّ

اَريِن بإخراج الناس من الظلامِت إىٰل النور. الدَّ
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ونحـن أحـَوُج مـا نكـوُن يف هـذه املرحلـة إىٰل 
صدوٍر حتمُل الدعوة، فتكوُن هذه السـطوُر مهسـًا يف 
ياغَتني: التأصيليَّـِة  ُأُذنا وشّدًا من عزِمها، تنتفُع بالصِّ
َس فقهًا للدعوة  ـِة والتنظرييَّـِة احلركيَّـة؛ لتؤسِّ الرشعيَّ
رة؛ عـىٰل  إىٰل اهلل يسـتنُد إىٰل األصـول العلمّيــة املحـرَّ
مـرَشٍب صـاٍف ُزالل، بعقيدٍة صادقـة، وفقٍه ناضج، 
وجماهـدٍة وسـلوٍك تكتمـل فيـه أصـوُل الدعـوِة يف 
مراحِلهـا وأركاِنـا وآداهِبا، حيمُلـه كلُّ راغب، وجيدُّ 

السرَي فيه كلُّ طالب.

من هنا تأيت هـذه »األربعوَن الدَعوية« من باِب 
األصِل اجلامِع لفقِه الدعوِة إىٰل اهلل، َجْعُت فيها بعَض 
األحاديِث النبوّيـِة الواردِة فيام يتَّصل بالدعوة إىٰل اهلل، 
وهي باكورُة العمل، لتكـوَن ِمن بعُد رشوٌح وُمنوح، 

سائًا اهلَل أن ُيبارَك يف الوقِت والِفْكر.
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والشكُر ألخي احلبيب الدكتور حممد عبد املّنان 
النّجار عـىٰل خترجيه للروايات، وجزٰى اهلُل عّنا سـيَدنا 

ٰ اهلُل عليه وسلم ما هو أهُله. حممدًا صىلَّ
وكتَبـَه األَقـّل

َعْون ُمعني الَقّدومي
يف 5 ربيع األول �142هـ
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َعوية  األربعوَن الدَّ
)1(

النّيـُة مفتاُح كلِّ عمل

ْيثي، يقول: سـمعُت  اٍص اللَّ عـن َعْلَقَمـَة بـن وقَّ
اِب ريَض اهلُل عنه عىٰل الـِمنرِب قال: سِمعُت  عمَر بَن اخلطَّ
ات، وإنَّام لكلِّ  َـّ ي رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إنَّام األعامُل بالنِّ
اْمـِرٍئ ما َنوٰى، فَمـن كانت ِهْجرُته إىٰل اللـه ورسـولِه؛ 
فِهْجرُتـه إىٰل اهلل ورسـولِـه، ومن كانـت هجرُته إىٰل ُدنيا 

ُيصيُبها أو امرأٍة ينِكُحها؛ فِهجرُته إىٰل ما هاَجَر إليه«.
أخرجه البخاريُّ )برقم 1(.



16

)2(
نِـّيـٌة وِجهاد

عِن ابِن عبَّاٍس ريَض اهلُل عنهام، قال: قال رسوُل 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال هْجَرَة بعَد الفتِح ولكْن ِجهاٌد ونيَّـة؛ وإذا 

اسُتْنِفرُتم فانِفروا«.
أخرجه البخاريُّ )برقم 2575(، ومسـلم )برقم 

.)3468

)3(
ـُة َمِطيَّـة النيَّ

ٍد  عـن إبراهيَم بـِن ُعَبْيِد بـِن ِرَفاعـة، أنَّ أبا حممَّ
ثه عن  أخـرَبه، وكان من أصحـاِب ابِن مسـعود، حدَّ
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رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أنـه َذَكَر عنَده الشـهداء، فقـال: »إنَّ 
أكثَر شـهداِء أّمتي أصحاُب الُفـُرش، وُربَّ قتيٍل بنَي 

تِه«. نْيِ اهلُل أعلُم بنيَّ فَّ الصَّ
أخرجه اإلماُم أمحُد يف »مسَنِده« )برقم 3584(.

)4(
الثوابُت واملتغّياُت يف بناِء املسلم

ـاِب ريض اهلُل عنه، قال: بيَنام  عـن ُعمَر بِن اخلطَّ
نْحـُن عنـَد رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت يـوم، إذ َطَلـَع علينا 
عر، ال  رجٌل شـديُد بياِض الثِّياب، شـديُد َسـواِد الشَّ
ا أحد! حتٰى َجَلس  ـَفر، وال َيعِرُفه منَّ ُيرٰى عليه أَثُر السَّ
ْيه  إىٰل النَّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فأسـَنَد ُركبَتيِه إىٰل ُركبَتيـه، ووَضَع َكفَّ

د، أخرِبْين عن اإلسام. عىٰل َفِخَذيه، وقال: يا حممَّ
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فقال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالُم: أْن تشَهَد أْن 
دًا رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وُتقيَم  ال إلــَه إاّل اللـه، وأنَّ مـحمَّ
الة، وُتؤَتــي الزكـاة، وَتصوَم رمضـان، وَتـُحجَّ  الصَّ
البيَت إِن اسـَتطْعَت إليه سبياًل«، قال: صدقَت! قال: 

ُقه. فَعِجْبنا له: يسأُله وُيصدِّ
قال: فأخرِبْين عـن اإليامن. قال: »أْن ُتؤمَن باهلل 
ومالئكتِه وكُتبِه ورُسـِله واليوِم اآلِخر، وتؤمَن بالَقَدِر 

ه«، قال: صدقَت! خِيِه ورشِّ
ين عِن اإلحسان. قال: »أْن َتعُبَد اهلَل  قال: َفأخرِبْ

كأنَك َتراه، فإْن مل تكْن تراُه فإنَّه َيراك«.
ـاعة. قال: »ما املسـؤوُل  قـال: فأخرِبْين عن السَّ
ين عن أَماَرِتا.  ـائل«، قال: فأخـرِبْ عنها بأعلَم من السَّ
قـال: »أْن َتِلَد اأَلَمـُة ربَّـَتها، وأن ترٰى الـُحفـاَة الُعَراَة 

اِء يتطاَولوَن يف الُبْنيان«. الَعالَة ِرعاَء الشَّ
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قال: ثمَّ انطلَق فلبِْثُت ملّيًا، ثمَّ قال يل: »يا عمر، 
أتدري مِن السـائل؟« قلُت: اهلُل ورسـوُله أعلم، قال: 

ُمُكم ِديَنـُكم«. »فإّنه جربيُل أتاكم ُيعلِّ
)برقـم  داود  وأبـو   ،)9 )برقـم  أخرجـه مسـلم 

.)4075

)5(
ُة البالِغ لكلِّ ُمْسلم مهمَّ

عـن عبِد اهلل بن َعْمـرو ريَض اهلل عنه، أنَّ النبيَّ 
ثـوا عـن بني  غـوا عنِّـي ولـو آيـة، وحدِّ ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »َبلِّ
أ  ـدًا فْليتبوَّ إرسائيـلَ وال َحَرج، وَمـن َكَذَب عَلَّ ُمَتعمِّ

َمْقَعَده ِمَن النَّار«.
أخرجه البخاريُّ )برقم 3202(.
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)6(

عوة ـة الدَّ ُأمَّ

عن أِب سـعيٍد اخُلْدِريِّ ريَض اهلُل عنه، قال: قال 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيدَعٰى ُنوٌح يوَم القيامة، فيقول: لبَّيَك 
غَت؟ فيقول: نَعم.  ! فيقول: هـل بلَّ وَسـْعدْيَك يا ربِّ
َغـكم؟ فيقولون: ما أتانا ِمْن نذير.  تِه: هل بلَّ فيقاُل أُلمَّ
ُته. فتشَهدوَن  فيقول: َمن يشَهُد لك؟ فيقول: حممٌد وُأمَّ
ڄ﴾.  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  ـغ،  بلَّ قـد  أنـه 

فذلك قوُله جلَّ ذكُره: ﴿ڤڤڤڤ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   

ڄ﴾ والوسط: العدل«.
أخرجـه البخـاري )برقـم 4127(، والرتمـذي 

)برقم 2887(.
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)7(
ين التمكنُي للدِّ

اريِّ ريض اهلل عنه، قال: سـِمعُت  عن َتـِميٍم الدَّ
رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َلَيـْبُلغنَّ هذا األمُر ما بَلَغ الليُل 
والنَّهـار، وال َيرُتُك اهلُل بيَت َمَدٍر وال َوَبٍر إاّل أدَخَله اهلُل 
ين، بعزِّ عزيـٍز أو بُِذلِّ ذليـل؛ عـّزًا ُيِعزُّ اللـُه  هـذا الـدِّ

بـه اإلسالم، وذاًل ُيِذلُّ اهلُل به الُكفَر«.

اِريُّ يقول: قد عَرفُت ذلك يف أهل بيتي،  وكان َتيٌم الدَّ
 ، لقـد أصـاب َمن أْسلَم منهُم اخليـُر والشـرُف والِعزُّ
غاُر  ولقـد أصـاَب َمـْن كاَن منهـم كاِفـرًا الـذلُّ والصَّ

واجِلْزية.
 ،)16344 )برقـم  »املسـند«  يف  أمحـد  أخرجـه 

واحلاكم يف »املستدَرك« )برقم 8444(.
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)8(
اشدة اخِلالفُة الرَّ

ا  عـامِن بِن بشـرٍي ريَض اهلُل عنه، قـال: كنَّ عـن النُّ
ُقعودًا يف املسجد مَع رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان َبِشرٌي رجًا 
َيُكفُّ حديَثه، فجاء أبو َثعلبَة اخُلَشـِنيُّ فقال: يا بشـرَي 
بـَن سـعد، أحْتَفُظ حديَث رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اأُلَمراء؟ 
فقـال حذيفة: أنـا أْحَفـُظ ُخطبَته، فجلَس أبـو َثعلَبة. 
ة فيُكم  بوَّ قـال ُحذيفة: قال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تكوُن النُّ
ما شـاَء اهلُل أْن تكون، ثـم َيرَفُعها إذا شـاَء أْن يرَفَعَها، 
ة، فتكوُن ما شـاَء اهلُل  بوَّ ثم تكوُن ِخالفٌة عىٰل ِمنهاج النُّ
أْن تكون، ثم َيرَفُعها إذا شـاَء اهلُل أْن يرَفَعها، ثم تكوُن 
ُمْلـكًا عاّضًا، فيكوُن ما شـاَء اهلُل أْن يكون، ثم َيرَفُعها 
إذا شـاَء أْن َيرَفَعها، ثم تكوُن ُمْلكًا َجرْبِيَّـًة، فتكوُن ما 
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شـاء اهلُل أْن تكـون، ثم َيرَفُعها إذا شـاَء أْن يرَفَعها، ثم 
بّوة« ثمَّ سَكَت. تكوُن ِخالفًة عىٰل ِمنهاج النُّ

أخرجه أمحد يف »املسند« )برقم 17680(. 

)9(
ة الدعوُة العامَّ

عن ُعـروة، أنَّ عائشــَة ريَض اللـُه عنها ـ زوَج 
ثْتــه، أنـها قالت للنبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: هل أتٰى  النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلصـ  حدَّ
عليَك يوٌم كان أشـدَّ من يوم أُحد؟ قـال: »لقد َلِقيُت 
مـن قوِمـِك ما َلِقيُت، وكان أشـدُّ ما َلِقيـُت منهم يوَم 
الَعَقبـة، إذ َعرْضـُت نْفيس عىٰل ابِن عبـِد َيالِيَل بِن عبِد 
ُكالٍل فلـم ُيْبني إىٰل مـا أردُت، فانطلقُت وأنا مهموٌم 
عـىٰل وجهـي، فلـْم أسـَتِفْق إاّل وأنـا بَِقـرِن الثَّعالـب، 
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ْتني، فنظرت،  فرفعُت رأيس، فإذا أنا بسـحابٍة قـد أظلَّ
فـإذا فيها ِجربيـل، فناداين فقال: إّن اهلَل قد سـمَع قوَل 
وا عليـك، وقد بَعَث إليـك َمَلَك  قوِمـك لك ومـا َردُّ
اجلبـاِل لتأُمـَرُه بام شـئَت فيهـم. فناَداين َمَلـُك اجلبال، 
َم علَّ ثمَّ قال: يـا حممد، فقال: ذلك فيام شـئت،  فسـلَّ
إن شـئَت أْن أْطبِـَق عليهُم األْخَشـَبـنْي«. فقـال النبيُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص: »بل أرجو أن ُيِرَج اهلُل من أصالِبم من َيعُبُد اهلَل 

وحَده ال ُيرِشُك به شيئًا«.
أخرجه البخاريُّ )برقم 2992(، ومسلم )برقم 3352(.

)10(
اعي أجُر الدَّ

عن َسهِل بِن َسعٍد ريض اهلُل عنه، أنَّ رسوَل اهلل 
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ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أُلعِطنَيَّ الراَيَة غدًا رُجاًل يفَتُح اهلُل عىٰل َيدْيه«، 
ـُهْم ُيعطاها، فلام  قال: فباَت الناُس يُدوُكوَن ليلَتهم: أيُّ
هم يرجو  أصبـَح الناُس َغـَدوا عىٰل رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلُّ
أن ُيعطاهـا، فقال: »أين علُّ بـنُ أيب طالب؟« فقالوا: 
يشتكي عْيَنْيه يا رسوَل اهلل. قال: »فأرِسلوا إليه فْأُتوين 
أ حتَّٰى كأْن  بـه«، فلّمـا جاَء َبَصـَق يف عْيَنيِه ودَعا له فرَبَ
: يا رسـوَل  اية، فقال عيلٌّ مل يكـنْ بـه َوَجع، فأعطاه الرَّ
اهلل، ُأقاتُلُهـم حتـىٰ يكونـوا مْثَلنـا؟ فقـال: »انُفْذ عىٰل 
ٰى تنِزَل بِساحتِهم، ثم اْدُعهم إىٰل اإلسالم،  ِرْسـِلَك حتَّ
هم بـام يُب عليهم من حقِّ اهلل فيه. فواهلل، أَلْن  وأخرِبْ
هيـدَي اهلُل بَك رُجاًل واحدًا خٌي لك ِمن أن يكوَن لك 

ُحـُمـُر النَّعم«.
أخرجه البخاري )برقم 3425(، ومسـلم )برقم 

.)4423
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ويف رواية الطـرباينِّ عن أب رافٍع ريَض اهلُل عنه، 
قال: قال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ألْن هَيِدَي اهلُل عزَّ وجلَّ عىٰل يَدْيَك 

رُجاًل خٌي لك ممَّا َطَلعْت عليه الشمُس وغَربْت«.
أخرجه الطرباينُّ يف »املعَجم الكبري« )برقم 925(.

)11(
هيد دُم الشَّ

عـن أب هريرَة ريض اهلُل عنه، قال: قال رُسـوُل 
ـنَ اهلُل لِـَمن َخَرَج يف سـبيِله، ال َيُرُجه  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »تضمَّ
إاّل جهادًا يف سـبيل وإيامنـًا يب وتْصديقًا برُسـل، فُهو 
عَلـيَّ ضاِمـٌن أْن ُأدِخَلـه اجلنَّـة، أو ُأرِجَعه إىٰل َمسكنِـه 

الذي خَرَج منه نائاًل ما ناَل من أجٍر أو غنيمة.
ٍد بَِيـده، مـا من َكْلٍم ُيكَلُم يف  واّلــذي نْفُس حممَّ
سـبيِل اهلل إاّل جاء يوَم القيامـِة كهْيَئتِه حنَي ُكِلم، لوُنه 
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ٍد بَِيده، لوال  لوُن َدم، ورحُيه ِمْسـك. والذي نْفـُس حممَّ
ـٍة َتغزو  يَّ أْن َيُشـقَّ عىٰل املسلمني، ما َقعْدُت ِخالَف رَسِ
يف سـبيِل اهلل أبـدًا، ولكـنْ ال أجُد َسـَعًة فأمِحَلهم، وال 
فـوا عّني. واّلذي  يدوَن َسـَعًة ويُشـقُّ عليهم أن يتخلَّ
ٍد بَِيده، َلَوِددُت أينِّ أغزو يف سبيل اهلل فُأقَتل،  نفُس حممَّ

ثم أغزو فُأقَتل، ثم أغزو فُأقَتل«.
أخرجه مسلم )برقم 3484(.

)12(
تغيُي املنَكر

عـن طـارِق بـِن شـهاٍب ريَض اهلُل عنـه، وهذا 
حديـُث أب بكـٍر ريَض اهلل عنـه، قـال: أوُل َمـْن بـَدَأ 
اة مـروان، فقام إليه  بالـُخطَبـِة يـوَم العيِد قبـَل الصَّ
َرجـٌل فقـال: الصاُة قبـَل اخُلطبة. فقال: قـد ُتِرَك ما 
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ا هذا فقـد قَضٰ ما عليه،  ُهنالِـك. فقال أبو سـعيد: أمَّ
َسِمعُت رُسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمن رأٰى منكم ُمنَكرًا 
فْلُيغيِّـْرُه بَِيِده، فإْن مل َيسـتِطْع فبلسـانِه، فإن مل َيسـتِطْع 

فبقلبِه، وذلك أضعُف اإليامن«.
أخرجه مسلم )برقم 70(.

)13(
الصور الزائفة

وعـِن األعمش، عن أب وائـلٍ ريَض اهلُل عنهام، 
مَته. قال: إنكْم  قال: قيَل أُلسـامة: لو أتيَت فانًا فكلَّ
ُمه يف الرسِّ  ُمـه إاّل ُأسـِمُعُكم إيّن ُأكلِّ ْوَن أين ال ُأكلِّ لـرَتَ
َل َمـن فتَحه، وال أقوُل  دوَن أْن أفتـَح بابـًا ال أكوُن أوَّ
لرُجـٍل أْن كان عـيلَّ أمريًا: إنَّـه خرُي النَّـاِس بعَد يشٍء 
سِمعُته ِمْن رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. قالوا: وما سِمْعَتُه يقول؟ 
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ُجِل يـْوَم القياَمِة فُيْلَقٰى  اُء بالرَّ قال: َسـِمْعُتُه يقول: »ُيَ
يف النَّـار، َفتنَدلُِق أقتاُبُه يف النار، فيدوُر كام يدوُر احلامُر 
بَِرَحـاه، فيجَتمـُع أهُل الناِر عليـه فيقولون: أْي فالن، 
ما شـأُنك؟ أليس كنـَت تأمُرنا باملعـروِف وتنهانا عِن 
املنَكـر؟! قـال: كنـُت آمُرُكـم باملعـروِف وال آتِيـه، 

وأهناُكم عن املنكِر وآتِيه«.
أخرجه البخاري )برقم 3027(.

)14(
اللُة عىٰل اخلي الدِّ

عن أب مسـعوٍد األنصاريِّ ريَض اهلُل عنه، قال: 
جاء رجٌل إىٰل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسـوَل اهلل، إين ُأْبِدَع 
ب، فامِحْلني، قال: »ال أجُد ما أمِحُلَك عليه، ولكن اْئِت 
ه أْن حيِمَلك«، فأتاه فحَمَله، فأَتٰى رسوَل اهلل  فالنًا فلعلَّ



30

ملسو هيلع هللا ىلص فأخرَبُه، فقال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مـن دلَّ عىٰل خٍي 
َفَلُه ِمْثُل أْجِر فاِعِله«.

* ُأبِدَع ب: ُقِطَع ب.
أخرجه أبو داود )برقم 4464(.

)15(
الدعوُة إىٰل اهلدٰى

عن أب هريرَة ريَض اهلل عنه، أنَّ رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قـال: »َمن دَعا إىٰل ُهدًى كان لـه من األْجِر مْثُل أجوِر 
مـن َتبَِعه ال َيْنُقُص ذلك من أجوِرِهم شـيئًا، ومن دعا 
إىٰل ضاللـٍة كان عليـه مـن اإلثِم مثـُل آثاِم مـن َتبَعه ال 

ينقص ذلك من آثاِمهم شيئًا«.
أخرجه مسلم )برقم 4831(.
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)16(
ـُة احلَسنة نَّ السُّ

عـن َجريِر بِن َعبـِد اهلل ريَض اهلُل عنه، قال: جاء 
وف،  ناٌس مَن األعراِب إىٰل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليهُم الصُّ
فرأٰى سـوَء حاِلم، قد أصابْتهْم حاجٌة، فحثَّ الناَس 
دقـة، فأبطؤوا عنه حتٰى ُرئَي ذلك يف وجِهه.  عىٰل الصَّ
ٍة ِمْن َوِرق،  َّ قـال: ثـم إنَّ رجًا من األنصاِر جاء بِـ�ُ
وُر يف وْجِهه،  ُ ٰى ُعِرَف الرسُّ ثم جاء آخر، ثم َتتاَبعوا حتَّ
فقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من سنَّ يف اإلسالِم ُسنَّـًة حَسنًة 
فُعِمـَل بـا بعَده ُكتَِب لـه مْثـُل أجِر َمـن َعِمَل با وال 
ـًة  َيْنُقُص من أجوِرِهم يشء، ومن َسـنَّ يف اإلسالم ُسنَّ
ئًة فُعِمَل با بعَده ُكتَِب عليه ِمثُل ِوْزِر َمن َعِمَل با،  سيِّ

وال يْنُقُص من أوزاِرِهم يَشء«.
أخرجه مسلم )برقم 4830(.
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)17(

أفضُل اجلهاِد كلمُة حّق

عْن أب َسـعيٍد اخُلْدريِّ ريَض اهلُل عنه، قال: قال 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أفضُل اجلهاِد كلمُة َعْدٍل عنَد سلطاٍن 

جائر، أو أمٍي جائر«.
3781(، والرتمـذي  أخرجـه أبـو داود )برقـم 

)برقم 2174(.

*          *          *
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)18(
أجُر الـُمرابِط

عـن أب هريـرَة ريَض اهلُل عنـُه أنـه قـال: قـال 
النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »مِن اْحتَبَس فرسـًا يف سـبيِل اهلل إيامنًا باهلل 
وتصديقًا بوعِده، فإن ِشـبَعُه وِريَّــُه وَرْوَثـُه وَبْوَلـُه يف 

ميزانِـه يوَم الِقيامة«.
أخرجه البخاري )برقم 2641(.

)19(
فضُل العالِـم

عـن أب ُأمامَة الباهـيلِّ ريَض اهلُل عنه، قال: ُذِكَر 
لرسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجـان، أحُدمهـا: عابِـد، واآلخر: 
عالِــم، فقـال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »فضـُل العالِــِم عـىٰل 
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العابِـِد كفْضِل عىٰل أدناُكم«، ثمَّ قال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إنَّ اهلَل ومالئكَتـه وأهَل السـمواِت واألَرِضني، حتٰى 
ِم  وَن عىٰل معلِّ النَّملَة يف ُجْحِرها، وحتـىٰ احلوت َلُيَصلُّ

النَّاِس اخَلْي«.
أخرجه الرتمذي )برقم 2609(.

ْرداِء ريَض  ويف رواية عند ابن ماَجه، عن أب الدَّ
اهلُل عنـه، قـال: َسـِمْعُت رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »إنه 
ـمواِت وَمن يف األرض،  َلَيْسـَتْغِفُر للعالِــِم َمن يف السَّ

ٰى احِليتاُن يف الَبْحر«. حتَّ
أخرجه ابن ماَجْه )برقم 235(.

*          *          *
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)20(
بِيِّـنَي إرُث النَّ

عـن كثرِي بـِن قيـٍس ريَض اهلل عنه، قـال: كنُت 
ْرداِء يف مسجِد دَمْشق، فجاءه رجٌل  جالسـًا مَع أب الدَّ
ْرداء، إيّن جئُتَك من مدينِة الرسـوِل  فقـال: يا أبـا الـدَّ
ُثه عن رُسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لِـَحديٍث بَلَغني أنَّك حُتدِّ
مـا جئُت حلاجـة. قال: فإينِّ َسـِمعُت رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »َمن َسـَلَك طريقًا َيطُلُب فيه ِعْلاًم َسـَلَك اهلُل به 
طريقـًا من ُطُرِق اجلنَّة، وإنَّ املالئكـَة َلـَتَضُع أْجنِحَتها 
رضـًا لطالـِب العلـم، وإنَّ العالِـَم َلَيسـتغِفُر لُه َمن يف 
السـمواِت وَمن يف األرض، واحِليتـاُن يف َجْوِف املاء. 
وإنَّ فضـلَ العامِل عـىٰل العابِِد كفضِل القمـِر ليلَة الَبْدِر 
عىٰل سـائِر الكواكب. وإّن العلامَء َوَرثـُة األنبياء، وإنَّ 
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ثوا الِعلم، فَمْن  ُثوا دينارًا وال ِدْرمهًا، ورَّ األنبيـاَء مل ُيورِّ
أخَذُه أَخَذ بحظٍّ وافر«.

3157(، والرتمـذي  أخرجـه أبـو داوَد )برقـم 
)برقم 2606(.

)21(
ة عوُة التَّامَّ الـدَّ

ه  عـْن َطلحَة بـِن حيَيـٰى ريَض اهلُل عنـه، عن عمِّ
ريَض اهلُل عنه، قال: كنُت عنَد معاويَة بِن أب ُسـْفيان، 
ُن َيدعـوُه إىٰل الصـاة، فقـال معاوية:  فجـاءه الـُمـؤذِّ
نوَن أطوُل النَّاِس  َسِمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »املؤذِّ

أعناقًا يوَم الِقَيامة«.
أخرجه مسـلم )برقم 580(، وابـُن ماَجه )برقم 

.)717
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)22(
عاة ِصفاُت الدُّ

عن أب هريرَة ريَض اهلُل عنه قال: قاَل رسوُل اهلل 
همَّ أرِشِد  ُن ُمْؤَتـَمٌن، اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلماُم ضاِمن، والـُمؤذِّ

ننِي«. َة واغِفْر للُمَؤذِّ األئمَّ
أخرجه أبو داود )برقم 434(، والرتمذي )برقم 

.)191

)23(
َدْعوُة األْنبياء

عـِن ابـِن مسـعوٍد ريَض اهلُل عنـه قـال: أكَثْرنـا 
احلديَث عنَد رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت ليلة، ثمَّ َغَدْونا إليِه 
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فقـال: »ُعِرَضْت علَّ األنبياُء الليلَة بُأمَمِها، فجعَل النبيُّ 
يُمرُّ ومَعُه الثَّالثة، والنَّبـيُّ ومَعُه الِعَصابة، والنبيُّ ومَعُه 
النَّـَفر، والنبيُّ ليَس مَعه أحد! حتٰى مرَّ عَلـيَّ موسٰى مَعُه 
ائيل، فأعَجبوين، فقلت: َمْن هؤالء؟  َكْبَكبٌة ِمْن بني إرْسَ

فقيل يل: هذا أخوَك موسٰى مَعه بنو إرسائيل«.
تي؟ فقيـل يل: انُظْر عن  قـال: »قلـُت: فأيـن أمَّ
جال.  َراُب قْد ُسدَّ بوجوِه الرِّ يمينِك، فَنَظرت، فإذا الظِّ
ثم قيل يل: انُظْر عن َيساِرك، فنَظرُت فإذا اأُلفُق قْد ُسدَّ 
جال. فقيل يل: أَرِضيَت؟ فقلُت: َرِضيُت يا  بوجوِه الرِّ

رب، َرِضيُت يا رب«.
قـال: »فقيـل يل: إنَّ مـَع هـؤالِء َسـْبعنَي ألفـًا 
ـَة بغْيِ ِحساب«، فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »فدًى  َيْدُخلوَن اجلنَّ
بعيـَن  ي! إِن اسـتطعُتم أْن تكونـوا مَن السَّ لكم أيب وأمِّ
َراب،  ُتْم فكونوا ِمْن أهِل الظِّ األلـِف فافَعلوا، فإن قصَّ
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تْم فكونـوا ِمْن أهِل اأُلفق، فإيّن قد رأيُت َثمَّ  فإن قصَّ
ناسًا َيتهاَوُشون«.

ـاشـُة بـُن ِمـْحَصن، فقــال: اْدُع اللـَه  فقام ُعكَّ
ـبعني. فَدعا لـه،  يَل يـا رسـوَل اهلل أن جَيَعَلنـي من السَّ
فقام رجٌل آخُر فقال: ادُع اهلَل يا رسوَل اهلل أن جيعَلني 

اشة«. منهم. فقال: »قد َسَبَقَك با ُعكَّ
ْبُعوَن  ْثنا فقلنا: من َتَرْوَن هؤالِء السَّ قال: ُثمَّ حتدَّ
األلـف؟ قوٌم ُولِدوا يف اإلسـام مل ُيرِشكوا باهلل شـيئًا 
حتـٰى ماتوا؟ فَبَلـَغ ذلك النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فقـال: »ُهْم الذيَن 
م  ون، وعىل ربِّ ُ ُقون، وال َيتَطـيَّ ْ ال يْكَتوون، وال َيْسـرتَ

لون«. يتوكَّ
غري. راب: جُع َظِرب، وهو: اجلبُل الصَّ * أهُل الظِّ

أخرجه أمحد يف »املسند« )برقم 3615(.

*          *          *
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)24(
اخلصائُص النَّبويَّـة

عـِن ابـِن عبَّـاٍس ريَض اهلل عنه، أنَّ رسـوَل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ُأعِطيـُت مْخسـًا مل ُيْعَطُهـنَّ نبـيٌّ َقبـل، وال 
ًة: األمَحِر واألْسَود،  أقوهُلنَّ َفخرًا: ُبِعثُت إىٰل النَّاس كافَّ
ْت يَل الغنائُم ومْل  ْعِب َمسيَة َشْهر، وُأِحلَّ ُت بالرُّ وُنِصْ
َتِلَّ ألحٍد َقْبل، وُجِعَلْت يَل األرُض مْسِجدًا وَطهورًا، 
تي، فهَي ملْن ال ُيرشُك  ْرُتـا أُلمَّ ـفاعَة فأخَّ وُأعِطيُت الشَّ

باهلل شيئًا«.
أخرجه أمحد يف »املسند« )برقم 26069(.

*          *          *
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)25(
ُدون املجدِّ

عـن أب هريـرَة ريَض اهلُل عنـه، عن رسـوِل اهلل 
ِة عىل رأِس كلِّ مائِة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »إنَّ اهلَل يبَعُث هلذه اأُلمَّ

ُد هلا ديَنها«. سنٍة َمن ُيدِّ
أخرجه أبو داود )برقم 3740(.

)26(
الُغَرباء

عـن أب ُهـَرْيــرَة ريَض اللـُه عنـه، قـال: قـال 
رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »بَدَأ اإلسـالُم غريبًا، وسيعوُد كام َبدَأ 

غريبًا، فُطوَبٰى للُغَرباء«.
أخرجه مسلم )برقم 208(، والرتمذي )برقم 2553(.
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)27(
الطائفُة املنُصورة

عـن َثْوباَن ريَض اهلل عنه، قال: قال رسـوُل اهلل 
تـي ظاهِريَن عىٰل احلق، ال  ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تـزاُل طائفٌة من ُأمَّ

ٰى يأيَت أْمُر اهلل وهْم كذلك«. هم َمن َخَذهَلم، حتَّ َيُضُّ
أخرجه مسلم )برقم 354(.

)28(
ين أحواُل املدعوِّ

عن أب موسٰى ريَض اهلل عنه، عِن النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»َمَثـُل ما بعَثني اهلُل به ِمَن اهلـدٰى والعلم، كَمَثِل الغْيِث 
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ـٌة قبِلِت املاَء فأنبَتِت  الكثِي أصاَب أْرضًا: فكان منها نقيَّ
الكَلَ والُعشـبَ الكثي، وكانْت منها أَجاِدُب أمَسكِت 
املـاَء فنفـَع اهلُل بـا النـاَس فرشبـوا وسـَقْوا وزرعـوا، 
وأصابْت منها طائفًة أخرٰى إنام هي ِقيعاٌن ال ُتسُك ماًء 
، فذلـك َمَثُل َمْن َفِقَه يف ِديِن اهلل ونفَعه ما  وال ُتْنبِـتُ كَلً
م، ومثُل َمْن مل يرَفْع بذلَك رأسًا  بعَثني اهلل به، َفعِلَم وعلَّ

ومل يقَبْل هـدٰى اهلل الذي ُأْرِسْلُت به«.
أخرجه البخاري )برقم 77(، ومسلم )برقم 4232(.

)29(
ُجِل الفاجر يِن بالرَّ تأييُد الدِّ

عـن أب ُهرْيـرَة ريَض اهلُل عنه، قال: َشـِهْدَنا مَع 
عي اإلسـام:  رسـوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقـال لرُجـٍل ممَّـنْ يدَّ
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»هـذا ِمْن أهـِل الّنار«. فلامَّ حَضَ القتـاُل قاتَل الرُجُل 
ِقتااًل شـديدًا، فأصابْته ِجَراحٌة، فقيل: يا رسـوَل اهلل، 
الـذي قلـَت له إنَّه ِمْن أهـِل الّنار، فإنَّه قـْد قاتَل اليوَم 
قتااًل شـديدًا وقد مات. فقال النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »إىٰل الّنار!«، 
قـال: فـكاَد بعـُض النـاِس أن َيْرتاب، فبيَنـام هم عىل 
ذلـك إْذ قيـل: إنه مل يُمـت، ولكنَّ به ِجَراحًا شـديدًا، 
ْ عىٰل اجلراِح فَقَتَل نفَسـه.  يِل مل َيصـربِ فلـامَّ كان مـنَ اللَّ
فُأخـرِبَ النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بذلـك، فقال: »اهلُل أكرب، أشـَهُد أينِّ 
عبـُد اهلل ورسـوُله«، ثم أَمَر بِـااًل  فنـادٰى بالناِس أنَّه 
ـَة إاّل نْفٌس مسـِلمة، وإن اهلَل َلُيؤيُِّد هذا  ال َيدُخـلُ اجلنَّ

جِل الفاجر. يَن بالرَّ الدِّ
أخرجه البخاري )برقم 2834(، ومسلم )برقم 162(.

*          *          *



45

)30(
ا ا وال تعسِّ َيسِّ

ه  عـن سـعيـِد بِن أب ُبـْرَدة، عن أبِيـه، عن جـدِّ
ريض اهلُل عنهم، أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َبعَث ُمعاذًا وأبا موسـىٰ 
َرا،  ا وال ُتنفِّ َ ا، وَبرشِّ َ َرا وال ُتعسِّ ِـّ إىٰل اليَمن، فقال: »يس

وَتَطاوَعا وال خْتَتلفا«.
أخرجه البخاري )برقم 2811(، ومسـلم )برقم 

.)1733

*          *          *
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)31(
يُن النَّـصيَحُة الدِّ

اِريِّ ريَض اهلُل عنـه، أّن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  عن َتيـٍم الـدَّ
يـُن النَّصيحـُة«، قلنـا: لِـَمـْن؟ قـال: »هلل،  قـال: »الدِّ

تِهم«. ِة املسلمنَي وعامَّ ولكتابِه، ولَِرسولِه، وألئِمَّ
أخرجه مسلم )برقم 82(.

)32(
إحياُء املواِسم

عـن أنـِس بـِن مالــٍك ريَض اللـُه عنـه، قـال: 
ضوا  قـال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »افَعلوا اخلَي َدْهَركم، وَتعرَّ
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لنَفحـاِت رمحـِة اهلل، فإنَّ هلل نَفَحاٍت ِمـن َرمحتِه ُيصيُب 
با من َيشـاُء ِمْن ِعباِده، وَسُلوا اهلَل أْن َيسرُتَ َعْوراتِكم، 

َن رْوعاتِكم«. وأن ُيؤمِّ
أخرجه الطرباينُّ يف »املعجم الكبري« )برقم 719(، 

والبيهقيُّ يف »ُشَعِب اإليامن« )برقم 1131(.

)33(
»لوال أنَّ قوَمِك حديثو عهٍد بجاهلّيـة«

عن ُعروة، عن عائشـَة ريَض اهلُل عنها، أّن النبيَّ 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال لـها: »يـا عائشـة، لـوال أّن قوَمـِك حديثـو 
ـٍة أَلمـْرُت بالبيِت فُهـِدم، فأدَخْلُت فيه  عهــٍد بجاهليَّ
ما ُأخِرَج منه وأْلَزْقُته باألرض، وجَعلُت له باَبنْي؛ بابًا 

قّيًا وبابًا َغْربّيًا، فَبَلْغُت به أساَس إبراهيم«. رَشْ
أخرجه البخاري )برقم 1483(.
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ويف رواية عند مسـلم: »لـوال أنَّ قوَمِك حديثو 
عهـٍد بجاهليَّـة، أو قـال: بكْفر، ألنَفْقـُت َكْنَز الكعبِة 
يف سبيِل اهلل، وجَلعْلُت باَبا باألرض، وألدَخْلُت فيها 

مَن احِلْجر«.
أخرجه مسلم )برقم 400(.

)34(
جَسُد اأُلّمة

عامِن بِن َبشـرٍي ريَض اهلُل عنـه، قال: قال  عـِن النُّ
هـمْ وترامُحِهْم  رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثـلُ املؤِمننَِي يف َتوادِّ
وتعاُطِفهْم مَثُل اجلَسـد، إذا اشَتـكٰى منه ُعضٌو تَداَعٰى 

ٰى«. َهِر واحُلمَّ له سائـُر اجلَسِد بالسَّ
أخرجه مسلم )برقم 4685(.
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)35(

فينة أصحاُب السَّ
عامِن بِن َبشـرٍي ريض اهلل عنهام، عِن النبيِّ  عن النُّ
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »مَثـُل القائِم عـىٰل حـدوِد اهلل والواقِع فيها، 
كَمَثـِل قـوٍم اسـَتَهُموا عىل َسـفينة، فأصـاَب بعُضهم 
أعالها وبعُضهم أسـفَلها، فكاَن الَّذيَن يف أسـفِلها إذا 
وا عـىٰل َمن فوَقهم. فقالـوا: لو أّنا  اْسـَتَقْوا مـَن املاِء َمرُّ
َخَرْقنا يف نصيبِنا َخْرقًا ومل ُنؤِذ َمن فوَقنا! فإن َيرُتكوهم 
ومـا أرادوا هَلُكـوا جـميعًا، وإن أَخــُذوا عىل أيِدهيم 

نَجْوا ونَجوا مجيعًا«.
أخرجه البخاري )برقم 2313(.
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)36(
املخَرُج مَن االْختالِف

ـَلمّي،  السُّ َعْمـٍرو  بـِن  محـِن  الرَّ عبـِد  عـن 
»أَتْينـا  بـِن ُحْجـٍر ريَض اهلل عنهـام، قـاال:  وُحْجـِر 

ن نـزل فيه: ﴿ھ  الِعْربـاَض بـَن سـارية، وُهـو مـمَّ
ڭڭۇ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

ْمنا وقلنـا:  ۇۆۆ﴾ ]التــوبـة: �2[، فسـلَّ

أَتْيناَك زائَرْيِن وعائَدْيِن وُمقتبَسـنْي، فقال الِعرَباض: 
ٰ بنا رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذاَت يـوم، ثمَّ أقبـلَ علينا،  صـىلَّ
فوَعَظنا موعَظـًة بليغًة َذَرَفْت منهـا العيوُن وَوِجَلْت 
منهـا القلـوب، فقال قائـل: يا رسـوَل اهلل، كأنَّ هذه 
ع، فامذا تعَهـدُ إلينا؟ فقـال: »أوصيُكم  موعظُة ُمـودِّ
اعة، وإْن عْبدًا َحَبشّيًا، فإنه  بتقوٰى اهلل، والسـمِع والطَّ
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َمن يِعْش منكم بعدي فَسَيٰى اختالفًا كثيًا، فعليكم 
كوا با  بُسنَّتي وسـنِة اخللفاِء املهديِّنَي الراشدين، تسَّ
َدثاِت األُمور،  ـوا عليها بالنَّواِجذ، وإيَّاكـم وحُمْ وَعضُّ

َدَثٍة بِْدعة، وُكلَّ بِْدعٍة َضاللة«. فإنَّ ُكلَّ حُمْ
أخرجه أبو داود )برقم 3991(.

)37(
رعايُة املسؤولّيـة

عن عبِد اللـه بِن ُعَمَر ريَض اهلُل عنهام، أنَّه سِمَع 
تِه،  كم راٍع ومسؤوٌل عن رعيَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »كلُّ
تِه، والرُجُل يف أهِله  فاإلماُم راٍع وُهو مسـؤوٌل عن رعيَّ
تِه، واملـرأُة يف بيِت زوِجها  راٍع وُهو مسـؤوٌل عـن رعيَّ
ِدِه  تِها، واخلادُم يف ماِل سيِّ راعيٌة وِهي مسؤولٌة عن رعيَّ
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تِِه«، قال: فَسـِمعُت هؤالِء  راٍع وُهو مسـؤوٌل عن رعيَّ
من رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأحَسُب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: »والرجُل 
كْم راٍع  يف ماِل أبيه راٍع وُهو مسـؤوٌل عن رعيَّته، فكلُّ

كْم مسـؤوٌل عن رعيَّته«. وكلُّ
أخرجه البخاري )برقم 2232(، ومسـلم )برقم 

.)3408

)38(
َدقة أبواُب الصَّ

عن أب َذرٍّ ريَض اهلُل عنهام، قال: قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُمَك يف وْجِه أخيك لَك َصَدقة، وأْمُرَك باملعروِف  »تَبسُّ
وهْنُيـكَ عِن املنكر َصَدقة، وإرشـاُدك الرُجَل يف أرض 
ديِء الَبَص  ك للرُجـلِ الرَّ الل لـكَ َصَدقة، وبَصُ الضَّ
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ـوكَة والعْظَم عِن  لَك َصَدقـة، وإماطُتَك احَلجَر والشَّ
ريق لَك َصَدقة، وإفراُغَك ِمن َدْلِوَك يف َدْلِو أخيك  الطَّ

لَك َصَدقة«.
أخرجه الرتمذي )برقم 1879(.

)39(
اعة بنَي َيدِي السَّ

عـِن ابـِن ُعَمـَر ريَض اللـُه عنهمـا، قـال: قـال 
رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهمَّ باِرْك لنا يف شـاِمنا ويف َيَمنِنا«، 
الزُل والِفَتن،  قال: قالوا: ويف نْجِدنا؟ قال: »هناك الزَّ

يطان«. وبا يطُلُع قرُن الشَّ
أخرجه البخاري )برقم 979(.



54

ويف روايـة عند أمحد: عـنْ نافع، َعِن ابـِن ُعَمَر 
ريض اهلُل عنهـام، أنَّ رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اللهمَّ باِرْك 
َتني، فقال َرُجل: ويف مرِشِقنا يا  لنا يف َشاِمنا وَيَمنَِنا« مرَّ
رسـوَل اهلل؟ فقال رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من ُهنالَِك َيْطُلُع 

 .» ْيطان، وهلا تسعُة أعَشاِر الرشَّ َقْرُن الشَّ
أخرجه أمحد يف »املسند« )برقم 5384(.

اهلُل عنـه، قـال:  َجَبـٍل ريَض  بـِن  وعـن معـاِذ 
قـاَل رسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ِعمـراُن بيـِت املقـِدِس َخراُب 
َيْثـِرب، وخـروُج املْلَحمِة َفْتـُح الُقْسـَطنطينّيـة، وفتُح 

ّجال«. الُقْسَطنطينّيـِة خروُج الدَّ
هبي:  أخرجـه احلاكـم )برقم �829(، وقـال الذَّ
صحيـح موقـوف، وأخرجـه ابـُن أب شـيبَة يف 

»مصنفه« )برقم 101(.
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)40(
اعُة املوِعد السَّ

عن أب ُهرْيَرَة ريَض اهلُل عنه، أّن رسـوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ـُة  ِلب، يـا صفيَّ قـال: »يا َبنِي هاِشـم، يا َبنِـي عبِد امُلطَّ
ـد، ال أعِرفنَّ ما  ـُة رسـوِل اهلل، يا فاطمُة بنـتُ حممَّ عمَّ
جـاء النَّاُس غـدًا حيِملـوَن اآلِخـرة، وجئُتـم تِملوَن 
نيا، إنَّـام أوليائي منكم يوَم القيامة املتَّقون، إنَّام َمَثل  الدُّ
فيكم كَمَثِل رُجٍل ُيسـَتْنَصُح يف قوِمه، أتاهم، فقال: يا 
قوِم ُأتيُتم، ُغِشيُتم، واَصباحـاه! أنـا النَّذير، والـَموُت 

اعُة املْوعد«. الـُمغي، والسَّ
)برقـم  الكبـري«  »املعجـم  الطـرباينُّ يف  أخرجـه 
229(، و»األوسـط« )برقـم 86(، والبيهقـيُّ يف 

»ُشَعِب اإليامن« )برقم 10182(.
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)41(
ة رابطُة اأُلخوَّ

عـن أب ُهرْيرَة ريَض اهلُل عنه قال: قال رســوُل 
ـوَن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن اهلَل يقـوُل يـوَم القيامـة: أيـن امُلَتحابُّ

.» هم يف ظلِّ يوَم ال ِظلَّ إاّل ِظلِّ بَجاليل؟ اليوَم ُأِظلُّ
أخرجه مسلم )برقم 4655(.

ُمسـلٍم  أب  عـن  الرتمـذي:  عنـد  روايـة  ويف 
َثني معـاُذ بُن َجَبٍل ريَض  اخَلـْواَلينِّ ريَض اهلُل عنه، حدَّ
اهلُل عنه، قال: سـِمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »قال اهلُل 
يل هلم منابِـُر ِمن نوٍر  وَن يف َجـالَ عـزَّ وجـل: الـُمَتحابُّ

هداء«. وَن والشُّ بِيُّ َيْغبُِطُهُم النَّ
أخرجه الرتمذي )برقم 13-12(.




