بسم هللا الرحامن الرحمي

قاعدة
اجلزاء من جنس العمل :كام ت ِد ُين تُد ُان
مجع واعداد:
د .عبد الكرمي بن عبد هللا الدرييس
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توطـئة
يقول هللا عز وجل ﴿ :وما ُ ُْتز ْون ا َل ما ُك ْن ُ ْت ت ْعملُون﴾ (سورة الصافات .)43 :ويقول
ِ
جل وعال ﴿ :ا ْن أ َْحسن ْ ُ ْت َأ ْحسن ْ ُ ْت ِ َلنْ ُف ِس ُ ْك وا ْن َأسأْ ُ ْت فلها﴾ [سورة الرساء .]7 :ويقول
ِ
ِ
س بحانه﴿ :وما تُق ِِّد ُموا ِ َلن ُف ِس ُك ِِّم ْن خ ْ ٍْي ُتِدُ و ُه ِعند َ ِ
اّلل﴾ [سورة البقرة .]442:ويقول
س بحانه﴿ :م ْن ي ْعم ْل ُس ًوءا ُ ُْيز ِب ِه ﴾ [سورة النساء .]404:ويقول س بحانه ﴿ :وما
َأصاب ُ ْك ِم ْن ُم ِصيب ٍة فبِما كسب ْت َأيْ ِد ُ ْ
يك وي ْع ُفو ع ْن كثِ ٍْي ([ ﴾ )42سورة الشورى.]42:

والناظر يف كتاب هللا ويف الس نة النبوية املطهرة ُيد تطبيقات كثْية لقاعدة "اجلزاء من
جنس العمل" .و ألن احلالت عديدة و أأكرث من أأن ت ُـحىص يف هذه الورقة املوجزة،
فس ُيكتفى ابلشارة اىل بعضها:

ِّالكر ِّ
ابلكر
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ف ْاذ ُك ُر ِون أَ ْذ ُك ْر ُ ْك ﴾[سورة البقرة.]450 :
ـ وعن النيب صىل هللا عليه وسمل فامي حيىك عن ربه عز وجل انه قال ":من ذكرن يف
نفسه ذكرته يف نفيس ومن ذكرن يف م أل من الناس ذكرته يف م أل أأكرث مهنم
()1
وأأطيب".
ـ ويقول هللا [عز وجل] ":من ذكرن يف نفسه ذكرته يف نفيس ومن ذكرن يف م أل
()2
ذكرته يف م أل خْي منه".

ذكـر هللا الكثْي ابس تجابة ادلعوة
ُ

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":ثالثة ل ي ُر ُّد هللا دعاءمه :الاكر هللا كثْياً،
()3
ودعوة املظلوم ،والمام امل ُ ْق ِسط".

التقرب اىل هللا عز وجل بتِّـقربه و ُحـــبِّـــه
ِّ
1ـ مس ند المام أأمحد بن حنبل.
2ـ كتاب الميان لبن تميية.
3ـ سلسةل ا ألحاديث الصحيحة.
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ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ي ُق ُ
اّلل ع َز وج َل" :م ْن جاء ِابلْحس ن ِة ف ُل
ول َ ُ
ش أَ ْمثا ِلها و َأ ِزيدُ  .وم ْن جاء ِاب َلس ِي ِّئ ِة فجزا ُؤ ُه س ِي ِّئة ِمثْلُها أَ ْو أَ ْغ ِف ُر .وم ْن تق َرب ِم ِ ِّن
عُْ
ِش ْ ًْبا تق َربْ ُت ِمنْ ُه ِذراعًا .وم ْن تق َرب ِم ِ ِّن ِذراعًا تق َربْ ُت ِمنْ ُه ابعًا .وم ْن أََت ِن ي ْم ِش أَتيْتُ ُه
()4
ُشكُ ِب شيْئًا ل ِقي ُت ُه ِب ِمثْ ِلها م ْغ ِفر ًة".
ه ْرو ًل .وم ْن ل ِقي ِن ِب ُقر ِاب ْ َال ْر ِض رخ ِطيئ ًة ل ي ْ ِ
ـ وقال عل ْي ِه الصالة وس َمل ان هللا قال" :م ْن عادى ِل و ِليًّا فق ْد أذنْ ُت ُه ِابلْح ْر ِب .وما
ِش ٍء أَح َب ا َل ِم َما افَْتضْ ُته عل ْي ِه .وما يزا ُل ع ْب ِدي يتق َر ُب ا َل
تق َرب ا َل ع ْب ِدي ب
ْ
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ويد ُه ال َ ِت ي ْب ِط ُش ِبِ ا و ِر ْج ُل ال َ ِت ي ْم ِش ِبِ ا وا ْن سأَل ِن ُلع ِْطينَ ُه ول ِ ْئ ْاس تعاذ ِن
َش ٍء أَن فا ِع ُ ُل تر ُّد ِدي ِ ع ْن ن ْف ِس الْ ُم ْؤ ِم ِن ي ْكر ُه الْم ْوت وأَن
ُل ِعيذن ِّـ ُه وما تر َدد ُْت ع ْن ْ
()5
َأ ْكر ُه مساءت ُه".

ُح ُّب اللقاء ُحب ِ ِّب اللقاء و ُكره اللقاء ب ُكره اللقاء

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل":م ْن أَح َب ِلقاء ِ
هللا لقاءه وم ْن ك ِره ِلقاء
هللا أأح َب ُ
()6
َِ
اّلل ِلقاء ُه ".
اّلل ك ِره َ ُ

احلب يف هللا ُحبب هللا عز وجل ِ
وظ ِّل يوم القيامة
ُّ

اّلل ُل عىل
اّلل عل ْي ِه وس َمل " أَ َن ر ُج ًال زار أَخًا ُل ِيف ق ْري ٍة أُرخْرى فأَ ْرصد َ ُ
ـ ع ْن النَ ِ ِ ِّيب ص َىل َ ُ
م ْدرج ِت ِه مل ًك فل َما أَت عل ْي ِه قال أَ ْين تُ ِريدُ قال ُأ ِريدُ أَخًا ِل ِيف ه ِذ ِه الْق ْري ِة قال ه ْل ل عل ْي ِه
اّلل ع َز وج َل قال فا ِ ِّن ر ُسو ُل َ ِ
ِم ْن ِن ْعم ٍة ت ُرِبُّ ا قال ل غ ْْي َأ ِ ِّن أ َْحب ْب ُت ُه ِيف َ ِ
اّلل ال ْيك ِبأَ َن َاّلل
ِ
ِ
ِ ()7
ق ْد أَحبَك َك أ َْحب ْبت ُه ِفيه".
ول َ ِ
اّلل عل ْي ِه وس َمل " :ا َن َاّلل ي ُق ُ
ـ قال ر ُس ُ
ول ي ْوم الْ ِقيام ِة أَ ْين الْ ُمتحابُّون ِِبال ِل
اّلل ص َىل َ ُ
ِ ()8
الْي ْوم أُ ِظلُّهُ ْم ِيف ِظ ِ ِّل ي ْوم ل ِظ َل ا َل ِظ ِ ِّل.
ِ

اخلوف من هللا عز وجل يف ادلنيا اب ألمن يوم القيامة
4ـ حصيح مسمل.
5ـ حصيح البخاري.
6ـ حصيح البخاري.
7ـ حصيح مسمل.
8ـ حصيح مسمل.
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عن النيب صىل هللا عليه وسمل يروي عن ربه جل وعال  ،قال  « :وعزيت ل أأمجع
عىل عبدي رخ ْوفني وأأ ْمن ْني  ،اذا خافن يف ادلنيا أأمنته يوم القيامة  ،واذا أأمنن يف
()9
ادلنيا أأرخفته يوم القيامة».

الصالة عىل النيب بصالة هللا عز وجل

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":اذا َِس ْع ُ ْت الْ ُمؤ ِ ِّذن ف ُقولُوا ِمثْل ما ي ُقو ُل ُ َث
ِ
اّلل عل ْي ِه ِبِ ا ع ًْ
شا ُ َث سلُوا َاّلل ِل الْو ِس يةل
صلُّوا ع َل فان َ ُه م ْن ص َىل ع َل صال ًة ص َىل َ ُ
فاَّنَ ا م ْ ِْنل ِ ِيف الْجنَ ِة ل تنْب ِغي ا َل ِلع ْب ٍد ِم ْن ِعبا ِد َ ِ
اّلل و َأ ْر ُجو أَ ْن َأ ُكون أَن هُو فم ْن سأَل
ِ
ِ ()10
ْ
َ
ِ
ُ
ِل الوس يةل حل ْت ُل َ
الشفاعة".

الاس تخارة ابلرختيار الرابن

ـ " َكن ر ُسو ُل َ ِ
اّلل عل ْي ِه وس َمل يُع ِ ِّ ُمل َأ ْحصاب ُه ِال ْس تِخارة ِيف ْ ُال ُمو ِر ُ ِكِّها َك
اّلل ص َىل َ ُ
السورة ِم ْن الْ ُق ْرأ ِن ي ُقو ُل اذا َمه َأحدُ ُ ْك ِاب ْ َل ْم ِر فلْ ْْيك ْع ر ْكعت ْ ِني ِم ْن غ ْ ِْي الْف ِريض ِة ُ َث
يُع ِل ِّ ُمهُ ْم
ُّ
ِ
ِلي ُق ْل :اللَهُ َم ا ِ ِّن َأ ْس ت ِخ ُْيك ِب ِعلْ ِمك وأَ ْس ت ْق ِد ُرك ِب ُق ْدرتِك و َأ ْسأَ ُل ِم ْن فضْ ِل فان َك ت ْق ِد ُر
ِ
وب .اللَهُ َم فا ْن ُك ْنت ت ْع ُمل هذا ْ َال ْمر ِ ُ َث تُس ِِّمي ِه
ول أَ ْق ِد ُر وت ْع ُمل ول َأعْ ُمل وأَنْت ع َال ُم الْ ُغ ُي ِ
ِ
بِع ْينِ ِه خ ْ ًْيا ِل ِيف ع ِاج ِل أَ ْم ِري وأ ِج ِ ِل قال أَ ْو ِيف ِد ِين ومع ِاَش وعا ِقب ِة أَ ْم ِري فاقْدُ ْر ُه ِل
ش ِل ِيف ِد ِين ومع ِاَش وعا ِقب ِة
وي ِ ِّ ْ
ّس ُه ِل ُ َث اب ِركْ ِل ِفي ِه .اللَهُ َم وا ْن ُك ْنت ت ْع ُمل أَن َ ُه ر
اْصفْ ِن ع ْن ُه وا ْقدُ ْر ِل الْخ ْْي ح ْي ُث َكن ُ َث
َأ ْم ِري أَ ْو قال ِيف ع ِاج ِل أَ ْم ِري وأ ِ ِج ِ ِل ف ْ ِ
ِ ()11
ر ِ ِّض ِن ِبه".

الاس تحياء ابس تحياء هللا عز وجل واملالئكة

ول َ ِ
ـ ع ْن َأ ِب وا ِق ٍد الل َ ْي ِ ِ ِّث قال بيْنما ر ُس ُ
اّلل عل ْي ِه وس َمل ِيف الْم ْس ِج ِد فأَ ْقبل
اّلل ص َىل َ ُ
ثالث ُة نف ٍر فأَ ْقبل اثْن ِان اىل ر ُس ِول َ ِ
اّلل عل ْي ِه وس َمل وذهب وا ِحد فأَ َما َأحدُ ُُها
اّلل ص َىل َ ُ
ول َ ِ
فر َأى فُ ْرج ًة ِيف الْحلْق ِة ِفجلس و َأ َما ْالرخ ُر فجلس خلْفه ُْم فل َما فرغ ر ُس ُ
اّلل
اّلل ص َىل َ ُ
عل ْي ِه وس َمل قال ":أَل أُخ ِ ُْْب ُ ْك ع ْن النَف ِر الث َالث ِة أَ َما أَحدُ ُ ْمه فأَوى اىل َ ِ
اّلل وأَ َما
اّلل فأوا ُه َ ُ
ِ
()12
اّلل ع ْن ُه".
اّلل ِم ْن ُه وأَ َما ْالرخ ُر فأَعْرض فأَعْرض َ ُ
ْالرخ ُر فا ْس ت ْحيا فا ْس ت ْحيا َ ُ

9ـ حصيح ابن حيان.
10ـ حصيح مسمل.
11ـ حصيح البخاري.
12ـ حصيح البخاري.
4

www.epanouissement.org

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسملَ ":أل أَ ْس ت ِحي ِم ْن ر ُج ٍل ت ْس ت ِحي ِمنْ ُه
()13
الْمالئِك ُة".

رفع اليدين يف ادلعاء ابس تحياء هللا عز وجل
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":ان ربك حـ ِيـ ري كرمي يس تحيي من عبده اذا
()14
رفع يديه اليه أأن يردهام صفرا".

ابلسالمة
السالم ِّ
افشاء ِّ

()15

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":أأفشوا السالم ت ْسلموا".
ـ وقال عليه الصالة والسالم":اي أأهيا الناس ،أأفشوا السالم ،وأأطعموا الطعامِ ،
وصلُوا
()16
ا ألرحام ،وصل ِّوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم".

املش يف ُّ
الظمل اىل املساجد ابلنور التام يوم القيامة
املشائني يف ُّ
ش ِّ
الظمل اىل املساجد ابلنور
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " :ب ِّ ِ
()17
التام يوم القيامة".

الحسان ابلحسان
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ه ْل جزا ُء ْال ْحس ِان ا َل ْال ْحس ُان﴾ [سورة الرحامن.]02:
ِ ِ
ِ

الرمحة ابلرمحة

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ا َن ر ْمحة َ ِ
اّلل ق ِريب ِمن الْ ُم ْح ِس نِني﴾[سورة ا ألعراف:
ِ
.]50
()18
اّلل ِم ْن ِعبا ِد ِه ُّالرمحاء".
ـ وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل...":ان َما ي ْرح ُم َ ُ
ِ
13ـ حصيح مسمل.
14ـ حصيح ابن حبان.
15ـ حصيح ابن حبان.
16ـ املس تدرك عىل الصحيحني للحاك.
17ـ رواه ابن ماجه وابن رخزمية يف حصيحه واحلاك واللفظ ل وقال حصيح عىل شط الش يخني.
18ـ حصيح البخاري.
5
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()19

اّلل ع َز وج َل".
ـ وقال عليه الصالة والسالم" م ْن ل ي ْرحم النَاس ل ي ْر ْمح ُه َ ُ
ـ وقال عليه الصالة والسالمَ " :الر ِ ُ
امحون ي ْر ُمحهُ ُم َالر ْمح ُنْ .ار ُمحوا م ْن ِيف ْ َال ْر ِض
السما ِءَ .الر ِح ُم ْ
اّلل ،وم ْن قطعها
جشنة ِمن َالر ْمح ِن؛ فم ْن وصلها وص ُل َ ُ
ي ْر ْمح ُ ْك م ْن ِيف َ
()20
اّلل".
قطع ُه َ ُ

ارخفاء العمل الصاحل ابرخفاء املكفأأة

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :تتجاف ُجنُوِبُ ُ ْم ع ِن الْمض ِاجع ِ ي ْد ُعون رِبَ ُ ْم رخ ْوفًا وطم ًعا و ِم َما
امه ي ُ ْن ِف ُقون ( )40فال ت ْع ُمل ن ْفس ما أُ ْرخ ِفي له ُْم ِم ْن قُ َر ِة َأعْ ُ ٍني جز ًاء بِما َكنُوا ي ْعملُون
رز ْقن ُ ْ
([ ﴾)47سورة السجدة40 :ـ.]47

ُّ
الشكر ابلزايدة

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ل ِ ْئ شك ْر ُ ْت َل ِزيدنَ ُ ْك﴾[سورة ابراهمي.]7 :

النَص ابلنَص
َص ُ ْك ويُث ِبِّ ْت أَ ْقدام ُ ْك﴾
َصوا َاّلل ي ْن ُ ْ
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :اي َأهيُّ ا َ ِالين أمنُوا ا ْن ت ْن ُ ُ
ِ
[سورة محمد.]7:
َص ُه﴾[ احلج .]12:
ـ ويقول س بحانه﴿ :ولي ْن َُص َن َ ُ
اّلل م ْن ي ْن ُ ُ

التفسح ابلفسح
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :اي َأهيُّ ا َ ِالين أمنُوا اذا ِقيل ل ُ ْك تف َس ُحوا ِيف الْمجا ِل ِس
ِ
اّلل ل ُ ْك﴾ [سورة اجملادل.]44 :
فافْس ُحوا ي ْفس ِح َ ُ

ال ِبناء ابل ِبناء
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":من بىن هلل مسجدا بىن هللا ل بيتا يف
()21
اجلنة".

العفو ابلعفو وال ِعز
19ـ حصيح مسمل.
20ـ سنن الَتمذي.
21ـ حصيح ابن رخزمية.
6
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اّلل غ ُفور
اّلل ل ُ ْك و َ ُ
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ولْي ْع ُفوا ولْي ْصف ُحوا َأل ُ ُِتبُّون أَ ْن ي ْغ ِفر َ ُ
ر ِحمي﴾ [سورة النور.]00:
()22
ـ وقال ر ُسول َ ِ
اّلل ع ْبدً ا بِع ْف ٍو ا َل ِع ًّزا ".
اّلل عل ْي ِه وس َمل... " :ما زاد َ ُ
اّلل ص َىل َ ُ
ِ

ابلرفعة والاس تكبار ابلذلل
التواضع ِّ

()23

ـ قال ر ُسول َ ِ
اّلل".
اّلل عل ْي ِه وس َمل ..." :ما تواضع أَحد ِ َ ِّلل ا َل رفع ُه َ ُ
اّلل ص َىل َ ُ
ِ
ـ وقال عليه الصالة والسالم فامي حييك عن ربه جل وعال" :الكْبايء ردايئ والعظمة
()24
ازاري ،مفن نزعن واحدا مهنام قذفته يف النار".

الوفاء ابلوفاء
ـ يقول هللا عز وجل﴿ :وأَ ْوفُوا بِع ْه ِدي ُأ ِ
ون﴾[سورة
وف بِعهْ ِد ُ ْك وا َايي ف ْاره ُب ِ
ِ
البقرة.]٠٤:

الاهتداء بزايدة الهُدى
امه﴾[سورة
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :و َ ِالين اهْتد ْوا زاد ُ ْمه ُهدًى وأَت ُ ْمه ت ْقو ُ ْ
محمد.]47:

ارضاء هللا عز وجل بكفايته
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":من أأرىض هللا بسخط الناس ،كفاه هللا
()25
الناس ،ومن أأخسط هللا برىض الناس  ،وكَــلــ ُه هللا اىل الناس".

رضا الوادلين برضا الرب وخسطهام بسخطه
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل":رضا الرب يف رضا الوادلين وخس ُطه يف
()26
خس ِطهام".
22ـ حصيح مسمل.
23ـ حصيح مسمل.
24ـ حصيح ابن حبان.
25ـ سلسةل ا ألحاديث الصحيحة.
26ـ حصيح اجلامع.
7
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قضاء احلواجئ بقضاء احلواجئ ،والتنفيس ابلتنفيس ،والسَت ابلسَت ،والتيسْي
ابلتيسْي ،والعون ابلعون
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل" :املسمل أأرخو املسمل ل يظلمه ،ول ي ُسلمه،
من َكن يف حاجة أأرخيه َكن هللا يف حاجته ،ومن ِّفرج عن مسمل كربة؛ فرج هللا عنه
()27
ِبا كربة من كرب يوم القيامة ،ومن سَت مسلام؛ سَته هللا يوم القيامة".
اّلل
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " :ل ي ْس ُ َُت ع ْبد ع ْبدً ا ِيف ادلُّ نْيا ا َل سَت ُه َ ُ
ِ
ْ ِ ِ ()28
ي ْوم القيامة".
اّلل
ـ وقال عليه الصالة والسالم ":م ْن نفَس ع ْن ُم ْس ِ ٍمل ُك ْرب ًة ِم ْن ُكر ِب ادلُّ نْيا ،نفَس َ ُ
اّلل عل ْي ِه يف ادلُّ نْيا
ع ْن ُه ُك ْرب ًة ِم ْن ُكر ِب ي ْو ِم الْ ِقيام ِة .وم ْن ي َّس عىل ُم ْع ِ ٍ
ّس ،ي َّس َ ُ
اّلل يف ع ْو ِن الْع ْب ِد ما
اّلل عل ْي ِه يف ادلُّ نْيا وال ِرخر ِة و َ ُ
وال ِرخر ِة .وم ْن سَت عىل ُم ْس ِ ٍمل سَت ُ
ِ ِ ()29
َكن الْع ْبدُ يف ع ْو ِن َأرخيه".

الاحتجاب عن الناس ابحتجاب هللا عز وجل

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " :من و ِّل ُه هللا شيئا من أأمور املسلمني
فاحتجب دون حاجهتم وخلهتم وفقرمه ،احتجب هللا دون حاجته وخلته وفقره يوم
()30
القيامة".

الرشوة ابلطرد من رمحة هللا
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":لعن هللا ِّالراَش واملرتش".

()31

ابلرفق واخلْي والعكس ابلعكس
ِّالرفق ِّ

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":اللَهُ َم م ْن و ِل ِم ْن أَ ْم ِر أُ َم ِت شيْئًا فش َق عل ْ ِْي ْم
ِ ()32
ف ْاش ُق ْق عل ْي ِه وم ْن و ِل ِم ْن أَ ْم ِر أُ َم ِت شيْئًا فرفق ِبِ ِ ْم ف ْارفُ ْق ِبه".

27ـ حصيح مسمل.
28ـ حصيح مسمل.
29ـ سنن أأب داود والَتمذي يف سننه.
30ـ حصيح الَتغيب والَتهيب.
31ـ حصيح ابن حبان.
32ـ حصيح مسمل.
8
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()33

ـ وقال عليه الصالة والسالم " :م ْن ُ ْحيرم ِّ ِالرفْق ُ ْحيرم الْخ ْْي".

النفاق ابخللو والمساك ابلتَلو

َش ٍء فهُو ُ ُْي ِل ُف ُه وهُو خ ْ ُْي َالرا ِزِقني﴾[سورة
ـ يقول هللا عز وجل﴿ :وما أَنْف ْق ُ ْت ِم ْن ْ
س بأأ.]43:
ـ ويقول س بحانه ﴿ :ف ِم ْن ُ ْك م ْن ي ْبخ ُل وم ْن ي ْبخ ْل فان َما ي ْبخ ُل ع ْن ن ْف ِس ِه﴾[سورة
ِ
محمد.]43:
اّلل عل ْي ِه وس َمل" :ما ِم ْن ي ْو ٍم ي ُ ْصب ُِح الْ ِعبا ُد ِفي ِه ا َل ملك ِن ي ْ ِْنل ِن
ـ وقال النَ ِ َيب ص َىل َ ُ
ِ
()34
في ُقو ُل َأحدُ ُُها اللَهُ َم أَ ْعطِ ُمنْ ِفقًا خلفًا وي ُقو ُل ْالرخ ُر اللَهُ َم َأ ْعطِ ُم ْم ِس ًك تلفًا".

تثبيت احلاجة بتثبيت القدم يف الرخرة
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ... ":من مىش مع أأرخيه املسمل يف حاجة حّت
()35
يُثبهتا لـه ،أأثبت هللا تعاىل قدمه يوم تـِز ُّل ا ألقدام."...

ادلعاء بظهر الغيب بدعاء املل

ـ قال ر ُسول َ ِ
اّلل عل ْي ِه وس َمل" :م ْن دعا ِ َل ِرخي ِه بِظهْ ِر الْغ ْي ِب قال الْم ُ
ل
اّلل ص َىل َ ُ
()36
الْ ُمو َ ُ
ّك ِب ِه أ ِمني ول ِب ِمث ٍْل".

الاس تغفار ابملغفرة

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ن ِ ِّ ّْب عبادي أأن أأن الغفور الرحمي﴾ [سورة احلجر.]13:
اّلل ُمع ِِّذ ُِب ْم و ُ ْمه ي ْس ت ْغ ِف ُرون﴾[ا ألنفال.]44 :
ـ ويقول س بحانه ﴿ :وما َكن َ ُ
ـ ويقول س بحانه ﴿ :وان لغفـَار ِلم ْن َتب وأمن و َِعل صاحلا ُ َث اهتدى﴾[سورة
طه.]30:
يرسل السامء عليك ِمدراراً.
ـ ويقول س بحانه ﴿:فقلت اس تغفروا ربك انه َكن غفاراِ .
وُيعل لك جنات و ْ
وميددك بأأموالٍ وبنني ْ
ُيعل لك أأَّنار ًا﴾ [سورة نوح42:ـ.]40
33ـ حصيح مسمل.
34ـ حصيح البخاري.
35ـ حصيح اجلامع.
36ـ حصيح مسمل.
9
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رسل السامء علي ْك ِمدراراً
ـ ويقول س بحانه ﴿ :اي قوم اس تغفروا رب َ ْك ث توبوا اليه يُ ِ
ويزد ُ ْْك قوة ً اىل قوتك ول تتو ْلوا جمرمني ﴾[سورة هود.]50:
ـ وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":م ْن أأحب أأن ت ُّسه حصيفته ،فل ُيـكرث فْيا
()37
من الاس تغفار".
ـ ويقول س بحانه ﴿ :قُ ْل اي ِعبا ِدي َ ِالين َأ ْرسفُوا عىل أَنْ ُف ِسهِ ْم ل ت ْقن ُطوا ِم ْن ر ْمح ِة َ ِ
اّلل
ا َن َاّلل ي ْغ ِف ُر ا ُّلن ُوب ِمجي ًعا ان َ ُه هُو الْغ ُف ُور َالر ِح ُمي﴾[سورة ُّالزمر.]54 :
ِ
ِ
أ
ـ وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل":ان الش يطان قال :وعزتك ايرب ! ل أبرح
أأغوي عبادك ما دامت أأرواهحم يف أأجسادمه ،فقال الرب تبارك و تعاىل  :وعـزيت
()38
وجالل ،ل أأزال أأغفر هلم ما اس تغفرون".

ِص ْدق احلديث بصدق الرؤاي
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل...":أَ ْصدقُ ُ ْك ُر ْؤاي أَ ْصدقُ ُ ْك ح ِديث ًا."...

()39

غض البَص ابطالق البصْية
ـ قال أأحد ا ألتقياء":م ْن غ َض بَصه أأ ْطلق هللا ب ِصْيته".

ال ِعفة ابل ِعفة
ـ قال الشافعي:
ِعفُّوا ت ِع ِّو نساؤك يف احملرم
اي ً
هاتك ُحرم الرجال وَتب ًعا
يزن يف قوم بأألفي درمه
من ِ
ان الزن د ْين ان اس تقرضته

وُتنِّبوا ما ل يليق مبسمل
كرم
ُط ُرق الفسا ِد فأأنت غ ْْي ُم ِّ
يف أأهل يُزىن ُبربع ادلرمه
َكن الوفا من أأهل بيتك فاعمل

الصةل ابلصةل والقطع ابلقطع
37ـ حصيح الَتغيب والَتهيب.
38ـ سلسةل ا ألحاديث الصحيحة.
39ـ حصيح مسمل.
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ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال هللا عز وجل ":أأن الرمحن ويه الرمح مفن
()40
وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".

الظمل يف ادلنيا ابلظلامت والنِّدم يوم القيامة

()41

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسملُّ ":
الظ ْ ُمل ُظلُمات ي ْوم الْ ِقيام ِة".
ل تظلم َن اذا ما كنت ُمقتدرا فالظ ُمل ترجع ُعقباه اىل الندم
يد ُعو عليك وع ْ ُني هللا ْل ت ِن
تنا ُم عينُك واملظلوم ُمنْتبِه

الفتنة ابلفتنة
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ا َن َ ِالين فت ُنوا الْ ُم ْؤ ِم ِنني والْ ُم ْؤ ِمن ِ
ات ُ َث ل ْم ي ُتوبُوا فلهُ ْم عذ ُاب
ِ
َجنَ ولهُ ْم عذ ُاب الْح ِر ِيق﴾[سورة الْبوج.]42 :

الضالل ابلضالل
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ول ْول فضْ ُل َ ِ
اّلل عل ْيك ور ْمح ُت ُه له َم ْت طا ِئفة ِم ْهنُ ْم َأ ْن
َش ٍء﴾[سورة النساء.]444 :
ي ُ ِضلُّوك وما ي ُ ِضلُّون ا َل أَنْ ُفسهُ ْم وما ي ُ ُّ
ُضونك ِم ْن ْ
ِ

املكر ابملكر
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ومك ُروا م ْك ًرا ومك ْرن م ْك ًرا و ُ ْمه ل ي ْش ُع ُرون ( )52فان ُْظ ْر
ك ْيو َكن عا ِقب ُة م ْك ِر ِ ْمه أَنَ د َم ْرن ُ ْمه وق ْومهُ ْم أَ ْمج ِعني ( )54فتِ ْل ب ُ ُيوُتُ ُ ْم خا ِوي ًة بِما
ظل ُموا ا َن ِيف ذ ِل لي ًة ِلق ْو ٍم ي ْعل ُمون ( )50وأ َْْن ْينا َ ِالين أمنُوا وَكنُوا
ِ
يتَ ُقون([﴾)54سورة المنل52 :ـ.]54
الس ِ ِّ ُي ا َل ِبأَه ِ ِْل﴾[سورة فاطر.]14 :
ـ ويقول س بحانه ﴿ :ول ِحي ُيق الْم ْك ُر
َ
ِ
40ـ املس تدرك عىل الصحيحني للحاك.
41ـ حصيح البخاري.
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الك ْيد ابلك ْيد

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :اَّنَ ُ ْم ي ِكيدُ ون ك ْيدًا ( )45و َأ ِكيدُ ك ْيدًا ([﴾ )40سورة
ِ
الطارق].

َالزيغان ابلزاغة
اّلل ل ْهي ِدي الْق ْوم
اّلل قُلُوِبُ ْم و َ ُ
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :فل َما زاغُوا َأزاغ َ ُ
الْف ِاس ِقني﴾[سورة الصو.]5:

"العمى" يف ادلنيا بـ العمى يف الرخرة
ـ يقول هللا عز وجل﴿ :وم ْن َكن ِيف ه ِذ ِه أَ َْعى فهُو ِيف ال ِرخر ِة أَ َْعى وأَض ُّل
سبِيال﴾[سورة الرساء.]70:

ِّالراب أأو معاداة أأولياء هللا ابعالن احلرب

ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :اي أَهيُّ ا َ ِالين أمنُوا ات َ ُقوا َاّلل وذ ُروا ما ب ِقي ِمن ال ِّ ِراب ان ُك ُنت
ِ
ُّم ْؤ ِم ِنني ( )٨٧٢فان ل َ ْم ت ْفعلُوا فأْذنُوا ِحب ْر ٍب ِِّمن َ ِ
اّلل ور ُس ِول([﴾)073سورة
ِ
البقرة073:ـ.]073
ـ وقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :ان هللا قال ":م ْن عادى ِل و ِليًّا فق ْد أذنْ ُت ُه
()42
ِابلْح ْر ِب."...

عالن الفاحشة ابنتشار الطاعون وا ألوجاع
ا ُ
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":ل تظهر الفاحشة يف قوم قط حّت ي ُعلنوا ِبا
ال فشا فْيم الطاعون وا ألوجاع الت ل تكن مضت يف أأسالفهم الين
()43
مضوا."...

من ُع الزَكة مبنع القط ِر من السامء
42ـ حصيح البخاري.
43ـ حصيح الَتغيب والَتهيب.
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ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل":ل مينع قوم زَكة أأمواهلم ال ُمنعوا القطر من
()44

السامء و لول الهبامئ ل ميطروا".

نقض عهد هللا وعهد رسول بتسليط العدو ...
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ... ":ول ينقضوا عهد هللا وعهد رسول ال
سلط هللا علْيم عدوا من غْيمه فأأخذوا بعض ما يف أأيدهيم .وما ل ُتك أأمئهتم بكتاب
()45
هللا تعاىل ويتخْيوا فامي أأنزل هللا ال جعل هللا بأأسهم بيهنم".

السخرية ابلعباد ُبسخرية هللا عز وجل
ُّ

الصدق ِ
ات و َ ِالين
ـ يقول هللا عز وجلِ َ ﴿ :الين يلْ ِم ُزون الْ ُم َط ِّ ِو ِعني ِمن الْ ُم ْؤ ِم ِنني ِيف َ
اّلل ِم ْهنُ ْم وله ُْم عذاب َأ ِلمي﴾[سورة التوبة:
ل ُيِدُ ون ا َل ُ َْجد ُ ْمه في ْسخ ُرون ِم ْهنُ ْم ِخسر َ ُ
ِ
.]73

الضحك ابلضحك
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :ا َن َ ِالين أَ ْجر ُموا َكنُوا ِمن َ ِالين أمنُوا يضْ ح ُكون ( )03واذا
ِ
م ُّروا ِبِ ِ ْم يتغام ُزون ( )42واذا انْقل ُبوا اىل أَ ْه ِلهِ ُم انْقل ُبوا ف ِكهِني ( )44واذا ر َأ ْو ُ ْمه قا ِلُوا
ِ
ا َن ه ُؤل ِء لضالُّون (ِ )40وما أُ ْر ِسلُوا عل ْ ِْي ْم حا ِف ِظني ( )44فالْي ْوم َ ِ ِالين أمنُوا ِمن
ِ
ْ
ال ُكفَا ِر يضْ ح ُكون ([﴾)41سورة املطففني03 :ـ .]41

قتل النفس ابحلديدة يف ادلنيا ابلطعن ِبا يوم القيامة ،وشب السم يف ادلنيا
بشبه يوم القيامة ،وقتل النفس ابلَتدي ابلَتدي ِبا يوم القيامة يف َجن
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل":من قتل نفسه حبديدة ،حفديدته يف يده يتوجأأ
ِبا يف بطنه يف نر َجن ،خادلا خمدلا فْيا أأبدا ،ومن شب ُ َِّسا ،فقتل نفسه ،فهو
تحساه يف نر َجن خادلا خمدلا فْيا أأبدا ،ومن تردى من جبل ،فقتل نفسه ،فهو
ي َ
()46
يَتدى يف نر َجن خادلا خمدلا فْيا أأبدا".
44ـ حصيح اجلامع.
45ـ حصيح الَتغيب والَتهيب.
46ـ حصيح مسمل.
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اخلداع ابلخنداع
ـ يقول هللا عز وجلُُ ﴿ :يا ِد ُعون َاّلل و َ ِالين أمنُوا وما ُْيد ُعون ا َل أَنْ ُفسهُ ْم وما
ِ
اّلل مرضً ا( [﴾ )42سورة البقرة3 :ـ.]42
ي ْش ُع ُرون (ِ )3يف قُلُوِبِ ِ ْم مرض فزاد ُ ُمه َ ُ

الاس هتزاء ابملؤمنني ابس هتزاء هللا عز وجل
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :واذا ِقيل لهُ ْم أ ِمنُوا َك أمن النَ ُاس قالُوا َأن ُْؤ ِم ُن َك أمن
السفها ُء ول ِ ِك ْن ل ي ْعل ُمون( )44واذا ل ُقوا َ ِالين أمنُوا قالُوا أمنَا واذا
السفها ُء َأل ِاَّنَ ُ ْم ُ ُمه ُّ
ُّ
اّلل ي ْس هتْ ِز ُئ ِبِ ِ ْم وي ُم ِد ُ ُّْمه
خل ْوا اىل ش يا ِطيهنِ ِ ْم قالُوا انَ مع ُ ْك ان َما َْن ُن ُم ْس هتْ ِزئ ُ ِون (ُ َ )41
ِ
ِ
ِ
ِيف ُط ْغياَّنِ ِ ْم ي ْعمهُون ([﴾)45سورة البقرة44 :ـ .]45

النس يان ابلنس يان
ـ يقول هللا عز وجل ﴿ :الْ ُمنا ِف ُقون والْ ُمنا ِفق ُ
ات ب ْعضُ هُ ْم ِم ْن ب ْع ٍض يأْ ُم ُرون ِابلْ ُم ْنك ِر
وي ْهن ْون ع ِن الْم ْع ُر ِ
وف وي ْقبِضُ ون َأيْ ِدهيُ ْم ن ُسوا َاّلل فن ِس ْيُ ْم ا َن الْ ُمنا ِف ِقني ُ ُمه الْف ِاس ُقون
ِ
([ )07سورة التوبة].
شت ِن أَ َْعى وق ْد ُك ْن ُت ب ِص ًْيا ( )405قال كذ ِل
ـ ويقول س بحانه " :قال ر ِ ِّب ِلم ح ْ
أَت ْتك أايتُنا فن ِسيهتا وكذ ِل الْي ْوم تُنْس ([﴾ )400سورة طه405 :ـ .]400
امه
ـ ويقول س بحانهِ َ ﴿ :الين َاَّت ُذوا ِديهنُ ْم له ًْوا ول ِع ًبا وغ َرُتْ ُ ُم الْحيا ُة ادلُّ نْيا فالْي ْوم ننْس ُ ْ
َك ن ُسوا ِلقاء ي ْو ِمهِ ْم هذا﴾[ا ألعراف.]54 :
امه أَنْ ُفسهُ ْم﴾[سورة
ـ ويقول س بحانه ﴿:ول ت ُكونُوا َك َ ِلين ن ُسوا َاّلل فأَنْس ُ ْ
احلش.]43:

كامتن العمل يف ادلنيا ابلجلام يف الرخرة
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ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":من ُس ئِل عن ِعمل فكمته ،أَمجله هللا ب ِلجام
()47
من نر يوم القيامة".
ـ وقال عليه الصالة والسالم " :ما ِمن رجل حيفظ علام فيكمته ،ال أُيت به يوم القيامة
()48
ُملْجام بلجام من النار".

ثوب الشهرة بثوب املذل
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":من لبس ثوب شهرة يف ادلنيا أألبسه هللا
()49
ثوب مذل يوم القيامة ث أألهب فيه نرا".

الغيبة (أأّك حلوم البش) ابلفضيحة ادلنيوية والعذاب الْبزيخ (يف القْب)
وا ألرخروي
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":اي معش من أأسمل بلسانه ول يدخل الميان
قلبه ل تؤذوا املسلمني ول تُ ِّعْيومه ول تطلبوا عرثاُتم فانه من يطلب عورة املسمل
()50
يطلب هللا عورته ومن يطلب هللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته".
ـ وقال عليه الصالة والسالم ":اي م ْعش م ْن أمن ِب ِلسا ِن ِه ول ْم ي ْدخُل ْالمي ُان قلْب ُه ل
اّلل ع ْور ِت ُه وم ْن يتَبِع
ت ْغتابُوا الْ ُم ْس ِل ِمني ول تت َ ِب ُعوا ع ْوراُتِ ِ ْم فان َ ُه م ْن ات َبع ع ْوراُتِ ِ ْم يت َ ِب ُع َ ُ
(ِ )51
اّلل ع ْورت ُه ي ْفض ْح ُه ِيف بيْتِ ِه".
َُ
ـ ومر النيب صىل هللا عليه وسمل بقْبين فقال ":اَّنام ل ُيعذابن وما ي ُعذابن يف كبْي أأما
()52
أأحدهام ف ُيعذب يف البول و أأما الرخر ف ُيعذب يف الغيبة".
ـ وقال عليه الصالة والسالم ":ملا ُعرج ب ،مررت بقوم هلم أأظفار من َناس
ُيمشون وجوههم وصدورمه ،فقلت :من هؤلء اي جْبيل؟ قال :هؤلء الين يأأكون
()53
حلم الناس ،ويقعون يف أأعراضهم".
47ـ حصيح سنن أأب داود.
48ـ حصيح سنن ابن ماجة.
49ـ سنن ابن ماجة.
50ـ حصيح ابن حبان.
51ـ حصيح سنن أأب دواد.
52ـ سنن ابن ماجة.
53ـ أأنظر مثال املعجم ا ألوسط للطْبان وحصيح الَتغيب والَتهيب ومس ند المام أأمحد.
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ال َرد عن ِع ْرض الغْي بر ِّد النار عن الوجه

اّلل ع ْن و ْ َِج ِه
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":م ْن ر َد ع ْن ِع ْر ِض أَ ِرخي ِه ،ر َد َ ُ
ْ ِ ِ ()54
النَار ي ْوم القيامة".
ـ وقال عليه الصالة والسالم ":م ْن ذ َب ع ْن ل ْح ِم أَ ِرخي ِه ِابلْ ِغيب ِة َكن حقًّا عىل َ ِ
اّلل َأ ْن
()55
ي ُ ْعتِق ُه ِم ْن النَار".
ـ وقال عليه الصالة والسالم ":من ذ َب عن ِع ْـرض أأرخيه ابلغيبةَ ،كن حقا عىل هللا
()56
أأن ي ُعتقه من النار".

الاس امتع بدون اذن ابلرصاص املنصهر يف ا ألذن

ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ... ":من اس متع اىل قوم ومه ل َكرهون ُص َب
()57
يف أأذنيه النك يوم القيامة".

الت َسميع ابلعمل بتسميع هللا عز وجل

اّلل ِب ِه ي ْوم الْ ِقيام ِة [ ]...وم ْن
ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":م ْن ََسع ََسع َ ُ
ْ ِ ()58
اّلل عل ْي ِه ي ْوم ال ِقيامة ".
ي ُشا ِق ْق ي ْش ُقق َ ُ
ـ وقال عليه الصالة والسالم" :من ََسع الناس بعمل ََسع هللا به مسامع خلْقه وصغره
()59
وحقره".

رخـــامتة
ليست هذه الورقة دعوة اىل التشاؤم أأو القنوط من رمحة هللا الت ِ
وسعت ّك َشء،
بقدر ما يه دعوة اىل ُتفز َعليات املراقبة الاتية قبل فوات ا ألوان .وعىل املرء أأن ميز،
كام يقول فضيةل ادلكتور محمد اخلرشايف ،بني النوب الت بني النسان وربه ،والنوب الت
54ـ مس ند المام أأمحد.
55ـ مس ند المام أأمحد.
56ـ حصيح الَتغيب و الَتهيب.
57ـ حصيح ابن حبان.
58ـ حصيح البخاري.
59ـ حصيح الَتغيب والَتهيب.
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بينه وبني العباد :فالنوب الت بني النسان وربه ما التجأأ العبد اىل ربه َتئبا مهنا مس تغفرا
منيبا اىل ربه ال غفرها هللا ل .قال هللا تعاىل﴿ :وا ِ ِّن لغفَار ِلم ْن َتب وأمن و َِعل صا ِل ًحا
ِ
ْ
ِ
ِ
ُ َث اهْتدى﴾ [طه  ،]30 :وقال س بحانه ﴿:ن ِ ِّ ّْب ِعبادي أَ ِ ِّن أَن الغ ُف ُور َالرح ُمي ﴾ [احلجر:
 ،]13فباب سعة مغفرة هللا ابب فس يح ا ألرجاء ل يضيقه َشء ،اذ مع التوبة والنبة اىل
هللا تنكشو مجيع ُّ
الظمل وتُغفر سائر النوب.
أأما املظال الت بني العباد فا ألصل فيه املقاصة والتحلل مهنا ،ألن ابن أدم يغلب عليه
الشح .وما رغِّب هللا س بحانه وتعاىل العباد يف العفو ال لعلمه عز وجل مبا عليه النسان
من عدم التسامح و ُحب رد السيئة ابلسيئة.
قال تعاىل ﴿ :وجزا ُء س ِي ِّئ ٍة س ِي ِّئة ِمثْلُها فم ْن عفا و َأ ْصلح فأَ ْج ُر ُه عىل َ ِ
اّلل ان َ ُه ل ُ ِحي ُّب
ِ
َ
الظا ِل ِمني﴾ [سورة الشورى .]12 :وقال س بحانه ﴿ :وسا ِر ُعوا اىل م ْغ ِفر ٍة ِم ْن ِربِّ ُ ْك وجن َ ٍة
ِ
الُضا ِء والْك ِظ ِمني
الّسا ِء و ََ
السماو ُات وا أل ْر ُض ُأ ِعد َْت لِلْ ُمتَ ِقنيِ َ .الين ي ُ ْن ِف ُقون ِيف َ َ
ع ْرضُ ها َ
اّلل ُ ِحي ُّب الْ ُم ْح ِس نِني﴾ [سورة أل َعران  444 :ـ .]441
الْغ ْيظ والْعا ِفني ع ِن النَ ِاس و َ ُ
اّلل غ ُفور ر ِحمي﴾[سورة
اّلل ل ُ ْك و َ ُ
وقال س بحانه ﴿ :ولْي ْع ُفوا ولْي ْصف ُحوا أَل ُ ُِت ُّبون أَ ْن ي ْغ ِفر َ ُ
النور.]00:
وروى البخاري يف حصيحه عن أأب هريرة أأن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال" :من
َكنت عنده مظلمة ألرخيه فليتحلل مهنا؛ فانه ليس ث دينار ول درمه من قبل أأن يؤخذ
()60
ألرخيه من حس ناته ،فان ل يكن ل حس نات أأخذ من سيئات أأرخيه فطرحت عليه".
ورمغ هذا المتيز بني النوب الت بني العباد وبني هللا عز وجل ،والت بني العباد بعضهم
بعضاُ ،يب أأن ي ُعمل عمل اليقني ،كام يقول فضيةل ادلكتور اخلرشايف " ،أأن مشيئة هللا اذا
تعلقت ابملغفرة لعبد من عباده ،فهيي فوق ضابط التفرقة السابقة ،ا ْذ ُحك هللا فوق ّك
ُحك ،وهو س بحانه وتعاىل قادر عىل أأن ي ُثيب املظلوم ف ُيعوضه عن املقاصة مبا هو أأفضل
مهنا ،وهو أأن ُيزيه بنعمي يف اجلنة أأفضل من املقاصة وهللا ذو الفضل العظمي".
*****
60ـ فتح الباري مع منت البخاري َكمال ابن جحر .)0541)435 / 44( -
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ادلي و ِلم ْن دخل بيت مؤمن ًا و للمؤمنني و املؤمنات﴾ [سورة
ـ﴿ ِ ِّ
اغفر ل و لو َ
رب ْ
نوح.]03:
احلساب﴾ [سورة ابراهمي.]14:
ادلي و للمؤمنني يوم يقو ُم
ُ
اغفر ل ولو َ
ـ ﴿ ربَنا ْ
ـ " اللهم ان ظلمت نفيس ظلام كثْيا ،ول يغفر النوب ال أأنت ،فاغفر ل مغفرة من
عندك ،وارمحن ،انك أأنت الغفور الرحمي".
ـ " اللهم أأنت رب ل ال ال أأنت خلقتن وأأن عبدك ،وأأن عىل عهدك ووعدك ما
اس تطعت ،أأعوذ بك من ش ما صنعت ،أأبوء ل بنعمتك عل وأأبُو ُء بذنيب فاغفر ل،
فانه ل يغفر النوب ال أأنت".
صلح ذات بيننا()61يف احلياة ادلنيا ويوم احلساب.
ـ اللهم أأ ْ
وصلو ُات ِ
زواج ِه أأ ِ
خات النبيني وعىل أل الطيبني الطاهرين وعىل أأ ِ
همات
هللا وسال ُم ُه عىل ِ
حسان اىل يو ِم ادلِّ ينُ ﴿ .س ْبحان ربِِّك ر ِ ِّب الْ ِع َز ِة ََعا
املؤمنني وعىل التَابعني وم ْن تبِعه ُْم اب ٍ
ي ِص ُفون وسالم عىل الْ ُم ْرس ِلني والْح ْمدُ ِ َ ِّلل ر ِ ِّب الْعال ِمني﴾.
أمني ،أمني ،أمني.

61ـ قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ":أأل أأخْبك بأأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا بىل اي رسول هللا.
قال :اصالح ذات البني ،وفساد ذات البني احلالقة" (حصيح سنن أأب دواد).
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