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  مةمقد 
لا، ة والمحبة بين عباده المؤمنين آية منه وفضالحمد الل  ه الذي جعل الأخو  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ﴿ :ورحمة بهم ووصلا، فقال سبحانه

، ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ :وقال

 !﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

، فقال وأظهر لعباده المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة حبه لهم، وحبهم له
 ! ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :عنه لمن ارتد 

فقال  ؛لهموجعل الثناء عليهم من بعضهم من عاجل البشرى 
ڀ  ڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ﴿ :عنهم

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ٺ ٺ 

 ! ﴾ڄڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

بع  :دوصلى الل  ه وسلم على نبينا محمد البشير والبشرى، والرحمة ال كبرى، و

بعين حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي  ، في ملسو هيلع هللا ىلصفهذا جزء حديثي في أر
ن محقيقة حب الل  ه لعبده المؤمن، وكيف يعرف ذلك العبد من نفسه، و

بما يعرفه المؤمنون منه، والشهادة منهم له بذلك، وما يظهر  به، و حاله مع ر
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يمان والعمل الصالح، والبشرى بمحبة الل  ه له في الحياة  له من البشرى بالإ
الدنيا، وحقيقة الاستبشار بذلك كله، والفرح ببشارات الل  ه لعباده 

يمان به، وعند العمل الصالح، وعند حض وت، وعند ور المالمؤمنين، عند الإ
بعد الوفاة.  الشهادة، و

، فقد بشر الل  ه المؤمنين في آيات كثيرة، وأمر رسوله بأن يبشرهم بالهداية

بالنصر والفتح ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ﴿ و

فلما تحقق  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿،﴾ڳ ڳ ڳ
بشرهم الل  ه به، حتى رأوه رأي  لهم ذلك كله في الدنيا، كما وعدهم و

عُلم يقينا أنه قد تحقق لهم في الآخرة ما وعدهم الل  ه به بلا شك  ؛العين
يب!  ولا ر

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿وكذلك بشرهم بالفضل من الل  ه 

 .﴾ڦ

ک  ﴿والغاية من البشرى هو تحقق الاطمئنان والفرح والسرور بها 

 !﴾ک گ
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بشرى لهم  پپ پ  ﴿ فقال عنه: ؛وقد جعل الل  ه القرآن هدى و

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ﴿ :، وقال﴾ڀپ ڀ ڀ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ہڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 !﴾ۓ ڭ 

ين والمجاهدين في سبيله بالبشارة بالرضا والرض وخص   وان المؤمنين المهاجر
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿: في الدنيا قبل الآخرة، فقال عنهم

ٱ ٻ  جئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 !﴾ٿٺ ٿ ٿ ٿ 

بشر من اتبعهم من  بعدهم بإحسان، بما بشرهم به من الرضا و
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :فقال ؛والرضوان

 !﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

مهم على فرحا بقدو ؛وجعل الشهداء منهم يستبشرون بالأحياء خلفهم
بهم، حين يجدون ما وجدوه قبلهم من تحقق البشارة لهم قال  كما ؛ر

 ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿ :تعالى
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ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇ ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 !﴾ۅ ۅ ۉ ۉ 

صحيحين كما في ال ؛يبشر كل من جاءه مؤمنا بالبشرى ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 
ي وعقلت ناقت ملسو هيلع هللا ىلص، قال: دخلت على النبي ¶عن عمران بن حصين 

ني تميم، قالوا: فقال: )اقبلوا البشرى يا ب ،بالباب، فأتاه ناس من بني تميم
بشرتنا فأعطنا، مرتين، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا قد 

 .البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا: قد قبلنا يا رسول الل  ه(

تصديقها، هو ب -كل بشارات القرآن للمؤمنين وهي تعم  -وقبول البشرى 
يقين بكأنما يرون ما بشرهم به  ؛والفرح بها، عن اطمئنان و هم رأي ر

ك في هداية فلا يحزنهم الشيطان بالش ؛العين، والاستبشار بها فرحا وسرورا
ياهم، ولا في تحقق  يمان، ولا في حب الل  ه إ الل  ه لهم إلى الإسلام والإ

بشارته لهم، التي تقتضي الفرح منهم  ک گ گ گ گ﴿ وعده و

 .﴾ڳ
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فرحا ببشرى وفمن لم يجد من نفسه اطمئنانا بوعد الل  ه، وسرورا ببشارته،  
به، وأساء ظنه به، وذلك ينافي شرط ؛الل  ه له وللمؤمنين  فقد رد بشارة ر

يمان وكماله، إن لم يناف حقيقته وأصله، وكما في الصحيح )أنا عند  :الإ
 فليظن بي عبدي ما شاء(! ؛ظن عبدي بي

وكم كثر حول حقيقة البشارة السؤال، واشتد فيها الجدال، كلما توفي أو 
صالح مغمور، أو مجاهد صابر مستور، فأشاع الل  ه ذكره، استشهد عبد 

تقبله  (1)كحال المجاهد عبدالباسط الساروت النعيمي  ؛وأطاب الثناء عليه
الل  ه في الفردوس الأعلى، وما أنطق الل  ه به ألسنة الملايين من المؤمنين 
بالثناء عليه، والشهادة له، وما وضعه الل  ه له من القبول والمحبة في قلوب 

بلا عصبية قومية أو وطنية أو مذهبية ؛العامة والخاصة  بلا اختيار منهم، و
يوجههم يق إعلامي يستنطقهم و بية تحملهم على ذلك، ولا تسو كما  ؛أو حز

هو حال المشاهير من الملأ والرؤساء ودعاتهم وعلماء سلطانهم، أو من أهل 
د الباسط بالفضل والعلم والجهاد ورؤسائهم وأعيانهم، فمع تواضع حال ع

                                                           

يا للشباب، وعند 1991 -ه  1111مجاهد من الشام ولد سنة  (1) م، كان حارس مرمى لمنتخب سور
ية المباركة كان من أبرز قياداتها الشعبية في طورها السلمي والجهادي شجاعا مقداما كان  .انطلاق الثورة السور

اشتهرت له العديد من الهتافات والأهازيج والأناشيد التي كانت تلهب حماسة الجماهير حتى  ؛حسن الصوت
 م.1119يونيو  8 -ه  1111لقب )بلبل الثورة ومنشدها( استشهد في الرابع من شوال 
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ولكل -ه فقد بسط الل    -إلا من غنى نفس وشجاعة قلب وسمو همة-وفقره 
ذكره يوم استشهاده، وكان ذلك كشفا عن حقيقة حاله  -من اسمه نصيب

مع الل  ه، فهذه المحبة التي ظهرت فجأة بين المؤمنين إنما هي روح من روح 
الملأ الأعلى قبل  -بإذن الل  ه-الل  ه ألقاها عليه ساعة استشهاده، فاستبشر به 

 الملأ الأدنى! 

وهذا سر من أسرار الل  ه في الخلق يظهر أوضح ما يكون عند وفاة العبد 
)إن  :ملسو هيلع هللا ىلصوخاتمة حياته، وكما في الصحيحين عن سهل بن سعد عن النبي 

يعمل  العبد ليعمل، فيما يرى الناس، عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، و
وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال فيما يرى الناس، عمل أهل النار 

 بخواتيمها(!

فجعل الخاتمة عند الوفاة هي الدليل الكاشف، ولولا أنها كاشفة عن 
حال العبد لما كان هناك فرق بين بوادي الأعمال وخواتمها فيما يتراءى 

 للناس!
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بما كان ظاهر العبد على خل عند -اف باطنه، كما في الحديث الصحيح ور
)كم من أشعث أغبر ذي  :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي     س عن أن -الترمذي

به له! لو أقسم على الل  ه لأبر   ين لا يؤ  .  ه! منهم البراء بن مالك(طمر

ين، لو أقسم  :اه الطحاوي بلفظوور )كم ضعيف متضعف، ذي طمر
 قسمه، منهم البراء بن مالك(. على الل  ه لأبر  

ير دفوع ، مأغبر )رب أشعث :في صحيح مسلم    ة وعن أبي هر
 بالأبواب، لو أقسم على الل  ه لأبره(!

ين :ورواه الحاكم في صحيحه عنه بلفظ  تنبو  ،)رب أشعث أغبر ذي طمر
 لو أقسم على الل  ه لأبره(. ،عنه أعين الناس

يه عيون الناس لفقره وضعفه وفاقته وقلة ذات  فهذا العبد الذي قد تزدر
 ه!كراما لإ ؛قسمه يده هو عند الل  ه في مقام من لو أقسم عليه لأبر  

ور إذ العبرة بالقلوب والأرواح لا الص ؛وهذا سر من أسرار الل  ه في خلقه
والأشباح، فالأولى من عالم الغيب، والثانية من عالم المادة، وشتان ما بين 

 العالمين!
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)إن الل  ه لا ينظر إلى صوركم وأموال كم بل ينظر إلى  :وكما في الصحيح
بكم وأعمال كم(!  قلو

بان عن النبي  وروى الطبراني في )إن  :ملسو هيلع هللا ىلصالأوسط بإسناد حسن عن ثو
من أمتي من لو جاء أحدَكم فسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، 
ين لا  ياه، ذو طمر ولو سأله فلسا لم يعطه، ولو سأل الل  ه الجنة لأعطاها إ

به له، لو أقسم على الل  ه لأبره(.  يؤ

يد بن -بيوصححه ووافقه الذه-وروى الحاكم في صحيحه  أسلم، عن  عن ز
    ، خرج إلى المسجد يوما فوجد معاذ بن جبل    أبيه، أن عمر

 يبكي، فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني  ملسو هيلع هللا ىلصعند قبر رسول الل  ه 
ياء شرك، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصحديث سمعته من رسول الل  ه  يقول: )اليسير من الر

بة، إن الل  ه يحب الأبرار الأتقياء ؛عادى أولياء الل  ه  فقد بارز الل  ه بالمحار
بهم  الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلو

 مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة(.

مع -ى خفاء هذه المعاني القرآنية في الثقافة الإرجائية المعاصرة وقد أد 
ذا إلى شيوع روح الشك بها، في ه -ا قطعياظهورها في آيات القرآن ظهور
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العصر الذي غلبت على أهله الحياة المادية، حتى بين أهل العلم والفضل 
والصلاح بدعوى أن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الل  ه! فلا يشهدون 

 لمؤمن بالبشارة، ولا يفرحون لشهيد بالشهادة! 

 يمرس محمد المصري الرئيس استشهاد الجزء هذا إعداد وافق وقد
 أمره، خفاءإ الطاغوت فأراد محتسبا، صابرا سجنه في الطاغوت يد على

 بالدعاء مؤمنينال من الملايين الل  ه فأنطق رفعه إلا الل  ه فأبى ذكره، وطمس
بها الأرض مشارق في المساجد توضج   عليه، والثناء له  عليه صليت ومغار

 إلا اه،ج ولا مال ولا قوة، ولا منه حول بلا مآثره، وتذكر الغائب صلاة
 ! لهورس الل  ه أعداء يد على له الل  ه كتبه التي والشهادة الجهاد جاه

 يؤكد ؛تلهق تجاه مكوناتها اختلاف على كلها للأمة الجمعي الشعور وهذا
 ،توادهم في المؤمنين مثل) :ملسو هيلع هللا ىلص قال كما ؛واحدة أمة المسلمين أن

 نهم اشتكى إذا الواحد الرجل أو الجسد كمثل ؛وتراحمهم ،وتعاطفهم
 (!والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى ؛عضو

بقدر يمانية الأخوة تحقق و  والسهر التداعي يكون ؛وفيهم بينهم الإ
يماني التداعي هذا من يحرم ولا! والحمى  لامالإس أهل يصيب لما الإ
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يمان يمانية الأخوة حقيقة لفقدهما ؛فئتان إلا والإ  الأمة عن هماوانفصال الإ
يا بينها بينهما ما وانقطاع شعور  : الموالاة وشائج من و

 !﴾ک ک ک  ﴿ القرآن بنص المنافقون-1

 برها ليقت أمتي على خرج من): الصحيح في كما ؛والغلاة الطغاة-1
 من أو نيم فليس ؛عهدها لذي يفي ولا ،مؤمنها من يتحاشى ولا ،وفاجرها

 (!أمتي

 يرهماوغ والساروت مرسي للشهيدين الظاهرة البشارة هذه ظهور ومع
 إثارة إلا الإرجاء أهل أبى فقد والصالح ين، والشهداء المجاهدين من كثير

 الشرعية هماأسباب ثبوت مع عليهما الشهيد وصف إطلاق جواز حول الشبه
 !النصوص في وردت كما

لوا البشارات عن مضمونها، وجعلوا للشيطان على أنفسهم وعلى فعط  
بلغ الشيطان  مراده منهم  -بسوء ظنهم بالل  ه-المؤمنين سبيلا فأحزنهم، و

يفهم، لا مراد الل  ه منهم الذي بشرهم ليطمئنوا  بإحزانهم وتخو
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يفرحوا  ٿ ٿ ﴿، ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿و

 !﴾ٿ ٿ ٹ

ي أهل أحكام نصوص الوعيد فوكان أصل فتنة الإرجاء قديما في تأجيل 
م الل  ه فيهم إلى حك -حين وقع الخلاف في كفرهم-الظلم وكبائر المعاصي 

يوم القيامة، فصار الإرجاء المعاصر هو في تعطيل نصوص الوعد للمؤمنين 
والمجاهدين! حتى استوى عندهم المسلمون والمجرمون في حكم الدنيا فضلا 

 !﴾ۈئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  وئەئ ەئ وئ ﴿عن الآخرة 

يمان أولياء الرحمن، وأهل النفاق أولياء  فلا يفرقون بين أهل الإ
 الطاغوت والشيطان!

بيةا والعصبيات الأهواء بسبب- وحتى بلغ الحال ببعضهم  وغياب لحز
 كان وإن ،تيلق كل على الشهيد أنهم يطلقون اسم -الشرع أحكام في الفقه
يمتنعون ،مجرما ظالما  كالشهداء ماعالإجب عليهم يصدق من على إطلاقه من و

 من على إطلاقه أحد يجرؤ لا حتى ؛المحتل عدوها مع الأمة معركة في
 !اواستشهدو والعراق أفغانستان في الصليبية الجيوش جاهدوا
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 -ر محلهكما زعموا في غي-قتلى المسلمين شهداء! استدلالا  ونيسم لاو
يب البخاري في صحيحه لرجل الذي )لا يقال فلان شهيد( في قصة ا :بتبو

ه، فأخبرهم لظاهر عمل ╚الصحابة عليه قاتل أشد القتال حتى أثنى 
 سه!قتل نف ؛أنه من أهل النار، فلما جرح في آخر المعركة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

)قال المهلب:  :(91/ ٥)طال في شرحه لصحيح البخاري ولهذا قال ابن ب
"، ثم ، أنه لا يقال: "فلان شهيدالبخاريهذا الحديث ضد ما ترجم له  يف

أدخل هذا الحديث وليس فيه من معنى الشهادة شيء! وإنما فيه ضدها! 
ترجم به قولهم: "ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان" فمدحوا جزاءه  يوالمعنى الذ

َ نفوسهم ب فيوغناءه، ففهم الرسول منهم أنهم قضوا له بالجنة  ه ذلك، ئناغ
الل  ه ولا  بشهادة قاطعة عند يمره لئلا يشهدوا لحفأوحى إليه بغيب مآل أ

ل عثمان بن مظعون: "والل  ه ما أدري وأنا رسو يلميت، كما قال رسول الل  ه ف
يعرف حتى يوحى إ يالل  ه ما يفعل به"، وكذلك لا يعلم شيئا من الوح ليه به و

 بغيبه(.

بل حين شهدوا للرجل، وهو ما يزال حيا ق ملسو هيلع هللا ىلصفهنا استدرك عليهم النبي 
ود سبب الشهادة، حتى ينتظروا خاتمة أمره، وليس فيه المنع من الحكم وج
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بالشهادة لمن تحقق له سببها، ولا المنع من حكمها الدنيوي في عدم غسله 
بهم مع عدوهم، وكذا المقتول ظلما  والصلاة عليه، كقتيل المسلمين في حر

كمن  ؛مبيد مسلم باغ أو جائر، أو من ثبتت له الشهادة بالاسم دون الحك
بأجر الشهادة  ملسو هيلع هللا ىلصمات غرقا، أو حرقا، أو هدما، ممن حكم لهم النبي 

ية!  وفضلها يوم القيامة، دون أحكامها الدنيو

عن حديث الرجل الذي  (91/ ٦)وقد أجاب ابن حجر في فتح الباري 
يب البخاري له باب "لا يقال فلان شهيد" بقوله )ووجه  :قتل نفسه وتبو

نع وا رجحانه في أمر الجهاد، فلو كان قُتل لم يمتأخذ الترجمة منه أنهم شهد
أن يشهدوا له بالشهادة، وقد ظهر منه أنه لم يقاتل لل  ه، وإنما قاتل غضبا 
لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون 
مثل هذا، وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، 

ء، لف على تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداولذلك أطبق الس
 والمراد بذلك الحكم الظاهر المبني على الظن الغالب(.

وهذا كله مع تجرد أسباب الشهادة عن البشارات الأخرى، بحيث  :قلت
ياء وعصبية بمن قاتل في سبيل الل  ه، فلا  يستوي في الظاهر من قاتل ر
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يقين قبل ذلك،  الشهادة فيكونون سواء في الحكم لهم بيعرف أحد حال الفر
ية، أما إذا احتف   ية الظاهر  ت بها القرائن الأخرى، كالاستفاضةالدنيو

والمعرفة بتقوى المجاهد منهم في سبيل الل  ه وابتغائه ما عند الل  ه وصبره 
ياء وعصبية، إذ لا  وشكره، وظهور حال المنافق الذي يقاتل طمعا ور

يقين على من عر عداء فهما، و كما يُرى من حال الشهداء السيخفى حال الفر
)فزت ورب : كقول حرام الأنصاري حين طعن ؛عند استشهادهم

ال كعبة(، وفوح ريح المسك منهم، وشيوع الثناء والدعاء لهم من أهل 
يمان، ووضع القبول لهم في الأرض، والرؤى الصالحة التي ترى لهم،  الإ

فاة، فهذه نطق بالشهادة حين الووتيسير الل  ه لهم الطاعات في الحياة، وال
يهم ومن المؤمنين  كلها ترجح حسن حالهم في الآخرة، والفرح لهم من ذو

بهم!  بحسن عاقبتهم ومآلاهم عند ر

المؤمنين  ، ولا لشهاداتبها محلوإلا لما كان للبشارات معنى، ولا للفرح 
  وتزكيتهم أثر!

فلا خلاف بين الفقهاء في أن عدم غسل قتيل المعركة المسلم، وعدم 
الشهادة  إنما هو لثبوت وصف -لمن لا يرى غسله من الفقهاء-الصلاة عليه 

له في الدنيا بعينه، فهو شهيد قطعا من هذه الحيثية وهو الحكم بالظاهر، 
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والفرح  ،وهذا حكم على أعيان الشهداء، أما الآخرة فبالرجاء لهم بالبشارة
لهم بتحقق أسبابها لهم في الدنيا، ووعد الل  ه حق وصدق لا يتخلف في 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿الآخرة 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

 !﴾حئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

بم يفرح  فإذا لم يستبشر المؤمنون المجاهدون بوعد الل  ه لهم فبم يستبشرون! و
 إذن المؤمنون!

 ليهع أطلقه من كل على ظاهرا يطلق الشهيد واسم الشهادة فوصف
 خلاف لاب الجائر السلطان وقتيل مطلقا، ظلما المقتول ومنهم الشارع،

 ابوأسب ،(جائر سلطان إلى قام ورجل حمزة الشهداء سيد) :لحديث
يق، الصحيحة، السنة بذلك تواترت كما كثيرة الشهادة يق، كالغر  والحر
 أحكامال في الفقهي الخلاف وقع وإنما والمطعون، والمبطون، والهدم،

ية،  سبب له بتث من كل أعيان على والاسم الوصف إثبات في لا الدنيو
 عاص، وأ صالح مسلم بين الفقهاء عند فرق ولا ؛الظاهر بحكم الشهادة

بدعي، وسني  النصوص، يف تواترت التي وأسبابها الشهادة أحكام في و



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 08 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يق، ظلما، والمقتول الكافر، العدو مع المعركة كقتيل يق،و والغر  الحر
 سبب فيه قوتحق الإسلام، وصف له ثبت من فكل والمبطون، والمطعون،

 كما قال عليه؛ والاسم الوصف إطلاق وصح أحكامها، له ثبتت الشهادة،
يز في الشافعي الرافعي الإمام : واعلم) :(11٤/ 1) للغزالي الوجيز شرح العز

 هذا وعلى عليه، يصلى ولا يغسل لا بمن الفقه في يخص قد الشهيد اسم أن
 ظاهره، ىعل مجرى آخره، إلى" ...القتال بسبب مات من والشهيد: "فقوله

 رضي- يالشافع أن ترى ألا أظهر وهو شهيدا، ظلما مقتول كل يسمى وقد
 إلى" ...لطعاما وأكلوا عاشوا الذين الشهداء"و": المختصر" في يقول -عنه الل  ه
 كسائر بأنهم الحكم مع ءالشهدا اسم أثبت" الموتى من كغيرهم: "قال أن

 الذي الشهيدو: أي" مات من والشهيد: "الكتاب في فقوله هذا وعلى الموتى،
 الشهداء: لنقو الاصطلاح هذا وعلى عليه، يصلى ولا يغسل، لا أنه ذكرنا

 :نوعان

 ...عليهم يصلى ولا يغسلون لا الذين: أحدهما

 فهم جميعا، المذكورة الأوصاف عن العارون: الشهداء من الثاني النوع
يصلى يغسلون الموتى كسائر  فيهم، الشهادة لفظ ورد وإن عليهم، و
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يب كالمبطون يق والغر  قتله الذي ذاوك طلقا، والميتة عشقا والميت والغر
 .تىالمو سائر حكم حكمه القتال غير في باغ أو ميذ أو مسلم ظلما

به : الق حيث حنيفة، لأبي خلافا أحمد عن رواية وهو مالك، قال و
 المال هب وجب وإن شهيد، فهو القصاص يوجب قتلا ظلما قتل من كل

 يعتبر ولم فيه، حنن فيما بشهيد ليس بالمثقل المقتول أن ذلك من يخرج فلا
 وقال. بالمحدد أو بالمثقل قتل سواء الشهادة حكم أثبت بل ذلك، القتال في

 .(شهيد فهو ظلما مقتول كل: رواية في أحمد

 ماظل المصر في المقتول وأما) :(118/ 1) الجرار السيل في الشوكاني قالو
 لمدافعا وهكذا غسله عدم على يدل ما يأت لم ل كنه شهيدا كان وإن فهو
 فقد ؛سلالغ وترك الشهادة اسم إثبات بين ملازمة ولا ماله أو نفسه عن

 الميتو المبطون على الشهادة اسم بإطلاق الصحيحة الأحاديث وردت
بالغرق ،بالطاعون  كما ؛مسينالخ نحو هؤلاء وغير ،النفاس والمرأة والهدم و

 يستحقون فهؤلاء رسالة فيه أنا وجمعت رسالته في والسيوطي القرطبي ذكره
 المهدي نقل وقد.. يغسلون أنهم في المسلمين جملة من وهم الشهادة أجر

 الطعينك الشهيد اسم عليه يطلق من سائر أن على الإجماع البحر في
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 بهم لحقي أن النقل هذا فاقتضى يغسلون ونحوهم والنفساء والمبطون
 (.ماله وأ نفسه عن المدافعة في والمقتول ظلما المصر في المقتول

 !أعيانهمب هؤلاء على والوصف الاسم إطلاق صحة في خلافا يذكر فلم

 كثيرة بأسباب خصها أن بها ورحمته الأمة هذه على الل  ه فضل من وهذا
يام تواترا ذلك تواتر كما القيامة، يوم لدرجاتها رفعا للشهادة  النبي عن عنو

 يوصف با،سب عشرون منها ثبت أنه على حجر ابن الحافظ نص وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص
 . كامهاوأح الشهادة بوصف منها بسبب الوفاة له ثبتت مسلم كل

 ثبتت التي دةالشها أسباب من بسبب قتل أو مات مسلم كل هو فالشهيد
 صحيح في ماك كثير، أمته شهداء أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخبر وقد والسنة، بالكتاب

يرة أبي عن مسلم  يكم؟ف الشهيد تعدون ما: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول قال: قال هر
 أمتي شهداء إن: قال شهيد، فهو الل  ه سبيل في قتل من الل  ه، رسول يا: قالوا

 الل  ه بيلس في قتل من: »ملسو هيلع هللا ىلص قال الل  ه؟ رسول يا هم فمن: قالوا لقليل إذا
 الطاعون في مات ومن شهيد، فهو الل  ه سبيل في مات ومن شهيد، فهو
يق شهيد، فهو البطن في مات ومن شهيد، فهو  في زادو. «شهيد والغر

 . «شهادة والنفساء: »رواية
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يق، والمبطون، المطعون،: خمسة الشهداء: »ملسو هيلع هللا ىلص قال الصحيحين وفي  والغر
 .«الل  ه سبيل في والشهيد الهدم، وصاحب

 إلى امق ورجل حمزة، الشهداء سيد: »الل  ه عبد بن جابر حديث ومثله
 .«فقتله ونهاه فأمره جائر سلطان

 ابتث بن الل  ه عبد يعود جاء ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول أن عتيك بن جابر وعن
: وقال ملسو هيلع هللا ىلص لل  ها رسول فاسترجع يجبه فلم به فصاح عليه غلب قد فوجده

بيع أبا يا عليك غلبنا» بكين النسوة فصاح «الر  يسكتهن عتيك ناب وجعل و
 وما: قالواف «باكية تبكين فلا وجب فإذا دعهن: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول فقال

 كنت إن والل  ه: ابنته قالت «مات إذا: »قال الل  ه؟ رسول يا الوجوب
 الل  ه ولرس فقال جهازك، قضيت قد كنت فإنك شهيدا تكون أن لأرجو

: الواق «الشهادة؟ تعدون وما نيته قدر على أجره أوقع قد الل  ه إن: »ملسو هيلع هللا ىلص
 سبيل في لقتلا سوى سبع الشهادة: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول فقال! سبيل في القتل

يق شهيد، المبطون: الل  ه  يد،شه الجنب ذات وصاحب شهيد، والغر
يق شهيد، والمطعون  والمرأة د،شهي الهدم تحت يموت والذي شهيد، والحر

 .«شهيد بجمع تموت
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 من تلق من على وعلا جل الل  ه تفضل ذكر) باب حبان ابن عقد وقد 
 النبي نأ سلمة أم عن وأخرج( له الشهادة بكتبه عليه تعدي إذا ماله أجل

 رسول يا: )الفق رجل جاءه إذ أصحابه من نفر وعنده بيتها في هو بينا ملسو هيلع هللا ىلص
 فلانا فإن: الرجل قال وكذا، كذا: قال التمر؟ من وكذا كذا صدقة كم الل  ه

 عليكم عىس إذا فكيف: » ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال! وكذا كذا مني وأخذ علي تعدى
 قالف ذلك في القوم فخاض «التعدي هذا من أشد عليكم يتعدى من

بله يف غائبا منا الرجل كان إذا الل  ه رسول يا بنا فكيف: منهم الرجل  إ
 يا يصنع ففكي الحق عليه فتعدى ماله زكاة فأدى ونخله وزرعه وماشيته

يد سه،نف بها طيبة ماله، زكاة أدى من: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي فقال الل  ه؟ رسول  ير
 وآتى لاة،الص وأقام شيئا، منها يغيب لم ثم الآخرة، والدار الل  ه وجه بها

 أبو قال «هيدش فهو فقتل فقاتل سلاحه فأخذ الحق عليه فتعدى الزكاة،
 أو صدقته أخذ في المرء على تعدى إذا الخ بر هذا معنى: )حبان ابن حاتم

 وفيهم ذلك ىعل يواطئونه الذي المسلمين من معه وكان الحالة، هذه يشبه ما
 المرء اءإلق دون منها، شيئا ولا الدنيا قصدهم يكون لا أن بعد كفاية،

 عبدا ولو عوأط اسمع: »ذر لأبي قال ملسو هيلع هللا ىلص المصطفى إذ التهل كة إلى نفسه
 (.«منا فليس السلاح علينا حمل من: »ملسو هيلع هللا ىلص وقال «مجدعا حبشيا
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يجاب ذكر) باب صحيحه في أيضا وأخرج   لمن لشهادةا وإثبات الجنة إ
يد بن سعيد عن( يقاتل لم أو قاتل ماله دون قتل  قال: »ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن ز
 .«شهيد فهو ماله دون قتل من

 ظلومام ماله دون قتل من: »قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عمرو بن الل  ه عبد وعن
 .«شهيد فهو

يد، بن سعيد وعن  فهو ماله دون قتل من: »ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول قال: قال ز
 هيد،ش فهو دينه دون قتل ومن شهيد، فهو أهله دون قتل ومن شهيد،

 .«شهيد فهو دمه دون قتل ومن

 من لنا اجتمع وقد) (:1٤/ ٦)  الباري فتح في حجر ابن الحافظ قال
ين من أكثر الجيدة الطرق  اشتملت امم قدمته ما مجموع فإن خصلة، عشر

بع ذكرتها التي الأحاديث عليه  الكم أبي وحديث خصلة، عشرة أر
 على مات أو هامة لدغته أو بعيره أو فرسه وقصه من» مرفوعا الأشعري

 من ارقطنيالد وصحح ،«شهيد فهو تعالى الل  ه شاء حتف أي على فراشه
يب موت» عمر ابن حديث  بيأ حديث من حبان ولابن ،«شهادة الغر

يرة  عباس ابن حديث من وللطبراني ،«شهيدا مات مرابطا مات من»: هر
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 في أيضا ذلك وقال ،«شهيد الل  ه سبيل في فراشه على يموت المرء» مرفوعا
يق، واللديغ، المبطون، يق، والغر  عن والخار ع،السب يفترسه والذي والشر

 ادقةص بنية الشهادة طلب ومن الجنب، وذات الهدم، وصاحب دابته،
 وحديث ،شهيد أنه الطاعون في صبر فيمن وحديث شهيدا، يكتب أنه

 من وعنده الطبراني، عند شهيد وأنه دابته صرعته فيمن عامر بن عقبة
 بال،الج رؤوس من يتردى من أن» صحيح بإسناد مسعود ابن حديث
يغرق السباع وتأكله  أخرى حاديثأ ووردت ،«الل  ه عند لشهيد البحار في و

 ميتات اكله هذه التين ابن قال لضعفها، عليها أعرج لم أخرى أمور في
بهمل تمحيصا جعلها بأن ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة على الل  ه تفضل شدة فيها يادة ذنو  وز

ينا أن يظهر والذي ، قلتالشهداء مراتب بها يبلغهم أجورهم في  لمذكور
يدل سواء المرتبة في ليسوا  من صحيحه يف حبان وابن أحمد روى ما عليه و

 بشي،ح بن الل  ه عبد حديث من والطحاوي وأحمد والدارمي جابر حديث
 لجهادا أي: »سئل ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن عنبسة بن عمرو حديث من ماجه وابن

يق جواده عقر من: قال أفضل؟  علي بن الحسن وروى ،«دمه وأهر
 طالب أبي نب علي حديث من حسن بإسناد له المعرفة كتاب في الحلواني

 .( «تفاضلت الشهادة أن غير شهيد فهو المسلم بها يموت موتة كل: »قال
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 شرائط عرف وإذا): (٤1٤/ 1) الصنائع بدائع في الحنفي الكاساني وقال
 أهل يقاتل وهو غيرها أو المعركة، في الرجل قتل إذا: فنقول الشهادة

 لمين،المس من واحد أو أهله، أو ماله، أو نفسه، عن مدافعا قتل أو الحرب،
 رائطش لاستجماع غيره؛ أو بسلاح، قتل سواء شهيد فهو الذمة أهل أو

 جهة نم مقتولا صار إذا وكذلك أحد، بشهداء فالتحق حقه في الشهادة
يق؛ قطاع  عليه -: ولهق عليه دل مال هو بدلا يخلف لم ظلما قتل لأنه الطر

 الهم دون قتل وهذا ،"شهيد فهو ماله دون قتل من" والسلام الصلاة
بة في قتل إذا وكذا ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي بشهادة شهيدا فيكون  (.البغي هلأ محار

بعين نحو الشهادة أسباب العيني عد وقد  عمدة في ماك قال ثم سببا أر
به المعركة قتيل هو الحقيقي الشهيد) (:11١/ 11) القاري  قتله أو أثر، و

يق، قطاع أو البغي، أهل أو الحرب، أهل  اشرةمب القتل كان سواء الطر
 يكفن أن فيه الحكمف دية، بقتله يجب ولم ظلما، المسلمون قتله أو تسببا، أو

يصلى يدفن يغسل ولا عليه، و  جنس نم ليس ما إلا وثيابه بدمه و
 قتال في اتم من: الشافعي وعند الحنفية، أصحابنا عند كله هذا ال كفن،

 غير يف ظلما قتل ومن لا، أو أثر به كان سواء شهيد، فهو الحرب أهل
 بحيث كانو  القتال، انفصال بعد ومات قتالهم في خرج أو ال كفار قتال
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به شهيدا، يكن لم: قول في: قولان ففيه بموته يقطع  وأحمد، مالك لقا و
 قول هوو واحدة، رواية يغسل لا فإنه المعترك في مات إذا: المغني وفي

 فإنهما بالمسي وابن الحسن عن إلا خلافا فيه نعلم ولا العلم، أهل أكثر
 شهداء مفه الآن ذكرناهم ما عدا ما وأما به، يعمل ولا الشهيد، يغسل: قالا

 جرى ام جعل بأن الأمة لهذه تعالى الل  ه من فضل وهذا حقيقة، لا حكما
بهم تمحيصا عليهم يادة لذنو  لشهداءا درجات بها بلغهم أجرهم في وز

يعمل يغسلون فلهذا ومراتبهم، الحقيقية  أموات ائربس يعمل ما بهم و
 والآخرة، الدنيا يف شهيد: أقسام ثلاثة الشهداء(: التوضيح) وفي. المسلمين

 الآخرة يف وشهيد الأسباب، من بسبب ال كفار حرب في المقتول وهو
 رة،الآخ دون الدنيا في وشهيد آنفا، ذكروا من وهم الدنيا، أحكام دون

 .(معناه في ما أو مدبرا قتل ومن الغنيمة في غل من وهو

 مقتول كل أنو بالقتل، الشهادة أسباب بيان الأحاديث من سبق وفيما
 مقتولا فهو ق،ح بغير مقتول وكل شهيد، فهو شرعا فيه له مأذون قتال في

 على عركة،الم شهيد حكم وحكمه آثم، ظالم وقاتله أيضا، شهيد وهو ظلما،
 لا طاهر وهو تطهير، الغسل لأن عليه، يصلى ولا يغسل لا الصحيح،

 المصلين ةلشفاع يحتاج لا وهو له، شفاعة عليه والصلاة لغسل، يحتاج
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 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حكم في هيدش فهو القيامة، يوم لغيره وشفيع شهيد هو لأنه له، ودعائهم
 الشهداء أجر ثبوتب الآخرة حكم في وشهيد عليه، والصلاة غسله بترك الدنيا

 المبطونو كالمطعون القتال، بغير الأخرى الشهادة أسباب بخلاف له،
يق يق والحر  امها،أحك دون الشهادة وصف لهم فيثبت والهدم، والغر

يصلى فيغسلون يثبت عليهم، و  كان إنو الأخروي، الشهادة أجر لهم و
 لا لجائرا السلطان وشهيد الكافر، العدو حرب في المعركة شهيد فضل

 ورد كما هادة،الش أسباب بحسب تتفاوت الشهداء فمنازل شيء، يعدلهما
 (.ائرج إمام إلى قام ورجل حمزة الشهداء سيد) كحديث النصوص في

ۆ ۆ  ﴿ :على نفي الشهادة لهم والبشارة بقوله تعالى كما لا يستدل  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۆ ﴿ :، ولا بقوله﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

، فإن هذه الآيات نزلت في شأن المشركين وأهل الكتاب ﴾ۉ ۉ ې

ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ :، وقالوا﴾ٻ ٻ پ پ ﴿ :الذين قالوا

، وكما ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :، وقالوا﴾ەئ وئ وئ ۇئ
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يش  ڭ ڭ ڭ ۇ ڭ ﴿بخدمة البيت الحرام  تفاخر مشركي قر

 !﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ٺ ﴿وا به أنفسهم، وأثبت التزكية للمؤمنين وحدهم فنفى عنهم ما زك  

 !﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ؛ولهذا نهى الشارع عن التشبه بالمشركين والضالين الذين يزكون أنفسهم
ينب  أم ر اسم برة بنتغي   ملسو هيلع هللا ىلصكما في الحديث الصحيح أن النبي  سلمة إلى ز

 فالل  ه أعلم بأهل البر منكم(. ؛)لا تزكوا أنفسكم :وقال

وهذا من باب الأدب والتواضع لل  ه، وتجنب خلق أهل الكتاب في 
غرورهم وتزكيتهم أنفسهم، والثناء عليها كذبا وجهلا، وهذا باب غير 

 باب الشهادة للمؤمنين بالحق، والبشارة لهم بالوعد عند وجود أسبابها!

بما استدل  و بعضهم بالحديث الصحيح في البخاري عن أم العلاء  ر
ية عة، فطار اقتسم المهاجرون قر :)قالت ملسو هيلع هللا ىلص النبيوكانت بايعت  ،الأنصار

مات فيه،  يالذأبياتنا، فوجع وجعه  فيلنا عثمان بن مظعون، فأنزلناه 
لت: رحمة الل  ه فق ملسو هيلع هللا ىلصأثوابه، دخل رسول الل  ه  في، وغسل وكفن ىفلما توف
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وما " ملسو هيلع هللا ىلص لنبياعليك، لقد أكرمك الل  ه، فقال:  فشهادتيأبا السائب، عليك 
يك أن الل  ه قد أكرمه؟ يكرمه  أنت يا رسول الل  ه، فمن وأمي بأبيقلت:  "يدر

الل  ه ما لأرجو له الخ ير، و إنيأما هو فقد جاءه اليقين، والل  ه "الل  ه؟ فقال: 
 ، قالت: فوالله لا أزكى أحدا بعده "بيما يفعل  -وأنا رسول الل  ه-أدرى 

 أبدا(.

يت له عينا تجري، فجئت رسولأ  )فأحزنني ذلك فنمت، ف :قالت الل  ه  ر
 فأخبرته فقال: ذاك عمله يجري له(. ملسو هيلع هللا ىلص

 "والل  ه ما أدري وأنا رسول الل  ه ما يفعل به" :ملسو هيلع هللا ىلصفكما لا يفهم من قوله 
له الأسنى، يوم زفي محكم كتابه بمقامه الأسمى، ومن ملسو هيلع هللا ىلصنفي بشارات الل  ه له 

به  ؛القيامة عالى في سورة كما في قوله ت ؛وهو بمكة قبل الهجرةكما بشره به ر

ڍ ڌ ڌ  ﴿، وفي الإسراء ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿الضحى 

 !﴾ڎ ڎ ڈ 

كذلك لا يفهم منه نفي بشارات الل  ه للمؤمنين، وعثمان بن مظعون من  
تين، وممن لهجرومن السابقين الأولين إلى الإسلام بمكة، وهاجر ا ،خيارهم
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يك لعل اطلع الل  ه على أهل بدر :شهد بدرا، وكما في الصحيح  ،)وما يدر
 فقد غفرت ل كم(!  ؛اعملوا ما شئتم :فقال

 بذلك تعليمها الأدب مع الل  ه في عدم الحكم بالقطع ملسو هيلع هللا ىلصوإنما أراد النبي 
على أحد من عباده بجنة ونار قبل يوم الفصل بينهم إلا بوحي منه، ودلها 

، "روالل  ه إني لأرجو له الخ ي" :على هذا الأدب بقوله عن عثمان بن مظعون
يا أخبرها على الحقيقة بأنه عمله الصالح الذي يجري له!  فلما رأت فيه الرؤ

كما في الصحيحين عن  ؛لعبدالله بن حرام ملسو هيلع هللا ىلصا شهد النبي ولهذ
، ي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكي)لما قتل أب :  جابر

ينهوني  ي، فقال النبيكفاطمة تب عمتي، فجعلت ينهانيلا  ملسو هيلع هللا ىلص والنبيعنه،  و
 عتموه(!ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رف ،تبكين أو لا تبكين ملسو هيلع هللا ىلص

 :    في صحيح البخاري عن أنس بن مالكعن حارثة كما  ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
بيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي  فقالت:  ملسو هيلع هللا ىلص)أن أم الر

يا نبي الل  ه، ألا تحدثني عن حارثة، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، 
فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك، اجتهدت عليه في البكاء، 

 ان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى(!قال: يا أم حارثة إنها جن
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ال: ق    كما في الصحيحين عن البراء  ؛وقال عن سعد بن معاذ
ير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأهدي للنبي )  ملسو هيلع هللا ىلصثوب حر

أتعجبون من هذا، قلنا: نعم، قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من 
 هذا(.

عرش  هتز  )ا :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي    جابر وفي الصحيحين أيضا عن 
 الرحمن لموت سعد بن معاذ(!

ية في أعيان هؤلاء الصحابة خاصة مؤكدة  وكل هذه البشارات النبو
ال ق كما ؛لحقيقة البشارات القرآنية العامة في شأن الشهداء منهم

 ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: تعالى

ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :، وقال للمؤمنين﴾ڻ ۀ ۀ ہ

 !﴾ڀ ڀ ٺ پ پ ڀ ڀ

دة، لبيان حقيقة المحبة والولاية والشها ؛وهذا أوان الشروع في هذا الجزء
بيان أسبابها وموجباتها،  والبشرى بها، كما وردت في الكتاب والسنة، و
بعين على ما كان منها في  مرتبا على الأبواب، واقتصرت في الأر

يح في يث فيهما فمن الصحالصحيحين، أو في أحدهما، إلا أن لا أجد الحد
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بعين من الشواهد المرفوعة ما يؤكد تواتر  غيرهما، وقد زدت على الأر
ى الحديث أو شهرته، ومن الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين ما يؤكد المعن

الذي تدل عليه، وجعلت الاستدلال بآيات القرآن أصلا، وصحيح السنة 
 بيانا لها وفصلا:

 

يمان والعمل الصالح لتحقق المحبة الإلهية للعب الأول:الباب   د:اشتراط الإ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿ :قال تعالى

يم]﴾ڀ پ  .[سورة مر

 

 يحببهم(.معنى الود قال: )يحبهم و عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في  -
 .رواه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد حسن

 

 ﴾پ پ پ پ ﴿: تعالى عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله -
لود )ا :قال: )محبة في الناس في الدنيا(، وفي رواية عن ابن عباس أيضا

 رواه عنه الطبري بأسانيد صحيحة. من المسلمين في الدنيا(.
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :عن قتادة، في قوله -

يمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان  :قال ﴾ پ پ پ )في قلوب أهل الإ
 كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الل  ه، إلا أقبل الل  ه بقلوب المؤمنين إليه،

 رواه الطبري بإسناد صحيح. حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم(.

 
يد، قال: قال ابن المنكدر لأبي حازم: -  ا أبا حازم ي)عن عبد الرحمن بن ز

ني فيدعو لي بالخ ير ما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيرا ما أكثر من يلقا
 قط؟

قال له أبو حازم: لا تظن أن ذلك من عملك، ول كن انظر الذي ذلك 

يد  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿من قبله فاشكره، وقرأ ابن ز

 رواه أبو نعيم في الحلية.. (﴾پ پ پ پ
 

يل القرآن  (:1٥1/ 8) بن عبد البر في الاستذكارقال ا )قال أهل العلم بتأو
يحببهم  -عن هذه الآية- منهم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: يحبهم و

 إلى الناس(.



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )وفيه أن الود والمحبة بين الناس يبتدئها الل  ه(: 1٤9/ 11) وقال في التمهيد

يبسطها، والقرآن يشهد بذلك قال الل  ه عز وجل  ٱ ٻ ٻ  ﴿و

 .﴾ٻ ٻ پ پ پ پ

يحببهم إلى الناس    ...قال المفسرون: يحبهم و

بيع بن أنس  وذكر سنيد في تفسيره: حدثنا حجاج، عن أبي جعفر، عن الر
قال: إذا أحب الل  ه عبدا ألقى له مودة في قلوب أهل السماء، ثم ألقى له 

 مودة في قلوب أهل الأرض.

ين،   يد، عن هشام، عن حفصة بنت سير قال سنيد: وحدثنا حماد بن ز
ياد، عن كعب قال: والل  ه ما استقر لعبد ثناء في أهل الدنيا  بيع بن ز عن ر

 حتى يستقر له في السماء.

قال سنيد: وحدثني شيخ، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن  
باح، عن كعب قال: قرأت في التوراة أنه لم تكن محبة  عبد الل  ه ابن ر

نزلها على أهل السماء، لأحد من أهل الأرض إلا كان بدؤها من الل  ه ي
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ٻ  ٱ﴿ :ثم ينزلها على أهل الأرض، ثم قرأت القرآن فوجدت فيه

 (.﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 

سبيله  والجهاد في ملسو هيلع هللا ىلصاشتراط أن يكون حب الل  ه ورسوله  الثاني:الباب 
يمان والمحبة الإلهية:  أشد مما سواهما لتحقق الإ

چ  ﴿  :، وقال سبحانه[1٦٥:البقرة]﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿: قال تعالى

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

بة]﴾ڱ  .[11:التو
 

قال: )ثلاث من  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول الل  ه    عن أنس بن مالك  -1
يمان أن يكون الل  ه ورسوله أحب إليه مما  :كن فيه وجد بهن حلاوة الإ

سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لل  ه، وأن يكره أن يعود في ال كفر كما 
 متفق عليه.يكره أن يوقد له نار فيقذف فيها(. 
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يمان  - يمان،  :(٥/ 1)قال البيهقي في شعب الإ )العاشر من شعب الإ

 ڇ چ﴿وهو باب في محبة الل  ه عز وجل، قال الل  ه عز وجل: 

، ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
يمان؛ لأن قوله:  فدل ذلك على أن حب الل  ه جل جلاله من الإ

يمان يحرك على حب الل  ه  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿ إشارة إلى أن الإ
يدعو إليه(.  جل جلاله، و

 

ق محبة الل  ه واتباع أصحابه لتحقملسو هيلع هللا ىلص : اشتراط اتباع النبي الثالثالباب 
 ورضوانه:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ :قال تعالى

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ چچ چ 

 .[عمران سورة آل]﴾ژڈ
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ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص وقال عن اتباع أصحابه

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

بة]﴾ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ![111:التو
 

  محمد، إنا  يا :ملسو هيلع هللا ىلصعن الحسن البصري قال: )قال قوم على عهد النبي

بنا! فأنزل الل  ه عز وجل: ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿نحب ر

لحبه، وعذاب من  اعلَم  ملسو هيلع هللا ىلص ه محمد ، فجعل اتباع نبي﴾ڃ ڃ ڃ 
 رواه الطبري عنه من طرق. خالفه(.

 

 ا على عهد )إن أقواما كانو :ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه بلفظ
يزعمون أنهم يحبون الل  ه، فأراد أن يجعل لقولهم تصديقا ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل  ه 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿ من عمل، فقال:

 تصديق لقولهم(.ملسو هيلع هللا ىلص ال: اتباع محمد ق ﴾چ چ

يمان ڦ ڦ ڦ  ﴿)قال الل  ه جل ثناءه:  :(٥/ 1) قال البيهقي في شعب الإ

 من موجبات محبة ملسو هيلع هللا ىلصفأبأن أن اتباع نبيه  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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يمانا، فقد وجب أن يكون حب الل  ه  ملسو هيلع هللا ىلصالل  ه، فإذا كان اتباع النبي  إ

يمانا، وقال الل  ه عز وجل:  چ چ چ ڇ ڇ  ﴿الموجب له إ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

فأبان  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ينبغي  فرض، وأنه لا بهذا أن حب الل  ه وحب رسوله، والجهاد في سبيله

بمثل ذلك جاءت السنة(.  أن يكون شيء سواه أحب إليهم منه، و

يمان  ، بهذا أن حب الل  ه ملسو هيلع هللا ىلص)فأبان المصطفى : (٦/ 1)وقال في شعب الإ
يمان، وأبان بما قبله أن ترك متابعته دل على خلاف ي ؛وحب رسوله من الإ

المحبة من  هالمحبة، وفي ذلك دلالة على وجوب المحبة، ووجوب ما تقتضي
 المتابعة والموافقة(.

 

 برجل يقرأ:    عن محمد بن كعب قال: مر عمر بن الخطاب 

ڀ  ﴿ حتى بلغ: ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿

بي  بن كعب! ﴾ڀ ، قال: وأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أ 
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فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه! فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصهذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم! قال: أنت سمعتها من رسول الل  ه 

قال: نعم! قال: لقد كنت أظن أنا رُفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا! فقال 

بي: بلى، تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة:  ڃ ڃ  ڄ ڄ ﴿أ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ﴿وفي سورة الحشر:  ،﴾ڃ 

وئ ۇئ ۇئ  ﴿، وفي الأنفال: ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ 

حسن  سنادإبرواه الطبري  (.﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
 عنه.

 

ياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي - خبرني أ عن أبي صخر حميد بن ز
يد الفتن، فقال: إن الل  ه قد غفر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أصحاب رسول الل  ه  ميع جلوإنما أر

 الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. وأوجب لهم ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

قلت له: وفي أي موضع أوجب الل  ه لهم الجنة في كتابهم قال: ألا تقرأ  

 الآية؟ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿
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ين الجنة والرضوان، وشرط على التابع ملسو هيلع هللا ىلصأوجب لجميع أصحاب النبي 
أن  ؛شرطا لم يشترطه فيهم قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم

 م بإحسان، يقول: يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهميتبعوه
 رواه أبو الشيخ الأصبهاني والواحدي في تفسيره بإسناد في غير ذلك(.

 حسن عنه.

 

يحبفي صفات المؤمنين الذين يحبهم الل  ه  الرابع:الباب   ونهم:و

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ﴿ :قال تعالى

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 .[المائدةسورة ]﴾ېۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

 

 قال لأبي موسى  ملسو هيلع هللا ىلص عن عياض بن غنم الأشعري، أن النبي

ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ الأشعري: )هم قوم هذا( يعني في قوله:

رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه  .﴾ہ
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 )هم قومك يا أبا موسى، وأومأ رسول الل  ه :ولفظه، وهو كما قالا، يالذهب
 بيده إلى أبي موسى الأشعري(. ملسو هيلع هللا ىلص

 

ر وأصحابه(، )هذا والل  ه أبو بك :عن الحسن البصري قال في تفسير الآية -
ه طرق رواه الطبري عن )نزلت في أبي بكر وأصحابه(. :عنه وفي رواية

 صحيحة.
 

وقد علم أن سيرتد مرتدون من  ،)أنزل الل  ه هذه الآية :عن قتادة قال -
إلا - ارتد عامة العرب عن الإسلام ملسو هيلع هللا ىلصالناس، فلما قبض الل  ه نبيه محمدا 

ين من عبد القيس  -ثلاثة مساجد: أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل البحر
 قالوا: نصلي ولا نزكي، والل  ه لا تغصب أموالنا! فكلم أبو بكر في ذلك فقيل

م لو قد فقهوا لهذا أعطوها أو: أدوها فقال: لا والل  ه، لا أفرق بين له: إنه
 ناهم عليه(!رض الل  ه ورسوله لقاتلشيء جمع الل  ه بينه، ولو منعوا عقالا مما ف

 رواه الطبري بإسناد صحيح.
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ه في على ثم وضعه للأنداء الل  ه بحب عبده في الملأ ا :الخامسالباب 
 الأرض بين عموم المؤمنين:

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ :تعالىقال 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 [.سورة غافر]﴾ەئ ې ې ى ى ائ ائ
 

يرة -1 ب قال: )إذا أح ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي    عن أبي صالح، عن أبي هر
يل، فينادي  يل: إن الل  ه يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبر الل  ه عبدا نادى جبر
يل في أهل السماء: إن الل  ه يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء،  جبر

 متفق عليه. ثم يوضع له القبول في أهل الأرض(.
 

 يل فيقول: إني  :زاد مسلم في رواية عنه )وإذا أبغض عبدا دعا جبر
يل، ثم ينادي في أهل السماء إن أب غض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبر

الل  ه يبغض فلانا فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في 
 الأرض(.
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  وزاد مسلم عن سهيل بن أبي صالح، قال: )كنا بعرفة، فمر عمر بن
يز وهو على الموسم  ينظرون  ناسفقام ال -وكان أميرا على المدينة  -عبد العز

يز، قال: وما  إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الل  ه يحب عمر بن عبدالعز
 فذكر الحديث(.  ...ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس

 

 يل:  :ورواه الترمذي وزاد في آخره )إذا أحب الل  ه عبدا نادى جبر
محبة في لإني قد أحببت فلانا فأحبه، قال: فينادي في السماء، ثم تنزل له ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ أهل الأرض، فذلك قول الل  ه:

يل: إني قد أبغضت فلانا، ﴾پ پ پ  ، وإذا أبغض الل  ه عبدا نادى جبر
 فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض(.

ه ، وزادها أبو عوانة في مستخرجقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
بو   حبوا الرجل عوام المسلمين إذا أب )باب: البيان في على صحيح مسلم، و

ياه، وكذلك إذا أبغضوا رجلا وإنه  المسلم أنهم يحبونه بحب الل  ه عز وجل إ
وأورد  ى(.رض إلا بعد ما يحبه الل  ه تعاللا يوضع لرجل مسلم القبول في الأ

يرة هذا.  تحته حديث أبي هر
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وفيه عن سهيل بن أبي صالح )كنت مع أبي غداة عرفة، وعمر بن عبد 
يز أمير الحاج، فمر بنا، فقلت: يا أبه، والل  ه إني لأرى الل  ه عز وجل الع ز

يحب عمر، قال: لم يا بني، قلت: لما جعل الل  ه عز وجل له في قلوب الناس 
يرة..( فذكر الحديث.  من المودة، فقال: إني سمعت أبا هر

)قال العلاء بن المسيب: قلت لسهيل: ما القبول؟ فقال: المودة من  
 الناس(.

)هذا كلام خرج على العموم، (: 111/ 11) ابن عبد البر في التمهيدال ق
بغض إليهم  يمان، و ومعناه الخصوص، أي حبب أهل الطاعة إلى أهل الإ

"القلوب أجناد مجندة ما  ملسو هيلع هللا ىلصأهل النفاق والعصيان، ودليل ذلك قوله 
بة  تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف"، وقال سعيد بن أبي عرو

عن قتادة قال: قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الل  ه إلا وشيبان 
يمان عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم.  أقبل الل  ه بقلوب أهل الإ

ياك، ول كن انظر   وقال عبد الل  ه بن مسعود: لا تسألن أحدا عن وده إ
ما في نفسك له فإن في نفسه مثل ذلك إن الأرواح جنود مجندة فما تعارف 

 تلف وما تناكر منها اختلف(.منها ائ
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)والمراد بالقبول في حديث الباب  (:1٦1/ 11) قال ابن حجر في الفتح
يؤخذ منه أن محبة  قبول القلوب له بالمحبة، والميل إليه، والرضا عنه، و
يده ما تقدم في الجنائز: أنتم شهداء الل  ه  يؤ قلوب الناس علامة محبة الل  ه، و

 في الأرض.

بمحبة المل والمراد بمحبة الل  ه ائكة إرادة الخ ير للعبد، وحصول الثواب له، و
بهم إليه ل كونه مطيعا  ين له، وميل قلو استغفارهم له، وإرادتهم خير الدار

لى ثلاثة أقسام والحب ع ...لل  ه، محبا له، ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخ ير
إلهي، وروحاني، وطبيعي، وحديث الباب يشتمل على هذه الأقسام 

يل والملائكة له حب الثل اثة، فحب الل  ه العبد حب إلهي، وحب جبر
 انتهى كلام ابن حجر.روحاني، وحب العباد له حب طبيعي( 

يمانيأن حب العباد له هنا المعتبر والصحيح  ا الطبعي ، لهو الحب الإ
لما يظهر  ؛كما يحب الوالد ولده، وإنما حب المؤمنين بعضهم بعضا في الل  ه

ٺ ٺ ﴿ ﴾ۈ ٴۇ ۋ  ﴿هم، وفضلهم من صلاحهم، وجهاد

 )لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا(! ﴾ٺ 
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  بان، عن النبي ا قال: )إن العبد ليلتمس مرضاة الل  ه فل ملسو هيلع هللا ىلصعن ثو
يل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا  يزال بذلك، فيقول الل  ه لج بر
يقولها حملة العرش،  يل: رحمة الل  ه على فلان، و وإن رحمتي عليه، فيقول جبر
يقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى  و

 اد حسن.رواه أحمد بإسنالأرض(. 

تمس )إن العبد يل :ورواه الطبراني في الأوسط وزاد في آخره ولفظه
يل، إن عبدي  مرضاة الل  ه عز وجل، فلا يزال كذلك. فيقول الل  ه: يا جبر

ي عليه.فلانا يلتمس أن يرضيني، فرضائي  : رحمة الل  ه ملسو هيلع هللا ىلصل قال: فيقول جبر
يقول الذين يلونهم، حتى يقوله هل أ على فلان، وتقول حملة العرش، و

هي الآية و ملسو هيلع هللا ىلصالسماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. فقال رسول الل  ه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿التي أنزل الل  ه عليكم في كتابه: 

، وإن العبد ليلتمس سخط الل  ه، فيقول الل  ه عز ﴾ پ پ پ پ
يل:  يل، إن فلانا يسخطني. ألا وإن غضبي عليه، فيقول جبر وجل: يا جبر

يقول حملة  يقول من دونهم، حتى يقغضب الل  ه على فلان، و وله العرش، و
 أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض(.
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  المقة في السماء، فإذا  :ملسو هيلع هللا ىلصعن أبي أمامة قال: قال رسول الل  ه(
أحب الل  ه عبدا قال: إني أحببت فلانا فأحبوه. قال: فتنزل له المقة في 

 رواه أحمد بإسناد حسن.أهل الأرض(. 

يك صيت هي المحبة وال المقة:الراوي للحديث: ) وزاد في رواية قال شر
يل: إني أحب فلانا فينادي  من السماء، فإذا أحب الل  ه عبدا قال لج بر
يكا قد قال: فينزل  يل إن الل  ه يمق، يعني: يحب، فلانا فأحبوه، أرى شر جبر
يل: إني أبغض فلانا  له المحبة في الأرض، وإذا أبغض عبدا قال لج بر

بكم يبغض فلانا فأبغضوه، قافأبغضه، قال: فينادي جب يل إن ر ل: أرى ر
يكا قد قال: فيجري له البغض في الأرض(.  شر

 

 في إلقاء الل  ه المحبة على عبده في الأرض: :دساسالالباب 
 .[٤9:طه]﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص قال تعالى عن موسى

 

 ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :عن سلمة بن كهيل وابن عباس في قوله ﴾ 
 حيح.رواه ابن أبي شيبة والطبري بإسناد ص عبادي(.قالا: )حببتك إلى 
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يمان والعمل الصالح على سمت المؤمن وعلى حب  السابع:الباب  أثر الإ
 المؤمنين له:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ﴿: قال تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[الفتحسورة ]﴾ڑڈ ژ ژ ڑ 

قال:  ﴾ٹ ٹ ٹ  ﴿ :، في قوله¶ عن ابن عباس -
 )السمت الحسن(.

ه الطبري روا ا الإسلام وسحنته وسمته وخشوعه(.وعن مجاهد عنه )سيم -
 عنه بإسناد حسن.

عن قتادة، أن عثمان بن عفان كان يقول: )ما من الناس عبد يعمل  -
رواه الطبري بإسناد  عمله(.خيرا، أو يعمل شرا، إلا كساه الل  ه رداء 

 صحيح إلى قتادة.
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عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن  -
مخلد وهو أمير بمصر: )سلام عليك، أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة 
الل  ه أحبه الل  ه، فإذا أحبه الل  ه حببه إلى عباده، وإن العبد إذا عمل بمعصية 

ر في الجامع رواه معم ل  ه، فإذا أبغضه الل  ه بغضه إلى عباده(.الل  ه أبغضه ال
 وابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح.

 

ه عاجل بشرى المؤمن في الحياة الدنيا بثناء المؤمنين علي :مناثالالباب 
 وشهادتهم له بالخ ير:

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿ :قال تعالى

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 [.٦٤]يونس:﴾ڄڦ
 

 أرأيت الرجل يعمل :ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قيل لرسول الل  ه    عن أبي ذر  -٤
يحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: )تلك عاجل بشرى  العمل من الخ ير، و

 في صحيحه.رواه مسلم   المؤمن(.
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 الشر:شهادة الج يران على جارهم بالخ ير أو  :التاسعالباب 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿قال تعالى 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 [.سورة النساء]﴾ ۆۆ 
 

قال: )ما من مسلم يموت فيشهد له  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي     عن أنس  -1
بعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين، إلا قال: قد قبلت علمكم فيه،  أر

 صحيحه.رواه أحمد وابن حبان في وغفرت له ما لا تعلمون(، 
 

يرة  -٥  قال )ما من عبد مسلم يموت، ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي     عن أبي هر
يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخ ير، إلا قال الل  ه عز وجل: قد 

إسناد رواه أحمد بقبلت شهادة عبادي على ما علموا، وغفرت له ما أعلم(. 
 حسن بشواهده.
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 :ملسو هيلع هللا ىلصالل  ه قال: قال رجل لرسول ،    عن عبد الل  ه بن مسعود  -٦
ت إذا سمع :ملسو هيلع هللا ىلص)كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي 

د فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون: ق ؛جيرانك يقولون: أن قد أحسنت
 رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. فقد أسأت(. ؛أسأت

 

ل  ه، رجل، فقال: )يا رسول ال ملسو هيلع هللا ىلصعن كلثوم الخزاعي قال: أتى النبي   -١
إذا أحسنت أني قد أحسنت، وإذا أسأت أني قد كيف لي أن أعلم 

قد ف ؛: إذا قال جيرانك: إنك قد أحسنتملسو هيلع هللا ىلصأسأت؟ فقال رسول الل  ه 
د رواه ابن ماجه بإسنا فقد أسأت(. ؛أحسنت، وإذا قالوا: إنك قد أسأت

 حسن. 

 

 : في خيار الأئمة وشرارهم بشهادة المسلمين لهم عليهم:العاشرالباب 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿ :قال تعالى

 [.111:عمران آل]﴾ٹ ٹ ٹ ٹ 
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قال: )خيار أئمتكم  ملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول الل  ه    عن عوف بن مالك  -8
يصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم ال يحبونكم، و ذين الذين تحبونهم و

يلعنونكم(.  يبغضونكم، وتلعنونهم و  ي صحيحه.رواه مسلم فتبغضونهم و
 

 ء )يجي :ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه    عن أبي سعيد الخدري
، فيقول نعم أي رب :نوح وأمته، فيقول الل  ه تعالى، هل بلغت؟ فيقول

هد لا ما جاءنا من نبي! فيقول لنوح: من يش :لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون
وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره:  ملسو هيلع هللا ىلصلك؟ فيقول: محمد 

 :والوسط ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وكذلك
 البخاري.رواه  العدل(.

 

 :يرعشر: البشارة بالجنة للمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون بالخ  الحاديالباب 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿: قال تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ  جئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

بة]﴾ڀٻ پ پ پ پ ڀ   [.سورة التو



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 53 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: قال تعالىو

 [11٤:البقرة]﴾ڦ

بة]﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿:  وقال   [.11٥:التو

 

 ؛)مروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا :، قال   عن أنس بن مالك  -9
قال: وجبت. ف ؛وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 

 ؛: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا   فقال عمر بن الخطاب
 م شهداء الل  هفوجبت له النار، أنت ؛فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا

 متفق عليه واللفظ للبخاري.في الأرض(. 

وجبت،  ملسو هيلع هللا ىلص فقال نبي الل  ه ؛)مر بجنازة فأثني عليها خيرا :ولفظ مسلم-
وجبت،  ملسو هيلع هللا ىلصفقال نبي الل  ه  ؛وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا

وجبت، وجبت، قال عمر: فدى لك أبي وأمي، مر بجنازة، فأثني عليها 
ر، بجنازة، فأثني عليها ش خير، فقلت: وجبت، وجبت، وجبت، ومر

م عليه : من أثنيتملسو هيلع هللا ىلصفقلت: وجبت، وجبت، وجبت؟ فقال رسول الل  ه 
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تم شهداء وجبت له النار، أن ؛وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا ؛خيرا
 الل  ه في الأرض، أنتم شهداء الل  ه في الأرض، أنتم شهداء الل  ه في الأرض(.

 

ي )أن جنازة مرت بالنب :ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أنس بلفظ -
وجبت،  ملسو هيلع هللا ىلص فقيل لها خيرا، وتتابعت الألسن لها بالخ ير. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ثم مرت جنازة أخرى، فقالوا لها شرا، وتتابعت الألسن لها بالشر. فقال 
 وجبت، أنتم شهداء الل  ه في الأرض(. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 

  أهل الجنة : ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه ¶ عن ابن عباس(
من ثناء الناس خيرا، وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه  من ملأ أذنيه

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن. من ثناء الناس شرا، وهو يسمع(.
 

  عن عمرو بن دينار قال: )ما من ميت يموت إلا وروحه في يد ملك
ينظر إلى جسده كيف يغسل، وكيف يكفن، وكيف يمشى به، فيجلس 

ير واه أبو نعيم ر ه: اسمع ثناء الناس عليك(.في قبره، يقال له وهو على سر
 في الحلية بإسناد صحيح.
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  عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه قال: )سمعت رسول الل  ه
ك أن تعلموا من الطائف: يوش - أو بالبناوة -يقول في خطبته بالنباوة  ملسو هيلع هللا ىلص

أهل الجنة من أهل النار، أو خياركم من شراركم، ولا أعلمه إلا قال: أهل 
الجنة من أهل النار. فقال قائل من المسلمين: بم يا رسول الل  ه؟ قال: بالثناء 

ه أحمد وابن روا سيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض(.الحسن، والثناء ال
 ماجه بإسناد صحيح.

 

 فقال:  بالنبأ أو بالنباوة من الطائف ملسو هيلع هللا ىلصخطبنا رسول الل  ه في رواية: و
قالوا:  .شراركم)توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، وخياركم من 
 ء الل  ه ابم يا رسول الل  ه؟ قال: بالثناء الحسن، والثناء السيء، أنتم شهد

 بعضكم على بعض(. 
 

 عاصم  رواه ابن أبي ض(.)الناس شهود بعضهم على بع :وفي رواية
حيح )هذا حديث ص :وقالفي الآحاد والمثاني، والحاكم في المستدرك 

مه معاذ، ، واسملسو هيلع هللا ىلصالإسناد، وقال البخاري: أبو زهير الثقفي سمع النبي 
 وإسناد الحديث صحيح، ولم يخرجاه(.
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  :ثنى في جنازة فأ ملسو هيلع هللا ىلصكنا مع رسول الل  ه )عن سلمة بن الأكوع قال
ول الل  ه، وجبت، قلنا: يا رس :ملسو هيلع هللا ىلصالقوم عليها ثناء حسنا، فقال رسول الل  ه 

وما وجبت؟ قال: أنتم شهداء الل  ه في الأرض، والملائكة شهداء الل  ه في 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ﴿السماء، فإذا شهدتم وجبت، ثم قال: 

ياني في مسنده والطبراني في ال كبير بإسناد . (﴾ې رواه الرو
   صحيح.

 

  يرة ذكر عنده رجل مات،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )إن النبي     عن أبي هر
جل وجبت، وذكر عنده ر ملسو هيلع هللا ىلصفقالوا خيرا، وأثنوا خيرا، فقال رسول الل  ه 
هداء وجبت، قال: أنتم ش ملسو هيلع هللا ىلصآخر، فقالوا شرا، وأثنوا شرا، فقال النبي 

 رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه.بعضكم على بعض(. 
 

 وأنتم الملائكة شهداء الل  ه في السماء ملسو هيلع هللا ىلص)فقال النبي  :وزاد النسائي ،
 شهداء الل  ه في الأرض(.  
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 ل رجل مات فأثني عليه شرا، فقا ملسو هيلع هللا ىلص)ذكر عند النبي  :وفي رواية
وجبت، وجبت، وذكر عنده رجل فأثني عليه خيرا، فقال:  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل  ه 

وجبت، وجبت، فقال رجل: وجبت وجبت، أي: ما تعنى بوجبت؟ 
ي مشكل رواه الطحاوي ف بعضكم شهداء على بعض(. :ملسو هيلع هللا ىلصول الل  ه فقال رس

 الآثار، والطبراني في الأوسط.

)وفي الحديث فضيلة هذه الأمة، (: 1٤1/ ٤)قال ابن حجر في الفتح 
وإعمال الحكم بالظاهر، ونقل الطيبي عن بعض شراح المصابيح قال ليس 

ق شخص نه في حمعنى قوله "أنتم شهداء الل  ه في الأرض" أن الذي يقولو
يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا 
العكس، بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة 

بالعكس.  كونه من أهل الجنة، و

وتعقبه الطيبي بأن قوله "وجبت" بعد الثناء حكم عقب وصفا مناسبا  
ة فيه هداء الل  ه في الأرض"؛ لأن الإضاففأشعر بالعلية، وكذا قوله "أنتم ش

يف؛ لأنهم بمنزلة عالية عند الل  ه فهو كالتزكية للأمة بعد أداء  للتشر
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ڤ  ﴿شهادتهم، فينبغي أن يكون لها أثر، قال وإلى هذا يومئ قوله تعالى 

 الآية. ﴾ڤ ڤ ڤ

قلت وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما روي عن جابر نحو حديث 
 أخرجه الحاكم. أنس بهذه الآية،

وقال النووي: قال بعضهم معنى الحديث أن الثناء بالخ ير لمن أثنى عليه 
أهل الفضل، وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير 

 مطابق فلا وكذا عكسه. 

لى ل  ه تعاوالصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم ال :قال
 دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانتكان ؛ الناس الثناء عليه بخ ير

أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام 
بهذا تظهر فائدة الثناء. انتهى.   يستدل به على تعيينها، و

بن حبان والحاكم  يده ما رواه أحمد و يؤ وهذا في جانب الخ ير واضح، و
يق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا "ما من مسلم يموت  من طر
بعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال  فيشهد له أر

 الل  ه تعالى قد قبلت قول كم وغفرت له ما لا تعلمون". 
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بعة، وفي إسناده ولأحمد من حديث  يرة نحوه، وقال ثلاثة بدل أر أبي هر
ر وأما جانب الش ...من لم يسم، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب

فظاهر الأحاديث أنه كذلك، ل كن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره 
على خيره، وقد وقع في رواية النضر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس 

ر"، لى ألسنة بني آدم بما في المرء من الخ ير والش"إن لل  ه ملائكة تنطق ع
واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون 

 ذلك من الغيب.. وهو أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة( انتهى.

 

له  أقل ما تثبت به الشهادة بالخ ير للمؤمن والبشارة عشر: نيالباب الثا
 بالجنة:  

 [.1:الطلاق]﴾ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ :الىقال تع

بة]﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿ : وقال  [.11٥:التو

 

عن أبي الأسود الديلي ظالم بن عمر، قال: قدمت المدينة، وقد وقع   -11
فأثني  ، فمرت بهم جنازة،   بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب
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 61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى : وجبت، ثم مر بأخرى فأثني عل   على صاحبها خيرا، فقال عمر
صاحبها  : وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على   صاحبها خيرا، فقال عمر 

شرا، فقال: وجبت، فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ 
بعة بخ ير، أدخله ال ملسو هيلع هللا ىلصقال: قلت كما قال النبي  ل  ه )أيما مسلم، شهد له أر

م نسأله ثلاثة. فقلنا: واثنان، قال: واثنان. ثم لالجنة. فقلنا: وثلاثة، قال: و
 رواه البخاري في صحيحه.عن الواحد(. 

 

 صلاة الل  ه وملائكته ورسوله على المؤمنين وعلى من عشر: الثالثالباب 
 له:وا عليه ودعوا شهد له المؤمنون بالخ ير ومن صل  

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت  ﴿ :قال تعالى

 [. الأحزابسورة ]﴾يثىت يت جث مث ىث 

بة]﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ :وقال لرسوله  [.11٤:التو
 

إذا دعي  ملسو هيلع هللا ىلص)كان رسول الل  ه  :عن أبي قتادة الأنصاري قال  -11
ي عليها غير قام فصلى عليها، وإن أثن ؛لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خير
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 60 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  رواه أحمد وابن حبان قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يصل عليها(. ؛ذلك
 صحيحه.

 

 سرور المؤمن بعمله الصالح: عشر: الرابعالباب 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :قال تعالى 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 [.سورة البقرة]﴾ڃڃ 
 

 يرة الرجل  ،، قال: قال رجل: )يا رسول الل  ه    عن أبي هر
له  :ملسو هيلع هللا ىلصيعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك؟ قال رسول الل  ه 

 رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. العلانية(.جران، أجر السر، وأجر أ
وقال الترمذي: )وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إذا اطلع 

 ملسو هيلع هللا ىلصعليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخ ير؛ لقول النبي 
"أنتم شهداء الل  ه في الأرض"، فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا، لما يرجو بثناء 

يعظم الناس ع ليه، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخ ير ليكرم على ذلك و
ياء.   عليه فهذا ر



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يُعمل بعمله فيكون 
 (.له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا

 

  عن كعب الأحبار، أنه قال: )إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند
به، فان إسناد رواه مالك في الموطأ ب ماذا يتبعه من حسن الثناء(.ظروا ر

 صحيح.

 

لمؤمن في افي البشارة باجتماع الحمد والأجر للعبد  عشر:خامس الالباب 
 عمله الصالح:

  عن بشر بن قيس التغلبي، قال كان بدمشق رجل من أصحاب
يقال له: ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس،  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير، حتى يأتي أهله، قال: فمر
بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك، 

ية، فقدمت، فجاء رجل منهم، فجلس في  ملسو هيلع هللا ىلصقال: بعث رسول الل  ه  سر
رأيتنا  فقال لرجل إلى جنبه: لو  ملسو هيلع هللا ىلصلمجلس الذي يجلس فيه رسول الل  ه ا

حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام 
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الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره، فسمع 
، ملسو هيلع هللا ىلصبذلك آخر، فقال: ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا، حتى سمع رسول الل  ه 

يحمد(. فق  ال: )سبحان الل  ه! لا بأس أن يؤجر و

يقول: )أنت  فرأيت أبا الدرداء سر   بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه، و
ني إ ؟ فيقول: نعم، فما زال يعيد عليه حتىملسو هيلع هللا ىلصسمعت ذلك من رسول الل  ه 

 حجر.رواه أبو داود وحسنه ابن  لأقول: ليبركن على ركبتيه(.

 

ب الشهادةالبشارة ب :السادس عشرالباب  إلحاق شفاعة الشهيد لأهله وو
ية آباءهم في الجنة:   الذر

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿:قال تعالى

 [.الطورسورة ]﴾ڳک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

يرة أبي عن -11  هيدالش تعدون ما: )ملسو هيلع هللا ىلص الل  ه رسول قال: قال ،    هر
 شهداء إن: قال هيد،ش فهو الل  ه سبيل في قتل من الل  ه، رسول يا: قالوا فيكم؟

 الل  ه سبيل يف قتل من: قال الل  ه؟ رسول يا هم فمن: قالوا لقليل، إذا أمتي
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 الطاعون في مات ومن شهيد، فهو الل  ه سبيل في مات ومن شهيد، فهو
يق ...شهيد فهو البطن في مات ومن شهيد، فهو  .مسلم واهر(. شهيد والغر

 

 ين، بنت حفصة عن  مات مب: مالك بن أنس لي قال: قالت سير
 الل  ه رسول الق: فقال: قالت بالطاعون،: قلت: قالت عمرة؟ أبي بن يحيى

 .مسلم رواه(. مسلم لكل شهادة الطاعون: )ملسو هيلع هللا ىلص
 

  عن نمران بن عتبة الذماري، قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن
ن ، وقالت: )أبشروا يا بني، فإني أرجو أأيتام صغار، فمسحت رءوسنا

تكونوا في شفاعة أبيكم، فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الل  ه 
و داود وابن رواه أب يقول: الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته(. ملسو هيلع هللا ىلص

 حبان في صحيحه.
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بع البشارة بالهداية والنجاة لمن آمن بالل  ه ورسوله وات :السابع عشرالباب 
 والسنة:الكتاب 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ﴿ :قال تعالى

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[الأعرافسورة ]﴾ڻڱ ڱ ں ں ڻ 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص، قال: خرج علينا رسول الل  ه    عن أبي شريح الخزاعي -1٤
روا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الل  ه، وأني رسول فقال: )أبشروا وأبش

الل  ه؟ قالوا: نعم، قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الل  ه، وطرفه بأيديكم، 
ه ابن حبان في ارو فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهل كوا بعده أبدا(.

 صحيحه.
 

 خطب الناس في حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ، ¶ عن ابن عباس
)يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا  :فقال
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ححه رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا وص (.ملسو هيلع هللا ىلصأبدا: كتاب الل  ه، وسنة نبيه 
 ووافقه الذهبي.

 

ئض البشارة بولاية الل  ه ومحبته ومعيته لمن أدى الفرا عشر: الثامنالباب 
 بالنوافل:واجتنب الكبائر واجتهد 

 ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ﴿: قال تعالى

 .[سورة يونس]﴾...ٺ ٿ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ﴿:وقال سبحانه

ٱ ٻ ٻ ٻ  حئجئ 

ٻ پ پ پ پ ڀ 

بةسورة ]﴾ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   [.التو

 

يرة  -11 : إن الل  ه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: )قال رسول الل  ه    عن أبي هر
فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب  ؛من عادى لي وليا

إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يده  بصره الذي يبصر به، و فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، و
ني التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ

دت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره لأعيذنه، وما ترد
 رواه البخاري في صحيحه. الموت وأنا أكره مساءته(.

 

 قال الل  ه :ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسول الل  ه ▲ عن عائشة( :
بتي، وما تقرب إلي عبدي  -آذى  أو -من أذل  لي وليا، فقد استحل محار

بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن 
سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 

لبيهقي رواه أحمد والطبراني وا لأنه يكره الموت، وأكره مساءته(.عن وفاته، 
ي يبصر )فإذا أحببته كنت عينه الت :وزاد –بإسناد حسن لغيره-الزهد في 

 بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به(.

 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجد عشر: البشارة بالنور التام يوم القيامة لمن سعى إلى المس التاسعالباب 
 في العشاء والفجر:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ :قال تعالى

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 [.الحديدسورة ]﴾ٹٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿:وقال

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

يمسورة ]﴾ڇڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   [.التحر
 

يدة   -1٥ ن في قال: )بشر المشائي ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي    الأسلميعن بر
رمذي بإسناد رواه أبو داود والت الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة(.

 حسن.
 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 69 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائين )بشر المش  :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول الل  ه ،   سعد عن سهل بن
واه ابن ر إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة(. -أو الظلام  -في الظلم 

يمة والحاكم في   صحيحيهما.خز
 

 ٻ پ  ﴿ :، في قوله عز وجل   عن عبد الل  ه بن مسعود

قال )يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، منهم من نوره مثل  ﴾پ پ 
بهاالجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره ع مه لى إ

يوقد أخرى(. حه رواه ابن أبي شيبة والحاكم في صحيحه وصح يطفئ مرة و
 الذهبي.ووافقه 

ن يصلي هاتي ملسو هيلع هللا ىلص)وقد كان النبي :(٤٥/ ٦) قال ابن رجب في فتح الباري
يؤخر العشاء الآخرة،  الصلاتين في الظلام، فإنه كان يغلس بالفجر غالبا، و
ولم يكن في مسجده حينئذ مصباح، فلم يكن يحضر معه هاتين الصلاتين 

نهما ع إلا مؤمن يحتسب الأجر في شهودهما، فكان المنافقون يتخلفون
يظنون أن ذلك يخفى على النبي  د في هذين وأيضا؛ فالمشي إلى المساج ملسو هيلع هللا ىلصو

الوقتين أشق؛ لما فيه من المشي في الظلم؛ ولهذا ورد التبشير على ذلك، 
 بالنور التام يوم القيامة من وجوه متعددة.



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدة..  من أجودها: ما خرجه أبو داود والترمذي من حديث بر

براهيم النخعي: كا لماء نوا يرون أن المشي إلى الصلاة في الليلة الظوقال إ
 موجبة. يعني: توجب لصاحبها الجنة(.

 

يمان لمن حافظ على  :ونشرالعالباب  البشارة بالهداية والشهادة بالإ
 المساجد:الصلوات في 

ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿ :قال تعالى

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

بةسورة ]﴾ۓۓ  [.التو
 

قال: )إذا  ملسو هيلع هللا ىلص ، عن رسول الل  ه   عن أبي سعيد الخدري  -1٦
يمان، قال الل  ه جل وعلا  رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا عليه بالإ

رواه  (.﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿
يمة وابن حبان والحاكم.  الترمذي وحسنه وصححه ابن خز

 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 70 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من صلى :  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه     عن أنس بن مالك(
بعين  اءة يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: برلل  ه أر

براءة من النفاق(.  واه البزار والترمذي بإسناد حسن.ر من النار، و

فته الركعة )من لم ت :اه عبد الرزاق بإسناد صحيح عنه موقوفا بلفظروو
براءة  بعين يوما، كتبت له براءتان: براءة من النار، و الأولى من الصلاة أر

 من النفاق(.

 

ظر البشارة لمن جلس في المسجد يذكر الل  ه ينت العشرون:الحادي والباب 
 الصلوات:

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت ﴿ :قال تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  يتمت ىت 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 [.النورسورة ]﴾ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل  هقال: صلينا مع ، ¶عن عبد الل  ه بن عمرو   -1١
وقد كاد يحسر  ملسو هيلع هللا ىلصالمغرب، فعقب من عقب، ورجع من رجع، فجاء 

ثيابه عن ركبتيه، وفي رواية: قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء، فجاء 
ين، وأشار  وقد حفزه النفس، رافعا إصبعه هكذا، وعقد تسعا وعشر

بك  مبإصبعه السبابة إلى السماء، وهو يقول: )أبشروا معشر المسلمين، هذا ر
قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة، يقول: هؤلاء عبادي 

يضة، وهم ينتظرون أخرى(.  رواه أحمد بإسناد صحيح. قضوا فر

 

يا الصالحة يراها المؤمن لنفس والعشرون: الثانيالباب  ه أو يراه البشارة بالرؤ
 غيره فيه:

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿:قال تعالى

ۉ ې ې ې ې ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 [.الفتحسورة ]﴾وئى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 73 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرة، قال: سمعت رسول الل  ه   -18  ملسو هيلع هللا ىلصعن سعيد بن المسيب: أن أبا هر
يا  يقول: )لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤ

 رواه البخاري في صحيحه. الصالحة(.
 

الستارة،  ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: )كشف رسول الل  ه ¶عن ابن عباس  -19
والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات 

يا الصالحة، يراها المسلم، أو تُرى له(.  النبوة إلا الرؤ
 

 ه الستر ورأسه معصوب في مرض ملسو هيلع هللا ىلص)كشف رسول الل  ه  :وفي لفظ
الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت، ثلاث مرات، إنه لم يبق من 

يا يراها العبد الصالح أو ترى له(. اه مسلم في رو مبشرات النبوة إلا الرؤ
 صحيحه.

 

 ن ع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: )سألت رسول الل  ه    عن عبادة بن الصامت

يا ا﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿قوله  ن راها المؤملصالحة ي؟ قال: هي الرؤ
 رواه الترمذي بإسناد صحيح. أو ترى له(.



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 74 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دي )لا نبوة بع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه    عن أبي الطفيل
يا الحسنة،  إلا المبشرات، قال: قيل: وما المبشرات يا رسول الل  ه؟ قال: الرؤ

يا الصالحة(.  رواه أحمد بإسناد صحيح.   أو قال: الرؤ
 

 ة )لا يبقى بعدي من النبو قال: ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي ▲ عن عائشة
يا  شيء، إلا المبشرات، قالوا: يا رسول الل  ه، وما المبشرات؟ قال: الرؤ

 رواه أحمد بإسناد صحيح. صالحة، يراها الرجل، أو ترى له(.ال
 

 بقيت  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي ▲ عن أم كرز قال: )ذهبت النبوة، و
 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. المبشرات(.

 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا الحسنة من المؤمن الصالح جزء من النب والعشرون: الثالثالباب  وة الرؤ
 الخفي:والوحي 

يا  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول الل  ه    عن أنس بن مالك  -11 قال: )الرؤ
بعين جزءا من النبوة(.  الحسنة، من الرجل الصالح، جزء من ستة وأر

 متفق عليه.
 

يا ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه    عن عبادة بن الصامت  -11  )رؤ
بعين جزءا من النبوة(.  متفق عليه. المؤمن جزء من ستة وأر

 

يا الصالحة  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه ¶ عن ابن عمر  -11 )الرؤ
 رواه مسلم في صحيحه. جزء من سبعين جزءا من النبوة(.

 

 ين العقيلي يا جزء ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي     عن أبي رز من  قال: )الرؤ
 ان في صحيحه.رواه ابن حب سبعين جزءا من النبوة(.

 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص، أنه سمع رسول الل  ه     عن جابر  -1٤ يقول: )رؤ
 رواه أحمد بإسناد حسن. المؤمن جزء من النبوة(.

 

ؤى التماس بشارات الوحي الخفي من السماء بالر والعشرون: الرابعالباب 
 الصادقة:

يرة  -11 )أن رسول الل  ه  :   عن مالك بن صعصعة، عن أبي هر
كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة  ملسو هيلع هللا ىلص

يا الصالحة(. يا، إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤ واه مالك في ر رؤ
 الموطأ وأبو داود وابن حبان في صحيحه.

 

 الصادقين:البشارة بصدق رؤى  والعشرون: الخامسالباب 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿: قال تعالى

بةسورة ]﴾چڃ  [.التو
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين، عن أبي   -1٥ يرةعن محمد بن سير قال:  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي    هر
يا أصدقكم  يا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤ )إذا اقترب الزمان لم تكد رؤ

بعين جزءا من النبوة(. يا المسلم جزء من خمس وأر  تفق عليه.م حديثا، ورؤ

 

ر من أحب لقاء الل  ه أحب الل  ه لقاءه والاستبشا والعشرون: السادسالباب 
 باللقاء عند الموت:

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ... ﴿قال تعالى: 

 [.الطورسورة ]﴾ۈئ
 

قال: )من أحب  ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي    عن عبادة بن الصامت  -1٦
لقاء الل  ه أحب الل  ه لقاءه، ومن كره لقاء الل  ه كره الل  ه لقاءه. قالت عائشة: 
إنا لنكره الموت، قال: ليس ذاك، ول كن المؤمن إذا حضره الموت بشر 

قاء الل  ه فأحب ل ؛برضوان الل  ه وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه
بتهوأحب الل  ه لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بشر بعذ فليس  ؛اب الل  ه وعقو

 ليه.متفق ع كره لقاء الل  ه وكره الل  ه لقاءه(.شيء أكره إليه مما أمامه، 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قال: )من أحب  ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي   عن أبي موسى الأشعري  -1١
 فق عليه.مت كره لقاء الل  ه كره الل  ه لقاءه(. لقاء الل  ه أحب الل  ه لقاءه، ومن

 

قاء )من أحب ل ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: قال رسول الل  ه ▲ عن عائشة  -18
الل  ه، أحب الل  ه لقاءه، ومن كره لقاء الل  ه، كره الل  ه لقاءه. فقلت: يا نبي 
الل  ه أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت، فقال: ليس كذلك، ول كن المؤمن 
إذا بشر برحمة الل  ه ورضوانه وجنته، أحب لقاء الل  ه، فأحب الل  ه لقاءه، 

 .ه لقاءه(، وكره الل   قاء الل  هوإن الكافر إذا بشر بعذاب الل  ه وسخطه، كره ل
 رواه مسلم.

 

يرة  -19  ، قال: قال رسول الل  ه    عن شريح بن هانئ، عن أبي هر
)من أحب لقاء الل  ه، أحب الل  ه لقاءه، ومن كره لقاء الل  ه، كره الل  ه  ملسو هيلع هللا ىلص

يرة  لقاءه(، قال شريح : فأتيت عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هر
 لك، فقد هلكنا، فقالت: إنحديثا إن كان كذ  ملسو هيلع هللا ىلصيذكر عن رسول الل  ه 

: ملسو هيلع هللا ىلص وما ذاك؟ قال: قال رسول الل  ه ملسو هيلع هللا ىلصالهالك من هلك بقول رسول الل  ه 
)من أحب لقاء الل  ه، أحب الل  ه لقاءه، ومن كره لقاء الل  ه، كره الل  ه 



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 
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 79 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقاءه(، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، فقالت: قد قاله رسول الل  ه 
وليس بالذي تذهب إليه، ول كن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر،  ملسو هيلع هللا ىلص

واقشعر الجلد، وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الل  ه، أحب 
 حه.رواه مسلم في صحي الل  ه لقاءه، ومن كره لقاء الل  ه، كره الل  ه لقاءه(.

 

معيته وصحبته وأطاعه ب ملسو هيلع هللا ىلصالبشارة لمن أحب النبي  والعشرون: السابعالباب 
 القيامة:يوم 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿:قال تعالى

 [.٦9النساء:]﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ : وقال

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 [.19الحديد:]﴾ٹ
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عن الساعة، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص)أن رجلا سأل النبي  :  أنس عن   -٤1
متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الل  ه 

 فقال: أنت مع من أحببت.  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

 ن أحببت.أنت مع م ملسو هيلع هللا ىلصقال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي 

، وأبا بكر، وعمر، وأرجو أن أكون معهم ملسو هيلع هللا ىلصقال أنس: فأنا أحب النبي  
ياهم، وإن   متفق عليه. لم أعمل بمثل أعمالهم(.بحبي إ

 

، قال: جاء رجل إلى رسول الل  ه    عن عبد الل  ه بن مسعود  -٤1
فقال: )يا رسول الل  ه كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟  ملسو هيلع هللا ىلص

 متفق عليه.  : المرء مع من أحب(.ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول الل  ه 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: جاء رجل إلى النبي  ،   عن أبي موسى الأشعري  -٤1
 ل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب(.)الرج :فقال

 متفق عليه.
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: قلت: )يا رسول الل  ه، الرجل يحب القوم لا    ذرعن أبي   -٤٤
قال: قلت:  .أحببتيستطيع أن يعمل بأعمالهم؟ قال: أنت يا أبا ذر مع من 

 رواه مسلم. فإني أحب الل  ه ورسوله. يعيدها مرة أو مرتين(.
 

)المرء مع : ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: قال رسول الل  ه   مالكعن أنس بن   -٤1
 رواه الترمذي وحسنه. من أحب، وله ما اكتسب(.

ت، )فإنك مع من أحبب :اه ابن حبان في صحيحه عن أنس بلفظوور
 ولك ما احتسبت(.

 

  قال: جاء أعرابي جهوري الصوت    عسالعن صفوان بن ،
 :ملسو هيلع هللا ىلص لل  هاقال: )يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول 

 رواه الترمذي وصححه، وابن حبان في صحيحه. المرء مع من أحب(.
 

  ن : )العبد مع ميقول ملسو هيلع هللا ىلص، قال: سمعت رسول الل  ه    جابرعن
 رواه أحمد بإسناد حسن. أحب(.
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 البشارة بالجنة لمن مات مؤمنا صادقا لا يشرك والعشرون:الباب الثامن 
 شيئا:بالل  ه 

ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿: قال تعالى

 [.18النساء:]﴾ے

 

)أتاني آت من  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: قال رسول الل  ه   ذر عن أبي   -٤٥
بي، فأخبرني  ه شيئا أنه: من مات من أمتي لا يشرك بالل    -أو قال: بشرني-ر

 دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق(.

يل فبش :وفي لفظ متفق  متك(.رني(، وفي لفظ )فقال: بشر أ)أتاني جبر
 عليه.

 

 البشارة بعدم دخول العبد المؤمن النار: والعشرون:الباب التاسع 
قال ومعاذ رديفه على  ملسو هيلع هللا ىلص)أن النبي  :    عن أنس بن مالك  -٤٦

الرحل: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الل  ه وسعديك، قال: يا معاذ، 
قال: لبيك يا رسول الل  ه وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله 
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إلا الل  ه وأن محمدا رسول الل  ه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الل  ه على النار، 
. وأخبر وا(الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلقال يا رسول الل  ه: أفلا أخبر به 

 متفق عليه.. بها معاذ عند موته تأثما

 

، قال: كنت ردف   معاذ وعن عمرو بن ميمون، عن   -٤١
على حمار، فقال: )يا معاذ، هل تدري حق الل  ه على عباده، وما  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي

 دحق العباد على الل  ه؟، قلت: الل  ه ورسوله أعلم، قال: فإن حق الل  ه على العبا
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الل  ه أن لا يعذب من لا 

، يشرك به شيئا، فقلت: يا رسول الل  ه أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم
 متفق عليه. فيتكلوا(.

 

يرةعن أبي  -٤8 عنا ، مملسو هيلع هللا ىلص، قال: )كنا قعودا حول رسول الل  ه    هر
طأ علينا، بين أظهرنا، فأبمن  ملسو هيلع هللا ىلصأبو بكر، وعمر في نفر، فقام رسول الل  ه 

وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت 
ه حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت ب ملسو هيلع هللا ىلصأبتغي رسول الل  ه 

بيع يدخل في جوف حائط من بئر  هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ر
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بيع الجدول-خارجة  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص ل  هفاحتفزت، فدخلت على رسول ال -والر
يرة؟ فقلت: نعم يا رسول الل  ه، قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين  أبو هر
أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت 
أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء 

يرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب نعلي هاتين، ب الناس ورائي، فقال: يا أبا هر
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الل  ه مستيقنا بها قلبه، 
فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا 

يرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الل  ه  شهد أن ، بعثني بهما من لقيت يملسو هيلع هللا ىلصهر
ر بيده بين ثديي لجنة، فضرب عملا إله إلا الل  ه مستيقنا بها قلبه، بشرته با

يرة، فرجعت إلى رسول الل  ه   ملسو هيلع هللا ىلصفخررت لاستي، فقال: ارجع يا أبا هر
 ملسو هيلع هللا ىلصفأجهشت بكاء، وركبني عمر، فإذا هو على أثري، فقال رسول الل  ه 

يرة؟ قلت: لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب  ما لك يا أبا هر
بة خررت لاستي، قال: ارجع، فقال  : يا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل  ه بين ثديي ضر

عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الل  ه، بأبي أنت، وأمي، أبعثت 
يرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله إلا الل  ه مستيقنا بها قلبه بشره  أبا هر
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بالجنة؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، 
 مسلم.رواه  .: فخلهم(ملسو هيلع هللا ىلصفخلهم يعملون، قال رسول الل  ه 

 

عي نفر وم ملسو هيلع هللا ىلص)أتيت النبي  :قال ،   الأشعريعن أبي موسى   -٤9
بشروا من وراءكم، أنه من شهد أن لا إله إلا الل  ه  من قومي فقال: أبشروا و

استقبلنا نبشر الناس، ف ملسو هيلع هللا ىلصصادقا بها دخل الجنة، فخرجنا من عند النبي 
ا رسول فقال عمر: ي ملسو هيلع هللا ىلصفرجع بنا إلى رسول الل  ه    الخطاب عمر بن 

 (.ملسو هيلع هللا ىلصالل  ه، إذا يتكل الناس؟ قال: فسكت رسول الل  ه 

بشروا الناس: من قال: لا إله إلا الل  ه صادقا بها  :وفي لفظ )أبشروا و
روه، فردهم فبش   عمر دخل الجنة. فخرجوا يبشرون الناس، فلقيهم 

من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ قال:  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول الل  ه 
 رواه أحمد بإسناد صحيح. إذا يتكل الناس يا رسول الل  ه(.
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 الباب الثلاثون: البشارة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الل  ه:
)من كان  :ملسو هيلع هللا ىلص ، قال: قال رسول الل  ه   جبلعن معاذ بن   -11

 رواه أبو داود وصححه الحاكم. آخر كلامه لا إله إلا الل  ه دخل الجنة(.

هذا  )وأحاديث :كلمة الإخلاص" قال الحافظ ابن رجب في "تحقيق
أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، أو لم  :الباب نوعان

يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد 
به بالنار،  الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنو

لا يمنعان من دخول الجنة مع  وحديث أبي ذر معناه: أن الزنى والسرقة
ية فيه، ليس فيه أن لا يعذب يوما عليهما مع  التوحيد، وهذا حق لا مر

 التوحيد.

والثاني: ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود  
فيها، أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك 

بهم، ثم يخرجون بشفاعةالأعلى يدخله كثير م  ن عصاة الموحدين بذنو
برحمة أرحم الراحمين وفي الصحيحين: إن الل  ه تعالى يقول:  الشافعين و

 "وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الل  ه"..(.
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برسولك، وصدقنا بوعدك، وقبلنا بشارتك، ورضينا  فاللهم إنا آمنا بك و
بم بالإسلام دينا، و با، و ا حمد رسولا ونبينا، وأحببناك، وأحببنبك ر

رسولك، فاجعلنا ممن أحببتهم، ورضيت عنهم، وممن ختمت لهم بخاتمة 
، االسعادة، مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالح ين، ووالدين

 ، والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين آمين. اوأهلين

 تم هذا الجزء 
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 إسطنبول -في بشاك شهير 
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 .وصلى الل  ه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 3 ........................................................................................................... مقد مة

يمان والعمل الصالح لتحقق المحبة الإلهية للعبد: الباب الأول:  33 ............... اشتراط الإ

ا سواهما والجهاد في سبيله أشد ممملسو هيلع هللا ىلص اشتراط أن يكون حب الل  ه ورسوله  الباب الثاني:
يمان والمحبة الإلهية  33 ........................................................................... لتحقق الإ

 33 ......... وانهواتباع أصحابه لتحقق محبة الل  ه ورضملسو هيلع هللا ىلص اشتراط اتباع النبي الباب الثالث: 

يحبونهمالباب الرابع:   04 .................................. في صفات المؤمنين الذين يحبهم الل  ه و

نداء الل  ه بحب عبده في الملأ الأعلى ثم وضعه له في الأرض بين عموم الباب الخامس: 
 03 ....................................................................................................... المؤمنين

 04 .....................................في إلقاء الل  ه المحبة على عبده في الأرضالباب السادس: 

يمان والعمل الصالح على سمت المؤمن وعلى حب المؤمنين لهالباب السابع:   04 .... أثر الإ

الخ يرعاجل بشرى المؤمن في الحياة الدنيا بثناء المؤمنين عليه وشهادتهم له بالباب الثامن: 
 ................................................................................................................. 04 

 34 ...................................... شهادة الج يران على جارهم بالخ ير أو الشرالباب التاسع: 

 35 ......................... في خيار الأئمة وشرارهم بشهادة المسلمين لهم عليهم الباب العاشر:

 33 ................ البشارة بالجنة للمؤمنين ولمن شهد له المؤمنون بالخ ير الباب الحادي عشر:

 34 ............ أقل ما تثبت به الشهادة بالخ ير للمؤمن والبشارة له بالجنة الباب الثاني عشر:



للمؤمنني والشهادة البشارة يف األربعني جزء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 89 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صلاة الل  ه وملائكته ورسوله على المؤمنين وعلى من شهد له المؤمنون الباب الثالث عشر:
 34 ....................................................................... بالخ ير ومن صل وا عليه ودعوا له

 35 .................................................... سرور المؤمن بعمله الصالحالباب الرابع عشر: 

 33 ...... مله الصالحلمؤمن في عافي البشارة باجتماع الحمد والأجر للعبد الباب الخامس عشر: 

ية آباءهم في  الباب السادس عشر: بشفاعة الشهيد لأهله وإلحاق الذر البشارة بالشهادة و
 33 ........................................................................................................... الجنة

نةالبشارة بالهداية والنجاة لمن آمن بالل  ه ورسوله واتبع الكتاب والسالباب السابع عشر: 
 ................................................................................................................. 33 

بائر البشارة بولاية الل  ه ومحبته ومعيته لمن أدى الفرائض واجتنب الك لباب الثامن عشر:ا
 33 ............................................................................................ واجتهد بالنوافل

اء والفجرالبشارة بالنور التام يوم القيامة لمن سعى إلى المساجد في العشالباب التاسع عشر: 
 ................................................................................................................. 34 

يمان لمن حافظ على الصلوات في المساج الباب العشرون: دالبشارة بالهداية والشهادة بالإ
 ................................................................................................................. 44 

 45 ... البشارة لمن جلس في المسجد يذكر الل  ه ينتظر الصلوات الباب الحادي والعشرون:

يا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو يراه غيره في الباب الثاني والعشرون:  43 ... هالبشارة بالرؤ

يا الحسنة من المؤمن الصالح جزء من النبوة والوحي الخفي الباب الثالث والعشرون: الرؤ
 ................................................................................................................. 43 

 43 ... التماس بشارات الوحي الخفي من السماء بالرؤى الصادقة الباب الرابع والعشرون:
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 43 ...................................البشارة بصدق رؤى الصادقين الباب الخامس والعشرون:

من أحب لقاء الل  ه أحب الل  ه لقاءه والاستبشار باللقاء عند الباب السادس والعشرون: 
 44 ......................................................................................................... الموت

ه يوم القيامةوأطاعه بمعيته وصحبت ملسو هيلع هللا ىلصالبشارة لمن أحب النبي لباب السابع والعشرون: ا
 ................................................................................................................. 44 

 43 .... البشارة بالجنة لمن مات مؤمنا صادقا لا يشرك بالل  ه شيئا الباب الثامن والعشرون:

 43 ........................... البشارة بعدم دخول العبد المؤمن النار الباب التاسع والعشرون:

 43 .................................. البشارة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الل  ه الباب الثلاثون:

 

 
 


