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 من ينشرح حديث

 من أحب لقاء هللا أحب هللا لقائه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقائهابب: 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار

 :أوالا 

 اء هللا أحب هللا لقائه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقائهابب: من أحب لق

َوَمْن َكرَِه ، ِلَقاَءهُ َأَحبَّ هللاُ ، َمْن َأَحبَّ ِلَقاَء هللاِ » عبادة بن الصامت  حديث
 «َكرَِه هللاُ ِلَقاَءهُ ،  ِلَقاَء هللاِ 

  -:قدمةامل
نْ  َر ُُمْرَاٍة َواْجَعْلُه مِّ دُّ الن ِّْسَيانِّ تَ ُقوُل: ذََكْرتُُه ذِّْكَرى َغي ْ الذَّالِّ َك َعَلى )ذُْكٍر( َو )ذِّْكٍر( بَِّضم ِّ )الذ ِّْكُر( َو )الذ ِّْكَرى( َو )الذُّْكَرُة( ضِّ

يُت َوالث ََّناُء. قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل: }ص َواْلُقْرآنِّ ذِّي الذ ِّْكرِّ{ ]ص:  . َو )الذ ِّْكُر( الص ِّ َْعًنى و)الت َّْوبَُة(  [ َأْي ذِّي الشََّرفِّ 1وََكْسرَِّها ِبِّ
ُ َعَلْيهِّ َوف ََّقُه  ْوُب( ََجُْع تَ ْوبَةٍ الرُُّجوُع َعنِّ الذَّْنبِّ َوََببُُه قَاَل َو )تَ ْوبَةى( أَْيضىا. َوقَاَل اْْلَْخَفُش: )الت َّ  َو )اْلَمَتاُب( الت َّْوبَُة َو )ََتَب( اَّللَّ

َْعًنى )فَ َغَفَر( َلُه مِّْن ََببِّ َضَربَ  .ََلَا ْن َذنْبِّهِّ ِبِّ ( َو )َمْغفَِّرةى( أَْيضىا. َو )اْغتَ َفَر( ، َو )اْستَ ْغَفَر( اَّللََّ لَِّذنْبِّهِّ َومِّ ثْ ُلُه َو )ُغْفرَاًنى َذنْ ُبُه مِّ
تَ ْيِّ  عن الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار وكل ذلك إمنا يقوم به فالباب يتحدث  "1" فَ ُهَو )َغُفوٌر( َواْلَْْمُع )ُغُفٌر( بَِّضمَّ

من النعيم يفرح املؤمن عند موته بلقاء ربه إذا بشر ِبا له ورأى ما وعد من قبل حىت إذا وافته املنية  العبد طيلة حياته الدنيا
وضده من   " 2"  .عنده وحيب لقاء هللا لذلك. وتقول جنازته وهي حممولة: قدموين قدموين ملا ترجو من رمحة هللا وفضله

 .فيكره هللا لقاءه -ملا يراه من سوء املنقلب -كان على غري ذلك من اللهو يف الدنيا فيكره لقاء هللا 

  

 

                                                            

ه  / 1420 ،الدار النموذجية -املكتبة العصرية  ،بريوت ،5خمتار الصحاح )ط ،الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكرزين  ،الرازي-1
  112م ( ص1999

دار الصميعي،  ،اململكة العربية السعودية ،4الدروس اليومية من السنن واْلحكام الشرعية ) ط  ،راشد بن حسي ،العبد الكرمي - 2
 495( ص  م 2010 - ه  1431
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  -:موضوع احلديث وعنوانه
ويف صحيح مسلم  " 1 " من أحب لقاء هللا أحب هللا لقائهيف صحيح البخاري حتت كتاب الرقاق َبب  احلديثورد هذا 

"  2"  الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار َبب من أحب لقاء هللا أحب هللا لقائه ومن كره لقاء هللا كره هللا لقائه حتت كتاب
ويف سنن الرتمذي حتت أبواب اْلنائز َبب فيمن  " 3"  ويف سنن النسائي حتت كتاب اْلنائز َبب فيمن أحب لقاء هللا

  ." 5" حتت كتاب الزهد َبب ذكر املوت واالستعداد ويف سنن ابن ماجة "  4"  أحب لقاء هللا أحب هللا لقائه

  -الراوي األعلى للحديث: 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف بن هو  :بادة بن الصامت ع

شهد بدرا و ما بعدها من املشاهد وكان أحد  :يكًن أبيب الوليد مناقبه، عمرو بن عوف بن اخلزرج اْلنصاري  اخلزرجي  
    " 6"  وثالثي َبلر ملة سنة أربع تويف روى الكثري من اْلحاديث النقباء ليلة العقبة

 وابي هريرة ، وابي موسى األشعري ، وهلذا احلديث شواهد وهم عائشة 

   

 

 

                                                            

اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه  ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا ،البخاري اْلعفي - 1
 106ه  ( ص 1422 ،دار طوق النجاة ،8ج  ،1"صحيح البخاري" ) ط 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل  ،: حممد فؤاد عبد الباقياحملقق ،رييمسلم بن احلجاج أبو احلسن القش ،النيسابوري - 2
 2067 - 2065دار إحياء الرتاث العريب ( ص  ،إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )بريوت

 ،حلب ،4ج ،2اجملتىب من السنن = السنن الصغرى للنسائي ) ط ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي - 3
 9( ص1986 – 1406 ،مكتب املطبوعات اإلسالمية

" 2، 1د حممد شاكر "ج  أمح سنن الرتمذي حتقيق وتعليق: ،حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، ابو عيسى - 4
 " 3وحممد فؤاد عبد الباقي " ج  

ه   1395 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر ،3ج  ،2) ط "5، 4وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف اْلزهر الشريف " ج  
 371م ( ص 1975 -
دار إحياء الكتب العربية( ص  ،2سنن ابن ماجه ) ج  ،اد عبد الباقيحتقيق: حممد فؤ  ،ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، - 5

1425 
دار الكتب  ،بريوت ،3ج ،1اإلصابة يف متييز الصحابة ) ط ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ،العسقالين - 6

 507ه  ( ص  1415 ،العلمية
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  -:ختريج احلديث
  ( 1066،  3( و الرتمذي ) 6507،  8روى هذا احلديث البخاري  ) ،( 2683، 4( ومسلم )2309،  4 )

عن عبادة بن الصامت عن النيب  بن مالك ( عن طريق قتادة عن أنس 1837،  4)، (  1836،  4والنسائي )
 

  ( عن طريق ابو أسامة َعْن بُ َرْيدٍ  2686،  4( ومسلم )  6508،  8روى هذا احلديث البخاري ) ، َِّعْن َأيب
  َعنِّ النَّيبِّ ِّ ، َعْن َأيبِّ ُموَسى، بُ ْرَدةَ 

 ( 4264،  2( وابن ماجة ) 1067،  3( والرتمذي ) 2684،  4روى هذا احلديث مسلم ) ( 4والنسائي ،
 عن النيب عن طريق قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن هشام عن عائشة  ( 1838

 ( عن طريق عبثر  1834،  4( والنسائي ) 2685،  4روى هذا احلديث مسلم ) ٍَعْن ، َعْن َعامِّرٍ ، َعْن ُمَطر ِّف
  َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة عن النيب ، ُشَرْيحِّ ْبنِّ َهانِّئٍ 

 َبةَ  االمام مسلم برواية عن ابو بكر بن انفرد ثَ َنا َعلِّيُّ ْبُن ُمْسهِّرٍ ، َأيبِّ َشي ْ ءَ ، َحدَّ َعْن ُشَرْيحِّ ْبنِّ ، َعنِّ الشَّْعيبِّ ِّ ، َعْن زََكرِّايَّ
  عن النيب  َعْن َعائَِّشةَ ، َهانِّئٍ 

  َمِّ ،  َأمْسَعُ انفرد االمام النسائي برواية عن احلارث ْبُن مِّْسكٍِّي قِّرَاَءةى َعَلْيهِّ َوَأًن ح َوأَنْ َبَأًَن ، َحدََّثينِّ َمالِّكٌ ، َعْن اْبنِّ اْلَقاسِّ
َبةُ  ثَ َنا اْلُمغِّريَةُ ، قُ تَ ي ْ   َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة عن النيب ، َعْن اْْلَْعرَجِّ ، َعْن َأيبِّ الز ًَِّندِّ ، قَاَل: َحدَّ

 

  -:غريب احلديث
بُوا  {خمتلفة فيطلق ويراد به البعث ومنه قوله تعاَل  نٍ القاء هللا يطلق ويراد به مع    بِِلَقاِء اَّللَِّ َوَما َكانُوا َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ

َمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء اَّللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ ََلٍت َوُهَو  { ومنه قوله تعاَل، ويطلق ويراد به املوت "  1"  }ُمْهَتِديَن 
ِميُع اْلَعِليُم  ، وليسا املرادين هنا  " 3 " } ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمََلِقيُكمْ  { تعاَل وقوله " 2"  }السَّ

تقول يف فعائشة ، وليس الغرض منه املوت ، وطلب ما عند هللا ، ولكن املراد منه هنا املصري اَل الدار اآلخرة 
ولكنه معرتض دون الغرض املطلوب فيجب أن يصري " أي إن املوت غري اللقاء  روايتها الثالثة " واملوت قبل لقاء هلل

يف الرواية الرابعة ملن  فتقولأن املراد بلقاء هللا املوت  وتنفي عائشة  ل اَل الفوز َبللقاءعليه وحيتمل مشاقه حىت يص
َشَخَص اْلَبَصُر " بفتح الشي و اخلاء " ليس َبلذي تذهب اليه ولكن إذا  :قال َلا ليس منا أحد إال وهو يكره املوت

                                                            

 45 :سورة يونس -1
 5سورة العنكبوت  - 2
 8سورة اْلمعة  - 3

 



 

5 
 

فتح احلاء و سكون الشي وفتح الراء أي ترددت "وحشرج الصدر " ب-فلم يطرف، أي فتح احملتضر عينيه اَل فوق 
الروح يف الصدر وعال واخنفض واضطرب الشهيق والزفري واقشعرى اْللد أي قام شعره _وتشنجىت اْلصابع بفتح التاء 

هي حالة احملتضر وهذه الزايدة من كالم عائشة _رضي هللا عنها والنون املشددة بينهما شي أي تقبضت وهذه اْلمور 
هتا استنباطاى فكراهة املوت وشدته ليس املراد بلقاء هللا فإن هذا اليكاد خيلو منه أحد ولكن املذموم من ذلك _ ذكر 

إيثار الدنيا والركون اليها وكراهية ان يصري اَل هللا والدار اآلخرة وقد عاب هللا قوماى حبب الدنيا وقال النووي معًن 
تقبل فيها التوبة حيث ينكشف  رعاُ هي اليت تقع عند النزع يف احلالة اليت الأن احملبة والكراهة اليت تعترب ش :احلديث

  صائر اليه.هو  احلال للمحتضر ويظهر له ما

  -ألفاظ احلديث:
  -:المعنى اإلجمالي للحديث

لدنيا دار سجن للمؤمن ومزرعة اآلخرة فمن يعمل فيها مثقال ذرة من خري يره ومن يعمل مثقال ذرة من شر يره واملوت ا 
لكن قد تكون اليت بعد السجن دار عذاب وشقاء وجحيم وقد تكون ، َبب اخلروج من السجن اَل دار اآلخرة 

( َوأَنْ ُتْم 83فَ َلْواَل ِإَذا بَ َلَغِت احْلُْلُقوَم ) {النهاية دار سعادة وهناء ونعيم فالشقي يلهو يف الدنيا حىت إذا بلغ 
َر َمِديِننَي )85( َوََنُْن َأقْ َرُب ِإلَْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن اَل تُ ْبِصُروَن )84ِحيَنِئٍذ تَ ْنظُُروَن ) ُتْم َغي ْ ( 86( فَ َلْواَل ِإْن ُكن ْ

ُتْم َصاِدِقنَي ) فهل يستطيع احملتضر أن خيربكم ِبا يرى إنه يرى مقعده من اْلنة أو مقعده  }( 87تَ ْرِجُعونَ َها ِإْن ُكن ْ
من النار لكنه ختم على لسانه وقلبه فال ينطق وال يشري إنه إن كان شقيا كره املصري وكره الدار اآلخرة وقال 

وأما ، لنارأخروين أخروين إَل أين أذهب ؟ ال أحب أن أذهب ال أحب أن أذهب إَل قربي إنه حفرة من حفر ا
من املقربي فروح ورحيان وجنة نعيم يراها يف انتظاره فيحب لقاء هللا وحيب التقدم لآلخرة ويقول ملن حوله إن كان 

أسرعوا يب أسرعوا يب أسرعوا يب اَل قربي اَل روضة من رايض اْلنة يف هذه الساعة  - وإن كانوا ال يسمعون –
ومن كره لقاء هللا  ، لقاء هللا أحب هللا لقاءه وفتح له أبواب رمحته  احلرجة ويف هذه اللحظات الدقيقة من أحب
يف "تفسري عبد بن محيد": إذا أراد هللا بعبد خريىا  عن عائشة ))، كره هللا لقاءه وأعد له جزاء ما قدمت يداه 

ر ، قيض له قبل موته بعام ملكىا يسدده ويوفقه حىت يقال: مات فالن خبري ما كان ورأى ثوابه هترع فإذا ُحضِّ
وإذا أراد بعبد سوءىا قيض له قبل موته بعام شيطاًنى فأضله ، فذلك حي أحب لقاء هللا وأحب هللا لقاءه، نفسه

ر ورأى ما نزل به من العذاب تقلع نفسه فذلك حي ، وفتنه حىت يقول الناس: مات بشر ما كان عليه فإذا ُحضِّ
 .ويكره هللا لقاءه، يكره لقاء هللا
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}إَِّذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت يف تفسري قوله تعاَل:  -رضي هللا عنها  -قال لعائشة  -عليه السالم  -ابن جريج أنه وروى 
 } ُعونِّ مث ، إذا عاين املؤمن املالئكة قالوا له: نرجعك إَل الدنيا؟ فيقول: إَل دار اَلموم واْلحزان "1"قَاَل َرب ِّ اْرجِّ

ُعونِّ )الكافر فيقول:  وأما، يقول: قدماين إَل هللا قَاَل اْلُعَلَماءُ  " 2" أنتهى (( ..( َلَعل ِّي َأْعَمُل َصاحلِّىا{99}اْرجِّ
يَنئٍِّذ ُيْكَشُف اْلغِّطَاُء فََأْهُل السََّعاَدةِّ يُ َبشَّرُ  ْحتَِّضارِّ َواْلُمَعايَ َنةِّ َفحِّ ُه اَّللَُّ ََلُْم َوأَرَاَدُه َمْعًَن َهَذا احلَْدِّيثِّ عِّْنَد االِّ َا َأَعدَّ وَن ِبِّ

ْم َوُهَو َمْعًَن حَمَبَّتِّهِّ لَِّقاَءُهْم فَ يَ ْغَتبِّطُوَن وَ  َف فِّيهِّ يلِّ تِّْلَك اْلَكرَاَمةِّ َوَأْهُل الشََّقاَوةِّ ُكشِّ ُيَسرُّوَن بَِّذلَِّك َوحيِّبُّوَن اْلَمْوَت لَِّتْحصِّ
ْن تَ ْعذِّيبِّهِّ ََلُْم َوَاَّللَُّ تَ َعاََل قَ  رَاَد ّبِِّّْم اْلَعَذاَب َوُهَو ْد أَبْ َعَدُهْم َعْنُه َوأَ ََلُْم َعْن َحاَلِِّّْم َفَكرُِّهوا اْلُوُروَد َعَلى َرّب ِِّّْم َلمَّا تَ يَ قَُّنوا مِّ

ُر َشْرطِّيَّةٍ  َولَْيَس َمْعًَن احلَْدِّيثِّ َأنَّ َسَبَب ُحب ِّ اَّللَِّّ لَِّقاَء َهُؤاَلءِّ ُحب ُُّهْم َذلَِّك ، َمْعًَن ُكْرهِّهِّ لَِّقاَءُهْم َفَمْن ُهَنا َخرَبِّيٌَّة َغي ْ
ْم َوعِّْنَد َرّب ِِّّْم َكأَنَُّه ، َهتُ ُهْم َذلِّكَ َواَل َأنَّ َسَبَب َكرَاَهةِّ اَّللَِّّ لَِّقاَء َهُؤاَلءِّ َكرَا هِّ َفُة َحالِّ َهُؤاَلءِّ َوَهُؤاَلءِّ يفِّ أَنْ ُفسِّ َوَلكِّنَُّه صِّ

ْستِّْبَشارِّ  َه اَّللَُّ لَِّقاَءهُ قَاَل: َمْن َأَحبَّ لَِّقاَء اَّللَِّّ فَ ُهَو الَّذِّي َأَحبَّ اَّللَُّ لَِّقاَءُه َوَمْن َكرَِّه لَِّقاَء اَّللَِّّ فَ ُهَو الَّذِّي َكرِّ  فَ ُيْسَتَدلُّ َبِّ
هِّ بَ ْعَدَها َعَلى الشَّر ِّ  ْنكَِّماشِّ َها  -َوَقْد َفسََّرْت َعائَِّشُة ، اْلُمْحَتَضرِّ بَ ْعَد اْلُمَعايَ َنةِّ َعَلى اخلَْرْيِّ َوَبِّ ُ َعن ْ َي اَّللَّ احلَْدِّيَث  -َرضِّ

فَ َوَجَب الرُُّجوُع إلَْيهِّ َوقَاَل اْبُن َعْبدِّ اْلبَ ر ِّ بَ ْعَد نَ ْقلِّهِّ َهَذا اْلَمْعًَن َعْن  -لََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوسَ  -بَِّذلَِّك َوَرَوْتُه َعْن النَّيبِّ ِّ 
َنَّ َهَذا اَل َيَكاُد  َتُه؛ ْلِّ دَّ ْنُه َأَحدٌ َأْهلِّ اْلعِّْلمِّ َوقَاَل أَبُو ُعبَ ْيَدَة لَْيَس َوْجُهُه عِّْندِّي َكرَاَهَة اْلَمْوتِّ َوشِّ كِّْن َولَ ، خَيُْلو مِّ

رَ  ارِّ اآْلخِّ رَي إََل اَّللَِّّ َوالدَّ َها وََكرَاَهُتُه َأْن َيصِّ نْ َيا َوالرُُّكوُن إلَي ْ ْن َذلَِّك إيثَاُر الدُّ ُ َأنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َقْد اْلَمْكُروُه مِّ ةِّ قَاَل َوِمَِّّا يُ بَ ي ِّ
نْ َيا فَ َقاَل:  ُب ِّ احْلََياةِّ الدُّ َا{}إِّ َعاَب قَ ْومىا يفِّ كَِّتابِّهِّ حبِّ نْ َيا َواْطَمأَنُّوا ّبِّ حْلََياةِّ الدُّ  3 " نَّ الَّذِّيَن ال يَ ْرُجوَن لَِّقاَءًَن َوَرُضوا َبِّ

َن الَّذِّيَن َأْشرَُكوا يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو يُ َعمَُّر أَْلَف َسَنةٍ َوقَاَل "  َدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاسِّ َعَلى َحَياٍة َومِّ َوقَاَل "  4" { }َولََتجِّ
َمْت أَْيدِّيهِّْم{}َوال  َا َقدَّ ا ِبِّ َيةِّ "  5"  يَ َتَمن َّْونَُه أََبدى ْلَكرَاهِّ َيَة لِّل َِّقاءِّ اَّللَِّّ تَ َعاََل لَْيَسْت َبِّ قَاَل فَ َهَذا َيُدلُّ َعَلى َأنَّ اْلَكرَاهِّ

َرةِّ انْ تَ هَ ، لِّْلَمْوتِّ  نْ َيا إََل اآْلخِّ ْن الدُّ َيُة لِّلن َّْقَلةِّ مِّ َا ُهَو اْلَكرَاهِّ َْوتِّهِّ اَل بُدَّ َأْن ََيُوَت َوإِّْن  َوإِّمنَّ َي ِبِّ ى. َوقَاَل اْلَمازِّرِّيُّ: َمْن ُقضِّ
ُ َمْوَتُه َما َماَت َواَل َلقَِّيهُ  ا لَِّقاَء اَّللَِّّ َوَلْو َكرَِّه اَّللَّ قال ليس كذلك فأخرب النيب صلى هللا عليه وسلم أن  " 6"  َكاَن َكارِّهى

لقاءه وذلك أن املؤمن يؤمن ِبا أعد هللا للمؤمني يف اْلنة من الثواب اْلزيل اإلنسان إذا أحب لقاء هللا أحب هللا 
والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا وال يهتم ّبا ْلنه سوف ينتقل إَل خري منها فحينئذ حيب 
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تشوق إليه فيحب هللا لقاءه لقاء هللا والسيما عند املوت إذا بشر َبلرضوان والرمحة فإنه حيب لقاء هللا عز وجل وي
أما الكافر والعياذ َبهلل فإنه إذا بشر بعذاب هللا وسخطه كره لقاء هللا فكره هللا لقاءه وَلذا جاء يف حديث احملتضر 
أن نفس الكافر إذا بشرت َبلغضب والسخط تفرقت يف جسده وأبت أن خترج وَلذا تنزع النفس وح الكافر من 

سفود املبلول ِبعًن أنه يكره على أن خترج روحه وذلك ْلنه يبشر والعياذ َبهلل َبلشر جسده كما ينزع الشعر من ال
فهم  }ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة َبسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم{وَلذا قال هللا تعاَل 

شحيحون أبنفسهم والعياذ َبهلل ال يريدون أن خترج ولكن املالئكة تقول أخرجوا أنفسكم فإذا بشرت تفرقت يف 
اْلسد فينتزعها املالئكة كما ينتزع السفود من الصوف املبلول والعياذ َبهلل حىت خترج املهم أن املؤمن حيب لقاء هللا 

 لقاءه سيما عند املوت فيحب هللا حيب النعيم فهو حيب لقاء هللا والحيب ثوابه حيب جنته  ْلنه حيب هللا عز وجل
 "1  " 

  -:األحكام الفقهية املستنبطة من احلديث

  كان مذموما ى ،  فمن كرهه إيثاراى للحياة على ما بعد املوت من نعيم اآلخرة ، أن كراهة املوت يف حال الصحة تفصيال ،
 أبن يتخلص من التبعات، كأن يكون مقصراى يف العمل مل يستعد له َبْلهبة   –املؤاخذة ومن كرهه خشية أن يفضي إَل 

حىت إذا أدركه ، لكن ينبغي ملن وجد ذلك أن يبادر إَل اْلخذ َبْلهبة ، فهو معذور ، كما جيب   .ويقوم أبمر هللا، 
 .من لقاء هللا تعاَل بل حيبه ملا يرجو بعده، املوت ال يكرهه 

 بل ، وأما عند االحتضار واملعاينة فال تدخل حتت النهي ، عن متين املوت حممول على حالة احلياة املستمرة  أن النهي
  .هي مستحبة

 السابق حديثه ْلهنا ِمكنة مع عدم متين املوت ، أن حمبة هللا ال تدخل يف النهي عن متين املوت  :قال احلافظ ابن حجر  ،
 .وال بتأخره، حبصول املوت ، ق حاله فيها ال يفرت ، كأن تكون احملبة حاصلة 

  وكذا َبلعكس، إذا ظهرت عليه عالمات السرور كان ذلك دليال على أنه بشر َبخلري أن احملتضر. 
 ا قال الشيخ: هذا هو العدل؛ ،  هلك، فأيهما غلب على صاحبه، قال اإلمام أمحد: يكون خوف العبد ورجاؤه واحدى

، أوقعه يف نوع من اْلمن من مكر هللا، ومن غلب عليه الرجاء، قعه يف نوع من اليأسأو ، ْلنَّ من غلب عليه اخلوف
 " 2"  وأما اخلوف فيكون َبلنظر إَل تفريطه.، فالرجاء حبسب ترجيحه رمحة هللا

 
                                                            

 663ه  ( ص  1426 ،دار الوطن للنشر ،الرايض ،6شرح رايض الصاحلي )ج ،حممد بن صاحل بن حممد ،العثيمي - 1
رَام )ط ،أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل ،التميمي - 2

َ
يُح اْلحَكامِّ مِّن بُلوُغ امل مكَتبة اْلسدي،  ،مك ة املكر مة ،3ج ،5توضِّ

 137م ( ص 2003 -ه   1423

 



 

8 
 

 

  -:الفوائد واللطائف املستخرجة من احلديث

املؤمن الصاحل يوفقه ربه للعمل الصاحل والرغبة يف إال أن ، كره املوت فطري فما من أحد مؤمن أو كافر إال يكره املوت (1
لقاء هللا تعاَل فيصبح وإن أحب لقاء هللا ال يفرح َبملوت وال يرغب فيه اللهم إال عند احتضاره ملا يشاهد املالئكة 

 ذلكتبشره برضوان ربه عليه عندئذ تتوق نفسه إَل اْلنة وحيب املوت الذي حيقق له لقاء ربه عز وجل. كما أخرب ب
 النيب 

كره الكافر والفاجر للموت دائم يف حاله الصحة ويف حال املرض إال أنه إذا احتضر وبشر بعذاب هللا وعقوبته وما هو  (2
والعياذ َبهلل الواحد ، إذ البد من املوت وبعده عذاب النار، مستقبله بعد موته كره املوت أشد كره وال جيديه كرهه له

 اْلحد القهار.
وذلك بذكر هللا وشكره ، يف هذا اخلرب النبوي الصحيح هو أن نعمل على حتقيق تقوى هللا عز وجل لنا عن وجه العربة (3

وحسن عبادته يف أداء أوامره وأوامر رسول صلى هللا عليه وسلم واجتناب نواهيه من صغار الذنوب وكبائرها وحىت 
 " 1" .ساعة االحتضار وهي ساعة البشرى برضوان هللا تعاَل ولقائه

فإن هذا ال يكاد خَيُْلو ، ال أبو ُعَبيد يف معًن هذا احلديث: ليس َوجُهُه عندي أن  يكون اإلنسان يكرُه املوَت وشدَّتهق (4
نيا والرُّكون إليها، منه ال نيبُّ وال ولي  ويُؤثُِّر ، وكراهية أن  يصرَي إَل هللا والد ار اآلخرة، ولكن املكروه من ذلك إيثاُر الد 

نيا.املقام يف  نيا وزِّينَ َتها :قال الدُّ فقال عز  من قائل: ، وِم ا يُبي ِّ لك هذا؛ قوله تعاَل إذ عاتب قومىا حيب ون احلياة الد 
نْ َيا{ اآلية حْلََياةِّ الدُّ َدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاسِّ َعلَ ، }إِّنَّ الَّذِّيَن اَل يَ ْرُجوَن لَِّقاَءًَن َوَرُضوا َبِّ ى َحَياٍة{ وقال يف اليهود: }َولََتجِّ

ا{، اآلية ا هو كراهية ، يعين املوت. فهذا يدلُّ على أن  الكراهية لِّل ِّقاء ليس كراهية املوت وقال: }َواَل يَ َتَمن َّْونَُه أََبدى إمن 
نيا إَل اآلخرة  الن ُّْقَلة من الدُّ

ذا َغَلٌط؛ ْلن  املوَت َبٌب لِّلَِّقاءِّ ولقاء هللا نوع" وه، قال بعضهم: "ليس كراهية املوت كراهية لقاء هللا؛ ْلن  املوت نوع (5
ي إليه.، فمن أحبَّ لقاء هللا أحبَّ الباب ال ذي يصل به إليه، هللا  ومن كرهه كره الباب املفضِّ

   

  

                                                            

 27( ص  1)ط عظات وعرب من أحاديث سيد البشر صلى هللا عليه وسلم ،جابر بن موسى بن عبد القادر ،اْلزائري -1 
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 -:املسائل الفقهية املعاصرة
من قلَّة ذات  إما، وهي قتل اإلنسان نفسه لنكبة تصيبه من نكبات احلياة، ظهر يف هذه العصور احلديثة ظاهرة االنتحار 

، أو حرقٍ ، فيقتل نفسه بغرقٍ ، فيتملكه اْلزع ويطري صوابه، أو طول مرض معه، وحمنة نزلت به، وإما رغبة دنيوية فاتته، يده
مثل استعجال موته رغبة يف معرفة ما سيكون أو حتمسا ى  أو غري ذلك، أو يلقي نفسه أمام قطار، أو إلقاء نفسه من شاهقٍ 

إنَّ مضار هذه الظاهرة الشنيعة ، ..اخل.نعيم أو أنه قد ظن أنه قد عمل من الصاحلات ما يكفيه يف آخرتهملا عند هللا من ال

 :وهذه بعض حماذيرها، وخمالفة للطبع، خطرية جدًّا من: خمالفة للشرع

ا خمالفة لشريعة هللا  أوالا: يمىا ، أبوضح نصوصه الكرَية -تعاَل-إهنَّ قال تعاَل: }َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إِّنَّ اَّللََّ َكاَن بُِّكْم َرحِّ
ريىا )29) ا َفَسْوَف ُنْصلِّيهِّ ًَنرىا وََكاَن َذلَِّك َعَلى اَّللَِّّ َيسِّ وملا جاء البخاري "  1" ({ 30( َوَمْن يَ ْفَعْل َذلَِّك ُعْدَواًنى َوظُْلمى
، : "من قتل نفسه بشيء-صلى هللا عليه وسلم-( عن اثبت بن الضحاك قال: قال رسول هللا 110ومسلم )، (6105)

قال عن الرجل الذي آملته  -صلى هللا عليه وسلم-(: "أنَّ رسول هللا 3074ويف صحيح البخاري ) ."ُعذ ِّب به يوم القيامة
 .": هو من أهل النار-هللا عليه وسلمصلى -فقال ، فقتل نفسه، اْلراح

 .وإن أصابته ضرَّاء صرب، إنَّ من قتل نفسه فليس ِبؤمن؛ ْلنَّ صفة املؤمن إنَّ أصابته سرَّاء شكر اثنياا:

 .والتغلب عليها، واخلروج منها، وُماّبة اْلمور ومعاْلتها، وعدم التحمل، اُْلْْب والسلبية -إنَّ هذا دليل على اثلثاا:

انتقل من ، وهو بقتله نفسه، وضعف اإلَيان؛ ذلك أنَّه يريد َبملوت الراحة ِما هو فيه، إنَّ هذا دليل على ضعف العقل رابعاا:
 .نسأل هللا السالمة، عذاب نفسي إَل عذاب أعظم ِما هو يف احلياة؛ كاملستجري من الرمضاء َبلنار

، وضرٌر يف العزَية، القول: إنَّ االنتحار َوهٌن يف اإلرادةقال اْلستاذ أحد عساف يف كتابه: "احلالل واحلرام": وخالصة 
 .وضعٌف يف اإلَيان؛ لذلك كان جزاء فاعله النار

وعذاب الدنيا أهون من عذاب ، ولكل شدَّة فرج، فعلى املؤمن أن يصرب على البالء مهما اشتد به؛ فإنَّ مع العسر يسرىا
 .اآلخرة

ا: وهو انقطاع اْلعمال الصاحلة ، إَل املعًن الذي من أجله ينهى عن متين املوت -صلى هللا عليه وسلم-أشار النيب  خامسا
ولذا جاء يف ، فأي عمل أعظم منه، ولو مل يكن إالَّ استمرار اإلَيان، ففي احلياة زايدة اْلجور بزايدة اْلعمال، َبملوت
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فلعله أن ، وإما مسيئىا، فلعله يزداد، : "ال يتمني أحدكم املوت: إما حمسناى أنَّه قال البخاري عن أيب هريرة عن النيب 
 " 1"  يستعتب".

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

                                                            

رَام ،أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن صاحل،التميمي 1 -
َ
يُح اْلحَكامِّ مِّن بُلوُغ امل مكَتبة اْلسدي،  ،املكر مةمك ة  ،3ج ،5ط ) توضِّ
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 اثنيا
 واالستغفار والتوبة والدعاء كتاب الذكر

  فضل جمالس الذكر :ابب 
ُعوَن جَمَاِلَس الذىِْكرِ ، قَاَل: " ِإنَّ َّلِلِ تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َمَلِئَكةا َسيَّارَةا  النَِّبِى  عن  فَِإَذا َوَجُدوا ، ُفْضَل يَ تَ ب َّ

ا ِفيِه ِذْكٌر قَ َعُدوا َمَعُهمْ  ا ِبَِْجِنَحِتِهمْ ، جَمِْلسا نَ ُهْم َوبَ نْيَ السَّ ، َوَحفَّ بَ ْعُضُهْم بَ ْعضا َماِء َحَّتَّ ََيَْلُؤوا َما بَ ي ْ
نْ َيا َماِء ". قَاَل: " فَ َيْسَأُُلُُم هللُا ، الدُّ َوُهَو َأْعَلُم ِِبِْم:  -َعزَّ َوَجلَّ  -فَِإَذا تَ َفرَُّقوا َعَرُجوا َوَصِعُدوا ِإََل السَّ

َنا ِمْن ِعْنِد ِعَباٍد َلَك  ُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ِجئ ْ ، َويُ َهلِىُلوَنكَ ، وَنكَ َوُيَكبِىُ ، ُيَسبِىُحوَنكَ ، اأَلْرضِ  يفِمْن أَْيَن ِجئ ْ
َتَك. قَاَل: َوَهْل رََأْوا َجنَِّت َوَيْسأَُلوَنَك. قَاَل: َوَماَذا َيْسأَُلوِن ، َوََيَْمُدوَنكَ  ؟ قَاُلوا: ؟ قَاُلوا: َيْسأَُلوَنَك َجن َّ

. قَاَل: " َفَكْيَف َلْو رََأْوا َجنَِّت ي ال. أ ؟ قَاُلوا: ِمْن : َوِممَّ َيْسَتِجريُوَنِن ؟ َقاُلوا: َوَيْسَتِجريُوَنَك. قَالَ َربِى
. قَاَل: َوَهْل رََأْوا ََنرِ  ََنِرَك. يَ  ؟ قَاُلوا: َوَيْستَ ْغِفُروَنَك ". قَاَل: يقَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا ََنرِ  ؟ قَاُلوا: اليَربِى

تُ ُهْم َما َسأَُلوا، "فَ يَ ُقوُل: َقْد َغَفْرُت َُلُمْ  ِفيِهْم ، َوَأَجْرتُ ُهْم ِمَّا اْسَتَجاُروا ". قَاَل: "فَ يَ ُقوُلوَن: َربىِ ، فََأْعطَي ْ
َا َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهْم ". قَاَل: " فَ يَ ُقوُل: َوَلُه َغَفْرتُ ، َعْبٌد َخطَّاءٌ ، ُفَلنٌ  ُهُم اْلَقْوُم ال َيْشَقى ِِبِْم ، ِإَّنَّ

 َجِليُسُهْم "

 -موضوع احلديث وعنوانه:

  كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار َبب فضل ُمالس الذكر  يف صحيح مسلم حتت احلديث ورد هذا 

 

  -:الراوي األعلى للحديث
فهو دوسي نسبة إَل دوس ، أبو هريرة هو عبد الرمحن بن صخر من ولد ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس اليماين

واْلزد ، احلارث بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن نصر وهو شنوءة بن اْلزدبن عدًنن بن عبد هللا بن زهران بن كعب بن 
 " 1" وتنتسب إَل اْلزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهالن بن العرب القحطانية، من أعظم قبائل العرب وأشهرها

فقيل ل أبو ، يكًن أبيب هريرة سئل أبو هريرة: مل كنيت بذلك؟ قال: كنيت أَب هريرة ْلين وجدت هِّرَّةى فحملتها يف ُكمِّي
فأخذت أوالدها فقال ل أيب: ما هذه يف حجرك؟ فأخربته فقال: أنت أبو ، هريرة. وُروَِّي عنه أنه قال: وجدت هِّرَّةى وحشية

روى بقي  بن خملد يف مسنده ْليب هريرة مخسة آالف وثالمثائة  ة احلدي روى عن النيبهو من املكثرين يف رواي هريرة.
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ومائتي ومثانية ، [ ألفي حديث2218وروى له أصحاب " الكتب الستة " واإلمام مالك يف " موطئه " ] " 1"وأربعة وست ي
اتفق الشيخان: ، [ ستمائة وتسعة أحاديث609] له يف " الصحيحي " منها، عشر حديثاى ِمَِّّا اتَّفقوا عليه وانفردوا به

قال هشام  اختلف يف وفاته على أقوال:،  " 2" [ ثالمثائة وستة وعشرون حديثاى 326واإلمام مسلم عن ]، اإلمام البخاري
وهو رأي املدائين وعلي بن املديين. قال أبو معشر: تويف َسَنَة مثان ، بن عروة: أبو هريرة وعائشة ماَت َسَنَة سبع ومخسي

ان ومخسي قال الواقدي وأبو عبيد: مات سنة تسع ومخسي وهو ابن مثان وسبعي َسَنٍة وقد َصلَّى على عائشة يف رمض
  ." 3" مث تويف بعد ذلك فيها، َسَنَة مثان ومخسي وعلى أم سلمة يف شوال َسَنَة تسع ومخسي

  

  :ختريج احلديث 
رواه اإلمام و ، " 4 " ( يف صحيحه حتت كتاب الدعوات ابب فضل ذكر هللا عز وجل 6408،  8رواه البخاري ) 

  " 5"  .والتوبة واالستغفار ابب فضل جمالس الذكريف صحيحه كتاب الذكر والدعاء ( 2069، 4)مسلم

  
  -:غريب احلديث 

 .صيغة تعجب أي كثرية السري معناه سي احون يف اْلرض، بفتح السي والياء املشددة )سيارة( 
، وادعى أهنا أكثر وأصوب ، ورجحها بعضهم  :قال النووي،  بضم الفاء وسكون الضادوالثانية ، بضم الفاء والضاد  ) فضَل (

"  والرابعة، وإسكان الضاد قال القاضي: هكذا الرواية عند َجهور شيوخنا يف البخاري ومسلم  بفتح الفاء والثالثة
قال  .َجع فاضل، َبملد "واخلامسة " فضالء ، على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، فضل " بضم الفاء والضاد ورفع الالم 

فهؤالء السيارة ال ، معناه على َجيع الرواايت أهنم مالئكة زائدون على احلفظة وغريهم من املرتبي مع اخلالئق  :العلماء
َلق الذ ِّكر مقصدهموإمنا ، وظيفة َلم   حِّ

                                                            

 ،العلميةدار الكتب  ،بريوت ،3ج ،1اإلصابة يف متييز الصحابة ) ط ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ،العسقالين -1 
 88ه  ( ص  1415

 137( ص 1982 -ه   1402 ،مكتبة وهبة ،3أبو هريرة راوية اإلسالم )ط ،حممد عجاج ،خطيب -2 
 100مرجع سابق ص  -3 
وأايمه اْلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا ،البخاري اْلعفي -4 

 86ه  ( ص 1422 ،دار طوق النجاة ،8ج  ،1"صحيح البخاري" ) ط 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إَل  ،احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،النيسابوري -5

 2069دار إحياء الرتاث العريب ( ص  ،)بريوت هللا رسول 
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، والتفتيش ، وهو البحث عن الشيء ، من التتبع ، أحدمها َبلعي :ضبطوه على وجهي :قال النووي )يتتبعون جمالس الذكر (
 وكالمها صحيح ، من االبتغاء وهو الطلب ، والثاين " يبتغون " َبلغي 

 فال يُثين ِّ وال جيمع، ومنهم من يقوَلا للواحد واالثني واْلمع: هلم، وهلموا: تعالوا، هلم: تعال :)هلموا(
وهنم((.  .جوانبهمويدورون حوَلم من ، أي: يطوفون ّبم :فيحفُّ
  .واجمليد: الشريف العظيم، التمجيد: التعظيم :َيجدونك((

 .أي: زايدة فاضالى عن املالئكة املرتبي مع اخلالئق :)ُفُضَلا(
 .عرج يعرج: إذا صعد إَل فوق :عرجوا((

 .واإلجارة: احلماية والدفاع واملنعة عن اإلنسان، االستجارة: طلب اْلوار :)يستجريونك(
 

 -:احلديثألفاظ 
 بَ ْعُضُهمْ  َوَحفَّ ، َمَعُهمْ  قَ َعُدوا ذِّْكرٌ  فِّيهِّ  َُمْلِّسىا َوَجُدوا َفإَِّذا، الذ ِّْكرِّ  َُمَالِّسَ  يَ تَ تَ ب َُّعونَ  ُفُضالى ، َسيَّارَةى  َماَلئَِّكةى  َوتَ َعاََل  تَ َباَركَ  َّللَِِّّّ  إِّنَّ "  يف صحيح مسلم 

ْجنَِّحتِّهِّمْ  بَ ْعضىا ن َُهمْ  َما ََيَْلُئوا َحىتَّ ، أبَِّ نْ َيا السََّماءِّ  َوبَ ْيَ  بَ ي ْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ ، َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  فَ َيْسَأَُلُمُ : َقالَ ، السََّماءِّ  إََِّل  َوَصعُِّدوا َعَرُجوا تَ َفرَُّقوا َفإَِّذا، الدُّ
ُتْم؟ أَْينَ  مِّنْ : ّبِِّّمْ  ئ ْ َنا: فَ يَ ُقوُلونَ  جِّ ئ ْ ُوَنكَ  ب ُِّحوَنكَ ُيسَ ، اْْلَْرضِّ  يفِّ  َلكَ  عَِّبادٍ  عِّْندِّ  مِّنْ  جِّ  َوَماَذا: َقالَ ، َوَيْسأَلُوَنكَ  َوحَيَْمُدوَنكَ  َويُ َهل ُِّلوَنكَ  َوُيَكرب ِّ

؟ ؟ رََأْوا َوَهلْ : َقالَ ، َجن ََّتكَ  َيْسأَُلوَنكَ : َقاُلوا َيْسأَُلوينِّ ؟ رََأْوا َلوْ  َفَكْيفَ : َقالَ  َرب ِّ  َأيْ ، اَل : َقاُلوا َجنَّيتِّ ريُوَنكَ : َقاُلوا َجنَّيتِّ  َومِّمَّ : َقالَ ، َوَيْسَتجِّ
؟ ريُوَنينِّ  َقدْ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ ، َوَيْستَ ْغفُِّروَنكَ : َقاُلوا ًَنرِّي؟ رََأْوا َلوْ  َفَكْيفَ : َقالَ ، اَل : َقاُلوا ًَنرِّي؟ َرَأْوا َوَهلْ : َقالَ ، َرب ِّ  ايَ  ًَنرِّكَ  مِّنْ : َقاُلوا َيْسَتجِّ

تُ ُهمْ  ََلُمْ  َغَفْرتُ  َا، َخطَّاءٌ  َعْبدٌ  ُفاَلنٌ  فِّيهِّمْ  َرب ِّ : فَ يَ ُقولُونَ : َقالَ ، اْسَتَجاُروا ِمَِّّا َوَأَجْرتُ ُهمْ ، َسأَُلوا َما َفَأْعطَي ْ : فَ يَ ُقولُ : َقالَ ، َمَعُهمْ  َفَجَلسَ  َمرَّ  إِّمنَّ
  " 1"  " َجلِّيُسُهمْ  ّبِِّّمْ  َيْشَقى اَل  اْلَقْومُ  ُهمُ  َغَفْرتُ  َوَلهُ 

: َقالَ "  َحاَجتُِّكمْ  إََِّل  َهُلمُّوا: تَ َناَدْوا اَّللََّ  َيْذُكُرونَ  قَ ْومىا َوَجُدوا َفإَِّذا، الذ ِّْكرِّ  َأْهلَ  يَ ْلَتمُِّسونَ  الطُُّرقِّ  يفِّ  َيطُوُفونَ  َمالَئَِّكةى  َّللَِِّّّ  إِّنَّ "  ويف صحيح البخاري
ْجنَِّحتِّهِّمْ  فَ َيُحفُّونَ ُهمْ » نْ َيا السََّماءِّ  إََِّل  أبَِّ ُهمْ  َأْعَلمُ  َوُهوَ ، َرب ُُّهمْ  فَ َيْسَأَُلُمْ : " َقالَ  «الدُّ ن ْ  ُيَسب ُِّحوَنكَ : يَ ُقوُلونَ : َقاُلوا عَِّبادِّي؟ يَ ُقولُ  َما، مِّ

ُوَنكَ  ُدوَنكَ  َوحَيَْمُدوَنكَ  َوُيَكرب ِّ ؟ َهلْ : فَ يَ ُقولُ : " َقالَ "  َوَُيَج ِّ ؟ َلوْ  وََكْيفَ : فَ يَ ُقولُ : " َقالَ "  رََأْوَك؟ َما َواَّللَِّّ  الَ : فَ يَ ُقولُونَ : " قَالَ "  رََأْوينِّ  رََأْوينِّ
ا َلكَ  َوَأَشدَّ ، عَِّباَدةى  َلكَ  َأَشدَّ  َكانُوا  رََأْوكَ  َلوْ : يَ ُقولُونَ : " َقالَ "  يدى ا مَتْجِّ ا َلكَ  َوَأْكثَ رَ ، َوحَتْمِّيدى ؟ َفَما: يَ ُقولُ : " َقالَ "  َتْسبِّيحى : َقالَ "  َيْسأَُلوينِّ
"  رََأْوَها؟ أَن َُّهمْ  َلوْ  َفَكْيفَ : يَ ُقولُ : " َقالَ "  رََأْوَها َما َرب ِّ  ايَ  َواَّللَِّّ  الَ : يَ ُقوُلونَ : " َقالَ "  َرَأْوَها؟ َوَهلْ : يَ ُقولُ : " َقالَ  «اْلَنَّةَ  َيْسأَُلوَنكَ »

َها َأَشدَّ  َكانُوا  رََأْوَها أَن َُّهمْ  َلوْ  :يَ ُقولُونَ  :فيقولون ْرصىا َعَلي ْ  مِّنَ : يَ ُقولُونَ : " َقالَ "  يَ تَ َعوَُّذوَن؟ َفمِّمَّ : َقالَ ، َرْغَبةى  فِّيَها َوَأْعَظمَ ، طََلبىا ََلَا َوَأَشدَّ ، حِّ
 َلوْ : يَ ُقولُونَ : " َقالَ "  رََأْوَها؟ َلوْ  َفَكْيفَ : يَ ُقولُ : " قَالَ "  رََأْوَها َما َرب ِّ  ايَ  َواَّللَِّّ  الَ : يَ ُقولُونَ : " َقالَ "  رََأْوَها؟ َوَهلْ : يَ ُقولُ : " َقالَ "  النَّارِّ 
َها َأَشدَّ  َكانُوا  رََأْوَها ن ْ الَئَِّكةِّ  مِّنَ  َمَلكٌ  يَ ُقولُ : " َقالَ "  ََلُمْ  َغَفْرتُ  َقدْ  َأين ِّ  َفُأْشهِّدُُكمْ : فَ يَ ُقولُ : " َقالَ "  خَمَاَفةى  ََلَا َوَأَشدَّ ، فِّرَارىا مِّ

َ
 ُفاَلنٌ  فِّيهِّمْ : امل

ُهمْ  لَْيسَ  ن ْ َا، مِّ َاَجةٍ  َجاءَ  إِّمنَّ  " َجلِّيُسُهمْ  ّبِِّّمْ  َيْشَقى الَ  اْلَُلَساءُ  ُهمُ : َقالَ . حلِّ
                                                            

 2069ع سابق ص مرج -1
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 -املعىن االمجايل للحديث:

حَّت َيلئوا ما بينهم وبني السماء الدنيا ( ، وحف بعضهم بعضا ِبجنحتهم ، قعدوا معهم ،  )فإذا وجدوا جملسا فيه ذكر 
ويف بعضها حض َبلضاد أي حث بعضهم بعضا على ، َبحلاء والفاء " حف " هكذا هو يف كثري من نسخ بالدًن  :قال النووي

، أشار بعضهم إَل بعض َبلنزول  :ومعناه :واختاره القاضي قال" وحط" وحكا القاضي عن بعض رواهتم ، احلضور واالستماع 
" حيفوهنم قوله يف البخاري "حف " وهي ، ويؤيد الرواية اْلوَل  " هلموا إَل حاجتكم "ويؤيد هذه الرواية قوله بعده يف البخاري 

، يطوفون يف الطرق ، " إن هلل مالئكة وعند البخاري وحيوف بعضهم بعضا " ، ويستديرون حوَلم ، أبجنحتهم وحيدقون ّبم 
 يا "فيحفوهنم أبجنحتهم إَل السماء الدن :قال، هلموا إَل حاجتكم  :تنادا، فإذا وجدوا قوما يذرون هللا ، يلتمسون أهل الذكر 

 .أي يدنون أبجنحتهم حول الذاكرين" حيفوهنم أبجنحتهم " ومعًن  " هلموا اَل بغيتكم "ويف رواية 
من أين جئتم ؟  :) فيسأُلم هللا عز وجل وهو أعلم ِبمأي فإذا تفرق الذاكرون عرج املالئكة  ) فإذا تفرقوا عرجوا ( 

زاد يف رواية  ويسألونك (، وَيمدونك ، ويهللونك ، ويكبونك ، يسبحونك ، جئنا من عند عباد لك يف األرض  :فيقولون
ويف ويسألونك آلخرهتم ودنياهم " ، ويصلون على نبيك ، ويتلون كتابك ، " ويعظمون آالءك  وزاد عند البز ار" وَيجدونك " 

لو رأوك كانوا أشد  :يقولون :وين ؟ فالفيقول كيف لو رأ :قال، ال وهللا ما رأوك  :هل رأوين ؟ فيقولون :" فيقولرواية البخاري 
  وأشد لك ذكرا ""ويف رواية " وحتميدا " ويف رواية "  وأكثر لك تسبيحا، وأشد لك متجيدا ، لك عبادة 

قال: وهل رأوا جنت؟ قالوا: ال أي رب قال: فكيف لو رأوا جنت ؟؟( ، يسألونك جنتك  :) قال وماذا يسألون ؟ قالوا
واعظم فيها ، واشد َلا طلبا، يقولون: لو اهنم رأوها كانوا اشد عليها حرصا  :فكيف لو اهنم رأوها ؟ قال" يف رواية البخاري 

 " رغبة
فكيف لو رأوا :ال قال:من َنرك ي رب قال: وهل رأوا َنري؟ قالوا :؟ قالوا و ِما يستجريونن:قال، )قالوا: ويستجريونك  

 :يقول:النار قال يقولون: من :" فمما يتعوذون ؟ قالأي طلب االمان منك ويف رواية البخاري ، ار من كذا يقال استج َنري؟(
لو رأوها كانوا اشد منها فرارا  :يقولون :قال: يقول: فكيف لو رأوها ؟ قال، فيقولون: ال وهللا اي رب ما رأوها  وهل رأوها ؟ قال:

  واشد َلا خمافة "
" يف رواية البخاري  وأجرهتم ِما استجاروا (، فأعطيتهم ما سألوا ، قد غفرت ُلم  :فيقول :قال ونك)قالوا ويستغفر 

  .فأشهدكم أين قد غفرت َلم "
هم القوم ال يشقى ِبم ، له غفرت :قسمانفي :فجلس معهم ؟ قال، إَّنا مر ، عبد خطىاء ، رب فيهم فَلن  :) فيقولون

هم اْللساء ال يشقى  :قال، إمنا جاء حلاجة ، ليس منهم ، فيهم فالن  :" يقول ملك من املالئكةيف رواية البخاري جليسهم ( 

 



 

15 
 

ويف رواية إمنا جاء حلاجة " ، " مل يردهم بتشديد الطاء أي كثري اخلطااي إن فيهم فالًن اخلط اء "  :" فيقولونويف رواية  جليسهم "
 ." جليس" هم اْللساء ال يشقى َلم 

  

  -:االحكام الفقهية املستنبطة من احلديث
  ُْلغ يَفةى َوُدوَن اْْلَْهرِّ مَِّن اْلَقْولِّ َبِّ َك َتَضرُّعىا َوخِّ ُدو ِّ َواآْلَصالِّ َواَل فضل الذكر خالياى قال هللا تعاَل: }َواذُْكْر رَبََّك يفِّ نَ ْفسِّ

َن اْلَغافِّلَِّي ) َعٌة يُظِّلُُّهُم هللاُ تَ َعاََل يفِّ ظِّل ِّهِّ يَ ْوَم »قَاَل:  َوَعْن أيبِّ ُهَريْ َرَة َرضَي هللاُ َعْنُه َعنِّ النَّيبِّ ِّ "  1 " ({205َتُكْن مِّ َسب ْ
دِّ ، َوَشابي َنَشأ يفِّ عَِّباَدةِّ هللاِّ ، ال ظِّلَّ إِّال ظِّلُُّه: إَِّماٌم َعْدلٌ  َساجِّ

َ
 " َوَرُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعلٌَّق يفِّ امل

 مسلم أن يقوَلا كل وقت وهي: ل كرع ل. وأذكار مقيدة. وهذه أهم اْلذكار املطلقة اليت يش.أذكار مطلقة :ناْلذكار قسما
 أربعة أقسام: وهي  اْلذكار املقيدة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري واحلوقلة واحلسبلة واالستغفار

يف املساء: بعد صالة العصر  *يف الصباح: بعد صالة الصبح إَل ما قبل طلوع الشمس.* أذكار الصباح واملساء. ووقتها - 1
 إَل ما قبل غروب الشمس. واْلذكار املقيدة ال تقضى إذا فات حملها.

 أذكار اْلحوال العادية - 2

  أذكار اْلحوال العارضة - 3

 .اْلذكار اليت تقال يف أوقات الشدة-4

 والسيما إذا كان ذكرىا يتعلمه اْلاهل ، أعظم الندب إَل كثرة ذكر هللا سبحانه وتعاَلو ، وأكمل البعث، أشد احلرص
، كيف قال: )يطوفون يلتمسون حلق الذكر(  -صلى هللا عليه وسلم  -ويزداد به العامل. أال تراه ، ويستيقظ به الغافل

يه السالم قال: }واجعل ل وزيرىا من فإن موسى عل، فإن الذكر َبالجتماع له معًن بليغ يف إصابة رضي هللا عز وجل
 " 2"  }( ونذكرك كثريىا{ أي: إين أسبحك وأذكرك كثريا 33. إَل أن قال: }كي نسبحك كثريىا ).أهلي{

  

                                                            

 205سورة اْلعراف  -1 
َرة بن( حممد بن هبرية الذهلي الشيباين   ،عون الدين -2   - 264ه  ( ص 1417 ،دار الوطن ،7اإلفصاح عن معاين الصحاح )ج ،حيىي بن )ُهبَ ي ْ

 23سورة طه 
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 -:الفوائد واللطائف املستخرجة من احلديث
  .فضل ُمالس الذكر وفضل الذاكرين وفضل االجتماع على ذلك 
 ما ينال الذاكرين وهذا يدل على أمهيه الذكر وأهلهأن جليس الذاكرين يناله من اْلجر  
ووجود الصوارف ، حلصوله مع كثرة الشواغل ، أن الذكر احلاصل من بين آدم أعلى وأشرف من الذكر احلاصل من املالئكة  

 خبالف املالئكة يف ذلك كله ، وصدوره يف عامل الغيب ، 
 كما يف قسم املالئكة بنفي رؤية البشر هلل وللجنة وللنار   –به وفيه جواز القسم يف اْلمر احملقق أتكيدا له وتنويها  
هللا كالصور وما فيه جرس وكالب وغريها إال  أن من حضر ُملسا فيه ذكر جيب عليه أن ال يصحب معه ما ال يرضاه 

 " 1 " ْلن هؤالء املالئكة موكلون بتتبع الذكر وحضوره وهذه أشياء متنع وجودهم.، الكلب املباح 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 531ه  ( ص  1426 ،الوطن للنشردار  ،الرايض ،6شرح رايض الصاحلي )ج ،حممد بن صاحل بن حممد ،العثيمي -1 
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  -:قائمة املراجع
o مكتبة  :]مكان غري معروف[ - / املؤلف حممد عجاج خطيب. ]كتاب[ أبو هريرة راوية االسَلم

 .3 - م. 1982 -ه   1402، وهبة

o املؤلف أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر  ]كتاب[ االصاية يف متييز الصحابة /
 .1 :3اجمللد  - ه . 1415، دار الكتب العلمية :بريوت - العسقالين.

o احملرر حممد  / املؤلف عون الدين حيىي بن هبرية الشيباين ]كتاب[ االفصاح عن معان الصحاح /
 .6 - ه . 1417، دار الوطن :الرايض - فؤاد عبد الباقي.

o املؤلف ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن  ]كتاب[ التوضيح لشرح اجلامع الصحيح /
ه   1429، دار الفالح للبحث العلمي و حتقيق الرتاث :سوراي - .علي بن أمحد الشافعي املصري

 .م 2008 -

o  سننه وأيمه " اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و
]مكان  - / املؤلف حممد بن امساعيل أبو عبد هللا البخاري اْلعفي. ]كتاب[ صحيح البخاري "

 .1 :8اجمللد  - ه . 1422، دار طوق النجاة :غري معروف[

o  املؤلف راشد بن حسي العبد  ]كتاب[الدروس اليومية من السنن واالحكام الشرعية /
 .م 2010 -ه   1431، دار الصميعي :لسعوديةاململكة العربية ا - .الكرمي

o  املؤلف أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  ]كتاب[ السنن الصغرى للنسائي -اجملتب من السنن /
 1986 -ه   1406، مكتب املطبوعات االسالمية :حلب -سوراي  - بن علي اخلرساين النسائي.

 .2 :4اجمللد  - م.

o  العدل عن العدل اَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلماملسند الصحيح املختصر بنقل 
دار احياء الرتاث  :بريوت - ./ املؤلف مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ]كتاب[

 العريب.

o املؤلف أبو عبد الرمحن عبد هللا بن عبد الرمحن بن  ]كتاب[ توضيح االحكام من بلوغ املرام /
 .5 :3اجمللد  - م. 2003 -ه   1423، مكتبة االسدي :مةمكة املكر  - صاحل التميمي.
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o احملرر حممد فؤاد  / املؤلف ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ]كتاب[ سنن ابن ماجه /
 .2اجمللد  - دار احياء الكتب العربية. :]مكان غري معروف[ - .عبد الباقي

o احملرر أمحد  سورة بن موسى الضحاك الرتمذي / املؤلف ابو عيسى بن ]كتاب[ سنن الرتمذي /
و ابراهيم عطوة عوض املدرس َبالزهر  3حممد فؤاد عبد الباقي للجزء ، 2 -1حممد شاكر للجزء 

 1975 -ه   1395، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب :مصر - .5 -4الشريف للجزء 
 .2 :3اجمللد  - م.

o دار  :الرايض - ملؤلف حممد بن صاحل بن حممد العثيمي./ ا ]كتاب[ شرح ريض الصاحلني
 .6 - ه . 1426، الوطن

o املؤلف أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي. ]كتاب[ طرح التثريب يف شرح التقريب / - 
 .3اجمللد  - دار احياء الرتاث العريب. :بريوت

o املؤلف جابر بن موسى  ب[]كتا عظات وعب من أحاديث سيد البشر صلى هللا عليه وسلم /
 .1 - بن عبد القادر اْلزائري.

o  بريوت - ./ املؤلف زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي ]كتاب[خمتار الصحاح: 
 .م 1999 -ه   1420، الدار النموذجية -املكتبة العصرية 
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