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 2احلقوق 
 رَبُّكَ  َوَقَضى}بعد حق النفس، وابلنسبة للزوجة بعد حق زوجها، وقد قال هللا تعاىل:  :حقوق الوالدين

هُ  ِإلا  تَ ْعُبُدواْ  َألا  ُلَغنا  ِإماا ِإْحَسانا  َواِبْلَواِلَدْينِ  ِإَّيا َُما تَ ُقل َفالَ  ِكاَلُُهَا  َأوْ  َأَحُدُُهَا اْلِكَبَ  ِعنَدكَ  يَ ب ْ َهْرُُهَا َولَ  ُأف    َّلا  تَ ن ْ
َُما َوُقل  .23اإلسراء{َكرمياا   قَ ْولا  َّلا

 وحقوقهما كثرية، منها:
طاعتهما فيما أيمران به، حىت لو كان ثقيالا على النفس، وحتمل املشاق يف ذلك، وتذليل السبل يف  *

 سبيل راحتهما وإسعادُها.
 َّلما والرمحة هبما.* عدم التأفف منهما، فإنه من العقوق، وخفض اجلناح 

 َجاءَ : قَالَ  َعْنهُ  اّللاُ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب  َعنْ * عدم تقدمي أحد عليهما؛ ألن حقهما ل مياثله حق، وقد ثبت 
، َرُسولَ  َّيَ : فَ َقالَ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى اّللاِ  َرُسولِ  ِإىَل  َرُجل    "أُمُّكَ ": قَالَ  َصَحاَبِِت؟ ِِبُْسنِ  النااسِ  َأَحقُّ  َمنْ  اّللِا
 " متفق عليه.أَبُوكَ  ُثا ": قَالَ  َمْن؟ ُثا : قَالَ  "أُمُّكَ  ُثا ": َقالَ  َمْن؟ ُثا : قَالَ  "أُمُّكَ  ُثا ": قَالَ  َمْن؟ ُثا : قَالَ 

 * وجوب اإلنفاق عليهما إذا كان حمتاجني، وحيرم إعطاؤُها من الزكاة؛ ألن النفقة َّلما واجبة.
صلة الرحم املتعلقة هبما، من األعمام والعمات واألخوال واخلالت، والبحث عن احملتاجني من أقارهبما  *

 واإلحسان إليهم قدر الطاقة، وتقدمي من له مكانة مقدمة لديهما.
 َلِقَيهُ  أْلَْعرَابِ ا ِمنَ  َرُجالا  َأنا  ُعَمَر، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ * اإلحسان إىل أصحاهبما، وهو من أبر الب، وقد ثبت 

 اْبنُ  فَ َقالَ  رَْأِسهِ  َعَلى َكاَنتْ   ِعَماَمةا، َوأَْعطَاهُ . يَ رَْكُبهُ  َكانَ   مِحَار   َعَلى َومَحََلهُ  هللِا، َعْبدُ  َعَلْيهِ  َفَسلامَ  َمكاَة، ِبطَرِيقِ 
ُمُ  هللاُ  َأْصَلَحكَ : لَهُ  فَ ُقْلَنا: ِديَنار   ُمْ  اأْلَْعرَابُ  ِإَّنا  ْبنِ  ِلُعَمرَ  ُودًّا َكانَ   َهَذا َأابَ  ِإنا : هللاِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  اِبْلَيِسرِي، يَ ْرَضْونَ  َوِإَّنا

 " رواه مسلم.أَبِيهِ  ُود ِ  أَْهلَ  اْلَوَلدِ  ِصَلةُ  اْلِب ِ  أَبَ را  ِإنا ": يَ ُقولُ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ  َوِإن ِ  اخلَْطااِب،
 ِإَذا: "قَالَ  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولَ  َأنا  ُهرَيْ رََة، َأِب  َعنْ دعاء َّلما يف حياهتما وبعد موهتما، ف* ال

ْنَسانُ  َماتَ   "لَهُ  َيْدُعو َصاِلح   َوَلد   َأوْ  بِِه، يُ نْ تَ َفعُ  ِعْلم   َأوْ  َجارِيَة ، َصَدَقة   ِمنْ  ِإلا : َثاَلثَة   ِمنْ  ِإلا  َعَمُلهُ  َعْنهُ  انْ َقَطعَ  اإْلِ
 رواه مسلم.
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 :حقوق األبناء

حقوق على آابئهم وأمهاهتم، وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا لألبناء 
 ".َحقًّا َعَلْيكَ  ِلَوَلِدكَ  َوِإنا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال له: "

 ومن أهم حقوق األبناء:
 حتنيكه عند ولدته واختيار اسم حسن له، والعقيقة عنه يوم سابعه وختانه. *
 لُْقَمانُ  قَالَ  َوِإذْ }* توجيهه وتربيته تربية إسالمية على طاعة هللا ورسوله، وقد قال هللا تعاىل عن لقمان:  
ْركَ  ِإنا  اِبّللاِ  ُتْشرِكْ  َل  ُبَنا  َّيَ  يَِعظُهُ  َوُهوَ  ِلبِْنهِ   .13لقمان{َعِظيم   ْلم  َلظُ  الشِ 

ِه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  َسْبََة، ْبنِ  الرابِيعِ  ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدِ  َعنْ   َعلِ ُموا: َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اّللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َجدِ 
 ". رواه الرتمذي وهو صحيح.َعْشر   اْبنَ  َعَليْ َها َواْضرِبُوهُ  ِسِننَي، َسْبعِ  اْبنَ  الصاالَةَ  الصايبا 

 يف  ََتْشِ  َوَل  لِلنااسِ  َخداكَ  ُتَصعِ رْ  َوَل * تربيته على األخالق الفاضلة واآلداب اإلسالمية، قال تعاىل: )
 أَنَكرَ  ِإنا   َۚصْوِتكَ  ِمن َواْغُضضْ  َمْشِيكَ  يف  َواْقِصدْ ( 18) َفُخور   ُُمَْتال   ُكلا   حيُِبُّ  َل  اّللاَ  ِإنا   َۖمَرحاا اأْلَْرضِ 

 (.اْْلَِمريِ  َلَصْوتُ  اأْلَْصَواتِ 
ومن الرتبية على األخالق الفاضلة أن يرىب على احرتام اآلخرين وعدم انتهاك حقوقهم، واإلحسان إليهم، 

 َعنْ  نَ فاسَ  َمنْ ": َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَيْ َرَة، َأِب وذكر أدلة الشرع يف ذلك، كحديث 
نْ َيا، ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةا   ُمْؤِمن    يف  َعَلْيهِ  هللاُ  َيسارَ  ُمْعِسر ، َعَلى َيسارَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومِ  ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةا   َعْنهُ  هللاُ  نَ فاسَ  الدُّ
نْ َيا نْ َيا يف  هللاُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلماا، َسرَتَ  َوَمنْ  َواآْلِخرَِة، الدُّ  َأِخيِه، َعْونِ  يف  اْلَعْبدُ  َكانَ   َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  يف  َوهللاُ  َواآْلِخرَِة، الدُّ
 ،هللاِ  بُ ُيوتِ  ِمنْ  بَ ْيت   يف  قَ ْوم   اْجَتَمعَ  َوَما اجْلَناِة، ِإىَل  طَرِيقاا بِهِ  لَهُ  هللاُ  َسهالَ  ِعْلماا، ِفيهِ  يَ ْلَتِمسُ  طَرِيقاا َسَلكَ  َوَمنْ 

نَ ُهْم، َويَ َتَداَرُسونَهُ  هللِا، ِكَتابَ   يَ ت ُْلونَ   َوذََكَرُهمُ  اْلَماَلِئَكُة، َوَحفاتْ ُهمُ  الرامْحَةُ  َوَغِشيَ تْ ُهمُ  الساِكيَنُة، َعَلْيِهمِ  نَ زََلتْ  ِإلا  بَ ي ْ
 مسلم. " رواهَنَسُبهُ  بِهِ  ُيْسرِعْ  لَْ  َعَمُلُه، بِهِ  َبطاأَ  َوَمنْ  ِعْنَدُه، ِفيَمنْ  هللاُ 

 َعنْ * العدل بينهم يف األعطيات: ول جيوز ختصيص أحدهم بعطاء دون البقية، وقد ثبت يف الصحيحني 
ُهَما، اّللاُ  َرِضيَ  َبِشري   ْبنَ  الن ُّْعَمانَ  َسَِْعتُ : قَالَ  َعاِمر ،  َعْمرَةُ  فَ َقاَلتْ  َعِطياةا، َأِب  أَْعطَاِن : يَ ُقولُ  املِْنَبِ  َعَلى َوُهوَ  َعن ْ
 َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى اّللاِ  َرُسولَ  َفأََتى َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى اّللاِ  َرُسولَ  ُتْشِهدَ  َحىتا  أَْرَضى لَ : َرَواَحةَ  بِْنتُ 
، َرُسولَ  َّيَ  ُأْشِهَدكَ  َأنْ  َفَأَمرَْتِن  َعِطياةا، َرَواَحةَ  بِْنتِ  َعْمرَةَ  ِمنْ  اْبِن  أَْعطَْيتُ  ِإن ِ : فَ َقالَ   َسائِرَ  أَْعطَْيتَ ": قَالَ  اّللِا
 .َعِطي اَتهُ  فَ َردا  فَ َرَجعَ : قَالَ  ،"َأْولَدُِكمْ  َبنْيَ  َواْعِدُلوا اّللاَ  فَات اُقوا": قَالَ  لَ،: قَالَ  ،"َهَذا؟ ِمْثلَ  َوَلِدكَ 
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 ".ِإذاا َفاَل ": قَالَ  بَ َلى،: قَالَ  "َسَواءا؟ اْلِب ِ  يف  إِلَْيكَ  َيُكونُوا َأنْ  أََيُسرُّكَ ويف رواية ملسلم: "

 َجاَءْتِن : قَاَلتْ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى النايب ِ  َزْوجَ  َعاِئَشَة، َعنِ * النفقة عليهم: ويف النفقة عليهم أجر عظيم، 
تُ َها َواِحَدة ، ََتْرَة   َغرْيَ  ِعْنِدي َتَِدْ  فَ َلمْ  َتْسأَُلِن، ابْ نَ َتانِ  َمَعَها اْمرَأَة    قَاَمتْ  ُثا  ابْ نَ تَ يْ َها، َبنْيَ  فَ َقَسَمتْ َها َفَأْعطَي ْ

ثْ ُتُه، َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى النايبُّ  َفَدَخلَ  َفَخَرَجْت، ، َفَأْحَسنَ  َشي ْئاا، البَ َناتِ  َهِذهِ  ِمنْ  يَِلي َمنْ ": فَ َقالَ  َفَحدا   إِلَْيِهنا
 " متفق عليه.الناارِ  ِمنَ  ِسرْتاا لَهُ  ُكنا 

 هللاِ  َرُسولَ  َسَِْعتُ : قَالَ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ول جيوز تركهم وإُهاَّلم وعدم النفقة عليهم، 
 رواه أمحد وأبو داود. "يَ ُقوتُ  َمنْ  ُيَضيِ عَ  َأنْ  ِإْْثاا اِبْلَمْرءِ  َكَفى: "يَ ُقولُ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى

 : حقوق األقارب و اجملتمع
للمجتمع على املرأة حق التآلف والنفع، فإن املرأة جزء فاعل يف اجملتمع ل يصلح اجملتمع إل هبا، فهي األم 

 والزوجة واألخت والبنت، واجملتمع يرتىب على املرأة فالطفل ينشأ يف حضن أمه وحناَّنا.
 أن تقوم مبا أمرها هللا به إيصال اخلري على قدر طاقتها، وكف الشر عنهم.وفاعلية املرأة يف اجملتمع 

وألقارهبا حق صلة الرحم ِبسب طاقتها، فإن الزوجة ل تستطيع الصلة كاستطاعة غري املتزوجة، فالصلة 
 على قدر الطاقة.

كوَّنا قدوة صاْلة، حيتذى ولتعلم املرأة أن أجرها يتعاظم ِببها للخري جملتمعها ومبساُهتها برقيه، ِبشمتها و 
 هبا.

 َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُهرَيْ رََة، َأِب  ، ويف صحيح مسلم َعنْ آلخرين من أعظم اخلريل هاو نفع
نْ َيا، ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةا   ُمْؤِمن   َعنْ  نَ فاسَ  "َمنْ : َوَسلامَ   َعَلى َيسارَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومِ  بِ ُكرَ   ِمنْ  ُكْربَةا   َعْنهُ  هللاُ  نَ فاسَ  الدُّ

نْ َيا يف  َعَلْيهِ  هللاُ  َيسارَ  ُمْعِسر ، نْ َيا يف  هللاُ  َسرَتَهُ  ُمْسِلماا، َسرَتَ  َوَمنْ  َواآْلِخرَِة، الدُّ   َما اْلَعْبدِ  َعْونِ  يف  َوهللاُ  َواآْلِخرَِة، الدُّ
 قَ ْوم   اْجَتَمعَ  َوَما اجْلَناِة، ِإىَل  طَرِيقاا بِهِ  لَهُ  هللاُ  َسهالَ  ِعْلماا، ِفيهِ  يَ ْلَتِمسُ  طَرِيقاا َسَلكَ  َوَمنْ  َأِخيِه، َعْونِ  يف  اْلَعْبدُ  َكانَ 

نَ ُهْم، َويَ َتَداَرُسونَهُ  هللِا، ِكَتابَ   يَ ت ُْلونَ  هللِا، بُ ُيوتِ  ِمنْ  بَ ْيت   يف  ُهمُ  الساِكيَنُة، َعَلْيِهمِ  نَ زََلتْ  ِإلا  بَ ي ْ  الرامْحَةُ  َوَغِشيَ ت ْ
 َنَسُبُه" بِهِ  ُيْسرِعْ  لَْ  َعَمُلُه، بِهِ  َبطاأَ  َوَمنْ  ِعْنَدُه، فِيَمنْ  هللاُ  َوذََكَرُهمُ  اْلَماَلِئَكُة، َوَحفاتْ ُهمُ 

 َسَِْعتُ : لَ قَا َعْنُه، اّللاُ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  هبا وبعضها ل تسطيعها، وقد ثبت أن َأابَ  القيامع وبعض اْلقوق تستطي
ْسِلمِ  َحقُّ : "يَ ُقولُ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى اّللاِ  َرُسولَ 

ُ
ْسِلمِ  َعَلى امل

ُ
رِيِض، َوِعَياَدةُ  السااَلِم، َردُّ : ََخْس   امل

َ
 َوات َِباعُ  امل

ْعَوِة، َوِإَجابَةُ  اجلََنائِِز،  َما: ِقيلَ  «ِست   اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  َحقُّ  متفق عليه. وملسلم: " "الَعاِطسِ  َوَتْشِميتُ  الدا
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 َعَطسَ  َوِإَذا لَُه، فَاْنَصحْ  اْستَ ْنَصَحكَ  َوِإَذا َفَأِجْبُه، َدَعاكَ  َوِإَذا َعَلْيِه، َفَسلِ مْ  َلِقيَتهُ  ِإَذا: »قَالَ  هللِا؟، َرُسولَ  َّيَ  ُهنا 

ْتُه، هللاَ  َفَحِمدَ   فَاتاِبْعُه". َماتَ  َوِإَذا فَ ُعْدهُ  َمِرضَ  َوِإَذا َفَسمِ 
 : حق النفس

 (.وكلهم آتيه يوم القيامة فرداا النفس أهم ما جيب على اإلنسان أن يعتن به، قال سبحانه:) 
َرِهيَنة (. وقال  َكَسَبتْ   مبَا نَ ْفس   واإلنسان مرهتن بعمله، لن حياسب أحد يوم القيامة إل بعمله، )ُكلُّ 

َها ِإلا  نَ ْفس   لُّ كُ   َتْكِسبُ  سبحانه: )َوَل   ُأْخَرٰى(. وِْزرَ  َوازِرَة   تَزِرُ  َوَل   َۚعَلي ْ
 فحق النفس أن يعتىن هبا وأن يسلك هبا سبيل النجاة، وذلك من خالل ما يلي:

التجرد هلل تعاىل ابلعبودية، ولنبيه صلى هللا عليه وسلم ابلطاعة، والتزام هداية القلب واجلوارح،  -1
 صلى هللا عليه وسلم.والتمسك هبدي النيب 

  ۛالت اْهُلَكةِ  ِإىَل  ِِبَْيِديُكمْ  تُ ْلُقوا َوَل  اّللاِ  َسِبيلِ  يف  عدم تعريض النفس للتهلكة، وقد هللا تعاىل: )َوأَنِفُقوا -2
 اْلُمْحِسِننَي(. حيُِبُّ  اّللاَ  ِإنا   َۛوَأْحِسُنوا

بادة لئال ميل منها فيرتكها أو خيل هبا، وقد ومن تعريض النفس للهلكة أن حيملها مال تطيق، حىت يف الع
َا َعاِئَشَة، ثبت َعنْ  رُهُ  وََكانَ  َحِصري ، َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  ِلَرُسولِ  َكانَ :  قَاَلتْ  َأَّنا  ِفيِه، فَ ُيَصلِ ي اللاْيلِ  ِمنَ  حُيَجِ 

َلة ، َذاتَ  فَ ثَابُوا اِبلن اَهاِر، َويَ ْبُسطُهُ  ِبَصاَلتِِه، ُيَصلُّونَ  النااسُ  َفَجَعلَ   َما اأْلَْعَمالِ  ِمنَ  َعَلْيُكمْ  النااسُ  أَي َُّها "َّيَ : فَ َقالَ  لَي ْ
 َصلاى حُمَماد   آلُ  وََكانَ . َقلا" َوِإنْ  َعَلْيِه، ُدوِومَ  َما هللاِ  ِإىَل  اأْلَْعَمالِ  َأَحبا  َوِإنا  ََتَلُّوا، َحىتا  مَيَلُّ  َل  هللاَ  فَِإنا  ُتِطيُقوَن،

 أَثْ بَ ُتوُه. رواه مسلم. َعَمالا  َعِمُلوا ِإَذا َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ 
 ومن تعريضها للهلكة أن يعرض جسده ملا يهلكه، فقد يقتل نفسه فيعتب منتحراا، ويف الصحيحني َعنْ 

 َنرِ  يف  فَ ُهوَ  نَ ْفَسُه، فَ َقَتلَ  َجَبل   ِمنْ  تَ َرداى "َمنْ : قَالَ  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى النايب ِ  َعنِ  َعْنُه، اّللاُ  َرِضيَ  ُهرَيْ رَةَ  َأِب 
ا ِفيهِ  َيرَتَداى َجَهنامَ  ا َخاِلدا ا، ِفيَها ُُمَلادا  َجَهنامَ  َنرِ  يف  يَ َتَحسااهُ  َيِدهِ  يف  َفُسمُّهُ  نَ ْفَسُه، فَ َقَتلَ  َُسًّا حَتَساى َوَمنْ  أََبدا
ا ا َخاِلدا ا، ِفيَها ُُمَلادا ا َجَهنامَ  َنرِ  يف  َبْطِنهِ  يف  هِبَا جَيَأُ  َيِدهِ  يف  َفَحِديَدتُهُ  ِِبَِديَدة ، نَ ْفَسهُ  قَ َتلَ  َوَمنْ  أََبدا ا َخاِلدا  ُُمَلادا
ا". ِفيَها  أََبدا

 َبْكرََة، َأِب  عدم التعدي على اآلخرين يف أنفسهم وأمواَّلم وأعراضهم، فقد ثبت يف الصحيحني َعنْ  -3
َئةِ   اْسَتَدارَ  َقدِ  الزاَمانُ : " قَالَ  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى النايب ِ  َعنِ  َنةُ  َواأَلْرَض، الساَمَواتِ  َخَلقَ  يَ ْومَ  َكَهي ْ  َعَشرَ  اثْ َنا السا

َها َشْهراا َُحراُم، اِْلجاِة، َوُذو الَقْعَدِة، ُذو: ُمتَ َوالَِيات   َثالَثَة  : ُحُرم   أَْربَ َعة   ِمن ْ
 ُُجَاَدى َبنْيَ  الاِذي ُمَضَر، َوَرَجبُ  َوامل



  اد  عشرالدرس احل 6 
يهِ  أَناهُ  ظَنَ ناا َحىتا  َفَسَكتَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اّللاُ : قُ ْلَنا ،" َهَذا َشْهر   َأيُّ  َوَشْعَباَن، ِه، ِبَغرْيِ  َسُيَسمِ   ُذو أَلَْيسَ : »قَالَ  اَسِْ

يهِ  أَناهُ  ظَنَ ناا َحىتا  َفَسَكتَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اّللاُ : قُ ْلَنا. «َهَذا بَ َلد   َفَأيُّ : »قَالَ  بَ َلى،: قُ ْلَنا ،«اِْلجاةِ  ِه، ِبَغرْيِ  َسُيَسمِ   اَسِْ
 أَناهُ  ظَنَ ناا َحىتا  َفَسَكتَ  أَْعَلُم، َوَرُسولُهُ  اّللاُ : قُ ْلَنا. «َهَذا يَ ْوم   َفَأيُّ : »قَالَ  بَ َلى،: قُ ْلَنا. «البَ ْلَدةَ  أَلَْيسَ : »قَالَ 

يهِ  ِه، ِبَغرْيِ  َسُيَسمِ  : حُمَماد   قَالَ  - َوأَْمَواَلُكْم، ِدَماءَُكمْ  فَِإنا : " قَالَ  بَ َلى،: قُ ْلَنا. «الناْحرِ  يَ ْومَ  أَلَْيسَ : »قَالَ  اَسِْ
 رَباُكْم، َوَستَ ْلَقْونَ  َهَذا، َشْهرُِكمْ  يف  َهَذا، بَ َلدُِكمْ  يف  َهَذا مْ يَ ْوِمكُ  َكُحْرَمةِ   َحرَام ، َعَلْيُكمْ  َوأَْعرَاَضُكمْ  - قَالَ  َوَأْحِسُبهُ 

، بَ ْعِدي تَ ْرِجُعوا َفالَ  َألَ  أَْعَماِلُكْم، َعنْ  َفَسَيْسأَُلُكمْ  لا ، رِقَابَ  بَ ْعُضُكمْ  َيْضِربُ  ُضالا  الشااِهدُ  لِيُ بَ لِ غِ  َألَ  بَ ْعض 
َعهُ  َمنْ  بَ ْعضِ  ِمنْ  لَهُ  أَْوَعى َيُكونَ  َأنْ  يُ بَ لاُغهُ  َمنْ  بَ ْعضَ  فَ َلَعلا  الَغاِئَب،  َصَدقَ : يَ ُقولُ  ذََكرَهُ  ِإَذا حُمَماد   َفَكانَ ".  َسَِ

 َمراَتنْيِ. «بَ لاْغتُ  َهلْ  َألَ : »قَالَ  ُثا  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى حُمَماد  
 هللاِ  َرُسولَ  َأنا  ُهرَيْ َرَة، َأِب  اآلخرين، ففي صحيح مسلم َعنْ واْلصيف من أييت يوم القيامة خالياا من حقوق 

 "ِإنا : فَ َقالَ  َمَتاَع، َوَل  لَهُ  ِدْرَهمَ  َل  َمنْ  ِفيَنا اْلُمْفِلسُ : قَاُلوا «اْلُمْفِلُس؟ َما أََتْدُرونَ : »قَالَ  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى
، ِبَصاَلة ، اْلِقَياَمةِ  مَ يَ وْ  أَيْيت  أُماِِت  ِمنْ  اْلُمْفِلسَ   َهَذا، َمالَ  َوَأَكلَ  َهَذا، َوَقَذفَ  َهَذا، َشَتمَ  َقدْ  َوأَيْيت  َوزََكاة ، َوِصَيام 
 يُ ْقَضى َأنْ  قَ ْبلَ  َحَسَناتُهُ  فَِنَيتْ  فَِإنْ  َحَسَناتِِه، ِمنْ  َوَهَذا َحَسَناتِِه، ِمنْ  َهَذا فَ يُ ْعَطى َهَذا، َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  َوَسَفكَ 

 النااِر". يف  طُرِحَ  ُثا  َعَلْيِه، َفطُرَِحتْ  َخطَاََّيُهمْ  ِمنْ  ُأِخذَ  َعَلْيهِ  َما
 َعْمِرو ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  والشهيد على كرامته عند هللا تعاىل يغفر له كل شيء إل الدين، ففي صحيح مسلم َعنْ 

ْيَن". ِإلا  َذْنب   ُكلُّ   لِلشاِهيدِ  "يُ ْغَفرُ  قَاَل: َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولَ  َأنا  اْلَعاِص، ْبنِ   الدا
ها حقها من الراحة والستجمام، فإن الستمرار على اجلد هتمام براحة النفس واجلسد وإعطاؤ ال -4

يضعف اَّلمة ورمبا يكره اإلنسان العمل واجلد بعدها، فإن النفوس جبلت على حب الراحة، فالراحة فيه 
، َحْنظََلةَ  ستعادة للنشاط، وقد ثبت َعنْ ا  - َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولِ  ُكتاابِ   ِمنْ  وََكانَ  -: قَالَ  اأْلَُسيِ ِديِ 

: قَالَ  تَ ُقوُل؟ َما هللاِ  ُسْبَحانَ : قَالَ  َحْنظََلُة، َنَفقَ : قُ ْلتُ : قَالَ  َحْنظََلةُ  َّيَ  أَْنَت؟ َكْيفَ :  فَ َقالَ  َبْكر ، أَبُو َلِقَيِن : قَالَ 
ُرنَ  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َنُكونُ : قُ ْلتُ   ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا َعنْي ، رَْأيُ  َكَأنا   َحىتا  َواجْلَناِة، اِبلناارِ  يُذَكِ 
َعاِت، َواأْلَْوَلدَ  اأْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولِ  ِعْندِ   ِإنا  فَ َوهللاِ : َبْكر   أَبُو قَالَ  َكِثرياا،  فَ َنِسيَنا َوالضاي ْ

 ُة،َحْنظَلَ  َنَفقَ : قُ ْلتُ  َوَسلاَم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولِ  َعَلى َدَخْلَنا َحىتا  َبْكر ، َوأَبُو َأنَ  فَاْنطََلْقتُ  َهَذا، ِمْثلَ  لَنَ ْلَقى
ُرنَ  ِعْنَدَك، َنُكونُ  هللاِ  َرُسولَ  َّيَ : قُ ْلتُ  «َذاَك؟ َوَما» َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  هللاِ  َرُسولَ  َّيَ   اِبلناارِ  ُتذَكِ 

َعاِت، َواأْلَْوَلدَ  اأْلَْزَواجَ  َعاَفْسَنا ِعْنِدَك، ِمنْ  َخَرْجَنا فَِإَذا َعنْي ، رَْأيُ  َكَأنا   َحىتا  َواجْلَناِة،  فَ َقالَ  َكِثرياا  َنِسيَنا َوالضاي ْ
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 الذ ِْكِر، َويف  ِعْنِدي، َتُكونُونَ  َما َعَلى َتُدوُمونَ  َلوْ  ِإنْ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالاِذي: »َوَسلامَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلاى هللاِ  َرُسولُ 

. رواه مسلم َثاَلثَ  «َوَساَعةا  َساَعةا  َحْنظََلةُ  َّيَ  َوَلِكنْ  طُرُِقُكْم، َويف  فُ ُرِشُكمْ  َعَلى اْلَماَلِئَكةُ  َلَصاَفَحْتُكمُ   َمراات 
 


