شرح حديث (والَّ ِذى نَ ْف ِسى بِي ِدهِ
َ
َ
ْجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤِمنُوا)..
الَ تَ ْد ُخلُو َن ال َ
خطبة جمعة 1435 -3 -9
إعداد-أبوزيد بن محمد مكي

نص الحديث
عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا :

« َوالَّ ِذى نَ ْف ِسى بِيَ ِد ِه
خ
د
ت
ال
ل
ا
ن
و
ل
ْجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤِمنُوا,
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ِ
َوالَ تُ ْؤمنُوا َحتَّى تَ َحابُّوا.
َدلُّ ُك ْم َعلَى شيء إِ َذا فَ َع ْلتُ ُموهُ تَ َحابَ ْبتُ ْم
أ ََوالَ أ ُ
السالَ َم بَ ْي نَ ُك ْم ».
شوا َّ
أَفْ ُ
أخرجه مسلم

 -1قوله : ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا
الترغيب في الجنة :القصور واألنهار
ف مِّن َف ْوقِ َها ُغ َر ٌ
ين ا َّت َق ْوا َر َّب ُه ْم َل ُه ْم ُغ َر ٌ
ف َّم ْب ِني ٌَّة
• َ -1ل ِك ِن الَّ ِذ َ
هللا ال ي ُْخلِفُ َّ
يعادَ 0
َتجْ ِري ِمن َتحْ ِت َها األَ ْن َها ُر َوعْ دَ َّ ِ
هللاُ ْال ِم َ
•
•
•
•

ون
َ -2م َث ُل ْال َج َّن ِة الَّ ِتي وُ ِعدَ ْال ُم َّتقُ َ
آس ٍن َوأَ ْن َها ٌر ِمن لَّ َب ٍن لَّ ْم َي َت َغيَّرْ َطعْ ُم ُه
فِي َها أَ ْن َها ٌر مِّن مَّاء َغي ِْر ِ
َوأَ ْن َها ٌر مِّنْ َخمْ ٍر لَّ َّ
ِّ
َّ
ُّص ًّفى
ٍ
ش
ل
ل
ة
ذ
ين َوأَ ْن َها ٌر مِّنْ َع َس ٍل م َ
ار ِب َ
ِ
َو َل ُه ْم فِي َها ِمن ُك ِّل َّ
ت
الث َم َرا ِ
َو َم ْغفِ َرةٌ مِّن رَّ ب ِِّه ْم.

الترغيب في الجنة :الحلي والفواكه
ضي ُع أَجْ َر َمنْ
ت إِ َّنا ال ُن ِ
ين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
•  -3إِنَّ الَّ ِذ َ
أَحْ َس َن َع َمالًّ ( )30أ ُ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َج َّن ُ
ات َع ْد ٍن َتجْ ِري ِمن َتحْ ِت ِه ُم
األَ
َ
َّ
ْ
نْ
ْ
او َر ِمن َذ َه ٍ
ُون ِث َيا ًّبا ُخضْ ًّرا
س
أ
م
ا
ه
ي
ف
ن
و
ل
ُح
ي
ر
ُ
ا
ه
ن
ِ
ِ
ب َو َي ْل َبس َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ين فِي َها َع َلى األَ َرا ِئ ِك ِنعْ َم َّ
الث َوابُ
س َوإِسْ َتب َْر ٍق ُّم َّت ِك ِئ َ
مِّن سُن ُد ٍ
َو َح ُس َن ْ
ت مُرْ َت َف ًّقا (31
اب ْال َج َّن ِة ْال َي ْو َم ِفي ُ
ُون (ُ )55ه ْم
ش ُغ ٍل َفا ِكه َ
•  -4إِنَّ أَصْ َح َ
الل َع َلى األَ َرا ِئ ِك متكئون (َ )56ل ُه ْم فِي َها
َوأَ ْز َوا ُج ُه ْم فِي ِظ ٍ
ح ٍيم ()58
ُون (َ )57سال ٌم َق ْوالًّ ِمن رَّ بٍّ رَّ ِ
َفا ِك َه ٌة َو َلهُم مَّا َي َّدع َ

الترغيب في الجنة :ما تشتهيه األنفس وأعظم
•  -5فال َتعْ َل ُم َن ْف ٌ
س مَّا أ ُ ْخفِ َي َلهُم مِّن قُرَّ ِة أَعْ ي ٍُن َج َزاء ِب َما َكا ُنوا
ون ()17
َيعْ َملُ َ
ين (ْ )69اد ُخلُوا ْال َج َّن َة أَن ُت ْم
ين آ َم ُنوا ِبآ َيا ِت َنا َو َكا ُنوا مُسْ لِ ِم َ
•  -6الَّ ِذ َ
ُون ( )70ي َ
ف مِّن َذ َه ٍ
ص َحا ٍ
ب
ُطافُ َع َلي ِْهم ِب ِ
َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم ُتحْ َبر َ
َوأَ ْك َوا ٍ
ب َو ِفي َها َما َت ْش َت ِهي ِه األَنفُسُ َو َت َل ُّذ األَعْ يُنُ َوأَن ُت ْم فِي َها
ون (َ )71و ِت ْل َك ْال َج َّن ُة الَّ ِتي أ ُ
ون
ور ْث ُتمُو َها ِب َما ُكن ُت ْم َتعْ َملُ َ
َخالِ ُد َ
ِ
ون ()73
يرةٌ ِم ْن َها َتأْ ُكلُ َ
(َ )72ل ُك ْم فِي َها َفا ِك َه ٌة َك ِث َ

الترغيب في الجنة :الفواكه واألزواج
ت أَنَّ َل ُه ْم َج َّنا ٍ
ت َتجْ ِري
َ -7و َب ِّش ِر الَّ ِذين آ َم ُنو ْا َو َع ِملُو ْا الصَّالِ َحا ِ
ِمن َتحْ ِت َها
• األَ ْن َها ُر ُكلَّ َما ر ُِزقُو ْا ِم ْن َها ِمن َث َم َر ٍة رِّ ْزقا ًّ َقالُو ْا َه َذا الَّ ِذي ر ُِز ْق َنا
ِمن َق ْب ُل َوأ ُ ُتو ْا ِب ِه ُم َت َش ِابها ًّ َو َل ُه ْم ِفي َها أَ ْز َوا ٌج م َ
ُّطه ََّرةٌ َو ُه ْم ِفي َها
ون ()25
َخالِ ُد َ

الترغيب في الجنة :نعيم عظيم دائم
َّللا -صلى َّللا عليه وسلم« -
سول ُ ه ِ
اب َر ْبنَ َع ْب ِد ه ِ
َّللا َيقُول ُ َقال َ َر ُ
• َج ِ
ش َر ُبونَ َوالَ َي َت َغ هو ُطونَ َوالَ َي ْم َت ِخ ُطونَ َوالَ
َيأْ ُكل ُ أَهْ ل ُ ا ْل َج هن ِة فِي َها َو َي ْ
شا ٌء َك َر ْ
َي ُبولُونَ َو َل ِكنْ َط َعا ُم ُه ْم َذا َك ُج َ
يح
ِسكِ ُي ْل َه ُمونَ ال هت ْس ِب َ
ش ِح ا ْلم ْ
س »َ .قال َ َوفِى َحدِي ِ
اج « َط َعا ُم ُه ْم
َوا ْل َح ْم َد َك َما ُي ْل َه ُمونَ ال هن َف َ
ث َح هج ٍ
َذلِ َك ».مسلم
• عن أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
َت ,وال
وسلم « :-قال اهلل تعالى:
عين رأ ْ
ُ
أعددت لعبادي الصالحين ما ال ٌ
ِ
س
ف
ن
م
ل
ع
ت
ال
ف
{
:
م
شئت
إن
واقرؤوا
بشر,
قلب
على
خطر
وال
عت,
سم
أُذُ ٌن
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ ُ ٌ
ما أُ ْخ ِفي لَهم ِمن قُ َّرِ
ٍ
َ
اء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن } [السجدة»]17 :
ز
ج
ن
ي
ع
أ
ة
ْ
َ
َ ُْ ْ
ُ ََ ً
متفق عليه(.)5

 -2قوله  حتى تؤمنوا
حقيقة اإليمان
•
•
•
•
•
•

اإليمان في النصوص الشرعية له حالتان:
الحالة األولى :االقتران
حقيقة اإليمان المقترن باإلسالم أو العمل الصالح هو :هو الجانب
الغيبي من الدين اإلسالمي والمتعلق بقول القلب وعمله والقائم
على أركان اإليمان الستة المعروفة.
فيراد به في حال االقتران باإلسالم  :أركان اإليمان الستة.
والحالة الثانية :اإلطالق.
ويقصد بها أنه يرد في النصوص مطلقا دون اقتران باإلسالم أو
العمل الصالح .كما في هذا الحديث ,ال تدخلون الجنة حتى
تؤمنوا.

حقيقة اإلميان املطلق
اإلميان :
•بضع وسبعون
شعبة .
•أعالها شهادة أن ال
إله إال اهلل وأدناها
إماطة األذى عن
الطريق .
•واحلياء شعبة من
اإلميان .

 .1حقيقة مركبة من القول والعمل
 .2له شعب وأجزاء وأعلى وأدنى
 .3إذا ذهب القول كله انتفت احلقيقة  ,وإذا ذهب العمل كله انتفت
احلقيقة  ,خبالف ذهاب بعض العمل أو بعض القول مما ال يعترب
ذهابه ناقض ًا لإلميان  ,فإنه يبقى البعض اآلخر .
 .4قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان .
قول وعمل  ..قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اجلوارح .
 .5يزيد وينقص
حقيقة
اإلميان
املطلق

قول

و

عمل

حقيقة اإلميان
 - 1قول القلب
املراد بذلك

األدلة على ذلك

تصديقه وإيقانه
وإقراره بأركان
اإلميان  ,وبكل ما جاء
به الرسول 

الرسُولُ َال يَ ْحزُنكَ َّالذِينَ ُيسَارِعُونَ فِي الْكُ ْفرِ من
 يَا أَيُّهَا َّالذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوبهم  املائدة

حقيقة اإلميان
 - 2عمل القلب
املراد بذلك

انقياد القلب وإذعانه
بتحقيق أعمال
القلوب
من إخالص هلل
جبميع أنواع العبادة

األدلة على ذلك

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ُ لَا ُه الادي َن
 َ ومَاا ُأمِارُوا إِلَّاا ِل َي ْعبُادُوا اللَّا َه ُم ِِْلصِا َاألنفال

البينة 5

َكلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنَُِ 
 وَ َعلَى اللّهِ َفتَو َّ -فَالَ تََِافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنَُِ 



املائدة 23
آل عمران 175

حقيقة اإلميان
 - 3قول اللسان
املراد بذلك

التكلم بكلمة اإلسالم
واإلقرار بلوازمها

األدلة على ذلك

 قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ  البقرة 136 وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن ِكتَابٍ  الشورى15 -أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل..

حقيقة اإلميان
 - 4عمل اجلوارح
املراد بذلك

االلتزام العملي
الظاهر بفعل
الواجبات وترك
احملرمات

األدلة على ذلك

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  آيتا األنفال وَمَا كَانَ اللّهُ لِ ُيضِيعَ إِميَانَكُمْ البقرة143 ( اإلميان بضع وسبعون شعبة )حديث وفد عبد القيس ( -فإن تنازعتم )...

-2
عمل القلب

-1
قول القلب

من هو
المؤمن؟
هو من جمع
بين

-4
عمل
الجوارح

-3
قول اللسان

 -3أقسام اإليمان
•
•
•
•
•
•
•

قسمان:
القسم األول :اإليمان المطلق أو التام أو الكامل.
وهو الذي يسلم صاحبه من أنواع الظلم الثالثة :الشرك وظلم العباد وظلم
النفس.
وهو الذي يحقق فيه صاحبه توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع
والمعاصي.
وهو الذي يموت صاحبه يوم يموت على التوحيد والتوبة.
سوا إِي َما َن ُه ْم ِب ُظ ْل ٍم أُولَئِ َك لَ ُه ُم ْاْلَ ْمنُ َو ُه ْم
قال تعالى( :الهذِينَ آ َم ُنوا َولَ ْم َي ْل ِب ُ
ُم ْه َتدُونَ )
وقال تعالى( :إِ هن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ الهذِينَ إِ َذا ُذك َِر ه
َّللاُ َو ِجلَ ْت قُلُو ُب ُه ْم َوإِ َذا ُتلِ َي ْت َعلَ ْي ِه ْم
الص ََل َة َو ِم هما
آ َيا ُت ُه َزادَ ْت ُه ْم إِي َما ًنا َو َعلَى َر ِّب ِه ْم َي َت َو هكلُونَ ( )2الهذِينَ ُيقِي ُمونَ
ه
ات عِ ْندَ َر ِّب ِه ْم َو َم ْغف َِرةٌ
َر َز ْق َنا ُه ْم ُي ْنفِقُونَ ( )3أُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ َح ًقا لَ ُه ْم دَ َر َج ٌ
َو ِر ْز ٌق َك ِري ٌم ()4

أقسام اإليمان
•
•
•
•
•

•

القسم الثاني :مطلق اإليمان أو اإليمان الناقص
وهو الذي يسلم صاحبه من الشرك دون ظلم العباد وظلم النفس.
وهو الذي ال يحقق فيه صاحبه توحيده فيقع في بعض البدع أو
المعاصي.
وهو الذي يموت صاحبه على التوحيد دون التوبة من الكبائر.
اص فِي ا ْل َق ْتلَى ا ْل ُح ُّر
ص ُ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ا ْلقِ َ
قال تعالىَ ( :يا أَ ُّي َها الهذِينَ آ َم ُنوا ُكت َ
ِبا ْل ُح ِّر َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َو ْاْل ُ ْن َثى ِب ْاْل ُ ْن َثى َف َمنْ ُعف َِي لَ ُه مِنْ أَخِي ِه َ
ش ْي ٌء َفا ِّت َبا ٌع
ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
اع َتدَى
ف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه ِبإِ ْح َ
ان َذلِ َك َت ْخف ٌ
ِيف مِنْ َر ِّب ُك ْم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْ
س ٍ
اب أَلِي ٌم)
َب ْع َد َذلِ َك َفلَ ُه َع َذ ٌ
وقال تعالىَ ( :وإِنْ َطائِ َف َت
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما َفإِنْ
ان مِنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْق َت َتلُوا َفأ َ ْ
ِ
َّللا
َب َغ ْت إِ ْحدَا ُه َما َعلَى ْاْل ُ ْخ َرى َف َقاتِلُوا الهتِي َت ْبغِي َح هتى َتفِي َء إِلَى أَ ْم ِر ه ِ
صلِ ُحوا َب ْي َن ُه َما ِبا ْل َعدْ ِل َوأَ ْقسِ ُطوا إِنه َه
ِب ا ْل ُم ْقسِ طِ ينَ )
َّللا ُيح ُّ
َفإِنْ َفا َء ْت َفأ َ ْ

قوله  حتى تؤمنوا
•  -1أصحاب اإليمان التام المطلق الكامل يدخلون الجنة
مباشرة آمنين من النار مهتدين لمنازلهم في الجنة.
•  -2أصحاب اإليمان الناقص أمنهم ناقص واهتداؤهم ناقص,
فهم يأمنون من عدم الخلود في النار إن عذبهم هللا فيها.
•  -3أما من فقد اإليمان من الكفار والمشركين فقد حرم هللا
عليهم الجنة.

 -4قوله  وال تؤمنوا حتى تحابوا
• ال يمكن أن يكون اإلنسان من أهل اإليمان المطلق إال بمحبة
المؤمنين فدل ذلك على وجوبها وأن فاقدها من أهل المعاصي
فلديه مطلق اإليمان ال اإليمان المطلق .

 -5مكانة محبة المؤمنين في دين اإلسالم
•  -1أنها واجبة ,وبها يكمل اإليمان وبفقدها ينقص ,ويكون
فاقدها معرضا للحرمان من دخول الجنة من أول وهلة .
•  -2أنها من محبة هللا ,فمن أحب هللا أحب من يحبهم هللا ,
وهللا يحب المؤمنين.
•  -3أنها من محبة الدين اإلسالمي ,فمن أحب اإلسالم فهو
يحب أهله ,ويواليهم  ,ويبغض الكفار ويعاديهم.

 -6ثمرات محبة المؤمنين
•  -1نيل محبة هللا تعالى
سم ِْع ُ
وسلم
سول َ ِ
صلى َّللا َعليه َ
َّللا َ
ت َر ُ
• عن معا ِذ ْب ِن َج َب ٍل ف َقال َ َ
َي ْحكِي َعنْ َر ِّب ِه َع هز َو َجل ه َيقُول ُ َح هق ْت َم َح هبتِي لِ ْل ُم َت َحا ِّبينَ ف هِي َو َح هق ْت
او ِرينَ ف هِي َوا ْل ُم َت َحا ُّبونَ
َم َح هبتِي لِ ْل ُم َت َبا ِذلِينَ ف هِي َو َح هق ْت َم َح هبتِي لِ ْل ُم َت َز ِ
ش َي ْو َم الَ ظِ ل ه إِاله ظِ لُّ ُه.
فِي ِ
ور فِي ظِ ل ِّ ا ْل َع ْر ِ
َّللا َع َلى َم َن ِ
اب َر ِمنْ ُن ٍ
ار
• َعنْ أَ ِبى ه َُر ْي َر َة َع ِن ال هن ِب ِّى -صلى َّللا عليه وسلم « -أَنه َر ُجَلً َز َ
ص َد ه
َّللاُ َل ُه َع َلى َمدْ َر َج ِت ِه َم َل ًكا َف َل هما أَ َتى
أَ ًخا َل ُه فِى َق ْر َي ٍة أ ُ ْخ َرى َفأ َ ْر َ
َع َل ْي ِه َقال َ أَ ْينَ ُت ِري ُد َقال َ أ ُ ِري ُد أَ ًخا لِى فِى َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِةَ .قال َ َهلْ َل َك
َّللا َع هز َو َجل ه.
َع َل ْي ِه ِمنْ ن ِْع َم ٍة َت ُر ُّب َها َقال َ الَ َغ ْي َر أَ ِّنى أَ ْح َب ْب ُت ُه فِى ه ِ
َّللا َقدْ أَ َح هب َك َك َما أَ ْح َب ْب َت ُه فِي ِه ».
سول ُ ه ِ
َقال َ َفإِ ِّنى َر ُ
َّللا إِ َل ْي َك ِبأَنه ه َ
مسلم

ثمرات محبة المؤمنين
•  -2ذوق حالوة اإليمان من فعل الطاعات وترك المعاصي
س َ ،ع ِن ال هن ِب ِّي صلى َّللا عليه وسلم َقال َ َ :ثَلَ ٌ
ث َمنْ
• َعنْ أَ َن ٍ
ان أَنْ َي ُكونَ ه
سولُ ُه أَ َح هب إِ َل ْي ِه
َّللاُ َو َر ُ
ُكنه فِي ِه َو َجدَ َحَلَ َو َة اإلِي َم ِ
ّلِل َ ،وأَنْ َي ْك َر َه أَنْ
ِب ا ْل َم ْر َء الَ ُي ِح ُّب ُه إِاله ِ ه ِ
ِم هما سِ َوا ُه َما َ ،وأَنْ ُيح ه
ار
َي ُعودَ فِي ا ْل ُك ْف ِر َك َما َي ْك َرهُ أَنْ ُي ْق َذ َ
ف فِي ال هن ِ

ثمرات محبة المؤمنين
•  -3الفوز بالجنة ,والكون في ظل هللا
• َعنْ أَ ِبي ه َُر ْي َر َة َ ،رضِ َي ه
َّللاُ َع ْن ُه َ ،ع ِن ال هن ِب ِّي صلى َّللا
س ْب َع ٌة ُيظِ لُّ ُه ُم ه
عليه وسلم َقال َ َ :
َّللاُ َت َعا َلى فِي ظِ ِّل ِه َي ْو َم الَ ظِ ل ه
اب َن َ
إِاله ظِ لُّ ُه إِ َما ٌم َعدْ ل ٌ َو َ
َّللا َو َر ُجل ٌ َق ْل ُب ُه ُم َع هل ٌق
شأ َ فِي عِ َبادَ ِة ِ
ش ٌّ
اج َت َم َعا َع َل ْي ِه َو َت َف هر َقا َع َل ْي ِه
سا ِج ِد َو َر ُجَلَ ِن َت َحا هبا فِي ِ
َّللا ْ
فِي ا ْل َم َ
اف َه
ام َرأَةٌ َذ ُ
ات َم ْنصِ ٍ
َّللا
ال َف َقال َ إِ ِّني أَ َخ ُ
دَع ْت ُه ْ
َو َر ُجل ٌ َ
ب َو َج َم ٍ
صدَ َق ٍة َفأ َ ْخ َفاهَا َح هتى الَ َت ْع َل َم شِ َمالُ ُه َما ُت ْنف ُِق
صده َق ِب َ
َو َر ُجل ٌ َت َ
اض ْت َع ْي َناهُ.
َّللا َخالِ ًيا َف َف َ
َيمِي ُن ُه َو َر ُجل ٌ َذ َك َر ه َ

 -7مقتضيات محبة المؤمنين
•
•
•

•
•

-1احترام المؤمنين مهما اختلفت البلدان واْللوان واللهجات
والقبائل والوظائف واْلعمال.
 -2كف اْلذى عنهم ،والحذر من عداوتهم.
 -3نصرتهم في حال كانوا ظالمين بردهم عن ذلك ،أو
مظلومين برفع الظلم عنهم.
 -4مد يد العون لهم في حال حاجتهم .
 -5االهتمام بشئونهم  ،والفرح ْلفراحهم ،والحزن
ْلحزانهم ،والتألم آلالمهم.

•
•
•
•

•
•

َدلُّ ُك ْم َعلَى شيء إِ َذا فَ َع ْلتُ ُموهُ تَ َحابَ ْبتُ ْم
 -8قوله  أ ََوالَ أ ُ
السالَ َم بَ ْي نَ ُك ْم
شوا َّ
أَفْ ُ

إفشاء السالم دليل على االحترام الذي من شأنه أن يثبت المحبة
بين المؤمنين في القلوب.
إفشاء السالم في زيارتهم.
إفشاء السالم في مشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم.
إفشاء السالم في طيب الكالم معهم بكف اللسان عن أذيتهم
وإسماعهم الكالم الطيب.
إفشاء السالم بطيب معاشرتهم بكف أي نوع من األذى ,والتعاون
معهم ,والتسامح والتغافل والتغافر.
إفشاء السالم يثبت المحبة ,والتحاب سبب لكمال اإليمان الواجب,
واإليمان سبب لدخول الجنة ,ونيل رضا هللا تعالى.

