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aKv^n-d-̄ nsâ ]¯nem-WtÃm \map-Å-Xv. ]m]-tam-N-\-̄ n\v {][m-\-ambnaq¶p-h-gn-I-
fmWvCkvemw ]cn-N-b-s¸-Sp-̄ p-¶-Xv. H¶v: \·-IÄ ]c-am-h[n hÀ[n-̧ n-¡pI (lpZv: 114), 
c−v: CkvXn-Kv^mÀ A[n-I-cn-̧ n-¡pI (ap-k-½nÂ 20, Bep-Cw-dm³ 135, \nkm-Av 110).  
 

بِاْسِم اللِه ، فـََلما : َشِهْدُت َعِليا أُِتَي ِبَدابٍة لِيَـرَْكبَـَها ، فـََلما َوَضَع رِْجَلُه ِفي الرَكاِب ، قَاَل : َعْن َعِلي ْبِن رَبِيَعَة ، قَاَل 
الِذي َسخَر لََنا َهَذا َوَما ُكنا َلُه ُمْقرِنِيَن َوِإنا ِإَلى رَبـَنا  ُسْبَحانَ : اْلَحْمُد لِلِه ، ثُم قَاَل : اْستَـَوى َعَلى َظْهرَِها ، قَاَل 

َقِلُبوَن ، ثُم قَاَل  ْغِفُر اْلَحْمُد لِلِه َثالثًا ، َواللُه َأْكبَـُر َثالثًا ، ُسْبَحاَنَك ِإني ظََلْمُت نـَْفِسي ، فَاْغِفْر ِلي ، فَِإنُه ال يَـ : َلُمنـْ
رَأَْيُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه : ِمْن َأي َشْيٍء َضِحْكَت يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ؟ قَاَل : وَب ِإال أَْنَت ، ثُم َضِحَك ، فـَُقْلُت الذنُ 

ِإن رَبَك لَيَـْعَجُب : اللِه ؟ قَاَل ِمْن َأي َشْيٍء َضِحْكَت يَا َرُسوَل : َعَلْيِه َوَسلَم َصَنَع َكَما َصنَـْعُت ، ثُم َضِحَك ، فـَُقْلُت 
 )ترمذي(  "َرب اْغِفْر ِلي ُذنُوِبي ، يـَْعَلُم َأن الذنُوَب ال يـَْغِفُرَها َأَحٌد َغْيِري : ِمْن َعْبِدِه ، ِإَذا قَاَل 

  
aq¶v: BßmÀ°-ambn ]Ým-X-]n-¡p-IbpwAÃm-lp-hnte¡vtJZn¨paS-§p-IbpwsN¿p-I. 
NneÀ a\-Ên-em¡nsh¨n-«p-ÅXvCkvXn-Kv^mdpwXu_bpwH¶m-sW-¶mWv. c−pwshtÆ-sd-
bm-Wv. kqd¯vlqZv 3 CXvkqNn-̧ n-¡p-¶p-−v. Xu_-sb-̧ -än-bmWv \½psS C¶s¯ NÀ¨. 
BßhnaeoIcWhpwkwkvI-c-W-hp-am-WtÃm da-fm-sâbpwCXcBcm-[-\-I-fp-
sSbpwe£yw.  CXn\v c−p {]{In-b-I-fn-eqsSHcphnizmknIS¶p t]mth-−-Xp-−v; 
XJvenb¯pw (NneZpÈo-e-§Ä Dt]-£n-¡p-I) Xlven-b¯pw (Nne \Ã ioe-§Ä Pohn-X-
¯nÂ ]IÀ¯p-I). CXn-Â BZyw kw -̀hn-¡p-¶-XmWvXJven-b-̄ v. Hcp ]m{X-̄ nÂ \ÃXv 
\nd¡-W-sa-¦nÂBZywAXvIgpInhr¯n-bm-¡-Ww. XJven-b-̄ nsâ {]mcw` \S-]-Sn-bmWv 
]Ým-Xm]w F¶v ]d-bmw. HcpB[ym-ßnIk©m-cn¡pXu_ hn«p IS-¡msXapt¶m«p 
t]mhm³ Ign-bn-Ã. Xu_sb ]Þn-X-·mÀhni-Zo-I-cn-¡p¶p:   

  
فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعالم الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام 

 .المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع االصطفاء واالجتباء للمقربين
 
\mw GXvkÂIÀawsNbvXmepwAXvkzoI-cn-¡-s¸-Sp-sa-¶-XnÂbmsXmcpDd-̧ p-an-Ã-tÃm. 
F¶mÂ, Ckvemw ]Tn-̧ n-¡p¶ \n_-Ô-\-IÄ ]men¨psIm−vHcmÄ ]Ým-X-]n-
¨mÂAXvkzoI-cn-¡-s¸-Sp-sa¶ Imcy-̄ nÂkwi-b-an-Ã.  

  
بُكْم َأْن ُيَكفَر َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجناٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها يَا أَيـَها الِذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإَلى اللِه تـَْوبًَة َنُصوًحا َعَسى رَ 

أن يندم العبد : يا رسول اهللا ما التوبة النصوح؟ قال : قال معاذ بن جبل « : عن ابن عباس قال )  تحريم( اْألَنـَْهارُ 
  »د إليه كما ال يعود اللبن إلى الضرع على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى اهللا تعالى ثم ال يعو 

Cu Bb¯v Cd-§n-b-t¸mÄC_veokv A«-l-kn¨vIc-ªt{X! FÃm kÂIÀ½-
§fpwAÃm-lp-hnsâASp-t¯¡v At§m«vDb-cp-I-bm-sW-¦nÂXu_ kzoI-cn-¡m³ Ah³ 
\½psS ASp-t¯¡v Ct§m-s«-̄ p-¶p.   



 

   

HADIA CSE Khutba Notes (9.6.2017) 
   

Xu_-bn-eqsSaKv^n-d-¯n-te¡v 
 

 ِبىَهاِر إِ « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أَِبى ُموَسى َعِن النْيِل لَِيُتوَب ُمِسىُء النـيـَْبُسُط يََدُه بِالل َوَجل َه َعزالل ن
 )مسلم(  »َويـَْبُسُط يََدُه بِالنـَهاِر لَِيُتوَب ُمِسىُء اللْيِل َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغرِِبَها 

  
]Ým-Xm-]-̄ n-eqsSGXv ]m]n¡pwhfsc s]s«¶vDbÀ¶ aJm-ap-IÄ {]m]n-¡m³ Ign-bpw. 
CXn\v \nc-h[n DZm-l-c-W-§Ä Ncn-{X-̄ n-ep-−v.  DZm-l-c-W-̄ n\v amC-kv(-d). hy`n-N-
cn¨vXu_ sNbvX At±-l-s¯-̧ änAhnS¶v ]dªp:  
 

اُس ِفيِه ِفْرقـَتَـْيِن قَاِئٌل يـَُقوُل فََأَمَر بِِه فـَُرِجَم َفَكاَن الن . فـََقاَل نـََعمْ . »َأزَنـَْيَت «  -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللِه 
صلى اهللا عليه - َلى النِبى َلَقْد َهَلَك َلَقْد َأَحاَطْت بِِه َخِطيَئُتُه َوقَاِئٌل يـَُقوُل َما تـَْوبٌَة َأْفَضَل ِمْن تـَْوبَِة َماِعٍز أَنُه َجاَء إِ 

َلِبُثوا ِبَذِلَك يـَْوَمْيِن َأْو َثالَثًَة ثُم َجاَء َرُسوُل اللِه  -قَاَل  -ِحَجارَِة فـََوَضَع يََدُه ِفى يَِدِه ثُم قَاَل اقْـتُـْلِنى بِالْ  - وسلم - فـَ
قَاَل فـََقاُلوا َغَفَر اللُه ِلَماِعِز . »اْستَـْغِفُروا ِلَماِعِز ْبِن َماِلٍك « َوُهْم ُجُلوٌس َفَسلَم ثُم َجَلَس فـََقاَل  -صلى اهللا عليه وسلم

ُهْم «  - صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل َرُسوُل اللِه  -قَاَل  -. ْبِن َماِلكٍ    »َلَقْد تَاَب تـَْوبًَة َلْو ُقِسَمْت بـَْيَن أُمٍة َلَوِسَعتـْ
كنا غلمانا نعمل في السوق فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن خالد بن اللجالج ، عن أبيه ، قال )مسلم(

أن ندله على مكان الرجل الذي رجم فتعلقنا به فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه برجل فرجم فجاء رجل يسألنا 
يا رسول اهللا ، إن هذا جاء يسألنا عن ذلك الخبيث الذي رجم اليوم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسلم فقلنا 

 )ابن ابي الدنيا(  »خبيث ، فواهللا لهو أطيب عند اهللا من المسك : ال تقولوا « : وسلم 
 

thsd H-cp D-Zm-l-c-W-am-Wv H-cp _-\q C{km-Cu-ep-Imc³ 

فيروى عن كعب األحبار أنه قال أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخرج 
إلى موسى موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حتى خرج ثالث مرات ولم يسقوا فأوحى اهللا عز و جل 

عليه السالم إني ال أستجيب لك وال لمن معك وفيكم نمام فقال موسى يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى 
اهللا عز و جل إليه يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماما فقال موسى لبني إسرائيل توبوا إلى ربكم بأجمعكم عن 

 .ثالنميمة فتابوا فأرسل اهللا تعالى عليهم الغي

asäm-¶mWv 99 t]scsIm¶-bmfpsSNcn{Xw. At±lw ]Ým-X-]n-̈ n-«n-Ã. Xu_ sN¿m³ 
t]mIp-t¶-bp-Åq. F¶n«pwNneX{ -́§Ä sa\ªv AÃmlp At±-ls¯ kzÀ¤-̄ n-Â 
{]th-in-̧ n-̈ p.  
 

َوَمالَِئَكُة اْلَعَذاِب فـََقاَلْت َمالَِئَكُة الرْحَمِة  فَاْنطََلَق َحتى ِإَذا َنَصَف الطرِيَق أَتَاُه اْلَمْوُت فَاْخَتَصَمْت ِفيِه َمالَِئَكُة الرْحَمةِ 
ًرا َقط . َجاَء تَائًِبا ُمْقِبًال بَِقْلِبِه ِإَلى اللهِ  فَأَتَاُهْم َمَلٌك ِفى ُصورَِة آَدِمى َفَجَعُلوُه . َوقَاَلْت َمالَِئَكُة اْلَعَذاِب ِإنُه َلْم يـَْعَمْل َخيـْ

نَـُهْم فـََقاَل ِقيسُ  فـََقاُسوُه فـََوَجُدوُه َأْدَنى إَِلى اَألْرِض الِتى َأرَاَد . وا َما بـَْيَن اَألْرَضْيِن فَِإَلى أَيِتِهَما َكاَن َأْدَنى فـَُهَو َلهُ بـَيـْ
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: ى َهِذِه َأْن تـََباَعِدي قَالَ فََأْوَحى اُهللا ِإَلى َهِذِه َأْن تـََقرِبي، َوَأْوَحى ِإلَ و في رواية  )مسلم(  »فـََقَبَضْتُه َمالَِئَكُة الرْحَمِة 
 .فـََوَجُدوُه َأقْـَرَب ِإَلى َهِذِه ِبِشْبٍر، فـَُغِفَر َله

XoscsXäpsN¿m-̄ -h-sc-¡mÄsXäpsNbvXv ]Ým-X-]n-̈ -bmsfAÃmlpkvt\ln-¡mw. 
CXvsXfn-bn-¡m³ Cukm(-A) Hcn-¡Â Hcp IY ]dªp: ""Hcp ]nXm-hn\v c−p a¡-fp-−m-
bn-cp-¶p. HcmÄ A\p-k-cWioe\pw asä-bmÄXmt´m-¶n-bpw. Hcn¡ÂHcphnIr-Xn-bpsS 
t]cnÂ ]nXmhvXmt´m-¶nsbimkn-¡p-Ibpw Ah³ hoSphn«v Cd-§p-IbpwsNbvXp. ]nXm-
hn\v k¦-S-am-bn. Ah-km\w aI³ Xncn-̈ p-h-¶-t¸mÄho«nÂHcp-{K³ kZyhn-f-¼n. CXp 
I− BZys¯ aI³ tNmZn¨p: ""]nXm-th, Hcn-¡epwA§sb [n¡-cn-¡m¯ 
F\n¡vth−nA§vCXp-h-scHcpkZyD−m-¡n-bn-«n-Ã-tÃm''. ]nXmhv ]dªp: ""aI-t\, \½p-
sS BSp-I-fnÂ \n¶vH¶v \jvS-s¸«vAXvXncn¨v In«p-t¼mÄ \ap¡vAXn-
t\mSvIqSpXÂhmÕ-ey-ap-−m-hntÃ?''  
AYhm, hgn-]n-g¨ HcmÄXncn¨p sNÃp-t¼mÄ {kjvSmhvIqSp-XÂ kt´m-jn-¡p-¶p. 
 
 

قَاَل اللُه َعز َوَجل أَنَا ِعْنَد َظن َعْبِدى ِبى َوأَنَا َمَعُه « أَنُه قَاَل  - صلى اهللا عليه وسلم- ُسوِل اللِه َعْن أَِبى ُهَريـَْرَة َعْن رَ 
 َتُه بِاْلَفالَِة َوَمْن تـََقرُه َأفْـَرُح بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َأَحدُِكْم َيِجُد َضالِه لَلْبُت ِإلَْيِه ِذرَاًعا َوَمْن َب إِ َحْيُث يَْذُكُرِنى َواللًرا تـََقر َلى ِشبـْ

 )مسلم(  »تـََقرَب ِإَلى ِذرَاًعا تـََقرْبُت ِإلَْيِه بَاًعا َوِإَذا َأقْـَبَل ِإَلى يَْمِشى َأقْـبَـْلُت ِإلَْيِه ُأَهْرِوُل 

C¯-c-¡mÀ¡vAÃmlp \ÂIp¶ {]tXyI B\p-IqeyamWv (offers) Ah-cpsSXn·-IÄ 
\·-I-fm¡namäp-¶Xv (^p-ÀJm³ 70).  
 
 

ِإنى َألْعَلُم آِخَر َأْهِل اْلَجنِة ُدُخوًال اْلَجنَة َوآِخَر َأْهِل الناِر «  -صلى اهللا عليه وسلم-َعْن أَِبى َذر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه 
َها رَُجٌل يـُْؤَتى بِِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيُـَقاُل اْعِرُضوا  فـَتُـْعَرُض َعَلْيِه ِصَغاُر ُذنُوبِِه . َعَلْيِه ِصَغاَر ُذنُوبِِه َواْرفـَُعوا َعْنُه ِكَباَرَهاُخُروًجا ِمنـْ

ِفٌق الَ يَْسَتِطيُع َأْن يـُْنِكَر َوُهَو ُمشْ . فـَيَـُقوُل نـََعمْ . فـَيُـَقاُل َعِمْلَت يـَْوَم َكَذا وََكَذا َكَذا وََكَذا َوَعِمْلَت يـَْوَم َكَذا وََكَذا َكَذا وََكَذا
فـَيَـُقوُل َرب َقْد َعِمْلُت َأْشيَاَء الَ أَرَاَها َها ُهنَا . فـَيُـَقاُل َلُه فَِإن َلَك َمَكاَن ُكل َسيَئٍة َحَسَنةً . ِمْن ِكَباِر ُذنُوبِِه َأْن تـُْعَرَض َعَلْيهِ 

َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل اللِه . » : قال سعيد بن جبير)    مسلم(  نـََواِجُذهُ َضِحَك َحتى َبَدْت  - صلى اهللا عليه وسلم-فـَ
أبدلهم بعبادة األوثان عبادة اهللا، وأبدلهم بقتال المسلمين قتاال مع المسلمين للمشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات 

أبدلهم اهللا بالعمل السيئ العمل الصالح، وأبدلهم بالشرك إخالصا، وأبدلهم : وقال الحسن البصري.نكاح المؤمنات
يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعالها، فإذا : عن سلمان قال)  ابن كثير(  جور إحصانا وبالكفر إسالمابالف

ابن ابي (  سيئاته ، فإذا كاد  يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعالها فإذا هي قد بدلت حسنات
َأرَأَْيَت رَُجال : ُه َعْنُه ، أَنُه أََتى َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فـََقاَل َعْن َطِويٍل َشَطٍب اْلَمْمُدوِد َرِضَي الل )  حاتم
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ُرُك َحاَجًة َأْو َداَجًة إِ  ال اقْـَتَطَعَها بَِيِميِنِه ، فـََهْل َعِمَل الذنُوَب ُكلَها فـََلْم ُيْشِرْك بِاللِه تـََعاَلى َشْيًئا ، َوُهَو ِفي َذِلَك ال يـَتـْ
َأما أَنَا فََأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه ، َوأَنَك َرُسوُل اِهللا : َهْل َأْسَلْمَت ؟ قَاَل : ِلَك ِمْن تـَْوبٍَة ؟ قَاَل ِلذَ 

ُرُك الشراِت فـََيْجَعُلُهن ا: صلى اهللا عليه وسلم قَاَل  َراِت َوتـَتـْ َراِت ُكلِهن قَاَل نـََعْم ، تـَْفَعُل اْلَخيـْ للُه َعز َوَجل لِْلَخيـْ
 )المعجم الكبير(  اللُه َأْكبَـُر ، َفَما زَاَل ُيَكبـُر َحتى تـََواَرى: نـََعْم قَاَل : َوَغَدرَاِتي َوَفَجَراِتي ؟ قَاَل 

  

CXn-s\-¡p-dn-̈ mWvAhn-S¶v ]d-ªXv:   
 

 )مع الكبيرالجا(  إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة

CsXms¡ ]d-bp-t¼mÄ Hcpkwibw {]k-à-am-Wv. F´mWvXu_? sXävsXämbnAwKo-I-
cn¨vAÃm-lp-hnsâ ap¼nÂ Gäp-]-d-b-em-sW¶vNpcp-¡n-̧ -d-bmw. bq\pkv \_n(-A)-A-
XmWvsNbvXXv (A-¼n-bm-Av 87).  

 

فـََناَدى ِفي الظُلَماِت َأْن َال ِإَلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإني ُكْنُت ِمَن َوَذا النوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظن َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه 
 )انبياء(  الظاِلِمينَ 

DS³ AÃmlp At±-l-̄ nsâ {]mÀ°\ tIÄ¡p-Ibpw]Ým-Xm]w kzoI-cn-¡p-
IbpwsNbvXp (A-¼n-bm-Av 88). AtXmsSm¸w Cu Gäp-]-d-̈ n-ensâIqsSNne \n_-Ô-\-IÄ 
]men-¡-s¸-Sp-IbpwthWw. 
H¶v, sNbvXpsIm−n-cn-¡p¶ sXäv Ah-km-\n-¸n-¡p-I. sXäv \ndp-̄ m-¯-hs\ {`m´³ 
F¶mWvAhn-S¶vhnfn-̈ -Xv.  Hcn-¡Â _p²n-am-µy-apÅHcmsfI−-t¸mÄNneÀ ]dªp: 
""{`m´³, {`m´³...'' DSs\ Ahn-S¶vXncp¯n: ""AÂ aPv\q\p AÂ apJoapAemaAvkznb-
¯n-ln''. thsdmcplZo-knÂ ]Ým-X-]n¨vsXäpsN¿p-¶-h³ AÃm-lp-hns\ Ifn-bm-¡p-
IbmWvF¶pwImWmw. 
 
c−v, sXäp-I-fnÂtJZ-ap-−m-Ip-I.  
 

ْنِب النَداَمةُ  ارَُة الذَم َكفُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلاٍس قَاَل قَاَل َرُسوُل اللعن عبد اهللا بن معقل قال )   احمد(  َعْن اْبِن َعب :
الندم التوبة قال : انت سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول : عبد اهللا بن مسعود قال دخلت مع ابي على 

  )ابو يعلي(  نعم: 
 

Hcn-¡Â aqk (A) AÃm-lp-hn-t\mSvtNmZn¨p:  ""F§s\ \nsâ in£-bnÂ \n¶v c£-
s¸Spw?'' AÃmlp: ""CkvXn-Kv^mÀ, tJZw (\-Zw), ]m]w Dt]-£n-¡pI (XÀ¡v) 
F¶nhsIm−v.''Hcn-¡Â ac-W-¡n-S-¡bnÂInS-¡p¶ HcmsfAhn-S¶vkµÀin-̈ p. Xu_ 
sN¿m³ At±-l-t¯mSvAhn-S¶vBhiys¸-«p. At±lwZpxJ-̀ m-h-̄ mÂtaÂt¸m«v t\m¡n 
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(hmbsIm−vH¶pw ]d-ªn-Ã). {]hm-N-I³ (k) ]dªp: ""At±lwXu_ sNbvXn-cn-¡p-
¶p.'' 
aq¶v, sXävBhÀ¯n-¡m-Xn-cn-¡m³ ]cn-{i-an-¡p-Ibpwi]-Y-sa-Sp-¡p-IbpwsN¿p-I. C\n 
BhÀ¯n-̈ mÂXs¶ DS³ Xu_ ]pXp-¡p-I.  
 

فإذا « : فأستغفر وأعود ، قال : ، قال » استغفر « : يا رسول اهللا ، إني أذنب ، قال : قال رجل : عن أنس ، قال 
فإذا عدت فعد في الثالثة ، والرابعة حتى يكون الشيطان هو « : وأستغفر ثم أعود ، قال : قال » عدت فاستغفر 

ما أصر من استغفر ، ولو عاد في اليوم سبعين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )ابن ابي الدنيا(  »المحسور 
  »مرة 

  
\mev, imco-cn-Ihpw km¼-̄ n-I-hp-amb _m[y-X-IÄ XoÀ¡p-I. CXvkrjvSn-I-tfmSpw 
{kjvSm-hn-t\mSpwD−m-hmw. krjvSn-I-tfm-SpÅimco-cnI _m-[y-X-bmWvA{I-an-̈ Xv, ]c-Zq-
jWw  ]d-ª-Xv, A]-hmZw {]N-cn-̧ n-̈ -Xv apX-em-bh. _Ô-s¸-«-hsc I−v {]Xn-
ImcwsN¿n-¡pItbmam¸n-c-¡p-ItbmthWw. acn¨p t]mbn-«p-s−-
¦nÂAhÀ¡pth−nZpBsNbvXp-sIm-−n-cn-¡p-I.   

  
غالمه فعرجها ، ثم ندم  دخل عثمان بن عفان رحمه اهللا على غالم له يعلف ناقة ، فرأى في علفها ، فأخذ بأذن

، حتى ظن أنه قد بلغ منه مثل ما » شد شد « : ، فجعل عثمان يقول له » خذ بأذني فاعرجها  بأذنه « : فقال له 
: أتت امرأة النبي صلى اهللا عليه وسلم فقالت » واها لقصاص الدنيا قبل قصاص اآلخرة « : بلغ منه ، قال عثمان 

أما إنها ستستقيد منك يوم « : ال ، قال : ، قالت » وهل رأيت ذلك عليها ؟ « : ال يا زانية ، ق: إني قلت ألمتي 
اجلديني ، فأبت ، فأعتقتها فرجعت فأخبرته ، فقال : ، فرجعت المرأة إلى أمتها فأعطتها سوطا  ، فقالت » القيامة 

: مناد على رءوس األولين واآلخرين يؤخذ بيد العبد واألمة يوم القيامة ، فينادي « : عن ابن مسعود قال »عسى « : 
هذا فالن بن فالن ، من كان له الحق فليأت إلى حقه ، فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها ، أو أمها ، أو 

رأيت رسول « : عن عمر بن الخطاب قال .  فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون: ، ثم قرأ » أخيها ، أو زوجها 
  )ابن ابي الدنيا(  »من ضرب عبدا له أقيد منه يوم القيامة « : عن عمار قال » اهللا يقص من نفسه

 

km¼-̄ nI _m[y-X-I-fnÂGähpw {][m-\-amWvISw. 

يَا : َل َلُه رَُجٌل اْلَحْمُد لِلِه الِذى َحَبَس السَماَء َأْن تـََقَع َعَلى اَألْرِض ِإال بِِإْذنِِه فـََقا: َشِهْدُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َوُهو يـَُقوُل 
َفَعَنا بِِه قَاَل  ثـْتَـَنا َحِديثًا َعَسى اللُه َأْن يـَنـْ ى : أَبَا َحْمَزَة َلْو َحدْليَـْفَعْل فَِإن َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم َأْن يَُموَت َولَْيَس َعَلْيِه َدْيٌن فـَ

نـََعْم قَاَل : قَاُلوا . »َعَلْيِه َدْيٌن؟ « :ِة رَُجٍل لُِيَصلَى َعَلْيِه فـََقاَل َوأُِتَى ِبَجَنازَ  - صلى اهللا عليه وسلم-َشِهْدُت َرُسوَل اللِه 
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َفُعُه َأْن َأَصلَى َعَلى رَُجلٍ « : َنُه ُقْمُت َفَصلْيُت  ,َفَما يـَنـْ ُروُحُه ُمْرتـََهٌن ِفى قـَْبرِِه الَ َتْصَعُد ُروُحُه ِإَلى اللِه فـََلْو َضِمَن رَُجٌل َديـْ
َفُعُه َعَليْ    )بيهقي(  »ِه فَِإن َصالَِتى تـَنـْ

{kjvSm-hn-t\m-SpÅ _m[y-X-I-fmWv \jvS-s¸« Bcm-[-\-IfpwsImSp¯pho«m¯ kIm-̄ p-
I-fpw. Npcp-¡-̄ nÂHcpsXäv kw -̀hn¨p t]mbmÂ DSs\ ]Ým-X-]n-¡p¶ ioew \mw 
hfÀ¯n-sb-Sp-¡m³ {ian-¡p-I. ]m]w kw`-hn-̈ mÂXu_ sN¿p-¶Xv hnizm-kn-I-fpsStaÂ 
\nÀ_-Ô-am-Wv. 

َوِفي ِرَوايَِة أَِبي َعْبِد " ِإن َصاِحَب الشَماِل لِيَـْرَفُع اْلَقَلَم ِست َساَعاٍت : " َعْن أَِبي ُأَماَمَة، َعِن النِبي َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
َها أَْلَقاَها َعْنُه، َوِإال ُكِتَبْت َواِحَدًة  َعِن اْلَعْبِد اْلُمْسِلِم اْلُمْخِطِئ اْلُمِسيِء، - اِهللا َسْبَع َساَعاٍت    "فَِإْن نَِدَم َواْستَـْغَفَر ِمنـْ

  )شعب االيمان(
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