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 أداب الدائن والمدين

 عناصر الخطبة

  تفاوت الناس في الرزق والحكمة في ذلك

 حفظ الشريعة لحقوق العباد وحرمة مال المسلم

 تعريف الدين وأقسامه

    ب الدائن والمدين  آدا

 آثار الّدين على النفس والعوامل المعينة على تسديد الّدْين

 التفصيل

 .تفاوت الناس في الرزق والحكمة في ذلك -1

 ِرْزُقَها}: تعلمون أّن اهلل عز وجل خلق اخللق وتكّفل بأرزاقهم فقال سبحانه
ِ
 {َوَما ِمْن َداَبٍة ِِف األَْرِض إّاَِل َعََل اَّلَل

َْن }: وفرق بينهم ِف أرزاقهم رمحًة هبم عن ِخربة وعلم وحكمة قال اهلل تعاىل، [6: هود]
ِ

إَِن َرَبَك َيبُْسُط الِرْزَق ِل

ومن احلكمة ِف اختالف أرزاقهم أن يعبده األغنياء ، [30: ]اإلرساء {َيَشاُء َوَيْقِدُر إَِنُه َكاَن بِِعبَادِِه َخبرًِيا َبِصرًيا

أَُهْم َيْقِسُموَن َرمْحََة َرِبَك َنْحُن َقَسْمنَا َبيْنَُهْم  }:وصدق اهلل العظيم، ولكي تعمر األرض، راء بالصرببالشكر والفق

َك َخرْيٌ مِِمَا ا َوَرمْحَُة َربِ َمِعيَشتَُهْم ِِف احْلَيَاِة الُدنْيَا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق َبعٍْض َدَرَجاٍت لِيَتَِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا سْخِريّ 

واألغنياء يرتزقون ، فالفقراء يرتزقون من األغنياء بالعمل عندهم والتصدق عليهم، [32: ]الزخرف {ََيَْمُعونَ 

 .وهبذا حتصل عامرة األرض وصالحها، من الفقراء بقضاء حاجاهتم ِف البناء والصيانة واخلدمة ونحوها

َوَلْو َبَسَط اَّلَلُ الِرْزَق لِِعبَادِهِ }: ة من اهلل تعاىل قال اهلل تعاىلإن ضيَق الرزق عَل بعض اخللق رمح، أهيا اِلؤمنون

ألّن توسعة الرزق عَل بعض اخللق فساد له ، [37: ]الشورى {َلبََغْوا ِِف األَْرِض َوَلِكْن ُينَِزُل بَِقَدٍر َما َيَشاءُ 

وفساده إما برتكه العمَل وجلوسه ، ذلكفمن العباد من ّال يصلح إّال الفقر إذ لو أغتنى ألفسده ؛ وِلجتمعه
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فيضّيق اهلل تعاىل عليه رزقه رمحًة به ، أو باستعامله الامل فيام يرض ببدنه ودينه وجمتمعه، عاطال وهذا فساد

 (1). وبمجتمعه

 .حفظ الشريعة لحقوق العباد وحرمة مال المسلم-2

 يستبني له أن ، كليات وجزئياتإن اِلستقرئ ِلوارد الرشيعة اِلحمدية الغّراء : إخوة اإلسالم

ابتداًء بصالح ، واستدامة صالحها واستقامتها، اِلقصد األعَل من الترشيع هو حفظ نظام األمة وحياهتا

ِف انتظام كامل ، وخمتلف صورها، بشتى أنواِعها، وانتهاًء بصالح أحوال الناس وشؤوهنم، العقيدة والعمل

 .يلهودفع الفساد وتقل، جللب الصالح وتكثريه

أهنا جاءت معطيًة حقوَق العباد مكانَتها األسمى من ، أّال وإن من وسائل رشيعة اإلسالم ِف حتقيق ذلك

 .ومنزلتها العظمى من التقدير واّالحرتام، اّالعتناء واّالهتامم

وكيفية انتفاعهم هبا عَل طريق فطري ، ومن ذلك ما قامت به رشيعة اإلسالم من تأمني أصحاب احلقوق

 .وّال حتّس ِف حكِمه هبضيمة، جتد فيه النفوس نفرةّال ، عادل

وجعل هلا من األسس ، ونظم قواعدها، وإن من مضامن حقوق العباد التي أرسى اإلسالم أصوهلا

 .قضية الديون اخلاصة باآلدميني، والضامنات ما يكفلها

أو التساهل وعدم ، قضائه أو اِلطل والتأخري ِف، إن اإلسالم حذر كل احلذر من التهاون ِف أداء الدين، نعم

 .اّالكرتاث ِف أدائه

                                                           

 الَدين: حتذير ووصايا حسني بن عبد العزيز آل الشيخ  (1)
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َيَأهُيَا اَلِذيَن ءاَمنُواْ ّاَل َتأُْكُلواْ }: وإىل جانٍب من جوانب تعظيم حقوق العباد ينّبه اِلوىل جل وعال ِف كتابه فيقول

مال امرئ مسلم إّال  ّال حيل)): ويشري إىل ذلك رسوله حيث يقول. [29: ]النساء {َأْمواَلُكْم َبيْنَُكْم بِاْلبَاطِلِ 

 (3) (2)(( بطيب نفٍس منه

 تعريف الدين وأقسامه  -3

 .معنى عام ومعنى خاص: يطلق الدين ِف الرشع عَل معنيني :الدين شرعًا

 :اِلعنى العام للدين -1

 .يطلق الدين باِلعنى العام عَل كّل ما ثبت ِف الذمة من حقوق اهلل تعاىل أو حقوق اآلدميني

فيشمل احلقوق الاملية واحلقوق غري الاملية كصالة فائتة وزكاة وصيام وغري . الدين لزوم حق ِف الذمة ": قال ابن نجيم

 .كام يشمل ما ثبت بسبب قرض أو بيع أو إجارة أو إتالف أو جناية أو غري ذلك، ذلك

 :اِلعنى اخلاص للدين -2

 .استقراض أو استهالك أو غريمهايطلق الدين باِلعنى اخلاص عَل كّل ماٍل حكمي يثبت ِف الذمة بعقد 

 .إذ هو خاص بالامل الذي يثبت ِف الذمة من حقوق اآلدميني، والدين هبذا اِلعنى أخص من اِلعنى األول

واآلخر ِف الذمة ، حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقداً  ": قال اإلمام القرطبي

 (4)"والدين ما كان غائبًا ، ارضاً فإن العني عند العرب ما كان ح، نسيئة

                                                           

وفيه عيل بن زيد وفيه كالم. . (: أبو حرة الرقايش وثقه أبو داود، وضعفه ابن معني، 266 - 265/ 3. وقال اهليثمي )72/ 5أمحد (2)

 (1268/ 2صحيح اجلامع الصغري وزيادته )

الَدين: حتذير ووصايا حسني بن عبد العزيز آل الشيخ أحكام الدين دراسة حديثية فقهية الَدين: حتذير ووصايا  الدين وقهر الرجال  (3)

 التخويف من الَدين
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 :أقسام الّدين

وإىل ، باعتبار الدائن؛ ودين للعبد، دين هلل: وينقسم إىل، باعتبار وقت أدائه؛ ومؤجل، حاّل : يمكن تقسيمه إىل

 (5). باعتبار حال اِلدين؛ ودين مرض، دين صحة

 :جعل المدين على ثالثة أقسام مع الدائنـويمكن أن ن

 وهذا َيب عليه وفاء دينه لغريمه ِف وقته. تدر عَل الوفاء بجميع ديونهأـ مدين غني مق

 .ب ـ مدين معرس غري معدم له من الامل ما يكفي لبعض ديونه ّال كلها

 .وزادت عن ماله، فهذا اِلدين حيق لدائنيه رفع أمره إىل القايض متى ما ركبته الديون

 .ببعض ديونهج ـ مدين معرس معدم ليس له من الامل ما يفي ولو 

بل َيب تركه ، وّال حبسه، وّال رفع أمره إىل احلاكم، فهذا إذا حتقق إعساره فال َيوز تغليظ القول عليه

ٍة َوَأْن َتَصَدُقوا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنْتُْم َتْعَلُمونَ }: وإنظاره إىل اِليرسة لقوله تعاىل ٍة َفنَظَِرٌة إىَِل َميرَْسَ  َوإِْن َكاَن ُذو ُعرْسَ

واِلعرس ّال ظلم منه لعدم ، ({وألن التغليظ ِف القول واحلبس لدفع الظلم إليصال احلق إىل مستحقه280)

 وألنه إذا كان غري مستطيع وفاء دينه ّال يكون احلبس؛ قدرته عَل الوفاء

 (6)وهذا أمر قال به عامة الفقهاء، ّال لعينه، ألن احلبس رشع للتوصل إىل قضاء الدين؛ مفيدًا ِف حقه

 آداب الدائن - 4

 :توثيق الّدين - 1

                                                                                                                                                                             

 (15( قرة العني ِف أحكام الدين )ص: 5ون وأحكامه )ص: الزمن ِف الدي 20/ 3فتح الغفار رشح اِلنار  (4)

 من أحكام الَدْين حسني بن محاد احلامد أحكام الدين دراسة حديثية فقهية(5)

 (5الزمن ِف الديون وأحكامه )ص:  20/ 3( فتح الغفار رشح اِلنار 31قرة العني ِف أحكام الدين )ص: (6)
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أو . [282: [ ]البقرةَيا َأهُيَا اَلِذيَن آَمنُوا إَذا َتَداَينتُم بَِديٍْن إىَل َأَجٍل ُمَسّمى َفاْكتُبُوهُ ]: لقوله تعاىل، بالكتابة

َوإن ]: كام ِف قوله تعاىل، رهنبالأو . [َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمن ِرَجالُِكمْ ]: بالشهادة كام قال تعاىل ِف آية الدين

من بني  كام ِف قصة الرجلني، أو بالكفالة. [283: [ ]البقرةُكنتُْم َعََل َسَفٍر َوََلْ جَتُِدوا َكاتِبًا َفِرَهاٌن َمْقبُوَضةٌ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  يإرسائيل التي حكاها النب

 أهمية التوثيق

وركن ركني من اّالطمئنان ، مكنيوجعلها عَل أساس ، كبرية ِف تنظيم سري اِلعامالت وللتوثيق أهمية

 :والراحة حني التعامل بني األطراف وتظهر أمهيته ِف أمور أمهها

 إن التوثيق يعد ذا أمهية بالغة لكشف نوايا اِلتعاقدين: أوّال

 .وعدم التمكن من إثباهتا، إن ِف التوثيق صيانة لألموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها: ثانيا

 ثيق قطع اِلنازعة بني اِلتعاملنيإن ِف التو: ثالثا

 .إن ِف التوثيق حترزا من بطالن العقود وفسادها: رابعا

 .إن ِف التوثيق رفعا ودفعا للشك واّالرتياب بني اِلتعاملني: خامسا

 (7). إن ِف التوثيق تأمينا حلق الدائن: سادسا

 :ـ السماحة في طلب الدين2

 اْشرَتَى، َوإَِذا َباَع، إَِذا َسْمًحا َرُجالً  اَّلَلُ  َرِحمَ ": قال، ملسو هيلع هللا ىلص   أن رسول اهلل: ^عن جابر بن عبد اهلل   - 1

 (8)" اقْتََض  َوإَِذا

                                                           

لَدْين حسني بن محاد احلامد  واِلامطلة مظاهرها وأرضارها وأنواعها وأسباهبا ِف الفقه (من أحكام ا106/ 3التحرير والتنوير )(7)

 .اإلسالمي لفضيلة الدكتور: عبد اهلل بن نارصالسلمي
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طلب َماله بِِرْفق ولني َبني بِِه َأن السهولة والتسامح ِِف الَتَعاُمل َسَبب ّالْستِْحَقاق  :)وسمحا إِذا اْقتض( َأي

ْحَسان بِالن ْعَمِة َوِِف إفهامه سلب اِْلحَبة َعَمن اّتصف بضّد َذلِك َوتوجه الَذم إَِليِْه اِْلحَبة وإفاضة الَرمْحَة َواإْلِ

 (9)َومن ثَم رّدت الَشَهاَدة باِلضايقة ِِف التافه

 ، َوَعاِئَشةَ ، َعِن اْبِن ُعَمرَ ، َعْن َناِفعٍ  - 2
ِ
َأْو ، اٍف َواٍف َمْن َطَلَب َحّقا َفلْيَطُْلبُْه ِِف َعفَ ": َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  َأَن َرُسوَل اَّلَل

  (10)"َغرْيِ َواٍف 

 (11))ِِف َعفاٍف( رشٌط ُأريد بِِه الَزْجُر َعْن ِضِد اْلَعَفاِف مِِمَا ّاَل حَيُِل اْستِْعاَمُلهُ : ملسو هيلع هللا ىلص  َقْوُلُه : قال أبوحاتم

 ـ إنظار المدين المعسر3

 ُروَح  اِلاَلَئَِكةُ  َتَلَقِت : " ملسو هيلع هللا ىلص   النَبُِي  َقاَل : َقاَل  َحَدَثهُ  نُْه،عَ  اَّلَلُ  َريِضَ  ُحَذْيَفةَ  َأنَ  َحَدَثهُ  ِحَراٍش، بْنَ  ِربِْعَي  عن – 1

، َعنِ  َوَيتََجاَوُزوا ُينْظُِروا َأنْ  فِتْيَاِن  آُمرُ  ُكنُْت : َقاَل  َشيْئًا؟ اخلرَْيِ  ِمنَ  َأَعِملَْت : َقاُلوا َقبَْلُكْم، َكانَ  مِِمَنْ  َرُجلٍ   اِلُورِسِ

  َعبْدِ  َأُبو َقاَل  ،" َعنْهُ  اَفتََجاَوُزو: َقاَل : َقاَل 
ِ
، َعََل  ُأَيرِسُ  ُكنُْت ": ِربِْعّي  َعنْ  َمالٍِك، َأُبو َوَقاَل : اَّلَل  َوُأنْظِرُ  اِلُورِسِ

، ُأنْظِرُ ": ّي ِربْعِ  َعنْ  اَِللِِك، َعبْدِ  َعنْ : َعَواَنةَ  َأُبو َوَقاَل  ِربِْعّي، َعنْ  اَِللِِك، َعبْدِ  َعنْ  ُشْعبَُة، َوَتاَبَعهُ  ،"اِلُْعرِسَ   اِلُورِسَ

، ِمنَ  َفَأقْبَُل ": ِربِْعّي  َعنْ  ِهنٍْد، َأِب  بْنُ  ُنَعيْمُ  َوَقاَل  ،"اِلُْعرِسِ  َعنِ  َوَأجَتَاَوزُ   (12)"اِلُْعرِسِ  َعنِ  َوَأجَتَاَوزُ  اِلُورِسِ

                                                                                                                                                                             

 (57/ 3صحيح البخاري )(8)

 (40/ 1التيسري برشح اجلامع الصغري )(9)

 1133/ 1( وصححه األلبان ِف اجلامع الصغري809/ 2ابن ماجه )  (10)

 (357/ 7التعليقات احلسان عَل صحيح ابن حبان )  (11)

 (1194/ 3(صحيح مسلم )731/ 2البخاري )(12)
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يَى َعنْ  - 2   َعبْدِ  َعنْ  ، َكثرِيٍ  َأِب  ْبنِ  حَيْ
ِ
 ، َوَجَدهُ  ُثمَ  َعنْهُ  َفَتَواَرى ، َلهُ  َغِرياًم  َطَلَب  ، َقَتاَدةَ  َأَبا َأنَ  ، َقَتاَدةَ  َأِب  ْبنِ  اهلل

 :  َفَقاَل  ، ُمْعرِسٌ  إِِن :  َفَقاَل 
ِ
 :  َقاَل  ؟ آَّلَل

ِ
  َرُسوَل  َسِمْعُت  َفِإِن :  َقاَل  ؟ آَّلَل

ِ
هُ  َمنْ  ":َيُقوُل  ، ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  ُينِْجيَهُ  َأنْ  رَسَ

 (13)".َعنْهُ  َيَضعْ  َأوْ  ، ُمْعرِسٍ  َعنْ  َفلْيُنَِفْس  ، ِقيَاَمةِ الْ  َيْومِ  ُكَرِب  ِمنْ  اَّلَلُ 

 ِمنَ  احْلَِي  َهَذا ِِف  اْلِعلْمَ  َنطُْلُب  َوَأِب  َأَنا َخَرْجُت :  َقاَل  ، الَصاِمِت  ْبنِ  ُعَباَدةَ  بْنِ  اْلَولِيدِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ   - 3

  َرُسولِ  َصاِحَب  ، اْليرََسِ  َأَبا َلِقينَا َمنْ  َأَوُل  َفَكانَ  ، هَيْلُِكوا َأنْ  َقبَْل  ،األَنَْصارِ 
ِ
 ِضاَمَمةٌ  َمَعهُ  ، َلهُ  ُغالَمٌ  َوَمَعهُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

 ِِف  ىَأرَ  إِِن  َعمِ  َيا:  َأِب  َلهُ  َفَقاَل  ، َوَمَعاِفِرَي  ُبْرَدةٌ  ُغالَِمهِ  َوَعََل  ، َوَمَعاِفِرَي  ُبْرَدةٌ  اْلَيرَسِ  َأِب  َوَعََل  ، ُصُحٍف  ِمنْ 

 ، َفَسَلْمُت  ، َأْهَلهُ  َفَأَتيُْت  ، َماٌل  احْلََراِمِي  ُفالَنٍ  ابْنِ  ُفالَنِ  َعََل  ِل  َكانَ  ، َأَجْل :  َقاَل  ، َغَضٍب  ِمنْ  َسْفَعةً  َوْجِهَك 

 َأِريَكةَ  َفَدَخَل  َصْوَتَك  َسِمعَ :  َقاَل  ؟ كَ َأُبو َأْينَ :  َلهُ  َفُقلُْت  ، َجْفرٌ  َلهُ  اْبنٌ  َعيَلَ  َفَخَرَج  ، ّالَ :  َقاُلوا ؟ ُهوَ  َثمَ :  َفُقلُْت 

 ، َأَنا:  َقاَل  ؟ ِمنِي اْختََبأَْت  َأنِ  َعََل  مَحََلَك  َما:  َفُقلُْت  ، َفَخَرَج  ، َأنَْت  َأْينَ  َعلِْمُت  َفَقدْ  ، إَِلَ  اْخُرْج :  َفُقلُْت  ، ُأِمي

 
ِ
  َخِشيُت  ، َأْكِذُبَك  ّالَ  ُثمَ  ، ُأَحِدُثَك  َواَّلَل

ِ
 َصاِحَب  َوُكنَْت  ، َفُأْخلَِفَك  َأِعَدكَ  َوَأنْ  ، َفَأْكِذَبَك  ُأَحِدَثَك  َأنْ  َواَّلَل

  َرُسوَل 
ِ
  َوُكنُْت  ، َوَسَلمَ  َعَليْهِ  اَّلَلُ  َصََل  اهلل

ِ
ا َواَّلَل  :  ُقلُْت :  َقاَل  ُمْعرِسً

ِ
 :  َقاَل  آَّلَل

ِ
 :  ُقلُْت  اهلل

ِ
 :  َقاَل  آَّلَل

ِ
:  ُقلُْت  اهلل

 
ِ
 :  َقاَل  آَّلَل

ِ
 ، ِحّل  ِِف  َأنَْت  ، َوإّاِلَ  ، َفاْقِضنِي َقَضاءً  َوَجْدَت  إِنْ :  َفَقاَل  ، بَِيِدهِ  َفَمَحاَها بَِصِحيَفتِهِ  َفَأَتى:  َقاَل  اهلل

 َمنَاطِ  إىَِل  َوَأَشارَ  ، َهَذا َقلْبِي َعاهُ َووَ  ، َهاَتنْيِ  ُأُذَنَ  َوَسْمعُ  ، َعيْنَيْهِ  َعََل  إِْصَبَعيْهِ  َوَوَضعَ  ، َهاَتنْيِ  َعيْنََي  َبَصُ  َفَأْشَهدُ 

  َرُسوَل  ، َقلْبِهِ 
ِ
ا َأنَْظرَ  َمنْ :  َيُقوُل  َوُهوَ ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  (14) .ظِِلهِ  ِِف  اَّلَلُ  َأَظَلهُ  ، َعنْهُ  َوَضعَ  َأوْ  ، ُمْعرِسً

 : َقاَل ، َعْن َأبِيهِ ، َعْن ُسَلياَْمَن ْبِن ُبَرْيَدةَ  - 4
ِ
ا َفَلُه بُِكِل َيْوٍم ِمثْلِِه ": َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَل َمْن َأنَْظَر ُمْعرِسً

ا َفَلُه بُِكِل َيْوٍم ِمثَْليِْه َصَدَقةٌ ": ُثَم َسِمْعُتُه َيُقوُل : َقاَل ، "َصَدَقةٌ   : ُقلُْت ، "َمْن َأنَْظَر ُمْعرِسً
ِ
َسِمْعُتَك َيا َرُسوَل اَّلَل

                                                           

 (1196/ 3صحيح مسلم )(13)

 (231/ 8صحيح مسلم )(14)
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ا َفلَ ": َتُقوُل  ا َفَلُه بُِكِل َيْوٍم ِمثَْليِْه ": ُثَم َسِمْعُتَك َتُقوُل ، "ُه بُِكِل َيْوٍم ِمثْلِِه َصَدَقةٌ َمْن َأنَْظَر ُمْعرِسً َمْن َأنَْظَر ُمْعرِسً

 َفِإَذا َحَل الَديْنُ ، بُِكِل َيْوٍم َصَدَقٌة َقبَْل َأْن حَيَِل الَديْنُ ": َقاَل َلهُ ، "َصَدَقةٌ 

 (15)"ٍم ِمثَْليِْه َصَدَقةٌ َفَأنَْظَرُه َفَلُه بُِكِل َيوْ 

 :ـ الوضع من الدين عن المعسر4

 ْبُن َكْعِب ْبِن َمالٍِك ، َعِن اْبِن ِشَهاٍب  - 1
ِ
ُه َأَنُه َتَقاََض ابَْن َأِب َحْدَردٍ ، َأَن َكْعَب ْبَن َمالٍِك ، َحَدَثنِي َعبُْد اَّلَل َأْخرَبَ

 
ِ
 ، ِِف اَِلْسِجدِ ملسو هيلع هللا ىلص   َدْينًا َلُه َعَليِْه ِِف َعْهِد َرُسوِل اَّلَل

ِ
، َوُهَو ِِف َبيْتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  َفاْرَتَفَعْت َأْصَواهُتاَُم َحتَى َسِمَعَها َرُسوُل اَّلَل

 
ِ
َلَبيَْك : َقاَل  "َيا َكْعُب ": ْبَن َمالٍِك َقاَل اَوَناَدى َكْعَب ، َحَتى َكَشَف ِسْجَف ُحْجَرتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَخَرَج إَِليِْهاَم َرُسوُل اَّلَل

 
ِ
 : َقاَل َكْعٌب ، َفَأَشاَر بَِيِدِه َأْن َضِع الَشطَْر ِمْن َدْينَِك ، َيا َرُسوَل اَّلَل

ِ
 ، َقْد َفَعلُْت َيا َرُسوَل اَّلَل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اَّلَل

 (16)"ُقْم َفاقِْضهِ "

 : َتُقوُل ، ’َعْن َعائَِشةَ  - 2
ِ
ا َيْستَْوِضُع ، َصْوَت ُخُصوٍم بِاْلبَاِب َعالِيٍَة َأْصَواهُتاَُم ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمَع َرُسوُل اَّلَل َوإَِذا َأَحُدمُهَ

 ، اآلَخرَ 
ٍ
ء فُِقُه ِِف يَشْ  ّاَل َأفَْعُل : َوُهَو َيُقوُل ، َوَيْسرَتْ

ِ
 ، َواَّلَل

ِ
 ": َفَقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص  َفَخَرَج َعَليِْهاَم َرُسوُل اَّلَل

ِ
، َأيَْن اِلُتَأَِل َعََل اَّلَل

 َأَنا َيا َرُسوَل : َفَقاَل ، "؟ ّالَ َيْفَعُل اِلَْعُروَف 
ِ
  (17)َوَلُه َأُي َذلَِك َأَحَب ، اَّلَل

) يسرتفقه ( يطلب منه أن يرفق به ِف اّالستيفاء . ) يستوضع ( يطلب منه أن يضع وحيط عنه شيئا من دينه

) وله أي ذلك أحب ( خلصمي . ) اِلعروف ( اخلري واإلحسان. ) اِلتأل ( احلالف اِلبالغ ِف اليمني. واِلطالبة

 (18). ط أو الرفقما رغب وأحب من احل

                                                           

 126/ 1( وصححه األلبان ِف السلسة الصحيحة153/ 38أمحد )(15)

 (1191/ 3( صحيح مسلم )101/ 1صحيح البخاري )(16)

 (1191/ 3( صحيح مسلم )187/ 3صحيح البخاري )(17)
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 آداب المدين

 .كراهية الدين للمدين والترهيب منه: أواًل

 .من الدين ملسو هيلع هللا ىلص   ـ استعاذة النبي 1

 ْبِن َحنَْطٍب 
ِ
 : َيُقوُل ، َأَنُه َسِمَع َأَنَس ْبَن َمالٍِك : َعْن َعْمِرو ْبِن َأِب َعْمٍرو َمْوىَل اِلَُطلِِب ْبِن َعبِْد اَّلَل

ِ
 َقاَل َرُسوُل اَّلَل

ُدُمنِي": ِب َطلَْحةَ أِلَ ملسو هيلع هللا ىلص  َفُكنُْت َأْخُدُم ، َفَخَرَج ِب َأُبو َطلَْحَة ُيْرِدُفنِي َوَراَءهُ  "الَتِمْس َلنَا ُغالًَما ِمْن ِغلاَْمنُِكْم ََيْ

 
ِ
َوالَعْجِز ، اهلَِم َواحلََزنِ  الَلُهَم إِِن َأُعوُذ بَِك ِمنَ ": َفُكنُْت َأْسَمُعُه ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل ، ُكَلاَم َنَزَل ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اَّلَل

  (19)"َوَغَلبَِة الِرَجالِ ، َوَضَلِع الَديْنِ ، َواجلُبْنِ ، َوالبُْخلِ ، َوالَكَسلِ 

 ا من الرجال بل يغلبون عليه  ( أن يغلب عَل أمره وّال َيد له نارًص غلبة الرجال). ) ضلع الدين ( ثقله

تْهُ ، َعنَْها َأَن َعاِئَشَة َريِضَ اَّلَلُ ، وَعْن ُعْرَوةَ   : َأْخرَبَ
ِ
الَلُهَم إِِن ": َكاَن َيْدُعو ِِف الَصالَِة َوَيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َأَن َرُسوَل اَّلَل

 ِمَن اَِلْغَرمِ : َفَقاَل َلُه َقاِئٌل ، "َأُعوُذ بَِك ِمَن اَِلأَْثِم َواَِلْغَرمِ 
ِ
ُجَل إَِذا إَِن الرَ ": َقاَل ؟ َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعيُذ َيا َرُسوَل اَّلَل

 (20)"َوَوَعَد َفأَْخَلَف ، َغِرَم َحَدَث َفَكَذَب 

حيث يقع اِلدين ِف أمور ، دليل عَل استحباب اّالبتعاد عن الدين وتركه قدر اّالستطاعةملسو هيلع هللا ىلص  واستعاذة النبي 

 وُخلف الوعد ، الكذب: كثرية هنى الشارع عنها مثل

                                                                                                                                                                             

 (478/ 4فتح الباري ّالبن حجر )(18)

 (413/ 1( صحيح مسلم )78/ 8صحيح البخاري )(19)

 (412/ 1( صحيح مسلم )118/ 3صحيح البخاري )(20)
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ويستفاد من هذا احلديث سد ، ى من غوائلهإن اّالستعاذة منه ليست لذاته بل لام َيش": قال ابن حجر

مع ما ، واخللف ِف اِلوعد، ألنه ِف الغالب ذريعة إىل الكذب ِف احلديث؛ استعاذ من الدين ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه؛ الذرائع

 .لصاحب الدين عليه من اِلقال

ن عدم القدرة أو م، وحيتمل أن يراد باّالستعاذة من الدين اّالستعاذة من اّالحتياج إليه حتى ّاليقع ِف هذه الغوائل

ألن الذي ؛ تناقض بني اّالستعاذة من الدين وجواز اّالستدانة ّال: قال ابن اِلنري. عَل وفائه حتى ّال تبقى تبعته

 (21). وفعل جائزاً ، فمن اِدان وسلم منها فقد أعاذه اهلل، استعيذ منه غوائل الدين

)فإن القهر : كل شيئني منها قرينان( إىل أن قال، نية أشياء)استعاذ من ثام: قال ابن القيم رمحه اهلل؛ فالّديْن عَل النفس شديد

 (22). قهر بباطل وهو َغلَبة الرجال: والثان، قهر بحق وهو َضلَع الّدين: أحدمها: الذي ينال العبد نوعان

 .ـ حبس المدين عن دخول الجنة 2

 : َعْن َأِب ُهَرْيَرَة َقاَل 
ِ
  (23). ُمَعَلَقٌة بَِدْينِِه َحتَى ُيْقَض َعنْهُ  َنْفُس اِْلُْؤِمنِ : ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهلل

  (24)وّال هالك حتى ينظر هل يقض ما عليها من الدين أم ّال ، أي أمرها موقوف ّال حكم هلا بنجاة: قال العراقي

واإلخبار هلم بأن نفسه معلقة بدينه حتى ، وِف احلديث احلث للورثة عَل قضاء دين اِليت: قال الشوكان

فقد ورد ِف ، وأما من ّال مال له ومات عازما عَل القضاء، وهذا مقيد بمن له مال يقض منه دينه، يقض عنه

 (25)األحاديث ما يدل عَل أن اهلل تعاىل يقيض عنه 

                                                           

 ( أحكام الدين دراسة حديثية فقهية28قرة العني ِف أحكام الدين )ص: 61/ 5فتح الباري (21)

 حكام الدين دراسة حديثية فقهية. أ375/ 1مفتاح دار السعادة (22)

 (. 860وصححه األلبان ِف صحيح الرتمذي ) ،(، وقال: حسن1079 - 1078الرتمذي )(23)

 ( أحكام الدين دراسة حديثية فقهية164/ 4حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي )(24)
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 : وَعْن َثْوَباَن َقاَل 
ِ
َدَخَل  َوالَديْنِ ، َوالُغُلولِ ، الِكرْبِ : َمْن َماَت َوُهَو َبِريٌء ِمْن َثالٍَث : ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اهلل

 (26).اجلَنَةَ 

 : وَعْن ُُمََمِد ْبِن َجْحٍش َقاَل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص  ُكنَا ُجُلوًسا ِعنَْد َرُسوِل اَّلَل

ِ
ُثَم َوَضَع َراَحَتُه َعََل ، َفَرَفَع َرأَْسُه إىَِل الَساَمء

 ": ُثَم َقاَل ، َجبَْهتِهِ 
ِ
 : َسَأْلُتهُ ، َفَلاَم َكاَن ِمَن اْلَغدِ ، َفِزْعنَاَفَسَكتْنَا وَ  "َماَذا ُنِزَل ِمَن التَْشِديدِ ، ُسبَْحاَن اَّلَل

ِ
، َيا َرُسوَل اَّلَل

 ُثَم ُأْحيَِي ، َواَلِذي َنْفِِس بِيَِدهِ ": َفَقاَل ؟ َما َهَذا التَْشِديُد اَلِذي ُنِزَل 
ِ
ُثَم ُقتَِل ُثَم ، َلْو َأَن َرُجالً ُقتَِل ِِف َسبِيِل اَّلَل

 (27)"َما َدَخَل اجْلَنََة َحتَى ُيْقَض َعنُْه َدْينُهُ ، َوَعَليِْه َديْنٌ ُثَم ُقتَِل ، ُأْحيَِي 

 .د ـ عدم تكفير ذنوب المدين

  َرُسولِ  َعنْ  حُيَِدُث  ، َسِمَعهُ  َأَنهُ  ، َقتَاَدةَ  َأِب  َعنْ 
ِ
َهادَ  َأنَ  هَلُمْ  َفَذَكرَ  فِيِهمْ  َقامَ  َأَنهُ  ، ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   َسبِيلِ  ِِف  اجْلِ

ِ
 إِلياَمنَ َوا ، اهلل

 
ِ
  َرُسوَل  َيا:  َفَقاَل  ، َرُجٌل  َفَقامَ  ، األَْعاَملِ  َأفَْضُل  بِاَّلَل

ِ
  َسبِيلِ  ِِف  ُقتِلُْت  إِنْ  َأَرَأيَْت  ، اهلل

ِ
 ؟ َخَطاَياَي  َعنِي ُتَكَفرُ  ، اهلل

  َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل 
ِ
  بِيلِ َس  ِِف  ُقتِلَْت  إِنْ  ، َنَعمْ :  َوَسَلمَ  َعَليْهِ  اَّلَلُ  َصََل  اهلل

ِ
 ، ُمْدبِرٍ  َغرْيُ  ُمْقبٌِل  ، ُُمْتَِسٌب  َصابِرٌ  َوَأنَْت  ، اهلل

  َرُسوُل  َقاَل  ُثمَ 
ِ
  َسبِيلِ  ِِف  ُقتِلُْت  إِنْ  َأَرَأيَْت :  َقاَل  ؟ ُقلَْت  َكيَْف : ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

ِ
 َرُسوُل  َفَقاَل  ؟ َخَطاَياَي  َعنِي َأُتَكَفرُ  اهلل

 
ِ
يَل  َفِإنَ  ، الَديْنَ  إّاِلَ  ، ُمْدبِرٍ  َغرْيُ  ُمْقبٌِل  ، ِسٌب ُُمْتَ  َصابِرٌ  َوَأنَْت  ، َنَعمْ : ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل    (28)".َذلَِك  ِل  َقاَل  الَسالَمُ  َعَليْهِ  ِجرْبِ

                                                                                                                                                                             

 (53/ 4نيل األوطار )(25)

 664/ 6السلسلة الصحيحة 277/ 5أمحد(26)

 (. 3600(، وحسنه األلبان ِف صحيح اجلامع )314/ 7النسائي )(27)

 (1501/ 3صحيح مسلم )(28)
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فمن مات قبل الوفاء بغري تقصري منه كأن يعرس مثال أو يفجأه اِلوت وله مال خمبوء وكانت نيته وفاء دينه وَل 

حسناته لصاحب الدين  عليه واحلالة هذه ِف اآلخرة بحيث يؤخذ منفالظاهر أنه ّال تبعة  يوف عنه ِف الدنيا

   (29)بل يتكفل اهلل عنه لصاحب الدين 

فانظر رمحك اهلل فضل اِلجاهد ِف سبيل اهلل وأنه إن قتل وهو صابر ُمتسب مقبل غري مدبر فإن خطاياه كلها 

فهذا يدل عَل عظم حقوق  ،إّال الدين، ومعايبه مستورة، وسيئاته معفوة، وذنوبه مغفورة، مكفرة

 (30)اآلدميني

 .ثانيا وجوب الوفاء بالدين

 .ـ المسارعة في أداء الدين1

 : ÷َعْن َأب ُهَرْيَرَة 
ِ
ِن َأْن ّالَ َيُمَر َعيَلَ َثالٌَث ": ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل َرُسوُل اَّلَل َوِعنِْدي ِمنُْه ، َلْو َكاَن ِل ِمثُْل ُأُحٍد َذَهبًا َما َيرُسُ

ٌء إّاَِل يَشْ   (31)"ٌء ُأْرِصُدُه لَِدْينٍ يَشْ

 .ـ تحريم المماطلة2

 : ÷َعْن َأِب ُهَرْيَرَة 
ِ
  (32)"َفِإَذا ُأتْبَِع َأَحُدُكْم َعََل َميِلّ َفلْيَتْبَعْ ، َمطُْل الَغنِِي ُظلْمٌ ": َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأَن َرُسوَل اَّلَل

فية احلق عند الوجدان اعتداء فظيع قال والتسويف والتأخري ِف تو، اِلامطلة من الغني ِف أداء الدين ظلٌم شنيع

 (33). واِلراد ِف احلديث تأخري ما استحق أداؤه بغري عذر من قادر عَل األداء، اِلطل هو اِلدافعة: أهل العلم

                                                           

 (54/ 5فتح الباري ّالبن حجر )(29)

 من أحكام الَدْين حسني بن محاد احلامد أحكام الدين دراسة حديثية فقهية(30)

 (2863( مسلم )116/ 3صحيح البخاري )(31)

 (1197/ 3( صحيح مسلم )94/ 3صحيح البخاري )(32)
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 .ـ أخذ الدين بنية الوفاء3

َوَمْن َأَخَذ ُيِريُد ، َداَءَها َأَدى اَّلَلُ َعنْهُ َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَاِس ُيِريُد أَ ": َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النَبِِي ، ÷فَعْن َأِب ُهَرْيَرَة 

  (34)"إِتاْلََفَها َأتَْلَفُه اَّلَلُ 

وأداءه عنه ِف اآلخرة بأن يرفع دينه بام ، وتأدية اهلل عنه تشمل تيسريه تعاىل لقضائه ِف الدنيا: قال أهل العلم

ويشمل أيضًا ، الف النفس ِف الدنيا بإهالكهاواإلتالف هنا يشمل إت. شاء اهلل إذا تعَذر عَل العبد القضاء

 .فضالً عام حيصل له من العذاب ِف اآلخرة، وُمق بركته، وتعرّس مطالبه، إتالف طيب عيشه وتضييق أموره

 .ـ حسن القضاء4

 واإلكرام للدائن عند القضاء، ومن تلك التوجيهات أمر الرشيعة النبيلة بحسن األداء

َفَطَلبُوا ، "َأْعُطوهُ ": َفَقاَل ، َفَجاَءُه َيتََقاَضاهُ ، ِسٌن ِمَن اإِلبِلِ ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن لَِرُجٍل َعََل النَبِِي : اَل قَ ، ÷َعْن َأِب ُهَرْيَرَة 

إَِن ِخيَاَرُكْم ": ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل النَبُِي ، َأْوَفيْتَنِي َأْوََف اَّلَلُ بَِك : َفَقاَل ، "َأْعُطوهُ ": َفَقاَل ، َفَلْم ََيُِدوا َلُه إّاَِل ِسنّا َفْوَقَها، ِسنَهُ 

 (35)"َأْحَسنُُكْم َقَضاءً 

  َرُسولِ  َعََل  لَِرُجلٍ  َكانَ :  قَاَل  ، ُهَريَْرةَ  أَِب  َعنْ 
ِ
 فََقاَل  ، َوَسلَمَ  َعلَيْهِ  اَّلَلُ  َصََل  النَبِِي  أَْصَحاُب  بِهِ  فََهمَ  ، َلهُ  فَأَْغلَظَ  ، َحٌق ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

 ، ِسنِهِ  ِمنْ  َخرْيٌ  ُهوَ  ِسنّا إّاِلَ  نَِجدُ  ّالَ  إِنَا:  فََقاُلوا ، إَِياهُ  فَأَْعطُوهُ  ، ِسنّا َلهُ  اْشرَتُوا:  هَلُمْ  فََقاَل  ، َمَقاّالً  احْلَِق  لَِصاِحِب  إِنَ : ملسو هيلع هللا ىلص   النَبُِي 

 (36)" .َضاءً قَ  أَْحَسنُُكمْ  َخرْيَُكمْ  أَوْ  ، َخرْيُِكمْ  ِمنْ  فَإِنَ  ، إَِياهُ  فَأَْعطُوهُ  ، فَاْشرَتُوهُ :  قَاَل 

                                                                                                                                                                             

 ين: حتذير ووصايا حسني بن عبد العزيز آل الشيخالدَ (33)

 (116/ 3صحيح البخاري )(34)

 (99/ 3صحيح البخاري )(35)

 (1225/ 3صحيح مسلم )(36)
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 .ـ الدعاء للدائن والثناء عليه5

، َفَلاَم َقِدَم َقَضاَها إَِياهُ ، ِحنَي َغَزا ُحنَيْنًا َثالَثنَِي َأْو َأْرَبِعنَي َأْلًفا، اْستَْسَلَف ِمنْهُ ملسو هيلع هللا ىلص  عن عبد اهلل بن أبى ربيعة َأَن النَبَِي 

  (37)"إَِناَم َجَزاُء الَسلَِف الَْوَفاُء َواحْلَْمدُ ، لَِك َوَمالَِك َباَرَك اَّلَلُ َلَك ِِف أَهْ ": ملسو هيلع هللا ىلص  ُثَم َقاَل َلُه النَبُِي 

 (38))والوفاء( توفيته بحيث ّال يقضيه ناقصًا )واحلمد( الثناء عَل اِلدين

 :آثار الّدين على النفس والعوامل المعينة على تسديد الّدْين - 5

 مِما يعطل بعض الطاقات ّالنشغال ،جتعل اِلدين مكبالً بَدينه، للّدين آثار سلبية عَل النفس

 :منها. القلب بالتفكري بالّدين

 َأْمنَِها َبْعدَ  َأنُْفَسُكمْ  ُُتِيُفوا ّاَل " : يقول ملسو هيلع هللا ىلص  فعن عقبة بن عامر أن رسول اهلل ؛ الشعور باخلوف وعدم األمن -1

؟ َرُسوَل  َيا َذاكَ  َوَما: َقاُلوا" 
ِ
 (39) " الَديْنُ : " َقاَل اهلل

تْهُ  ملسو هيلع هللا ىلص   النَبِِي  َزْوَج  ، َعائَِشةَ  َأنَ فعن ؛ كذب وإخالف الوعداللجوء إىل ال -2  ِِف  َيْدُعو َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص   النَبِِي  َأنَ  ، َأْخرَبَ

 ،َواِْلاََمِت  اِْلَْحيَا نَةِ فِتْ  ِمنْ  بَِك  َوأَُعوذُ  ، الَدَجالِ  اِْلَِسيِح  فِتْنَةِ  ِمنْ  بَِك  َوأَُعوذُ  ، الَْقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِِن  الَلُهمَ  الَصالَةِ 

  َرُسوَل  َيا اِْلَْغَرمِ  ِمنَ  َتْستَِعيذُ  َما َأْكثَرَ  َما:  َقائٌِل  َلهُ  َفَقاَل :  َقاَلْت  اِْلَْغَرمِ  وَ  اِْلَأَْثمِ  ِمنَ  بَِك  َأُعوذُ  إِِن  اللَُهمَ 
ِ
 إِنَ :  َفَقاَل  ، اهلل

 (40) (.َفأَْخلََف  َوَعدَ وَ  ، َفَكَذَب  َحَدَث  ، َغِرمَ  إَِذا الَرُجَل 

                                                           

 412/ 10( صحيح اجلامع الصغري809/ 2سنن ابن ماجه )(37)

 (264/ 9التنوير رشح اجلامع الصغري )(38)

 . 2420(، وانظر السلسلة الصحيحة 4/146محد )أ (39)

 . 589، ومسلم، رقم 2397البخاري، رقم (40)
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وليله ، فيكون هناره مشغوّاًل بكسبه، اهلم والغم والتعلق بالدنيا واخلوف من اِلوت لعدم سداد الدين -3

ما دخل هّم الّدين قلبًا إّال أذهب من العقل : وقد قال بعض السلف، مِما يفقده لذة العبادة واخلشوع؛ هبمومه

 .ما ّال يعود إليه

 فَمنْ : َدْينَانِ  الَدْينُ ): ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله؛ م اآلخرة ِلن مات وعليه َدين وِف نيته عدم الوفاءخسارة احلسنات يو -4

 ِدينَارٌ  َيْوَمئِذٍ  َليَْس  َحَسنَاتِِه؛ ِمنْ  ُيْؤَخذُ  اَلِذي َفَذلَِك  َقَضاَءهُ  َينِْوي وّالَ  َماَت  وَمنْ  َولِيُُه، َفَأَنا َقَضاَءهُ  َينِْوي وُهوَ  َماَت 

 (41) (دِْرَهمٌ  وّالَ 

 :(42)العوامل المعينة على تسديد الّدْين

 َعنُْه، اَّلَلُ  َأَدى َأَداَءَها ُيِريدُ  النَاسِ  َأْمَواَل  َأَخذَ  َمنْ ): قالملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي  ÷فعن أب هريرة  ؛النية الصاحلة -1

  (43) (اَّلَلُ  َأتَْلَفهُ  إِتاْلََفَها ُيِريدُ  َأَخذَ  َوَمنْ 

، فانظر كيف جعل النية الصاحلة سببًا قويًا للرزق وأداء اهلل عنه: اهلل قال الشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه

 (44) وجعل النية السيئة سببًا للتلف واإلتالف(

: قال ÷فعن أب هريرة ؛ ألن اإلنسان قد يفجؤه اِلوت فيسلم من تبعاته؛ اِلبادرة بسداده متى توفر اِلبلغ -2

ِن  َما َذَهبًا دٍ ُأُح  ِمثُْل  ِل  َكانَ  َلوْ ): ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول اهلل  ءٌ  ِمنْهُ  َوِعنِْدي َثالٌَث، َعيَلَ  َيُمرَ  ّالَ  َأنْ  َيرُسُ ءٌ  إّاَِل  يَشْ  يَشْ

 (45) (لَِديْنٍ  ُأْرِصُدهُ 

                                                           

 . 3418الطربان من حديث ابن عمر، وانظر صحيح اجلامع (41)

 التخويف من الَدين من أحكام الَدْين حسني بن محاد احلامد أحكام الدين دراسة حديثية فقهية(42)

 . 2387البخاري، ح / (43)

 ية فقهية. أحكام الدين دراسة حديث22هبجة قلوب األبرار، ص  (44)
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ِف الدنيا والتطبيق  واّالبتعاد عن الكامليات والزهادة، التخطيط اجليد اِلدروس اِلبني عَل معرفة احلال -3

بِِه، ِِف  آِمنًا َجَسِدِه، ِِف  ُمَعاَف ِمنُْكمْ  َأْصبََح  َمنْ "): ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  العميل  َلهُ  ِحيَزْت  َفَكَأَناَم  َيْوِمِه، ُقوُت  ِعنَْدهُ  رِسْ

 َتْزَدُروا ّالَ  َأنْ  َأْجَدرُ  َفُهوَ  ، َفْوَقُكمْ  ُهوَ  َمنْ  إىَِل  َتنُْظُروا َوّالَ  ، ِمنُْكمْ  َأْسَفَل  َمنْ  إىَِل  انُْظُروا): ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله ، (46) ("الُدنْيَا

  ْعَمةَ نِ 
ِ
 (47) (.اَّلَل

، َعنْ ؛ فهو العبادة ؛اإلكثار من الدعاء -4 : َقاَل  َفَأِعنِي، ُمَكاَتَبتِي َعنْ  َعَجْزُت  َقدْ  إِِن : َفَقاَل  َجاَءهُ  ُمَكاَتبًا َأنَ  َعيِلّ

  َرُسوُل  َعَلَمنِيِهنَ  َكلاَِمٍت  ُأَعِلُمَك  َأّالَ 
ِ
 الَلُهمَ : ُقْل : َقاَل  َعنَْك، اَّلَلُ  َأَداهُ  َدْينًا ِصريٍ  َجبَلِ  ِمثُْل  َعَليَْك  َكانَ  َلوْ  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل

  (48)ِسَواكَ  َعَمنْ  بَِفْضلَِك  َوَأْغنِنِي َحَراِمَك، َعنْ  بَِحالَلَِك  اْكِفنِي

 والحمد هلل رب العالمين

                                                                                                                                                                             

  (.991)، ومسلم، (2389 )البخاري (45)

 . 3418الطربان من حديث ابن عمر، وانظر صحيح اجلامع  (46)

 . 2963مسلم، رقم  (47)

 (. 2822(، وقال: هذا حديث حسن غريب، وقال األلبان: حسن )3563(، والرتمذي )153/ 1أمحد )(48)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed

