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حـافظ الصـحابة  -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–الـرمحن بـن صـخر  هذا احلديث حديث الصحايب الرب أيب هريرة عبـد

املأموم مـن التـأمني خلـف هذه الكلمات اليت بني فيها ما ينبغي على  -–ووعاء العلم، حفظ من رسول هللا 
 اإلمام .

 اختلف العلماء يف هذه اجلملة على قولني :  ] ) سذا أمن اممام ( [وقوله عليه الصالة والسالم : 
، وكما تقول إذا بلث موضع التأمني :أي ] ) سذا أمن اممام ( [أن قوله عليه الصالة والسالم :  القول األول :

 :أي هتامــة ولــو مل يــدخلها . فقولــه : "إذا أمــن" وأهتــم إذا بلــث ،العــرب : إذا أجنــد أي بلــث جنــداً ولــو مل يــدخلها

: قــال أي بعــض العلمــاء : "إذا أمــن"وقــال  چڄ  ڄ  چ قــارب أن يهـلــَؤمّ ن وذلــك بعــد فراغــه مــن قولــه : 
 إىل آخر احلديث . وافق تأمينه تأمىل املالئكة...( [ فإنه من ] ) فأمنوا؛التأمني 
 .: وال الضالني فقولوا : آمني (( )) فإذا قال اإلمامد جاء عنه عليه الصالة والسالم: أصح وأقوى فق والثان

 -رمحهم هللا–التأمني هو قول آمني، وقولة آمني اختلف العلماء  ( [) سذا أمن ] قوله عليه الصالة والسالم : 
ــؤَ 
هل
من : آمــني فــإن معــىن هــذه فيهــا فقــال بعــض أهــل العلــم : معناهــا اللهــم اســتجب، فــإذا دعــا الــداعي وقــال امل

أن يســتجيب الــدعاء وأن يتقبلــه، وقــال بعــض العلمــاء : إن معــىن آمــني أهنــا اســم  -–نــه يســأل هللا الكلمــة أ
ل : إن قولــة آمــني معناهــا  وقيــ -–أن آمــني اســم مــن أمســاء هللا   حــديث ضــعيفويف -–مــن أمســاء هللا 

كذلك افعل أي اللهم افعل لنا هذا الذي دعيت وس لت ورجيت، وهذا املعىن قريب من املعىن األول يف قـوهلم 
َؤمن داعياً فقـال يف موسـى وهـارون م: اللهم استجب ويش:ك هذان القوالن يف كوهن

هل
ا مسألة ولذلك مسى هللا امل

عليهمــا الصــالة –هــارون يــؤمن علــى دعــاء موســى  وقــد كــان چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : 
مبعـىن فدل على أن يف التأمني شيء من الـدعاء وهـذا هـو الـذي يقـوي القـول الـذي يقـول : إن آمـني  -والسالم

ما يكون يف املسـألة والـدعاء، وقـال بعـض العلمـاء : آمـني درجـة يف اجلنـة تكـون  اللهم استجب أو افعل لنا أي
–مـن أن التـأمني مبعـىن ســؤال هللا  -مــا ذكرنـاه–ه حــديث أيضـاً ضـعيف، وأصـح األقـوال ملـن قاهلـا أو سـأهلا وفيـ

 - . استجابة الدعاء 

قا:  ) سذا أ مَّن  أل رعو: هللا  وعن أيب هريرة  - 56]  :-رمحه هللا  -قال املصنف 
 .الئكة غفر له ما تددم من ذنينه ( [فإنه من وافق تأمينه تأمىل امل اممام فأمِ نوا؛
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ـني  وقوله : آمني يقال آمني باملد ويقال بالقصر مع التخفيف . آمني . وأمـني وكـذلك يقـال بالتشـديد فيهمـا أمّ 
 الشـيء إذا قصـده ومنـه قولـه تعـاىل :  قال : أمشديد فإن معناها القصد يالت إذا كانت علىوكذلك أيضاً آمّ ني ف

قاصــدين البيــت احلــرام ولكــن هــذه اللغــة ضــعفها غــري واحــد مــن أئمــة اللغــة  چڭ    ڭ  ڭ    ڭ  چ  :أي
وقـــالوا : إن الصـــحيح فيهـــا األول املـــد والقصـــر مـــع التخفيـــف، وعلـــى قولـــه : آمـــني قاصـــدين يكـــون املعـــىن أننـــا 

يف هــذه املســألة العظيمــة الــيت جعــل هللا فيهــا خــري الــدنيا واآلخــرة وهــي اهلدايــة إىل الصــراك  -–قاصــدين هلل 
املستقيم صراك الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أول ك رفيقاً، وكـذلك 

تـأمني ولـذلك حسـدت اليهـود خق هـذه األمـة بال - –أيضاً يف قوله : آمني خصوصية هلذه األمة فإن هللا 
)) أن اليهــود حســدت املســلمني  -–أهــل اإلســالم علــى التــأمني كمــا ثبــت يف احلــديث الصــحيح عــن النــيب 

وذلــك يف الصــالة علــى  -–وتســليم بعضـهم علــى بعــض (( ويف التـأمني اقتــداء وائتســاء بـالنيب  ،علـى التــأمني
لــى أنــك إذا صــليت وحــدك أو صــليت مــع اإلمــام أو  . اتفــق العلمــاء ع -رمحهــم هللا–تفصــيل عنــد أهــل العلــم 

كنت إماماً وكانت الصالة سرية وقرأت الفاحتة أنك تؤمن وهذا بإمجاع العلماء على أن التأمني سنة يف الصـالة 
إذا صلى منفرداً أو صـلى إمامـاً أو صـلى مأمومـاً وكـان ذلـك يف الصـالة السـرية، أمـا إذا كـان يف الصـالة اجلهريـة 

أمن هل يـؤمن جهـرة أو يـؤمن سـراً وإذا  ؟هل يؤمن أو ال يؤمن :اختلفوا يف اإلمام -رمحهم هللا–لم فإن أهل الع
 ؟

فجماهري أهل العلم على أنه يسن لـه وجيـوز لـه أن يـؤمن سـراً واختلفـوا يف اجلهـر فقـال بعـض العلمـاء : ال جيهـر 
مــذهب احلنفيــة وكــذلك أيضـاً روايــة عــن اإلمــام  هـو اإلمـام بالتــأمني وإمنــا يقـول : وال الضــالني مث يســكت، وهــذا

قـال : )) فـإذا قـال : وال الضـالني فقولـوا  -–أن اإلمام ال يـؤمن وذلـك ألن النـيب  -رحم هللا اجلميع–مالك 
: آمني (( ومل يبني تأمني اإلمام، وذهب طائفة من أهل العلم أن اإلمام يؤمن واملأموم يـؤمن وأن التـأمني منهمـا 

وا واستدل -رمحة هللا على اجلميع–وهو مذهب أهل احلديث وهو مذهب كذلك الشافعية واحلنابلة يكون جهراً 
وقــد جــاء كــذلك عــن عطــاء بــن أيب ربــال وهــو  ] ) سذا أمررن اممررام فررأمنوا ( [بقولــه عليــه الصــالة والســالم : 

ذ عــن حــرب األمــة وترمجــان التــابعي اجلليــل كــان ديوانــاً مــن دواويــن العلــم والعمــل ومــن أئمــة الفتــوى يف مكــة، أخــ
كــان يقــول هــذا التــابعي اجلليــل : أدركــت أكثــر مــن مــائتني مــن   -رضــي هللا عنهمــا–القــرآن عبــدهللا بــن عبــاس 

أهنــم كــانوا إذا قــال اإلمــام : وال الضــالني قــالوا : آمــني ورفعــوا هبــا أصــواهتم . وقــال أيضــاً  -–أصــحاب النــيب 
ا ذكـر اضـطراب مـن قـوة الصـوت، كمـ :. أيمعـه حـىت إن املسـجد لـه جلـةالناس  رمحه هللا : أمن ابن الزبري وأمن

علـــى  -رمحهـــم هللا–. فمـــن هـــذا قـــالوا : إن الســـنة وهـــدي الســـلف الصـــاحل  البخـــاري ذلـــك يف صـــحيحه تعليقـــاً 
التــأمني وقــالوا : إن اإلمــام يــؤمن ألنــه دتــاج إىل إجابــة الــدعاء كمــا حيتاجــه املــأموم فالكــل يشــ:ك يف هــذا اخلــري 
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، ألن قولـه عليـه الصـالة والسـالم : -رمحهـم هللا–اإلجابـة وهـو أصـح قـويل العلمـاء  - –عظيم وسـؤال هللا ال
 صفة عن اإلمام.ال وهذا ال  لي)) إذا قال اإلمام وال الضالني (( إمنا هو بيان حلكم املأموم منفرداً 

ر قوله عليه الصالة والسـالم قولوا آمني وظاه :أي ] ) سذا أمن اممام فأمنوا ( [وقوله عليه الصالة والسالم : 
فــدل علـى أنـه جيــب علـى املـأموم أن يقــول :  -–ألنـه أمــر بـه النـيب  ؛فيـه فائـدة أن التــأمني واجـب : "فـأمنوا"

آمـــني إذا قـــال اإلمـــام : وال الضـــالني، والســـنة لإلمـــام أنـــه إذا قـــال : وال الضـــالني أن ال يصـــل التـــأمني بالكلمـــة 
ة الفاحتــة وذلــك لــ ال يتــوهم أهنــا مــن الفاحتــة وكــان هديــه عليــه الصــالة والســالم أنــه إذا فــرغ مــن األخــرية مــن ســور 

هذه الكلمة أن يسكت هنيهـة حـىت يـتمكن مـن وراءه عليـه الصـالة والسـالم مـن قـراءة الفاحتـة، وقـد ذكـر ذلـك 
أن يسـكت بعـد  -–النيب وبني أن من سنة   "الزاد يف هدي خري العباد"يف  -رمحه هللا–اإلمام ابن القيم 

َكن املأموم من قراءهتا وقد جاء ذلك عن ابـن املسـيب مرفوعـاً، ولكـن تهلكلـم فيـه مرفوعـاً إىل  قراءة الفاحتة لكي  هل
، والصـــحيح مـــا جـــاء عنـــه عليـــه الصـــالة والســالم أنـــه كانـــت لـــه ســـكتتان والســـكتتان تكـــون األوىل -–النــيب 

أيب هريــرة : )) أرأيــت ســكوتك بــني التكبــري والقــراءة مــا تقــول  لــدعاء االســتفتال كمــا يف الصــحيح مــن حــديث
.(( احلــــديث فــــذكر دعــــاء أقــــول : اللهــــم باعــــد بيــــس وبــــني خطايــــاي .  بــــأيب وأمــــي يــــا رســــول هللا ؟ فقــــال 

هــذا مــن مصــلحة اإلمــام ســكتة ملصــلحة اإلمــام مث تليهــا الســكتة ملصــلحة املــأموم وهــي أن يســكت االســتفتال ف
تكبري الركوع وهي السـكتة اخلفيفـة،  يصل  آخر القراءة بة مث تليها السكتة ملصلحة نفسه ول البقدر قراءة الفاحت
ديث الصحيح له عليـه الصـالة والسـالم سـكتتان فقـالوا : ملـا كانـت سـكتة االسـتفتال لسـبب احلوقد حفظ من 

لقولــه عليــه  -رمحهــم هللا–وذلــك لــدعاء االســتفتال فــإن املــأموم مطالــب بقــراءة الفاحتــة علــى أصــح قــويل العلمــاء 
قـال : )) إنكـم  عليـه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح : ال تفعلوا حينما قرأوا وراءه يف صالة الفجر فارتج

ون وراء إمــامكم ال تفعلـــوا إال بفاحتــة الكتـــاب (( فــأمرهم فتضــمن هـــذا أن مــن الســـنة أن تهلقــرأ الفاحتـــة وراء تقــر  
فشرعت هذه السكتة بعد قوله : وال الضالني . وقوله عليه الصـالة والسـالم :  اإلمام وال جمال إال يف السكتات

 -رمحهـم هللا–قولوا : آمني (( أي املـأمومون أهنـم يقولـون آمـني وهـذا التـأمني يف الصـالة، واختلـف العلمـاء ف)) 
صـــو  يف هـــل يـــؤمن اإلنســـان يف قراءتـــه للفاحتـــة خـــارج الصـــالة ؟ فمنـــع بعـــض العلمـــاء مـــن ذلـــك ألنـــه ذكـــر خم

أنه بعد فراغـه مـن قـراءة الفاحتـة يف غـري  -–موضع خمصو  ال يشرع إال بدليل، وما حهلفظ عن رسول األمة 
 –الصالة أن يؤمن وقال بعض العلماء جبواز ذلك، والصحيح األول وهو أتبع وألزم للسنة وهدي رسول هللا 

ألن اإلمجاع منعقـد علـى أن كلمـة آمـني ليسـت مـن الفاحتـة فليسـت بةيـة مـن الفاحتـة وال جـزء آيـة مـن الفاحتـة  ؛
 م ذكر هذا التأمني يف غري الصالة.فليست بواجبة يف خارج الصالة ومل يرد عنه عليه الصالة والسال
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 ؛تؤمنــوا إذا قــال اإلمــام وال الضــالنيأمــرتكم أن  :مجلــة تعليليــة أي ( [ ه] ) فإنرروقولــه عليــه الصــالة والســالم : 
هذه اجلملة فيهـا فوائـد منهـا : أن النـيب  ( [ من وافق تأمينه تأمىل املالئكة غفر له ما تددم من ذنينه] ) ألنه 
–-  جعــل التــأمني وراء اإلمــام حلكمــة وقصــد يــراد بــه خــري املــأمومني، ومــن هنــا قــال بعــض العلمــاء : فضــلت

درجة لوجود هذه الفضائل فيها فـإن مـن صـلى وحـده ال ينـال هـذه الفضـيلة كمـا  صالة اجلماعة بسبع وعشرين
قال : )) إذا قال اإلمام : وال الضالني (( فخق ذلك مبتابعة اإلمـام ومـن  -–لو صلى مع اإلمام ألن النيب 

إلمــام، م ااجلماعــة ملوافقــة تــأمني املــأمو هنــا قــال بعــض العلمــاء : خصوصــية الســبع والعشــرين درجــة ملــن صــلى يف 
وهـــذا إمنـــا يكـــون يف الصـــلوات اجلهريـــة دون الصـــلوات الســـرية، ومـــن هنـــا قـــال بعـــض العلمـــاء : إن روايـــة ســـبع 
وعشــرين حتمــل علــى الصــلوات اجلهريــة وروايــة صــالة اجلماعــة تفضــل صــالة الفــذ رمــس وعشــرين درجــة حتمــل 

اجلهريــة وفضــيلة مســاع القــرآن واخلشــوع  علــى الصــلوات  الســرية وتفــارق اجلهريــة الســرية بوجــود فضــيلة التــأمني يف
 والتأثر هبا فلذلك فضلت هباتني الدرجتني واملنزلتني . -–آليات هللا 

فيـه دليــل علـى أن املالئكـة تــؤمن  مرن وافررق تأمينره تررأمىل املالئكرة ( [) فإنره ] وقولـه عليـه الصـالة والســالم : 

ٹ   ٹ  ٹ  چ علــى دعــاء اإلمــام وذلــك أثنــاء قراءتــه للفاحتــة فإنــه يســأل هللا مــن فضــله يف قولــه: 

 -–فهـــو يســـأل هللا ويـــدعو هللا  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
سـماء تـؤمن علـى هـذا الــدعاء، أن جيعلـه مهتـدياً إىل الصـراك املسـتقيم، فـإذا قـال هـذا الـدعاء فـإن املالئكـة يف ال

وفيه دليل على فضيلة اإلمامة ولذلك يؤمن على دعـاء اإلمـام ودل علـى شـرف اإلمامـة وعلـو فضـلها أن اإلمـام 
كمـا ورد يف الصـالة   إذا قال : وال الضالني أمنت املالئكة على دعائه، رالف مـن صـلى منفـرداً فإنـه مل يـرد فيـه

 مع اجلماعة .
اختلف العلماء : من هم املالئكة الذين يؤمنون على دعاء اإلمـام ؟ قـال بعـض  ( [ املالئكةتأمىل ] )  :وقوله

العلماء : هم الكرام احلافظون الذين يكونون مـع العبـاد يؤمنـون علـى دعـائهم وعلـى هـذا فهـم مالئكـة األرض، 
رب عنــه عليــه الصــالة وقــال بعــض العلمــاء : إن التــأمني مــن مالئكــة الســماء وهــذا هــو الصــحيح ملــا ثبــت يف اخلــ

فمـن وافـق تأمينـه تـأمني املالئكـة  .(( : آمـنيقالـت املالئكـة يف السـماء .وال الضـالني ال :أنـه إذا قـ : ))والسالم
يف السماء كانت له هـذه الفضـيلة، وقـال بعـض العلمـاء : إن املالئكـة تـؤمن مـع تـأمني اإلمـام فمـن وافـق تأمينـه 

 الئكة .تأمني اإلمام وافق تأمينه تأمني امل
قــال  وافررق تأمينرره تررأمىل املالئكررة ( [ ه مررننرر) فإ] عليــه الصــالة والســالم :  قولــهالفائــدة الثالثــة : اختلــف يف 

حين ـذ   - بعض العلماء : هي املوافقة اللفظية فيقع لفظك وقولـك : آمـني مـع قـوهلم آمـني فـإذا اتفقـا زمانـاً فإنـه
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ثــان أن املوافقــة مــن القـول الى هــذا تكـون املوافقــة لفظيــة، وهنــاك تنـال الفضــيلة امل:تبــة علــى هـذه املوافقــة وعلــ -
 .جهة حال املصلي

الـدعاء بـإخال  وخشـوع  :املراد به من وافق تأمينه تأمىل املالئكة ( [إنه ) ف] وقوله عليه الصالة والسالم : 
–وحضور قلـب أي يـدعو ويـؤمن  تـأمني املخلـق مـن قلبـه حـىت يوافـق حالـه حـال املالئكـة الـذين يـذكرون هللا 

-  يوافـــق املالئكـــة يف اإلخـــال  ويف اخلشـــوع وقـــوة  والنهـــار وهـــم ال يســـ مون قـــالوا : أيويســـبحونه بالليـــل
من وافق تأمينه تأمىل املالئكة ( ) ] أن املراد بقوله : الصحيح األول وصدق اللجأ إليه، و  -–اليقني باهلل 

ين ــذ مــن جهــة اللفــظ فيكــون قولــك : آمــني موافقــاً لقــوهلم يف الســماء : آمــني فــإذا اتفقــت الكلمتــان فإنــه ح [
 تكون الفضيلة.

اء قال بعـض العلمـاء : إن املالئكـة تـؤمن وتفـتح أبـواب السـماء لـدعائهم ومسـألتهم مـن األرض ومالئكـة السـم
تــؤمن فــإذا وافــق تأمينــه تــأمني املالئكــة فصــعد دعــاءه بالســؤال مــع دعــاء املالئكــة فتحــت أبــواب الســماء، وهــذا 

لتوقيفيــة ال تهلقبــل إال بــنق واألمــور ا -–القــول الــذي قــالوه حيتــاج إىل دليــل ألنــه أمــر غيــيب ال يعلمــه إال هللا 
 مرفوع.

أن يقـع  مرن وافرق تأمينره ترأمىل املالئكرة ( [) ] : أن قولـه عليـه الصـالة والسـالم فإن الذي يظهـر ،وعلى هذا
 .نق على ذلك وبينه -–ألن النيب  ؛لفظه مع لفظ املالئكة لقوله آمني حال قول املالئكة يف السماء آمني

يلة التــأمني هــذه اجلملــة فيهــا دليــل علــى فضــ ] ) غفررر لرره مررا تدرردم مررن ذنينرره ( [قــال عليــه الصــالة والســالم : 
خــق  - –عبــاده وأن هللا لوســعة كرمــه وفضــله وجــوده وإحســانه  -–وفيهــا دليــل  علــى ســعة رمحــة هللا 

ک  چ :  - –هــذه األمــة بالفضــائل العظيمــة الــيت مــن أجلهــا وأعظمهــا أن جعلهــا أمــة مرحومــة فقــال هللا 

فلما أرسله هللا رمحة جعل يف شريعته الرمحة ومن ذلـك مـا جعـل مـن غفـران  چک  گ         گ  گ       
الذنوب وس: العيوب وتفريج الكروب وغري ذلـك مـن رفعـة الـدرجات ومضـاعفة احلسـنات بأعمـال قليلـة يسـرية 

فـإن  -–ولكنها عند  هللا عظيمة جليلة فإذا قـال العبـد هـذه الكلمـة وهـو حاضـر القلـب خاشـعاً خملصـاً هلل 
يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، قــال بعــض العلمــاء : يغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه مــن صــغائر الــذنوب  - – هللا

ومل يفرق بني ذنب صغري وال ذنـب  ] ) غفر له ما تددم من ذنينه ( [قال :  -–ألن النيب  ؛وكبائرها وذلك
ئر الــذنوب دون كبائرهــا وذلــك كبــري وحين ــذ يكــون الــنق باقيــاً علــى إطالقــه، وقــال بعــض العلمــاء : تغفــر صــغا

وذلـك أن رسـول ألن الكبائر ال تغفر إال باالستغفار وسؤاله والتوبة النصول منها وإن كان املذهب األول أقـوى 
نق على غفران الذنب ومل يفرق بني ذنـب صـغري وال كبـري، مث إن الـذنوب الصـغائر تغفـر بالوضـوء   -– هللا
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: )) أنـه مـا مـن مسـلم  -–فإنه إذا أسبث الوضوء حتاتت عنه الذنوب وثبت يف احلـديث الصـحيح عـن النـيب 
يقرب وضوءه فيتوضأ فيسبث الوضوء إال خرجـت كـل خطايـاه مـع املـاء أو مـع آخـر قطـر املـاء فـإذا غسـل وجهـه 

يديــه خرجــت كــل خطي ــة فــإذا غســل  ،خرجــت كــل خطي ــة نظــرت إليهــا عينــاه مــع املــاء أو مــع آخــر قطــر املــاء
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطي ة مشتها رجاله مع املاء أو مع  ،بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء

 .آخر قطر املاء ((
)) أنه ما من مسـلم يتوضـأ فيسـبث الوضـوء  -–وثبت عنه عليه الصالة والسالم يف حديث عمرو بن عبسة 

–فسه إال انفتل من ذنوبه كيوم ولدته أمه (( وهذا يدل علـى سـعة رمحـة هللا مث يصلي ركعتني ال حيده فيهما ن
-  فاهلل–-   كرمي، وثبت يف احلـديث الصـحيح أن هللا غفـر المـرأة بغـي مـن بغايـا بـس إسـرائيل بشـربة مـاء
يف كـل يـوم وهـو واقـف بـني يـدي هللا  يشـهد ال يعظم عليه شيء وهو أعظـم مـن كـل شـيء والعبـد -–فاهلل 
صالته أنه أكرب مـن كـل شـيء فيقـول : هللا أكـرب فـال نتعـاظم علـى هللا أن يغفـر صـغائر الـذنوب وكبائرهـا وال  يف

، ويف احلــديث الصــحيح  نتعــاظم علــى هللا أن يغفــر للعبــد هبــذه الكلمــة اليســرية عنــده ولكنهــا عظيمــة عنــده 
نشـر للعبـد تسـع وتسـعون سـجالً كـل سـجل منهـا مـد البصـر كلهـا أنـه ي)  :يف حـديث البطاقـة -–عـن النـيب 

يـا ذنوب فيقول هللا : عبدي هل ظلمتك مالئكيت ؟ قال : ال يـا رب، قـال : هـل تنكـر منهـا شـي اً ؟ قـال : ال 
مـا تفعـل  ،تظلم مـن عملـك اليـوم شـي اً، فيـؤتى ببطاقـة  فيقـول : يـا رب رب، قال : هل لك من عمل إنك لن

إذا فيها ال إله قال : فتوضع البطاقة ف:جح كفتها على كفة السجالت و  ؟ع تسع وتسعني سجالً هذه البطاقة م
اء ، وجقبلها منه -–: ألنه قاهلا خملصاً من قلبه موقناً هبا فكانت سبباً يف غفران ذنبه وأن هللا إال هللا ( قالوا

شيء قد يكون يسرياً يف نظر اإلنسان ولكنه تظلم من عملك اليوم شي اً (( فال يف الرواية األخرى : )) إنك لن
: )) ال حتقرن من املعروف شـي اً (( فهـذه الكلمـة العظيمـة وهـي سـؤال هللا  وقد قال  -–عظيم عند هللا 

 -–تـأمني املالئكـة ال يبعـد أن جيعلهـا هللا ة التـأمني لقوله : آمني مع موافقـإلجابة وسؤال هللا قبول املسألة با
ذنب العبد ما تقدم منه، وعلى هذا فإن القول األقوى أن يبقـى احلـديث علـى إطالقـه مـا مل يـرد  سبباً يف غفران
هــذا  -رمحهــم هللا–مــا يــدل علــى تقييــده وأنــه للصــغائر دون الكبــائر، وقــد ذكــر العلمــاء  -–عــن رســول هللا 

تســميتها  اصــطلح بعــض العلمــاء علــىمشــتملة علــى خصــال  -–احلــديث يف مجلــة أحاديــث عــن رســول هللا 
باخلصال املكفرة وهي اخلصال اليت تكفر الذنوب منها خصال قولية ومنها خصـال فعليـة ولكـن ينبغـي للمسـلم 

واملنبغـي للمسـلم أن يعمـل  -–أن ال يتكل، فأمر موافقة تأمينك تأمني املالئكة أمر غييب وال يعلمـه إال هللا 
 -–يـل احلسـنة فيـه يعملـه وهـو حيسـن الظـن بـاهلل العمل وأن يقول القول الذي يرجى عظيم الثواب فيـه وجز 
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ولكن بشرك أن ال يتكل، وأن ال يقطع على هللا بشـيء ولكـن يكـون عنـده حسـن الظـن وقـد ثبـت يف احلـديث 
 : )) أنا عند حسن ظن عبدي يب (( .عنه عليه الصالة والسالم أنه قال

وحشرنا بني يديه فوق مـا نرجـو لقائه وأن جيعل لنا يف  ،حيسن ظنوننا بهنسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن 
 نأمل من رمحته .و 




