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الرحيم الرحمن الله بسم

لى – الله رسول على والسلما والصلةا ، لله الحمد ه ص ه الل علي
– وسلم

وبعد

ُءء ٌةا البكا ّيٌة فطر ير أهل ذكر كما بشر د ، التفس ال فق بي ق القرط
ّنه تعالى الله قول تفسير في َو : { وأ َكى َأْضَحَك ُءه ْب َأ } [ النجججم َو

بججن عطججاء وقال ، والبكاء الضحك أسباب : قضى  ] : " أي43/ 
الضججحك يجلججب الفججرح لن ؛ وأحججزن : أفججرح : يعنججي مسلم أبي

...  البكاء يجلب والحزن
 ) .116 / 17" (  القرطبي " تفسير

ًا دفعه النسان يملك ل غريزي فعل البكاء أن وبما مباح فإنه غالب
، وقجدره اللجه قضاء من التسّخطُّ على يدّل ما يصاحبه أل بشرط
ّلى النبي لقول ُءه َصجج ِه اللجج ْيجج َل ّلم َع ُءب ل اللججَه : " إّن وَسجج ّذ بججدمِع ُءيعجج
ُءب ولكن ، القلِب بحزِن ول العيِن ّذ َع - لسججانه إلججى - وأشججار بهذا ُءي

ُءم أو  ) .924(   ) ومسلم1242(  " البخاري يرح

وأصدقها البكاء أنواع
: أشياء سبعة من " البكاء:  الله رحمه ميسرة بن يزيد قال
والوجع ، والرياء ، والفزع ، الحزن من والبكاء ، الفرح من البكاء

ُءتطِفججئِ الججذي فججذلك ، تعججالى اللججه خشججية مججن وبكاء ، والشكر ،
! " . النار من البحور أمثال منها الدمعة

" المعججاد " زاد كتججابه في الله رحمه القيم ابن المام ذكرو
.  ذكرها كما نوردها للبكاء أنواع عشرةا
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.  والخشية الخوف *بكاء

.  والرقة الرحمة *بكاء

.  والشوق المحبة *بكاء

.  والسرور الفرح *بكاء

.  احتماله وعدما اللم ورود من الجزع *بكاء

" : " الحزن الول أن ، الخوف بكاء عن .... وفرقه الحزن *بكاء
وبكججاء محبججوب فوات أو مكروه حصول من مضى ما على يكون

بيججن والفججرق ، ذلججك من المستقبل في يتوقع لما : يكون الخوف
بججاردةا السججرور دمعججة أن الحججزن وبكججاء والفججرح السججرور بكججاء

ولهججذا ، حزيججن والقلججب : حججارةا الحججزن ودمعة ، فرحان والقلب
: ُءيحجزن ولمجا ، عينجه بجه " وأقّر عين " قرةا هو به ُءيفرح لما يقال

.  عينه به الله وأسخن ، العين سخينة هو

.  والضعف الخور *بكاء

. قاس والقلب العين تدمع : أن وهو النفاق *بكاء

فإنهججا بججالجرةا النائحة كبكاء ، عليه والمستأجر المستعار *البكاء
: تججبيع عنججه اللججه رضي الخطاب بن عمر المؤمنين أمير قال كما

.  غيرها شجو وتبكي عبرتها

عليهججم لمججر يبكججون الناس الرجل يرى أن : فهو الموافقة *بكاء
. فيبكي يبكون يراهم يبكون شيء لي يدري ول معهم فيبكي
 ) .185  ،184 / 1" (  المعاد " زاد

، النفججوس فججي تججردد بكججاء أصججدق تعججالى الله خشية من والبكاء
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. الخائفة الوجلة القلوب عن مترجم وأقوى

الكاذب البكاء
ً يكون قد البكاء ذكججر وقد ، يكون ل وقد ، الباكي صدق على دليل

على تباكوا وكيف السلما عليه يوسف إخوةا قصة الكريم القرآن
ًا أخيهججم ُءهْم : { وجججاؤوا تعججالى فقججال كججذب ًء أبججا ْبكججوَن ِعَشججا } َي

،16/    [ يوسف  [ فججي المتخاصمين أحد بكاء فإن هذا وعلى  
ً ليس القضاء ّد دليل . به ُءيعت

!! الثإم بكاء
، العاشججقين والبكججاء ، فاسججد أو طاغية أو كافر موت على البكاء
. بالغاني الغراما وأهل

وجد وإن          محب مجن أشقى الرض في فما
المذاق حلو الهجوى

لشجتياق أو فرقجة مخافجة حجين كججل فجي باكيجا تجراه
الفراق عند عينجه وتسجخن التلقجي عنجد عينجه فتسخجن

خوف دنوا إن ويبكي إليهجم شوقجا نجأوا إن ويبكجي
الفجراق

الله خشية من البكاء فضل
َبَل: تعالى قال ْق َأ َو ُءهْم  {  ُءض ْع َلى َب ْعٍض َع ُءلوَن َب َء َتَسا ُءلوا َي َقججا ّنججا .  ِإ
ّنججا ُءل ُءك ْبجج َنججا ِفججي َق ِل ْه ِقيَن َأ ِف َفَمججّن ُءمْشجج ُءه .  ّلجج َنججا ال ْي َل َنججا َع َقا َو َذاَب َو َعجج

ِما ُءمو ّنا الّس ِإ ّنا .  ُءل ِمْن ُءك ْب ُءه َق ُءعو ْد ُءه َن ّن َو ِإ َبّر ُءه ْل ُءم ا / } [ الطور الّرِحي
25 – 28[ 

مججن بكججى رجل النار يلج : " ل وسلم عليه الله صلى النبي وقال
( الترمججذي " .   رواه الضججرع فججي اللبججن يعججود حججتى اللججه خشية
1633. ( 

ُءل وقاَل ُءسو ّله ر ّلى ال ُءه َص ِه الل ْي َل ّلم َع َعٌة:  وَسجج ْب ُءم " َسجج ُءهجج ّل ِظ ُءه ُءي ّلجج ال
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ِه في ّل ْومَا ِظ ُءه إل ِظّل ل َي ّل ِإمامٌا ظ ِدٌل :  َأ وشاّب ، عا ِةا في َنَش َد َبا ِع
ّله ُءجٌل ، َتعالى ال ُءه َوَر ُءب ْل ّلقَّ َق َع ِد ُءم ُءجلِن ، بالَمَساِج ّبا َوَر ّلججه في َتَحا ال

َتَمعا ، ِه اج َليجج َقججا َع َفّر َت ِه و َليجج ُءه َوَرَجججٌل ، َع ْتجج َع ٌةا َد َأ ُءت اْمججَر ْنِصججٍب َذا َم
َقاَل ، َوَجماٍل ّني َف ِإ ُءف :  ّله َأخا ُءجٌل ، ال َق وَر ّد َقَة َتَص َد َأْخفاهججا ِبَصجج ف

ّتججى َ ح َلججَم ل ْع ُءه َت ُءقَّ مججا ِشججمال ْنِفجج ُءه ُءت ُءجججٌل ، َيِمينجج َكججَر وَر ّلججه َذ ًا ال ِليجج خا
َفاَضْت ُءه َف َنا ْي " . َع

 ) .1031(   ) ومسلم629(  البخاري رواه

تمسججهما ل : " عينججان وسججلم عليججه اللججه صججلى الله رسول وقال
سججبيل فججي تحرس باتت وعين ، الله خشية من بكت عين ، النار
" في اللباني الشيخ وصححه  ) ،1639(  الترمذي " . رواه الله

 ) .  1338" (  الترمذي صحيح

اللججه إلججى أحب شيء : " ليس وسلم عليه الله صلى النبي قالو
دما وقطججرةا ، اللججه خشية دموع من : قطرةا وأثرين قطرتين من

وأثججر ، اللججه سبيل في : فأثر الثران وأما ، الله سبيل في تهراق
،1669(  الترمججذي " رواه اللججه فرائججض مججن فريضججة فججي  (  

 ) .1363" (  الترمذي " صحيح في اللباني الشيخ وصححه

من أدمع  " لن: عنهما الله رضي عمر بن الله عبد قالو
! " . دينار بألف أتصدق أن من إلي أحب الله خشية

دموعي فتسيل الله خشية من أبكى  لن: الحبار كعب وقال
ًا بوزني أتصدق أن من إلى أحب وجنتي على . ذهب

الملئاكة حال
الله صلى الله رسول عن عنه الله رضي مالك بن أنس عن
ًا ميكائيججل أرى ل لججي : " مججا لجبريججل قال أنه وسلم عليه ضججاحك
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. النار خلقت منذ ميكائيل ضحك : ما " قال ؟ قطُّ
5" (  القدير " فيض في المناوي وقال  ) ،12930(  أحمد رواه

الشججيخ وحسججنه ، جيد إسناده العراقي الزين  ) : ... قال452/جج 
[جج 3664" (  الججترغيب " صججحيح فججي اللباني  .  ( : هججذا تنججبيه 
تضججعيفه مججن اللبججاني الشججيخ تراجججع التي الحاديث من الحديث

 .]  تحسينه إلى

اللججه صججلى اللججه رسججول : قججال قال عنه الله رضي جابر عن
ُءت وسلم عليه وجبريججل العلججى بججالمل بججي أسججري ليلججة : " مججرر

" .     تعالى الله خشية من البالي كالِحلس
/جج 5" (  " الوسججطُّ فججي الطججبراني رواه الشججيخ  ) وحسججنه64 

 ) .5864" (  الجامع " صحيح في اللباني

النبياء بكاء
مججن النججبيين مججن عليهججم الله أنعم الذين { أولئك:  تعالى قال
وإسججرائيل إبراهيججم ذريججه ومججن نججوح مججع حملنججا وممججن آدما ذريه

ًا خججروا الرحمججن آيات عليهم تتلى إذا واجتبينا هدينا وممن سجججد
ًا  ] .58/  } [ مريم وبكي

وسلم عليه الله صلى النبي بكاء
ّله - رضي َمسعوٍد ابن َعن النججبّي لججي : قججال قججاَل – عـنـه ال

ّلى ُءه َص ِه الل ْي َل ّلم َع ْأ وَس ْقَر ّلي : " ا ُءقججرآَن ع ُءت ال ُءسججوَل : يججا " قلجج ر
ّله ُءأ ، ال ْقَر ْيَك َأ َل ْيَك ، َع َل َع ِزَل َو ْن ِإني قاَل ، ؟ ُءأ ُءه َأْن ُءأِحججّب : "  َع َأْسججَم

ِري ِمْن ْي ُءت َغ ْأ َةا عليه " فقَر ّنسججاء سوَر ُءت حججتى ، ال ْئجج ِه إلججى ِج ِذ هجج
ْيَف الية َك َف ْئنا ِإذا : {  ْئنا ِبَشهيد ُءأّمة ُءكّل ِمْن ِج ِء َعلججى ِبَك ِوج َهججؤل

ًا ِهيد ُءبَك  ] قججال40/  } [ النسججاء َش َتَفّت الن " َحْسجج ْل َفججا ِه "  ْيجج ، ِإل
َذا ِإ ُءه َف ْينا ِرفاِن ِع ْذ  ) .800(   ) ومسلم4763(  . البخاري َت

:  بطال ابن قال
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ّلى بكى وإنما ُءه - َص ّل ِه ال ْي َل ّلَم َع لنفسججه مثججل لنججه هججذا - عنججد َوَس
لمتججه شججهادته إلججى له الداعية الحال وشدةا ، القيامة يوما أهوال

طججول مججن ليريحهم لهم الشفاعة وسؤاله ، به واليمان بتصديقه
. والحزن البكاء طول له يحقَّ أمر وهذا ، وأهواله ، الموقف

ّله عبد وَعن ّله - رضي الّشّخير بِن ال ُءت قججال – عنه ال ْيجج َت َأ  :
ُءسوَل ّله ر ّلى ال ُءه َص ِه الل ْي َل ّلم َع ُءهو وَس ّلي َو ِه ُءيص ِف ْو ِزيٌز ولج ِز َأ ِزي َأ َكجج

ِء ِمَن المْرَجِل َكا ُءب 1214(  والنسائي  ) ،15877(  أحمد . رواه ال
" ، الرحججى " ... كججأزيز  ) بلفججظ904(  داود وأبو ، لفظه ) وهذا

 ) .544" (  الترغيب " صحيح في اللباني الشيخ وصححه
. الماء فيه يغلي الذي : الِقدر الِمْرجل

- رضججي لعائشججة قججال " أنججه:  الله رحمه عمير بن عبيد عن
صججلى اللججه رسججول من رأيتيه شيء بأعجب - : أخبرينا عنها الله
 ؟ وسلم عليه الله
.  الليالي من ليلة كانت : لما قالت ثم : فسكتت قال
" .  لربي الليلة أتعبد ذريني عائشة : " يا قال
.  يسرك ما وأحب ، ُءقربك أحب إني : والله قلت
.  يصلي قاما ثم ، فتطهر : فقاما قالت
ُءه بل حتى ، يبكي يزل : فم قالت !  ِحجر
ًا : وكان قالت حججتى وسججلم عليه الله صلى يبكي يزل فلم جالس

!  لحيته بل
فلمججا ، بالصلةا يؤذنه بلل ! فجاء الرض بل حتى بكى : ثم قالت

تقججدما ما لك الله غفر وقد ، تبكي الله رسول : يا قال ، يبكي رآه
ًا أكججون : " أفل ؟! قججال تججأخر وما ذنبك من ؟! لقججد شججكورا عبججد

ِإّن فيها يتفكر ولم قرأها لم ويل ، آية الليلة علي أنزلت ِفججي ! { 
ْلقَِّ َواِت َخ َلْرِض الّسَما  ] "190/  عمران [ آل كلها } الية … َوا
في اللباني الشيخ وصححه ،  ) وغيره386 / 2(  حبان ابن رواه

 )  .68" (  " الصحيحة وفي  ) ،1468" (  الترغيب " صحيح
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صججلى الله رسول بنت : شهدنا قال عنه الله رضي أنس عن
علجى ججالس وسلم عليه الله صلى الله ورسول وسلم عليه الله

يقارف لم أحد من فيكم : هل فقال ، تدمعان عينيه فرأيت القبر
في فنزل ، قبرها في : فانزل قال ، : أنا طلحة أبو فقال ؟ الليلة
 ) .1225(  البخاري . رواه فقبرها قبرها
. أمته على شفقة وبكى

عليججه اللججه صلى النبي أن العاص بن عمرو بن الله عبد عن
كثيرا أضللن إنهن { رب إبراهيم في وجل عز الله قول تل وسلم

 ] وقججال36/  [ إبراهيججم } الية مني فإنه تبعني فمن الناس من
لهججم تغفججر وإن عبججادك فججإنهم تعججذبهم { إن السلما عليه عيسى

- وقال يديه  ] فرفع118/  } [ المائدةا الحكيم العزيز أنت فإنك
إلى اذهب جبريل يا وجل عز الله فقال - وبكى أمتي أمتي اللهم
الصججلةا عليججه جبريججل فأتاه يبكيك ما - فسله أعلم - وربك محمد

بمجا وسجلم عليجه اللجه صجلى الله رسول فأخبره فسأله والسلما
إنججا فقججل محمد إلى اذهب جبريل يا الله - فقال أعلم - وهو قال

 ) .202(  مسلم . رواه نسوؤك ول أمتك في سنرضيك
ًا -  العججاص بججن عمججرو بججن اللججه عبد عن : انكسججفت - قججال أيضجج

فقججاما وسججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رسججول عهججد على الشمس
يكججد فلم ركع ثم يركع يكد فلم وسلم عليه الله صلى الله رسول

فلججم رفججع ثم يرفع يكد فلم سجد ثم يسجد يكد فلم رفع ثم يرفع
الركعججة فججي وفعججل رفججع ثججم يرفججع يكججد فلم سجد ثم يسجد يكد

ثججم ، أف : أف فقججال سجججوده آخججر في نفخ ثم ذلك مثل الخرى
ل أن تعججدني ألججم ؟ فيهججم وأنا تعذبهم ل أن تعدني ألم : رب قال

ركعججتين صججلى فلما ، نستغفرك ونحن ؟ يستغفرون وهم تعذبهم
: إن قججال ثججم عليه وأثنى تعالى الله فحمد فقاما الشمس انجلت

ول أحججد لمججوت ينكسججفان ل الله آيات من آيتان والقمر الشمس
داود أبججو . رواه  تعججالى الله ذكر إلى فافزعوا انكسفا فإذا لحياته
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" ( داود أبججي " صججحيح فججي اللبججاني الشججيخ  ) وصححه1194( 
.    الصحيحين في كما مرتين الركوع بذكر  ) لكن1055

الصحابة بكاء
اللججه صججلى الله رسول : خطب قال عنه الله رضي أنس عن
مججا تعلمججون : " لججو فقال قطُّ مثلها سمعت ما خطبة وسلم عليه
ًا ولبكيتم قليل لضحكتم أعلم الله رسول أصحاب فغطى " ، كثير
َغ روايججة وفججي ، خنيججن ولهججم وجوههم وسلم عليه الله صلى َلجج : ب

فخطججب شججيء أصججحابه عججن وسججلم عليججه الله صلى الله رسول
الخيججر مججن كججاليوما أر فلججم والنججار الجنججة علججّي : " عرضت فقال

ًا ولبكيتججم قليل لضحكتم أعلم ما تعلمون ولو والشر " فمججا كججثير
منه أشد يوما وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب على أتى

،4345(  البخججاري " . رواه خنيججن ولهججم رؤوسججهم غطججوا  (  
ّنة مع البكاء : هو والخنين  ). ،2359(  لمسلم الثانية والرواية غ

.
: حجر ابن قال

ّلقَّ : ما هنا بالعلم المراد ، يعصججيه مّمججن وانتقامه الله بعظمة يتع
. القيامة ويوما القبر وفي والموت النزع عند تقع التي والهوال

سججلمان علججى سججعد قدما:  قال أشياخه عن سفيان أبي وعن
؟ اللججه عبججد أبججا يججا يبكيججك مججا:  سعد فقال ، فبكى:  قال ، يعوده
وتججرد راض عنججك وهججو وسججلم عليججه الله صلى الله رسول توفي
الموت من جزعا أبكي ما:  فقال ،  أصحابك وتلقى الحوض عليه

وسججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رسول ولكن الدنيا على حرصا ول
الراكججب كزاد الدنيا من أحدكم بلغة : " لتكن قال ًعهدا إلينا عهد

ومطهججرةا وجفنججة إجانججة حججوله وإنمججا قال الساود هذه " وحولي
ا فقال ديك وعنجد هممجت إذا همجك عنجد اللجه اذكجر سجعد ي إذا ي

.  حكمت إذا حكمك وعند قسمت
/جج 4(  الحاكم رواه المنججذري قال – السناد صحيح  ) وقال353 
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. قال - : كذا
مججن الشخوص : أراد عبيد أبو قال"  حولي الساود وهذه"  قوله

وحسججنه ، غيججره أو متججاع أو إنسججان من سواد شخص وكل المتاع
ًا وقال  ) ،3224" (  الترغيب " صحيح في اللباني تحت معلق

َغة الحديث هذا ْل ُءب ّلججغ مججا ، الموحدةا : بضم :  َب َت ، العيججش مججن بججه ُءي
والمطهججرةا ، : كالقصة والجفنة ، الثياب فيه تغسل : شيء إجانة

: قججال ثججم وكسججرها الميججم بفتججح الجوهري ذكرها ، الماء : إدواةا
... أعلى والفتح

عثمججان : كان قال عنه الله رضي عثمان مولى هانئ وعن
الجنججة : تذكر له ! فقيل لحيته يبل حتى بكى ؛ قبر على وقف إذا

صججلى اللججه رسججول إن ؟! فقججال هذا من وتبكي ، تبكي فل والنار
، الخججرةا منججازل من منزل أول القبر : " إن قال وسلم عليه الله
بعججده فمججا ؛ منججه ينججج لم وإن ، منه أيسر بعده فما ، منه نجا فإن
: " وسججلم عليججه اللججه صلى الله رسول : وقال ! " قال منه أشد
ًا رأيججت مججا ّ قججطُّ منظججر ( أحمججد ! " رواه منججه أفظججع القججبر إل

وحسنه  ) ،4267(  ماجه وابن  ) ،2308(  والترمذي  ) ،456
 ) . 1878(  " لللباني الترمذي " صحيح في اللباني الشيخ

؟ يبكيججك مججا لججه فقيل شديدا بكاء عنه الله رضي معاذ وبكى
والخججرى الجنة في واحدةا قبضتين قبض وجل عز الله : لن قال
.  أكون الفريقين أي من أدري ل فأنا ، النار في

يطرحنججي أن : أخججاف قججال ؟ يبكيججك : ما له فقيل الحسن وبكى
ًا الله . يبالي ول النار في غد

: { أما اليججة هججذه قرأ أنه عنه الله رضى الداري تميم وعن
وعملججوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب

. ويبكي الصباح إلى يرددها  ] فجعل21/  } [ الجاثية الصالحات
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ًء يبكي عنه الله رضي حذيفة وكان ًا بكا : لججه فقيججل ، شججديد
علجى أما رضجا أعلجى ، أقجدما مجا على أدري : ل فقال ؟ بكاؤك ما

. ؟ سخطُّ

ُءأتي قال أبيه عن سعد عن اللججه رضججي عوف بن الرحمن عبد : 
ًا وكان عمير بن مصعب : قتل فقال بطعامه يوما عنه منججي خيججر
– آخججر رجل أو – حمزةا وقتل ، بردةا إل فيه يكفن ما له يوجد فلم
أن خشججيت لقججد ، بججردةا إل فيججه يكفججن مججا له يوجد فلم مني خير

. يبكججي جعججل ثججم ، الججدنيا حياتنججا فججي طيباتنا لنا عجلت قد يكون
 ) .1215(  البخاري رواه

فّمججر مسججعود ابججن مججع أمشججي  كنت: الخرم بن سعد وقال
ّدادين ًا أخرجوا قد و بالح الحديججد إلججى ينظججر فقاما النار من حديد
جججد المججر بججأن لعلمهججم إل البكججاء هججذا . ومججا ويبكججي المججذاب

. أحصاها إل كبيره ول صغيره يغادر ول قادما والحساب

النججاس مججرةا عـنـه الله رضي الشأعري موسى أبو وخطب
دمججوعه سججقطت حججتى فبكججى ، النار خطبته في : فذكر بالبصرةا

ًء يومئذ الناس ! وبكى المنبر على ًا بكا .  شديد

ْيججٌل عنهـمـا الـلـه رـضـي عـمـر ابن وقرأ َو ّفِفيججَن : {  َط ُءم ْل } ّل
ْومَا بلجغ  ] فلمجا1: المطففيجن [ سورةا َي ُءما : {  ُءقجو ُءس َي ّنجا ِلجَرّب ال
َلِميَن َعا ْل عججن وامتنججع خججّر حججتى  ] بكى6: المطففين } [ سورةا ا

. بعده ما قراءةا

أن آمنججوا للذين يأن { ألم قرأ إذا عمر ابن : كان قال نافع عن
يغلبججه حججتى  ] بكججى16/  } [ الحديججد اللججه لججذكر قلججوبهم تخشع
.  البكاء
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َلْم تعالى وقوله َأ ْأِن : {  ِذيَن َي ّل ُءنوا ِل َع َأْن آَم ُءهْم َتْخَش ُءب ُءلو ِر ُءق ْك ِذ ِه ِل ّل ال
ّقَّ ِمْن َنَزَل َوَما ْلَح ُءنوا َول ا ُءكو ِذيَن َي ّل ُءتوا َكا َتاَب ُءأو ِك ْل ُءل ِمْن ا ْب َطاَل َق َف

ِهْم ْي َل ُءد َع َلَم َقَسْت ا ُءهْم َف ُءب ُءلو  ] :16/  } [ الحديد ُءق
وبيججن إسلمنا بين كان : ما عنه الله رضي مسعود ابن قال

سنين.  أربع إل الية بهذه الله عاتبنا أن
 ) .3027(  مسلم رواه

اليججات هذه عائشة على : " قرأت الله رجمه مسروق وقال
َفَمّن ُءه : {  ّل َنجا ال ْي َل َنجا َع َقا َو َذاَب َو ِما َعج ُءمو ]27/  } [ الطجور الّسج  

" . السموما عذاب وقني ُءمّن " رّب وقالت ، فبكت

: مججا لججه . فقيججل مرضججه في عنه الله رضي هريرة أبو بكى
أبكي ولكن ، هذه دنياكم على أبكي ل إني : " أما ؟! فقال يبكيك
جنة على صعود في أمسيت وإني ، زادي وقلة ، سفري ُءبعد على

!! " . بي يؤخذ أيتهما إلى أدري ل ، نار أو

ًا عنه الله رضي رواحة بن الله عبد كان فججي رأسججه واضججع
رأيتججك فقججالت يبكيججك مججا فقججال امرأته فبكت فبكى امرأته حجر
ِإْن وجل عز الله قول ذكرت إني قال فبكيت تبكي َو ُءكججْم {  ْن ّ ِم ِإل

َها ُءد ِر َلى َكاَن َوا ّبججَك َع ًا َر ْتمجج ًا َح ّي ْقِضجج أدري  ] فل71/  } [ مريججم َم
. ل أما منه أأنجو

فججرآه وقججاص أبججي بن سعد فعاده الفارسي سلمان اشأتكى
رسججول صججحبت قججد أليس أخي يا يبكيك : ما سعد له فقال يبكي
: مججا سججلمان قججال ؟ أليججس ؟ أليس ؟ وسلم عليه الله صلى الله

ًا أبكي ما اثنتين من واحدةا أبكي ّن ، للخججرةا كراهيججة ول للججدنيا ضجج
ًا إلّي عهد وسلم عليه الله صلى الله رسول ولكن أراني فما عهد

يكفججي أنججه إلججّي : عهد قال ؟ إليك عهد : وما ! قال تعديت قد إل
12



يججا أنججت وأمججا ، تعججديت قججد إل أرانججي ول الراكب زاد مثل أحدكم
قسمت إذا قسمك وعند ، حكمت إذا حكمك عند الله فاتقَّ سعد

بضعة إل ترك ما أنه : فبلغني ثابت . قال هممت إذا همك وعند ،
( مججاجه ابججن . رواه عنججده كججانت نفقججة مججن درهمججا وعشججرين

4104،  ( " ( مججاجه ابججن في" صججحيح اللباني الشيخ وصححه  
 ) .3225" (  الترغيب " وصحيح  ) ،3312

لبّي قال وسلم عليه الله صلى الله نبي أن مالك بن أنس عن
؟ لك سماني أالله قال القرآن أقرئك أن أمرني الله إن كعب بن

، : نعججم قججال ؟ العججالمين رب عنججد ُءذكرت : وقد قال ، : نعم قال
( البخججاري -. رواه يبكي أبّي : فجعل رواية وفي -  عيناه فذرفت
) . 799( ومسلم ) ،4677

الصالح السلف بكاء
ً يبكججي الصججالحين بعض وكان ًا ليل ، ذلججك فججي لججه فقيججل ، ونهججار
ُءمججّر فيقججول ، معصججية علججى رآنججي تعججالى الله أن : أخاف فقال  :
.  عليك غضبان فإني عنى

- وكججان محمد بن حبيب حال يروي زكريا بن إسماعيل وهذا
أصججبحت وإذا بكججاءه سججمعت أمسججيت إذا : كنت يقول – له جارا

، أمسججى إذا يبكي ؟ شأنه ما فقلت ، أهله فأتيت ، بكاءه سمعت
أن أمسججى إذا والله : يخاف لي : فقالت ؟! قال أصبح إذا ويبكي

.  يمسي ل أن أصبح إذا و يصبح ل

: لججو له وقيل ، بكائه كثرةا على الرقاشأي يزيد عوتب وحين
ِلقْت النار كانت خلقججت : وهججل ؟! قججال هججذا علججى زدت ما لك ُءخ
. ؟؟ النس و الجن من ولخواننا ولصحابي لي إل النار

ال الحجزن هذا : ما السليمي عطاء سئل وحين ، : ويحجك ق
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وعلججى مججوقفي القيامججة وفججي ، بيججتي والقججبر ، عنقي في الموت
َنع ما أدري ل طريقي جهنم جسر .  بي ُءيص

وهججو رجججل عليججه فدخل ، البكاء كثير صيفي بن فضالة وكان
ًا يريد أنه : زعم قالت ؟ شأنه ما لزوجته فقال يبكي ًا سججفر بعيججد
.  زاد وماله

عججن فسألوه ، بالبكاء الدار أهل فضج ، فبكى ليلة الحسن وانتبه
ًا : ذكرت فقال حاله فبكيت.  لي ذنب

: أن المدينججة على أمير وهو العزيز عبد بن عمر شهد من وحدث
ً َذا عنججده قرأ رجل ِإ َو ُءقججوا : {  ْل َهججا ُءأ ْن ًنججا ِم َكا ًقا َم ّي ِنيججَن َضجج َقّر ْوا ُءم َعجج َد

ِلَك َنا ُءبوًرا ُءه وعل ، البكججاء غلبجه حجتى  ] فبكججى13:  } [ الفرقان ُءث
.  الناس وتفّرق ، بيته فدخل ، مجلسه من ! فقاما نشيجه

ًا أبي : كان السدوسي الصقر بن خالد وقال لسججفيان خاص
، الظهججر نحججر فججي سججفيان علججى : فاسججتأذنت أبي قال ، الثوري
َأمْا يقول وهو عليه فدخلت ، امرأةا لي فأذنت ُءبوَن : {  ّنججا َيْحَس َل َأ
ُءع ُءهْم َنْسَم ُءهم ِسّر َوا َنْججج : يقججول  ] ثججم80: الزخججرف } [ سججورةا َو

الججبيت سججقف إلججى وينظججر ، ! وينتحججب رّب يججا ! بلججى رّب يا بلى
ًا فمكثت ، تسيل ودموعه ، إلجّي أقبججل ثججم ، اللججه شججاء كججم جالس
! بمكانك شعرت ! ما هنا ها أنت كم : منذ . فقال معي فجلس

المعاصرين بكاء

باز ابن الشيخ بكى عندما
ًا ليست الوالد سماحة دموع ًا تغلبججه فعينججه ، له ملك عنججدما كججثير
السيرةا حوادث من حادثة يسمع أو ، الله كتاب من آية عليه تقرأ

هم وها ، الحاضر أو الماضي من مؤثر موقف له يحكى أو النبوية
. الموضوع هذا عن يتحدثون طلبه
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الشيخ تغلب التي المواطن أبرز عن الشيخ طلب أحد سألنا فقد
: فأجاب فيبكي دموعه فيها

ًا يبكي ، الدمعة قريب شيخنا حججد إلججى يصججل بكاءه إن حتى كثير
عند ويبكي ، والوعيد الوعد ذكر عند يبكي فهو ، الشديد الجياش
حصججول عنججد ويبكججي ، المسججلمين لبعض المصائب بعض حصول

ويبكججي ، المصججائب أعظم من هي التي الدين في الغرائب بعض
ويبكججي ، والتقشف الزهد في وأحوالهم الصالح السلف ذكر عند
بهججم تحججل حيججن أو ، قبلججه ماتوا الذين وإخوانه شيوخه تذكر حين

. الله أقدار

رقيق قلب
سججماحة دروس يحضججرون الججذين الطلب أحججد الحججديث ويكمججل
: فيقول هج1399 عاما منذ الشيخ
ًا يملك الله حفظه الشيخ ًا قلب ًا رقيق مجن يسجمعه مجا بكجل متجأثر
، عنهججم اللججه رضي الصحابة سيرةا وكذا النبوية والحاديث اليات

ًا عنججدها الشيخ وقف الله كتاب من آية من فكم ًا متججأثر لمججا باكيجج
أثججار حججديث وكججم ، النعيججم من الله أعده ما وكذا الوعيد من فيها

ًا فبكى الشيخ أشجان ً الفججك كقصة فيه ورد مما متأثر وكججذا مثل
. الحاديث من وغيرها مالك بن كعب توبة

اللججه عند اسم أخنع : " إن حديث الشيخ على ُءقرأ أنه مرةا وأذكر
ِلججك ل ، الملججوك ملججك تسججمى رجججل ( " - البخججاري اللججه إل ما
، شاه شاهان : مثل سفيان  ) - قال3143(  ومسلم  ) ،5852
ٍه قرأها تلميذه أحد وهو القارئ فكان الشججيخ ) فقججال شججاه ( شا

ًا شججيخنا سججماحة علججى قرأتهججا ) هكذا شاه : ( شاهاَن له مصحح
مججن كججان فمججا ، اللججه رحمججه الشيخ آل إبراهيم بن محمد العلمة
سججماحة شججيخه تذكر لنه البكاء وغلبه عيناه دمعت أن إل الشيخ
هججذا - فكججان اللججه - رحمججه الشججيخ آل إبراهيججم بن محمد العلمة
ًا ًا أنساها ل شيخنا وجنتّي على ودمعة ، أنساه ل موقف . أبد
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ًا النبوية السيرةا لمواقف أن ويبدو ًا أثر شججيخنا قلججب فججي عظيمجج
ًا إنه حيث باز ابن . أخبارها بعض سماعه عند يتأثر ما كثير

: المواطن هذه بعض لنا يعد الروقي الله عبد الخأ هو ها و
عنجه اللجه رضجي مالك بن كعب تخلف قصة عند : بكى منها أذكر
أما عائشججة وقصججة الفججك حججديث عنججد وبكججى ، تبججوك غججزوةا عججن

بججن جريججر حججديث عند وبكى ، ذلك في عنها الله رضي المؤمنين
-  ) 77 – 75 / 1 ج ( ساعاتي أحمد رواه الذي البجلي الله عبد

أسلم الذي العرابي قصة  ) - في18677(  التراث إحياء ترقيم
ً : " عمل والسلما الصلةا عليه فقال دابته وقصته ثم وأجججر قليل

ًا صججلى للنججبي عنهججم اللججه رضججي النصار بيعة عند وبكى " ، كثير
ًا تججأثر كمججا ، الثانيججة العقبة بيعة في وسلم عليه الله عنججدما كججثير

مججن فيججه يكثر وكان ، مكة فتح " باب المعاد " زاد من عليه قرئ
ممججا ذلججك وغيججر ، وسججلم عليججه اللججه صججلى الرسول على الصلةا
. يطول

إبراهيجم بجن محمد الشيخ لشيخه ِذكره عند الشيخ لبكاء واستمع
- : الله رحمهما –

http://www.sohari.com/nawader_v/monawa3/ben-
baz-ben-braheem.ram

ًا – وهنا - : أيض
http://mypage.ayna.com/an4/es.rm

بكر أبي وقول الفك حادثإة
ًا الشججيخ رأى مججا إنججه : السججنيدي فهد الخأ ويقول رآه كمججا متججأثر
ً وبكى الشيخ تأثر إذ الفك حادثة عليه قرأت عندما . طويل
: الموضع هذا عند الشيخ لبكاء استمع

http://saaid.net/Doat/ehsan/afk.rm

الله رضي بكر أبي مقولة عليه قرئت عندما مرةا البكاء غلبه وقد
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كججان " مججن وسججلم عليججه الله صلى الله رسول توفي عندما عنه
ًا يعبد ًا فإن محمد اللججه فججإن اللججه يعبد كان ومن ، مات قد محمد
 ) .3467(  البخاري " رواه يموت ل حي

- الله رحمه – عثيمين ابن الشيخ بكى عندما
: الشيخ تلمذةا أحد قال
ًا وأحاسججنهم شججيخنا طلب خيرةا من داود بن الرحمن عبد أخلقجج
،  ومكانججة محبججة الجميججع قلوب في له والحكمة اليمان يمن من

رسججول لمدينججة طريقججه في وهو أثره على توفي حادث له حصل
لقضججاء وسججلمنا للنبججأ الجميججع , حججزن وسلم عليه الله صلى الله
- شججيخنا ليتقججدما المغججرب صلةا بعد الجنازةا ووضعت وقدره الله

. المقبرةا إلى الجنازةا ُءتحمل , ثم عليه ويصلي -  الله رحمه
: لعلججه البعججض فقال الله رحمه الشيخ افتقدنا الصلةا بعد وفجأةا

- للفطججار فججذهب صججائم الشيخ : لعل آخرون وقال ، الجنازةا تبع
رأوا فقججد البعججض أمججا ، سججاعة ربججع بعد - وسيعود عادته هي كما

حججول , فجلسججوا المسجججد قبو إلى الصلةا بعد نزل عندما شيخنا
.  اليومي للدرس صعوده انتظار في الشيخ كرسي

يججر لججم - ممججن المعروفيججن الشججيخ طلبججة من الخوةا أحد قاما ثم
إذ ينججزل وهججو , وفجأةا الشيخ يعود ريثما القبو إلى - فنزل الشيخ
عججن الججدموع يمسججح وهججو القبججو من - يصعد الله - رحمه بالشيخ
ألقججى , هنججا والبكججاء الشججديد التججأثر وجهه على ظهر , وقد وجهه

كفكجف فقججد الشجيخ , أمجا صجعد ثججم السججلما شيخنا على صاحبنا
والجميججع كرسججيه علججى وجلججس الججدرس مكججان إلى وصعد دمعه
ثججم ، بخيججر - وذكججره الرحمججن - عبججد أخينججا علججى ترحججم ثم حوله

ًا وكأن درسه في استمر .  يكن لم شيئ
. إيمان و رقة في وقوةا ؟! ثبات نقول ماذا
لحججقَّ فقججد شججيخنا اللججه ورحججم ، داود بججن الرحمن عبد الله رحم

. الثر على ونحن بالطالب المعلم
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– الله رحمه –  اللباني الشيخ بكى عندما
رقيججقَّ –  الكججثيرون يظججن مججا خلف علججى –  اللججه رحمه والشيخ
ّدث ل فهججو ، الججدمع غزيججر ، القلججب إل يبكججي مججا فيججه بشججيء ُءيحجج

:  ذلك ومن ، البكاء في وأجهش

سججلكه الذي الطريقَّ عن يسأل رأته أنها جزائرية امرأةا أ. حدثته
ُءدّل ، وسلم عليه الله صلى النبي ل خطججواته علججى فسججار عليججه ف

.  بالبكاء وأجهش ، كلمها يحتمل فلم ، يخطئها
: واستمع

http://www.alalbany.net/audio/alalbany  011  .zip

بعججض رآهججا رؤيا عن حدثته ، الله رحمه به لي لقاء آخر ب. وفي
، وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبّي الخأ هججذا رأى أنه وهي ، إخواننا
فقججال ؟ أسججأل َمججن الحججديث فججي شيء علّي أشكل : إذا فسأله
. اللبججاني الججدين ناصججر محمد : سل وسلم عليه الله صلى النبي

ًء بكى حتى حديثي من انتهيت أن فما ًا بكججا " يججردد وهججو ، عظيمجج
ًا اجعلني اللهم " .  يعلمون ل ما لي واغفر ، يظنون مما خير

والعيججاذ -   والججدين للرب والده سب عن إخواننا بعض ج. وحدثه
علججى للججدين ينتسججب من جرأةا من سمع لما الشيخ - فبكى بالله
بأنه والده على وحكم ، الله حقَّ في العظائم و القبائح هذه بعض
.  كافر مرتد

ًا إخواننججا بعججض عليججه أثنججى لمججا – اللججه رحمججه – د. وبكى اعترافجج
ًا بتقصيره . تعالى لربه وتواضع
: واستمع

http://www.alalbany.net/audio/alalbany  012  .zip

وأسبابها القلب قسوة
قسججى وإذا ، العيججن دمعججت القلججب رق فججإذا ، القلججب تتبججع العين

18

http://www.alalbany.net/audio/alalbany012.zip
http://www.alalbany.net/audio/alalbany011.zip


ّيججم ابججن قججال ، قحطججت " بججدائع كتججاب فججي–  اللججه رحمججه -   الق
من البكاء من العين أقحطت  ) - : " ومتى743 / 3" (  الفوائد
وأبعججد ، القلججب قسججوةا مججن قحطهججا أن فججاعلم تعالى الله خشية

يحججب السلف من كثير " وكان القاسي : القلب الله من القلوب
كمججا ، الطاعات من بعض على ويفضلونه ، البكائين من يكون أن

خشججية مججن أدمججع : " لن عنهما الله رضي عمر بن الله عبد قال
" . دينار بألف أتصدق أن من إلّي أحب الله

ل الججذي القلججب مججن يسججتعيذ وسججلم عليججه الله صلى النبي وكان
قلب ومن ينفع ل علم من بك أعوذ إني " ... اللهم فيقول يخشع

" . رواه لهججا يسججتجاب ل دعوةا ومن تشبع ل نفس ومن يخشع ل
 ) .2722(  مسلم

- كذلك -  أسبابها ولرقتها ، أسبابها القلوب ولقسوة
: القلوب قسوة أسباب فمن

.  الكلم كثرة . 1

وـتـرك المعاصي بفعل تعالى الله مع العهد نقض . 2
. الواجبات

. الضحك كثرة . 3
والترمذي  ) ،8034(  أحمد " رواه القلب تميت الضحك " كثرةا

في اللباني الشيخ وصححه  ) ،4217(  ماجه وابن  ) ،2305( 
 ) .2046  و927  و506" (  " الصحيحة

وهججو ، ضججحكه فجي مسججتغرق وهو بشاب البصري الحسن ّمر
.  مجلس في قوما مع جالس
؟!  بالصراط مررت هل فتى : يا الحسن له فقال
!  : ل قال
؟!  النار إل أما تصير الجنة إلى تدري : فهل قال
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!  : ل قال
؟!  الضحك هذا : فما قال
ُءؤي فما ًا بعدها الفتى ر . ضاحك

ُءده الموَت : أن يعلم لمن : يحقَّ يقول الحسن وكان وأن ، مور
ُءده الساعَة ُءده تعالى الله يدي بين والقياما ، موع لججه : يحججقَّ  مشه

ُءنه يطول أن . حز

.  الكل كثرة . 4
، الكلما : كججثرةا القلججب تقسججيان : خصلتان الحارث بن بشر قال

. الكل وكثرةا

. الذنوب كثرة . 5
} يكسججبون كججانوا مججا قلججوبهم علججى ران بججل : { كل تعججالى قجال

،14/  [ المطففيججن  [ : " إن وسججلم عليججه اللججه صججلى وقججال  
ونججزع تججاب فججإن ، قلبججه فججي سوداء نكتة كانت أذنب إذا المؤمن

فججذلك ، قلبججه يعلججو حججتى زادت زاد وإن ، قلبججه ُءصججقل واسججتغفر
مججا قلججوبهم علججى ران بججل : { كل كتابه في الله ذكر الذي الران
 ) ،7892(  أحمد  ] . رواه14/  } [ المطففين يكسبون كانوا

) ،3334(  والترمذي ) ،4244(  ماجه وابن   الشيخ وحسنه  
 ) .3422" (  ماجه ابن " صحيح في اللباني

ّق ُءعّري إذا  البدن: السلف بعض وقال  إذا القلججب وكذلك ، ر
. دمعته أسرعت خطاياه قلت

مججا ؟ النجاةا : ما الله رسول يا : قلت قال عامر بن عقبة عن
وابجك ، بيتجك وليسججعك ، لسججانك عليججك : " أمسجك قال ؟ النجاةا
حسن وقال: حديث ) ،2406( الترمذي " أخرجه خطيئتك على

 ) .2741" (  الترغيب " صحيح في اللباني وصححه ،
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. السوء . صحبة6
( الكيججر- البخججاري بنافججخ وسججلم عليه الله صلى النبي شبهه وقد

 ) - .2628(  ومسلم  ) ،1995
: السججلف بعججض قججال ، القلججب تقّسججي المخالطججة كججثرةا حتى بل

، : الكججل الحاجة قدر جاوزت إذا أشياء أربعة من القلب وقسوةا
. والمخالطة ، والكلما ، والنوما

" ، الطبججع مججن يسرق " الطبع و " ، ساحب " الصاحب قيل وقد
نفسه إلى سرى المعاصي على والجرأةا الغفلة أهل جالس فمن
ْومَا الداء هذا َي َو َعّض : {  ُءم َي ِل ّظا َلى ال ِه َع ْي َد ُءل َي ُءقو ِني َيا َي َت ْي ُءت َل ْذ ّتَخجج ا
َع ُءسوِل َم ً الّر ِبيل َيا َس َتى *  َل ْي ِنججي َو َت ْي ْذ َلججْم َل ّتِخجج ًا َأ ً ُءفلنجج ِليل ْد َخ َقجج َل  .

ِني ّل ِر َعِن َأَض ْك ّذ َد ال ْع ْذ َب ِني ِإ َء َكاَن َجا ُءن َو َطا ْي ْنَسججاِن الّش ِْل ً ِل ُءذول َخجج
 ] .29 – 27/  } [ الفرقان

خليلججه ديججن علججى : " المججرء يقججول وسلم عليه الله صلى والنبي
( والترمذي  ) ،8212(  أحمد " رواه يخالل من أحدكم فلينظر
" السلسلة في اللباني وحسنه  ) ،4833(  داود وأبو  ) ،2378

 ) .927" (  الصحيحة
- : الله - رحمه حبان ابن قال

، النججار مجن قطعججة السججوء صجحبة لن الشرار يصاحب ل العاقل
ّده يستقيم ل ، الضغائن ُءتعقب ِده يفي ول ، و . بعه

: القيم ابن وقال
ومججن بججالخلقَّ النس إلى به النس من تهرب نفسك رأيت ومتى

. " لججه تصججلح ل أنك فاعلم الغيار مع الخلوةا إلى الله مع الخلوةا
 ) .743 / 3" (  الفوائد بدائع

- : الله - رحمه السعدي الرحمن عبد الشيخ وقال
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َمججن على الوجوه جميع من ُءمضرةا الشرار : فمصاحبة وبالجملة
وكم ، أقواما بسببهم هلك فكم ، خالطهم من على وشّر صاحبهم

ل حيججث ومججن يشججعرون حيججث مججن المهالك إلى أصحابهم أقادوا
" . يشعرون

 
اللججه خلججقَّ  : " مججا- الله - رحمه الدؤلي السود أبو وقال

ًا " .  السوء الصاحب من أضر خلق

الله خشية من والبكاء القلوب تليين وطرق أسباب
ّين أن المسلم ويستطيع ويقججرأ يسججمع بمججا عينججه ويججدمع قلبججه يل

السججباب عججن بججالبحث–  تعججالى اللججه توفيقَّ بعد -  وذلك ؛ ويرى
أحججوالهم ومعرفججة الصالح السلف سير وبقراءةا ، لذلك الموصلة

السججباب–  المريججن مججن تيسججر مججا وسججنذكر ، المججر هججذا فججي
: ذلك ومن ، بها ينفع أن الله لعّل -  والحوال

. وأفعاله وصفاته بأسمائاه تعالى الله . معرفة1
ودمعت قلبه رق ورجاه خافه ومن ، ورجاه خافه الله عرف فمن
. عينه وقحطت قلبه قسى ربه جهل ومن ، عينه

تدعو أولئك وكل ، والرجاء ، والخوف ، : الحب اليمان ومقامات
. للبكاء المسلم

فججي كججثير ابججن عنججه ذكججر - كمججا اـلـداراني سليمان أبو قال
َلم شيء  ) : لكل256 / 10" (  والنهاية " البداية في ترجمته ع

َلم ُءخذلن وع . الله خشية من البكاء : ترك ال
ًا وصججار ، المباركة الخصلة هذه : سلبه العبد الله خذل فإذا ّي شججق

. العين وجامد القلب قاسي
ًا يبكي فالمحب وخشيت فراقه من يبكي والخائف لمحبوبه شوق

دعججاك اللججه أحببججت فججإذا مطلججوبه لحصول يبكي والراجي فراقه
ّبه ًا للبكاء ح ُءفه دعججاك منججه خفججت وإذا ، لججه شوق مججن للبكججاء خججو
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ًا للبكججاء رجججاؤه دعججاك رجججوته وإذا  ، وعقججابه خشججيته فجي طمعجج
. وثوابه رضوانه

نبينججا - أشار والرجاء ، والخوف ، الحب - الثلثة المور هذه وإلى
عن الشيخان رواه الذي الحديث في والسلما الصلةا عليه محمد

: قججال وسلم عيه الله صلى النبي : أن عنه الله رضي هريرةا أبي
اللججه ذكججر ... ورجججل إل ظججل ل يوما ظله في الله يظلهم " سبعة

ًا 1031(  ومسلم  ) ،629(  البخاري رواه"  عيناه ففاضت خالي
. (

ًا الله " ذكر ومعنى ًا أو " خائف ّب ًا أو مح المسلم اتصف فإذا ، راجي
. مخجججججججججذول فهجججججججججو وإل سجججججججججعيد فهجججججججججو بهجججججججججذا

. آياته وتدبر الكريم القرآن قراءة . 2
ِإّن الصججالحين العلمججاء عبججاده وصججف في - تعالى الله قال  } : -

ِذيَن ّل ْا ا ُءتو ْلَم ُءأو ِع ْل ِه ِمن ا ِل ْب َذا َق َلى ِإ ْت ِهْم ُءي ْي َل َقاِن َيِخّروَن َع ْذ ْ ًدا ِلل ُءسججّج
ُءلوَن ُءقو َي َو ْبَحاَن .  َنججا ُءسجج ّب ُءد َكججاَن ِإن َر ْعجج َنججا َو ّب ً َر ُءعججول ْف َيِخججّروَن َلَم َو  .

َقاِن ْذ ْ ُءكوَن ِلل ْب ُءهْم َي ُءد ِزي َي ًعا َو ُءشو  ] . 109-107: } [ السراء ُءخ

: ذكججره تعججالى : يقججول الية هذه على الكلما عند الطبري قال
قبل , من الكتابين أهل مؤمني من العلم أوتوا الذين هؤلء ويخر
, ويزيججدهم يبكون لذقانهم القرآن عليه يتلى , إذا الفرقان نزول

لمججر خضججوعا , يعني خشوعا والعبر المواعظ من القرآن في ما
.  له استكانة وطاعته الله

 ) .181 / 15" (  الطبري تفسير "

بججالعلم توسم من لكل , وحقَّ لهم مدح  هذا: القرطبي وقال
عنججد , فيخشججع المرتبججة هججذه إلججى يجججري أن شججيئا منه , وحصل
. ويذل ويتواضع القرآن استماع

 ) .341 / 10" (  القرطبي تفسير "
ويبكون ، وسلم عليه الله صلى النبي َقبل : من } أي قبله من {
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. عليهم نزل ما سماع عند
بشجرى وهججي ، والنصججارى اليهجود وهجم ، القرآن َقبل : من وقيل

قججوله فججي كمججا حصججل الججذي وهججو ، يسلمون أنهم منهم للمتقين
َذا تعالى ِإ َو ْا : {  ُءعو ِزَل َما َسِم َلى ُءأن ُءسوِل ِإ ُءهججْم َتَرى الّر َن ُءي ْع ُءض َأ َتِفيجج

ّدْمِع ِمَن ْا ِمّما ال ُءفو ْلَحقَّ ِمَن َعَر  ] .83:  } [ المائدةا ا

َول واليات : مكة في نزل ومما ، مكية -  السراء في -  ال
ُءله ِئَك تعالى قو َل ُءأو ِذيَن : {  ّل َعَم ا ْن ُءه َأ ّل ِهْم ال ْي َل ّييَن ِمَن َع ِب ّن ِة ِمْن ال ّي ُءذّر
َدمَا َنا َوِمّمْن َآ ْل َع َحَم ِة َوِمججْن ُءنجوٍح َم ّيجج ِهيججَم ُءذّر ْبَرا ِئيَل ِإ ِإْسججَرا َوِمّمججْن َو

َنا ْي َد َنا َه ْي َب َت َذا َواْج َلى ِإ ْت ِهْم ُءت ْي َل ُءت َع َيا ًدا َخّروا الّرْحَمِن َآ ّيا ُءسّج ِك ُءب } [ َو
 ] .58/  مريم

" : " الذاريات وآية
َذا { ِذيٌر َه ِر ِمَن َن ُءذ ّن َلى ال ُءْلو َفِت ا ِز َأ ُءة .  َف ِز َْل ْيَس ا َل َهججا .  ُءدوِن ِمججْن َل

ِه ّل َفٌة ال َفِمْن َكاِش َأ َذا .  ِديِث َه ْلَح ُءبوَن ا ْعَج ُءكوَن َت َتْضَح َو ُءكوَن َوَل .  ْب . َت
ُءتْم ْن َأ ُءدوَن َو ُءدوا َساِم ُءج َفاْس ِه .  ّلجج ُءدوا ِل ُءبجج ْع –  56/  } [ الججذاريات َوا

62. [ 
وأن ، اليمججان وصججدق القلججب رقججة علججى الصججحابة لتربيججة وهججذا

الخرةا.  في إل يكون ل الحقَّ الضحك
ِذيَن ِإّن { ّل ُءموا ا ُءنوا َأْجَر ِذيَن ِمَن َكا ّل ُءنوا ا ُءكوَن َآَم َذا َيْضججَح ِإ َو َمججّروا . 

ِهججْم ُءزوَن ِب َغججاَم َت َذا َي ِإ َو ُءبججوا .  َل َق ْن َلججى ا ُءم ِإ ِهجج ِل ْه ُءبججوا َأ َل َق ْن ِهيججَن ا ِك َذا َف ِإ َو  .
ُءهْم ْو َأ ُءلوا َر ِء ِإّن َقا ُءؤَل ّلوَن َه َوَمججا َلَضججا ُءلوا .  ِهججْم ُءأْرِسجج ْي َل ِظيَن َع ِف . َحججا
ْومَا َي ْل ِذيَن َفا ّل ُءنوا ا ِر ِمَن َآَم ّفا ُءك ْل ُءكوَن ا َلى َيْضَح َع ِئِك .  َْلَرا ُءروَن ا ُءظ ْن . َي

ّوَب َهْل ُءر ُءث ّفا ُءك ْل ُءنوا َما ا ُءلججوَن َكا َع ْف ]36 – 29/  . [ المطففيججن َي  
. مكية سورةا وهي

مع وسلم عليه الله صلى محمد نبينا حال هو وهذا
. القرآن

اللججه صججلى اللججه رسججول لججي : قال قال مسعود بن الله عبد عن
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أقرأ الله رسول : يا : قلت , قال القرآن علّي : اقرأ وسلم عليه
, غيججري مججن أسججمعه أن أشججتهي : إني قال ؟ أنزل وعليك عليك
أمة كل من جئنا إذا { فكيف بلغت إذا حتى النساء : فقرأت قال

غمزنجي أو رأسجي } رفعججت شججهيدا هججؤلء على بك وجئنا بشهيد
. تسيل دموعه فرأيت جنبي إلى رجل
 ) .800(   ) ومسلم4306(  البخاري رواه

مع وسلم عليه الله صلى النبي أصحاب حال هو وهذا
. القرآن

بكججر أبججي زمججان فججي اليمججن أهل قدما : لما قال صالح أبي عن
قسججت ثم كنا : هكذا بكر أبو فقال يبكون جعلوا القرآن فسمعوا
!! القلوب

: فتقول عائشة تصفه بكر أبي وحال
أتاه فيه مات الذي مرضه وسلم عليه الله صلى النبي مرض لما

بكججر أبا : إن قلت فليصل بكر أبا : مروا فقال بالصلةا يوذنه بلل
ٍة وفي ، دمعه يملك : ل رواية وفي -  أسيف رجل أبججو : كان رواي
ًء رجل بكر ّكا ُءك ل ؛ ب مقامججك يقججم إن – القججرآن قججرأ إذا عينيه يمل

( ومسلم  ) ،633(  . البخاري … القراءةا على يقدر فل يبكي
418. ( 

ُءت قال أنه شأداد بن الله عبد وعن في وأنا عمر نشيج : سمع
إلى وحزني بثي أشكو { إنما يوسف سورةا يقرأ وهو الصف آخر
 ] . 86/  } [ يوسف الله

ًا البخاري رواه /2(  حججر " لبجن البجاري : " فتجح انظجر ، معلق  
206. ( 

. بالبكاء الصوت : رفع والنشيج

فججي مججا تبدوا { وإن قرأ عمر ابن أن الله عبد بن سالم وعن
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 ] -284/  [ البقرةا – } الية الله به يحاسبكم تخفوه أو أنفسكم
عبججد أبا الله : يرحم فقال عباس ابن صنيعه فبلغ عيناه ; فدمعت
عليججه الله صلى الله رسول أصحاب صنع كما صنع , لقد الرحمن

كسججبت مججا { لهججا بعججدها التي الية , فنسختها أنزلت حين وسلم
 ] - . 286/   [ البقرةا–}  اكتسبت ما وعليها

: { أما اليججة هججذه قرأ أنه عنه الله رضي الداري تميم وعن
وعملججوا آمنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب

. ويبكي الصباح إلى يرددها  ] فجعل21/  } [ الجاثية الصالحات

ْيججٌل عنهـمـا الـلـه رـضـي عـمـر ابن وقرأ َو ّفِفيججَن : {  َط ُءم ْل } ّل
ْومَا بلججغ  ] فلما1/  المطففين [ سورةا َيجج ُءما : {  ُءقججو ُءس َي ّنججا ِلججَرّب ال
َلِميَن َعا ْل عججن وامتنججع خججّر حتى  ] بكى6/  المطففين } [ سورةا ا

. بعده ما قراءةا
ُءت اللججه رجمججه مسروق وقال : اليججات هججذه عائشججة علججى : قججرأ

َفَمججّن ُءه {  ّلجج َنججا ال ْي َل َنججا َع َقا َو َذاَب َو ِما َعجج ُءمو ]27/  } [ الطججور الّسجج  
" . السموما عذاب وقني ُءمّن : " رّب وقالت ، فبكت

. الدين يوم إلى بإحسان تبعهم من حال كان وهكذا

- المدينة على أمير - وهو العزيز عبد بن عمر عند رجُل قرأ
َذا تعالى قوله ِإ َو ُءقوا : {  ْل َها ُءأ ْن ًنا ِم َكا ًقا َم ّي ِنيججَن َض َقّر ْوا ُءم َعجج ِلججَك َد َنا ُءه
ًا ُءبور ! نشيجه وعل ، البكاء غلبه حتى  ] فبكى13/  } [ الفرقان ُءث
. الناس وتفّرق ، بيته فدخل ، مجلسه من فقاما

البكججاء يتمالججك ل ، القججراء سادات من المنكدر بن محمد كان
ُءذكر ، وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث قرأ إذا أنججه عنججه و
فججزع حججتى بكججاؤه فكثر ، استبكى إذ يصلي قائم ليلة ذات هو بينا
فأرسججلوا ، البكججاء في وتمادى عليهم فاستعجم ، وسألوه أهله له

: مججرت قججال ؟ أبكججاك الذي : ما فقال ، إليه فجاء حازما أبي إلى
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يكونججوا لججم مججا الله من لهم : { وبدا قال ؟ هي : ما قال ، آية بي
بكاؤهمججا فاشتد معه حازما أبو  ] فبكى47/  } [ الزمر يحتسبون

.

ً  سججمعت: الشأعث بن إبراهيم قال ليلججة ذات يقججول فضججيل
هذه ويردد ويبكي ، وسلم عليه الله صلى محمد سورةا يقرأ وهو
ونبلججو والصابرين منكم المجاهدين نعلم حتى : { ولنبلونكم الية

: ويردد ، أخبارنا : وتبلوا يقول  ] وجعل31/  } [ محمد أخباركم
َتنا أخبارنججا بلججوَت إن ، أخبارنا وتبلو إن ، أسججتارنا وهتكججَت ، فضججح
. ويبكي ، وعذبتنا أهلكتنا أخبارنا بلوَت

- . الله رحمهم - بكائهم من جملة ِذكر وسبقَّ
: فيها أصحابها بكى والتي المؤثرةا القراءات لبعض واستمع
السبيل عمر الشيخ موت بعد يبكي الشريم سعود - الشيخ

http://mypage.ayna.com/kayeralqassim/Shureem
1423  .rm

جججار الشيخ وفاةا بعد وأظنها – الله حفظه للشيخ أخرى - وقراءةا
- : الله

http://saaid.net/flash/fate7h.htm 
: العفاسي مشاري للشيخ قراءةا - وهذه

http://manzoma.siteatnet.com/foreign/manzoma/shoaraa.zip
: الغامدي سعد للشيخ مقطع - وهذا

http://www.muslm.net/muslm3/jeddah/saed/s3d.r
m

: القحطاني خالد للشيخ ق سورةا من مقطع - وهذا
http://www.mndah.net/pic/kahtany.ram

.  وجل عز الله ذكر كثرة .3
: سججبعة قججال وسلم عليه الله صلى  النبي عن هريرة أبي عن

: - منهججم : ... - وذكججر ظلججه إل ظججل ل يججوما ظله في الله يظلهم
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. عيناه ففاضت خاليا الله ذكر ورجل
 ) .1031(   ) ومسلم629(  البخاري رواه

فججإذا ، المعصية على والجرأةا ، القلب قسوةا إلى مدعاةا والخلوةا
عيناه فاضت الله عظمة واستشعر ، فيها نفسه النسان جاهد ما
إل ظججل ل يججوما الرحمججن عججرش ظججل تحججت يكون أن فاستحقَّ ،

ظله.

: القيم ابن قال
للعبججد فينبغججي ، تعججالى الله ذكر إل يذيبها ل قسوةا القلب في إن
عججن زيججد بججن حمججاد وذكر تعالى الله بذكر قلبه قسوةا  يداوي أن

إليججك أشججكو سججعيد أبجا : يجا للحسن قال رجل أن زياد بن المعلى
اشججتدت كلمججا القلججب لن وهذا ؛ بالذكر : أذبه قال ، قلبي قسوةا

تلجك ذابجت تعججالى اللججه ذكجر فجإذا القسججوةا بججه اشتدت الغفلة به
القلوب قسوةا أذيبت فما ، النار في الرصاص يذوب كما القسوةا

وجل.  عز الله ذكر بمثل
ّيب الوابل "  ) .99 " ( ص الص

. الطاعات من الكثار . 4
معاويججة أبججو لججي  : " قال- الله - رحمه سهل بن أحمد قال

ِديت الصدق لله أكثر من علي أبا : يا السود إذا وأجججابته ، عيناه َن
" . دعاهما

. والموات المحتضرين ورؤية الموت تذكر  .5
عليججه اللججه صججلى النججبي : أخججذ قججال عنه الله رضي جابر عن

إبراهيججم ابنججه إلججى بججه فججانطلقَّ عوف بن الرحمن عبد بيد وسلم
فوضججعه وسججلم عليه الله صلى النبي فأخذه بنفسه يجود فوجده

تكججن أولججم ؟ : أتبكججي الرحمججن عبججد لججه فقال ، فبكى حجره في
أحمقيجن صجوتين عجن نهيجت ولكجن ، : ل قجال ؟ البكاء عن نهيت

ورنة - ، جيوب وشقَّ وجوه - خمش مصيبة عند : صوت فاجرين
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. شيطان
،1005(  الترمذي رواه  ( وحّسججنه ، حسن حديث : هذا وقال  

 ) .2157" (  الصحيحة " السلسلة في اللباني الشيخ

، إبراهيججم ابنججه علججى بكججى أنججه وسججلم عليه الله صلى عنه وثبت
: قججال ثججم الدموع تذرفان عيناه فجعلت ، بنفسه يجود رآه حينما
، ربنجا يرضجي مجا إل نقجول ول ، يحزن والقلب ، تدمع العين " إن
)1241(  البخججاري " رواه لمحزونججون إبراهيججم يججا لفراقك وإنا  

 ) .2315(  ومسلم

لججه شكوى عبادةا بن سعد اشتكى قال عمر بن الله عبد وعن
بججن الرحمججن عبججد مججع يعججوده وسججلم عليججه الله صلى النبي فأتاه
عليه دخل فلما مسعود بن الله وعبد وقاص أبي بن وسعد عوف
فبكججى اللججه رسججول يا ل قالوا ؟ قضى قد فقال غاشية في وجده
الله صلى النبي بكاء القوما رأى فلما وسلم عليه الله صلى النبي
العين بدمع يعذب ل الله إن ؟ تسمعون أل فقال بكوا وسلم عليه

. يرحججم أو لسججانه إلججى وأشججار بهذا يعذب ولكن القلب بحزن ول
 ) .924(   ) ومسلم1242(  البخاري

: فقججالت القسوةا إليها تشكو عائشة أتت امرأةا أن صفية وعن
: " قججالت حاجتججك علججى وتقدرين قلبك يرق الموت ذكر " أكثري
رضججي لعائشججة تشججكر فجججاءت ، رق قلبهججا أن فوجدت ، ففعلت

.  عنها الله

أبكججاني و ثلث : أضحكني عنه الله رضي الدرداء أبو يقول
: ثلث

عنه بمغفول ليس وغافل ، يطلبه والموت دنيا : مؤمل أضحكني
. أسخطه أما الله أأرضى يدري ل فيه بملء وضاحك ،
وسججلم عليججه اللججه صججلى محّمججد الحبججة أحججب : فججراق أبكججاني و
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َهول ، وصحبه يججدي بين والوقوف ، الموت غمرات عند المطلع و
النار. إلى أما الجنة أإلى يدري فل علنية السريرةا تبدو يوما الله

سججاعة قلوبنا الموت ذكر فارق : " لو يقول جبير بن سعيد وكان
" . قلوبنا لفسدت
وهذا الراشد   ل صوتي مقطع -  خالد عن  لشيخ محاضرةا من

بعنوان  " الجماعات الموت  " :مفرق
http://box.emanway.com/droos/mkate3/run/mofrq

aljma3at.ram

.  الحلل أكل  .6
الحلل : بأكججل قال ؟ القلوب تلين  بم: الصالحين بعض سئل

.

. المعاصي عن البتعاد . 7
ّق الله رحمه مكحول قال ًا الناس : " أر ًا أقلهم قلوب " .  ذنوب

. المواعظ سماع . 8
يحسججنون ثقات لمشايخ أشرطة البلدان من كثير في انتشر وقد

والموعظة المؤثرةا الخطبة كانت وقد ، الناس قلوب على التأثير
ُءيذرف الصحابة قلوب يوجل مما البليغة . عيونهم دمع و

اللججه صججلى الله رسول : وعظنا قال سارية بن العرباض عن
منهجا ذرفججت بليغججًة موعظجة الغججداةا صججلةا بعجد يومججا وسلم عليه

مججودع موعظججة هججذه إن رجل فقال القلوب منها ووجلت العيون
اللججه بتقججوى : " أوصججيكم قججال اللججه رسججول يججا إلينججا تعهججد فماذا

يججرى منكججم يعججش مججن فججإنه حبشججي عبججد وإن والطاعة والسمع
ًا اختلفا أدرك فمجن ضججللة فإنهججا المججور ومحجدثات وإيججاكم كثير

المهججديين الراشججدين الخلفججاء وسججنة بسججنتي فعليججه منكججم ذلججك
" . بالنواجذ عليها عضوا
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وأبججو ، صججحيح حسن حديث : هذا  ) وقال2676(  الترمذي رواه
،42(  مججاجه  ) وابن4607(  داود  ( " فججي اللبججاني وصججححه  

 ) . 2735" (  الصحيحة السلسلة

. الله من والخوف الزاد وقلة القيامة . تذكر9
: مججا لجه فقيجل ، مرضججه فجي عنه الله رضي هريرة أبو بكى
أبكججي ولكن ، هذه دنياكم على أبكي ل إني : " أما فقال ؟ يبكيك
جنة على صعود في أمسيت وإني ، زادي وقلة ، سفري ُءبعد على

" . بي يؤخذ أيتهما إلى أدري ل ، نار أو

له , فقيل , بكى الوفاةا سيرين بن محمد حضرت لما أنه روي
 ؟ يبكيك : ما

للجنججة عملججي قلججة و الخاليججة اليججاما فججي لتفريطججي : أبكي فقال
. الحامية النار من ينجيني ما و العالية

الموت ، : ويحك قال ؟ الحزن هذا  ما: السليمي عطاء سئل
جسججر وعلجى ، مجوقفي القيامججة وفجي ، بيججتي والقبر ، عنقي في

َنع ما أدري ل طريقي جهنم .  بي ُءيص

وهججو رجججل عليججه فدخل ، البكاء كثير صيفي بن فضالة وكان
ًا يريد أنه : زعم قالت ؟ شأنه ما لزوجته فقال يبكي ًا سججفر بعيججد
َله . زاد وما

حججوله يبكججون أهلججه إلى نظر الملك عبد بن هشام احتضر لما
مججا لكججم , تججرك بالبكججاء له وجئتم بالدنيا إليكم هشاما : جاء فقال
يرحمججه لم إن هشاما مصيبة أعظم , ما حمل ما له تركتم و جَمع
. الله

يججدري مججن بكججاء وابججك ، ضججاع ما قدر  اعرف: القيم ابن قال
. الفائت مقدار
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- : الله - رحمه اللبيري وقال
ِء مع تضحْك ول ًا السفها ّنك     يومج ! ضحكتا إن تبكي سوف فإ

ْفدى تدري وما     رهٌن؟ وأنَت بالسرور لك وَمن ُءت ْلتا أما ؟ أ ِل ؟! ُءغ
ّدما بكت ولو ًا عيناك ال ْنتا قجد لك أقل لم لذنبجك      ! خوف ! أِم

ٌد وأنَت بالمان لك وَمن ْعتا! ول ائتمرَت فما ُءأِمْرَت      عبج َط أ

. القبور زيارة عند البكاء . 10
اللججه صججلى اللججه رسججول : قججال قال عنه الله رضي أنس عن
فإنهججا ؛ فزوروهججا أل القبججور زيارةا عن نهيتكم " كنت وسلم عليه
ًا تقولوا ول الخرةا وتذكر العين وتدمع القلب ترق " .     هجر
" صججحيح فججي اللبججاني الشججيخ  ) وصججححه13075(  أحمد رواه

 ) .4584" (  الجامع
اللججه رضججي هريججرةا أبججي  ) عججن976(  صحيحه في مسلم وروى

, فبكججى أمججه قججبر وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي : زار قال عنه
" . حوله من وأبكى

إذا عثمججان : كان قال عنه الله رضي عثمان مولى هانئ وعن
الجنججة : تججذكر لججه ! فقيججل لحيتججه يبججل حججتى بكى قبر على وقف
صججلى اللججه رسججول إن ؟! فقججال هذا من وتبكي ، تبكي فل والنار

، الخججرةا منججازل من منزل أول القبر : " إن قال وسلم عليه الله
بعججده فمججا ؛ منججه ينججج لم وإن ، منه أيسر بعده فما ، منه نجا فإن
: " مججا وسججلم عليه الله صلى الله رسول : وقال " قال منه أشد

ًا رأيت ّ قطُّ منظر " . منه أفظع القبر إل
،4267(  مججاجه  ) وابججن2308(  الترمججذي رواه  ( والحججديث  

 ) .3550" (  الترغيب " صحيح في اللباني الشيخ حّسنه

" أيججن بعنججوان الراشججد خالججد للشججيخ محاضرةا من مقطع - وهذا
ًا دارك : القبر عن " وهي ؟ غد
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َبر ما رؤية عند . التفكر11 .  الدنيا في النار كرؤية ُيعت
بججن اللججه عبججد خججرج : ما قال الخرم بن سعد بن مغيرة عن

مججن يخرجججون مججا فرأى الحدادين على فمر السوق إلى مسعود
.  تسيلن عيناه جعلت إل النار
أن عليججه فججالواجب ، تعالى بربه الرض أهل أعرف المسلم فإن

يقججرؤه بمججا ويتعججظ يعتججبر فهججو ، الخريججن كحججال ل حججاله يكججون
ًا يثمر الخائف والقلب ، والمواعظ اليات من ويسمعه دامعة عين

ًا ، الجنججة ودخججول تعالى الله رحمة بلوغ رجاء اللججه لوعججد تحقيقجج
ل : " عينججان وسججلم عليججه اللججه صججلى اللججه رسججول قججال ، تعالى

تحججرس بججاتت وعيججن ، اللججه خشية من بكت : عين النار تمسهما
عبججاس ابن حديث  ) من1639(  الترمذي " رواه الله سبيل في

. عنه الله رضي

. الدعاء . 12
ل الججذي القلججب مججن وسججلم عليججه اللججه صججلى النججبي استعاذ وقد

. بالقلب العين اتصال ِذكر سبقَّ وقد ، يخشع
صججلى اللججه رسول كان كما إل لكم أقول ل قال أرقم بن زيد عن
مججن بججك أعججوذ إنججي : اللهججم يقججول كججان ، يقججول وسلم عليه الله

آت اللهججم القججبر وعججذاب والهرما والبخل والجبن والكسل العجز
اللهججم ومولها وليها أنت زكاها من خير أنت وزكها تقواها نفسي

ل نفججس ومججن يخشججع ل قلججب ومن ينفع ل علم من بك أعوذ إني
 ) .2722(  مسلم . رواه لها يستجاب ل دعوةا ومن تشبع
. بذلك الله يدعو أن فله عينه تدمع أن أراد ومن

: تيمية ابن السلم شأيخ قال
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ًا خصججال ثلث ربه سأل الغلما عتبة وكان ًا : صججوت ًا ، حسججن ودمعجج
ًا ًا ، غزيججر وأبكججى بكججى قججرأ إذا فكججان ، تكلججف غيججر مججن وطعامجج

قجوته فيجه فيصجيب منزلجه إلى يأوي وكان ، دهره جارية ودموعه
. يأتيه أين من يدري ول
 ) .282 / 11" (  الفتاوى مجموع "

: القطامي ناصر الشيخ دعاء من مقطع - وهذا
http://www.alasra.org/files/gnot.rm

. التباكي . 13
رضججي عمرو بن الله عبد إلى : جلسنا قال مليكة أبي ابن عن
، فتبججاكوا بكاء تجدوا لم فإن ، : ابكوا فقال الِحجر في عنهما الله
ّلى العلم تعلموا لو حججتى ولبكججى ، ظهججره ينكسر حتى أحدكم لص

 ) ،622 / 4" (  " المستدرك في الحاكم . رواه صوته ينقطع
ًا اللباني وصححه  ) .3328" (  الترغيب " صحيح في موقوف

- :  البكاء أنواع ذكره بعد -  القيم ابن قال التباكي وعن
ًا مستدعًى منه كان وما : محمججود نوعان وهو التباكي فهو متكلف

 ومذموما
للريجاء ل ، اللججه ولخشججية القلب لرقة ُءيستحلب  أن: فالمحمود

 ، والسمعة
.  الخلقَّ لجل ُءيجتلب:  والمذموم

الله صلى للنبي عنه الله رضي الخطاب بن عمر قال وقد
: بججدر أسججارى شججأن فججي بكججر وأبو هو يبكي رآه وقد وسلم عليه

وإن ، بكيججت بكججاء وجججدت فججإن ؟ الله رسول يا يبكيك ما أخبرني
)1763(  صججحيحه في مسلم ( أخرجه لبكائكما تباكيت أجد لم  

) . الجهاد في مطول حديث ضمن
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: السججلف بعججض قججال وقد ، وسلم عليه الله صلى عليه ينكر ولم
. فتباكوا تبكوا لم فإن الله خشية من ابكوا

 ) .186  ،185 / 1" (  المعاد زاد "

دامعة وأعيننا ، وجلة قلوبا يجعل أن تعالى الله ونسأل
. خشيته من

ّدهَّ جمعه : وأع
طارق أبو

العتيـبي عايش بن محمد بن إحسان
 هـ1424  رجب28
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