
  

لم يعلم الحمد  الحمد لله الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما
لله الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على 

إال وحي يوحى   أما بعد.  ينطق عن الهوى إن هو الذي ال
  :فهذه فوائد من أحاديث النبي

ْيرََة رضي الله  رَُسوَل  عنه أَن  َعْن أَِبي ُهَر

ِه صلى الله عليه  أَم َن  وسلم َقاَل )إذَاالل 

ُنوا،الِإَماُم  ُه َمْن َواَفَق َتْأِميُنُه َتْأِميَن  َفأَم ِ َفإِن 

 .  ذَْنِبِه(َلُه َما َتَقد َم ِمْن  ُغِفرَ  اْلَملائِكَةِ 

 رواه البخاري ومسلم

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 المعنى اإلجمالي :

دعاااااااا  فاتحاااااااس اللدااااااااع هاااااااو أحسااااااان الااااااادعا  وأن عاااااااه  لاااااااذا  ااااااا   
أن يُاااااابعمن بعاااااده   ن  -إماماااااا واااااان أو ممموماااااا  أو من ااااا دا   -للمصااااالى

 الدممين طابع الدعا .
فمم نااااا النبااااي  اااالى اللااااه عليااااه وااااالم أن ناااابمن إ ا أماااان اإلمااااام   ن 

تااااااااممين المالئلااااااااس  وماااااااان وافااااااااق تممينااااااااه تااااااااممين  لاااااااا  هااااااااو و اااااااا  
 المالئلس  غ   له ما تقدم من  نبه.

وهذه غنيمس جليلس وف  س ثمينس  أال وهى غ  ان الذنوع بميس  
 ا اباع  فال يُا عوِّتها إال مح وم. و وله : " إ ا أّمان " معنى الدممين :

  وهو  أي  ول : آمين . وال يجوز تشديد الميم   فإن المعنى يخدلف
ينع اْلباعْي ع اْلحع عامع ( أي  ا دين .  القصد   ومنه  وله تعالى : )وعال آعمِّّ
والمعنى : اللهم اادجب لما تضمنده ال اتحس من دعا    ويدل عليه ما 
في  حيح مسلم من حديث أبي ه ي ة رضي الله عنه م فوعا :  ال 

ما امل  الله تعالى :  سم  الصالة بيني وبين عبدي نص ين ولعبدي
(  ِّ عاطع الَّذِّينع 6: فإ ا  ال : ) اْهدِّنعا الصِّّ عاطع اْلُمْسدعقِّيمع ) –وفيه  –

أعنْاععْم ع ععلعْيهِّْم غعْي ِّ اْلمعْغُضوعِّ ععلعْيهِّْم وعال الضَّالِّينع (  ال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما امل . فنااب بعد هذا السبال أن يقول الممموم : اللهم 

ب   يعني هذا   الدعا  . اادجِّ
 
 

وفي  ول : آمين معنى آخ    وهو أن الاذي يُابمِّّن علاى الادعا  والاداعي   
ومنه دعا  مواى عليه الصالة والسالم وتممين هاارون   فقاال اللاه : )  عاالع 
يبعْ  دعْعوعُتُلمعا ( مع  وله  بل  ل  : ) وع عاالع ُمواعاى رعباَّنعاا إِّنَّا ع آعتاعْيا ع   عْد ُأجِّ

اابِّيلِّ ع رعباَّنعااا فِّْ ععااْونع  االَّوا ععااْن اع نْايعا رعباَّنعااا لُِّيضِّ يعاااةِّ الاادَّ وعمعااهعُه زِّينعااس  وعأعْمااوعاال فِّااي اْلحع
دَّااى ياعاا عُوا اْلععااذعاعع  نُااوا حع ْم فعااال يُاْبمِّ ااْ  ععلعااى أعْمااوعالِّهِّْم وعاْ ااُدْد ععلعااى  ُالُااوبِّهِّ اْطمِّ

عليااه الصااالة ا علِّاايمع ( فالااّداعي هنااا مواااى عليااه الصااالة والسااالم وهااارون 
ب  الدعوة لهما .   والسالم أّمن على دعائه   وُنسِّ

وفااي  اا عنا أن اإلمااام ياادعو والماامموم يُاابمِّّن   ومااا فااي القنااو  ماان الااوت    
  ووما في االادسقا  ونحو  ل  .

 ااال  اايس اإلاااالم اباان تيميااس : فالمساادمع لل اتحااس هااو والقااار    ولهااذا 
  اتحس .يبمِّّن على دعائها . اها . يعني ال

 ال وائد :
 مش وعيس الدممين لإلمام  والممموم  والمن  د. -1
أن المالئلاااااااس تااااااابمن علاااااااى دعاااااااا  المصااااااالين. وا  هااااااا  أن المااااااا اد  -2

ماااااااانهم الااااااااذين يشااااااااهدون تلاااااااا  الصااااااااالة ماااااااان المالئلااااااااس فااااااااي ا ر  
والساااااما   واااااااددل لاااااذل  بماااااا أخ جاااااه البخااااااري مااااان أناااااه  ااااالى اللاااااه 

آماااااااين   الاااااا  المالئلاااااااس فاااااااي  عليااااااه واااااااالم  اااااااال: " إ ا  ااااااال أحااااااادوم
الساااااما : آماااااين  فوافاااااق أحااااادهما اتخااااا   غ ااااا  اللاااااه لاااااه ماااااا تقااااادم مااااان 

  نبه " .
 فضيلس الدممين  وأنه ابب في غ  ان الذنوع. -3
أناااااااه ينبغاااااااي للاااااااداعي والمااااااابّمن علاااااااى الااااااادعا   أن يلاااااااون حاضااااااا   -4

 القلب.
ماااان ا فضاااال للااااداعي أن يشااااابه المالئلااااس فااااي واااال الصاااا ا  الدااااي  -5

 تلون اببا  في اإلجابس  والدض   والخشو  والطهارة
  وحاااال الملااااب  والمشاااا ع والممواااال  وحضااااور القلااااب  واإل بااااال علااااى 

 الله في ول حال.
  هل يُبمِّّن اإلماام ؟ -6

بو داود السنس أن اإلمام يُبمِّّن   وما دل عليه حديث الباع . وروى أ
بإاناده إلى عن وائل بن حج   ال : وان راول الله  لى الله عليه والم 
 إ ا   أ )وعال الضَّالِّينع(  ال : آمين   ورفع بها  وته . و ححه ا لباني .

 
 

لعنعاا  خعصَّانعا  -7 اْن  اعباْ لعنعا:هعذِّهِّ وعلِّمعس لعْم تعُلْن لِّمع آمين وعلِّمعس لعْم تعُلْن لِّمعْن  اعباْ
 : اا  فِّاي اْ عثعا ِّ ععاْن ابْانِّ ععبَّااُه  أعنَّاُه  عاالع انعُه بِّهع معاا حعسعادعُوْم أعْهااُل »اللَّاُه ُااْبحع

 «.حعسعُدوُوْم ععلعى  اعْولُِّلْم: آمِّينع اْللِّدعاعِّ ععلعى  عْيُ  وعمعا 
أن  اه  هذا الحديث يقدضي أن تممين الممموم يلاون بُعيّاد وعقياب -8

نوا ( وهاااي ت ياااد الد تياااب  تاااممين اإلماااام  ناااه أتاااى هناااا بال اااا   اااال ) فاااممِّّ
نقاااول بعاااده )   والدعقياااب  فرااااه ه يقدضاااي أن اإلماااام إ ا  اااال ) آماااين (

  م اد  ن ال وايا  ا خ ى بّين  أن تممين آمين ( وللن هذا الراه  غي
نون إ ا أمَّااان اإلماااام فاااإ ا   المااامموم يوافاااق تاااممين المالئلاااس والمالئلاااس ياااممِّّ
يلااون تااممين الماامموم مااع تااممين إمامااه ماان حااين مااا يندهااي ماان  ااول ) وعالع 
الضَّاااالِّينع ( يقاااول الجمياااع ) آماااين ( اإلماااام والمااامموم   إ ا    ال اااا  هناااا 

معناهااا وتساامى بال ااا  الدااي ت يااد الد تيااب الااذو ي ال ال منااي   خ جاا  عاان
 [ .   ويف ؟ مثل ما يقال : ] إ ا ارتحل ا مي  فارتحلوا

هااااال هناااااا فاااااا  ؟ نعااااام   ت ياااااد الد تياااااب ال مناااااي   بمعناااااى أن اإلماااااام إ ا 
ارتحااااال ومضاااااى ن تحااااال ؟ أم أن ارتحالناااااا يلاااااون معاااااه ؟ يلاااااون معاااااه   

 نيا وإنما هو ت تيب  و ي .فدل على أن الد تيب هنا لي  زم
أن  ولاااااه ) إ ا أمَّااااان اإلماااااام فاااااممنوا ( يساااااد اد مناااااه أن السااااانس فاااااي -9

حااااااق اإلمااااااام أن ي فااااااع  ااااااوته بالدااااااممين حدااااااى نساااااامعه وناااااابمِّّن معااااااه   
والسااااانس لاااااه أيضاااااا أناااااه مااااان حاااااين ماااااا ي ااااا   مااااان  اااااول ) وعالع الضَّاااااالِّينع 

 (يبمن وي فع  وته بالدممين حدى نوافقه .
ن معناااااااااه   اللهاااااااام اااااااااادجب   فاااااااادل علااااااااى أن فااااااااي أن الدااااااااممي-11

ااااااا عاطع الُمسااااااادعقِّيمعا نعاااااااااااا الصِّّ ااااااا عاطع الَّاااااااذِّينع 6ال اتحاااااااس دعاااااااا  ا اهدِّ ِّ  }
أعنععمااااا ع ععلعااااايهِّْم غعيااااا ِّ المعغُضاااااوعِّ ععلعااااايهِّْم وعالع الضَّاااااالِّينع { ثااااام نقاااااول ) 

 آمين ( يعني   اللهم اادجب.
مااااان  اااااول ا وعالع  أن مساااااابقس اإلماااااام فاااااي الداااااممين  بااااال أن ي ااااا  -11

الضَّااااالِّينع { ومااااا يصاااانعه الاااابعي مخااااالف للساااانس وفيااااه مسااااابقس لإلمااااام 
. 

أن الااااابعي ينقطهاااااا بدشاااااديد المااااايم فيقاااااول ) آمَّاااااين ( وهاااااذا لاااااو  -12
واااان مدعمااادا بطلااا   اااالته  ناااه تللّااام فاااي الصاااالة   ) آمَّاااين ( يعناااي 
  ا ااااادين   إنماااااا النطاااااق الساااااليم ) آماااااين ( إماااااا أن تنطقهاااااا بالقصااااا  )

 أمين ( أو أن تنطقها بالمد ) آمين ( .
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 ااااااااهود المالئلااااااااس علاااااااايهم السااااااااالم لصااااااااالة الجماعااااااااس وهااااااااذا -13
 يدل على فضل  الة الجماعس .

تنشااااااااايل النباااااااااي  ااااااااالى اللاااااااااه علياااااااااه واااااااااالم للن اااااااااوه علاااااااااى -14
فعااااااااااال الخيااااااااااا  إ  واااااااااااان ياااااااااااذو  فاااااااااااي بعاااااااااااي ا حياااااااااااان الثاااااااااااواع 
ينُااااااااُه  نَّااااااااُه معااااااااْن وعافعااااااااقع تعْممِّ المد تااااااااب علااااااااى هااااااااذا العماااااااال إ   ااااااااال ) فعإِّ

 تعْممِّينع اْلمعالئِّلعسِّ : ُغ ِّ ع لعُه معا تاعقعدَّمع مِّْن  عنْبِّهِّ (. 
) آمااااااااين ( يقااااااااول  أن مغ اااااااا ة مااااااااا تقاااااااادم ماااااااان الااااااااذنوع بقااااااااول-15

العلماااااااااا  : إن المغ ااااااااا ة هناااااااااا للصاااااااااغائ  أماااااااااا اللباااااااااائ  فالباااااااااد مااااااااان 
وللااااااااان هاااااااااب أن هاااااااااذا اإلنساااااااااان لاااااااااي  لدياااااااااه ال    الدوباااااااااس منهاااااااااا  

وباااااااااائ  وال  اااااااااغائ  فااااااااامين ياااااااااذهب فضااااااااال الداااااااااممين ؟ يلاااااااااون لاااااااااه 
حساااااانا  فااااااإن وااااااان لديااااااه وبااااااائ  ولااااااي  لديااااااه  ااااااغائ  أياااااان يااااااذهب 

  وهااااااااو لااااااااي  لديااااااااه الدااااااااممين إ ا  لنااااااااا إن الدااااااااممين يل اااااااا  الصااااااااغائ
  غائ  وإنما لديه وبائ  ؟ 

 الوا   ي جى أن هذا الدممين يخ ف من مغبس وعقوبس هذه اللبائ    ولذا 
يقول ابن القيم رحمه الله يقول ] إن السبب الواحد في تل ي  الذنب 
لي  والسببين ولي  والثالثس [ ولذا لو  ال ) آمين ( غ   له ما تقدم 

م ع فس يل   اندين   و ام يوم عا ورا  يل   من  نبه   إ ا  ام يو 
انس إلى غي   ل  من هذه ا حاديث   تصّور لو أن هذه ا اباع 
اجدمع  أليس  أ وى في تطهي  العبد مما لو وان هناك ابب واحد ؟ 

 بلى .
أن على المسلم أال يسدقل العمل القليل فإن هذا العمل القليل -16

ريم وما هو في  من الدممين   هل اليسي  في ال عل يلون له أج  ع
 يعج  اإلنسان أو يض ه أن يقول آمين ؟ ) ال ( .

أن هبال  المالئلس يملن أن يلون تممينهم في  الة ويملن أن  -17
يلون خارج الصالة   فإن وان تممينهم خارج الصالة فهذا يدل على ما 

  و نا من أن الدممين في غي  الصالة مندوع إليه .
رة ال اتحس فإن هذا الدممين ما أتى إال من أجل الدعا  فضل او  -18

الوارد في ال اتحس فإ ا وان لهذا الدممين هذا ال ضل فما  نلم بسورة 
ال اتحس ؟ وما  نلم ب ون القيام في ال ضل ؟ وما  نلم بالصالة ولها ؟ 

. 
 

أن  وله ) ُغ   له ( أن الغااف  هاو اللاه عا  وجال وإنماا لام ياذو  للعلام  -19
به وللن هل يصح أن يقال في حق المخلوق أنه غ   ؟ أو أن يقول مخلوق 

ل عليه ؟ نعم يجوز  ال تعالىا وعلعمعان  عاباع ع وعغع عا ع تخ  : اغ   لي فيما لو ز 
 . 43إِّنَّ  علِّ ع لعمِّْن ععْ مِّ اْ ُُمورِّ { الشورى

أن الدممين مممور به وللن هل هاو علاى اابيل الوجاوع أم االاادحباع -21
؟ يقول العلما  : هو مسادحب ولاي  واجباا ولاذا لام ياذو ه النباي  الى اللاه 

ه ياا ة فااي الحااديث القداااي ومااا فااي  ااحيح عليااه وااالم فااي حااديث أبااي 
 مسلم   فدل على أنه لي  واجبا وأن الدممين لي  من ال اتحس .

  المقصود با تعْممِّين اْلمعالئِّلعسِّ .-21
  على  ولين :

  ا ول : على  اه ه في عموم المالئلس .
  الثاني : أنهم اْلحع عراس .

لساااال س : و الااا  المالئلاااس فاااي  اااال ابااان الملقِّااان : واحاااُدّل للثااااني بال واياااس ا
  السما  آمين .

وال إ الال فااي  لاا    فالمالئلااس ُتصاالي وتصاف  اا وفا    وياادل عليااه  ولااه 
عليه الصالة والسالم: أال تص ون وما تصف المالئلس عند ربها ؟  ال جااب  
باان ااام ة : فقلنااا يااا راااول اللااه وويااف تصااف المالئلااس عنااد ربهااا ؟  ااال : 

  وعل   ويد اّ ون في الصف . رواه مسلم .يُدِّمَّون الص وف ا
مااااااااا حلاااااااام تااااااااممين الماااااااا أة ورا  اإلمااااااااام فااااااااي الحاااااااااال  اتتيااااااااس: -22

  
  في المسجد مع الجماعس في الصالة؟ -أ

  في البي  حيث أ يم  الجماعس مع  ي مح م؟ -ع
: يجااااااااااااوز للماااااااااااا أة أن تصاااااااااااالي مااااااااااااع ال جااااااااااااال وتلااااااااااااون خل هاااااااااااام 1ج 

ين وال بغياااااااااااا ه خشاااااااااااايس وتلااااااااااااون مدسااااااااااااد ة وال ت فااااااااااااع  ااااااااااااوتها بالداااااااااااامم
 ال دنس بذل .

ال يجااااااااااوز رفااااااااااع الصااااااااااو  بالدااااااااااممين إال بعااااااااااد  اااااااااا ا ة ال اتحااااااااااس  -23
فااااااااي الصااااااااالة الجه يااااااااس ومااااااااا عااااااااداها ماااااااان ا دعيااااااااس الق آنيااااااااس ال باااااااامه 

 أن يبمن عليه ا ا بينه وبين ن سه والجه  به يعدب  بدعس؛
و اااااااالى اللااااااااه علااااااااى نبينااااااااا محمااااااااد وعلااااااااى آلااااااااه و ااااااااحبه  واللاااااااه اعلاااااااام

 والم .
 

  الحديث:عنوان 

بيان حكم التأمين ومتى يؤمن 

 المأمومون
 

 

 فوائد من أحاديث النبي

 صلى الله عليه وسلم

 
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى الله بنسخ هذه 

وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية المطوية 

 والدال على الخير كفاعله .

 (24الإصدار رقم )    تهدى ولا تباع

 

 ع مي إب اهيم ع ي أعّدها 
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