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 ةـالمقدم
 

كلػ  بػ ع ب حسامػملف  احلمد هلل رب العػملدل  كالالػ ة كالمػ ـ  رػو ر ػأللني اعلػ  ك رػو بلػني كيػ  ني   عػ 
 ... لمل حعد، إُف يأـل الدي 

كغمليػػػا  ػػػملل ا كدػػػأل   ملدبػػػني كاػػػد   ،ذلػػػدؼ   ػػػ ب - اجلػػػ  كا  ػػػ  - فػػػسف اهلل ب ػػػملرؾ كبعػػػملُف يرػػػ  ال  رػػػ  
 .[ٔٓ]الذاريملت: (( و كىاً   ى ًإَو لً ػىٍع يديكفً كىلىمل يىرىٍ تي اجلًٍ )): كممل قملؿ بعملُف،     مل ني

ير ػو يف  ،كل  بكمل ػ  اػمل فرػني الأليػ  كػ  الأليػ  ،فم  قملـ حع ملدة اهلل ا  ال  ملـ فرني الدرجملت العرو يف اجلنا
ػنوبى )): كمػمل قػملؿ بعػملُف  ،الػدركملت المػىرو لػ  النػملر ًٍِت رىحوػنيي رليٍاًلنػمل فىػًسفو لىػنيي جى ى ػمل كىَ ػلىٍ ىػمل ًإ وػنيي لىػٍ  يىػ كىلىػػٍ  *  َ ؽلىيػألتي ًف  ى

ًلننػػمل قىػػٍد  ىًمػػ ى الالوػػملحلًىملًت فىِيٍكلى ًػػ ى ذلىيػػبي  ٍْ ػػمل *  والػػدورىجىملتي اٍلعيرػػ يىٍِبًػنًي لي مللًػػًدي ى ًف  ى ػػملري يى ػػمل اعى ٍػ ى ِىٍػػاًم ًلػػٍ   ىًٍَ ى نوػػملتي  ىػػٍدفو  جى
 .[ٕٔ]طني: ((كىذىًل ى جىزىاءي لىٍ  بػىزىكوو

ػػػً   ه )): اكقػػػملؿ يف لألآػػػ  بيػػػ ػػػمل زىفًػػػ ه كى ى ػػػ يألا فىًىػػػُ النوػػػملًر ذلىيػػػٍب ًف  ى ػػػمل لىػػػمل دىالىػػػتً *  فىِىلوػػػمل الوػػػًذي ى  ى مللًػػػًدي ى ًف  ى  يى
مللًػًدي ى فً *  المومىألىاتي كىاعىٍرضي ًإَو لىمل  ىملءى رىحُّ ى ًإفو رىحو ى فػىعوملؿه ًلمىمل يياًيػدي  ػمل لىػمل دىالىػتً كى ىلوػمل الوػًذي ى  يػًعديكا فىًىػُ اجلٍىنوػًا يى    ى

 .[َُٖ]دألد: ((المومىألىاتي كىاعىٍرضي ًإَو لىمل  ىملءى رىحُّ ى  ىطىملءن غى ػٍاى رلىٍذيكذو 

ْل  حػني َ ب  ػػ    ممللػني ،بكػألف  ملحعػػا لػ  ا ؽلػػملف حػملهلل بعػملُف فكيشػطط ل  ػألؿ دػػذ  الع ػملدة    كمػػمل   ،فمػػ  َف يػ
ػٍ   ػينى ُػ يكيٍب حملعى )): قملؿ بعملُف    الكملفاي  ػملَن قيػٍ  دى ػ يألفى *  ٍيمىػاًي ى  ىٍ مى ػٍع ػي يٍب يف احلٍى ىػملًة الػدُّ ٍػ ىمل كىديػٍب ػلىٍمى الوػًذي ى آىػ و  ى
ػػملذلييٍب فىػػ   يً ػػ بي ذلىيػػٍب يػىػػأٍلـى اٍلً  ىمللىػػًا *   ى ػو يػػٍب ػليًٍمػػنيألفى ييػػنػٍعنمل ً طىػػٍت  ىٍ مى *  ٍز نػػملكى  يكلى ًػػ ى الوػػًذي ى كىىىػػايكا حً يىػػملًت رىُاًػػٍب كىلً ىملًِػػنًي فى ى

نوبي ِبىمل كىىىايكا كىاَّتوىذيكا بيىملِت كىري يًرُ ديزيكنا  .[َُٔ]الك ف: ((ذىًل ى جىزىاؤيديٍب جى ى

كال ػدر يػ   ك ػا  لنػني  ػ  مل ني ك  ،كال ػأـل اخيػا ،كر ػرني ،ككَ ػني ،كدذا ا ؽلملف حػملهلل يَمػم  ا ؽلػملف ِب ِكَػني
لُّألا كيجيألدىكيٍب ًق ى ى اٍلمىٍشاًًؽ كىاٍلمىٍغًاًب كىلىًكػ و الٍػِبو لىػٍ  بلىػ ى حمللروػنًي كىاٍل ػىػأٍلـً اخًيػًا لىٍ  ى اٍلِبو  ىٍف بػيألى )): كممل قملؿ بعملُف  ،بعملُف

ػػملًك ى كىا ػػملؿى  ىرىػػو اي ُػػنًي ذىًكم اٍل يػػٍا ى كىاٍل ىَىػػمللىو كىاٍلمىمى ػػًا كىاٍلًكَىػػملًب كىالنوً  ُػػ ى كىببىػػو اٍلمى ػػً  ً  كىالكىاٍلمى ًِكى موػػملًًِر ى كىيف حٍػػ ى المو
ػػملًء  ػػديكا كىالالوػػملًحاًي ى يف اٍل ىٍِ ى ػػملةى كىاٍلميألفيػػألفى حًعىٍ ػػًدًدٍب ًإذىا  ىملدى ـى الالوػػ ةى كىببىػػو الزوكى ًٍِس  يٍكلى ًػػ ى الُاقىػػملًب كى ىقىػػمل كىالموػػاواًء كىًاػػ ى اٍل ىػػ

قيألا كى يٍكلىً  ى ديبي   .[ُٕٕ]ال  اة: ((اٍلميَػو يألفى  الوًذي ى يىدى
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ػمل الوػًذي ى بلىنيػألا بًلنيػألا حمللروػنًي كىرى يػػأللنًًي كىاٍلًكَىػملًب الوػًذم  ػىػزوؿى  ىرىػو رى يػأللنًًي كىاٍلًكَىػملًب الوػًذم)): قػملؿ  يمػملك    ى ػػزىؿى  يىمل ىيػُّ ى
َي ًػػػػػنًي كىري يػػػػػًرنًي كىاٍل ػىػػػػػأٍلـً اخًيػػػػػًا كىاٍل ػىػػػػػأٍلـً اخ ًَػػػػػنًي كىكي اًلػػػػػٍ  قػىٍ ػػػػػ ي كىلىػػػػػٍ  يىٍكىيػػػػػٍا حمللروػػػػػنًي كىلى ًِكى  ((ًيػػػػػًا فػى ىػػػػػٍد آىػػػػػ و آىػػػػػ َن حىًع ػػػػػدن

 .[ُّٔ]النمملء:

 ف »:  ػػ  ا ؽلػػملف قػػملؿيػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب    ػػني دلػػمل  ػػِؿ النػػي -  ر ػػني المػػ ـ - كجػػملء يف اػػديي جِبيػػ 
ْل  حملل در ي   ك ا  ْل  حملهلل كل ِكَني ككَ ني كر رني كال أـل اخيا كب  .  (2)احلديي «ب

كلػػمل ، ك لػػألر  ، ك ي ػػملر ، لكػػاو كيف المػػنا الالػػ   ا لػػ   يػػألؿ الػػدي ككمػػمل يَمػػم  كػػ  لػػمل جػػملء يف ال ػػابف ا
 يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب كلا ػػػأللني، كالَمػػػر ب هلل بعػػػملُف يف احلكػػػب كاعلػػػا كال ػػػدر كالشػػػاع،   ػػػ   ر ػػػني المػػػرف الالػػػملٌف
 .حمللطمل ا كالَ ك ب كاَب ملع

كىيىزًيػػدي الروػػنيي )): كمػػمل قػػملؿ بعػػملُف  ،كلػػ     ػػدة  دػػ  المػػنا كاجلممل ػػا  ف ا ؽلػػملف يزيػػد حمللطمل ػػا كيػػن   حملدلعالػػ ا
ػاه لىػاىد ا ػاه ً ٍنػدى رىحُػ ى َػىألىاحنػمل كىيى ػٍ ٍكا ديدنل كىاٍل ىملًق ىملتي الالوػملحلًىملتي يى ػٍ الوػًذي ى قىػملؿى )): كقػملؿ  يمػمل .[ٕٔ]لػاو: ((الوًذي ى اٍدَىدى

 .[ُّٕ]بؿ  مااف: دىديٍب ًإؽلىمل نمل((النوملسي ًإفو النوملسى قىٍد  ىىعيألا لىكيٍب فىملٍيشىأٍلديٍب فػىزىا ذلىيبي 

 .  بكا َ ملد حملل ر ،ك م  حملعركملف كاجلألارح ، م قألؿ حمللرمملف ؛كا ؽلملف قألؿ ك م  كا َ ملد 

ْل  ا مل فعرػو ادلػاء ادلمػرب  ،إؽلمل ػني  كإذا  ي   اط لن ػمل فػ  ي  ػ ،فسذا اكَمرت دذ  الشاكط ال  َا ف أل ادل
 .لكُ يزداد إؽلمل مل ،يف اع مملؿ الالملحلا كغلَ د ، ف يَمم  اذ  الشاكط ال  َا

كف مػمل يرػُ لػ   ؛ك َا   رػو المػرألؾ ا  مػملي ،ي َب جبمل ب ا ؽلملف كل َم ملبني ،كح   يدينمل اديي   ألم راِ 
كالػػدركس النملفعػػا  ،لألاكػػملـ ال  مػػا كا ػػَن ملطملن  ،كدرا ػػا ،الالػػى ملت  عػػ ر يف راػػملب دػػذا احلػػديي الشػػايف ف مػػملن 

كلكػ  دا  ػا يايػد  ػرألؾ ، كلك  ل  يايد رفعا درجملبػني كبكىػ   ػ  ملبني،  رو دذا الدي كلك  لمَ  ب ، لك  لمرب
 .يااط اهلل بعملُف

كإفػػػااط ، كبػػِِت دػػذ  اععل ػػػا الع  مػػا يف ل ػػػ  دػػذ  اعكقػػملت الػػػي ايَرطػػت ف  ػػػمل ادلىػػملد ب حػػ  غرػػػأل كب الػػ 
فط ػػػ  ، كإعلػػػملؿ لك ػػػ  لن ػػػمل كإ مػػػملؿ حعمػػػ مل يف لألآػػػ  اخيػػػا،، ك ػػػدـ ز  ػػػز ح ن ػػػمل، كلػػػزج لرمالػػػطر ملت، كبىػػػاي 

فألجػػب ال  ػػملف ، ت الػػألي ت  رػػو ا  ػػ ـ ك درػػنيفجيػػاو ، كمحىػػ  لػػمل َ ػلَمػػ ، كاػػدث  ػػدـ الَػػألازف، ا  ػػ ـ لن أليػػمل
 .لمَندا حلديي الالملدؽ ادلالدكؽ  ر ني الال ة كالم ـ

كلن  ػػملن ، لرمػػَعرب كلعرمػػملن ، لػػذكاان لرعػػملَف، كقػػد بألي ػػت يف دػػذا ال  ػػملف زلملكلػػا الَأل ػػ  حػػ  ا غلػػملز كا طنػػملب
 .كا غلملز    ا طنملب، ف ني ا  ملرة بغين    يايح الع ملرة، لرغملف 

                                                 
ْاؿ جِبي  الني يرو اهلل  ر ني ك ربُ) (، كي  ح لمرب، كَملب ا ؽلػملف، حػملب ح ػملف َٓحاقب: ) ،( ي  ح ال خملرم، كَملب ا ؽلملف، حملب  

 (: كالرىظ لني.ٖا ؽلملف كا   ـ كا امملف، حاقب )
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ك مػ ن ، ك رمػملن  ملفعػملن  ،كب ػو ،كيزيػد مل دػدل ،كيعرمنػمل لػمل ينىعنػمل ،  ِؿ اهلل ب ملرؾ كبعملُف  ف ينىعنػمل ِبػمل  رمنػمل 
كيػرو اهلل ، ني كِف ذلػ  كال ػملدر  ر ػنيإ ػ ،ك ف يعىػأل  ػ  الزلػ  كالَ الػ ، ك ف غلع  دذا العم  ل  ادلدياات، يملحلملن 

 .  ك رب  رو    نمل زلمد ك رو بلني كي  ني   ع 

 
 كتبه/

 فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
 22312-الرياض  22742ص. ب. 

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 
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 ثـــص الحديـن
مــن كـن فيـه وجـد حــالوة ثــالث » :قـال صـل  ا  عليــه وسـل  عـن النبـي - رضـي ا  عنــه - عـن أنـ 

وأن يكـر  أن يعـود ، وأن يحـل المـرال ي يحبـه إي  ، أن يكـون ا  ورســوله أحـل إليـه ممـا سـواهما ؛ناإليما
 .«في الكفر كما يكر  أن يقذف في النار

 ركا  الش خملف[]
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 تخريج الحديث
 :دذا احلديي  ياجني ال خملرم يف ي   ني يف  رحعا لألاآ 

 (ُٔ): ا كة ا ؽلملف حاقب حملب، يف كَملب ا ؽلملف

 (ُِ) :حاقب. كحملب ل  كا   ف يعألد يف الكىا كممل يكا   ف ير و يف النملر ل  ا ؽلملف

 .( حمليَ ؼ يم  يف اعلىملظَُْٔ): حاقب، حملب احلب يف اهلل، كيف كَملب اعدب

 (ُْٗٔ): حاقب، حملب ل  ايَملر الماب كال َ  كاذلألاف  رو الكىا، كيف كَملب ا كاا 

، حػػػملب ح ػػػملف يالػػملؿ لػػػ  ابالػػػف اػػػ  كجػػػد اػػػ كة ا ؽلػػػملف، يف كَػػػملب ا ؽلػػػملف: جػػني لمػػػرب يف يػػػ   نيك يا 
 .«.. .َ ث ل  ك  ف ني كجد طعب ا ؽلملف» ( حرىظٖٔ( ك )ٕٔ): حاقب

: حػاقب. «َػ ث لػ  كػ  ف ػني كجػد اػ  طعػب ا ؽلػملف»حػملب اػديي ، يف كَػملب ا ؽلػملف: ك الطلذم يف جمللعػني
 .«ف ني كجد ا  طعب ا ؽلملف َ ث ل  ك   »حرىظ  (ِِْٔ)

 :ك النمملُِ يف  ننني حمليَ ؼ يم  يف اعلىملظ

 (.َْٗٗ): حاقب، حملب طعب ا ؽلملف، يف كَملب ا ؽلملف 

 .(ُْٗٗ): حاقب، كحملب ا كة ا ؽلملف

 .(ِْٗٗ): حاقب، كحملب ا كة ا   ـ
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 :الوقفة األول 
 نظرة في عموم الحديث 

ا ػػي إ ػػني يمػػب لعػػملي    مػػا ك  مػػمل ك ػػ ة لػػ    ػػ  ا ؽلػػملف، لػػ   الع  مػػادػػذا احلػػديي لػػ  اعاملديػػي  
، كحغػض الكىػا ك درػني، كالعض  ر ػني حمللنألاجػذ، اب اهلل كر أللني، كالَ ملب ف ممل ح  ادلمرم ، كال  ملت  رو ا ؽلملف

َْا  ر ني ال ذؼ يف النملر  حرألغ  .كااد ا الكىا ل رغمل  ف ي

مليػػػا الألجػػػألد ا  مػػػملي فػػػألؽ دػػػذ  اعرض: الع ألديػػػا هلل إف احلػػػب يف ا  ػػػ ـ حالػػػألربني الن  ػػػا  اػػػد  نالػػػام غ 
قػػملؿ احػػ  ب م ػػا يف ر ػػمللا  : الػػذؿ كاة ػػا يف غمليَ مػػمل.يػػا بَم ػػ  يف  نالػػاي  لَكػػمللر  علػػملعف الع ألد،  ػػ  مل ني بعػػملُف
ا ف ػػُ بَمػػم  غمليػػا الػػذؿ هلل بعػػملُف حغمليػػا اة ػػ، كلعػػ  احلػػب، الع ػػملدة ادلػػِلألر اػػمل بَمػػم  لعػػ  الػػذؿ»)الع ألديػػا(: 

   .(2)«لني

 ف ا كة ا ؽلػملف  نػد الع ػد ادلمػرب َ بَ  ػ  إَ   ػني هلل ف ػب اهلل  يرو اهلل  ر ني ك رب كذلذا ح  الا ألؿ
 ك اػب يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب   ػألاء كػملف اػب الا ػألؿ؛ احلػديي إظلػمل يعػألد إل ػني يف كلمل  ػألا  شلػمل ذكػا، دأل اع ملس
ْكػػػد َ ػػػألت ا ػػػني هلل حكاادػػػا الكىػػػا كِ ػػػني ي  ػػػت الشػػػُء حنىػػػُ ف ػػػأل يف دػػػذ  الكاادػػػ،  ك كاادػػػا الكىػػػا،  كل ػػػملء اهلل ا ي
    مني.

الػذم    ػذ  اهلل حػني لػ  ال رمػملت إُف يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  ك كؿ لألق  ل  لألاقع مل دأل اب ادلمػرب لرا ػألؿ
احلػب يف  حػذكا  يف ل ػملـ طرػب ؿكذلذا اقطف ذكا الا ػأل ، كالألا طا الع مو ح  اهلل كح نني يف ب ر غ لااد اهلل لني، النألر

كلػػ  اػػب اهلل كر ػػأللني اػػب  ػػايعَني كدينػػني الػػذم جػػملء حػػني   «اهلل كر ػػأللني  اػػب إل ػػني شلػػمل  ػػألاعلمل ف يكػػألف »: احلػػديي
 .  يف  نَني ادل ملركايرو اهلل  ر ني ك رب  كح نني ر أللني الع  ب زلمد، كَملحني الكاو

حعػد يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كل  لألاقع مل ا  مملف اةب هلل الطمللب لاآملبني كدذا لمل ذكا يف احلػديي يف قأللػني
 .  «ك ف ػلب ادلاء َ ػل ني إَ هلل»: ذكا زل ا اهلل كر أللني

كدلػمل  ، كالعمػ  حطمل َػني، كقاب اهلل يَ    حمل  ػ ـ لػني، فم  ا ا  مملف يف اهلل بكألف  رو   ملس قاحني ل  اهلل
مل ك  الػػػ مل لػػػ  دػػػذا ال ػػػاب كمل ػػػت اة ػػػا لطػػػادة يف زيملد ػػػ؛  كػػػملف دػػػذا ال ػػػاب يزيػػػد ح ػػػدر زيػػػملدة الع ػػػد يف طمل َػػػني لاحػػػني

فػػسذا احَعػػد دػػذا ا  مػػملف حنىمػػني  ػػ  رحػػني حػػملقطاؼ لػػمل ي مػػُ حػػذل  اػػ  ل ملحػػ  برػػ  اة ػػا لػػني يف  ىػػ  ، كالطمل ػػملت
ْل  فػسذا لػمل قطػ  ، كيف دذ  احلمللا غلَمػ  لػني اػب لطمل َػني كحغػض دلعالػ َني،  م ا  ال غض لني حم ب دذا ال عد، ادل

 أللػت برػ  اة ػا إُف حغػض ككاادػا ذلػذا ،  ا ككىػاا حمل مػ يني لػ  ا  ػ ـيرَني حملهلل كبَا ح احني حعػدا كحطمل َػني لعالػ
ْل   ُء، الشخ  حم ب كىا    .َك ؽلك   ف ي  و ل  اة ا يف قرب ادل

                                                 
 .ْْا، ص:( كَملب الع ألديا لش خ ا   ـ اح  ب م ُ)
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كإُف ذلػػ    ػػني احلػػديي الشػػايف يف ال ملل ػػا لػػ  الػػ  ث ، فملة ػػا كمػػمل ب ػػ   رػػو اع ػػخملص ب ػػ   رػػو اعفعػػملؿ
 .كدُ  ف يكا   ف يعألد إُف الكىا كممل يكا   ف ي ذؼ يف النملر، ملفال ِو غلد ا  ادلاء ا كة ا ؽل

ْل  غمليػػػا الكػػػا  فػػػسف ال ػػػدع كادلعمليػػػُ لكاكدػػػا ل غمػػػا  مػػػب كِبدػػػمل ، ككمػػػمل  ف امللػػػا الكىػػػا ب رػػػغ  نػػػد ادلػػػ
كالطمل ػػػملت كاخداب ، كحملدل ملحػػ  فػػسف امللػػا ا ؽلػػملف كاَ َمػػ ـ هلل بمػػَألجب لػػ  ادلمػػرب ا ػػمل لالػػملا  مل، كحشػػمل َ مل
ْل الشا      .(2)ا زل ألحا ل  ادل

ؽلىػملف ًعىفو ا: قػملؿ احػ  اجػػا: قػملؿ ال  مػملكم ػػملًؿ اٍ ً َىػا  ينػٍألىا نػمل ًلكىمى ػًذً  اٍعيليػػألر ال و ى ػكىًإظلوىػػمل جعػ  دى
ى
ٍاء ًإذىا بىِىلوػػ ى  ىفو دل

ػػا
ي
ػػػألى دل ػػػألى بػىعىػػػملُفى ، كى ىٍف َى لىػػملً ح كىَى لىػػػمل ً  يف احلٍىً   ىػػػا ً ػػػ اهللٍنًعب حمللػػػذواًت دي ػػػملًِ  ، كى ىفو الاو يػػػألؿ دي ا ي كى ى ألىا ي ، كى ىفو لىػػمل  ىػػػدى

ػػني ًحكيُر وًَػػنًي ضلىٍػػأل  ػػٌب ًإَو ًلػػٍ  : الوػػًذم يػي ػىػػُ  لىػػنيي ليػػاىاد رىحٌػػني ، اًقٍػَىمىػػو ذىلًػػ ى  ىٍف يػىَػىألىجو ػػٌب لىػػٍ  ػلًي ػػٌب، كىَى ػلًي ػػٌب ًإَو لىػػمل ػلًي فىػػ ى ػلًي
 كىؼليى و  إًلىٍ نًي ا.  يٍرىا لىمل كى ىدى كى ىٍك ىدى اىٌ  يىً  ننمل كى ىٍف يػىَػى ػى و ى  ىفو  ، ىٍجرني

ى
ػملٍلألىاًقً  ، فػى ىٍ مىػب  ىفو رلىىػملًل  الػذٍُكا رًيىػملض دل أٍل يألد كى

اً ٍػَػى ىو ليرىخوالنمل. اجلٍىنوا ، كى ىفو اٍلعىأٍلد ًإُفى اٍلكيٍىا إًٍل ىملء يف النوملر
(1).   

 

 

 

                                                 
 .حمليَالملر ُٔ-ْٓ( ين ا كَملب: الالداقا يف ا طملر الشا ُ لردكَألر   د الامح  الز  دم، ص:ُ)
 .، ادلكَ ا المرى أُ/ ُ( فَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي:ِ)
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 :الوقفة الثانية
 د في الحديثمفهوم العد

   :لن مل، كقد ذكا دذا العدد يف  الألص  يال لَعددة، «َ ث»جملء يف احلديي 

اهلل يػػػػأـل  بَ َػػػػا َ يكرم ػػػػ»: قػػػػملؿ يػػػػرو اهلل  ر ػػػػني ك ػػػػرب  ػػػػ  النػػػػي - رآػػػػُ اهلل  نػػػػني -  ػػػػ     ذر -ُ
   .(2)«كادلم   إزار ، كادلنى   رعَني حملحلرف الىملجا، ادلنملف الذم َ يعطُ    مل إَ لنا:ال  مللا

إذا اػدث  : بيػا ادلنػملف  َػ ث»: قػملؿ يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب    الني - رآُ اهلل  نني - ك      داياة -ِ
   .(1)«كإذا اَِم  يملف، كإذا ك د  يرف، كذب

كا  ىػملؽ ، كحػذؿ المػ ـ لرعػملَف، ا  الملؼ ل   ىمػ : َ ث ل   ع   ف د    ا ؽلملف: كقملؿ  مملر -ّ
   .(1)ل  ا قَملر

ػَػىاى »: يرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىملؿى رى يألؿي  :ملًحاو قىملؿى  ىٍ  جى  -ْ ثه لىػٍ  كيػ و ًف ػنًي  ى رىػنيي  اهللي َىػ ى نػىىىػنيي كى ىٍديى  ىرىٍ ػنًي كى
نوَىػػػػنيي  ٍي ً  ،رًفٍػػػػ ه حمللموػػػػًع فً  ؛جى ػػػػىى ىاه  ىرىػػػػو اٍلألىالًػػػػدى ػػػػملفه ًإُفى ا ،كى ى  كىًإٍامى

ى
ػػػػ ه : كقىػػػػملؿى الطلػػػػذم. «ٍمريػػػػألؾً دل ػػػػًدييه اىمى ا اى ػػػػذى  دى

غىاًيبه 
(2).   

ُى  -ٓ َىػًا  ىيوػملـو ًلػٍ   » : ىٍننيي قىػملؿى  اهللي ك ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى رىًآ ثو َى  ىدى ي يػ و اىػمو  ىليػألتى يىػأٍلـً َى ى ًر رًػُ حًػ ى ى  ىٍكيىػملًي يى
ًة المُّ ىو ،كيُ   ىٍ او   . (3)«كى ػىأٍلـو  ىرىو ًكٍباو  ،كىيى ى

ٍعتي النوًيو  : ىنػٍ يمىمل قىملؿى  اهللي ُى ٍح   يمىاى رىآً  اهللك    ىٍ د  -ٔ  ـي يف » :يػى يػألؿي يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  َسًى ٍْ ًإظلوىػمل الشُّػ
َىاو  ارً  ؛َى ى ىٍا ىًة كىالدو

   .(4)«يف اٍلىىاىًس كىادل

فػػسذا كرد حػػملجلـز فرػػ   لنػػمل  ف  زيػػد ، َك  ػػ   ف العػػدد لػػني يمليػػ ا. (ّف ػػذ  اعاملديػػي ذكػػا ف  ػػمل العػػدد )

                                                 
 .(ِْٗ( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب ح ملف غرظ  او إ  ملؿ ا زار، حاقب: )ُ)
(، كيػػ  ح لمػػػرب، كَػػملب ا ؽلػػػملف، حػػملب يالػػػملؿ ادلنػػملف ، حػػػاقب: ّّ خػػملرم، كَػػػملب ا ؽلػػملف، حػػػملب   لػػملت ادلنػػػملف ، حػػاقب: )( يػػ  ح الِ)
(ٓٗ). 
 ( ركل ال خملرم يف ي   ني لعر مل يف كَملب ا ؽلملف، حملب إفشملء الم ـ ل  ا   ـ. ّ)
 .(ِْْٗ( جملل  الطلذم، كَملب يىا ال  مللا، حملب ف ني  رحعا  املديي، حاقب: )ْ)
(، كيػػ  ح لمػػرب، كَػػملب يػػ ة ادلمػػملفاي  كقالػػادمل، ُُٖٕ( يػػ  ح ال خػػملرم، كَػػملب اجلمعػػا، حػػملب يػػ ة المػػ و يف احلمػػا، حػػاقب: )ٓ)

 .(ُِٕحملب ا َ  ملب ي ة الم و ك ف  قر مل ركعَملف، حاقب: )
ْـ الىػػاس، حػػاقب: )ٔ) يػػ  ح لمػػرب، كَػػملب المػػ ـ، ( كالرىػػظ لػني، ك ِٖٖٓ( يػ  ح ال خػػملرم، كَػػملب اجل ػػملد كالمػ ، حػػملب لػػمل يػػذكا لػػ   ػ

ْـ، حاقب: )  .(ِِِٓحملب الط ة كالىِؿ كلمل يكألف ف ني ل  الش
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فمػػػ    لا ػػػمل  ف  طػػػألؼ . كػػػملف ادل رػػػغ  نػػػني ف ػػػ يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب   كإف النػػػي، اهلل دػػػأل ادلشػػػاع كاػػػد عف ،  ر ػػػني
ف ػػػذ  ، ككػػػذل   ػػػدد الاكعػػػملت ف  ػػػمل، كالالػػػرألات ادلكَألحػػػا  مػػػملن ، كالمػػػعُ حػػػ  الالػػػىمل كادلػػػاكة  ػػػ عملن ، حملل  ػػػت  ػػػ عملن 

لػ   اػدث يف  لا ػػمل »: قػملؿاهلل  ر ػػني ك ػرب يػرو  عف النػي، ك ل ملذلػمل إذا زاد ا  مػملف ف  ػمل فعمرػني حملطػػ  كدػأل ل َػدع
   .(2)«دذا لمل ل   لنني ف أل رد 

ـ: ي ػػألؿ احلػػملفظ احػػ  اجػػا ٍ ػػ ى ا احلٍىػػًديي لىٍعػػديكد ًلػػٍ   يييػػألؿ اٍ ً ػػذى ة ًلػػٍ  قػىألىاً ػػد  ، فىػػًسفو لىٍعنىػػمل ي ، كىدى لىػػٍ  : كىقىملً ػػدى
 ى يػيٍرَػىىىت إًلىٍ نيً ًاٍيَػىاىعى يف الُدي  لىمل َى يىٍش ىد لىنيي  ىٍي  ًلٍ   يييأللني فى 

(1).   

ًرمػني: قىملؿى النػوألىًكم ـ ، كىديػألى ًلػٍ  جىألىاًلػ  كى ٍ  ى ا احلٍىًديي قىملً دىة  ىً  مىا ًلٍ  قػىألىاً د اٍ ً يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كىدىذى
 فىًس ونيي يىاًيح يف رىٌد كيػٌ  اٍل ًػدىع كىا
ي
ا احلٍىػًديي شلوػمل يػىٍن ىغًػُ ًاٍى ػدل ػذى  ني كىاٍ ػًٍَعمىمللني يف ًإٍحطىػملؿ اٍخَػىاى ىػملت. كىدى

ي
ػاىات ، كىًإ ىػمل ىا دل ٍنكى

ؿ حنيً  ٍ ًٍَدَى    .(1)اًَ

كلك  إذا كرد العدد حغ  يػ غا اجلػـز  ك كردت  الػألص  يػال َّتمللىػني فػن كب  ر ػني حػِف العػدد غػ  لطرػألب 
 ف العػػدد غػػ   كاحلػػديي الػػذم حػػ   يػػدينمل ابمػػح لنػػمل حعػػد إلعػػملف الن ػػا ف ػػني، ك ل الػػألد الشػػملرع ذكػػا جػػزء لػػ  الكػػ 

ع ػػني جػملء يف احلػػديي اخيػػا ، مل ادلػػاء اػػ كة ا ؽلػملفاػكادلعػػ  َػ ث يالػػملؿ لػ  اخلالػػملؿ الك ػػ ة الػي غلػػد ، لطرػألب
  ىػػٍ  اٍلعى وػػملًس حٍػػً   ىٍ ػػًد ا
ي
ػػ ى رى يػػألؿى دل ُى حًػػيػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللطورًػػًب  ى وػػنيي َسًى ؽلىػػملًف لىػػٍ  رىًآػػ  ،رىح ػػمل ملهلليػى يػػألؿي ذىاؽى طىٍعػػبى اٍ ً

ـً ًديننمل ٍ  ى كىِبي ىمودو رى يألَن  ،كىحملٍ ً
 .َ   ف ني  ف دذا احلديي جملل  عدب ل ملدئ ا ؽلملف شلمل لك ك  .(2)

 

                                                 
(، كيػػػ  ح لمػػػرب، كَػػػملب ِٕٗٔ( يػػػ  ح ال خػػػملرم، كَػػػملب الالػػػرح، حػػػملب إذا ايػػػطر ألا  رػػػو يػػػرح جػػػألر فمللالػػػرح لػػػادكد، حػػػاقب: )ُ)

 (.  ُُٖٕاعقم ا، حملب   ض اعاكملـ ال ملطرا كرد زلدَملت اعلألر، حاقب: )
 .(َِّ/ ٓال ملرم  اح ي  ح ال خملرم َح  اجا العم  ي، ) ( فَحِ)
 .(ُٔ/ ُِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد الااح ، )ّ)
 .(ّْ( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب الدل    رو  ف ل  رآُ حملهلل رحمل، حاقب: )ْ)
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 :الوقفة الثالثة
 معن  حالوة اإليمان 
ْل  إذا كملف قر ني لطم نمل حمل ؽلملف مث قملـ حمللَ ملؿ  كالا اهلل لػنى  فس ػني غلػد لػ  رااػا ا، كاجَنملب  ألاد ػني، إف ادل

كدػذ  الرػذة بَىػملكت ، ك عملدة ال رب كا شػااح الالػدر ك ػعا ال ػملؿ  َنػملء الع ػملدة ك  ػب اَ َ ػملء لن ػمل لػمل َ يأليػف
، ك الػ  دػذ  الرػذة  الػألؿ   ػ ملامل كمػمل بػزكؿ حػزكاؿ   ػػ ملامل. لػ   ػخ  إُف  ػخ  امػب قػألة ا ؽلػملف كآػعىني

كحػػمللعك  يػػ غض الكىػػا ك درػػني الَ ػػملَ ، اهلل كهلل ك ف ػلػػب إيألا ػػني يف، فمن ػػمل  ف ػلػػب اهلل كر ػػأللني  ك ػػا لػػ  غ علػػمل
 .   ف ي ذؼ يف النملر كممل يكا ،  علا اهلل

اذ الطومل ىػملت كى ىىمُّػً  ا: اهللقىملؿى اٍلعيرىمىملء رىمًحى يٍب : قملؿ ا لملـ النألكم ؽلىػملف ًاٍ ػًٍَرذى كىة اٍ ً  لىٍع ى اىػ ى
ى
شىػ وملت يف رًآىػمل دل

 -  يػٍ  ىمل ني كىبػىعىػملُفى  - كىًإي ىملر ذىًل ى  ىرىو  ىاىًض الدُّ ٍػ ىمل ، كىزلىى وا اٍلعىٍ ػد رىحٌػني ،و اهلل  ر ني ك رب ير  ىزو كىجى و، كىرى يأللني اهلل
   .(2)يرو اهلل  ر ني ك رب اهللحًًىٍعً  طىمل ىَني ، كىبػىٍاًؾ سليىمللىىىَني ، كىكىذىًل ى زلىى وا رى يألؿ 

كى  »:كىيف قػىأٍللػني: كقملؿ اح  اجػا يف الىػَح ؽلىػملف اىػ ى ػ ونيى رىٍغ ىػا اًاٍ ػًَعىملرىة َّتىًٍ  ًر وػاه  «ة اٍ ً ػ،  ى
ي
ءو دل ٍُ ػ ؽلىػملف ًحشى ًٍْل  يف اٍ ً

ء كى ىآىملفىنيي إًلىٍ ػنًي ، كىًف ػنًي بػىٍرًمػ ح ًإُفى ًقالوػا ا ٍُ زًـ ذىًل ى الشو ٍػ ىتى لىنيي َى ػايٍرأل كى َى
ى
ػاًيض كىالالوػً  ح ًعىفو ادل

ى
ػد دل اًيض الالوػٍىاىاًكٌم غلًى

ػػ  ليػػا ا طىٍعػػب ُى  ىرىٍ ػػنيً  ،اٍلعىمى كىبػػني  ىرىػػو لىػػمل ًدػػ ػػٍ  نمل لىػػمل  ػى ىػػ ى ذىٍكقػػني حً ىػػٍدًر  ،كىالالوػػً  ح يىػػذيكؽ اى ى ػػمل  ػى ىالىػػٍت الاُلػػ وا  ى كىكيرومى
 .  (1)ذىًل ى 

ؽلىػػملف»: كقػػملؿ المػػندم يف  ػػاح  ػػن  النمػػملُِ كىة اٍ ً ػػ ى بيٍشػػً ني لىػػذوة  ىٍم اًٍ ًشػػاىاح الالوػػٍدر حًػػنًي كىلىػػذوة اٍل ىٍرػػب لىػػنيي  «اى
ء ًإُفى اياليػػألؿ يف اٍلىىػػب ٍُ ػػ كىة احلٍيٍمػػ  ،الشو كىة احلًٍُمػػ وا حىػػٍ  ريِبوىػػمل  ،كىًق ػػ ى احلٍىػػ ى ًٍِؽلىػػملًف لىػػذوة يف اٍل ىٍرػػب بيٍشػػً ني احلٍىػػ ى كىحملجلٍيٍمرىػػًا فىًر

 يػىٍغًرب  ىرى ػٍ ىمل اىمو يىٍدفى  ًاىمل  ى ىٌد ا
ى
ا شلومل يػىٍعرى  ،اىارىاتدل ـً  اهللب حنًًي لىػٍ   ىػاىحى كىدىذى ًٍٍِ ػ ى ػمل لىػ ى الػدوكىاـ الر يػ ،يىػٍدر  ًل بو ايٍرزيقٍػنىملدى

 ىرى ػٍ ىمل
(1). 

ؽلىػملف ًلػٍ  : كقملؿ المػندم  يمػمل ػ ىًب اٍ ً ًل  اٍلكىملًلػ  يف اٍل ىٍرػب ًحمى ٍْ ػد ي اٍلميػ ػمل غلًى كىة ًلمى ايٍ ػَيًع ى ًاٍ ػب الطوٍعػب  ىٍك احلٍىػ ى
بُ  ٍ ًشاىاح كىاًَ  .  بػىعىملُفى  اهللمىملع كىلىذوة اٍل يٍاب ًلٍ  اًَ

ػ  فملدلػملؿ  ،يػرَني حػملهلل فر عرب ا  مملف   ني ل ممل بألفات لػني  ػ   الاااػا كادلع شػا فرػ  غلػد دػذ  الرػذة إَ إذا َك
د َ بغين    ا ؽلملف    مل  .َك  م ا ح   ع ب الد  مل الزاِ  كح   ع ب ا ؽلملف ،كاجلمل  كاحلمب كالنمب كاعَك

                                                 
 .(ُّ/ِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ )ُ)
 .  (َٔ/ُ خملرم َح  اجا العم  ي )فَح ال ملرم  اح ي  ح ال( ِ)
 .(ٓٗ-ْٗ/ٖ، اجملرد الااح ، )لرمندم لنمملُِا  ن  اح ( ّ)
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فػػسف  ،كعلرجػػت اػػب الػػِباذي ، إهنػػب كإف ط ط ػػت اػػب ال غػػملؿ»: اػػملؿ اعَايػػملء ألؿ احلمػػ  ال الػػام كايػػىملن ي ػػ 
 .«   اهلل إَ  ف يذؿ ل   المل ، ذؿ ادلعال ا َ يىملرق ب

كف ػػني كاشػػا َ يزير ػػمل إَ اع ػػ  حػػني يف ، يف ال رػػب  ػػعي َ يرمػػني إَ ا ق ػػملؿ  رػػو اهلل»: كي ػػألؿ احػػ  ال ػػ ب
، كف ني قرػ  َ يمػكنني إَ اَجَمػملع  ر ػني كالىػاار إل ػني، َ يذد ني إَ الماكر ِبعافَني كيدؽ لعمللرَنيكف ني ازف ، يرألبني

 .(2)كف ني   اف اماات َ يطى  مل إَ الاآو حِلا  كهن ني كقمملِني كلعمل  ا الالِب  رو ذل  إُف كقت ل ملِني

، مػػػملف إَ إذا  مػػػا ا ؽلػػػملف قر ػػػنيغلػػػد  ا   َ،  ف لِؽلػػػملف كالع ػػػملدة طعمػػػملن كلػػػذاقملن ارػػػألا ن : فػػػَرخ  لػػػ  دػػػذا
 .  يف ل   لمل جملء يف دذا احلديي الع  ب، ك ألىر ا ملبني حني، ك م  ِب َممل 

، كالاآػمل ِب ػملديا ، كال  ػا ِبأل ػألد ، كقألة الَ م  ، كاع   حملهلل بعملُف، كدذ  احل كة بَم   يف ا شااح الالدر
 .كيىملبني كلعافا ذابني ك َسملِني، كالَماع ح  يديني، ك  ما الرجألء إل ني

كإف يػػمللف دػػألا  ، اهلل ـكػلػػـا لػػمل اػػا ، ػلػػ  لػػمل  اػػ  اهلل، كمػػمل بَم ػػ  ح نػػملء لػػن ع ا ملبػػني  رػػو دػػذا ا ؽلػػملف  
 .ككقف  لملـ طمألاملبني، ك ملرض لزاجني كدألايملبني، كرغ ملبني

كلػػ  اع ػػ ملء  رػػو كفػػ  لػػمل  ػػاع اهلل ، كلػػ  احل ألا ػػملت، كلػػ  النػػملس، كمػػمل بَم ػػ  ح نػػملء   قملبػػني لػػ  اهلل بعػػملُف  
 .  ج  ك 

كإُف كػ  دا  ػا يايػد الَمَػ  حرػذة الع ػملدة ، فسُف ك  لمرب يايد دذا الطعب احلرأل  ف يَم   دذا ادلن ع الع ػ ب
   كالد ألة  ف يَم   دذا ادلن ع الع  ب الذم َ يألجد يف  م ل ملـ بيا.

 

                                                 
 .ُٕ-ُٔلرش خ  عد الالملٌف، ص: «لذة الع ملدة» :( ين اُ)
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 :الوقفة الرابعة
 ما  ورسوله أحل إليه مما سواهأن يكون ا: صل  ا  عليه وسل   في قوله

 :دذ  الألقىا  ىا  مل كملخِت

 :تعريف المحبة لغة واصطالحاا : أويا 
: ك  ػػب إل ػػني، ك ا ػػني ف ػػأل زلػػب كدػػأل زل ػػألب، كاحلػػب الػػألداد كاة ػػا، احلػػب   ػػ ض الػػ غض: قػػملؿ احػػ  لن ػػألر

 .(2)احل  ب: كاحلب، كالا ة زل ا لزكج مل كزلب  يممل؛ بألدد

: ك ػػملحألا  ا ػػني كدػػأل زل ػػألب  رػػو غػػ  ق ػػملس. كمػػاعلملالػػألداد كملحل ػػملب كاحلػػب ح: احلػػب: كقػػملؿ الى كزبحػػملدم
 .(1)مملحع  اب حعم ب

 :دذ  ادلملدة بدكر يف الرغا  رو  ما    ملء: كقملؿ اح  ال  ب

 .ا ب اع نملف: كلنني قألذلب لالىملء ح ملض اع نملف ك مملر مل ؛الالىملء كال  ملض:  اددمل

 . ند ادلطا الشديدكدأل لمل يعرأل   ،كلنني ا ب ادلملء كا ملحني ؛العرأل كال  ألر: ال ملي

 .إذا حاؾ كَف ي ب، اب ال ع  ك اب:كلنني: الرزـك كال  ملت: ال مللي

 .لر ني كدايرني، ا ا ال رب: كلنني، الرب: الااح 

 .كلنني اب ادلملء لرأل ملء الذم ػلىظ ف ني. احلىظ كا لمملؾ: اخلملل 

ك رألدػػمل ، ال رػػب لرم  ػػألبكد جػػملف إرادات ، فسهنػػمل يػػىملء ادلػػألدة، َك ريػػب  ف دػػذ  اخلممػػا لػػ  لػػألاـز اة ػػا
ك  طػملء اةػب زل ألحػني ، كلزكل مل لزكلػمل َ بىاقػني، َك ألت إرادة ال رب لرم  ألب، كظ ألردمل لنني لَعر  مل حملة ألب ادلااد

جَمملع  زلملبني كإرادابني كعلأللني  رو زل ألحني، ك  اؼ لمل  ند  كدأل قر ني، ل ني  .(1)فملجَمعت ف  مل ادلعملي اخلمما. َك

 .دُ بعر  قرب اةب حملة ألب:   العز: قملؿ اح   كايط املن 

فملحلػدكد َ ، َك  د اة ػا  ػد  كآػح لن ػمل، كقد ايَرف يف  ديد اة ا  رو  قألاؿ ضلأل َ َ  قأَل: مث قملؿ
كملدلػػملء كاذلػػألاء كالػػطاب كاجلػػألع كالشػػ   كضلػػأل ،  كدػػذ  اع ػػ ملء الألاآػػ ا َ  َػػملج إُف  ديػػد، بزيػػددمل إَ يىػػملء كجىػػملء

                                                 
 ااؼ ال ملء، فال  احلملء، حمليَالملر. ُِٖ/ُ( لمملف العاب َح  لن ألر ُ)
 .احلملء، لملدة: )احلب(حملب ال ملء، فال   ِٓ/ ُال مللألس اة   لرى كزبحملدم، ( ِ)

 .َُ-ٗ/ ّ( لدارج الممللك  َح  ال  ب ُ)
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 .  (2)ذل 

 :لن مل (1)د ذكا يف بعايى مل ا لملـ اح  ال  ب َ َ  قأَلكق

 كذلع الرمملف حذكا   رو الدكاـ.،  ىا ال رب يف طرب اة ألب: اة ا

َْا  رو اة ألب غ  : كلن مل  .ك ف َ يَألُف  لألرؾ غ  ،  ف َ ي

 . رو     ادلال ألب، إي ملر اة ألب: كلن مل

  ىٍيػػ  ا: كقػػملؿ ا لػػملـ النػػألكم
ى
 ا  ى وػػادل

ى
 ، مثيو ا ًإُفى لىػػمل يػيألىافًػػ  اٍلميً ػػبو ٍ ػػ  دل

ى
ػػملف ، دل ٍ مى ػػمل يىٍمػػَىًرذُّ ي اٍ ً ٍ ػػ  قىػػٍد يىكيػػألف ًلمى

ػمل كىقىػٍد يىٍمػَىًرذُّ ي حًعىٍ رًػنًي لًٍرمىعىػملًي اٍل ىملًطنىػا ػملء كىمى ى وػًا الالوػملحلًً ى كىا  كىيىٍمَىٍ ًمننيي كى يٍمً  الالُّألرىة كىالالوأٍلت كىالطوعىػملـ كىضلىٍألدى ٍلعيرىمى
ػػمل نًًي إًلىٍ ػػنًي ، كىدىٍفعػػني ا ٍامى  كى ىٍدػ  اٍلىىٍمػػ  ليٍطرى نػػمل ، كىقىػػٍد يىكيػألف ً ً
ى
 مىػملرو كىادل

ى
ػػملرً ى  ىٍنػػنيي دل ػػًذً  ا. كى  كىدى

ى
ػػمل لىأٍلجيػػألدىة يف النوػػًيُ دل  عىػملًي كيرُّ ى

ػػملؿ ًيػػ ى يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ػػمل  ىىػػ ى ًلػػٍ   ىىػػملؿ ال وػػملًدا كىاٍل ىػػملًط ، كىكىمى ػػمل ني ًإُفى ًلمى ؿ، كى ى ٍػػػألىاع اٍلىىمىػػملًِ  ، كىًإٍامى ؿ اجلٍىػػ ى
حٍػعىملد ًلٍ  اجلٍى ً  ايىًَنًي ًإيوملديٍب ًإُفى الاُلاىاط اٍلميٍمَىً  ب ، كىدىكىاـ النُػعىب ، كىاٍ ً  .(1) ب ًى   اٍلميٍمًرًم ى ًاًدى

ٌُ الوًذم ديػألى ًإي ىػملر لىػمل يػىٍ َىًمػُ اٍلعىٍ ػ  اٍلمياىاد حملحلٍيُب دي : قىملؿى اٍل ػىٍ مىملًكمٌ : كقملؿ اح  اجا يف الىَح نىمل احلٍيٌب اٍلعىٍ ًر
ؼ دىألىل النػوٍى ، كىملٍلمىاًيًض يػىعىملؼ الدوكىاء ًحطىٍ ًعنًي فػى ػىٍنًىػا  ىٍنػنيي ، كىؽلىً   ػ  إًلىٍ ػنًي ِبيٍ َىمىػو الموًر ب ريٍج ىمل ني كىًإٍف كىملفى  ىرىو ًي ى

ص بًجػػ ،  ىٍ رػػني فػى ػىٍ ػػألىل بػىنىملكيلػػني ، فىػػًسذى  ػػ ى ح  ىملًجػػ   ىٍك يى ػػو ًإَو ِبىػػمل ًف ػػنًي يىػػ ى ٍِليا كىَى يػىنػٍ ى ػػٍاء  ىفو الشوػػملرًع َى يىػػ ا بىِىلوػػ ى اٍلمى
ػػألىا ي بػى ػىعنػػمل لىػػنيي ، كى  ِىٍلاًً  ً ىٍ ػػيي يىاًلػػ  دى ػػملر حًػػ ًٍَِمى ، زىىػػاوفى  ىرىػػو اًَ مل ًػػب ذىلًػػ ى ػػملف جى اذنا  يػىٍرَىػػٌذ حًػػذىًل ى كىاٍلعىٍ ػػ  يػىٍ َىًمػػُ ريٍج ى اًٍلًَػػذى

ػذىًل ى  ٍ ػيي ديػألى كى ػٍ  ًلػٍ  اى ػملؿ كىيى ٌُ ًإٍدرىاؾ لىػمل ديػألى كىمى اذ اٍلعىٍ رًػ ٍلًَذى كىًة .  ىٍ ًر  مل ، ًإٍذ اًَ ػًذً  احلٍىمللىػا حًػملحلٍى ى كى ى ػوػاى الشوػملرًع  ىػٍ  دى
اًِذ اٍلمىٍ ميأل ىا ًعى ػو ىمل  ىٍظ ىا الروذى
(2). 

 

                                                 
 .ُٕٔ اح الع  دة الط ملكيا، ص:( ُ)

 .ُٔ-ُُ/ّا  ا لدارج الممللك  َح  ال  ب، ص:( ِ)

 .(ُْ/ ِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ، )ُ)
 .(ُٔ-َٔ/ ُفَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي، )( ْ)
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 :مراتل المحبة: ثانيا
 :كدُ كمللَملِف؛ (2)ف ُ  شاة - كممل ذكادمل اح  ال  ب كاح     العز -   ملك لمل لااب

 .كدُ بعر  ال رب حملة ألب: الع قا:  كذلمل

 .كدُ ل   ال رب إُف زل ألحني كطر ني لني: ا رادة: كال مل  ا

 كدُ ا ال ملب ال رب إل ني   ي َ ؽلركني يملا ني كمل ال ملب ادلملء يف احلدكر.: الال ملحا: كال ملل ا

 .  كلنني الغاو دل زلَني، كدُ احلب ال ـز لر رب: الغااـ كالاحعا

 .كدُ يىأل اة ا كيمللال مل كل  مل: ادلألدة كالألد: كاخلمللما

 .كدُ كيألؿ اة ا إُف  غملؼ ال رب: الشغف: كالمملد ا

، كدػأل احلػب ادلىػاط الػذم ؼلػملؼ لنػني  رػو يػملا ني لنػني، كلكػ  َ يأليػف حػني الػاب بعػملُف: العشػ : كالمملحعا
 .(1)كالم ب عف العش  زل ا ل    ألة –د يف زل ا رحني َك الع 

 .كدأل ِبع  الَع د: الَ مب: كال مللنا

  ػػد  : : ك لػػمل الَع ػػد ف ػػأل غمليػػا احلػػب كغمليػػا الػػذؿ ي ػػملؿ(1)قػػملؿ احػػ  ال ػػ ب يف ركآػػا اة ػػ : الَع ػػد: كالَمل ػػعا
َك بالػػرح دػػذ  ادلاب ػػا ، احلػػب ككطػػِ  رػػػنيككػػذل  اةػػب قػػد ذلو . لػػذل : كطايػػ  لع ػػد حملعقػػداـ  م، لورػػػني م ذ، احلػػب

، كيغىا لمل دكف ذل  دل  يشػملء فم  ػا الع ألديػا، َك يغىا اهلل    مل ني دل    اؾ يف   ملدبني، عاد غ  اهلل  ز كج 
 .دُ   اؼ   ألاع اة ا ، كدُ يملل  ا  اهلل  رو   ملد 

 .كدُ اة ا الي َّتررت ركح اةب كقر ني: اخلرا: كالعمل اة

. يعػػاؼ امػػنني حمللَِلػػ  يف لعمل  ػػني، كدػػذا الطب ػػب ب ايػػب امػػ ، كق ػػ  يف باب   ػػمل غػػ  ذلػػ : مقػػملؿ الط ػػملك 
كإظلػمل يأليػف ، حملة ا كاخلرػا دػأل كمػمل ير ػ  جبػ ؿ اهلل بعػملُف ك  مَػني كمػملِا يػىملبني بعػملُف كا رب  ف كيف اهلل بعملُف

 .  (2)اهلل بعملُف دذ  اع ألاع حمل رادة كالألد كاة ا كاخلرا ام ممل كرد الن 

ٍعػتي ،  قد َ ػت لػني   رػو لاابػب اة ػا كدػُ اخلرػا يرو اهلل  ر ني ك رب كإف الني كمػمل كرد  ػ  جيٍنػدىب قىػملؿى َسًى
ىٍمػػ و كىديػػألى يػى يػػألؿي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  النوػػًيو  ًر ػػ ه  اهللًإُي  ىحٍػػػاى ي ًإُفى » :قػىٍ ػػ ى  ىٍف ؽلىيػػألتى ًْ  اهللفىػػًسفو  ، ىٍف يىكيػػألفى ِف ًلػػٍنكيٍب يى

ًر  ن  ًر  ن كىمىمل اَّتوىذى ًإحٍػاىاًد بى يى رًػ  ن  ،بػىعىملُفى قىٍد اَّتوىذىًي يى َّتوىػٍذتي  ىحىػمل حىٍكػاو يى رًػ  ن َى ا ًلٍ   يلوػًي يى  ىَى كىًإفو  ،كىلىأٍل كيٍنتي ليَوًخذن
                                                 

 .(ُٔٔ-ُٓٔ(، ك اح الع  دة الط ملكيا َح     العز، ص: )َّ-ِٕ/ّ( ين ا لدارج الممللك  َح  ال  ب )ُ)
 .ِٕركآا اة   َح  ال  ب، ص:( ِ)

 .ِٓركآا اة   َح  ال  ب، ص:( ّ)
 .ُٔٔ-ُٓٔ(  اح الع  دة الط ملكيا َح     العز، ص:ْ)
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ػػ ػػمل يألا يػىَوًخػػذيكفى قػي يػػألرى  ى ًٍ  ىػػملًًِ ٍب كىيىػػملحًلً ً ٍب لىمى رىكيٍب كى ػػملفى قػىػػ ػٍ ػػملكيٍب  ىػػٍ  لىػػٍ  كى ػػملًجدى ًإُي  ى ٍػ ى ملًجدى  ىَى فىػػ ى بػىَوًخػػذيكا اٍل ي يػػألرى لىمى
 .  (2)«ير   بكممل اَّتذ إحااد   إف اهلل اَّتذي ير  ن  ،ذل 

ا ًلػػٍ   ىٍدػػً  » :قىػػملؿى يػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   ىػػٍ  النوػػًيُ  اهللركل  حػػأل اٍعىٍاػػألىًص  ىػػٍ   ىٍ ػػًد  ك يمػمل لػػمل لىػػأٍل كيٍنػػتي ليَوًخػػذن
َّتوىٍذتي اٍح ى  ىً  قي ىملفىاى  ًر  ن َى ًر  ي  ،اٍعىٍرًض يى ًر  ن كىلىًكٍ  يىملًا يكيٍب يى  .  (1)«اهلليى

 .يرو اهلل  ر ني ك رب ف َمح ل  دذي  احلدي    ف يىا اخلرا َ َت لرني

 

 

                                                 
 .(ِّٓ  حنملء ادلمملجد  رو ال  ألر، رقب احلديي: )( ي  ح لمرب، كَملب ادلمملجد، حملب الن ُ  ُ)
 .(ِّّٖل  فمملِ     حكا الالدي ، حاقب: ) :( ي  ح لمرب، كَملب فمملِ  الال ملحا، حملبِ)
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 أهمية محبة ا  ومنزلتها: ثالثا
 :قملؿ ا لملـ اح  ال  ب رمحني اهلل  

، كإُف  رم ػػمل  ػػا المػػملح ألف ،كإل  ػػمل  ػػخ  العػػمللرألف، ادلنزلػػا الػػي ف  ػػمل بنػػملف  ادلَنملفمػػألفلنزلػػا اة ػػا دػػُ  
كدػُ احل ػملة ، كقػاة الع ػألف، كغػذاء اعركاح، ف ػُ قػألت ال رػألب، كحاكح  م م مل باكح العملحػدكف، ك ر  مل بىملىن اة ألف

كالشػػىملء الػػذم لػػ   دلػػني ،  رمػػملتكالنػػألر الػػذم لػػ  ف ػػد  ف ػػأل يف  ػػملر ال، الػػي لػػ  اال ػػمل ف ػػأل لػػ   رػػا اعلػػألات
كادل مللػػملت ، كدػػُ ركح ا ؽلػػملف كاع مػػملؿ ،كالرػػذة الػػي لػػ  َف ي ىػػا اػػمل فع شػػني كرػػني علػػأـل كبَـ، ارػػت ح ر ػػني اع ػػ ملـ

 مػ   َ ػملؿ المػملِاي  إُف حػ د َف يكأل ػألا إَ حشػ   ،الي لم يرت لن مل ف ُ كملجلمػد الػذم َ ركح ف ػني، كاعاألاؿ
كب ػػألءدب لػػ  ل مل ػػد الالػػدؽ ل مللػػملت َف ،  ب إُف ل مللػػملت َف يكأل ػػألا حػػدكهنمل  حػػدا كايػػر  ملكبأليػػر ،اع ىػػ  حمللغ  ػػمل

دػػػمل داير  ػػػمل كطػػػاي  ب اعقػػػأـل الػػػذم  ،كدػػُ لطمليػػػمل ال ػػػأـل الػػػي لمػػاادب  رػػػو ظ ألردػػػمل داِمػػػمل إُف احل  ػػب، يكأل ػػألا لأَل
ذلػػب لػػ  لع ػػا زل ػػألاب  كفػػا  إذ ،بػػملهلل ل ػػد ذدػػب  در ػػمل حشػػاؼ الػػد  مل كاخيػػاة ،يػػ رغ ب إُف لنػػملزذلب اعكُف لػػ  قايػػب

 ف ادلػاء لػ  لػ   اػب ، ف ملذلػمل لػ   عمػا : كقػد قمػو اهلل يػأـل قػدر ل ػملديا اخل ِػ  ِبشػ  َني كاكمَػني ال مللغػا ، ال ب
 .  (2) رو اة    ملحغا

 يػػػ  الػػػدي  ك يػػػ  ، كالاآػػػو حػػػني ك نػػػني، كالشػػػألؽ إُف ل ملِػػػني، كاع ػػػ  حػػػني، إف زل ػػػا اهلل  ػػػ  مل ني: كقػػػملؿ  يمػػػمل
، ح  كأل ني  اب إُف الع د لػ  كػ  لػمل  ػألا   رػو ا طػ ؽ لػ     ػب كاج ػملت الػدي ، ني...كزل َني بعملُف  ممللني كإرادب
كلػ   اػب لعػني سلرألقػمل ل ػ  لػمل ػل ػني ف ػأل لػ  الشػاؾ الػذم َ يغىػا لالػملا ني َك ي  ػ  ، ك ج  قألا د ، ك كِب  يأللني
ادنا ػلًي ُّأل ػى يٍب كى يُب الرونًي كىالوًذي ى بلىنيألا  ى ىدُّ اي  ػمل لًروػنًي((النوملًس لىٍ  يػىَوًخذي ًلٍ  ديكًف الرو  كىًل ى )) قملؿ بعملُف: ،لعني  م   نًي  ى دى
 .(1)[ُٓٔ]ال  اة:

كغلػب الىػاؽ حػ  احلػػب يف  ،فمػػ   اػب سلرألقػمل ل ػ  لػمل ػلػب اهلل ف ػػأل لشػاؾ: قػملؿ  ػ خ ا  ػ ـ احػ  ب م ػا
 .  (1)اهلل كاحلب ل  اهلل

الػذي  اَّتػذكا  ، ي ص  كم  ا مل هلل لػ  ادلشػاك  الػذي  ػل ػألف غػ  كذلذا كملف  د  الَألا د كا: كقملؿ  يممل
 .(2)ل  دك ني   دادا ػل ألهنب ك  ني

لػ  دكف اهلل   يِب بعملُف  ف ل   اػب لػ  دكف اهلل  ػ  مل كمػمل ػلػب اهلل بعػملُف ف ػأل شلػ  اَّتػذ: كقملؿ اح  ال  ب
فػسف  ،اعرض َف ي  ػت دػذا النػد ْػ ؼ  ػد اة ػا فػسف  اػدا لػ   دػ  ،  دادا ف ذا  ػد يف اة ػا َ يف اخلرػ  كالاحألح ػا

                                                 
 .ٕ-ٔ/ّ( لدارج الممللك  َح  ال  ب:ُ)
 .ُّٗ-ُِٗ/ِإغملَا الر ىملف ( ِ)

 .ْٗ/ُٓالىَملكل لش خ ا   ـ اح  ب م ا، ( ّ)
 .ُْْ/ُٕـ اح  ب م ا، الىَملكل لش خ ا   ( ْ)
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 .  (2) ك ا  د  اعرض قد اَّتذكا ل  دكف اهلل   دادا يف احلب كالَع  ب

 ى ىػمل  :بػى ىػملرىؾى كىبػىعىػملُفى  اهللي قىػملؿى » :يرو اهلل  ر ني ك ػرب  اهلل ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى قىملؿى قىملؿى رى يألؿي : كقد جملء يف احلديي
 .  (1)«بػىاىٍكَينيي كىً اٍكىنيي  ،لىٍ   ىًم ى  ىمى ن  ىٍ اىؾى ًف نًي لىًعُ غىٍ ًم ،ملًء  ىٍ  الُشٍاؾً  ىٍغ ى الشُّاىكى 

ف  ػدل مل  رػو   ػ  اةػملب لػ   ،كل  دذا غلب  ف  عرب  ف زل ا اهلل بعملُف     درجملت الع ألديا لني  ػ  مل ني
دذ  اة ا الي بَطرػب الػذؿ كاخلمػألع ،  زل ملن لنيف ع د اهلل بعملُف، كغ دمل ،كلملؿ ،كجمل  ،كيدي  ،كزكجا ،ككلد ،كالد

كاجػػػػػني ، كإ ىملقػػػػػني، كي  ػػػػا دػػػػػذا  رػػػػو بع ػػػػػد  لػػػػني جػػػػػ  ك ػػػػ  يف يػػػػػ بني كيػػػػ مللني، كالطمل ػػػػا كاَ   ػػػػػملد لػػػػني  ػػػػػ  مل ني
 .كلعملل بني كر مل، كحا  كإاممل ني، ك مابني،كد ملِني كا َغملََني

كمػمل  ػ     رػني  ػ    ،ؾ حػني  ػ  مل نيك ر ني ف  غلػألز  ف يمػملكم زل ػا غػ   ِب  َػني جػ  ك ػ  حػ  دػذا لػ  الشػا 
َن ل أللني بعملُف ادنا ػلًي ُّػأل ػى يٍب كى يػُب الروػنًي كىالوػًذي ى بلىنيػألا  ى ىػدُّ اي  ػمل  كىًل ى )): اعِما الَ مل النوملًس لىػٍ  يػىَوًخػذي ًلػٍ  ديكًف الروػنًي  ى ػدى

 .[ُٓٔ]ال  اة: ((اٍل يألوةى لًرونًي  ًى عنمل كى ىفو الرونيى  ىًديدي اٍلعىذىابً  لًرونًي كىلىأٍل يػىاىل الوًذي ى ظىرىميألا ًإٍذ يػىاىٍكفى اٍلعىذىابى  ىفو 

   

                                                 
 .َُْالَىم  ال  ب ص:( ُ)
 .(ِٖٓٗي  ح لمرب، كَملب الزدد كالاقملِ ، حملب ل    اؾ يف  مرني غ  اهلل، حاقب: )( ِ)
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 المحبة عل  طرفين : رابعا
 .كطاؼ زل ا الاب لع د ، طاؼ زل ا الع د لاحني: إف اة ا  رو طاف 

 رػػو إَ ػػملت  بػػدؿ –  ػػ  ك  ػػ  كفطػػاة كق مل ػػمل كا َ ػػملرا كذكقػػمل ككجػػدا  –ك  ػػ  طػػاؽ اعدلػػا : قػػملؿ احػػ  ال ػػ ب
 .كالاب لع د ، زل ا الع د لاحني

 :اعدلا  رو زل ا الع د لاحني

ادنا ػلًي ُّأل ػى يٍب كى يُب الرونًي(( كىًل ى )): قملؿ بعملُف  .[ُٓٔ]ال  اة: النوملًس لىٍ  يػىَوًخذي ًلٍ  ديكًف الرونًي  ى دى

ف ػػذا ، اَّتػذ لػػ  دكف اهلل   ػػداداف ػػأل شلػػ  ؛ فػِيِب بعػػملُف  ف لػػ   اػب لػػ  دكف اهلل  ػػ  مل كمػػمل ػلػب اهلل بعػػملُف
فػػسف ، فػػسف  اػػدا لػػ   دػػ  اعرض َف ي  ػػت دػػذا النػػد يف الاحألح ػػا ْػػ ؼ  ػػد اة ػػا،  ػػد يف اة ػػا َ يف اخلرػػ  كالاحألح ػػا

 نًي(())كىالوػًذي ى بلىنيػألا  ى ىػدُّ اي  ػمل لًروػ لػذا قػملؿ بعػملُف:،  ك ا  د  اعرض قد اَّتذكا ل  دكف اهلل   ػدادا يف احلػب كالَع ػ ب
 .[ُٓٔ]ال  اة:

يف اة ػػا كَف ؼلرالػػألدمل هلل كم  ػػا  بإظلػػمل ذلػػألا حػػِف   ػػاكألا حػػ  اهلل كحػػ    ػػدادد: قػػملؿ  ػػ خ ا  ػػ ـ احػػ  ب م ػػا
ْلن  لني  .ادل

ػػػأُليكيٍب حًػػػاىُب اٍلعىػػػمللىًم ى *  بىمللروػػػنًي ًإٍف كينوػػػمل لىًىػػػُ آىػػػ ؿو لي ًػػػ و )): كدػػػذ  الَمػػػأليا ادلػػػذكألرة يف قأللػػػني بعػػػملُف  ((ًإٍذ  يمى
 .[ٖٗ]الشعااء:

 .كلعرأـل  هنب َف يمألكدب حاب العملدل  يف اخلر  كالاحألح ا كإظلمل  ألكدب حني يف اة ا كالَع  ب

 .[ُّ]بؿ  مااف: الرونيي(( قيٍ  ًإٍف كيٍنَيٍب  ًي ُّألفى الرونيى فىملبوً عيألًي ػليًٍ ٍ كيبي )): كقملؿ بعملُف

 .كدُ بممو بيا اة ا 

ٍنػػَيٍب  ًي ُّػػألفى الروػػنيى فىػػملبوً عيألًي )): دلػػمل اد ػػت ال رػػألب زل ػػا اهلل   ػػزؿ اهلل ذلػػمل زلنػػا: يقػػملؿ  حػػأل  ػػر مملف الػػدارا قيػػٍ  ًإٍف كي
 .[ُّ]بؿ  مااف: الرونيي(( ػليًٍ ٍ كيبي 

ٍِِت الروػػنيي حً ىػأٍلـو )) :كقػملؿ بعػػملُف ػػأٍلؼى يىػ ػمل الوػػًذي ى بلىنيػألا لىػػٍ  يػىٍابىػدو ًلػػٍنكيٍب  ىػػٍ  ًدينًػنًي فىمى ػػ ػُّ يٍب كىػلًي ُّأل ىػنيي  ىًذلوػػاو  ىرىػػو  يىمل ىيػُّ ى ػلًي
)) ً  ً  الرونًي كىَ ؼلىىملفيألفى لىأٍللىاى ًَِبو ًلًن ى  ىً زوةو  ىرىو اٍلكىملًفاًي ى غليىملًدديكفى يف  ى ٍْ  .[ْٓ]ادلملِدة: اٍلمي

 .كزل ا اهلل لرع د، زل ا الع د هلل؛ ف د  َ َت اة ا ل  طاف 

بو حًًعٍرًمػػ ى اٍلغىٍ ػػبى كىقيػػٍدرىًب ى الر يػػ»: كػػملف يػػد أل اػػذا الػػد ملء يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب كجػػملء يف احلػػديي  ف النػػي
ػانا ِف  ػانا ِف  ، ىرىو اخلٍىٍرً   ىٍاً يًن لىػمل  ىًرٍمػتى احلٍى ىػملةى يى ػٍ ٍشػ ىَى ى يف اٍلغىٍ ػًب الر يػ ،كىبػىػألىفويًن ًإذىا  ىًرٍمػتى اٍلألىفىػملةى يى ػٍ ِىلي ى يى بو كى ىٍ ػ

ػػػ ى  ػػػاى احلٍىػػػُ  يف الُاآىػػػمل كىاٍلغىمىػػػبً  ،ملدىةً كىالشو ًرمى ِىلي ى كى ِىلي ى اٍل ىاٍلػػػدى يف اٍلىىٍ ػػػًا كىاٍلغًػػػ ى  ،كى ىٍ ػػػ ىىػػػدي  ،كى ىٍ ػػػ ػػػمل َى يػىنػٍ ِىلي ى  ىًع من  ،كى ىٍ ػػػ
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ِىلي ى قػيػػاوةى  ىػػٍ و َى بػىنػٍ ىًطػػ ي  ِىلي ى الُاآىػػملءى حػىٍعػػدى اٍل ىمىػػملءً  ،كى ىٍ ػ ِىلي ى حػىػػٍادى  ،كى ىٍ ػػ ػػأٍلتً كى ىٍ ػ ِىلي ى لىػػذوةى النو ىػػًا  ،اٍلعىػػٍ ًر حػىٍعػػدى اٍلمى كى ىٍ ػػ
نىػػػػاو ليًمػػػػرواو  ،ًإُفى كىٍجً ػػػػ ى  ػػػػأٍلؽى ًإُفى لً ىملًِػػػػ ى يف غىػػػػٍ ً آىػػػػاواءى ليًمػػػػاوةو كىَى ًفَػٍ ػػػػ ،كىالشو اةن الر ي ػػػػدى ؽلىػػػػملًف كىاٍجعىٍرنىػػػػمل دي بو زىيُػنوػػػػمل ًحزًينىػػػػًا اٍ ً

 .(2)«ليٍ َىًدي ى 

 .ك رو َ ألت الشألؽ إُف ل ملِني، يي الشايف  رو َ ألت لذة الن ا إُف كجني اهللف د ا َم  دذا احلد

ػػاى  ىفو النوػػًيو يىػػروو : ك يمػػمل ً ًٍب  اهللي  ىػػٍ   ىملًِشى ػػملفى يػىٍ ػػاى ي ًعىٍيػػ ىملحنًًي يف يىػػ ى ػػاًيواو كىكى ػػروبى حػىعىػػيى رىجيػػ ن  ىرىػػو  ى  ىرىٍ ػػنًي كى ى
ػ))حػ فػى ىٍخًَبي  ػايكا ذىلًػ ى لًرنوػًيُ يىػروو  ،[ُ:ا يػ ص] ((ده قيٍ  ديألى الرونيي  ىاى ػروبى  اهللي فػىرىموػمل رىجىعيػألا ذىكى ػريأل ي » :فػى ىػملؿى  ، ىرىٍ ػنًي كى ى  ى

ءو يىاٍلػػنى ي ذىلًػػ ى  ٍُ ػػ ِىليأل ي  ،«ًعىُم  ى ػػ ػػمل ًيػػىىاي الػػاومٍحىً  كى ى ىػػمل  يًاػػبُّ  ىٍف  ىقٍػػػاى ى ًاىػػمل :فػى ىػػملؿى  ،فىمى  ىرىٍ ػػنًي  اهللي يىػػروو فػى ىػػملؿى النوػػًيُّ  ،ًعى ػو ى
 .(1)«ػلًي ُّنيي  اهلل ىٍيِبيك ي  ىفو » :كى ىروبى 

ػملفى ًلػٍ  دي ىػملًء دىاكيدى يػى يػألؿي »: يػػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  : ىػٍ   ىً  الػدوٍردىاًء قىػملؿى  ك يمػملن  بو ًإُي الر يػػ :كى
ِىلي ى اي وػػ ى  ػ ،كىايػػبو لىػػٍ  ػلًي ُّػػ ى  ، ىٍ ػ ػػبو ًإِفىو ًلػػٍ   ػىٍىًمػػُالر يػػ ، ى الوػػًذم يػي ػىُرغيػػيًن اي وػػ ى كىاٍلعىمى  ،كى ىٍدرًػػُ ،بو اٍجعىػٍ  اي وػػ ى  ىاى

ملًء اٍل ىملرًدً  ػملفى رى يػألؿي  :قىملؿى  «كىًلٍ  اٍلمى ػاى دىاكيدى ػليىػُدثي  ىٍنػنيي قىػملؿى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللكىكى ػملفى  ىٍ  ىػدى اٍل ىشىػاً » :ًإذىا ذىكى  «كى
ا اىًدييه اىمى ه غىاًيبه  :ألً  مىوقىملؿى  ىحي  دىذى

(1). 

كيمػػِؿ رحػػني  ف ي رغػػني ، فَ ػػ  لػػ  دػػذا  ف الع ػػد غلػػب  ر ػػني  ف ػلػػب رحػػني  رػػو لػػمل جػػملء يف النالػػألص المػػملح ا
 .آعف كرلملددان لنىمني ام َ يزيغ  ن مل املؿ فَألر  ، ذلمل يف قر ني كيعم  ل   ج  احلالألؿ  ر  مل لا خملن ، إيملدمل

ل ىػا فسل ػ  حعمػملن ملكينػمللألف دػذ  الدرجػا الع، الػذي  ػلػ  ب اهلل بعػملُف   ػا كالن أليػا يفكلػذا جػملءت النالػألص ال اب
 :لن مل

بُّ اٍلميٍ ًمًن ى : قملؿ بعملُف   .[ُٓٗ]ال  اة: (())كى ىٍاًمنيألا ًإفو الرونيى ػلًي

بُّ الالوملًحاًي ى : كقأللني بعملُف  .[ُْٔ]بؿ  مااف: (())كىالرونيي ػلًي

بُّ اٍلميَىطىُ اًي ى ))ًإفو الرو : كقأللني بعملُف بُّ الَػوألواًح ى كىػلًي  .[ِِِ]ال  اة: ((نيى ػلًي

ِى ػو يٍب حين ىملفه لىٍاييألصه )): كقأللني بعملُف ً  ًرنًي يىى مل كى بُّ الوًذي ى يػي ىملبًريألفى يف  ى  .[ْ]الالف: ((ًإفو الرونيى ػلًي

بُّ اٍلميَوً  ى : كقأللني بعملُف  .[ٕ]الَألحا: (())ًإفو الرونيى ػلًي

 :كقأللني يف آد ذل 

                                                 
 .(ُُٖٕٔ(، كلمند  محد، حاقب: )َُّٓ(  ن  النمملُِ، كَملب الم أل، حملب:  ألع بيا، حاقب: )ُ)
كيػػ  ح لمػػرب، كَػػملب يػػ ة ، (ّٕٕٓحػػاقب: ) ،د ػػملء النػػي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب يػػ  ح ال خػػملرم، كَػػملب الَألا ػػد، حػػملب لػػمل جػػملء يف( ِ)

 .(ُّٖ[، حاقب: )ُ:ا ي صقيٍ  ديألى الرونيي  ىاىده(( ]))ادلمملفاي  كقالادمل، حملب فم  قااءة 

 .(َّْٗجملل  الطلذم، كَملب الد ألات، حملب لمل جملء يف   د الَم  ح حملل د، حاقب: )( ّ)
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بُّ اٍلىىمىملدى : قأللني بعملُف  .[َِٓ]ال  اة: (())كىالرونيي َ ػلًي

بُّ اٍلميٍىًمًدي ى : كقأللني بعملُف  .[ْٔ]ادلملِدة: (())كىالرونيي َ ػلًي

بُّ ال وملًلًم ى : كقأللني بعملُف  .[َُْ]بؿ  مااف: (())كىالرونيي َ ػلًي

بُّ : كقأللني بعملُف  .[ّٔ]النمملء: ((لىٍ  كىملفى سليٍَىملَن فىخيألرنا ))ًإفو الرونيى َ ػلًي

،  ف اهلل ػلػػػب كػػػذا كػػػذا ك ، ككػػػذل  جػػػملء يف المػػػنا ك ػػػ  لػػػ  النالػػػألص  ف  اػػػب اع مػػػملؿ إُف اهلل كػػػذا ككػػػذا
ـى  ىرىٍ نًي يىملًا ينيي كىًإٍف قى و  اهلل ىاىبُّ اٍلعىمىً  ًإُفى » :ك أللني  .(2)«لىمل دىاكى

ػػػمل حًَػىأٍلحىػػًا  ىٍ ػػًدً  ًاػػػ ى  هللي » :يػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػرب  اهللقىػػػملؿى رى يػػألؿي   ػػ   ى ىػػ  حٍػػػ  لىمللًػػ و قىػػملؿى  ك يمػػملن  ػػدُّ فػىاىان  ى ى
ػمل طىعىملليػنيي كى ىػاىاحي  ةو فىمل ٍػىىرىَىػٍت ًلٍنػنيي كى ىرى ػٍ ى ِىٍرًض فىػ ى ػمل ،نيي يػىَيألبي إًلىٍ نًي ًلٍ   ىاىدًكيٍب كىملفى  ىرىو رىاًارىًَنًي ًح ِىًي ى ًلنػٍ ى ِىبىو  ىػجىاىةن  ،فىػ فىػ

ػمل قىػػٍد  ىيًػ ى ًلػػٍ  رىاًارىًَػنيً فى  ػمل مثيو قىػػملؿى ًلػٍ  ً ػػدوًة  ؛ملٍآػطىجى ى يف ًظُر ى ػػذى ًًْطىملًل ى ػػان ً ٍنػدى ي فىِىيى ػػذىًل ى ًإذىا ديػألى ًاىػمل قىملًِمى نىػػمل ديػألى كى فػى ػى ػٍ
ًة اٍلىىاىحً  ،بو  ىٍ تى  ىٍ ًدم كى ى ىمل رىحُّ ى الر ي  :اٍلىىاىحً   .(1)« ىٍيطىِى ًلٍ  ً دو

يػمل ر ػألؿ اهلل  م : ف ػملؿ يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب جػملء إُف النػي  ف رجػ ن  –رآػُ اهلل  ن مػمل  –   مػا ك   اح
 اػػب النػػملس إُف اهلل » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ؟ ف ػػملؿ ر ػػألؿ اهللاهلل؟ ك م اع مػػملؿ  اػػب إُف اهللالنػػملس  اػػب إُف 

 ك ب مػُ  نػني ،  ك بكشف  نػني كاحػا، ربك اب اع مملؿ إُف اهلل بعملُف  اكر بديرني  رو لم،   ىع ب لرنملس بعملُف
يعػين لمػجد ، لػ   ف   َكػف يف دػذا ادلمػجد كعف  لشػُ لػ   خ يف املجػا  اػب إِفو ،  ك بطػاد  نػني جأل ػملن ، دينملن 

كلػ  ك ػب غ  ػني كلػأل  ػملء  ف ؽلمػ ني  لمػمل  لػأل اهلل قر ػني رجػملء يػأـل ، كلػ  كػف غمػ ني  ػط اهلل  ألربػني، ادلدينا  ػ اان 
 .(1)«ني يف املجا ام يَ  ِ لني  َ ت اهلل قدلني يأـل بزكؿ اعقداـكل  لشو ل   ي ، ال  مللا

ػاه كى ىاىػبُّ ًإُفى »: يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهلل      داياةى قىملؿى رى يػألؿي   يمملن  ًل ي اٍل ىػأًلمُّ يى ػٍ ٍْ ًلً   اهللاٍلميػ ٍْ ًلػٍ  اٍلميػ
ػػاه  ،الموػػًع فً  ػػزٍ  ملهللَىًعٍ  حًػػكىاٍ ػػ ،اٍاػػًاٍص  ىرىػػو لىػػمل يػىنػٍىىعيػػ ى  ،كىيف كيػػ خ يى ػٍ ءه فىػػ ى بػى يػػ ٍ  ،كىَى بػىٍعجى ٍُ ػػ لىػػأٍل  ىُي  :كىًإٍف  ىيىػػملحى ى  ى

ا ا كىكىذى  .(2)«فىًسفو لىأٍل بػىٍىَىحي  ىمى ى الشوٍ طىملفً  ،كىلىمل  ىملءى فػىعى ى  اهللقىدىري  :كىلىًكٍ  قي ٍ  ،فػىعىٍرتي كىملفى كىذى

ءً ًإفو ً  ىػػػػ» :قىػػػػملؿى يػػػػرو اهلل  ر ػػػػني ك ػػػػرب  إف النػػػػي ك يمػػػػملن  ػػػػبو قػىأٍللنػػػػمل  اهللكىًإفو  ،بى اجلٍىػػػػزىاًء لىػػػػ ى ً  ىػػػػًب الٍػػػػ ى ى ًإذىا  ىاى
ديبٍ  ُى فػىرىػػنيي الُاآىػػمل ،احٍػػػَى ى ػػٍ  رىًآػػ ػػًخ ى فػىرىػػنيي الموػػخى ي  ،فىمى ػػو ،كىلىػػٍ   ى ا  :قىػػملؿى  ىحيػػأل ً  مى ػػذى ػػ ه غىاًيػػبه ًلػػٍ  دى ػػًدييه اىمى ا اى ػػذى دى

                                                 
كيػ  ح لمػرب، كَػملب الالػ ملـ، حػملب يػ ملـ النػي ، (ِْٔٔالاقملؽ، حملب ال الد كادلداكلا  رػو العمػ ، حػاقب: ) ي  ح ال خملرم، كَملب( ُ)

 ( كالرىظ لني.ِٖٕيرو اهلل  ر ني ك رب حاقب: )

( كي  ح لمػرب، كَػملب الَألحػا، حػملب يف احلػض  رػو الَألحػا كالىػاح اػمل، َّٖٔي  ح ال خملرم، كَملب الد ألات، حملب: الَألحا، حاقب: )( ِ)
 .( كالرىظ لنيِْٕٕقب: )حا 

 .ّْٓ/ُِ( ادلعجب الك   ّ)
 .(ِْٔٔي  ح لمرب، كَملب ال در، حملب يف اعلا حملل ألة كباؾ العجز كاَ َعمل ا، حاقب: )( ْ)
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 .(2)«اٍلألىٍجني

لىػٍ   ىػملدىل ِف كىلً  ػمل فػى ىػٍد بذى ٍػَيػنيي  :قىػملؿى  اهللًإفو » :يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللقىملؿى رى يألؿي  :ؿى  ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى قىمل  يمملن 
ػػػبو ًإِفىو شلوػػػمل افٍػَػىاىٍآػػػتي  ىرىٍ ػػػنيً  ،حًػػػملحلٍىٍابً  ءو  ىاى ٍُ ػػػ ػػػمو كىلىػػػمل يػىػػػزىاؿي  ىٍ ػػػًدم يػىَػى ىػػػاوبي ًإِفىو حمللنػوألىا ،كىلىػػػمل بػى ىػػػاوبى ًإِفىو  ىٍ ػػػًدم ًحشى فًػػػً  اى
 ،كىرًٍجرىػنيي الوػًي ؽلىًٍشػُ ًاىػمل ،كىيىػدى ي الوػًي يػىػٍ ًطري ًاىػمل ،كىحىالىاى ي الوًذم يػيٍ اًلاي حنيً  ،فىًسذىا  ىٍا ىٍ َينيي كيٍنتي َسىٍعىنيي الوًذم يىٍممى ي حنيً  ، يًا ونيي 

يٍ ًط ػىنوػػنيي  ِىلىيًن عى ػػ يً  ذى وػػنيي  ،كىًإٍف  ى ًل ً  ،كىلىػػً ٍ  اٍ ػػَػىعىملذىًي عى ٍْ ػػ ءو  ى ىػػمل فىملً ريػػنيي بػىػػاىدًُّدم  ىػػٍ   ػىٍىػػً  اٍلمي ٍُ ػػ يىٍكػػاى ي ، كىلىػػمل بػىػػاىدوٍدتي  ىػػٍ   ى
 .(1)«اٍلمىأٍلتى كى ى ىمل  ىٍكاى ي لىمىملءىبىنيي 

ا دى ىػػػمل ًجٍِبًيػػػ ى  اهللًإفو »: يػػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػػألؿي : قىػػػملؿى  ك نػػني  يمػػػملن  ػػػبو  ىٍ ػػدن ُي إً  :فػى ىػػػملؿى  ،ًإذىا  ىاى
بُّ في ى نمل فىِىًا ُّأل ي فػى يً  ُّنيي  ىٍدػ ي الموػمىملءً  اهللًإفو  :فػى يً  ُّنيي ًجٍِبًي ي مثيو يػينىملًدم يف المومىملًء فػى ػى يألؿي  :قىملؿى  ، يًابُّ في ى نمل فىِىًا ونيي   ،ػلًي

ا دى  ؛مثيو ييألآى ي لىنيي اٍل ى يألؿي يف اٍعىٍرضً  :قىملؿى  فػى يٍ ًغميػنيي  :قىػملؿى  ، يٍحًغضي في ى نػمل فىِىٍحًغٍمػنيي  ًإيُ  :فػى ػى يألؿي  ، ىمل ًجٍِبًي ى كىًإذىا  ىحٍػغىضى  ىٍ دن
ػػػػػمىملًء ًإفو  ،ًجٍِبًيػػػػ ي  مثيو بيألآىػػػػػ ي لىػػػػػنيي اٍل ػىٍغمىػػػػػملءي يف  ،فػى يٍ ًغميػػػػػأل ىنيي  :قىػػػػػملؿى  ،يػيػػػػػٍ ًغضي في ى نػػػػػمل فىِىٍحًغميػػػػأل ي  اهللمثيو يػينىػػػػػملًدم يف  ىٍدػػػػػً  المو
 .(1)«اٍعىٍرضً 

كف مػػمل لمػػو لػػ  اعاملديػػي يمػػَدؿ  رػػو يػػىا ، دػػمل  الػػألص ك ػػ ة بػػدؿ  رػػو َ ػػألت احلػػب لػػ  الطػػاف كغ  
 رػو الألجػني ال ِػ  حػني جػ  ك ػ  لػ  غػ  يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  فن  َ ػمل لػني كمػمل  َ َ ػمل ر ػألؿ اهلل ،اة ػا هلل  ػز كجػ 

  ايف ذلمل َك بعط   دلعنملدمل َك بش  ني َك بك  ف َك ز    ذلمل. 

 

 

 

                                                 
 .(ِّٔٗجملل  الطلذم، كَملب الزدد، حملب لمل جملء يف الالِب  رو ال  ء، حاقب: )( ُ)
 (.َِٓٔ: )( ي  ح ال خملرم، كَملب الاقملؽ، حملب الَألاآ ، حاقبِ)

 .(ِّٕٔ، حاقب: )ي  ح لمرب، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب إذا  اب اهلل   دان  (ّ)
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 األسباب الجالبة لمحبة ا  تعال : ساا خام
 :فمن مل لمل يِِت، دنملؾ ك   ل  اع مملؿ الي ِرب زل ا اهلل بعملُف 

يػرو اهلل  ر ػني  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  : ىػٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى قىػملؿى  احلػديي كمػمل جػملء يف،  ا ؽلػملف ال ػألم: ا ؽلملف ال ألم -ُ
ػػػاه كى ى »: ك ػػػرب  ًل ي اٍل ىػػػأًلمُّ يى ػٍ ٍْ ػػػ ػػػبُّ ًإُفى اٍلمي ًلً  الموػػػًع فً  اهللاى ٍْ ػػػ ػػػاه  ،ًلػػػٍ  اٍلمي  ،اٍاػػػًاٍص  ىرىػػػو لىػػػمل يػىنػٍىىعيػػػ ى  ،كىيف كيػػػ خ يى ػٍ

ػػزٍ  ملهللكىاٍ ػػَىًعٍ  حًػػ ءه فىػػ ى بػى يػػ ٍ  ،كىَى بػىٍعجى ٍُ ػػ ا :كىًإٍف  ىيىػػملحى ى  ى ػػذى ا كىكى ػػذى ػػملفى كى ػػملءى  اهللكىلىًكػػٍ  قيػػٍ  قىػػدىري  ،لىػػأٍل  ىُي فػىعىٍرػػتي كى كىلىػػمل  ى
 .  (2)«فىًسفو لىأٍل بػىٍىَىحي  ىمى ى الشوٍ طىملفً  ؛فػىعى ى 

ءو  ىاىبو ًإِفىو شلومل افٍػَػىاىٍآتي  ىرىٍ نيً »: جملء يف الال  ح ، داء الىااِض -ِ ٍُ  .(1)«كىلىمل بػى ىاوبى ًإِفىو  ىٍ ًدم ًحشى

حػػ  لمػػعألد  اهللفىػػُ يػػ  ح ال خػػملرم  ػػ   ىٍ ػػًد ،  ف ػلػػملفظ  رػػو الالػػرألات اخلمػػ  يف  كقمل ػػمل لػػ  اجلممل ػػاك 
ِىٍلتي النوًيو  قىملؿ :  ى ًَ  ىمُّ اٍلعىمىً   ىاىبُّ ًإُفى : يرو اهلل  ر ني ك رب  َى : الالو ةي  ىرىو كىٍقًَ ىمل ؟ قىملؿاهلًل َى

(1) . 

ػػبُّ الالوػػ ًة ًإُفى » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقػػملؿ رى يػػألؿ ، ككػػذا يػػ ة الر ػػ  يىػػ ةي دىاكيدى  ىرىٍ ػػنًي الموػػ ـ  اهلل ىاى
ـي دىاكيدى  اهللاىبُّ الاُل ىملـً ًإُفى كى ى  ـي  يدي ىػنيي ، ًي ىمل ـي ً اٍلفى الروٍ ً  كىيػى يألـي َػيري ىنيي كىيػىنىمل . (2)«كىيىاليػألـي يػىأٍللنػمل كىيػيٍىًطػاي يػىأٍللنػمل، كىكىملفى يػىنىمل

ػػاكىًإفو الالوػػفو اعىكوؿى  ىرىػػو ًل ٍػػً  يىػػُف اٍلمى : »يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كيف ركايػػا    داكد قػػملؿ ، كىلىػػأٍل  ىًرٍمػػَيٍب لىػػمل  ًِكى ًَ
ٍرزييأل ي  كىيىػ بينيي لىػ ى الػاوجيرىٍ ً  ىزٍكىػو ًلػٍ  يىػ بنًًي لىػ ى ، كىًإفو يىػ ةى الاوجيػً  لىػ ى الاوجيػً   ىزٍكىػو ًلػٍ  يىػ بنًًي كىٍاػدى ي ، فىًم رىَينيي َحٍػَىدى

، كىلىمل كى ػياى فػى يألى  ىاىبُّ ًإُفى  الاوجي   .(3)«بػىعىملُفى  اهللًَ

ًإفو » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللفعىػػٍ   ىً  دياىيٍػػػاىةى قىػػملؿى قىػػملؿى رى يػػألؿي . الَ ػػاب إُف اهلل حمللنألافػػ  حعػػد الىػػااِض -ّ
ءو  ىاىبو ًإِفىو شلومل افٍػَػىاى  ،لىٍ   ىملدىل ِف كىلً  مل فػى ىٍد بذى ٍػَينيي حملحلٍىٍابً  :قىملؿى  اهلل ٍُ كىلىػمل يػىػزىاؿي  ،ٍآتي  ىرىٍ ػنيً كىلىمل بػى ىاوبى ًإِفىو  ىٍ ًدم ًحشى

كىيىػدى ي الوػًي  ،كىحىالىػاى ي الوػًذم يػيٍ اًلػاي حًػنيً  ،فىػًسذىا  ىٍا ىٍ َيػنيي كيٍنػتي َسىٍعىػنيي الوػًذم يىٍمػمى ي حًػنيً  ، ىٍ ًدم يػىَػى ىاوبي ًإِفىو حمللنػوألىافًػً  اىػمو  يًا وػنيي 
يٍ ًط ػىنوػػنيي  كىًإفٍ  ،كىرًٍجرىػػنيي الوػًي ؽلىًٍشػػُ ًاىػمل ،يػىػٍ ًطري ًاىػمل ِىلىيًن عى ػ يً  ذى وػنيي  ، ى ءو  ى ىػمل فىملً ريػػنيي  ،كىلىػً ٍ  اٍ ػػَػىعىملذىًي عى ٍُ ػػ كىلىػمل بػىػػاىدوٍدتي  ىػٍ   ى

ًل ً  ٍْ  .  (4)«يىٍكاى ي اٍلمىأٍلتى كى ى ىمل  ىٍكاى ي لىمىملءىبىنيي  ،بػىاىدًُّدم  ىٍ   ػىٍىً  اٍلمي

فػػسف اعجػا ف  ػػمل  ،  رلمػملف ك شػػا ذم احلجػال ػػ ؛كيمليػا يف لألا ػػب اخلػ ات ،ا ك ػملر لػػ    مػملؿ الػػِب -ْ

                                                 
 .(ِْٔٔ( ي  ح لمرب، كَملب ال در، حملب يف اعلا حملل ألة كباؾ العجز، حاقب: )ُ)
 (.َِٓٔركا  ال خملرم يف ي   ني، كَملب الاقملؽ، حملب الَألاآ ، حاقب: )( ِ)

كػػألف ا ؽلػػملف حػػملهلل بعػػملُف  ( ك لمػػرب يف ا ؽلػػملف، حػػملب ح ػػملفِٕٓالالػػ ة، حػػملب فمػػ  الالػػ ة لألقَ ػػمل، حػػاقب: )ركا  ال خػػملرم يف لألاق ػػت ( ّ)
 (.ٖٓ فم  اع مملؿ، حاقب: )

ك لمػرب يف الالػ ملـ، حػملب الن ػُ  ػ  يػأـل الػددا دلػ   كالرىػظ لػني، (ُُُّركا  ال خملرم يف الَ جد، حملب لػ   ػملـ  نػد المػ ا، حػاقب: )( ْ)
، ) مل،حني ا    ك فألت  ،بمار حني  .[(ُُٗٓ]-ُٖٗ ك َف يىطا الع دي  كالَشاي ، كح ملف بىم   يأـل يأـل كإفطملر يأـل

 .(ْٓٓركا   حأل داكد يف الال ة، حملب يف فم  ي ة اجلممل ا، حاقب: )( ٓ)

 .(َِٓٔ ياجني ال خملرم يف ي   ني، يف كَملب الاقملؽ، حملب الَألاآ ، حاقب: )( ٔ)
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: قىػػملؿى رى يػألؿي  فعىػػ  احٍػػً   ى وػملسو قىػػملؿ،  مػػملؿ ف  ػػمل  اػب إُف اهللعكا ،لمػمل ف لىػػمل ًلػػٍ  »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػرب  اهللَى
ػػبُّ ًإُفى  ػػمل  ىاى ػػ ي الالوػػملًلحي ًف  ى ـى اٍلعىٍشػػاً  اهلل ىيوػػملـو اٍلعىمى ػػًذً  اعىيوػػملـً يػىٍعػػيًن  ىيوػػمل ػػً  ً   اهلليىػػمل رى يػػألؿى : قىػػملليألا ،ًلػػٍ  دى ػػملدي يف  ى كىَ اجلًٍ ى

ً  ً   قىملؿ ؟اهلل : كىَ اجلًٍ ىملدي يف  ى ءو  اهللَى ٍُ ٌ رىجي ه يىاىجى حًنػىٍىًمنًي كىلىمللنًًي فػىرىٍب يػىٍاًجٍ  ًلٍ  ذىًل ى ًحشى  .(2)«إًَ

ػػبو » :دييفىػػُ احلػػ، كلػػأل كمل ػػت برػػ  الطمل ػػملت قر رػػا يف   ػػا   ف يػػداـك  رػػو فعػػ  الطمل ػػملت -ٓ ػػملفى  ىاى كىكى
ـى  ىرىٍ نًي يىملًا ينيي     .(1)«الُديً  إًلىٍ نًي لىملدىا

ػملًؿ ًإُفى »: كيف ركايا لمرب ػملفى بؿي زليىموػدو ، لىػمل ديكًكـى  ىرىٍ ػنًي كىًإٍف قىػ و  اهللكىًإفو  ىاىبو اعىٍ مى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كىكى
ٍػ ىَيأل ي   .(1)«ًإذىا  ىًمريألا  ىمى ن  َى

ُى .كالعمػ  كاحلػملؿ، حمللرمػملف كال رػب؛ كا   رػو كػ  اػملؿدكاـ ذ  -ٔ  اهللي كمػمل يف الالػ  ح  ىػٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى رىًآػ
ػػاىًي  ، ى ىػػمل ً ٍنػػدى ظىػػُ   ىٍ ػػًدم ً   :بػىعىػػملُفى  اهللي يػى يػػألؿي » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  قىػػملؿى النوػػًيُّ  : ىٍنػػنيي قىػػملؿى  فىػػًسٍف  ،كى ى ىػػمل لىعىػػنيي ًإذىا ذىكى
ػػاىًي يف  ٍابيػػنيي يف  ػىٍىًمػػُ ذىكى ػػٍ و ًلػػنػٍ يبٍ  ، ػىٍىًمػػنًي ذىكى ِىو يى ٍابيػػنيي يف لىػػ ِىو ذىكى ػػاىًي يف لىػػ كىًإٍف بػى ىػػاوبى ًإِفىو ًحًشػػٍِبو بػى ىاوحٍػػتي إًلىٍ ػػنًي  ،كىًإٍف ذىكى
 .(2)«ٍ َينيي دىٍاكىلىان كىًإٍف  ىبىملًي ؽلىًٍشُ  ىبػى  ،كىًإٍف بػى ىاوبى ًإِفىو ًذرىا نمل بػى ىاوٍحتي إًلىٍ نًي حىمل نمل ،ًذرىا نمل

 :حني يف ال ابف يف لألاآ   ديدة كل د  لا اهلل

ً  نا))ل   قأللني بعملُف:    .[ِْ]اعازاب: ((كى ىُ  يأل ي حيٍكاىةن كى ىًي  ن *  يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلىنيألا اذٍكيايكا الرونيى ذًٍكانا كى

 .[ُِٓ]ال  اة: ((ِف كىَ بىٍكىيايكفً فىملذٍكيايكًي  ىذٍكياٍكيٍب كىاٍ كيايكا )) كقأللني بعملُف:

ً  نا لىعىروكيٍب بػيٍىًر يألفى ))كقأللني بعملُف:   .[ْٓ]اع ىملؿ: ((يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلىنيألا ًإذىا لىً  َيٍب ًف ىان فىملٍَػ يَيألا كىاذٍكيايكا الرونيى كى

:   ىػٍ  َسىيػاىةى حٍػً  جيٍنػدىبو قىػملؿد ل ػ  لػمل كر ، ؼلَملر ل  اعذكػملر لػمل دػأل  فمػ  ك حرػغ يف ادلعػمليفعرو ادلمرب  ف  َى
ػػ ـً ًإُفى »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  ػػبُّ اٍلكى ٌ  هلًل،كىاحلٍىٍمػػدي  ،اهلل يػػٍ  ىملفى  : ىٍرحىػػ ه  اهلل ىاى  اهللي كى  ،اهللي كىَ إًلىػػنيى إًَ

 .  (3)« ىٍك ػىاي 

: قىػػػملؿى رى يػػػألؿي   ىػػػٍ   ىً  ذىرخ قىػػػملؿكل ػػػ  لػػػمل كرد  ػػػ ـً ًإُفى »: يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  اهللَى ػػػُب اٍلكى ِىاى  َى  يٍيػػػِبيؾى ًح
 ًَ : يىػػػػمل رى يػػػػألؿى  ؟ قػيٍرػػػػتاهلًل ػػػػ ـً ًإُفى  اهللَي ػػػػُب اٍلكى ِىاى ػػػػ ـً ًإُفى  فػى ىػػػػملؿ، اهلل ىٍيػػػػِبًٍي ًح ػػػػبو اٍلكى : ًإفو  ىاى  اهلل:  يػػػػٍ  ىملفى اهللً َى

                                                 
يف الالػػػ ملـ، حػػػملب يف يػػػأـل  -كالرىػػػظ لػػػني  –(، ك حػػػأل داكد ٗٔٗفمػػػ  العمػػػ  يف  يػػػملـ الَشػػػاي ، حػػػاقب: )ركا  ال خػػػملرم يف الع ػػػدي ، حػػػملب ( ُ)

 .(ِّْٖالعشا، حاقب: )

 .(ّْركا  ال خملرم يف ا ؽلملف، حملب  اب الدي  إُف اهلل  دكلني، حاقب: )( ِ)

اعلػػا حملَقَالػػملد يف الع ػػملدة، كدػػأل  ف يِيػػذ لن ػػمل لػػمل ركا  لمػػرب يف يػػ ة ادلمػػملفاي ، حػػملب فمػػ را العمػػ  الػػداِب لػػ  ق ػػملـ الر ػػ  كغػػ  ، ك ( ّ)
 .(ِٖٕيط   الدكاـ  ر ني، ك لا ل  كملف يف ي ة كفط  ن مل كحل ني لر  كضلأل  حِف يطك مل ام يزكؿ ذل : )

 رػو ذكػا ( ك لمرب يف الذكا كالد ملء، حػملب احلػي َْٕٓي  ح ال خملرم، كَملب الَألا د، حملب قألؿ اهلل: كػلذركب اهلل  ىمني، حاقب: )( ْ)
 .(ِٕٓٔاهلل بعملُف، حاقب: )

 (.ُِّٕ( ركا  لمرب يف اخداب، حملب كاادا الَمم ا حملعَسملء ال    ا كحنملف  كضلأل  )ُ)
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 .  (2)«كىً ىٍمًد ً 

ك نػد ديػألؿ ، ك نػد ديػألؿ ادلمػجد كياكجػني، ر يف الالػ ملح كادلمػملءكل  ادلمَ م   ف ػلػملفظ  رػو اعذكػمل 
 كدكذا يف ك  لمل كرد ل  اعاألاؿ. ، ند اعك  كالشابك ، ال  ت كياكجني

فػ   ػُء  نػد ، قااءة ال ابف حمللَدحا كالَى ب دلعمل  ني كلمل  ريد حني. كإف ل     ػب الػذكا قػااءة كَملحػني بعػملُف -ٕ
يػرو   ىػٍ  النوػًيُ  –رآػُ اهلل  نػني  –فعػ    مػملف  ؛كغمليػا لطرػألاب، لػذة قرػألابف ػأل ، اة    ارو ل  ك ـ زل ػألاب

 .(1)«يى ػٍايكيٍب لىٍ  بػىعىروبى اٍل يٍابفى كى ىرومىنيي »: قىملؿى اهلل  ر ني ك رب 

ٍ  النوػػملًس قىػػملليألا: يىػػمل ًإفو لًروػػنًي  ىٍدرًػػ ى ًلػػ»: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  : ىػػٍ   ى ىػػً  حٍػػً  لىمللًػػ و قىػػملؿى  ك يمػػملن 
 .(1)»يكىيىمليوَيني اهللديٍب  ىٍد ي اٍل يٍابًف  ىٍد ي : قىملؿى  ؟لىٍ  ديبٍ  اهللرى يألؿى 

فػػػػ  يد ػػػػني يف  م لػػػػ  اعاػػػػألاؿ ك م لػػػػ   ،اػػػػزب يػػػػأللُ لػػػػ  بػػػ كة ال ػػػػابفني كلػػػ  ادلمَ مػػػػ   ف يكػػػػألف لػػػػ 
 .ال اكؼ

 :مرفكممل  َا    ال.إي ملر زلملحني  رو زلملح   ند غر ملت اذلألل -ٖ

اهلل كر ػأللني  اػب  ف يكػألف »: كذكػا يف احلػديي الػذم حػ   يػدينمل. «لنػني آني اهلل يػ ان هلل  ألو  ل  باؾ    ملن »
 .«إل ني شلمل  ألاعلمل

كلػػذل  .  اػب اهلل َ زلمللػػا ،ك فعمللػػني ،كيػػىملبني ،فمػػ   ػػاؼ اهلل حَِسملِػني، لطمللعػا ال رػػب عَسملِػػني كيػىملبني -ٗ
ػملًر )): هلل كممل قملؿ بعملُف َ  اهلل لع ملد   هنب يَىكاكف يف ير  ا ٍرً  المومىألىاًت كىاعىٍرًض كىاٍيػًَ ًؼ الروٍ ػً  كىالنػو ى ًإفو يف يى

ٍرػً  الموػمىألىاًت كىاعىٍرًض رىحػو *  كِف اعىٍل ىملبً يىملتو ًعي خى  نىػمل الوػًذي ى يىػٍذكيايكفى الروػنيى ًق ىمللنػمل كىقػيعيػألدنا كى ىرىػو جينيػألًاًٍب كىيػىَػىىىكوػايكفى يف يى
ا حىملًط ن  يٍ  ىمل ى ى فىً نىمل  ىذىابى النوملرً   .[ُُٗ]بؿ  مااف: ((لىمل يىرىٍ تى دىذى

: كمػػػػمل قػػػػملؿ بعػػػػملُف. فسهنػػػػمل دا  ػػػػا إُف زل َػػػػني، لشػػػػملددة حػػػػا  كإامػػػػمل ني كبَِػػػػني ك عمػػػػني ال ػػػػملداة كال ملطنػػػػا -َُ
ى ذلىي ))  .[ّٓ]فالرت: ٍب  ى ونيي احلٍى ُّ(( ىنياًيً ٍب بيىملبًنىمل يف اخفىملًؽ كىيف  ى ٍػىيًمً ٍب اىمو يػىَى ػى و

ػػػػػملفى لى ىريػػػػػألـه كىىوػػػػػملره )): ك يمػػػػػملن  ػػػػػاى الروػػػػػنًي َ  يٍاليػػػػػألدىمل ًإفو اً  مى ِىٍلَيميأل ي كىًإٍف بػىعيػػػػػدُّكا  ًٍعمى ػػػػػ ػػػػػُ  لىػػػػػمل  ى  ((كىببىػػػػػملكيٍب ًلػػػػػٍ  كي
 .[ّْ]إحااد ب:

ْلن -ُُ ًلنيػألفى الوػًذي ى )) : ا كمملر ال رب حكر َني ح  يدم اهلل بعملُف كمػمل ذكػا بعػملُف يف يػىملت ادلػ ٍْ ًإظلوىػمل اٍلمي
 .[ِ]اع ىملؿ: ((ريألفى ًإذىا ذيًكاى الرونيي كىًجرىٍت قػيريألحػي يٍب كىًإذىا بيًر ىٍت  ىرىٍ ً ٍب بيملبينيي زىادىبٍػ يٍب ًإؽلىمل نمل كى ىرىو رىاًٍُب يػىَػىألىكو 

                                                 
 (.ُِّٕ( ركا  لمرب يف الذكا كالد ملء، حملب فم     ملف اهلل ك مد  )ِ)
 .(َِٕٓ( ركا  ال خملرم يف فمملِ  ال ابف، حملب ي كب ل  بعرب ال ابف ك رمني، حاقب: )ّ)
 .(ُِٓ ن  اح  لملجني، ادل دلا، حملب فم  ل  بعرب ال ابف ك رمني حاقب: )( ّ)
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الروٍ ػ ى  قيػبً *  يىمل ىيػُّ ىمل اٍلميزوُلػ ي )): لن  ني كممل قملؿ بعملُف. اخلرألة حني كقت النزكؿ ا ذلُ دلنملجملبني كب كة ك لني -ُِ
ػنػيٍرً ُ  ىرىٍ ػ ى قػىػأٍلَن َىً ػ  ن *  اٍل يػٍابفى بػىػٍابً  ن   ىٍك زًٍد  ىرىٍ ػنًي كىرىبُػ ً *  ا ٍػ يػٍ  ًلٍنػنيي قىرًػ  ن  ً اٍلػىىنيي  ىكً *  ًإَو قىًر  ن  ًإفو  ىملً ػ ىاى *  ًإ وػمل  ى

ُى  ى ىدُّ كىٍط نمل  ـي ًق  ن الروٍ ً  ًد  .[ٔ]ادلزل : ((كى ىقٍػألى

ْلن  ػػػػػػمل يألا قىرًػػػػػػ  ن ًلػػػػػػ ى )): كقػػػػػػملؿ يف يػػػػػػىملت ادلػػػػػػ ػػػػػػٍب يىٍمػػػػػػَػىٍغًىايكفى *  الروٍ ػػػػػػً  لىػػػػػػمل يػىٍ جىعيػػػػػػألفى  كى  ((كىحملعىٍ ػػػػػػ ىملًر دي
 .[ُٖ]الذاريملت:

ٍنػَيٍب  ًي ُّػ)): ي ػألؿ بعػملُف ،يرو اهلل  ر ني ك رب ك  احلاص  رو لَملحعا الا ألؿ احلاص -ُّ ألفى الروػنيى قيػٍ  ًإٍف كي
 .[ُّ]بؿ  مااف: الرونيي كىيػىٍغًىٍا لىكيٍب ذي يألحىكيٍب(( فىملبوً عيألًي ػليًٍ ٍ كيبي 

ِىؿى النوػػًيو يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   ف ػلػػب ر ػػألؿ اهلل -ُْ ػػ  فىػػُ الالػػ      ىػػٍ   ى ىػػً  حٍػػً  لىمللًػػ و  ىفو رىجيػػ ن  ى
:  قىػػملؿ ؟اهلل : لىػػمى الموػػمل ىاي يىػػمل رى يػػألؿى يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  : لىػػمل  ىٍ ػػدىٍدتي ذلىىػػمل ًلػػٍ  كى ًػػً   قىػػملؿ «؟لىػػمل  ىٍ ػػدىٍدتى ذلىىػػمل»َى َى

قىاو  ، قىملؿ كىرى يأللىني اهللكىلىًكيُن  يًابُّ  ،يى ةو كىَ يىأٍلـو كىَ يىدى :  َي  .(2)« ىٍ تى لى ى لىٍ   ىٍا ىٍ تى »َى

ُى فػسف ذلػ  غلرػب زل ػا اهلل بعػملُف فعىػ يػ ملحني كبلػني ك ف ػلػب كػذل   -ُٓ :    ىٍنػنيي قىػملؿ اهللي ٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى رىًآػ َى
ٍنػػػتي لىػػػ ى رى يػػػألًؿ  :  فػى ىػػػملؿ ،فىملٍ الىػػػاىؼى فىملٍ الىػػػاىٍفتي  ،يف  يػػػألؽو ًلػػػٍ   ىٍ ػػػألىاًؽ اٍلمىًدينىػػػاً يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  اهللكي  ىيٍػػػ ى »َى

ػ ي  ػػ ى حٍػػ ى  ىرًػػُ ،َى َنػػمل «ليكى ُخ ؽلىٍ  ادٍعي احلٍىمى ػػ ي حٍػػ ي  ىرًػػ ـى احلٍىمى . فػى ىػمل َو ، فػى ىػػملؿى النوػػًيُّ  ًشػػُ كىيف  ينيً ػنًي الُمػػخىملبٌَ يػػرو اهلل  َي
ا ر ػػني ك ػػرب  ػػذى ا، حً ىػػًدً  دىكى ػػذى ػػ ي حً ىػػًدً  دىكى :  فىملٍلَػىزىلىػػنيي فػى ىػػملؿ، فػى ىػػملؿى احلٍىمى . «بو ًإُي  يًا ُّػػنيي فىِىًا وػػنيي كى ىًاػػبو لىػػٍ  ػلًي ُّػػنيي الر يػػ»َى

ػػملفى  ى : كىقىػػملؿى  ىحيػػأل دياىيٍػػػاىةى  ػػمل كى ُخ حػىٍعػػدى لىػػمل قىػػملؿى رى يػػألؿي فىمى ػػً  حٍػػً   ىرًػػ ػػبو ًإِفىو ًلػػٍ  احلٍىمى ػػده  ىاى لىػػمل يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللاى
 . ك يىمر ب  ر ني ،يرو اهلل  ر ني ك رب . كلك  ل ك  ذل  حدكف غرأل حِف يألير ب إُف لنزلا ر ألؿ اهلل(1)قىملؿى 

كب ػألؿ ، كبَمػ  ذلػب اخلػ  كبػد أل ذلػب،   ذلػبفَ   ب ك ػب اخلػ،  ا ملب اهلل ك كل ملِني ك ف ػلب كذل  -ُٔ
ِىٍعىػػٍ  يف قػيريألحًنىػػمل ًغػػ   ))رىحػونىػػمل اٍغًىػػٍا لىنىػمل كىً ً : يف د ملِػ  ػػ ػى يأل ىمل حملً ؽلىػملًف كىَ   لًروػًذي ى بلىنيػػألا رىحػونىػػمل ًإ وػػ ى رىءيكؼه ٍيألىا ًنىػػمل الوػػًذي ى  ى

ػاى حٍػ  اخلٍىطوػملًب  [َُ]احلشػا: ((رىًا به  ػمل لىػمل  اهللًإفو ًلػٍ  ً  ىػملًد »: يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  قىػملؿى النوػًيُّ : قىػملؿى ك ػ   يمى عي ىمل ن
ػملهًنًٍب ًلػٍ   اءي يػىػأٍلـى اٍلً  ىمللىػًا ِبىكى اءى يػىٍغػً طي يٍب اعى ًٍ  ىػملءي كىالشُّػ ىدى ِى ًٍ  ىملءى كىَ  يػ ىدى  َّتيٍِبي ىػمل لىػ ٍ  اهلليىػمل رى يػألؿى : قىػملليألا. بػىعىػملُفى  اهللديٍب ًح

: ديٍب قػىػأٍلـه  ىىػملحُّألا حًػايكًح  قىملؿ ؟ديبٍ  ػمل اهللَى ػنػى يٍب كىَ  ىٍلػألىاؿو يػىَػىعىملطىأٍل ػى ى ػملـو حػى ػٍ ًإفو كيجيػألدى يٍب لىنيػألره كىًإ ػو يػٍب  اهللفػىػألى ،  ىرىػو غىػٍ ً  ىٍراى
، َ ؼلىىػملفيألفى ًإذىا يىػملؼى النوػملس  ىرىو  يألر ػزًفى النوػملس َو ، كىَ ػلىٍزى يػألفى ًإذىا اى ػًذً  اخيىػاى  .َي  َي  َى ًإفو  ىٍكلً ىػملءى الروػنًي َ )): كىقػىػاى ى دى

 .(1)«[ِٔ]يأل  : ((يىأٍلؼه  ىرىٍ ً ٍب كىَ ديٍب ػلىٍزى يألفى 

                                                 
ٍنػػَيٍب  ًي ُّػػألفى الروػػنيى فىػػملبوً عيألًي ػليٍ ًػػٍ كيبي ( ُ) [، ُّالروػػنيي(( ]بؿ  مػػااف: ركا  ال خػػملرم يف اعدب، حػػملب   لػػا احلػػب يف اهلل ل أللػػني بعػػملُف: ))قيػػٍ  ًإٍف كي

 (.ِِّٗٔب كالالرا، حملب ادلاء ل  ل   اب، حاقب: )(، ك لمرب يف الُُٕٔحاقب: )

( كلمرب يف فمملِ  الال ملحا، حملب ل  فمػملِ  احلمػ  كاحلمػ  رآػُ ْٖٖٓ( ركا  ال خملرم يف الر ملس، حملب المخملب لرال  ملف، حاقب: )ُ)
 (.  ُِِْاهلل  ن ممل، حاقب: )

 .(ِّٕٓركا   حأل داكد يف ال  ألع، حملب يف الاد ، حاقب: )( ّ)
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عف ا  مػػػملف  ؛كالَ ػػػملط  طمليػػػب الػػػاات ك ل ػػػب كمػػػمل ينَ ػػػو  طمليػػػب ال مػػػا، رلمللمػػػا اة ػػػ  الالػػػملدق  -ُٕ
ػػٍاءي »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  : دياىيٍػػػاىةى قىػػملؿى يكػػألف  رػػو ديػػ  ير رػػني كمػػمل جػػملء يف احلػػديي:  ىػػٍ   ىً   اٍلمى

ْىلو ه لىٍ  ؼليىملًل ي  ًر ًرنًي فػىٍر ػىٍن يٍا  ىاىديكيٍب لىٍ  ؼليىملًل ي كىقىملؿى لي  .(2)« ىرىو ًديً  يى

ُى   يمػػػملن  ػػػو رىًآػػػ ػػػأٍلًء  » :قىػػػملؿى يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب   ىٍنػػػنيي  ىػػػٍ  النوػػػًيُ  اهللي  ىػػػٍ   ىً  ليأل ى لى ىػػػ ي اجلٍىرًػػػ ً  الالوػػػملًلًح كىالمو
ملًلػػً  اٍلًمٍمػػً  كى ىػػملًفًخ اٍلًكػػ ً  ملًلػػ ي اٍلًمٍمػػً  ًإلوػػمل  ىٍف ػليٍػػًذيى ى  ؛كى ى ػػدى ًلٍنػػنيي رػلنػػمل طىُ  ىػػان  ،كىًإلوػػمل  ىٍف بػىٍ َىػػملعى ًلٍنػػنيي  ،فى ى ًِى  ،كىًإلوػػمل  ىٍف 
ً   ىا ،كى ىملًفخي اٍلًكً  ًإلومل  ىٍف ػليٍاًؽى ًَ ىملحى ى  دى رػلنمل يى ًِى  .(1)»نكىًإلومل  ىٍف 

ػػ ى ))قػػملؿ بعػػملُف: . ل مل ػػدة كػػ   ػػ ب ػلػػألؿ حػػ  ال رػػب كحػػ  اهلل  ػػز كجػػ  -ُٖ ًٍِف لًروػػًذي ى بلىنيػػألا  ىٍف َّتىٍشى  ىَفىٍ يىػػ
مللوػًذي ى  يكبيػألا اٍلًكَىػملبى  قػيريألحػي يٍب ًلذًٍكًا الرونًي كىلىمل  ػىػزىؿى ًلػ ى  اعىلىػدي فػى ىمىػٍت قػيريػألحػي يٍب  ًلػٍ  قػىٍ ػ ي فىطىػملؿى  ىرىػٍ ً بي احلٍىػُ  كىَ يىكيأل يػألا كى

ً  ه ًلنػٍ يٍب فىملً  يألفى   .[ُٔ]احلديد: ((كىكى

ٍنػَيٍب  ًي ُّػألفى الروػنيى )): ي ػألؿ بعػملُف ،يرو اهلل  ر ني ك رب ك  احلاص  رو لَملحعا الا ألؿ احلاص -ُٗ قيػٍ  ًإٍف كي
 .[ُّ]بؿ  مااف: ًىٍا لىكيٍب ذي يألحىكيٍب((الرونيي كىيػىغٍ  فىملبوً عيألًي ػليًٍ ٍ كيبي 

ِىٍلتي رى يػػألؿى : قػػملؿفىػػُ اػػديي احػػ  لمػػعألد ، يػػرا الػػااب كحػػا الألالػػدي  يمليػػا -َِ ػػ يػػرو اهلل  ر ػػني  اهلل ى
ةي  ىرىو ًل  ىملً ىػمل»: قىملؿى  ؟ ىمُّ اٍلعىمىً   ىٍفمى ي  اهلليىمل رى يألؿى : قػيٍرتي ك رب  ٍي ً »: مثيو  ىٌم؟ه قىػملؿى : قػيٍرػتي . «الالو ى . «مثيو حًػاُّ اٍلألىالًػدى
ً  ً  »: قىملؿى  ؟مثيو  ىم  : قػيٍرتي  كىلىأٍل اٍ َػىزىٍدبينيي لىزىادىًي يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللفىمىكىتُّ  ىٍ  رى يألًؿ ، «اهللاجلًٍ ىملدي يف  ى

(1). 

 ؟مثيو  ىم  : لمػػعألدفىػػُ بَمػػا اػػديي احػػ  لمػػعألد المػػملح  قىػػملؿى احػػ  ، اجل ػػملد يف  ػػ    اهلل ِبااب ػػني ك  ألا ػػني -ُِ
:  قىملؿ ً  ً  »َى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي : . كيف ي  ح لمرب كغ    ىٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى قىػملؿى «اهللاجلًٍ ىملدي يف  ى
 .(2)«لىٍ  لىملتى كىَفٍى يػىٍغزي كىَفىٍ ػليىُدٍث حنًًي  ػىٍىمىنيي لىملتى  ىرىو  يٍع ىاو ًلٍ   ًىىملؽو »: 

ْدم كػ  لػػمل غلػػب  ر ػني لػػ  ا ػػألؽ   ا ػػَعداد بػملـ لر ػػملء اهلل  ػػز كجػ  يف كػػ  اػػ  ف يكػألف يف-ِِ ا ػي يػػ
فمػػ  يكػػألف كػػذل  ف ػػأل ادلمػػَعد لر ػػملء اهلل  ػػز كجػػ  كدػػأل قػػد  ا ػػني اهلل  ػػ  مل ني كبعػػملُف قػػملؿ ، رحػػني كا ػػألؽ اخدل ػػ 

ا بعػػملُف: ػػدن ػػ ن يىػػملحلًنمل كىَ ييٍشػػاًٍؾ حًًع ىػػملدىًة رىحُػػنًي  ىاى ػػٍ   ىمى : كقػػملؿ النػػي  ر ػػني الالػػ ة كالمػػ ـ [َُُ]الك ػػف: (())فػىٍر ػىٍعمى
 .(3)«لً ىملءى ي  اهللي كىاً ى   اهللكىلىٍ  كىاً ى لً ىملءى  ،لً ىملءى ي  اهللي  ىاىبو  اهلللىٍ   ىاىبو لً ىملءى »

:  قىػػملؿيػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كيف اػػديي    ذر  ىػػ  النوػػًيُ  ػػ ػُّ يٍب »َى َى َىػػاه يػيٍ ًغميػػ اهللي َى َىػػاه ػلًي ؛ فىِىلوػػمل  اهلل يٍب كى َي
                                                 

 .(ٖٕٔٗمحد، حاقب: )لمند  ( ُ)

 .(ّْٓٓي  ح ال خملرم، كَملب الذحملِح كالال د، حملب ادلم ، حاقب: )( ِ)

 .(ِِٖٕي  ح ال خملرم، كَملب اجل ملد كالم ، حملب فم  اجل ملد كالم ، حاقب: )( ّ)

 .(َُُٗركا  لمرب يف ا لملرة، حملب ذـ ل  لملت كَف يغز، كَف ػلدث  ىمني حمللغزك، حاقب: )( ْ)

(، كلمػرب يف الػذكا كالػد ملء، حػملب لػ  ااػب ل ػملء اهلل َٕٓٔملرم يف الاقملؽ، حملب ل  ااب ل ملء اهلل  اب اهلل ل ملء ، حػاقب: )ركا  ال خ( ٓ)
 .(ُِِْ اب اهلل ل ملء ، كل  كا  ل ملء اهلل كا  اهلل ل ملء ، حاقب: )



 20 

ػػػػ ػُّ يٍب  ػػػػ ه  ىبىػػػػو قػىأٍللنػػػػمل اهللالوػػػػًذي ى ػلًي : فػىاىجي ِىذلىيٍب حًػػػػ ؛َي ػػػػ نػىعيػػػػأل ي  ،ملهللفىمى ػػػػنػى يٍب فىمى نىػػػػنيي كىحػى ػٍ ِىذٍليٍب حً ىاىاحىػػػػاو حػى ػٍ ػػػػ ه  ،كىَفىٍ يىٍمػػػػ روػػػػفى رىجي فػىَىخى
ِىٍ  ىػػػملًاًبٍ  ٌ  ؛فىِىٍ طىػػػمل ي ً ػػػا ا ،ًح ػػػبو  كىالوػػػًذم  ىٍ طىػػػمل  اهللي َ يػىٍعرىػػػبي حًعىًط وًَػػػنًي إًَ ػػػملفى النػوػػػأٍلـي  ىاى ػػػمو ًإذىا كى رىػػػَػى يٍب اى ػػػملريكا لى ػٍ ، كىقػىػػػأٍلـه  ى َي

ػػ يبٍ  ريػػأل بيىػػملِت  ،إًلىػػٍ ً ٍب شلوػػمل يػيٍعػػدىؿي حًػػنًي  ػىزىليػػألا فػىألىآىػػعيألا ريءيك ى ػػديديٍب يػىَىمىرو يػػيًن كىيػىَػٍ ـى  ىاى ػػاًيواو ، فػى ىػػمل ػػملفى يف  ى ُى اٍلعىػػديكو  ،كىرىجيػػ ه كى  فػىرىً ػػ
كىاٍلغىػيًنُّ ، كىاٍلىىً ػ ي اٍلميٍخَىػملؿي ، الشوػٍ خي الػزواًي : اهللي كىال و َىػاي الوػًذي ى يػيٍ ًغميػ يٍب ، كى ىقٍػ ى ى ًحالىػٍدرًً  اىػمو يػيٍ َىػ ى  ىٍك يػيٍىػَىحى لىػنيي  ،فػى يزًليألا
 .  (2)«ال وريألـي 

كإر ػػملد النػػػملس إُف  ي قػػػني ، ني ك ػػػا نيالػػػد ألة إُف دينػػ، كلػػ     ػػػب لػػمل غلرػػػب زل ػػا اهلل بعػػػملُف كطلػػػَب حػػني -ِّ
كَف ، فػِ  ب اة ػػألح  ير رػني  ر ػػني الالػ ة كالمػػ ـ، كاعلػا حػػملدلعاكؼ كالن ػُ  ػػ  ادلنكػا، كالعمػ  حَعملل مػػني، كفمػملِرني

مل    ب ل  دذا ا رث  .فم  اقَدل حني  ر ني الال ة كالم ـ ف د بدرج يف الأليألؿ إُف زل ا اهلل بعملُف، ؼلرف إَر

فعرػػػو الع ػػػد  ف يَ ػػػُ اهلل ك ف ؼلَػػػملر لػػػ  اع مػػػملؿ ، هلل غملل ػػػا كالطايػػػ  إل  ػػػمل  ػػػ   كل مػػػألرفم  ػػػا ا: كحعػػػد 
كاعقػػألاؿ كاعيػػ ؽ لػػمل ػل  ػػني إُف اهلل كي احػػني إل ػػني فػػسف يف ذلػػ  المػػعملدة يف الػػد  مل كاخيػػاة، كلػػ   ا ػػني اهلل كػػملف َسعػػني 

ككػػملف لػػ   كل ملِػػني الػػذي  َ ، شػػُ اػػملكرجرػػني الػػي ؽل، كيػػد  الػػي يػػ طر اػػمل ،كحالػػا  الػػذم ي الػػا حػػني، الػػذم يمػػم  حػػني
 .يألؼ  ر  ب َك دب ػلز ألف

 

 

                                                 
( كالنمػػملُِ يف الالػػ ة، حػػملب فمػػ  يػػ ة ِٖٔٓ)( ركا  الطلػػذم يف يػػىا اجلنػػا، حػػملب  املديػػي يف يػػىا ال  َػػا الػػذي  ػلػػ  ب اهلل، حػػاقب: ُ)

 (.ُِٕٓ( كيف الزكملة، حملب ل  يمِؿ حملهلل  ز كج  َك يعطو حني، حاقب: )ُُٔٔالر   يف المىا، حاقب: )
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 آثار محبة ا  للعبد : سادساا 
قىػملؿى : ف مػمل جػملء يف الالػ      ػ   ىً  دياىيٍػػاىةى قىػملؿى  يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب ة ا اهلل بعملُف  َا    ب ح ن مل النػي

ا دى ىػمل ًجٍِبًيػ ى فػى ىػملؿى ًإذىا  ى  اهللًإفو »: يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللرى يػألؿي  فػى يً  ُّػػنيي  :قىػملؿى  ،ًإُي  يًاػبُّ في ى نػمل فىِىًا وػنيي  :اىػبو  ىٍ ػدن
بُّ في ى نمل فىِىًا ُّأل ي  اهللًإفو  :فػى ػى يألؿي  ،مثيو يػينىملًدم يف المومىملءً  ،ًجٍِبًي ي  ؿي يف مثيو ييألآىػ ي لىػنيي اٍل ى يػأل  :قىػملؿى  ،فػى يً  ُّنيي  ىٍدػ ي الموػمىملءً  ،ػلًي
ا دى ىػػمل ًجٍِبًيػػ ى  ،اٍعىٍرضً  مثيو يػينىػػملًدم يف  ىٍدػػً   ،فػى يٍ ًغميػػنيي ًجٍِبًيػػ ي  :قىػملؿى  ،ًإُي  يٍحغًػػضي في ى نػػمل فىِىٍحًغٍمػػنيي  :فػى ػى يػألؿي  ،كىًإذىا  ىحٍػغىػضى  ىٍ ػػدن
 .(2)«آى ي لىنيي اٍل ػىٍغمىملءي يف اٍعىٍرضً مثيو بيأل  ،فػى يٍ ًغميأل ىنيي  :قىملؿى  ،يػيٍ ًغضي في ى نمل فىِىٍحًغميأل ي  اهللًإفو  :المومىملءً 

لىػػػٍ  »: قىػػػملؿى  اهللًإفو : يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  اهللقىػػػملؿى رى يػػػألؿي : قىػػػملؿى  - رآػػػُ اهلل  نػػػني -  ىػػػٍ   ىً  دياىيٍػػػػاىةى   يمػػػملن 
ػػػبو  ، ىػػػملدىل ِف كىلً  ػػػمل فػى ىػػػٍد بذى ٍػَيػػػنيي حًػػػملحلٍىٍابً  ءو  ىاى ٍُ ػػػ ًإِفىو شلوػػػمل افٍػَػىاىٍآػػػتي  ىرىٍ ػػػنًي كىلىػػػمل يػىػػػزىاؿي  ىٍ ػػػًدم  كىلىػػػمل بػى ىػػػاوبى ًإِفىو  ىٍ ػػػًدم ًحشى

كىيىػدى ي الوػًي يػىػٍ ًطري  ،كىحىالىػاى ي الوػًذم يػيٍ اًلػاي حًػنيً  ،فىػًسذىا  ىٍا ىٍ َيػنيي كيٍنػتي َسىٍعىػنيي الوػًذم يىٍمػمى ي حًػنيً  ،يػىَػى ىاوبي ًإِفىو حمللنػوألىاًفً  اىمو  يًا وػنيي 
يٍ ًط ػىنوػنيي  ، ؽلىًٍشػػُ ًاىػملكىرًٍجرىػػنيي الوػًي  ،ًاىػمل ِىلىيًن عى ػػ ءو  ى ىػمل فىملً ريػػنيي بػىػػاىدًُّدم  ،كىلىػػً ٍ  ا ػَعملذي ع  ذ ػػني ،كىًإٍف  ى ٍُ ػػ كىلىػمل بػىػػاىدوٍدتي  ىػٍ   ى

ًل ً  ٍْ  .(1)«يىٍكاى ي اٍلمىأٍلتى كى ى ىمل  ىٍكاى ي لىمىملءىبىنيي  ، ىٍ   ػىٍىً  اٍلمي

 :هلل لرع دفم  دذي  النال  يَ    ف ل   دب بَملر زل ا ا

 زل ا ادل ِكا لني. -ُ

 .لنيكزل ا  د  اعرض  -ِ

 كر مليا اهلل بعملُف ك نمليَني كاى ني لني. -ّ

ْلني. -ْ  ا َجملحا د ملِني كإ طملؤ   

 بألف  ني لني يف دذ  احل ملة كبمديد . -ٓ

 ك ل  يف  ىمني ك درني كلمللني.، كا شااح يدر ، طمِ  نا قر ني -ٔ

 

 

 

                                                 
(، كالرىػظ لػني، كيػ  ح ال خػملرم، كَػملب الَألا ػد، ِّٕٔي  ح لمرب،كَملب الِب كالالػرا كاخداب، حػملب إذا  اػب اهلل   ػدا، حػاقب: )( ُ)

 .(ْٖٕٓـ الاب بعملُف ل  جِبي ، حاقب:)حملب ك 

 .(َِٓٔي  ح ال خملرم، كَملب الاقملؽ، حملب الَألاآ ، حاقب: )( ِ)
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 :المحبةشيال من أحوال السلف في باب : سابعاا 
كقػػد ، ل ػػزردب الػػي  ػػا ذلػػمل المػػملح ألف  زردػػب ك ػػدكا، كدػػُ الغمليػػا ال الػػألل لػػ  ادل مللػػملت، إف زل ػػا اهلل غملل ػػا

ك لػػػمل زل ػػػا الػػػاب  ػػػ  مل ني فرػػػ    نػػػد ال رػػػألب »: ي ػػػألؿ احػػػ  ال ػػػ ب رمحػػػني اهلل، ادػػػَب اػػػمل المػػػرف الالػػػملٌف  ؽلػػػمل ادَمػػػملـ
، َك   عػػػب لػػػ  زل َػػػني كاع ػػػ  حػػػني، َك   ػػػا، َك  ط ػػػب،  لػػػذ ارػػػو َك ، كالع ػػػألؿ الزاك ػػػا، المػػػر ما كاعركاح الط  ػػػا

ْل  يف قر ني حذل  فألؽ ك  ا كة، كالشألؽ إُف ل ملِني كالنع ب الذم ػلال  لػني حػذل   م لػ   ، كاحل كة الي غلددمل ادل
 .(2)«كالرذة الي بنمللني   رو ل  ك  لذة، ك   ع ب

ْلنػػا غلػػد يف قر ػػني لػػذة ِب  ػػا اهلل ْل  كل كمػػمل ي ػػألؿ احػػ    ،بعػػملُف كإف كػػمل ألا لَىػػملكب  ف  ػػمل َك  ػػ   ف كػػ  لػػ
ْل  إَ كيف قر ػػني زل ػػا هلل بعػػملُف كطمِ  نػػا حػػذكا »: ال ػػ ب ك ػػألؽ إُف ، كلػػذة ك ػػاكر حػػذكا ، كبػػنعب ِبعافَػػني، كلػػمل لػػ  لػػ
كقألة ذل  كآعىني كزيملدبػني ك  الػمل ني دػأل  مػب قػألة ا ؽلػملف . كإف َف ػل  حني َ َغملؿ قر ني حغ  ، ك    ح احني، ل ملِني
 .(1)«آعىني كزيملدبني ك  المل نيك 

لػػني ادل ػػ  اع رػػو يف دػػذا ال ػػملب ا ػػي كػػملف قر ػػني شلَر ػػمل ِب  َػػني  ػػ  مل ني يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كإف    نػػمل زلمػػدان 
ػاىاتً الر ي »: الد ملء ادل ملرؾ اكممل جملء يف احلديي   ني كملف يد أل اذ،  بعملُف ػاىاتً  ،بو ًإُي  ىٍ ِىلي ى ًفٍعػ ى اخلٍى ػٍ  ،كىبػىػٍاؾى اٍلميٍنكى

ػػػملًك ً  ػػػاى لىٍىَيػػػألفو  ،كىبػىػػػٍامحىىيًن  ،كى ىٍف بػىٍغًىػػػاى ِف  ،كىايػػػبو اٍلمىمى نىػػػاى قػىػػػأٍلـو فػىَػىػػػألىفويًن غى ػٍ ِىلي ى اي وػػػ ى  ،كىًإذىا  ىرىٍدتى ًفَػٍ كىايػػػبو لىػػػٍ   ، ىٍ ػػػ
ػ و يػي ىػُابي ًإُفى اي ُػ ى  ،ػلًي ُّػ ى  ػػملًإ ػو »: يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  .«كىايػبو  ىمى ػمل اىػ   فىملٍدري يػألدىمل مثيو بػىعىروميألدى  « ى

ا اىًدييه اىمى ه يىً  حه  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو ا احلٍىػًديًي فػى ىػملؿى  ،دىذى ػذى ِىٍلتي زليىمودى ٍح ى ًإٍَسىًع  ى  ىػٍ  دى ػًدييه اىمىػ ه  : ى ا اى ػذى دى
يىً  حه 
(1). 

ػملفى » :يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  :ملؿى  ىػٍ   ىً  الػدوٍردىاًء قىػ: ككممل ذكا    د ملء داكد  ر ني الم ـ كى
ِىلي ى اي وػ ى كىايػبو لىػٍ  ػلًي ُّػ ى الر يػ :ًلػٍ  دي ىػملًء دىاكيدى يػى يػألؿي  ػ ى الوػًذم يػي ػىُرغيػيًن اي وػ ى  ،بو ًإُي  ىٍ ػ بو اٍجعىػٍ  اي وػػ ى الر يػ ،كىاٍلعىمى
ملًء اٍل ىملرًدً كىًلٍ   ،كى ىٍدًرُ ، ىاىبو ًإِفىو ًلٍ   ػىٍىًمُ ػاى دىاكيدى ػليىػُدثي يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللكىكىملفى رى يػألؿي  :قىملؿى  ،«اٍلمى ًإذىا ذىكى

ا اىًدييه اىمى ه غايب :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو «كىملفى  ىٍ  ىدى اٍل ىشىاً » : ىٍننيي قىملؿى  دىذى
(2). 

 فػ   كػألف » :كي ػألؿ ،يَػألـر قػدلمل  فكػملف ي ػأـل حمللر ػ  اػم ،كلذل  كػملف غلَ ػد يف الع ػملدة لػمل َ غلَ ػد غػ  
ػ ى اٍلميغًػ ىةى يػى يػألؿي : كممل جملء يف احلديي  ؟« كألران    دان  ـى النوػًيُّ  :   زيملد   ني َسًى اىػمو بػىألىرولىػٍت يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  قىػمل
ـى ًلٍ  ذى ًٍ  ى كىلىمل بىِىيواى  اهللي غىىىاى  :فىً   ى لىنيي  ،قىدىلىمل ي  ا  ىكيألرنا» :قىملؿى  ،لى ى لىمل بػى ىدو  .  (3)« ىفى ى  ىكيألفي  ىٍ دن

                                                 
   .، حمليَالملرُْٗ/ ِ( إغملَا الر ىملف ُ)
 .ُٔٗ-ُٓٗ/ِإغملَا الر ىملف ( ِ)

 .(ِّّٓجملل  الطلذم، كَملب بىم  ال ابف، حملب: كل   ألرة ص، حاقب: )( ّ)

 .(َّْٗات، حملب لمل جملء يف   د الَم  ح حملل د، حاقب: )جملل  الطلذم، كَملب الد أل ( ْ)

(، كيػػ  ح لمػػرب، كَػػملب ّْٖٔيػػ  ح ال خػػملرم، كَػػملب بىمػػ  ال ػػابف، حػػملب: ل غىػػا لػػ  اهلل لػػمل ب ػػدـ لػػ  ذ  ػػ  كلػػمل بػػِيا، حػػاقب: )( ٓ)
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كباكػألا ، ف ػد حػذلألا كػ  غػملؿ ك ىػ   يف زل َػني بعػملُف، ككذل  الال ملحا قػد آػاحألا  ركع ادل ػ  يف زل ػا اهلل بعػملُف
ـى  ىرىػو اي ُػ)): قػملؿ بعػملُف، كآػ ألا حػمللنى  كاعدػ  كالأللػد كادلػملؿ يف  ػ  رني، اعكطملف كالدكر عجرػني نًي كىييٍطًعميػألفى الطوعىػمل
ػػػمل كى ىً ػػػ نا ػػػزىاءن كىَ  يػػػكيألرنا*  ًلٍمػػػًك ننمل كىيىًَ من ػػػٍب ًلألىٍجػػػنًي الروػػػنًي َ  ياًيػػػدي ًلػػػٍنكيٍب جى : كقػػػملؿ بعػػػملُف. [ٗ]ا  مػػػملف: ((ًإظلوىػػػمل  يٍطًعميكي

ًَايكفى  ىرىو  ى ٍػىيًمً ٍب كىلىأٍل كىملفى ًاًٍب يىالىمليىاه كىلىٍ  ييألؽى  يحو  ػىٍىًمنًي فىِيٍكلىً  ى ديبي   .[ٗ]احلشا: ((اٍلميٍىًر يألفى  ))كىيػيٍْ

 :فسل كب حعض النمملذج ادلشاقا. ككَب الم  كاحلديي كالَملريخ لر  ا ح الال ب

   حكػػا الالػػدي  رآػػُ اهلل  نػػني لكممللػػني يف  لػػمل ذكػػا لػػ  يالػػملؿ مح ػػدة  ػػ   فمػػ  ال شػػا حعػػد اع   ػػملء -ُ
كمػػمل جػػػملء يف دػػذا احلػػديي  ىػػػٍ   ىً    ،أل ػػاك عػػني حػػ  اع مػػػملؿ الالػػملحلا ادلن، كبمػػملح ني يف اخلػػػ ات ،زل ػػا اهلل كر ػػأللني

ُى  ؟«لىػٍ   ىٍيػ ىحى ًلػٍنكيٍب اٍل ػىػأٍلـى يىػملًِمنمل» :يرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىملؿى رى يألؿي  :دياىيٍػاىةى قىملؿى   : ىٍنػنيي  اهللي قىػملؿى  ىحيػأل حىٍكػاو رىًآػ
نىػملزىةن » :قىملؿى  .« ى ىمل» ػٍ  بى ًػ ى ًلػٍنكيٍب اٍل ػىػأٍلـى جى ُى قىػملؿى  ىحيػأل حى  ؟«فىمى ػٍ   ىٍطعىػبى ًلػٍنكيٍب اٍل ػىػأٍلـى » :قىػملؿى  .« ى ىػمل» : ىٍنػنيي  اهللي ٍكػاو رىًآػ فىمى

ُى  ؟«ًلٍمًك ننمل ُى  ؟«فىمىٍ   ىملدى ًلٍنكيٍب اٍل ػىأٍلـى لىاًيمنمل» :قىملؿى  .« ى ىمل» : ىٍننيي  اهللي قىملؿى  ىحيأل حىٍكاو رىًآ  : ىٍنػنيي  اهللي قىملؿى  ىحيأل حىٍكػاو رىًآػ
   .(2)«لىمل اٍجَىمىٍع ى يف اٍلاًئو ًإَو دىيى ى اجلٍىنواى » :يرو اهلل  ر ني ك رب  اهلل فػى ىملؿى رى يألؿي  .« ى ىمل»

ػرىمىاى حٍػً   ،   زل ا  رُ رآُ اهلل  نني هلل كلا أللني يػأـل ي ػِبيرو اهلل  ر ني ك رب  ككممل ذكا الني -ِ فعىػٍ   ى
ُى  ُى   : ىٍننيي قىملؿى  اهللي اٍعىٍكألىًع رىًآ ُ  رىًآػ ػملفى حًػنًي رىلىػده يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب   ىٍنػنيي َّتىىروػفى  ىػٍ  النوػًيُ  اهللي كىملفى  ىرًػ ٍ  ػىػاى كىكى  ؛يف يى

ُ  فػىرىً ػػ ى حًػػمللنوًيُ يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهلل ى ىػػمل  ىَّتىىروػػفي  ىػػٍ  رى يػػألًؿ  :فػى ىػػملؿى  ػػاىجى  ىرًػػ ػػملفى  ،يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب فىخى ػػمل كى فػىرىمو
رىػػًا الوػػًي فػىَى  ػػملءي الرو ػٍ ػػمل يف يىػػ ىملًا ىمللىمى و الاوايىػػاى » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللفػى ىػػملؿى رى يػػألؿي  ، ى ى يٍ ًطػػ ى لى ىٍِييػػذىفو  : ىٍك قىػػملؿى  ،عى
ا رىجيػػ ه ػلًي ُّػػنيي  ػػبُّ  : ىٍك قىػػملؿى  ،كىرى يػػأللينيي  اهللي غىػػدن ُخ كىلىػػمل  ػى  « ىرىٍ ػػنيً  اهللي يػىٍىػػَىحي  ،كىرى يػػأللىنيي  اهللػلًي ا  :فػى ىػػملليألا ،ٍاجيػػأل ي فىػػًسذىا ضلىٍػػ ي حًعىرًػػ ػػذى دى

  ُ  .  (1) ىرىٍ نيً  اهللي فػىىىَىحى  ؛يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللفىِىٍ طىمل ي رى يألؿي  ، ىًر

ح ن مػػمل كمػػمل ركل يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اػػ  بيػػو النػػي حػػ   ػػألؼ كقالػػا  ػػعد الاح ػػ  لػػ    ػػد الػػامح  -ّ
ُى  ـى  ىٍ ػػ : ىٍنػػنيي قىػػملؿى  اهللي ال خػػملرم  ىػػٍ   ى ىػػ و رىًآػػ نىػػنيي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  دي الػػاومٍحىً  حٍػػ ي  ىػػأٍلؼو اٍلمىًدينىػػاى فىػػ يىو النوػػًيُّ قىػػًد حػى ػٍ

 اهللي حىػملرىؾى  :قىػملؿى  ،ىىٍ ً كى يزىُكجيػ ى كىحػىٍ ى  ىٍعًد ٍحً  الاوحً ً  اٍعىٍ الىملرًُم كىكىملفى  ىٍعده ذىا ًغ ن فػى ىملؿى لًعىٍ ًد الاومٍحىً   يقىملًَسي ى لىػملِف ً اٍلػ
ػ ى اىػمو اٍ َػىٍىمىػ ى  ىًقطنػمل كىَسىٍننػمل ،ديلُّألًي  ىرىو المُّألؽً  ، ى يف  ىٍدًر ى كىلىملًل ى لى  ِىبىو حًػنًي  ىٍدػ ى لىٍنزًلًػنيً  ،فىمىمل رىجى فىمىكى ٍػنىػمل يىًمػ نا  ،فىػ

ػػملءى  ػػملءى كى ىرىٍ ػػنًي كىآىػػاه ًلػػٍ  ييػػٍىاىةو  اهللي  ىٍك لىػػمل  ى  اهلليىػػمل رى يػػألؿى  :قىػػملؿى  ؟«لىٍ ػػ ىبٍ » :ك ػػرب  يػػرو اهلل  ر ػػني فػى ىػػملؿى لىػػنيي النوػػًيُّ  ،فىجى
ػمل» :قىملؿى  ،بػىزىكوٍجتي اٍلاى ىةن ًلٍ  اٍعىٍ الىملرً   ىكًٍَفٍ كىلىػأٍل » :قىػملؿى  ، ػىػألىاةن ًلػٍ  ذىدىػبو  ىٍك كىٍزفى  ػىػألىاةو ًلػٍ  ذىدىػبو  :قىػملؿى  ؟«لىمل  يٍ تى إًلى ػٍ ى

                                                                                                                                                         
   (.ُِٖٗيىا ال  مللا كاجلنا كالنملر، حملب إك ملر اع مملؿ كاَجَ ملد يف الع ملدة، حاقب: )

 .(َُِٖمرب، كَملب الزكملة، حملب ل     الالدقا ك  مملؿ الِب، حاقب: )ي  ح ل( ُ)

( كي  ح لمرب، كَػملب فمػملِ  َِٕٗحاقب: ) ،ي  ح ال خملرم، كَملب اجل ملد كالم ، حملب لمل ق   يف لألاء الني يرو اهلل  ر ني ك رب (ُ)
 (.َِْٕالال ملحا، حملب ل  فمملِ   رُ ح     طمللب رآُ اهلل  نني، حاقب: )
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 .(2)«ًحشىملةو 

ُى  ركل ال خػملرم  ػ   ى ىػ  حٍػ ح اػملء كمػمل كقالا    طر ا كبالػدقني  دي َػني  -ْ  : ىٍنػنيي يػى يػألؿي  اهللي لىمللًػ و رىًآػ
ػملءى  ،كىملفى  ىحيأل طىٍر ىاى  ىٍك ػىاى اٍعىٍ الىملًر حملٍلمىًدينىًا لىملَن ًلٍ  طلىٍ و » ٍمػًجدً  ،كىكىملفى  ىاىبُّ  ىٍلألىالًػنًي إًلىٍ ػنًي حػى ػٍاياى  ،كىكىمل ىػٍت ليٍمػَػىٍ ً رىاى اٍلمى

ػًذً  اٍخيىػاي  :قىملؿى  ى ى ه  ،كىيىٍشاىبي ًلٍ  لىملءو ًف  ىمل طىُ بو  ،يىٍدييري ىمل  ر ني ك رب يرو اهلل اهللكىكىملفى رى يألؿي  لىػٍ  ))فػىرىمومل  يٍ زًلىٍت دى
ػاى ًإُفى رى يػألًؿ  ؛[ِٗ]بؿ  مػااف: بػىنىملليألا اٍلِبو اىػمو بػيٍنًى يػألا شلوػمل  ًي ُّػألفى(( ـى  ىحيػأل طىٍر ى يىػمل  :ملؿى فػى ىػيػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػمل

كىًإفو  ىاىػبو  ىٍلػألىاِف  [ِٗ]بؿ  مػااف: لىٍ  بػىنىملليألا اٍلِبو اىمو بػيٍنًى يألا شلوػمل  ًي ُّػألفى(()): بػى ىملرىؾى كىبػىعىملُفى يػى يألؿي  اهللًإفو  ،اهللرى يألؿى 
قىاه لًرونًي  ىٍرجيأل ًحاودىمل كىذيٍياىدىمل ً ٍندى  ،ًإِفىو حػى ػٍاياىملءى  ٍ ػيي  ىرىاؾى  اهللفىمىٍع ىمل يىمل رى يألؿى  ،اهللكىًإ ػو ىمل يىدى فػى ىػملؿى رى يػألؿي  :قىػملؿى  ،«اهللي اى

ٍعػػتي لىػػمل قػيٍرػػتى  ،حىػػخو ذىلًػػ ى لىػػملؿه رىاحًػػحه ذىلًػػ ى لىػػملؿه رىاحًػػحه » :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهلل ػػمل يف  ،كىقىػػٍد َسًى ِىٍعىرى ى كىًإُي  ىرىل  ىٍف 
فػى ىمىمى ىمل  ىحيأل طىٍر ىاى يف  ىقىملرًحنًًي كىحىيًن  ىُمنيً  ،اهللرى يألؿى   ىفٍػعى ي يىمل :فػى ىملؿى  ىحيأل طىٍر ىاى  «اٍعىقٍػاىًح ى 

(1). 

حملدلدينػا يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كقالا ي  ب  ند اذلجاة ا ي باؾ     لمللني  ند ادلشاك  كحل  حمللني -ٓ
 ب َنػمل : اد اذلجاة قملؿ لني كىملر قػاير  ني قملؿ: حرغين  ف ي   ملن ا   ر ، ، كممل ذكا اح  دشملـ         مملف الن دم

ف ػملؿ ، كاهلل َ يكػألف ذلػ ، مث بايػد  ف َّتػاج ِبمللػ  ك ىمػ ، يعرألكملن ا  ان فك ا لملل   ند مل كحرغت الذم حرغت
ف رػغ ذلػ  : قػملؿ، فسي جعرػت لكػب لػملِف: قملؿ.  عب: قمللألا ؟ ر يَب إف جعرت لكب لملِف  َّترألف    رُ: ذلب ي  ب
 .  (1)«رحح ي  ب، رحح ي  ب»: ف ملؿ  ني ك ربيرو اهلل  ر ر ألؿ اهلل

كمػػمل ركل احػ  إ ػػ ملؽ حمػػند  ،  كقالػا     ػػرما  نػد اذلجػػاة ا ػي بػػاؾ زكجَػػني كاحنػني كدػػملجا إُف ادلدينػا -ٔ
كمحػػ  ، مث محرػػين  ر ػػني، دلػػمل   ػػ   حػػأل  ػػرما اخلػػاكج إُف ادلدينػػا راػػ  ِف حعػػ  »:  ػػ   ـ  ػػرما رآػػُ اهلل  ن ػػمل قمللػػت

فرمػمل ر بػني رجػملؿ حػين ادلغػ ة حػ    ػد اهلل حػ   مػا ، مث يػاج   ي ػألد حعػ  ،  رما يف اجػاملعُ احين  رما اح     
،  ػػ ـ  طكػػ  بمػػ  اػػمل يف الػػ  د،  ر يػػت يػػملا َنمل دػػذ ، دػػذ   ىمػػ  غر َنػػمل  ر  ػػمل: ف ػػمللألا، حػػ  سلػػزـك قػػمللألا إل ػػني

: قػمللألا ااع د ردػ      ػرم كغمب  ند ذل  حنأل   د: قمللت، فِيذكي لنني، فنز ألا يطملـ ال ع  ل  يد : قمللت
كا طرػ  ، فَجػملذحألا احػين  ػرما ح ػن ب اػم يرعػألا يػد : قمللػت، إذ  ز َمألدمل لػ  يػملا نمل، َ كاهلل َ  طؾ احننمل  نددمل

فىػاؽ ح ػين كحػ  زكجػُ : قمللػت، كا طر  زكجُ  حأل  رما إُف ادلدينػا، كا مين حنأل ادلغ ة  نددب، حني حنأل   د اع د
 ػنا  ك قاي ػملن لن ػمل اػم لػا ، نت  ياج ك  غداة فِجر  حملعحطح فممل  زاؿ  حكُ ام  لمػُفك: قمللت، كح  احين

فػػاقَب  ؟ َ َّتاجػػألف دػػذ  ادلمػػك نا: ف ػػملؿ ل ػػين ادلغػػ ة، فػػامحين، فػػا ل لػػمل  ،   رجػػ  لػػ  حػػين  مػػُ  اػػد حػػين ادلغػػ ة
 نػػد  حنػػأل   ػػد اع ػػد إِفو  دو كرى  :قمللػػت، احل ػػُ حزكجػػ  إف  ػػ ت: ف ػػمللألا ِف: قمللػػت، ح ن ػػمل كحػػ  زكج ػػمل كحػػ  كلػػددمل

                                                 
 .(َِْٗ، حاقب: )((الالو ةي  فىًسذىا قيًم ىتً ))ال خملرم، كَملب ال  ألع، حملب لمل جملء يف قألؿ اهلل بعملُف:  ي  ح (ِ)
( كيػ  ح لمػػرب، كَػملب الزكػملة، حػػملب فمػ  النى ػا كالالػػدقا ُُْٔيػ  ح ال خػملرم، كَػملب الزكػػملة، حػملب الزكػملة  رػػو اعقػملرب، حػاقب: )( ِ)

 .(ٖٗٗ رو اعقاح  كالزكج، حاقب: )

 .ٕٓ/ ِ ة الن أليا َح  دشملـ الم( ّ)
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كلػمل : قمللػت، مث ياجت  ريػد زكجػُ حملدلدينػا، مث  يذت احين فألآعَني يف اجام، فملر رت حع م: قمللت، ذل  احين
ام إذا كنت حػمللَنع ب ل  ػت   مػملف ،  ب رغ ِب  ل  ت ام  قدـ  رو زكجُ: ف رت: قمللت لعُ  اد ل  ير  اهلل

 ريػػػد زكجػػػُ : ف رػػػت: قمللػػػت ؟إِف  يػػػ  يػػػمل حنػػػت     ل ػػػا: ف ػػػملؿ ِف،   ػػػد الػػػدارحػػػ  طر ػػػا حػػػ     طر ػػػا  يػػػمل حػػػين 
فِيػذ ْطػملـ ، لػ  لػطؾ كاهلل لمللػ ً : قػملؿ، إَ اهلل كحين دػذا، َ كاهلل: ف رت: قمللت ؟ اد قملؿ:  كلمل لع ً ، حملدلدينا

كػػملف إذا حرػػغ ادلنػػزؿ ،  لػػمل يػػ  ت رجػػ  لػػ  العػػاب قػػ   رل   ػػني كػػملف  كػػـا لنػػني فػػألاهلل، ال عػػ  فػػمل طر  لعػػُ ي ػػألم  
مث بن ػو إُف الشػجاة ، مث ق ػد  يف الشػجاة، ام إذا  زلػت  نػني ا ػَِيا ح عػ م ف ػ   نػني،   ملخ   مث ا َِيا  ين

فػػسذا رك ػػت فمل ػػَأليت . اركػػي: مث ا ػػَِيا  ػػين ف ػػملؿ، قػػملـ إُف حعػػ م ف دلػػني فاارػػني فػػسذا د ػػمل الػػاكاح، فملآػطج   َ ػػمل
فرمػمل   ػا إُف ، فرػب يػزؿ يالػن  ذلػ    اػم  قػدلين ادلدينػا، اػم ينػزؿ   ف ػملد  ،  رػو حعػ م  بػو فِيػذ ْطمللػني

، فملدير  ػمل  رػو حاكػا اهلل - ككػملف  حػأل  ػرما اػمل  ػملَز - زكجػ  يف دػذ  ال ايػا: قايا حين  ماك ح   ألؼ ح  ػملء قػملؿ
يػػملب بؿ    كاهلل لػػمل   رػػب  دػػ  ح ػػت يف ا  ػػ ـ  يػػملاب لػػمل  : فكمل ػػت ب ػػألؿ: قػػملؿ، مث ا الػػاؼ راجعػػملن إُف لكػػا

 .  (2)«كلمل ر يت يملا ملن ق   كـا ل    مملف ح  طر ا،  رما

لػػػذي  افََنػػػألا لػػػ  الكىػػػملر عجػػػ  ؛ ككػػػذل  قالػػػا حػػػ ؿ كي ػػػملب ك مػػػملر كغػػػ دب لػػػ  آػػػعىملء ادلمػػػرم  -ٕ
كدػذا إف دؿ  رػو  ػُء دؿ  رػو َ ػمل ب يف ، َف يطكػألا الػدي  كلػ  ذلػ ، ك كذكا يف    رني   ػد   ػألاع ا يػذاء،ا ؽلملف
 .اهلل كالاآمل لدينني كلا أللني زل ا

ك ، ف ػػػذ  النمػػػملذج الااِعػػػػا بػػػدلنمل لػػػدل اػػػػاص الالػػػ ملحا رآػػػػألاف اهلل  رػػػ  ب   عػػػ   رػػػػو زل ػػػا اهلل كر ػػػػأللني
كلػ  حعػددب قػد آػاحألا  ركع ادل ػ   ككذل  ل  جملء حعددب ل  الَػملحع  كبػملحع  ب، ابمملح  ب يف ال  ملـ حِكالا الشايع

ف الػػرألا ، ك ػػف َ كقػػد ذاقػػألا طعػػب ا ؽلػػملف كا كبػػني. لر  ػػا ح الالػػ ب الااِعػػا ككَػػب المػػ  كالَػػملريخ، يف دػػذا ال ػػملب
إ ػني ل مػا حملل رػب » : ػ  حعػض المػرف قػألذلب كممل ذكػا ا لػملـ احػ  ال ػ ب،   رو الماكر كاَطم نملف الذم َ يأليف

 .«إهنب لىُ   ر ط ب، إف كملف  د  اجلنا يف ل   دذا:  كقملت  قألؿ ف  مل

 .«ز ف  مل طاحمل حِ مني حملهلل كا ني لنيب  كقملت ي َإ ني ل ما حملل ر»: كقملؿ بيا

 .«ياجألا ل  الد  مل كلمل ذاقألا  ط ب لمل ف  مل، لمملك   د  الغىرا»: كقملؿ بيا

   .(1)«لأل  رب ادلرألؾ ك حنملء ادلرألؾ لمل ضل  ف ني جلمللدك مل  ر ني حمللم ألؼ»: كقملؿ بيا

َْء دػػب   ػػملد اهلل ا ػػمل الػػذي   بػػألا حألاجػػب الع ألديػػا  ،لػػ  الػػذؿ الَػػملـ ،احلػػب الَػػملـ: لع ألديػػاعف ا   ػػا ا؛ ف ػػ
 ،ةفِكل ػػػ  دػػػب الىػػػملِزكف حشػػػاؼ الػػػد  مل كاخيػػػا ، فػػػ    ألديػػػا إَ   ألديػػػا  دػػػ  اة ػػػا اخلمللالػػػا ،كاخلمػػػألع لرم  ػػػألب

 .ك كل   ذلب اعل  كدب ل َدكف

                                                 
 .ٗٔ/ ِ( الم ة الن أليا َح  دشملـ ُ)
 .، حمليَالملرُْٗ/ ِ( إغملَا الر ىملف ُ)
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 صل  ا  عليه وسل   ثامناا: محبة رسول ا 
كجعر ػمل حعػد زل ػا  ، رػو زل ػا غػ  رو اهلل  ر ػني ك ػرب ي دؿ احلديي الع  ب  رو كجألب ب دو زل ا الا ألؿ

ل ػ  قأللػني ، كحدَلػا الَمػم   يمػملن  ،كقد جملء ذل  يف ك   لػ  اخيػملت كاعاملديػي حػمللن   ر  ػمل ل مل ػاة، اهلل بعملُف
ػديكا يف )): بعملُف ػنػى يٍب مثيو َ غلًى ػمل  ىػجىاى حػى ػٍ ًلنيػألفى اىػمو ػليىُكميػألؾى ًف مى ػُرميألا فى  كىرىُح ى َ يػيٍْ ػمل شلوػمل قىمىػٍ تى كىييمى   ى ىيًمػً ٍب اىاىجن
 .[ٓٔ]النمملء: ((بىٍمًر منمل

ًلنىػػاو ًإذىا قىمىػػو الروػػنيي كىرى يػػأللينيي  ىٍلػػانا  ىٍف يىكيػػألفى ذلىيػػبي )): كقأللػػني بعػػملُف ٍْ ًل و كىَ لي ٍْ ػػ ػػملفى ًلمي اخٍلً ػىػػاىةي ًلػػٍ   ىٍلػػاًًدٍب كىلىػػٍ   كىلىػػمل كى
 .[ّٔ]اعازاب: (( ىٍد آى و آى َن ليً  ننمليػىٍعً  الرونيى كىرى يأللىنيي فػى 

ػاى الروػنيى كى )): كقملؿ بعملُف ػملفى يػىٍاجيػأل الروػنيى كىاٍل ػىػأٍلـى اخًيػاى كىذىكى  (( ًػ نالى ىٍد كىملفى لىكيٍب يف رى يألًؿ الرونًي  يٍ ألىةه اىمىنىاه ًلمىٍ  كى
 .[ُِ]اعازاب:

   .(2)َب ملع لمنَني كباؾ سلمللىَني يف قألؿ  ك فع اع ألة يف الا ألؿ ا قَداء حني كا: قملؿ زلمد ح   رُ 

كلػػػأَل  ي ر يػػػت  ،إ ػػػ  اجػػػا َ بنىػػػ  َك بمػػػا: كا  ػػػا إُف قػػػألؿ  مػػػا ا نمػػػمل   ػػػا إُف احلجػػػا اع ػػػألد قػػػملؿ
ػاى حٍػ ى » كمػمل جػملء يف اػديي احٍػ   ى وػملسو قػملؿ:  ،مث ق رػني ،ي  رػ  لػمل ق رَػ يرو اهلل  ر ػني ك ػرب  ر ألؿ اهلل رى ىيٍػتي  يمى
ػاه  :مثيو قىػملؿى  ،فػىعىػ ى ًل ٍػ ى ذىلًػ ى  اخلٍىطوملبً  يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللكىلىػأٍلَى  ىُي رى ىيٍػتي رى يػألؿى  ،َى بػىنػٍىىػ ي كىَى بىميػاُّ  ؛ًإ وػ ى اىجى

 .(1)«فػىعى ى ًلٍ  ى ذىًل ى يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللرى ىٍيتي رى يألؿى  :مثيو قىملؿى  يمىاي  ،قػى ػورى ى لىمل قػى ػوٍرَي ى 

ػػًديً ُ  ىٍ ػد حًًع ىػملدىًة اٍعىٍيػػنىملـ: قىػملؿى الطوػِبىًمُّ : ؿ المػ ألطُ يف  ػػاانيقػمل  ػمل يألا اى ػا ذىلًػػ ى ًعىفو النوػملس كى  ،ًإظلوىػػمل قىػملؿى  يمى
ػػملؿ  ىفو  ػػا  ىٍف يى يػػٌ  اجلٍي و ُى  يمى ًشػػ ػػملرافىخى ػػا ًلػػٍ  حىػػملب بػىٍعً ػػ ب اٍعىٍاجى ـ احلٍىجى مل ىػػٍت اٍلعىػػاىب بػىٍىعىػػ   ،ٍ ػػًَ ى ػػمل كى  ،يف اجلٍىملًدًر وػػا كىمى

ػػا اًبُػ ىػػػملع لًًىٍعػػػً  رى يػػألؿ  لني احلٍىجى ِىرىادى  ىٍف يػيٍعرًػػػب النوػػملس  ىفو ًاٍ ػػػًَ ى ىىػػػ  كىيىميػػػٌا  ،يػػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػػرب اهللفىػػ ػػا يػىنػٍ َى  ىفو احلٍىجى
ابنيً  كىمىمل كىمل ىٍت اجلٍىملًدًر وا بػىٍعَىً د ي يف اٍعىٍكَىملف  ،ًحذى

(1). 

 مل هلل كلا أللني.كدذا َ ػلال  إَ إذا كملف ا  مملف زل    ،يرو اهلل  ر ني ك رب يدذا دأل الَِ ُ حمللن

ػاى يرو اهلل  ر ني ك رب  كينومل لى ى النوًيُ   :كل  اعاملديي لمل ركل زيٍداىة ٍح  لىٍع ىدو  ىٍ  جىُدً  قىملؿى  كىديألى بًيػذه حً ىػًد  يمى
ُى  ءو ًإَو  ػىٍىًمػػُ اهلليىػػمل رى يػػألؿى  اهللكى  :ملؿى بػىعىػػملُفى  ىٍنػػنيي فػى ىػػ اهللي حٍػػً  اخلٍىطوػػملًب رىًآػػ ٍُ ػػ ػػبُّ ًإِفىو ًلػػٍ  كيػػُ   ى ى ٍػػتى  ىاى  فػى ىػػملؿى النوػػًيُّ  ،عى

ػديكيٍب اىػمو  ىكيػألفى  ىاىػبو إًلىٍ ػنًي ًلػٍ   ػىٍىًمػنيً » :يرو اهلل  ر ني ك رب  ًل ي  ىاى فىِى ٍػتى اٍخفى  :قىػملؿى  .«كىالوًذم  ػىٍىًمُ حً ىًدً  َى يػيٍْ
   .(2)«اٍخفى يىمل  يمىاي »: يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللفػى ىملؿى رى يألؿي  . ىاىبُّ ًإِفىو ًلٍ   ػىٍىًمُ اهللكى 

                                                 
 .ٗ/ِ( كَملب الشىمل لر ملآُ   ملض ُ)
 .(ِّٖٗ(  ن  النمملُِ، كَملب لنمل   احلع، حملب ك ف ي   ، حاقب )ِ)
 .ِِٖ-ِِٕ/ٓ اح  ن  النمملُِ لرم ألطُ، اجملرد ال مللي ( ّ)

 .(ُِْٖٖ محد، حاقب: )لمند ( ْ)
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ػديكيٍب اىػمو  ىكيػألفى  ىاىػبو إًلىٍ ػنًي ًلػٍ  كىالًػًدً  »: يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  قىػملؿى النوػًيُّ  : ىٍ   ى ى و قىػملؿى  ك يمملن  ًل ي  ىاى ٍْ َى يػيػ
 .(2)« ىٍ ىًع ى  كىكىلىًدً  كىالنوملسً 

ٍيًَ ىملر َى ايػٌب الطوٍ ػ  ، قىمللىػنيي اخلٍىطوػملً ٌ : قملؿ اح  اجا ًف ػنًي بػىٍرًمػ ح : كىقىػملؿى النػوػألىًكمٌ .كىاٍلمياىاد حملٍلمى ى وًا دينىمل ايٌب اًَ
ً نوا ، فىًسفو لىٍ  رىجوحى جىمل ًػب اٍلميٍطمى ً  ػملفى اي ٌػني لًرنوػًيُ ًإُفى قىًم وا النػوٍى  اٍعىلوملرىة كىاٍلميٍطمى ػمل، يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  نوػا كى رىاًج ن

ػا الاو يػألؿ ،كىلىٍ  رىجوحى جىملً ب اٍعىلوملرىة كىملفى ايٍكمني حملٍلعىٍك ً  يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  فىًسذىا بىِىلو ى النػوٍى  احلٍىملًي  لىنيي ًلٍ  ًج ى
ػػملت اٍلكيٍىػػا ًإُفى  يػػألر اٍ ً  ػػنيي ًلػػٍ  ظيريمى ػػاىًة كىًإلوػػمل حمللموػػ ىبً الوػػًذم  ىٍياىجى ػػ ىب حػى ىػػملء  ػىٍىمػػني اٍل ػى ىػػملء  ؛ؽلىػػملف ًإلوػػمل حملٍلمي ىمل ى  ىرًػػبى  ى وػػنيي  ى

 ى و لًػذىًل ى  ىٍف يىكيػألف اٍعىحىًدٌم يف النوًع ب الموٍالىًدٌم ، كى ىًربى  ىفو  ػىٍىعػني حًػذىًل ى  ىٍ  ىػب ًلػٍ   ًى ػ  كيجيػأل  اًَ ًٍَىىمل ىػملت ، فىملٍ ػَى 
   .(1)«ني ًلٍ  زلىى وَني  ىٍكفىا ًلٍ  غىٍ  اى ٌ 

كإف اػػب ا ؽلػػملف كحغػػض ، إف اػػب الشػػُء يػػد أل إُف اػػب ادلأليػػ  إل ػػني»: كي ػػألؿ الػػدكَألر لأل ػػو  ػػملد 
كح ػدر  ،دل    رػو اػب ا ؽلػملفيرو اهلل  ر ني ك رب  ف ب الا ألؿ ،الكىا يمَرـز اب ادلَم ب ف ني كالدا ُ إل ني

ْل  إُف  ف يكػػألف ر ػػألؿ اهلل  ، مل بابىػػ  درجػػا ا ؽلػػملف  ك بػػنخىضاربىػػملع درجػػا دػػذا احلػػب  ك اطلىملآػػ فػػسذا كيػػ  ادلػػ
ك كمػػ   ،كػػملف كمللػػ  ا ؽلػػملف،   اػػب إل ػػني لػػ   لػػني ك ح ػػني كيػػملا َني كحن ػػني كلػػ  ادلػػملؿ كاعدػػ  كاعقػػملرب كالنػػملس   عػػ 

قا  ػػمل  ػػ     حكػػا كمػػمل   ،ي ػػذذلمل فػػداء لػػني يف ا ملبػػني ، ف يكػػألف ر ػػألؿ اهلل  اػػب إل ػػني لػػ   ىمػػني الػػي حػػ  جن  ػػني ؛لنػػني
 .  (1)«الالدي  كك   ل  الال ملحا رآُ اهلل  ن ب الذي   اآألا   ىم ب لأليطملر محمليا لا ألؿ اهلل ل  الكىملر

ِىؿى رى يػػألؿى  ػػ ةي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللك ىػػٍ   ى ىػػ و  ىفو رىجيػػ ن  ى ػػٍت الالوػػ ى ػػمل قىمىػػو  ، ىػػٍ  ًق ىػػملـً الموػػمل ىًا كى يًق مى فػىرىمو
بىنيي قىملؿى يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللرى يألؿي  ػمل  ى ىػمل ذىا يىػمل رى يػألؿى »: ؟ فػى ىػملؿى الاوجيػ ي « ىٍي ى الموػملًِ ي  ىػٍ  الموػمل ىاً »: يى ى . «اهللدى
ػػاه »: فػى ىػػملؿ ػػمل قىملًِمى ػػاى  ىُي  يًاػػبُّ »: قىػػملؿى ، «كىلىػػمل  ىٍ ػػدىٍدتى ذلىىػػمل فىًس ػو ى ػػ و غى ػٍ : قىػػملؿى . «كىرى يػػأللىنيي  اهلللىػػمل  ىٍ ػػدىٍدتي ذلىىػػمل ًلػػٍ  كى ًػػً   ىمى
ـً  ى ىدو شلوػمل فىاًايػألا حًػني»: قىملؿى . «فىِىٍ تى لى ى لىٍ   ىٍا ىٍ تى » ٍ  ى ءو حػىٍعدى اٍ ً ٍُ ، ف ػمل ذلػمل لػ   عمػا .(2)«فىمىمل فىاًحى اٍلميٍمًرميألفى ًحشى

 . يف اجلنا يف ي  َني ادلاءإف اب الا ألؿ يدي  

 :  ني ك ف َ  دث يف دينني كممل جملء يف قأللني بعملُفكل  لألاـز زل َني  ف َ بعال ني َك َّتمللف  نَ

نىاه  ىٍك يياًل  ػى يٍب  ىذىابه  ىلً به  ))فػىٍر ىٍ ذىرً   .[ّٔ]النألر: ((الوًذي ى ؼليىمللًىيألفى  ىٍ   ىٍلاًً   ىٍف بياًل  ػى يٍب ًفَػٍ

ػػملًق ً )): كقأللػػني بعػػملُف ى لىػػنيي اذٍليػػدىل كى  كىلىػػٍ  ييشى ًلًن ى  ػيألىلُػػنًي لىػػمل بػىػػألىُفو الاو يػػألؿى ًلػػٍ  حػىٍعػػًد لىػػمل بػى ػىػػ و ٍْ ػػ ػػً  ً  اٍلمي ػػاى  ى يػىَو ًػػٍ  غى ػٍ
 .[ُُٓ]النمملء: ((كى ياٍلًرنًي جى ىنوبى كى ىملءىٍت لىاًل نا

                                                 
(. كي  ح لمرب، كَملب ا ؽلػملف، حػملب ُٓيرو اهلل  ر ني ك رب ل  ا ؽلملف حاقب: ) ي  ح ال خملرم، كَملب ا ؽلملف، حملب اب الا ألؿ( ُ)

 .(ْْاب الا ألؿ ل  ا ؽلملف، حاقب: )

 حَالاؼ. ٗٓ/ُفَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم َح  اجا العم  ي، ( ِ)

 .ِْٗ/ُي  ح لمرب لردكَألر لأل و  ملد  فَح ادلنعب  اح ( ّ)

 .(َُِّْ( لمند  محد، حاقب: )ْ)
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يػرو اهلل  ر ػني  قىملؿى النوػًيُّ  :كإف ادل َدع يف دينني ي عد    األآني يأـل ال  مللا كممل ركل  ىٍ   ىٍ ً  ٍحً   ىٍعدو قىملؿى 
ا ،ٍب  ىرىػػػو احلٍىػػػأٍلضً ًإُي فػىػػػاىطيكي »: ك ػػػرب  ٍِ  ىحىػػػدن ػػػ ػػػًابى َفىٍ يىٍ مى ػػػًابى كىلىػػػٍ   ى ُو  ى ـه  ىٍ ػػػاًفػي يٍب  ،لىػػػٍ  لىػػػاو  ىرىػػػ ُو  ىقٍػػػػألىا ًدىفو  ىرىػػػ لىػػػ ى

ػػنػى يبٍ  ػػملزًـو . «كىيػىٍعاًفيػػألًي مثيو ػليىػػملؿي حػىٍ ػػيًن كىحػى ػٍ ػػملفي حٍػػ ي  ىً   ى وػػملشو فػى ىػػملؿى : قىػػملؿى  ىحيػػأل اى ػػًمعىيًن النػٍُّعمى ػػٍ  و دى  :فىمى ٍعػػتى ًلػػٍ   ى ا َسًى ػػذى  ،كى
ػمل :فػى ىملؿى  « ػىعىبٍ » :فػى يٍرتي  ػًمٍعَينيي كىديػألى يىزًيػدي ًف  ى ِىقيألؿي »:  ىٍ  ىدي  ىرىو  ىً   ىًع دو اخٍليٍدرًُم لىمى ًإ وػ ى َى  :فػى ػي ىػملؿي  ،ًإ ػو يػٍب ًلػيُن  :فىػ

َيألا حػىٍعػػدىؾى  ِىقيألؿي  ،بىػػٍدرًم لىػػمل  ىٍاػػدى ػػٍ  غى  :فىػػ ا :كىقىػػملؿى احٍػػ ي  ى وػػملسو  « ػوػػاى حػىٍعػػًدم يػػٍ  نمل  يػػٍ  نمل ًلمى ػػً   ه  :يػي ىػػملؿي  ، يػػٍ  نمل حػيٍعػػدن  ى
 ى ى ىنيي كى ىٍ  ى ىنيي  ىحٍػعىدى ي  ،حىًع ده 

(2)  . 

كب عػد ا  مػملف لػ  رمحػا  كالم لا بألجػب  ػخ  اهلل، فسيملكب كزلدَملت اعلألر عهنمل حد ا كك  حد ا آ لا
كالعض  ر  ممل حمللنألاجذ عهنممل العاكة الػأَل و كاذلدايػا إُف رآػألاف ، اكممل  ر كب الَمم  حمللكَملب كالمن،  اهلل بعملُف

 .  اهلل كجنملبني العرو

 

 

                                                 
 .(ٖٓٓٔ( ي  ح ال خملرم، كَملب الاقملؽ، حملب يف احلألض، حاقب: )ُ)
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 :ومن عالمة محبته
كالَػِدب ح داحػني يف  مػا  كيمػا   ،كاجَنػملب  ألاد ػني ،ك فعمللػني ،كاب ػملع  قألالػني ،كا ػَعمملؿ  ػنَني ،قَداء حػنيَا -ُ

 .[ُّ]بؿ  مااف: الرونيي((  ُّألفى الرونيى فىملبوً عيألًي ػليًٍ ٍ كيبي قيٍ  ًإٍف كيٍنَيٍب  يً )): قملؿ بعملُف ،كلنشطني كلكادني

ػػػٌب : قػػػملؿ احلػػػملفظ احػػػ  اجػػػا رمحػػػني اهلل بعػػػملُف ػػػٍ  يىػػػدوً ُ اي ػػػٌب رى يػػػأللني َى يػىنػٍىىعػػػنيي ذىلًػػػ ى عف  اهللفىمى لىػػػ ى ن كىَى ػلًي
)) ىًط عيػػألا الروػػنيى كى ىًط عيػػألا : بػىعىػػملُفى لًٍرًع ىػػملًد ، كى يمػػمل قػػملؿ بػىعىػػملُفى  اهللكىزلىى وػػا اهلل ى ىٍكقىػػ  ليَىملحػىعىَػػني ليٍكَىًنىىػػا حػىػػٍ  قيطٍػػاىٍم زلىى وػػا اٍلًع ىػػملد 

ؿ  « ىًط عيػألا  »فىِى ىػملدى  [ٗٓ]النمملء: الاو يألؿى كى يٍكِف اعىٍلًا ًلٍنكيٍب(( يف الاو يػألؿ كىَفىٍ ييعًػٍد ي يف  يكِف اٍعىٍلػا ًعى ػو يػٍب َى ًاٍ ػًٍَ  ى
ًؿ الاو يألؿذلىيٍب يف   الطومل ىا كىملٍ ًٍَ  ى

(2). 

ػػمل )): كإي ػػملر لػػمل  ػػا ني كاػػض  ر ػػني  رػػو دػػألل  ىمػػني قػػملؿ بعػػملُف -ِ ػػمو ػليىُكميػػألؾى ًف مى ًلنيػػألفى اى ٍْ فىػػ  كىرىحُػػ ى َ يػي
ػػُرميألا بىٍمػػًر منمل ػػمل شلوػػمل قىمىػػٍ تى كىييمى ػػديكا يف  ى ىيًمػػً ٍب اىاىجن ػػنػى يٍب مثيو َ غلًى ػػجىاى حػى ػٍ ًإظلوىػػمل  ))ككمػػمل قػػملؿ بعػػملُف:  [ٓٔالنمػػملء:] (( ى

ٍعنىػمل كى ىطىٍعنىػمل ػنػى يٍب  ىٍف يػى يألليػألا َسًى ًلًن ى ًإذىا دي يػألا ًإُفى الروػنًي كىرى يػأللنًًي لًػ ىٍ كيبى حػى ػٍ ٍْ ػملفى قػىػأٍلؿى اٍلميػ كىلىػػٍ  *  اٍلميٍىًر يػألفى  كى يٍكلى ًػ ى ديػبي  كى
ٍػرى الروػنيى كىيػىَػو  لنالػا ب  يػألاهنب اع الػملر ككمػمل  َػ   رػو  [ِٓ]النػألر: ((اٍلىىػملًِزيكفى  نًي فىِيٍكلى ًػ ى ديػبي ٍ ػييًطٍ  الرونيى كىرى يػأللىنيي كىؼلى

ػػديكفى يف ييػػديكرًدً ))ف ػػملؿ بعػػملُف:  ادل ػػملجاي ، ػػملجىاى إًلىػػٍ ً ٍب كىَ غلًى ارى كىاً ؽلىػػملفى ًلػػٍ  قػىػػٍ ًرً ٍب ػلًي ُّػػألفى لىػػٍ  دى ٍب كىالوػػًذي ى بػى ػىػػألوءيكا الػػدو
ًَايكفى  ىرىو  ى ٍػىيًمً ٍب كىلىأٍل كىملفى ًاًٍب يىالىمليىاه((اىملجىان شلو   .[ٗ]احلشا: مل  يكبيألا كىيػيٍْ

ًإفو الروػنيى )): قػملؿ بعػملُف، كل  ذل  ك اة الالػ ة كالمػ ـ  ر ػني، كك اة ذكا  لني فم   اب    مل  ك ا ذكا  -ّ
َىنيي ييالىرُّألفى  ىرىو النوًيُ يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلى   .[ٔٓ]اعازاب: ((نيألا يىرُّألا  ىرىٍ نًي كى ىُرميألا بىٍمًر منملكىلى ًِكى

ُو كىاًاػدىةن يىػروو » :قىملؿى يرو اهلل  ر ني ك رب  اهلل ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى  ىفو رى يألؿى : كجملء يف احلديي  اهللي لىٍ  يىػروو  ىرىػ
 .  (1)« ىرىٍ نًي  ىٍشانا

ْىُذفى فػى يألليػألا ًل ٍػ ى » :يػى يألؿي يرو اهلل  ر ني ك رب   ى ونيي َسًى ى النوًيو ٍحً   ىٍماًك ٍحً  اٍلعىملًص  اهللك ىٍ   ىٍ ًد  ٍعَيٍب اٍلميػ ًإذىا َسًى
ُو  ،لىمل يػى يػألؿي  ةن يىػروو  ؛مثيو يىػرُّألا  ىرىػ ُو يىػ ى ػريألا  ، ىرىٍ ػنًي ًاىػمل  ىٍشػانا اهللي فىًس وػنيي لىػٍ  يىػروو  ىرىػ ػمل لىٍنزًلىػاه فىًس ػو  ؛ِف اٍلألىً ػ رىاى  اهللمثيو  ى  ى

ِىؿى ِف اٍلألىً  رىاى اىروٍت لىنيي الشوىىمل ىا ،كى ىٍرجيأل  ىٍف  ىكيألفى  ى ىمل ديألى  ،اهلليف اجلٍىنوًا َى بػىٍن ىًغُ ًإَو لًعىٍ دو ًلٍ  ً  ىملًد   .(1)«فىمىٍ   ى

ًف ػػنًي  ،ٍ   ىٍفمىػػً   ىيوػػملًلكيٍب يػىػػأٍلـى اجلٍيميعىػػاً ًإفو ًلػػ» :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  :ك ىػػٍ   ىٍكًس حٍػػً   ىٍكسو قىػػملؿى 
ـي  ػػاي  ،كىًف ػػنًي قيػػً ضى  ،ييرًػػ ى بدى ًة ًف ػػنيً  ،كىًف ػػنًي الالوػػٍع ىاي  ،كىًف ػػنًي النػوٍىخى ُو ًلػػٍ  الالوػػ ى ِىٍكً ايكا  ىرىػػ ٌُ  ،فىػػ بىكيٍب لىٍعايكآىػػاه  ىرىػػ  ،فىػػًسفو يىػػ ى

بػينىمل  ىرىٍ  ى كىقىٍد  ىرًٍلتى  كىكىٍ فى بػيٍعاىضي  اهلليىمل رى يألؿى  :قىملليألا :قىملؿى  ػاوـى  ىرىػو  اهللًإفو  :فػى ىملؿى  ،يػى يألليألفى حىًر تى  ؟يى ى  ىزو كىجىػ و اى

                                                 
 .ِٔ/ُفَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي،  (ُ)
 (.َُّٓ(  ن     داكد، كَملب الال ة، حملب يف اَ َغىملر، حاقب: )ِ)
ْذف دل  َسعني، حاقب: )( ي  ح ّ)  (.ّْٖلمرب، كَملب الال ة، حملب ا َ  ملب ال ألؿ ل   قألؿ ادل
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   .(2)«اٍعىٍرًض  ىٍجمىملدى اٍعى ًٍ  ىملءً 

ُُ ٍحً   ىً  طىملًلبو قىػملؿى  ٍاتي ً ٍنػدى ي فػىرىػٍب اٍل ىًخ ػ ي الوػًذم لىػٍ  ذيكًػ» :يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  :ك ىٍ   ىًر
ُو  ا اىًدييه اىمى ه يىً  حه غىاًيبه  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو .«ييالىُ   ىرى دىذى

(1)  . 

ك يػػػ ملحني لػػػ  ادل ػػػملجاي   ،كلػػػ  دػػػأل حمػػػ  ني لػػػ  بؿ ح َػػػني ،يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب زل َػػػني دلػػػ   اػػػب النػػػي -ْ
 .  (1)«الر ب إي  ا  ممل فِا  ممل»: كقد قملؿ يف احلم  كاحلم ، كاع الملر

ػمل فػى ىػٍد  ىاى وػيًن » :يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  :ك ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى قىػملؿى  كىلىػٍ   ىحٍػغىمىػ يمىمل فػى ىػٍد  ،لىػٍ   ىاى ػو يمى
ننمل :يػىٍعيًن  ،« ىحٍػغىمىيًن  اىمىننمل كىايمى ػٍ

(2)  . 

ػػ ػو يبٍ  ،ذيكديٍب غىاىآنػػمل حػىٍعػًدمَى بػىَوًخػ ،يف  ىٍيػ ىملً   اهلل اهلل ،يف  ىٍيػ ىملً   اهلل اهلل»: كقػملؿ ػ ػو يٍب فىً  يػُي  ىاى ػٍ   ىاى  ،فىمى
ػػػٍب فػى ىػػػٍد بذىاًي  ،كىلىػػػٍ   ىحٍػغىمىػػػ يٍب فىً  ػيٍغًمػػػُ  ىحٍػغىمىػػػ يبٍ  ييألً ػػػ ي  ىٍف  اهللكىلىػػػٍ  بذىل  ،اهللكىلىػػػٍ  بذىاًي فػى ىػػػٍد بذىل  ،كىلىػػػٍ  بذىادي

ا اىًدييه : قىملؿى  ىحيأل ً  مىو .«يىٍِييذى  ا اٍلألىٍجنيدىذى اىمى ه غىاًيبه َى  ػىٍعاًفينيي ًإَو ًلٍ  دىذى
(3)  . 

 .  (4)«فىمىٍ   ىٍغمى ػى ىمل  ىٍغمى ىيًن  ،فىملًطمىاي ًحٍمعىاه ًليُن » :كقملؿ يف فملطما

   .(5)« ا  ني فسي  ا ني»: كقملؿ لعملِشا يف   مللا ح  زيد

ؽلىملًف ايبُّ اٍعىٍ الىملرً »: كقملؿ   .  (6)«ًؽ حػيٍغضي اٍعىٍ الىملرً كىبيىاي النُػىىمل ،بيىاي اٍ ً

ػملدو )): لن مل حغض ل   حغض اهلل كر أللني قملؿ بعملُف -ٓ ًلنيألفى حمللرونًي كىاٍل ػىأٍلـً اخًيًا يػيػألىادُّكفى لىػٍ  اى دي قػىأٍللنمل يػيٍْ ًِى  َ
 .[ِِ]اجململدلا: الرونيى كىرى يأللىنيي كىلىأٍل كىمل يألا بحىملءىديٍب  ىٍك  ىحٍػنىملءىديٍب((

َْء  ي ملحني لاآػملبني كمػمل  جػ  لػ   ،ك حنػملءدب ،كقػملبرألا بحػملءدب ،قػد قَرػألا  ا ػملءدب ُ اهلل  نػني   عػ رآػ كد
 .(7)«لأل   ت عب َ  حا  ني يعين  حمل »: قملؿ   د اهلل ح    د اهلل ح    

 قىػٍد كىمل ىػٍت لىكيػٍب  يٍ ػػألىةه )): ككمػمل ذكػا بعػملُف  ػ     احلنىػملء إحػااد ب  ر ػني المػ ـ كلػػ  بلػ  لعػني يف قأللػني بعػملُف

                                                 
اجلمعػا، حػملب إك ػملر الالػ ة  (، كالنمملُِ يف  ننني، كَػملبَُْٕ(  ن     داكد، كَملب الال ة، حملب فم  اجلمعا كل را اجلمعا، حاقب: )ُ)

 .(ُّْٕ رو الني يرو اهلل  ر ني ك رب يأـل اجلمعا، حاقب: )
 .(ّْٔٓجملل  الطلذم، كَملب الد ألات، حملب قألؿ ر ألؿ اهلل يرو اهلل  ر ني ك رب :رغب   ف رج ، حاقب: )( ِ)
 .(ِّٖٕ( جملل  الطلذم، كَملب ادلنملقب، حملب لنملقب احلم  كاحلم ، حاقب: )ّ)
 .(ُٖٕٔ( لمند  محد، حاقب )ْ)
 .(ِّٖٔحاقب: ) ، ر ني ك رب ( جملل  الطلذم،كَملب ادلنملقب، حملب يف ل   ب  ي ملب الني يرو اهللٓ)
 .(ّٕٕٔ( ي  ح ال خملرم، كَملب ادلنملقب، حملب لنملقب فملطما، حاقب: )ٔ)
 ( كقملؿ  حأل   مو: دذا اديي ام  غايب.ُّٖٖ( جملل  الطلذم، كَملب ادلنملقب، حملب لنملقب   مللا ح  زيد، حاقب: )ٕ)
 .(ُٕقب: )( ي  ح ال خملرم، كَملب ا ؽلملف، حملب   لا ا ؽلملف اب اع الملر، حا ٖ)
 .ِٖ-ِْ/ِ( كَملب الشىمل لر ملآُ   ملض ٗ)
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ػػػنىاه يف ًإحٍػػػػاىاًد بى كىالوػػػًذي ى لىعىػػػنيي ًإٍذ قىػػػملليألا لً ىػػػأٍلًلً ٍب ًإ وػػػمل حػيػػػاىبءي ًلػػػٍنكيٍب كىشلوػػػمل بػىٍع يػػػديكفى ًلػػػٍ  ديكفً  نػىنىػػػمل اىمى ا حػى ػٍ ػػػٍب كىحىػػػدى  الروػػػنًي كىىىٍا ىػػػمل ًحكي
نىكيبي  ًلنيألا حمللرونًي كىٍادى ي  كىحػى ػٍ ٍْ ا اىمو بػي اكىةي كىاٍل ػىٍغمىملءي  ىحىدن  .[ْ]ادلمَ نا: ((اٍلعىدى

ًلًن ى كىلىػػٍ  يػىٍىعىػػٍ  ذىلًػػ ى فػىرىػػٍ  ى ًلػػ ى  َ يػىَوًخػػذً )): كقػػملؿ بعػػملُف ٍْ ػػ ػػملًفاًي ى  ىٍكلً ىػػملءى ًلػػٍ  ديكًف اٍلمي ًلنيػػألفى اٍلكى ٍْ الروػػػنًي يف  اٍلمي
ءو ًإَو  ىٍف بػىَػو يألا ًلنػٍ يٍب بػي ىملةن كىػليىُذريكيبي  ٍُ  .[ِٖ]بؿ  مااف: ((ٍلمىاًل ي الرونيي  ػىٍىمىنيي كىًإُفى الرونًي ا  ى

ػػمل الوػػًذي ى بلىنيػػألا َ بػىَوًخػػذيكا  ىػػديُكم كى ىػػديكوكيٍب  ىٍكلً ىػػملءى بػيٍر يػػألفى إًلىػػٍ ً ٍب حًػػملٍلمىألىدوًة كىقىػػٍد كى )): ك يمػػملن  ػػملءىكيٍب يىمل ىيػُّ ى ىىػػايكا ِبىػػمل جى
ًلنيػػألا حمللروػػ ًلػػ ى  ٍْ ػػً  ًرُ كىاحًٍَغىػػملءى لىٍاآىػػملِت بيًمػػاُّكفى احلٍىػػُ  ؼليٍاًجيػػألفى الاو يػػألؿى كىًإيوػػملكيٍب  ىٍف بػي ػػملدنا يف  ى ػػاىٍجَيٍب ًج ى نًي رىُحكيػػٍب ًإٍف كينػػَيٍب يى

لػ   كغ دػمل [ُ]ادلمَ نا: ((ءى الموً   ً إًلىٍ ً ٍب حملٍلمىألىدوًة كى ى ىمل  ىٍ رىبي ِبىمل  ىٍيىىٍ َيٍب كىلىمل  ىٍ رىنَيٍب كىلىٍ  يػىٍىعىٍرنيي ًلٍنكيٍب فػى ىٍد آى و  ىألىا
 .اخيملت ك  ة

كمػمل ركل  ػ  زيػد حػ  َملحػت رآػُ اهلل  نػني ،  كل    لملت زل َػني  شػا  ػنَني حػ  النػملس ِبخَرػف طػاؽ النشػا
، َسػػ  لنػػمل اػػدي مل ف ى ػػني اػػم ي رغػػني غػػ   ا اهلل الػػاءان  موػػ»ي ػػألؿ: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  َسعػػت ر ػػألؿ اهلل:   ػػني قػػملؿ

حػػ  َملحػػت ااػػديي زيػػد »: قػػملؿ  حػػأل   مػػو، «ني لػػ   حى  ػػنيكرب امللػػ  ف ػػ، فػػاب امللػػ  ف ػػني إُف لػػ  دػػأل  ف ػػني لنػػني
   .(2)«اديي ام 

َيألا  ىػػٍ  حىػػيًن ًإٍ ػػاىاًِ  ى  ،حػىُرغيػػألا  ىػيُن كىلىػػأٍل بيىػػان » :قىػػملؿى يػػرو اهلل  ر ػني ك ػػرب  حٍػػً   ىٍمػاوك  ىفو النوػػًيو  اهللك ىػٍ   ىٍ ػػًد  ػُد كىاى
ا فػىرٍ  ،كىَى اىاىجى  ُو ليَػىعىُمدن  .(1)« ىَى ػىألو ٍ لىٍ عىدى ي ًلٍ  النوملرً كىلىٍ  كىذىبى  ىرى

 

                                                 
 .(ِٔٓٔ( جملل  الطلذم، كَملب العرب، حملب لمل جملء يف احلي  رو ب ر غ الممملع، حاقب: )ُ)
 .(ُّْٔ( ي  ح ال خملرم، كَملب  املديي اع   ملء، حملب لمل ذكا    حين إ ااِ  ، حاقب: )ِ)
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 :نماذج حية لمحبة ا  والرسول من حياة الصحابة: تاسعاا 
ك ػػ   ،غمليػػا الَم ػػ  يف لشػػملدد    مػػايػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  النػػي ل ػػد ز ػػ  الالػػ ملحا رآػػُ اهلل  ػػن ب زل ػػا

 :فم  ذلكب. ظلملذج  طاة عض  عاض ل ،جر را

كدلػمل حعػي ر ػألؿ  ،ك   حكػا رآػُ اهلل  نػني ق ػ  ال ع ػا يرو اهلل  ر ني ك ػرب ألؿ شِت الالداقا ح  الا  -ُ
كمػػمل   ،الػػذم حػػملدر دكف برعػػ ب حملب ػػملع يػػدي ني، كػػملف  كىؿ لػػ  ا ػػَجملب لػػني لػػ  رجػػملؿ قأللػػنييػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   اهلل

لػني ك ػألة إَ  لمل  اآت ا   ـ  رو  اد إَ كمل ػت»قملؿ: يرو اهلل  ر ني ك رب  جملء يف اديي    داياة  ف الني
 .(2)«فس ني َف يَرع ب يف قأللني ، حأل حكا

ف ػػد قػػملـ  ،يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب كقػػد آػػاب  حػػأل حكػػا الالػػدي  رآػػُ اهلل  نػػني  ركع اعل رػػا يف اػػب الا ػػألؿ
كقػد يػألر ال ػابف دػذا ادلألقػف العج ػب الىايػد . ا ي بَا   رو  ىمني  ند ادل ملل  ،ِبألاقف جر را  ند كقعا اذلجاة

ػنيي الوػًذي ى كىىىػايكا َىػملًيى اٍَػنػىػٍ ً ًإٍذ عليىػمل يف اٍلغىػملًر ًإٍذ يػى )): يف قأللني بعملُف  يػألؿي ًلالىػملًاً نًي َ ًإَو بىناليػايك ي فػى ىػٍد  ىالىػاى ي الروػنيي ًإٍذ  ىٍياىجى
ػػمل  ػػًك نىَىنيي  ىرىٍ ػػنًي كى ىيوػػدى ي جًبينيػػألدو َفىٍ بػىاىٍكدى ِى زىؿى الروػػنيي  ى ُى  ىٍػػزىٍف ًإفو الروػػنيى لىعىنىػػمل فىػػ ػػاي الروػػنًي ًدػػ ًرمى ػػاى الوػػًذي ى كىىىػػايكا المُّػػٍىرىو كىكى ًرمى كىجىعىػػ ى كى

 .[َْ]الَألحا: ((اٍلعيٍر ىمل كىالرونيي  ىزًيزه اىًك به 

 ملبػػػػب اهلل  ػػػػز كجػػػػ   دػػػػ  اعرض   عػػػػمل يف دػػػػذ  اخيػػػػا غػػػػ     حكػػػػا الالػػػػدي  رآػػػػُ اهلل »: قػػػػملؿ الشػػػػعي
 .(1)« نني

إُف الغػػملر جعػػ  ؽلشػػُ حػػ  يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب    لػػ  ر ػألؿ اهللكركم   ػػني اػػ  ا طرػػ»: كقػملؿ ال غػػألم  يمػػمل
 ذكػػا الطرػػب : قػػملؿ ؟لمللػػ  يػػمل  حػػمل حكػػا: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ف ػػملؿ لػػني ر ػػألؿ اهلل، يديػػني  ػػمل ا كلػػ  يرىػػني  ػػمل ا

لكمل ػ  يػمل ر ػألؿ اهلل اػم   ػَِبئ : إُف الغػملر قػملؿ فرمػمل ا َ  نػمل، مث  ذكا الايد فِلشُ ح  يدي ، فِلشُ يرى 
كالػػذم  ىمػػُ ح ػػد  لَرػػ  الر رػػا يػػ  لػػ  بؿ : قػػملؿ  مػػا. فنػػزؿ ا ػػزؿ يػػمل ر ػػألؿ اهلل: فػػدي  فمل ػػَِب   مث قػػملؿ، غػػملرال

 .(1)« ما

ػاى حٍػ ى  :ي ػألؿ زىيٍػد حٍػ   ىٍ ػرىبى  ىػٍ   ىحً ػنًي قىػملؿ ،كل   ركع ال ال  ل  ا ملبػني لػمل اػدث يف غػزكة ب ػألؾ ٍعػتي  يمى َسًى
اٍل ػىػأٍلـى  ىٍ ػً  ي  :فػى يٍرػتي  ،فػىألىافىػ ى ذىلًػ ى ً ٍنػًدم لىػملَن  ، ىٍف  ػىَىالىػدوؽى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهلل ىلىاى ىػمل رى يػألؿي » :اخلٍىطوملًب يػى يألؿي 

ػػ ػىٍ َينيي يػىأٍللنػػمل  ؟لىػػمل  ىحٍػ ىٍ ػػتى ًعىٍدرًػػ ى  :يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللفػى ىػػملؿى رى يػػألؿي  ،فىًجٍ ػػتي حًًناٍلػػًف لىػػملِف  :قىػػملؿى  ، ىحىػػمل حىٍكػػاو ًإٍف  ى
 ،كىرى يػػأللىنيي  اهلل ىحٍػ ىٍ ػػتي ذلىيػػٍب  :قىػػملؿى  ؟لىػػمل  ىحٍػ ىٍ ػػتى ًعىٍدرًػػ ى  ،يىػػمل  ىحىػػمل حىٍكػػاو  :فػى ىػػملؿى  ،كى ىبىػػو  ىحيػػأل حىٍكػػاو ًحكيػػُ  لىػػمل ً ٍنػػدى ي  ،رىػػنيي ًل ػٍ  :قػيٍرػػتي 

                                                 
 .ٖٓٓ/ٖ   اح  لمعألد رآُ اهلل  نني، ين ا: جملل  اعيألؿ َح  اعَ  ( ركا  رزي ، كالديرمُ ِبعنمل  يف لمػند الىادكس ُ)
 .ِِٖ/ ِ( لعملَف الَنزي  لر غألم ِ)
 .ِّٖ/ِلعملَف الَنزي  لر غألم ( ّ)
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ا اهللكى  :قػيٍرتي  ءو  ىحىدن ٍُ ا اىًدييه اىمى ه يىً  حه  :قىملؿى  .«َى  ىٍ ً  ينيي ًإُفى  ى دىذى
(2). 

كالػػذم حع ػػ  حػػملحل    ػػ ـ    طمللػػب كػػملف  قػػا »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  قػػملؿ لرنػػي ككػػذل  ركم  نػػني   ػػني
 .« ف إ  ـ    طمللب كملف  قا لع ن كذل   - يعين  حمل   حمل ق ملفا - لع ين ل  إ  لني

 ف بمػػرب  اػػب إِف لػػ   ف » :قػػملؿ لرع ػػملس رآػػُ اهلل  نػػني - رآػػُ اهلل  نػػني - كضلػػأل   ػػ   مػػا حػػ  اخلطػػملب 
 .  (1)«يرو اهلل  ر ني ك رب  ف ذل   اب إُف ر ألؿ اهللع ؛يمرب اخلطملب

ُو يف ييػٍ  ىًَنًي كىلىمللًػنًي  ىحىػمل حىٍكػاو »: يرو اهلل  ر ني ك رب  اهلللذل  قملؿ رى يألؿي  كىلىػأٍل كيٍنػتي  ،ًإفو ًلٍ   ىلىُ  النوػملًس  ىرىػ
َّتوىٍذتي  ىحىمل حىٍكاو ًإَو ييرو  ًر  ن ًلٍ   يلوًي َى ا يى ـً ليَوًخذن ٍ  ى و يف اٍلمىٍمًجًد يىأٍليىاه ًإَو يىأٍليىاي  ىً  حىٍكاو  ،اى اٍ ً  .(1)«َى يػى ػٍ ى ى

ػملـو قىػملؿى  اهللكمػمل جػملء  ػ   ىٍ ػدى   رآػُ اهلل  نػني ككذل  قالا  ما يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كينوػمل لىػ ى النوػًيُ   :حٍػ ى ًدشى
ػاي كىديألى بًيذه حً ىًد  يمىاى ٍحً  اخلٍىطوػملًب فػى ىػملؿى  ءو ًإَو ًلػٍ   ػىٍىًمػُ اهلليىػمل رى يػألؿى  :لىػنيي  يمى ٍُ ػ ى ٍػتى  ىاىػبُّ ًإِفىو ًلػٍ  كيػُ   ى فػى ىػملؿى  ،عى

ػػبو إًلىٍ ػػ ى ًلػػٍ   ػىٍىًمػػ ى »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  النوػػًيُّ  ػػمو  ىكيػػألفى  ىاى ػػاي  ،«َى كىالوػػًذم  ػىٍىًمػػُ حً ىػػًدً  اى فىًس وػػنيي  :فػى ىػػملؿى لىػػنيي  يمى
ىٍ تى  ىاىبُّ ًإِفىو ًلٍ   ػىٍىًمُ فػى ىملؿى النوًيُّ  اهللاٍخفى كى     .(2)«اٍخفى يىمل  يمىاي » :يرو اهلل  ر ني ك رب  عى

ػملفي ًإُفى  :َسىيػاىةى قىػملؿى  ؾ كمػمل ركل  ىٍ ػد الػاومٍحىً  حٍػ ي يف غػزكة ب ػأل رآػُ اهلل  نػني ككذل  قالا   مػملف  -ّ ػملءى  يٍ مى جى
ِىلٍ يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  النوػػًيُ  ػػزى  ،ًف ًدينىػػملرو حًػػ ػػاى ًلػػٍ  ًكَىػػملً  يف كيُمػػنًي ًاػػ ى جى و ػػملفى يف لىأٍلًآػػ و بيى ػػ ي حٍػػ ي كىاقًػػ و كىكى قىػػملؿى احلٍىمى

ػمل يف ًاٍجػاًً  كىيػى يػأل يرو اهلل  ر ػني ك ػرب  فػىاى ىٍيتي النوًيو  :قىملؿى  ىٍ دي الاومٍحى ً  ،جىٍ رى اٍلعيٍماىًة فػى ػىٍن ػيايدىمل يف ًاٍجاً ً  لىػمل » :ؿي يػي ىُر ػي ى
ا اٍلألىٍجنيً  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو ،لىاوبػىٍ ً  «آىاو  يٍ مىملفى لىمل  ىًم ى حػىٍعدى اٍل ػىأٍلـً  ا اىًدييه اىمى ه غىاًيبه ًلٍ  دىذى دىذى

(3).   

ك ػػ   ك ػػف كػػملف  .يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب ككػػذال  قالػػا  رػػو  نػػد اذلجػػاة ا ػػي  ػػملـ  رػػو فػػااش النػػي -ْ
د ػمل ،كملف كاهلل  اب إل نمل لػ   لألالنػمل»: قملؿ ؟ك رب  يرو اهلل  ر ني ا كب لا ألؿ اهلل كلػ   ،ك ل ملبنػمل ،كبحملِنػمل ،ك َك

   .(4)«ِملء ال ملرد  رو ال مادل

  ل ػػو اعا ػػا زلمػػدان  كاطاحػػمل ! غػػدان »: ! ف ػػملؿ«كااز ػػمل »: كدلػػمل ااَمػػا حػػ ؿ رآػػُ اهلل  نػػني  ػػملدت الا بػػني -ٓ
 .  (5)«كازحني

ككػملف ؽلمػ  ، يػأـل  اػديػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  دافع   ػ  النػيك لمل طر ا ح     ػد اهلل ف ػد كػملف لػ  ادلػ -ٔ
                                                 

 .(ّٕٓٔجملل  الطلذم، كَملب ادلنملقب، حملب لنملقب    حكا ك ما، حاقب: )( ُ)

 .ِِ/ِكَملب الشىمل لر ملآُ   ملض ( ِ)

 .(َّْٗدلنملقب، حملب دجاة الني يرو اهلل  ر ني ك رب ك ي ملحني، حاقب: )ي  ح ال خملرم، كَملب ا( ّ)

 .(ِّٔٔحاقب: ) ،ي  ح ال خملرم، كَملب اعؽلملف كالنذكر، حملب: ك ف كمل ت ؽل  الني يرو اهلل  ر ني ك رب( ْ)

 .(َُّٕ( جملل  الطلذم، كَملب ادلنملقب، حملب يف لنملقب   مملف رآُ اهلل  نني ، حاقب: )ٓ)
 .ِِ/ ِ ملض ( الشىمل لعٔ)
 .ِّ/ ِ( الشىمل لع ملض ٕ)
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 الالملح  رو يد  ام يملرت كمللغاحملؿ ك رت.

ُى : كممل جملء يف احلديي يػرو اهلل  ر ػني  لىمومل كىملفى يػىأٍلـي  يايدو ا ٍػ ىزىـى النوملسي  ىػٍ  النوػًيُ  : ىٍننيي قىملؿى  اهللي  ىٍ   ى ى و رىًآ
ػػاى حػىػػٍ ى  ،ك ػػرب ٍم النوػػًيُ  كى ىحيػػأل طىٍر ى ػػاى رىجيػػ ن رىاًل نػػمل  ،رليىػػأُلبه حًػػنًي  ىرىٍ ػػنًي ً ىجىىىػػاو لىػػنيي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  يىػػدى ػػملفى  ىحيػػأل طىٍر ى كىكى

ػػًديدى اٍلً ػػدُ  َنػػمل ، ى ػػٍ ً  ىٍك َى ى ػػملفى الاوجيػػ ي ؽلىيػػاُّ لىعىػػنيي اجلٍىٍع ىػػاي ًلػػٍ  النوٍ ػػً  فػى ػى يػػألؿي  ،يىٍكًمػػاي يػىأٍللى ًػػذو قػىأٍل ى ػػاى ا ٍ  :كىكى  ،شيػػٍادىمل ًعىً  طىٍر ى
ِىً   ىٍ تى كى يُلُ َى بيٍشػًاٍؼ يياًلػ  ي ى  اهلليىمل  ىًيو  :فػى ػى يألؿي  ىحيأل طىٍر ىاى  ،يػىٍن ياي ًإُفى اٍل ىأٍلـً يرو اهلل  ر ني ك رب  فىِىٍ اىؼى النوًيُّ  ًح

ملـً اٍل ىأٍلـً     .(2)«ضلىٍاًم ديكفى ضلىٍاًؾى  ، ىٍ به ًلٍ  ً  ى

ءى  :قػىٍ  و قىملؿى  ىٍ  :  يمملن     .(1)«يػىأٍلـى  يايدو يرو اهلل  ر ني ك رب  كىقىو ًاىمل النوًيو  ،رى ىٍيتي يىدى طىٍر ىاى  ى و

فػىػنػى ىضى  ،ًدٍر ىػملًف يػىػأٍلـى  يايػدو يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كىملفى  ىرىو النوًيُ   :لمل جملء  ىٍ  الزُّحػىٍ ً ٍحً  اٍلعىألواـً قىملؿى  ك يمملن  -ٕ
ػػاى  ىٍَىػػنيي فىالىػػًعدى النوػػًيُّ  ،اىًة فػىرىػػٍب يىٍمػػَىًط ٍ ًإُفى الالوػػخٍ  ػػمو اٍ ػػَػىألىل  ىرىػػو الالوػػٍخاىةً يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  فىِىقٍػعىػػدى طىٍر ى  ، ىرىٍ ػػنًي اى

ٍعػتي النوػًيو  :فػى ىملؿى  ػاي » :يػى يػألؿي يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  َسًى ػًدييه اىمىػ ه  :قىػملؿى  ىحيػأل ً  مىػو « ىٍكجىػبى طىٍر ى ا اى ػذى غىاًيػبه َى كىدى
 ػىٍعاًفينيي ًإَو ًلٍ  اىًديًي زليىموًد ٍحً  ًإٍ  ى ى 
(1)  . 

ػػاي »: قػىأٍلليػػنيي »: قػػملؿ يػػملاب الَ ىػػا ػػبى طىٍر ى رًػػنًي  « ىٍكجى ػػمل لًنػىٍىًمػػنًي حًعىمى ٍػ ىَػى ى ٍعػػ ى  ى وػػنيي  َى ػػمل يف رًكىايىػػاو ، كىاٍلمى  ىٍم اجلٍىنوػػاى كىمى
ا  ىٍك ِبىمل فػىعى ى يف ذىًل ى اٍل ػىػأٍلـً  ػملطىاى حًنػىٍىًمػنًي يػىػأٍلـى  يايػدو  دىذى ػمل  ،يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب اهللكىفىػدىل ًاىػمل رى يػألؿى  ،، فىًس وػنيي يى كىجىعىرى ى

ا يف اٍلًمٍاقىملةً  ،كىجياًحى  ًى  ي جىمىًد ً  ،ًكقىمليىان لىنيي اىمو طيًع ى حً ىدى نيً     .(2)«اىمو  يروٍت يىدي ي حًً ٍم و كىالىىملً  ى ًجاىااىان كىذى

يػرو اهلل  ر ػني  ككملف يمللد ح  لعداف الك  ُ َ يِكم إُف فااش إَ دأل يذكا ل   ألقني إُف ر ػألؿ اهلل -ٖ
طػملؿ  ػألقُ  ،كإلػ  ب ػلػ  قرػي ،دب  يرُ كفالػرُ» :كي ألؿ ،كإُف  ي ملحني ل  ادل ملجاي  كاع الملر يمم  بك رب 
 .  (3)ام يغر ني النأـل ،«فعج  رب ق مُ إل   ،إل  ب

يػرو اهلل  كزكج ػمل يػأـل  اػد لػ  ر ػألؿ اهلل ،ك يألدػمل ، ف الا ة لػ  اع الػملر قَػ   حألدػمل ؽإ  ملك   اح   -ٗ
 :قمللػت ،«دػأل  مػد اهلل كمػمل   ػ  يػ ان » :قػمللألا ؟«يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  لمل فع  ر ألؿ اهلل»: ف مللت ، ر ني ك رب

   .(4)«ك  لال  ا حعدؾ جر »: فرممل ر بني قمللت ،« ر  ني ام    ا إل ني»

 .ف ام حنمل  ف   َدم اب، نمملذج الااِعا ل  ا ملة الال ملحا رآألاف اهلل  ر  ب   ع ف ذ  حعض ال

 إف الَش ػني حػمللكػااـ ف ح فَش  ألا إف َف بكأل ألا ل ر ب
                                                 

 .(ُُّٖ( ي  ح ال خملرم، كَملب ادلنملقب، حملب لنملقب    طر ا، حاقب: )ُ)
 .(َّْٔ، حملب: إذ علت طملِىَملف لنكب، حاقب: )ادلغملزم( ي  ح ال خملرم، كَملب ِ)
 .(ُِٗٔ( جملل  الطلذم، كَملب اجل ملد، حملب لمل جملء يف الدرع، حاقب: )ّ)
 .)ط عا دنديا( ِٖ -ِٕ/  ّاح جملل  الطلذم، لرم ملركىألرم، (  ىا اعاألذم  ْ)
 .(ُِ/ِ( كَملب الشىمل لر ملآُ   ملض، )ٓ)
 .(ِِ/ِ( كَملب الشىمل لر ملآُ   ملض، )ٔ)
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 التجاوز في المحبة:: عاشراا 
 ػا ك ف بنشػِ دػذ  اة، ف َمح شلمل      ف زل ا لمل  ألل اهلل َحد  ف بكألف  دىن درجا ل  زل َني ب ملرؾ كبعػملُف

كدػػذا . ك م ِػػملكز ذلػػذا فس ػػني يعػػد يد ػػمل يف  نالػػا الع ألديػػا اع  ػػب كدػػأل احلػػب، كفػػ  لػػااد اهلل لَكػػألف يمػػأل مل لػػني
 :لن مل، الَجملكز يف يألر لَعددة

:  ف بعرأل زل ا ا  مػملف دلػمل  ػألل اهلل  رػو زل َػني هلل ،  ك بكػألف لمػملكيا ذلػمل فػملعكُف ذكػات يف دػذ  اخيػا -ُ
ىػملرىةه َّتىٍشىػأٍلفى كىمىػملدىدى  قيٍ  ًإٍف كىملفى بحىملؤيكيبٍ )) ػمل كىًِ مل كىلىمىػملًك ي كى ىحٍػنىملؤيكيٍب كىًإٍيألىا يكيٍب كى ىٍزكىاجيكيٍب كى ىًش ىبيكيٍب كى ىٍلػألىاؿه اقٍػَػىاىفٍػَيميألدى

ػػػػبو إًلىػػػػٍ كيٍب ًلػػػػ ى  ٍِِتى ال بػىٍاآىػػػػأٍل ػى ىمل  ىاى ػػػػمو يىػػػػ ػػػػً  ًرنًي فػىَػىاىحواليػػػػألا اى ػػػػملدو يف  ى ِىٍلاًً  كىالروػػػػنيي َ يػىٍ ػػػػًدم اٍل ىػػػػأٍلـى الروػػػػنًي كىرى يػػػػأللنًًي كىًج ى روػػػػنيي حًػػػػ
 .[ِْ]الَألحا: ((اٍلىىملً ً  ى 

ادنا ػلًي ُّػأل ػى يٍب كى يػُب الروػنًي كىالوػًذي ى بلىنيػألا  كىًل ى )): كال مل  ا ذكات يف قأللني بعملُف النوملًس لىٍ  يػىَوًخػذي ًلػٍ  ديكًف الروػنًي  ى ػدى
ػػدُّ اي  ػػمل لًروػػنًي(( كدػػذ  اة ػػا العملل ػػا لِ مػػملف إُف دػػذ  الدرجػػا كر ػػمل لػػ  الشػػاؾ حػػملهلل بعػػملُف كمػػمل  ػػ    [ُٓٔ]ال  ػػاة:  ى ى

 .ح مل ني

ْلن  يف قأللػني  ػ  مل ني، يملرجا     لػا ،  ف بكألف اة ا سلمللىا دلااد   ػدي )): كدػُ الػي  ىملدػمل اهلل  ػ  ادلػ ًِى  َ
ًلنيألفى حمللرونًي كىاٍل ػىأٍلـً اخًيًا يػيألىادُّكفى لى ٍ  ػمل يألا بحىػملءىديٍب  ىٍك  ىحٍػنىػملءىديٍب  ىٍك ًإٍيػألىا ػى يٍب  ىٍك  ىًشػ ىبػى يٍب  قػىأٍللنمل يػيٍْ اىملدو الرونيى كىرى يأللىنيي كىلىأٍل كى

   .[ِِ]اجململدلا: اً ؽلىملفى كى ىيودىديٍب ًحايكحو ًلٍننيي((  يٍكلىً  ى كىَىبى يف قػيريألًاًبي 

   .(2)كاة ا اخلملآعا علا ، زل ا اهللكإذا ا َىت دملبملف اة َملف ل  قرب ادلمرب َف ي   إَ   

ك ف ؽلػػنح لػػمل دػػأل لػػ  ، عرػػني يف لنزلػػا اهلل بعػػملُفغلحػػِف يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   ف بعرػػأل حمل  مػػملف زل ػػا ر ػػألؿ اهلل
ػاى    ػني  ىٍ  اٍحً   ى وػملسو : كلذا جملء الَ ذيا الشديد كممل يف قأللني  ر ني الم ـ،يالملِ  اهلل بعملُف كعرب الغ ب ػ ى  يمى َسًى

ٍعػػتي النوػػًيو  : ىٍنػػنيي يػى يػػألؿي  ىرىػػو اٍلًمٍنػػِبىً  اهللي ُى رىًآػػ ػػمل  ىطٍػػاىٍت النوالىػػملرىل احٍػػ ى » :يػى يػػألؿي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  َسًى َى بيطٍػػايكًي كىمى
   .(1)«كىرى يأللينيي  اهللفىًسظلوىمل  ى ىمل  ىٍ دي ي فػى يألليألا  ىٍ دي  ،لىٍاوىى 

يػػرو اهلل  ر ػػني  اهلل ىػػٍ  احٍػػً   ى وػػملسو قىػػملؿى قىػػملؿى رى يػػألؿي : احلػػدييكقػػد هنػػو  ػػ  الغرػػأل  رػػو العمػػأـل كمػػمل جػػملء يف 
رىكيٍب اٍلغيريألُّ يف الُدي ً  ،يىمل  ىيػُّ ىمل النوملسي ًإيوملكيٍب كىاٍلغيريألو يف الُدي ً »: ك رب   .  (1)«فىًس ونيي  ىٍدرى ى لىٍ  كىملفى قػى ػٍ

ػٍ   ىمىػ ن  قيٍ  ًإظلوىمل  ى ىمل حىشىاه ًل ٍػريكيبٍ )): كقملؿ بعملُف ييألاىو ًإِفىو  ىظلوىمل ًإذلىيكيٍب إًلىنيه كىاًاده فىمىٍ  كىملفى يػىٍاجيألا لً ىملءى رىحُػنًي فػىٍر ػىٍعمى
ا  .[َُُ]الك ف: ((يىملحلًنمل كىَ ييٍشاًٍؾ حًًع ىملدىًة رىحنًُي  ىاىدن

                                                 
 .، حَالاؼٖٓ-ٕٓ( الالداقا يف ا طملر الشا ُ لرز  دم، ص:ُ)
 .(ّْْٓلاو، حاقب: ) ( ي  ح ال خملرم، كَملب  املديي اع   ملء، حملب قألؿ اهلل بعملُف: كاذكا يف الكَملبِ)
 (.ِّّٖ( ك لمند  محد: )َِّٗ(  ن  اح  لملجا، كَملب ادلنمل  ، حملب قدر االو الالُ، حاقب: )ّ)
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َك ِف  ،سلػػنيلمػػت ح:  م؛ إظلػػمل   ػػمل حشػػا لػػ ركب: لركىػػملر كغػػ دب دقػػ  يػػمل زلمػػ:  م»: ي ػػألؿ الشػػ خ المػػعدم
 .(2)َك  ندم يزاِ  اهلل ،َك  رب حمللغ ب ، اكا يف ادلر 

ػػملءى الروػػنيي كىلىػػأٍل كينػػتي  ىٍ رىػػبي اٍلغىٍ ػػبى ٍَ ػػَىٍك ػىٍاتي ًلػػ ى )): كقػػملؿ بعػػملُف  قيػػٍ  َ  ىٍلرًػػ ي لًنػىٍىًمػػُ  ػىٍىعنػػمل كىَ آىػػا ا ًإَو لىػػمل  ى
ًلنيألفى المُّألءي ًإٍف  ى ىمل ًإَو  اخلٍىٍ ً كىلىمل لىمويًنى   .[ُٖٖ]اع ااؼ: ((  ىًذياه كىحىًش ه لً ىأٍلـو يػيٍْ

، لػػػػ  سلمللىػػػػا  لاعلػػػػمل كاربكػػػػملب هن  مػػػػمليػػػػرو اهلل  ر ػػػػني ك ػػػػرب   ف بػػػػد ُ زل ػػػػا اهلل بعػػػػملُف  ك زل ػػػػا ر ػػػػأللني -ْ
 .ف ذ  زل ا لز أللا،  ك يف املؿ دكف  يال، كم  غلع  زل َ مل يأللملن يف المنا،  ك ال ملهنممل ل  ن كهنملران 

 دذا لعمام يف ال  ملس حدي  ك  ت بز ب ا ني بعالُ ا لني

  ػػإف اةػب دل  ػلب لط  لأل كملف ا   يملدقمل عطعَني

 ،ل ػ  لػمل  مػب إُف ك ػ  لػ  ادلَالػألف  الػذي  غػادب الشػ طملف ؛كقد كجػد ف ػملت لػ  ادلمػرم  يز مػألف ذلػ 
 ان  ك ب ر ػػػػػد ،  حملاػػػػػنيظػػػػػمل    ف اهلل ،اهلل كر ػػػػػأللني ملكلكػػػػػن ب يمػػػػػَ رألف لػػػػػ  الىػػػػػألاار لػػػػػمل اال ػػػػػ ،يػػػػػد ألف زل ػػػػػا اهلل

إلػػمل لز مػػني   ػػني يزكػػُ الػػنى   ،كيػػال   ػػني يَ ػػاب حػػني إُف اهلل ، شػػ  الالػػألر فك ػػ  لػػن ب غلعرػػني دينػػملن  :فمن ػػمل ؛ع ػػ ف ب
كإلػمل لز مػني  ف الالػألر اجلم رػا ، مث ين رػني إُف   ػملدة اهلل كاػد ، كإلمل لز مني   ني غلم  حذل  قر ني  رػو بدلػُ، كي ذامل

كدػذا  ػ  ، كا ػملد  اػمل، كإلمل َ َ ملد ارألؿ الاب ف  ػمل، م مل ل ملدا اجلمملؿ اعاملدكيمم ، ل ملدا احل  كلشملدد 
 .  (1)ا حلملد

لػػذا  ؛ك ػػ طت لنػػني   ػػ  الَكػػملل ف ،ككػػذل  الػػ عض لػػن ب يػػد ُ   ػػني كيػػ  إُف   رػػو درجػػملت اة ػػا يف اهلل
دػذا فمػملد يف الع  ػدة لػػأل َف ك  ،كحػمللعك  يابكػب   ػ  اةالػػملت ادلن  ػا  ن ػمل يف الشػاع ،َك يالػأـل ،بػاا  فػ  يالػرُ

كاظػػب  رػػو الالػػرألات إُف بيػػػا  يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب عف النػػي ؛حػػ  َف غلػػد راِ َ ػػمل ،يَػػب لن ػػمل َف يػػدي  اجلنػػا
 .ح  بيا كي ا  كيو امل  لَني الال ة. نيا ملب

ػٍت » :م بػيػألييفُى ًف ػنيً كىملفى يػى يألؿي يف لىاىًآنًي الوػذً يرو اهلل  ر ني ك رب   اهللفعىٍ   يـُ  ىرىمىاى  ىفو رى يألؿى  ةى كىلىػمل لىرىكى الالوػ ى
ػػػمل ينيي  « ىؽٍلىػػمل يكيبٍ  ػػػمو لىػػمل يىًىػػػ ضي ًاىػػػمل ًلمى ػػػمل زىاؿى يػى يألذليىػػػمل اى فىمى

كدػػ  حعػػػد دػػػذا ي ػػػألؿ  اػػد  ف الَكػػػملل ف الشػػػا  ا  ػػػملقطا . (1)
 !!  !نين 

ملحلمػػػ  حػػػ  ك  ،كقػػػد  ػػػملدل حػػػذل  حعػػػض الغػػػ ة لػػػ  الالػػػألف ا، ككػػػذل  ال ػػػألؿ  رػػػألؿ ال ػػػملرم بعػػػملُف يف ير ػػػني
 : دػ كقد  مب إل ني قأللنيَّٗكقد قَ  كيرب  نا ، لنالألر احل ج الذم  فم العرمملء حكىا  كقَرني

 ملػمل حد ػػملف اررنػضل  ركا   مل ل   دألل كل   دألل   مل
                                                 

 .ّْٖ( ب م  الكاو الامح  لرش خ   د الامح  المعدم، ص:ُ)
 .ُِٓ/ِ( ين ا إغملَا الر ىملف َح  ال  ب:ِ)
 .(ُِٓٔر ألؿ اهلل، حاقب: ) (  ن  اح  لملجني، كَملب اجلنملِز، حملب لمل جملء يف ذكا لاضّ)



 38 

 (2)ملػػني  حالابنػكإذا  حالػاب نيػػػفػسذا  حالػابين  حالػاب

ككػػ  لػػمل  ػػاا  لػػ   إَ بع نػػملت لرػػذات  ،   ػػا ف ادلألجػػألد كااػػد يف احل كيػػااد حػػني، ككػػذل  ال ػػألؿ حألاػػدة الألجػػألد
كلػػمل ادل ػػملدا الػػي  اادػػمل إَ ل ػػملدا  ،فرػػ   غػػ   يف الكػػألف ،كحػػملدلع  اعكآػػح   ػػني لػػ   دنػػملؾ لألجػػألد إَ اهلل، ا ذل ػػا

كز ػػ ب دػػذ  الطملِىػػا احػػ   ػػا  احلػػملزُ الطػػملُِ ، بعػػملُف اهلل  ػػ  ذلػػ   رػػألا ك ػػ ا، حل   ػػا كااػػدة دػػُ احل   ػػا ا ذل ػػا
 دػ َّٖٔألىف  نا كادل

  :كي ألؿ يف ذل 

 فـعري من المكلــياليت ش دـرب عبــد رب والــالعب
 فـي يكلــت رب أنــأو قل قــذاك حـد فـت عبـإن قل

   .(1)«إف الذي    دكا العج  لمل   دكا غ  اهلل» :كي ألؿ  يمملن 

عػػملُف حػػملِ   ػػ  ير ػػني فػػألؽ اهلل ب فو إ  َ !!كدػػ  حعػػد دػػذا لػػ  آػػ ؿ !! ي ػػمل ا يػػألة كدػػ  فػػألؽ دػػذا لػػ  كىػػا
ػمل يف ً ػَوًا  ىيوػملـو مثيو اٍ ػَػىألىل )): كممل قملؿ بعملُف  ، ا ني فألؽ الممملكات الم   نػى يمى رىػ ى الموػمىألىاًت كىاعىٍرضى كىلىػمل حػى ػٍ الوًذم يى

ِىٍؿ حًػنًي يى ًػ نا اعىٍرضى   الموػمىملًء  ىٍف ؼلىًٍمػفى ًحكيػبي  ى ىًلنػَيٍب لىػٍ  يف )): كقػملؿ بعػملُف [ٗٓ]الىاقػملف: (( ىرىو اٍلعىٍاًش الػاومٍحى ي فىملٍ ػ
ُى زىيألري   .[ُٔ]ادلر : ((فىًسذىا ًد

فعىػػٍ   «يف المػػمملء»: ف مللػػت « يػػ  اهلل» : ػػِؿ جملريػػايػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ككمػػمل جػػملء يف احلػػديي  ف النػػي
ُُ يف اػػػديي طأليػػػ  ك  ػػػرىًم ػػػًب المُّ مل ىػػػٍت ِف جىمل» :ني قىػػػملؿى ف ػػػليعىملًكيىػػػاى حٍػػػً  احلٍىكى ػػػدو كىاجلٍىألوا ً وػػػاً كىكى ػػػمل ِف ًق ىػػػ ى  ياي  ،رًيىػػػاه بػىٍا ىػػػو غىنىمن

ػػػمل ،فىملطورىٍعػػػتي ذىاتى يػىػػػأٍلـو  ػػػملةو ًلػػػٍ  غىنىًم ى ػػػبى ًحشى ػػػىيألفى لىًكػػػيُن  ،فىػػػًسذىا الػػػُذيبي قىػػػٍد ذىدى ػػػمل يىٍِ ى ػػػفي كىمى ـى ب ى ػػػ ه ًلػػػٍ  حىػػػيًن بدى كى ى ىػػػمل رىجي
ٍكَػي ىمل يىكوان  ُو هلل  ر ني ك رب يرو ا اهللفىِىبػىٍ تي رى يألؿى  ،يىكى ػمل اهلليىػمل رى يػألؿى  :قػيٍرتي  ،فػىعى وبى ذىًل ى  ىرى  :قىػملؿى  ؟ ىفىػ ى  يٍ ًَ ي ى

ًٍَِيًن ًاىمل»  ،«اهلل ى ٍػتى رى يػألؿي » :قىمللىػتٍ  ،«لىػٍ   ى ىػمل» :قىػملؿى  ،«يف الموػمىملءً » :قىمللىػتٍ  «اهللي  ىيٍػ ى » :فػى ىػملؿى ذلىىػمل ،فىِىبػىٍ َيػنيي ًاىػمل ،«ا
ًلنىاه  ىٍ ًَ ٍ » :قىملؿى  ٍْ  .  (1)« ىمل فىًس ػو ىمل لي

، إف اهلل  ػػػز كجػػػ  فػػػألؽ  ا ػػػني»:   ػػػألؿ - كالَػػػملحعألف لَػػػألافاكف - كنػػػمل: ككرد  ػػػ  المػػػرف  ف اعكزا ػػػُ قػػػملؿ
ْل  ِبمل كردت حني المنا ل  يىملبني  .  (2)«ك 

 .(3)«َ ؼلرأل لنني  ُء، اهلل يف الممملء ك رمني يف ك  لكملف»: كقملؿ ا لملـ لملل  رمحني اهلل

                                                 
 .ُٖ( ا   ا الالألف ا، لردكَألر زلمد ح  رح   ادلديرُ ص:ُ)
 .ُٗ( ا   ا الالألف ا، لردكَألر زلمد ح  رح   ادلديرُ ص:ِ)
 .(ّٕٓ( ي  ح لمرب، كَملب ادلمملجد كلألاآ  الال ة، حملب:  او الك ـ يف الال ة، حاقب: )ّ)
 .ُّْ/  ُ( لعملرج ال  ألؿ لر كمُ ْ)
 .ُْْ/ ُ لعملرج ال  ألؿ لر كمُ( ٓ)
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؟ «كقدربػػني ك رمػػني حكػػ  لكػػملف، حػػملِ  لػػ  ير ػػني ،اهلل فػػألؽ المػػمملء المػػملحعا  رػػو  ا ػػني»:  محػػد كق ػػ  لِلػػملـ
 .  (2)«َك ؼلرأل  ُء ل   رمني، دأل  رو  ا ني،  عب»: قملؿ

كػػذا َملحػػت لػػني العرػػأل كالىألق ػػا حمللكَػػملب كالمػػنا كإ ػػملع ادل ِكػػا كاع   ػػملء كادلا ػػر  »: ي ػػألؿ احلػػملفظ احلكمػػُ
 ملل ػػمل  رػػو  ، رػػو  ا ػػني فػػألق ب لمػػَأليملن  -  م - ) رػػو   ػػملد (،   المػػنا كاجلممل ػػاك ب ػػمل  ب  رػػو احل   ػػا لػػ   دػػ

كاعدلػػا ، َ َّتىػػو  ر ػػني لػػن ب يملف ػػا ،كيػػال ااكػػمل ب ك ػػكنمل ب ،كيمػػم   قػػألاذلب ،يعرػػب   مػػملذلب، لػػن ب حملِنػػملن  ،ير ػػني
ب ادلمػػَ  ما كالىطػػا المػػر ما كال رػػأل ، ذلػػ  لػػ  الكَػػملب كالمػػنا  ك ػػا لػػ   ف  الػػو ك جػػ  لػػ   ف بمَ الػػو  رػػو

 .  (1)«رل أللا  رو ا قاار حذل  َ بنكا 

ادلنزلػػػػػا ك  ػػػػػ   دػػػػػ   ،ك  ػػػػػ  كَ ػػػػػني ،كحملجلمرػػػػػا فجم ػػػػػ  ر ػػػػػ  اهلل  رػػػػػ  ب الالػػػػػ ة كالمػػػػػ ـ»: كي ػػػػػألؿ  يمػػػػػملن 
ْلين  د  اعرض ل  اجل  كا     ب ملع ر ػ  اهلل ،الممملكات ك  ػ  الىطػا المػر ما كال رػألب ادلمػَ  ما الػي َف  ،كل
َن  ؛ملط   ػػػ  دين ػػػملَِر ػػػمل الشػػػ  َن    ع ػػػمل  ػػػملددة اػػػمل  ف يملل  ػػػمل كفملطادػػػمل كلع ألددػػػمل الػػػذم بِذلػػػني كبىػػػزع إل ػػػني  كل ػػػمل
كدػأل يعرػب  ،لػ  سلرألقملبػني حملِنػملن  ،ا ػَألل  رػو  ا ػني ، ػملؿ  رػو   ػ  ير ػني ،دػأل فػألؽ كػ   ػُء ،كرد ملن  كبد أل  رغ ملن 

 .(1)« ر ني يملف ا وَ ؼلى ،ألاذلبك    ب ر مل ب ك ا ،كيال ااكمل ب ك كنمل ب ،كيمم   قألاذلب ،  مملذلب

 رػو دػذا ف ػد اكمػألا ل ػأـل  ػألح  كحنػملءن  ؛فجم   اعديملف ال ملطرا  نددب ا ، ككذل  ال ألؿ حألادة اعديملف 
ن   حملدلعافػػا كا ؽلػملف عف اهلل   ؛عهنػػب   ػدكا اهلل يف يػألرة لػ  الالػػألر ؛ك هنػب  رػو اػ  ،كفا ػألف ك  ػ  ادلشػاك  كالػأَل

 .)لعملذ اهلل(.   د اهلل دف   ك كألك ملن   ك إ ممل ملن   ك  جاان  اجاان  دى  ى  ك  ى  فم    د ينمملن  ،ك   ُء

َْء زل ا اهلل، كغ دمل ل  بادملت كيز   ت ك قملكي  فمل دة ك  ة  رػو الألجػني   ز كج  ف مل بال د  ا  ألا د
مػػمل حػػ  ادلشػػاق  كال عػػد ح ػػن ب كحػػ  ا ؽلػػملف ك، حػػ  دػػب لاقػػألا لػػ  الػػدي  كمػػمل ؽلػػاؽ المػػ ب لػػ  الال ػػا ؛ َ،ادلشػػاكع
كي  َنػمل ،  الػمنمل اهلل ك  ػ  ادلمػرم  لػ  دػذ  الز دقػا، فرػ  يػديرألا اجلنػا اػم يرػع اجلمػ  يف  ػب اخل ػملط، كادلغاح 

 .إُف  ف يِب نمل ال    الالملٌف  رو ا ؽلملف الال  ح  رو    دة المرف

 

                                                 
 .َُٓ-ُْٗ/ ُ( ادلاج  المملح :ُ)
 .َُٗ/ ُ( ادلاج  المملح :ِ)
 .ُّْ/ ُ لعملرج ال  ألؿ لر كمُ(ّ)
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 الداعية والمربي ومحبة ا  : الحادي عشر
كمػػمل  ػػ   مل ا لػػملـ احػػ  ال ػػ ب   ؛ دػػُ ال ملِػػد لع ألديػػا ا  مػػملف يف دػػذ  احل ػػملة ػػ  ت ا  ػػملرة إُف  ف زل ػػا اهلل

كاجلنملاػػػػملف اخلػػػػألؼ ، فػػػػمللا س زل ػػػػا اهلل، فمل  مػػػػملف يف لمػػػػ   يف دػػػػذ  احل ػػػػملة كمللطػػػػملِا لػػػػني ر س كجنملاػػػػملف، رمحػػػػني اهلل
َْء النػملس إُف  ػملا ، كالاجملء ، النجػملة بع ػب  نػد  زل ػا اهلل بعػملُف كر ػأللني َك     ف ادلا  كالدا  ا كدػأل ي ػألد دػ

َن   :كل  ذل ، كيف لم بني الطحأليا كالد أليا، كب  ا دذ  اة ا  رو  رألكني يف احل ملة إ مل

، َك ي  ت  رو لن جػني إَ ِب  ػا لػ  يػد أل إل ػني، َ ؽلك   ف يم  ا  مملف  رو لن ملج َ يكألف َملحَمل  ر ني
فك ػػف يػػد أل إُف  ػػُء كدػػأل ، كادل مػػا اجلر رػػا، أل ي ػػأـل اػػذ  الػػد ألة الع  مػػاكيمَشػػعا ذلػػ  كدػػ، كيػػا  النشػػِ  ر ػػني
 .عف اةب دل  ػلب لط  ، لطدد يف ا ني

، فػ  ينػػملقض  مرػني د ػػملكا ، كيف ق مللػني ِب مَػني الطحأليػػا،  ف ي  ػا دػذا احلػػب  رػو إي يػػني يف  مرػني الػػد ألم
كى ػيػاى *  يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بىلىنيألا ًَفى بػى يألليألفى لىػمل َ بػىٍىعىريػألفى )): ك رألكني  قألالني،كقد جملء الَِك د  رو دذا ادلع  يف قأللني بعملُف

 .[ّ]الالف: ((لىٍ َنمل ً ٍندى الرونًي  ىٍف بػى يألليألا لىمل َ بػىٍىعىريألفى 

 .كالم ـكلا أللني  ر ني الال ة فمللَنملقض ح  ال ألؿ كالىع    لا  رو آعف اة ا هلل بعملُف 

كالدا  ػا كادلػػا  ، يف   مػا اَقَػداء حملحل  ػب  ر ػػني الالػ ة كالمػ ـ - اهلل كر ػػأللني اػب - إا ػملء دػذا ادلعػ 
كبىػطؽ دػذ  ، فكرممل يع ب دذا احلب يف ال رألب ف ع ب يف المرألؾ ،يرو اهلل  ر ني ك رب    ب اة   هلل كلا أللني

 .ض ح  اعقألاؿ كالَالافملتكبر  بن ني إُف  دـ الَنملق، الن طا    غ دمل حِف دذ  بش  إُف ال  ملت  رو العم 

 ك ، َ  ف يكػػألف احلػػب د ػػألل، ال  ػػملت  رػػو ا ػػَماار اة ػػا يف   ػػ  اعكقػػملت كاعلكنػػا كاعاػػألاؿ كال ػػاكؼ
فملةػب َملحػت يف ل دِػني دلػ   ا ػني َ يكػألف يف اػملؿ دكف ، كرلمل  ػا لرطايػ ، ف ذا سلملد ا لرػنى ، يف كقت دكف بيا

 . ألف كادلعرمألف   ملهنب اهلل ك دددبفر عُ دذا ادلاحألف كالد ملة كادلألج، املؿ
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 :محبة ا  والوقاية من األمراض النفسية: الثاني عشر
فمػ  اكمػا اهلل بعػملُف  ف  اػألاؿ الػد  مل َ ، كالمػاكر كاحلػزف، ا  مملف يف دذ  احل ملة لعاض لألفااح كاعبػااح

ي يَعاض ذلمل ا  مملف  ػألاء كمل ػت كل  ذل  اعلااض كالالعملب ال،  ألاء لألفااد  ك اجملَمعملت، بمَ  ب  رو املؿ
 . لااآمل  مأليا  ك  ىم ا

مليػا اعلػااض  كا  مػملف غلَ ػد يف الألقمليػا لن ػمل ق ػ  الألقػألع ف  ػمل كمػمل غلَ ػد يف   ج ػمل  نػد الألقػألع ف  ػمل ْك
 .كغ دمل، كاَكَ ملب كاخلمألؿ، كال ر  كالىزع، كاخل ملَت كاعكدملـ، كالكاب كالم  ، اذلب كاحلزف: النىم ا ل  

ككػذا لػ     ػب لػمل يعػملًف حػني حعػد الألقػألع ف  ػمل ا َشػعملر ، إف ل     ب لمل يَػألقو حػني ا  مػملف برػ  اعلػااضك 
ف ػملف ، كإؽلمل ػني، ف ػألم ي  نػني حػني، فسذا ا َشػعا الع ػد ذلػ    ػب  نػد  يملل ػني، ك  ب  ِهنمل، ك عل َ مل، زل ا اهلل بعملُف
كمػمل  ف زل ػا اهلل بعػملُف اػملؿ ز ر ػمل ِعػ  الع ػد ،  ملُفكدأل ح د اهلل بعػ، فك  لمل  ألل اهلل بعملُف آع ف،  ر ني لمل  ألا 

كؽلكػػ   ف  ى ػػ  ، ف ػػألرث ذلػػ   ػػجمل ا دلألاج َ ػػمل، ك ػػألف  ر ػػني، يمػػَ   ِبػػمل  ػػألا  فَالػػغا يف   نػػني دػػذ  اعلػػااض
 :بالأليا ذل  يف اعل را اخب ا

  ملدر برػػػ  كا ك ػػػملر لػػػ  ذكػػػا  طػػػملرد لرشػػػ ملط  الػػػي دػػػُ لالػػػ، زل ػػػا اهلل بعػػػملُف بػػػألرث ا ك ػػػملر لػػػ  ذكػػػا
 .اعلااض

 َك ملبػملن  رػو ، كدذا ح     يألرث  جمل ا  ىمػ ا، زل ا اهلل بعملُف بألرث العم  الالملٌف كالمرألؾ ادلمَ  ب
 .كدأل ل   دب لمل ي ملـك بر  اعلااض، دذا الدي 

 اةملب اعيال الي دُ   ب ك   لَرػ  اعلػااض كمللعشػ   ازل ا اهلل بعملُف ِع  ا  مملف يمَالغ    
َْا ف ني.كغ د  مل ف مَ   امل الع د ف  ب

  بػألرث ا ك ػملر يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كزل ػا ر ػأللني ،يرو اهلل  ر ني ك رب ر أللني ازل ا اهلل بعملُف بألرث زل
 .يرو اهلل  ر ني ك رب كا ك ملر لن مل يكىُ ا  مملف علني كممل قد جملء  نني، ل  الال ة كالم ـ  ر ني

   ِك ملر ل كى ػينػىػُزؿي )): قػملؿ بعػملُف، كك لػني  ػىملء لػ  كػ  داء، باديػد ك لػني  ػ  مل نيزل ا اهلل بعملُف بد أل ل
ًلًن ى كىَ يىزًيػدي ال وػملًلًم ى ًإَو يىمىػملرنا ًل ى  ٍْ ػمل النوػملسي )): كقػملؿ بعػملُف [ِٖ]ا  ػااء: ((اٍل يٍابًف لىمل ديألى ً ىىملءه كىرىمٍحىاه لًٍرمي يىمل ىيػُّ ى

ًلًن ى قىٍد جىملءىٍبكيٍب لىأٍلً  ىاه ًلٍ  رى  ٍْ ))قيػٍ  ديػألى : كقملؿ بعملُف [ٕٓ]يأل  : ((ُحكيٍب كىً ىىملءه ًلمىمل يف الالُّديكًر كىديدنل كىرىمٍحىاه لًٍرمي
 .[ْْ]فالرت: لًروًذي ى بلىنيألا ديدنل كىً ىىملءه((

  عف ذدنػػني لشػػغألؿ  ؛فَ ػػألل  نػػد  لألاج ػػا اعلػػااض ،زل ػػا اهلل بعػػملُف ِعػػ  ا  مػػملف َ يىكػػا ف مػػمل  ػػألا
 .   ك غ حشُء  

 ،اػػػم غلػػػد  َادػػػمل الع ػػػ ب يف  ىمػػػني ،كيمَشػػػعادمل ،فمػػػمل  رػػػو الع ػػػد ادلألفػػػ  إَ  ف يعمػػػ  دػػػذ  اة ػػػا الع  مػػػا 
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 .ك  ج  لااآني ،ك رألكني
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 :الوقفة الخامسة
 أن يحل المرال ي يحبه إي  

ْلن   ؽلملهنب ل      درجملت ا ؽلػملف عل َ ػمل  َ ػدث  ن ػمل يف كع، دؿ دذا احلديي الع  ب  رو  ف زل ا ادل
 :آألء العنمليا اخب ا

 :  تعريفها: أوي
، دػػػأل كػػػ  اػػػب لػػػأل َ ا ؽلػػػملف حػػػملهلل كال ػػػأـل اخيػػػا َف يَالػػػألر كجػػػألد  ف ػػػأل اػػػب يف اهلل»: اػػػد احلػػػب يف اهلل

 .  (2)«ككذل  ك  زيملدة يف احلب لأل َ ا ؽلملف حملهلل َف ب  بر  الزيملدة

ْل ،  رػػو ذلػػ  ي ػػين ادلمػػرب يػػرَني حػػملخياي  كحنػػملءن   ، ك  قَػػني اػػب  رػػو اة ػػا ا ؽلمل  ػػا ف  ػػب ف  ػػملن ع ػػني لػػ
 ك  اممل ني كلعاكفني  رو اخيػاي  فَكػألف الع قػا   قػا ،  ك لِب  حألالديني،  ك ع ني لنى  يف اخل ، كف  ملن ع ني لال 

 .إؽلمل  ا

ت دػػذ  ادلالػػر ا فػػسذا ا َ ػػ، ف   ػػني ع ػػني يػػملاب لالػػر ا لػػني، ك ر ػػني فػػ  ب ػػ  الع قػػا  رػػو ادلالػػملٌف الد  أليػػا
 . ك قد ا  ر ت إُف  داكة، ا َ ت الع قا

كمللػػذي  غلَمعػػألف  رػػو  ػػاب   ،كاع ػػد لػػ  ذلػػ   ف بكػػألف الع قػػا  رػػو لػػمل غلمع ػػب لػػ  لعالػػ ا اهلل بعػػملُف
 . ك اَ َداء  رو اخياي  كضلأل ذل ،  ك لماقا لملؿ، لمكا

، كيػ ت كامػاات ك ػػداكات يػأـل ال  مللػػا زاِرػا حػ  بن رػػب إُف - لػػمل  ػدا الع قػا ا ؽلمل  ػػا - كدػذ  الع قػملت
ءي يػىأٍللىً ذو حػىٍعمي يٍب لً ػىٍعضو  ىديك  ًإَو اٍلميَوً  ى )): قملؿ بعملُف  .[ٕٔ]الزياؼ: ((اعىًي و

 .فعرو ادلمرب  ف غلع    قَني   قا  يألة كزل ا إؽلمل  ا عج   ف ينعب حىمر مل كي ا مل

 

 

 

                                                 
 .ّّٓ/ُ( باط ب اعفألا  لردكَألر العىملي، ُ)
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 :  فضلها: ثانيا
 يف ػد اػ، ك لطػف لػمل يمػَىملد لػ  الطمل ػملت، عملُف كاعيألة يف دينػني لػ   فمػ  ال احػملتإف الَ ملب يف اهلل ب

ػػو  ىػػٍ  النوػػًيُ يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  النػػي   لَػػني  رػػو الَػػألاد كالَ ػػملب ف مػػمل ح ػػن ب كمػػمل جػػملء يف احلػػديي  ىػػٍ   ىً  ليأل ى
ملٍل ػينػٍ ىملفً »: قىملؿى يرو اهلل  ر ني ك رب  ًلً  كى ٍْ ًل ى لًٍرمي ٍْ  .(2)«يىشيدُّ حػىٍعمينيي حػىٍعمنمل كى ى و ى  ىيىملحًعىنيي  ًإفو اٍلمي

ً ٍب » :يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللقىملؿى رى يألؿي  : يممل  ىٍ  النػٍُّعمىملًف ٍحً  حىًش و قىملؿى  ًلًن ى يف بػىألىاُدًدٍب كىبػىػاىامحًي ٍْ لى ى ي اٍلمي
ا ىو لىنيي  ىملًِاي اجلٍىمىًد حمللم ا كاحلموكىبػىعىملطيًىً ٍب لى ى ي اجلٍىمىًد ًإذىا اٍ َىكىو ًلٍننيي  يٍمأله بى   .  (1)«دى

 لػمل فمػ را الَ ػملب يف اهلل  رػو اعيػ  ف ػد جػملءت . ف ذاف احلدي ملف يف ح ػملف زل ػا ادلمػرم   رػو العمػأـل 
 :  لن مل، يف فمرني  الألص ك  ة

ػػػًع   ػػػملُح ى » : ر ػػني ك ػػػرب  يػػػرو اهلل اهللقىػػػملؿى رى يػػألؿي : قىػػػملؿى  - رآػػػُ اهلل  نػػني - دو اخٍليػػٍدرًمُ  ىػػٍ   ىً   ى ًإفو اٍلميَى ى
ًء فػى ػي ىػػػملؿي  ْيَى ػػػ ُُ  ىٍك اٍلغىػػػٍاً ُ فػى ػي ىػػػملؿي لىػػػٍ  دى ػػػٍاًق ػػػًب الطوػػػملًلً  الشو ػيػػػاىل غيػػػاىفػي يٍب يف اجلٍىنوػػػًا كىملٍلكىألٍكى ػػػملحُّألفى يف لَى ًء اٍلميَى ى ْيَى ػػػ  ىػػػزو  اهللدى

 .  (1)«كىجى و 

كا ػػت زل ػػي ، كا ػػت زل ػػي لرمَألايػػر  يف ، لرمَ ػػملح  يفا ػػت زل ػػي»: قػػملؿ اهلل: كيف احلػػديي ال د ػػُ
ادلَ ػػػػملحألف يف  رػػػػو لنػػػػملحا لػػػػ   ػػػػألر ، كا ػػػػت زل ػػػػي لرمَ ػػػػملذل  يف، كا ػػػػت زل ػػػػي لرمَػػػػزاكري  يف، لرمَنمليػػػػ   يف

 .  (2)«يغ ط ب ِبكملهنب الن  ألف كالالدي ألف كالش داء

يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  دايػاة  ػ  النػي كدب ينف ل  الم عا الذي  ي ر ػب اهلل يف ظػ   ا ػني كمػمل ركل  حػأل 
كرجػ  قر ػني لعرػ  ، ك ملب  شِ يف   ملدة رحني، ا لملـ العملدؿ:   عا ي ر ب اهلل يف ظرني يأـل َ ظ  إَ ظرني» :  ني قملؿ

كرجػ  طر َػني الػا ة ذات لنالػب ك ػملؿ ف ػملؿ إي ، كرج ف  ملحمل يف اهلل اجَمعمل  رُ ذلػ  كبىاقػمل  ر ػني، يف ادلمملجد
 .  (3)«كرج  ذكا اهلل يملل مل فىملآت   نمل ،   بالدؽ  يىو ام َ بعرب  مللني لمل بنى  ؽل ننيكرج،  يملؼ اهلل

ال ػػػأـل ،  يػػػ  ادلَ ػػػملحألف جبػػػ ِف: إف اهلل بعػػػملُف ي ػػػألؿ يػػػأـل ال  مللػػػا»: يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  كقػػػملؿ ر ػػػألؿ اهلل 
 .(4)«يأـل َ ظ  إَ ظرُ،  ظر ب يف ظرُ

 إَ كػػػػملف  فمػػػػر ممل   ػػػػدعلمل ا ػػػػملن  مل  ػػػػملب اَنػػػػملف يف اهلل بعػػػػملُفلػػػػ» :يػػػػرو اهلل  ر ػػػػني ك ػػػػرب  كقػػػػملؿ ر ػػػػألؿ اهلل

                                                 
 .(ُْٖ( ي  ح ال خملرم، كَملب الال ة، حملب بش    اعيملح  يف ادلمجد كغ  ، حاقب: )ُ)
ْلن ، حاقب: )( ي  ح لمرب، كَملب ِ)  .(ِٖٔٓالِب كالالرا كاخداب، حملب باااب ادل
 .(َُُِْ( لمند  محد، حاقب: )ّ) 
 .(ُِّْ(  ياجني  محد، كالطِباي يف الك  ، كاحلملكب يف ادلمَدرؾ كي  ني، كي  ني اعل ملي يف ي  ح اجلملل ، حاقب: )ْ) 
 .(َٔٔال ة، حاقب: )ي  ح ال خملرم، كَملب اعذاف، حملب ل  جر  يف ادلمجد ينَ ا ال( ٓ)

 .(ِٔٔٓركا  لمرب،       داياة، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب فم  احلب يف اهلل، حاقب: )( ٔ)
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 .  (2)«لالملا ني

َ ػل ػني  فر  ػب ادلػاء ؛لػ   اػب  ف غلػد طعػب ا ؽلػملف»:   ػني قػملؿيرو اهلل  ر ني ك ػرب  ركم    الني ك يمملن 
   .(1)«إَ هلل

ْل  رجػػ  يف اهلل  ف ؼلػػِب  كمػػمل جػػملء يف احلػػديي لػػذا لػػ  ادلمَ مػػ  اػػب  اػػدكب  يػػمل  إذا  » :إذا  اػػب ادلػػ
 .  (1)«يف اهلل فر عرمني   ني ػل ني

 .(2)«إذا  اب  ادكب يملا ني فر ِبني يف لنزلني فر خِب    ني ػل ني هلل» :كيف ركايا

 .(3)«ادلاء ل  ل   اب» :كدذ  اة ا بنى  يملا ني ام ِمعني يف اجلنا ل  يملا ني كممل جملء يف احلديي

فملدلألف  دػأل الػذم ي ػملدر ل نػملء   قملبػني كركاحطػني حنػملء ، مل  اف ذ  فمملِ     ما ك جألر كا عا ذلذ  اخلالرا ا ؽل
 .ل نعب اذا الىم  العم ب ،كيال ح   قملبني ال ملِما  رو ذل ،  رو دذا اع ملس ادلَ 

 

 

 

                                                 
( كيػػ  ح اجلػػػملل  َْٓركا  ال خػػملرم يف اعدب ادلىػػاد، كاحػػ  ا ػػملف ، كاحلػػملكب يف ادلمػػػَدرؾ، كيػػ  ني اعل ػػملي يف الالػػ   ا، حػػاقب: )( ُ)

 .(ْٗٓٓحاقب: )

 .(ْٓٗٓ  ُ يف  عب ا ؽلملف، كامنني اعل ملي يف ي  ح اجلملل : )ركا  ال  ( ِ)

 .(ِٕٗركا   محد ، كال خملرم يف اعدب ادلىاد، ك حأل داكد، كالطلذم، كي  ني اعل ملي يف ي  ح اجلملل  حاقب: )( ّ)

 .(ُِٖركا   محد، كاح  ادل ملرؾ يف الزدد، كي  ني اعل ملي يف ي  ح اجلملل : )( ْ)

( كلمػػرب يف كَػػملب الػػِب كالالػػرا، حػػملب ادلػػاء لػػ  لػػ   اػػب، حػػاقب: ُٖٔٔم،كَػػملب اعدب، حػػملب   لػػا اػػب اهلل، حػػاقب: )ركا  ال خملر ( ٓ)
(ُِْٔ). 
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 :حل القلوب وتآلفها نعمة من ا : ثالثا
،  رػألب ح ػد اهلل بعػملُفكال، دفع ػمل عهنػمل   مػملؿ ال رػألب قػدرة لرع ػد يف  الػ ر مل َك إف احلب كالػ غض  لػألر َ

ػاى الروػنًي  ىرىػػٍ كيٍب ًإٍذ  ))كمػمل قػملؿ بعػملُف:   ،كالَػ لف ح ن ػمل حنعمػا لػػ  اهلل كىاٍ َىاًلػػميألا ً ىٍ ػً  الروػنًي  ًى عنػمل كىَ بػىىىاوقيػػألا كىاذٍكيػايكا  ًٍعمى
ًَنًي ًإٍيألىا نػمل( اءن فىِىلوفى حػىٍ ى قػيريألًحكيٍب فىِىٍي ىٍ َيٍب حًًنٍعمى كى ىلوػفى حػىػٍ ى قػيريػألًاًٍب لىػأٍل )): كقػملؿ بعػملُف [َُّ]بؿ  مػااف: (كيٍنَيٍب  ىٍ دى

نػى يٍب ًإ ونيي  ىزًيزه اىكً   .[ّٔ]اع ىملؿ: (( به  ى ىىٍ تى لىمل يف اعىٍرًض  ًى عنمل لىمل  ىلوٍىتى حػىٍ ى قػيريألًاًٍب كىلىًك و الرونيى  ىلوفى حػى ػٍ

حػػ  ادل ػػدلملت كاع ػػ ملب يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  الا ػػألؿك ، كإف اهلل ج ػػ  ال رػػألب  رػػو زل ػػا لػػ  ػلمػػ  إل  ػػمل
يػرو اهلل  اهلل ىػٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى  ىفو رى يػألؿى : الَ لف يف دذا احلػديي كممل ح  ا   ا ،كبنشِ  ن مل ،الي ب   اة ا  ر  مل

   .(2)«لىمل بػىنىملكىاى ًلنػٍ ىمل اٍيَػىرىفى اٍعىٍركىاحي جينيألده رليىنودىةه فىمىمل بػىعىملرىؼى ًلنػٍ ىمل اٍِػَػىرىفى كى »: قىملؿى  ر ني ك رب 

( قىػػملؿى اخلٍىطوػػملً ُّ ...)اٍعىٍركىاح جينيػػألد رليىنوػػدىة: قػىأٍلليػػنيي : قػػملؿ احلػػملفظ احػػ  اجػػا يف الىػػَح ػػملرىة : ًإٍفٍى ػػ   ىٍف يىكيػػألف ًإ ى ػليٍَىمى
ػػملكي  يف اخلٍىػػٍ  كىالشوػػاٌ  ػػملد ، كى ىفو  ،ًإُفى لىٍعػػ ى الَوشى ح كىاٍلىىمى ػػٍكرنيكىالالوػػ ى ػػٌ  ًإُفى  ى كىالُشػػُايا  ىً ػػ  ذىلًػػ ى  ،اخلٍى ُػػػاى ًلػػٍ  النوػػملس ػلًى

ً ػ  ًإُفى  ىً ػػ   ػػٌا، فىػًسذىا اًبػوىى ىػػٍت بػىعىملرىفىػػتٍ  ،ؽلى ػػٍ  كى ى ػػمل ًلػٍ  يى ػػًب الطُ ىػػملع الوػًي جيً رىػػٍت  ىرى ػٍ ى ، كىًإذىا فػىَػىعىػػملريؼ اٍعىٍركىاح يػى ىػ  ً ىمى
ًاٍيَػىرىىىٍت بػىنىملكىاىتٍ 
(1). 

ػا ِبىكوػا فػىنػىزىلىػٍت  ىرىػو »كى يف ليٍمنىد  ىً  يػىٍعرىو ًقالوا يف  ىكولني  ىٍ   ىٍماىةى حًٍنت  ىٍ د الاومٍحى  قىمللىػٍت  كىمل ىػٍت ًاٍلػاى ىة لىزوااى
ٍعػت رى يػألؿ : ًاٍلاى ىة ًلٍ ر ىمل يف اٍلمىًدينىا ، فػى ػىرىغى ذىًل ى  ىملًِشىا فػى ىمللىتٍ  فىػذىكىاى  :«يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهلليىدىؽى ًاُي ، َسًى

   .(1)ًلٍ رني

ح»: قىملؿى اًٍح  اجلٍىأٍلزًمٌ  ٍ مىملف ًإذىا كىجىدى ًلٍ   ػىٍىمني  ػيٍىاىة شلوػٍ  لىػنيي فىًمػ رىا  ىٍك يىػ ى ا احلٍىًديي  ىفو اٍ ً  ،كىييٍمَػىىىملد ًلٍ  دىذى
ػػي  ىػػٍ  اٍلميٍ َىًمػػُ لًػػذىًل ى لً ىٍمػػعىو يف  ػػذىًل ى اٍل ىػػأٍلؿ يف فػى ػىٍن ىغًػػُ  ىٍف يػىٍ  ى ػػٍذليأـل ، كىكى ػػمو يػىػػَىخىرو  ًلػػٍ  اٍلألىٍيػػف اٍلمى ػػني اى  ًإزىالَى

 .  (2)« ىٍكمني

 ىػٍ  : لن مل إفشملء الم ـ كمػمل جػملء يف احلػديي ،يرو اهلل  ر ني ك رب كذل  حملَّتملذ اع ملل ب الي ح ن مل الني
ًلنيػألا» : يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب اهللقىػملؿى رى يػألؿي  : ىً  دياىيٍػاىةى قىػملؿى  ٍْ ًلنيػألا اىػمو  ىىػملحُّألا ،َى بىػٍدييريألفى اجلٍىنوػاى اىػمو بػي ٍْ  ىكىَى  ،كىَى بػي

ءو ًإذىا فػىعىٍرَيميأل ي  ىىملحػىٍ َيبٍ  ٍُ نىكيبٍ  ؛ ىديلُّكيٍب  ىرىو  ى ـى حػى ػٍ  .(3)« ىٍفشيألا المو ى

ػملًيُ قىػملؿى  اهللًربو  ىٍ ػدً  ىٍ   ىطىملًء ٍحً   ىً  ليٍمػ: ككذل  بعملطُ اذلدايمل كممل جملء يف احلديي  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  :اخٍلياىا ى

                                                 
 .(ِّٖٔي  ح لمرب، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب: اعركاح جنألد رلندة، حاقب: ) (ُ)
 .ّٗٔ/ٔ( فَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي، ِ)
 .ّٗٔ/ٔال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي، فَح ( ّ)

 .ادلاج  المملح ( ْ)

ْلنألف، حاقب: )( ٓ)  .(ْٓي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب ح ملف   ني َ يدي  اجلنا إَ ادل
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 .(2)«كىبػى ىملدىٍكا  ىىملحُّألا كىبىٍذدىٍب الشوٍ نىملءي  ،بىالىملفى يألا يىٍذدىٍب اٍلًغ ُّ »: يرو اهلل  ر ني ك رب 

ُى :  يمػػػملن  ػػػاىاعو » :قىػػػملؿى  يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  ىٍنػػػنيي  ىػػػٍ  النوػػػًيُ  اهللي  ىػػػٍ   ىً  دياىيٍػػػػاىةى رىًآػػػ لىػػػأٍل ديً  ػػػتي ًإُفى ًذرىاعو  ىٍك كي
ىجىٍ تي   .(1)«كىلىأٍل  يٍدًدمى ًإِفىو ًذرىاعه  ىٍك كياىاعه ل  رت ،عى

ػػػاىاعه » :يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  اهللقىػػػملؿى رى يػػػألؿي  : ىػػػٍ   ى ىػػػً  حٍػػػً  لىمللًػػػ و قىػػػملؿى : ك نػػػد الطلػػػذم لىػػػأٍل  يٍدػػػًدمى ًإِفىو كي
ىجىٍ تي كىلىأٍل ديً  تي  ى  ،لى ىً ٍرتي  اىًدييي  ى ى و اىًدييه اىمى ه يىً  حه  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو. «رىٍ نًي عى

(1). 

ػػٍِبًً  لً يريػػألًب يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كىيف احلٍىػػًديًي دىلً ػػ ه  ىرىػػو ايٍمػػً  ييريً ػػنيً »: قػػملؿ يػػملاب الَ ىػػا كىبػىألىاآيػػًعنًي كىجى
ءه قىًر  ه  ،يىٍد يأل الاوجي ى ًإُفى لىٍنزًلنيً  النوملًس ، كى ىرىو قػى يألًؿ اذٍلىًديوًا كىًإجىملحىًا لى ٍ  ٍُ  .  (2)«كىلىأٍل  ىًربى  ىفو الوًذم يىٍد يأل ي إًلىٍ نًي  ى

 :إف اهلل ي ما  لألر ادلَ ملح  يف اهلل

فمػػ   ج ػػب  ؛كال الػػ  ك ػػ ة، كيمػػ    لػػألردب لػػ  ا ػػي َ ػلَمػػ ألف، إف اهلل ي مػػا  لػػألر ادلَ ػػملح  يف اهلل
يشػُ ، دلػمل  طرػ     لػ  اةنػا: د ح  ان   ل  إ  ملؽ ح  رادأليػني كمػمل ػلكػُ احنػني   ػد اهلللمل ذكا قالا ا لملـ  مح

فرمػمل  ، فجػملء لطػا كػِفألا  ال ػاب، فرممل حرغ الػام ديػ  إُف لمػجد، فاا     إل ني،  ف غلُء إل ني إ  ملؽ ح  رادأليني
ف  ػ  لػني  ؽلػمل ، د اهلل ك  ػمل   ػد اهللدػذا لمػج: ف ملؿ ذلب، اياج ل  ادلمجد فس مل  ايد  ف  غر ني: كمل ت العَما قمللألا لني

فػػ   ،فخاجػػت لػػ  ادلمػػجد كادلطػػا كالا ػػد كالػػِبؽ، ف رػػت  ػػ لمل: قػػملؿ  محػػد ؟ اػػب إل ػػ   ف َّتػػاج  ك صلػػا حاجرػػ 
 ؟يػػػمل دػػػذا  يػػػ  زػػػا يف دػػػذا الألقػػػت: فػػػسذا رجػػػ  قػػػد يػػػاج لػػػ  دار  ف ػػػملؿ ِف، َك  يػػػ   بألجػػػني،  درم  يػػػ   آػػػ  رجرػػػُ

فػديرت ، كبط ػات لرالػ ة، ك  طألي َ ملحمل جملفػا، فِديرين دارا ك زع َ مل  !دي ا: ف ملؿ. َ  درم  ي   لا: ف رت
: لػ   يػ    ػت؟ ف رػت: ف ػملؿ ِف، فِكرػت لع ػب، كػ : ف  ػ  ِف، كلملِػدة لنالػألحا ،إُف ح ت ف ني كمل ألف ف ػب كل ػألد

  ػمل إ ػ ملؽ ك : ف ػملؿ ِف.   ػمل  محػد حػ  ان ػ : ف رػت ؟بعػاؼ رجػ  ي ػملؿ لػني  محػد حػ  ان ػ : ف ملؿ ِف،   مل ل  حغداد
 .(3)ح  رادأليني

 .كل   دب فمملِ  بر  الع قا ب م   لألر ادلَ ملح  يف اهلل: ف  ملؿ

 ،كلػػػ  اع ػػػ ملء الػػػي ِرػػػب اة ػػػا حػػػ  ادلمػػػرم  اَ َنػػػملء حػػػملحل ألؽ العمللػػػا الػػػي ذكػػػات يف النالػػػألص الشػػػا  ا
 .ك  ِِت ذكا حعم مل يف ادل  ي الَملِف

 

                                                 
 .(ِٓٓ ني، حاقب: )( كي  ني اعل ملي يف ي  ُِْٔ، كَملب اجلملل ، حملب لمل جملء يف ادلالملف ا، حاقب: )ألطِركا  ا لملـ لملل  يف ادل( ُ)

 .(ِٖٔٓي  ح ال خملرم، كَملب اذل ا كفمر مل، حملب ال ر   ل  اذل ا، حاقب: )( ِ)

 .(ُّّٖجملل  الطلذم، كَملب اعاكملـ، حملب لمل جملء يف ق ألؿ اذلديا، حاقب:)( ّ)

 .)ط عا دنديا( ِٕٗ/ ِ ىا اعاألذم  اح جملل  الطلذم لرم ملركىألرم، ( ْ)

 .َّٖاجلألزم ص:( لنملقب ا لملـ  محد َح  ُ)
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   حقوق الصحبة واألخوة في ا : رابعا
، كدػػُ كػػ  لػػمل غلرػػب اخلػػ  لػػني كيػػدف  الشػػا  نػػني :َِمػػ  يف قمل ػػدة    مػػا إف لرالػػ  ا يف اهلل بعػػملُف ا ألقػػملن  

 : كؽلك   ف  ى   حعم مل يف الن ملط اخب ا

ػػػملفى ًاًػػػٍب : قػػػملؿ بعػػػملُف، كلػػػ  ذلػػػ  ا ي ػػػملر كدػػػأل    دػػػمل: احلػػػ  يف ادلػػػملؿ -ُ ًَايكفى  ىرىػػػو  ى ٍػىيًمػػػً ٍب كىلىػػػأٍل كى ٍْ ))كىيػيػػػ
 .[ٗ]احلشا: (يىالىمليىاه(

: قػملؿ اهلل بعػملُف»: ي ػألؿيرو اهلل  ر ػني ك ػرب  َسعت ر ألؿ اهلل: ك     ملدة ح  الالمللت رآُ اهلل  نني قملؿ
 (2)«ا ت زل ي لرمَ ملذل  يف

لنػػػمل الَػػػملريخ يػػػألرة يػػػاكج اع الػػػملر لر  ػػػمل إيػػػألاهنب لػػػ  ادل ػػػملجاي  كبااػػػملاب الغػػػملِف اػػػب  ُكلػػػ   ركع لػػػمل ػلكػػػ
فمػػن ب لػػ  ، ككقملِعػػني الػػي دػػُ  غػػاب لػػ  اخل ػػملؿ ،حلػػب الػػذم َ غلػػألد ِب رػػني الزلػػملفدػػذا ا، كإي ػػملردب  رػػو   ىمػػ ب

بيػو حػ    ػد الػامح  يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب   ف النػي»: يعاض زكجملبني  رو  ي ػني  يػَ    اػب ينػزؿ لػني  ن ػمل فػاكم
كىِف اٍلاى ىبىػػملًف  ،فىِىٍقًمػػبي لىػػملِف ً اٍلػػىىٍ ً  ؛ملَن ًإُي  ىٍك ػىػػاي اٍعىٍ الىػػملًر لىػػ :ف ىػػملؿى  ػػعد لًعىٍ ػػًد الػػاومٍحى ً  ،حػػ   ػػألؼ ك ػػعد حػػ  الاح ػػ 

ػمل ، يطىُرٍ  ىمل ،فىمىُم ىمل ِف  ،فىملٍ  يٍا  ىٍ جى ػى يمىمل إًلىٍ  ى  بػي ىمل فػىَػىزىكوٍج ى  ،كىلىمللًػ ى  ،لىػ ى يف  ىٍدرًػ ى  اهللي حىػملرىؾى  :قىػملؿى  ،فىًسذىا ا ٍػ ىمىٍت ً ػدو
   .(1)احلديي. « ىٍي ى  يألقيكيبٍ 

ا طر ػػت يػػأـل »: لػػمل اػػدث يف الَػػملريخ يػػأـل ال لػػألؾ ركل ال ػػاطي  ػػ  اذيىػػا العػػدكم قػػملؿ يمػػملن كلػػ  ذلػػ   
 ؟  ػ   : ف رػت لػني، فػسذا   ػمل حػني، ال لألؾ  طرب اح   ب ِف كلعُ  ُء لػ  ادلػملء ك  ػمل  قػألؿ إف كػملف حػني رلػ   ػ  َني

فػػػسذا دػػػأل دشػػػملـ حػػػ  ، رػػػ  إل ػػػنياحػػػ   مػػػُ  ف ا ط فِ ػػػملر إِفو ، ب ! ب !: فػػػسذا   ػػػمل حاجػػػ  ي ػػػألؿ، فِ ػػػملر حا  ػػػني  ف  عػػػب
فج َػني فػسذا دػأل ، فِ ملر دشػملـ  ف ا طرػ  إل ػني، !ب  !ب : فمم  بيا ي ألؿ. فِ ملر  ف  عب ؟     : ف رت، العملص
 .(1)اح   مُ فسذا دأل قد لملتإُف فاجعت ، فاجعت إُف دشملـ فسذا دأل قد لملت، قد لملت

ُى ك ػػرب يػػرو اهلل  ر ػػني  ككػػذل  قالػػا اع الػػملرم الػػذم  قػػال آػػ ف ر ػػألؿ اهلل :  ىٍنػػنيي  اهللي فعىػػٍ   ىً  دياىيٍػػػاىةى رىًآػػ
ػػملِنًًي فػى يٍرػػ ى  ،يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ىفو رىجيػػ ن  ىبىػػو النوػػًيو » ػػملءي  :فػى ػىعىػػيى ًإُفى ً مى يػػرو اهلل  اهللفػى ىػػملؿى رى يػػألؿي  ،لىػػمل لىعىنىػػمل ًإَو اٍلمى

ا : ر ني ك رب  ػذى  ىٍكاًًلػُ آىػٍ فى  :فػى ىػملؿى  ،فىػملٍ طىرى ى حًػنًي ًإُفى اٍلاى ىبًػنيً  ، ى ىػمل :ٍ  اٍعىٍ الىػملرً فػى ىػملؿى رىجيػ ه ًلػ ؟لىٍ  يىميبُّ  ىٍك ييًمػ في دى
ُ  ًػػُ طىعىمللىػػ ً  :فػى ىػػملؿى  ،لىػػمل ً ٍنػػدى ىمل ًإَو قيػػألتي ًيػػ ػٍ ىملًي  :فػى ىمللىػػتٍ  ،يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب اهللرى يػػألًؿ   ،كى ىٍيػػً ً ُ ً ػػاىاجى ً  ،دى

ػػملءن كى ػىػػأُلًلُ ًيػػ ػٍ ىمل ىً  ًإذىا  ىرىا ػػمل ،ديكا  ىشى ِىٍت طىعىمللى ى ػػمل بياٍلػػًرحي  ،كى ػىألولىػػٍت ًيػػ ػٍ ىمل ػى ىمل ،كى ىٍيػػ ى ىٍت ً ػػاىاجى ىمل ،فػى ى وػػ ِى ػو ى مثيو قىمللىػػٍت كى
ِىبٍػػػنيي  ،ً ػػػاىاجى ىمل فً  ،فىِىٍطىى ٍِكي ى ػػػمل يىػػػ ا ًإُفى رى يػػػألؿً  ،فػى ىملبىػػػمل طىػػػملًكيػىٍ ً  ،فىجىعىػػػ ى يياًيىمل ًػػػنًي  ى ػو يمى ػػػمل  ىٍيػػػ ىحى غىػػػدى يػػػرو اهلل  ر ػػػني  اهلل فػىرىمو

                                                 
 .(ُْٔٗ( ركا  اح     الد  مل يف كَملب ا يألاف كي  ني اعل ملي يف ي  ح اجلملل  حاقب: )ُ)
 .(َّٖٕي  ح ال خملرم، كَملب ادلنملقب، حملب إيملء الني يرو اهلل  ر ني ك رب ح  ادل ملجاي  كاع الملر، حاقب: )( ِ)

 .(ِٖ/ ُٖاجلملل  عاكملـ ال ابف لر اطي، اجملرد الَمل   )( ّ)
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رىػػػػاى  اهللي آىػػػً  ى  :فػى ىػػػػملؿى  ،ك ػػػرب ِى ٍػزىؿى  ،الرو ػٍ ػػػمل فىػػػػ ػػػملفى ًاًػػػػٍب )) :اهللي  ىٍك  ىًجػػػبى ًلػػػػٍ  فػىعىملًلكيمى ًَايكفى  ىرىػػػػو  ى ٍػىيًمػػػً ٍب كىلىػػػػأٍل كى ٍْ كىيػيػػػ
 .(2)[ٗ]احلشا: ((اٍلميٍىًر يألفى  يىالىمليىاه كىلىٍ  ييألؽى  يحو  ػىٍىًمنًي فىِيٍكلىً  ى ديبي 

 :طعملـ كالكمألةا  -ِ

لىػٍ  ى  ىرىػو )): قػملؿ بعػملُف، فم   دب احل ألؽ إطعملـ اعخ كالالدي  ادلمرب ام كلأل َف يِذف يػملاب الطعػملـ 
ٍِكيريألا ًلػػػٍ  حػي يػػػألبً  ػػػاىجه كىَ  ىرىػػػو  ى ىيًمػػكيٍب  ىٍف بىػػػ ػػػاًيًض اى ػػاىجه كىَ  ىرىػػػو اٍلمى ػػػاىجه كىَ  ىرىػػػو اعىٍ ػػػاىًج اى ػػو اى كيٍب  ىٍك حػي يػػػألًت اعىٍ مى

ػملًلكيٍب  ىٍك  ػألىاًبكيٍب  ىٍك حػي يػألًت  ىٍ مى ػملًبكيٍب  ىٍك حػي يػألًت ًإٍيػألىاً كيٍب  ىٍك حػي يػألًت  ىيى ػملًبكيٍب  ىٍك حػي يػألًت بحىملًِكيٍب  ىٍك حػي يألًت  يلو ى حػي يػألًت  ىمو
ػملًَبكيٍب  ىٍك لىػمل لىرىٍكػَيٍب لىىىملً ىػنيي  ىٍك يىػًديً كيٍب لىػٍ  ى  ى  ٍِكيريألا  ًى عنػمل  ىٍك  ىٍ ػَىملبنمل فىػًسذىا  ىٍيألىاًلكيٍب  ىٍك حػي يػألًت يى رىػٍ كيٍب جينىػملحه  ىٍف بىػ

ػذىًل ى يػي ػىػُ ي الروػ ػان طىُ  ىػان كى ػُرميألا  ىرىػو  ى ىيًمػكيٍب  ًى وػان ًلػٍ  ً ٍنػًد الروػنًي لي ىملرىكى ٍرَيٍب حػي يألبنػمل فىمى  ((اخيىػملًت لىعىروكيػٍب بػىٍعً ريػألفى  نيي لىكيػبي دىيى
 .[ُٔ]النألر:

: اخيػػػػا  ف لرالػػػدي   ف يِكػػػػ  لػػػػ  طعػػػملـ يػػػػدي ني حػػػدكف إذ ػػػػني، ذكػػػػا ال ػػػاطي  ػػػػ  لعمػػػا   ػػػػني قػػػػملؿ فػػػذكا يف
،  حالػات رط ػمل يف ح َػ  فِكرػت: ف رػت ؟لػمل دػذا :ف ػملؿ ،فجعرػت بكرػني ،فِحالػات ف ػني رط ػملن  ،ديرت ح ػت قَػملدة»
 .  (1)«(( ىٍك يىًديً كيبٍ )): قملؿ اهلل،  امنت: قملؿ

 .(1) ىملر  طمليب الطعملـ كدأل يملِبككملف اح  ادل ملرؾ يطعب  ي ملحني يف اع

 :ا  مل ا يف قمملء األاِج ب -ّ

د  حعػد لألبػني  رحعػ   ػنا كيػػطدد   ،ي ػأـل  ػملجَ ب ، َػا  ػ  المػرف   ػني كػملف لػن ب لػ  يَى ػد   ػػملؿ  ي ػني ك َك
 ب يف حػ  كػمل ألا يػاكف لنػني لػمل َف يػاكا لػ   حػ  ،فكمل ألا َ يى ػدكف لػ   حػ  ب إَ   نػني، كؽلألهنب ل  لمللني ،ك  يأـل إل  ب

دػػػ  لكػػػب  ؟دػػػ  لكػػػب لرػػػح ؟دػػػ  لكػػػب زيػػػت: ككػػػملف الألااػػػد لػػػن ب يػػػطدد إُف حػػػملب دار  ي ػػػني كيمػػػِؿ كي ػػألؿ، ا ملبػػني
   .(2)كاذا ب  ا الشى ا كاعيألة، ككملف ي أـل امل ا ي َ يعافني  يأل  ؟املجا

ملي لػاكا ح ملحػت ال نػ :كقػملؿ ،ك َا    احلم  ال الػام   ػني  ر ػ   مل ػا لػ   يػ ملحني يف قمػملء املجػا عخ ذلػب
يػػمل   مػػر  لػػمل : قأللػػألا لػػني: ف ػػملؿ ذلػػب، فاجعػػألا إُف احلمػػ  فػػِيِبك .   ػػمل لعَكػػف: فمػػاكا ح ملحػػت ف ػػملؿ ،فخػػذك  لعكػػب

فػطؾ ا َكملفػني كيػاج ، فاجعػألا إُف َملحػت فػِيِبك ،  رمت  ف  ع   يف املجا  ي   ي  ل  ل  اجا حعد اجا
 .  (3)لع ب

                                                 
ًَايكفى  ىرىو  ى ٍػىيًمً ٍب كىلىأٍل كىملفى ًاًٍب يىالىمليىاه )) ي  ح ال خملرم، كَملب ادلنملقب،حملب قألؿ اهلل( ُ) ٍْ  .(ّٖٕٗ، حاقب: )((كىيػي

 .(ُّٔ/ُِاجلملل  عاكملـ ال ابف لر اطي، اجملرد المملدس، )( ِ)

 .َِٔلطملِف ادلعملرؼ /( ّ)

 .(ُُٗ -َُٗ/  ِ( إا ملء  رأـل الدي  لرغزاِف، ْ)
 .ُِّ( جملل  العرأـل كاحلكب َح  رجب ان رُ، ص:ٓ)
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شػػطط  رػػو  يػػ ملحني يف المػػىا  ف ؼلػػدل ب كػػملف ك ػػ  لػػ  المػػرف ي»: كقػػملؿ احػػ  رجػػب يف لطػػملِف ادلعػػملرؼ
، لػ  اجَ ملدعلػمل يف الع ػملدة يف   ىمػ ممل، ك مػاك حػ   َ ػا حػ  فاقػد،  ػمللا حػ    ػد قػ  : لػن ب ؛اغَنمللمل عجا ذلػ 

 .(2)«ككذل  كملف إحااد ب ح   ددب يشطط  رو  ي ملحني يف المىا اخلدلا كاعذاف

 :زيملر ب يف اهلل -ْ

ػػمل لىػػنيي يف »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  : ىػػٍ   ىً  دياىيٍػػػاىةى قىػػملؿى   ىػػملدىا ي  ،اهلللىػػٍ   ىػػملدى لىاًيمنػػمل  ىٍك زىارى  ىين
ا اىًدييه اىمى ه غىاًيبه  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو .«كىبػى ػىألوٍ تى ًلٍ  اجلٍىنوًا لىٍنزًَن  ،كىطىملبى شلىٍشىملؾى  ، ىٍف ًطٍ تى  :لينىملدو  دىذى

(1)  . 

فِريػػػد اهلل لركػػػمل  رػػػو ، زار رجػػػ   يػػػمل لػػػني يف قايػػػا»: قػػػملؿيػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  اهلل ك نػػػني  يمػػػمل  ف ر ػػػألؿ
َ، إَ  ي  ا ػني : قػملؿ ؟د  لني  ر   ل   عما بااػمل:  يمل ِف يف دذ  ال ايا ، ف ملؿ: قملؿ ؟ ي  بايد: ف ملؿ، لدرجَني
 .  (1)«فسي ر ألؿ اهلل إل    ف اهلل  ا   كممل  ا  َني: قملؿ. يف اهلل

 :  ني لمل ػلب لنىمني ف ػلب ل -ٓ

ػبُّ »: قىػملؿى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  فعىٍ   ى ى و رآُ اهلل  نػني  ىػٍ  النوػًيُ  ػبو ًعىًي ػنًي لىػمل ػلًي ػديكيٍب اىػمو ػلًي ًل ي  ىاى ٍْ َى يػيػ
 .  (2)«لًنػىٍىًمنيً 

ـٌ ، : اهللقىملؿى اٍلعيرىمىملء رىمًحى يٍب »: قملؿ النألكم ؽلىملف الَوػمل ًل  اٍ ً ػٍ  َفىٍ يىكيػٍ  لىٍعنىمل ي َى يػيٍْ ؽلىػملف ػلىٍاليػ  ًلمى كىًإَو فىِىٍيػ ي اٍ ً
ٌب ًعىًي نًي ًلٍ  الطومل ىملت كىاٍعىٍ  ىملء اٍلمي ىملاىملت  ،ًاىًذً  الاُلىىا  «كىاٍلمياىاد ػلًي

ح  ػذى : قىملؿى الشوٍ خ  ىحيأل  ىٍماك ٍح  الالو ى ا قىٍد يػيعىدُّ ًلٍ  الالوٍعب اٍلميٍمَىًن  ، كىلىػٍ  ى كى ًل ى ، ًإٍذ لىٍعنىػمل ي َى يىٍكميػ  كىدىذى
ػ ِىٍف ػلًي ػٌب لًنػىٍىًمػنًي ، كىاٍلً  ىػملـ حًػذىًل ى ػلىٍاليػ  حًػ ـ ًل ٍػ  لىػمل ػلًي ٍ ػ ى ػٌب ًعىًي ػنًي يف اٍ ً ٌب لىػنيي اياليػألؿ ًل ٍػػ  ًإؽلىػملف  ىاىػدكيٍب اىػمو ػلًي

ػا  ىرىٍ ػنًي، كىذىلًػ ى  ىػٍ    ىرىػو اٍل ىٍرػب ذىًل ى ًلٍ  ًج ىاو َى يػيزىامًحنيي ًف  ىمل ، ً ىٍ يي َى بػىنػٍ ي  النُػٍعمى  ٍ  نمل ًلػٍ  النُػٍعمى ا  ىرىو  ىًي نًي  ى
 .(3) ىٍ رىب اهللكى . كىًإٍيألىا ػىنىمل  ىٍ ىًع ى  اهلل ىملفىمل ىمل . الموًر ب ، ًإظلوىمل يػىٍعمياي  ىرىو اٍل ىٍرب الدوًغ 

 :الد ملء لني يف ا ملبني كحعد شلملبني-ٔ

ػ ى رى يػألؿى      ـ الدوٍردىاًء قىمللىتٍ  َىيًن  ىُ ًدم  ى ونيي َسًى ػروبى يػى يػألؿي  اهللي يىػروو  اهللاىدو لىػٍ  دى ىػمل ًعىًي ػنًي ًح ىٍ ػًا » : ىرىٍ ػنًي كى ى
 .  (4)«بًل ى كىلى ى ِبًٍ  و  :اٍلغىٍ ًب قىملؿى اٍلمىرى ي اٍلميألىكو ي حنيً 

                                                 
 .ِٗٓ( لطملِف ادلعملرؼ َح  رجب ان رُ، ص:ُ)
 .(ََِٖ( جملل  الطلذم، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب لمل جملء يف زيملرة ا يألاف، حاقب: )ِ)
 .(ِٕٔٓ( ي  ح لمرب، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب فم  احلب يف اهلل، حاقب: )ّ)
 .(ُّي  ح ال خملرم، كَملب ا ؽلملف، حملب: ل  ا ؽلملف  ف ػلب عي ني لمل ػلب لنىمني، حاقب: ) (ْ)
 .(ُٕ-ُٔ/ ِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ، )ٓ)
 .(ِِّٕ( ي  ح لمرب، كَملب الذكا، كالد ملء، حملب فم  د ملء ادلمرم ، حاقب: )ٔ)
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ك ػف كإذا  ،  حعػد  ف ي ػأـل  ػ   ي ػنيبعألد فملِدبني ك َا   رو الػدا ُ  ىمػني  ،كا  جر   ،كدذ  يالرا    ما
ف ػ   َِلػ  ذلػ  ج ػدان ل مػألد اخلػ  يف الػد  مل ، كملف دذا اعخ ل َػملن  ك لايمػملن  ك ل َرػون  ك يػملاب املجػا فػد مل لػني

 .كاخياة

 :_ الألفملء كا ي ص لنيٕ

د  ك يػدقملِني ك قملرحػني ، ال  ػملت  رػو احلػب كإدالَػني إُف ادلػألت لعػني: لعػ  الألفػملء كادلَعر ػػ  كحعػد ادلػألت لػ   َك
ػػاى قىمللىػػتٍ  ،مل خلدغلػػا اػػم حعػػد كفمل ػػملكػػملف كف  ػػيػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   كمػػمل جػػملء يف احلػػديي  ف النػػي. حػػني : فعىػػٍ   ىملًِشى
ػمل ،يػىأٍللنػمل يىًدغلىػاى يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللذىكىاى رى يػألؿي » ػملءى ًلػ ،فىِىٍطنىػبى يف ال ػونىػملًء  ىرى ػٍ ى ِىٍدرىكىيًن لىػمل ييػٍدرًؾي الُنمى ػاىةً فىػ  ،ٍ  اٍلغى ػٍ

ٍػػاىاًء الُشػػٍدقػىٍ ً  اهلليىػػمل رى يػػألؿى  اهللي لى ىػػٍد  ىٍ  ى ىػػ ى  :فػى يٍرػػتي  ػػملًًِز قػيػػاىٍيرو محى  اهللفػىَػىغى ػوػػاى كىٍجػػنيي رى يػػألًؿ  :قىمللىػػتٍ  ،ًلػػٍ   ىجيػػألزو ًلػػٍ   ىجى
ءو قىػػ ُّ ًإَو ً ٍنػػدى يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ٍُ ػػ ًُ بػىغى ػُّػػانا َفىٍ  ىرى ي بػىغى ػوػػاى ً ٍنػػدى  ى ػػمو يػىٍعرىػػبى رىمٍحىػػاه  ىٍك  ، ػيػػزيكًؿ الٍػػألىٍا  ىٍك ً ٍنػػدى اٍلمىًخ رىػػًا اى

 .  (2)« ىذىابه 

لىيًن »: رد  رػو  ملِشػا ح أللػنييرو اهلل  ر ني ك رب  كيف ركايا  ف الني ػمل اهلللىػمل  ىحٍػدى ػانا ًلنػٍ ى بلىنىػٍت ً  ًإٍذ كىىىػاى  ،يى ػٍ
ػمليػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كىملفى النوػًيُّ »: مللىتٍ  ىٍ   ىملًِشىاى قى يف احلديي كممل جملء  «ً  النوملس ٍػػ ى  ىرى ػٍ ى ػاى يىًدغلىػاى  َى  ،ًإذىا ذىكى

ػػ ى ال ػونىػػملءى  ٍػػاىاءى الُشػػٍدًؽ قىػػٍد  ىحٍػػدىلى ى  :فػى يٍرػػتي  ،فىغًػػٍاتي يػىأٍللنػػمل :قىمللىػػتٍ  ،فىِىٍامى ػػانا  اهللي لىػػمل  ىٍك ػىػػاى لىػػمل بىػػٍذكيايدىمل محى ػػ و ًاىػػمل يى ػٍ  ىػػزو كىجى
ػػػمل لىيًن »: ملؿى قىػػػ ،ًلنػٍ ى ػػػمل اهللي لىػػػمل  ىحٍػػػدى ػػػانا ًلنػٍ ى ػػػ و يى ػٍ حىيًن النوػػػملسي  ،قىػػػٍد بلىنىػػػٍت ً  ًإٍذ كىىىػػػاى ً  النوػػػملسي  ، ىػػػزو كىجى ػػػذو قػىٍَيًن ًإٍذ كى  ،كىيىػػػدو

ٍَيًن ِبىملذًلىمل ًإٍذ اىاىلىيًن النوملسي   .(1)«دى الُنمىملءً  ىزو كىجى و كىلىدىدىمل ًإٍذ اىاىلىيًن  ىٍكَى  اهللي كىرىزىقىيًن  ،كىكىا ى

د  ،كلػ   عل ػمل املجملبػني حعػد ادلػألت ،دذا الألفملء لني ل َمػ ملت ين غػُ  ف ي ػأـل اػمل   ،كرد   رػني ،كاملجػملت  َك
 .كلاا ملة  ي ملحني كي  ني

 :لاا ملة احل ألؽ العمللا لرممرم  الي ذكات يف اعاملديي - ٖ

ػ ُّ اٍلميٍمػًرًب  ىرىػو »: يرو اهلل  ر ني ك ػرب  ل   قألؿ الني  :قىػملؿى  ؟اهلللىػمل ديػ و يىػمل رى يػألؿى  :ًق ػ ى  :اٍلميٍمػًرًب ً ػت  اى
ػػُرٍب  ىرىٍ ػػنيً  ًمػػدى  ،كىًإذىا اٍ َػىٍنالىػػ ى ى فىملٍ الىػػٍح لىػػنيي  ،كىًإذىا دى ىػػملؾى فىِىًجٍ ػػنيي  ،ًإذىا لىً  َىػػنيي فىمى ػػُمٍَنيي  اهللكىًإذىا  ىطىػػ ى فى ى كىًإذىا لىػػًاضى  ،فىمى

 .(1)«كىًإذىا لىملتى فىملبوً ٍعنيي  ،فػىعيٍد ي 

 ،كىَى بػى ىملغىميػألا ،كىَى بػىنىملجىشيػألا ،َى  ىىمل ىػديكا»: يرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىملؿى رى يألؿي :  ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى قىملؿى :  يمملن 
احػىايكا  ،كىَى ؼلىٍذيليػنيي  ،َى يىٍ ًرميػنيي  ؛ٍلميٍمػًربً اٍلميٍمًربي  ىييػأل ا ،ًإٍيألىا نمل اهللكىكيأل يألا ً  ىملدى  ،كىَى يىً ٍ  حػىٍعميكيٍب  ىرىو حػىٍ ً  حػىٍعضو  ،كىَى بىدى
ثى لىاواتو  ،كىَى ػلىًٍ اي ي  كيػ ُّ اٍلميٍمػًرًب   ،ً ىٍمًب اٍلاًئو ًلٍ  الشوُا  ىٍف ػلىًٍ اى  ىيىمل ي اٍلميٍمػًربى  ،الَػوٍ ألىل دىملدينىمل كىييًش ي ًإُفى يىٍدرًً  َى ى

                                                 
 .(ِْْٖٔ( لمند  محد، حاقب: )ُ)
 .(ِّّْْقب: )( لمند  محد، حا ِ)
 .(ُِِٔ( ي  ح لمرب،كَملب الم ـ، حملب: ل  ا  ادلمرب  رو ادلمرب رد الم ـ، حاقب: )ّ)
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ـه دىلينيي كىلىمللينيي كى   .  (2)«ً ٍاآينيي  ىرىو اٍلميٍمًرًب اىاىا

ْكػػػدة لرمػػػملؿ كالعػػػاض كالػػػدـ َملحَػػػا حع ػػػد ا  ػػػ ـ، ف ػػػذ  احل ػػػألؽ العمللػػػا كدػػػُ بػػػزداد بِكػػػدا  ،كدػػػذ  احلالػػػا ادل
 .  كبأَل مل يف ا  ا يألة كاعي ملب

 

                                                 
 .(ِْٔٓ( ي  ح لمرب، كَملب الِب كالالرا كاخداب، حملب  او ظرب ادلمرب، حاقب: )ُ)
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 البغض في ا  : خامساا 
لَ ػػملؿ  كالػػا ، كلػػ  لػػألاـز احلػػب يف اهلل الػػ غض ف ػػني ْل  ػلػػب  يػػمل   ؽلمل ػػني حػػملهلل َك اربػػد يػػملا ني فػػسذا ، عف ادلػػ

كقػد ا ػت اعاملديػي  رػو دػذا . فػسف   قَػني حػني بن رػب إُف العػداكة كال غمػملء لػني ، ك كقػ  يف ادلعمليػُ ،  ا ؽلػملف 
 .(2)«كب غض يف اهلل، إف  َك   ال ا ؽلملف  ف  ب يف اهلل» :يرو اهلل  ر ني ك رب  ل   قأللني، اعلا

 .(1)«كال غض يف اهلل  ز كج ، كاحلب يف اهلل، ة يف اهللكادلعملدا،  َك   ال ا ؽلملف ادلألاَة يف اهلل» : يمملن 

 هلل،كى ىٍ طىػو  هلل،كى ىحٍػغىػضى  هلل،لىػٍ   ىاىػبو » : ى وػنيي قىػملؿى يرو اهلل  ر ني ك ػرب  اهلل ىٍ   ىً   يلىمللىاى  ىٍ  رى يألًؿ :  يمملن 
ؽلىملفى  هلل؛كىلىنى ى   .(1)«فػى ىٍد اٍ َىٍكمى ى اٍ ً

 ك ا َىػت ، فػسذا ا َىػو الكىػا،  ك ادلعالػ ا، ذات ا  مملف كإظلمل دلمل ػلمػ  لػ  الكىػاكدذا ال غض َ يَجني إُف 
ك مػػب لػػمل كيػػ  ، كاَ ػػَماار  ر  ػػمل ،ك  م ػػمل ،كدػػأل يَجػػز   مػػب قػػألة ادلعالػػ ا، ادلعالػػ ا زاؿ دػػذا الكػػا  كالػػ غض

 .  فر   العالملة كالكىاة  رو درجا كاادة، إل ني ل  الكىا

ف ػػػذا الَعمللػػػ  َ يَعػػػملرض لػػػ  الكػػػا  ا ؽلػػػملي ، كادلخملل ػػػا الط  ػػػا، ملحلمػػػ كدػػػذا  يمػػػمل َ يعػػػين  ػػػدـ الَعمللػػػ  ح
يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كقػألؿ النػي [ّٖ]ال  ػاة: ))كىقيألليػألا لًرنوػملًس ايٍمػننمل((: كيندرج  ت قأللني بعػملُف، فذاؾ يف الَعملل 
ػػمل كيٍنػػتى  اهلل ابوػػ ً »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى ِف رى يػػألؿي  : ىػػٍ   ىً  ذىرخ قىػػملؿى  ٍ  يمى ػػمل ،اى ػػنىاى زىٍ ي ى ػػُ  ىاى احلٍىمى  ،كى ىٍب ًػػٍ  المو

يري و اىمى و  ملًلً  النوملسى ًْ ا اىًدييه اىمى ه يىً  حه  :قىملؿى  ىحيأل ً  مىو «كىيى دىذى
(2). 

ًلنيػػػألفى حمللروػػػنًي كىاٍل ػىػػػأٍلـً اخًيػػػ)): كالكػػػا  ا ؽلػػػملي ينػػػدرج  ػػػت قأللػػػني بعػػػملُف ٍْ ػػػدي قػىأٍللنػػػمل يػي ًِى ػػػملدو الروػػػنيى َ  ًا يػيػػػألىادُّكفى لىػػػٍ  اى
َىػػبى يف قػيريػػألاًً  ػػمل يألا بحىػػملءىديٍب  ىٍك  ىحٍػنىػػملءىديٍب  ىٍك ًإٍيػػألىا ػى يٍب  ىٍك  ىًشػػ ىبػى يٍب  يٍكلى ًػػ ى كى اً ؽلىػػملفى كى ىيوػػدىديٍب حًػػايكحو ًلٍنػػنيي  بي كىرى يػػأللىنيي كىلىػػأٍل كى

ِىٍاًم ًلٍ   ىًٍَ ىمل اعى  ُى الروػنيي  ىػنػٍ يٍب كىرىآيػألا  ىٍنػنيي  يٍكلى ًػ ى ًاػٍزبي الروػنًي  َى ًإفو ًاػٍزبى كىييٍدًيري يٍب جىنوملتو  ملًلًدي ى ًف  ىمل رىًآػ  ٍػ ىملري يى
 .[ِِ]اجململدلا: ((اٍلميٍىًر يألفى  الرونًي ديبي 

مي يٍب  ىٍكلً ىملءي حػىٍعضو كىلىػٍ  يػىَػىػألىذلويٍب ًلػٍنكيٍب يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلىنيألا َ بػىَوًخذيكا اٍل ػى يألدى كىالنوالىملرىل  ىٍكلً ىملءى حػىعٍ )): كقأللني بعملُف
 .[ُٓ]ادلملِدة: ((فىًس ونيي ًلنػٍ يٍب ًإفو الرونيى َ يػىٍ ًدم اٍل ىأٍلـى ال وملًلًم ى 

 .  ككذل  يندرج  ت دذا احلديي الذم ضل  حالدد . كغ دمل ل  اخيملت ك  ة 

كم  ػػػا الألالػػػد لأللػػػد   ؛لغايػػػزم كلػػػأل لػػػ  ايػػػَ ؼ الػػػدي ك نػػػدلمل   ػػػألؿ الكػػػا  ا ؽلػػػملي فػػػ  يَنػػػملىف لػػػ  احلػػػب ا
                                                 

 .(ََِٗ( ركا  ال    ُ يف  عب ا ؽلملف، كامنني اعل ملي يف ي  ح اجلملل : )ُ)
 .(ِّٗٓاي يف الك  ، كي  ني اعل ملي يف ي  ح اجلملل ، حاقب: )( ركا  الطِب ِ)
( َّٖالالػػػ   ا: ) ( كيػػػ  ني اعل ػػػملي يفُْٖٔ(  ػػػن     داكد، كَػػػملب المػػػنا، حػػػملب الػػػدل    رػػػو زيػػػملدة ا ؽلػػػملف ك  الػػػمل ني، حػػػاقب: )ّ)

 .(ٓٔٗٓكي  ح اجلملل : )
   (.ُٕٖٗنملس، حاقب: )ملل  الطلذم، كَملب الِب كالالرا، حملب لمل جملء يف لعمل اة ال( جْ)
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 .ف ذا اب غايزم ل   دأل ادل الألد يف دذا ال ملب، كزل ا الزكج لزكجَني الكملفاة الي ل   د  الكَملب، كالعك 
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 الحل المذموم : سادساا 
ُف  ػألع لػ  كضل   َ دث    الاكاح  كالع قملت كلمل ين غُ  ف بكألف  ر ػني لػ  اة ػا كادلػألدة غلػب  ف  شػ  إ

دػػػذا احلػػػب يمػػػألد  نػػػػد حعػػػض النػػػملس كدػػػأل لػػػػمل كػػػملف لرشػػػ طملف كع ألا ػػػني كمللػػػػذم بعػػػاض يػػػألر  ادل َذلػػػا الَم  ر ػػػػملت 
كدػذ  اة ػا بكػألف امػاة ك دالػا .  ك حػ   ػخ  كيػدي ني  رػو   ػملس لػ  ادلعالػ ا كادلمرم ت ح  رج  كالا ة،

 .  يأـل ال  مللا

كإف كػػػملف ح ػػن ب  ػػػألع لػػألدة ك ػػملب فسهنػػػمل بن رػػب  ػػػداكة ك دػػػ  ادلعمليػػُ كالىمػػألؽ »: ي ػػألؿ ا لػػملـ احػػػ  ال ػػ ب
ءي يػىأٍللى ًػذو حػىٍعميػ يٍب لًػ ػىٍعضو  ىػديك  ))كيف الغمللب يَعج  ذلب ذل  يف الػد  مل ق ػ  اخيػاة ك لػمل يف اخيػاة فػػ، كحغممل اعىًيػ و

 .[ٕٔ]الزياؼ: ((ًإَو اٍلميَوً  ى 

ٍذميٍ ًلػٍ  ديكًف الروػنًي  ىٍكَىمل نػمل لىػألىدوةى حػىٍ ػًنكيٍب يف احلٍى ىػملًة الػدُّ ٍػ ىمل مثيو يػىػأٍلـى اٍلً  ىمللىػًا كىقىملؿى ًإظلوىمل اَّتوىػ)): كقملؿ إلملـ احلنىملء ل أللني 
ٍِكىاكيبي   .(2)[ِٓ]العنك ألت: ((النوملري كىلىمل لىكيٍب ًلٍ   ىملًياًي ى  يىٍكىياي حػىٍعميكيٍب حً ػىٍعضو كىيػىٍرعى ي حػىٍعميكيٍب حػىٍعمنمل كىلى

ػػً   ن )): ني كي ػػألؿكيػػِب  لػػ  يػػملا  يٍػػنًي يػى يػػألؿي يىػػمللىٍ َىيًن اَّتوىػػٍذتي لىػػ ى الاو يػػألًؿ  ى  مليىملكىيٍػرىَىػػ*  كىيػىػػأٍلـى يػىعىػػضُّ ال وػػملًَفي  ىرىػػو يىدى
ًر  ن  ٍذ في  نمل يى ًِ مىملفً  لى ىٍد  ىآىرويًن  ى ً *  لىٍ َىيًن َفىٍ  ىَّتًو  .[ِٗ]الىاقملف: ((يىذيكَن  الذٍُكًا حػىٍعدى ًإٍذ جىملءىًي كىكىملفى الشوٍ طىملفي ًل

ػػػملفى يف آىػػػ ؿو حىًع ػػػدو )): كلكػػػ  يػػػملا ني ػلػػػَع  ر ػػػني كمػػػمل يف قأللػػػني بعػػػملُف  ((قىػػػملؿى قىاًينيػػػنيي رىحػونىػػػمل لىػػػمل  ىٍطغىٍ َيػػػنيي كىلىًكػػػٍ  كى
   .[ِٕ]ؽ:

ا اٍل يػٍابًف كىَ حمللوػ)): ككذل  يَ ملجألف يف  رض اةشا ًل ى ًاىػذى ٍْ يٍػنًي كىلىػأٍل بػىػاىل كىقىملؿى الوًذي ى كىىىايكا لىػٍ   ػيػ ًذم حػىػٍ ى يىدى
ي ى اٍ ػػَىٍك ػىايكا لىػػأٍلَ  ى ٍػػػَيٍب ال وػػملًلميألفى لىأٍلقيألفيػػألفى ً ٍنػػدى رىُاًػػٍب يػىٍاًجػػ ي حػىٍعميػػ يٍب ًإُفى حػىٍعػػضو اٍل ىػػأٍلؿى يػى يػػألؿي الوػػًذي ى اٍ َيٍمػػًعىيألا لًروػػذً  ًإذً 

ًلًن ى  ٍْ ٍد ىملكيٍب  ىػ ً قىملؿى الوًذي ى اٍ َىٍك ػىايكا لًرو *  لىكينومل لي ػملءىكيٍب حىػٍ  كينػَيٍب رليٍػاًًل ى  ًذي ى اٍ َيٍمًعىيألا  ىضلىٍ ي يىدى *  اذٍليػدىل حػىٍعػدى ًإٍذ جى
ػػملًر ًإٍذ بىٍِليايك ػىنىػػمل  ىٍف  ىٍكىيػػاى  ػػاُّكا حمللروػػنًي كىصلىٍعىػػ ى لىػػ كىقىػػملؿى الوػػًذي ى اٍ َيٍمػػًعىيألا لًروػػًذي ى اٍ ػػَىٍك ػىايكا حىػػٍ  لىٍكػػاي الروٍ ػػً  كىالنػو ى ادنا كى ى ى نيي  ى ػػدى

ػػػمل رى ىكي  الىػػػاى لىمو ريػػػألفى النودى ػػػمل يألا يػىٍعمى ػػػٍ  غليٍػػػزىٍكفى ًإَو لىػػػمل كى  [ّّ] ػػػ ِ: ((ا اٍلعىػػػذىابى كىجىعىٍرنىػػػمل اعىٍغػػػ ؿى يف  ىٍ نىػػػملًؽ الوػػػًذي ى كىىىػػػايكا دى
اًب الروػػنًي كىحػىػػاىزيكا لًروػنًي  ًى عنػػمل فػى ىػملؿى المُّػػعىىىملءي لًروػًذي ى اٍ ػػَىٍك ػى )): ك يمػمل ػٍ   ى ٍػػػَيٍب ليٍغنيػألفى  ىنوػػمل ًلػٍ   ىػػذى ايكا ًإ وػمل كينوػػمل لىكيػٍب بػى ػىعنػػمل فػى ى

نىمل  ىجىزًٍ نىمل  ىـٍ يى ػىٍا ىمل لىمل لىنىمل ًلٍ  زلًى  و  يٍػنىملكيٍب  ىألىاءه  ىرى ػٍ ا ىمل الرونيي ذلىىدى ءو قىملليألا لىأٍل دىدى ٍُ  .[ُِ]إحااد ب: ((ًلٍ   ى

كىقىػملؿى الوػًذي ى كىىىػايكا )) ل ب ل كأل ألا ل  اع ىر  يف النملر كممل اكو اهلل  ػن ب:كيألدكف  ف غلعرألدب  ت  قدا
ٍيً   ىآى و ىمل ًل ى  اًلنىمل لً ىكيأل ىمل ًل ى  رىحػونىمل  ىرً ىمل الوذى  .[ِٗ]فالرت: ((اعىٍ ىىًر ى  اجلًٍُ  كىاً ٍ ً  صلىٍعىٍر يمىمل  ىٍتى  ىٍقدى

ػػملجُّألفى يف النوػػملًر فػى ػى يػػألؿي المُّػػعىىىملءي لًروػػًذي ى اٍ ػػَىٍك ػىايكا ًإ وػػمل كينوػػمل )): قػػملؿ بعػػملُف، ككػػذل  يَ ػػملجألف يف النػػملر كىًإٍذ يػىَى ى
ػػٍ   ى ٍػػػَيٍب ليٍغنيػػألفى  ىنوػمل  ىاًلػػ  نمل ًلػػ ى  ػػملجُّألفى يف النوػػملًر فػى ػى يػألؿي المُّػػعىىىملءي لًروػػًذي ى اٍ ػػَىٍك ػىايكا إً *  النوػػملرً  لىكيػٍب بػى ػىعنػػمل فػى ى  وػػمل كينوػػمل كىًإٍذ يػىَى ى

                                                 
 .َُٓ/ِ( إغملَا الر ىملف َح  ال  ب:ُ)
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 .[ْٕ]غملفا: ((النوملرً  لىكيٍب بػى ػىعنمل فػى ىٍ   ى ٍػَيٍب ليٍغنيألفى  ىنومل  ىاًل  نمل ًل ى 

رىػٍت ًلػٍ  قػىػػٍ ًركيٍب ًلػ ى )): كقػملؿ بعػملُف رىػٍت  يلوػاه لىعىنىػػٍت  قىػملؿى اٍدييريػألا يف  يلىػػبو قىػٍد يى ػمل دىيى اجٍلًػُ  كىاً  ػً  يف النوػػملًر كيرومى
احنمل ًآػٍعىنمل ًلػ ى ذىا ادوارىكيألا ًف  ىمل  ًى عنػمل قىمللىػٍت  يٍيػاىاديٍب ًعي  يٍيَػى ىمل اىمو إً  ًء  ىآىػرُّأل ىمل فىػ ً ًٍب  ىػذى َْي ػ ديػٍب رىحػونىػمل دى النوػملًر قىػملؿى ًلكيػ خ  َك

ػػػألفى  ػػػٍب ًعي *  ًآػػػٍعفه كىلىًكػػػٍ  َ بػىٍعرىمي دي نىػػػمل ًلػػػػٍ  فىٍمػػػ و كىقىمللىػػػٍت  يَك ػػػٍب  ىرى ػٍ ػػػملفى لىكي ػػػمل كى فىػػػذيكقيألا اٍلعىػػػذىابى ِبىػػػمل كينػػػػَيٍب  ٍيػػػػاىاديٍب فىمى
 .[ّٗ]اع ااؼ: ((بىٍكًم يألفى 

ُى اعىٍلػػاي ًإفو )): حػػ  إف ز ػػ م ب اعكػػِب َ يعػػطؼ حعافػػملهنب اجلم ػػ  لػػني كمػػمل قػػملؿ بعػػملُف ػػمل قيًمػػ كىقىػػملؿى الشوػػٍ طىملفي لىمو
ػػػمل ِىٍيرىٍىَيكيٍب كىلىػػػمل كى ٍ َيٍب ِف فىػػػ   فى ِفى الروػػنيى كى ىػػػدىكيٍب كىٍ ػػػدى احلٍىػػػُ  كىكى ىػػٍدبيكيٍب فىػػػ  ىرىػػػٍ كيٍب ًلػػٍ   يػػػٍرطىملفو ًإَو  ىٍف دى ىػػػأٍلبيكيٍب فىملٍ ػػػَىجى

ُو ًإُي كىىىػػٍاتي ِبىػػمل  ىٍ ػػاىٍكَيميألفً  ػػكيٍب لىػػمل  ى ىػػمل ِبياٍلػػاًًيكيٍب كىلىػػمل  ى ٍػػػَيٍب ِبياٍلػػاًًي  ًلػػٍ  قػىٍ ػػ ي ًإفو ال وػػملًلًم ى ذلىيػػٍب بػىريألليػػألًي كىليألليػػألا  ى ٍػىيمى
 .[ِِ]إحااد ب: (( ىلً به   ىذىابه 

ػػمل كىىىػػاى قىػػملؿى ًإُي )): نيكدكػػذا ديد ػػني داِمػػملن كمػػمل اكػػو ال ػػابف  نػػ ػػملًف اٍكىيػػٍا فػىرىمو ًِ مى كىمى ىػػً  الشوػػٍ طىملًف ًإٍذ قىػػملؿى ًل
 .[ُٔ]احلشا: ((حىاًمءه ًلٍن ى ًإُي  ىيىملؼي الرونيى رىبو اٍلعىمللىًم ى 

ػملذلىيٍب كىقىػملؿى َ غىمللًػبى لىكيػبي  كىًإٍذ زىيوػ ى ذلىيػبي )): عملُفكممل يدع ادلشاك  يأـل حدر ا ي ي ألؿ ب اٍل ػىػأٍلـى  الشوػٍ طىملفي  ىٍ مى
ػػمل بػىػػاىاءىتً  ًلػػ ى  ػػملره لىكيػػٍب فػىرىمو ػػ ى  ىرىػػو  ىً  ػىٍ ػػنًي كىقىػػملؿى ًإُي حىػػاًمءه ًلػػٍنكيٍب ًإُي  ىرىل لىػػمل َ بػىػػاىٍكفى ًإُي  النوػػملًس كىًإُي جى اٍلًى ىَىػػملًف  ىكى
 .[ْٖ]اع ىملؿ: ((ملؼي الرونيى كىالرونيي  ىًديدي اٍلًع ىملبً  ىيى 

ْلن  يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهلل    ػػني زلمػػدان   لػػدو »: قػػملؿ احػػ    ػػملس رآػػُ اهلل  نػػني يف بىمػػ  دػػذ  اخيػػا كادلػػػ
ا كل كػػملؿ يف  مػػمملِا لػػ  ادل ِكػػ، فكػػملف جِبيػػ   ر ػػني المػػ ـ يف  مػػمملِا لػػ  ادل ِكػػا رلن ػػا؛ حػػِلف لػػ  ادل ِكػػا

كالشػ طملف يف يػػألرة  ػااقا حػػ  ، كجػملء إحرػػ   يف جنػد لػػ  الشػ ملط  كلعػني رايػػا يف يػألرة رجػػملؿ لػ  حػين لػػدًف، رلن ػا
فرمػػمل ايػػطف ال ػػأـل قػػملؿ  حػػأل ، َ غمللػػب لكػػب ال ػػأـل لػػ  النػػملس كإي جػػملر لكػػب: ف ػػملؿ لرمشػػاك ، لمللػػ  حػػ  جعشػػب

يػمل رب إف  رػ  دػذ  العالػملحا : يػد  ف ػملؿك ػرب يػرو اهلل  ر ػني  كرفػ  ر ػألؿ اهلل، الر ب  َك مل حملحل  فمل الػا : ج  
فمػمل لػ  ، فِيذ ق ما ل  الػطاب فالػو اػمل كجػألد ب، يذ ق ما ل  الطاب: ف ملؿ جِبي . فر  بع د يف اعرض  حدان 

ك ق ػػ  جِبيػػ   ر ػػني المػػ ـ إُف إحرػػ   فرمػػمل رب   ، فأللػػألا لػػدحاي ، ادلشػػاك  لػػ   اػػد إَ  يػػملب   ن ػػني كلنخايػػني كفمػػني
يػمل  ػااقا  َف بػز ب   ػ  : ف ملؿ لػني الاجػ ، د رج  ل  ادلشاك  ا َزع إحر   يد  مث كُف لدحاان ك  عَنيكمل ت يد  يف ي

 .(2)«إي حامء لنكب إي  رل لمل َ باكف: قملؿ، جملر لنمل

فػػسف اهلل  ،كالَجػػاؤ  رػػو االػػملت اهلل ،كالَعرػػ  اػػب ،فػػملهلل اهلل  ف غلػػاكب الشػػ طملف إُف الالػػداقا حملل ا ػػملء المػػألء
يػىغىػػملري  اهللًإفو » :قىػػملؿى يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كمػػمل جػػملء يف اػػديي    دايػػاة  ف النوػػًيُ   ، ف بنَ ػػ  االملبػػنييغػػملر  رػػو 

                                                 
(، كلمػػرب يف الَألحػػا، حػػملب غػػ ة اهلل ك ػػاو الىػػألاار، حػػاقب: ِِّٓ(  ياجػػني ال خػػملرم يف يػػ   ني، كَػػملب النكػػملح، حػػملب الغػػ ة، حػػاقب: )ُ)
(ُِٕٔ). 
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ًل ي لىمل اىاوـى  اهللكىغى ػٍاىةي  ٍْ  .(2)« اهللي  ىٍف يىٍِِتى اٍلمي

ملط  كادلعالػػأـل لػػ   الػػمني اهلل لػػ   ػػ ، فػػملدلغ ألف لػػ  كقػػ  يف ا ملِػػ  الشػػ طملف ك ػػاكني فخمػػا الػػد  مل كاخيػػاة
   .ف ملز حاآمل اهلل كاجلنملت العرو ،كل  الىألاار لمل ظ ا لن مل كلمل حط ، ا    كاجل 

 : كلمل  ام  قألؿ الشمل ا

 هذا لعمري في القياس بديع تعصي اإلله وأنت تظهر حبه
 عـل مطيــإن المحل لمن يح لو كان حبك صادقا ألطعته
ف نػدـ  ،ف م   كي ألل لػ  ا ػي يشػعا  ك َ يشػعا ،ملِاةفر نَ ني ادلمرب غمليا الَن ني ل   ي   يف دذ  اة ا اجل

ت  مل ا لندـ  .َك

 

 

 

                                                 
 .ِٔ/ ٖ( ذكا  ال اطي يف بىم  : اجلملل  عاكملـ ال ابف، اجملرد الااح ، ِ)
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 عالقة المسل  بغير المسلمين: سابعاا 
 :إن عالقة المسلمين بغيره  عل  ناحيتين

احلػب يف اهلل كالػ غض : كل ػد  كآػح العرمػملء  ف لػ  لػألاـز الَألا ػد، إف احلب ح  ادلمرب كالكػملفا لنىػُ:  َك
ء كالػػِباءكذلػػذا غلػػ، يف اهلل ، ك يػػ  ادلعػػملداة الػػ غض، عف  يػػ  ادلػػألاَة احلػػب؛ ب  رػػو ادلمػػرب  ف يػػَعرب ا   ػػا الػػأَل

ء كالِباء ل  لألاـز َ إلني إَ اهلل، كل  دنمل بنشِ   مملؿ ال رألب كاجلألارح  .  ك ر ني فسف الأَل

كجػػد اػػ   َػػ ث لػػ  كػػ  ف ػػني»: ف ػػني يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب كدػػذا احلػػديي الػػذم ضلػػ  حالػػدد  ف ػػد قػػملؿ النػػي
ك ف يكػػا   ف يعػػألد يف ، ك ف ػلػػب ادلػػاء َ ػل ػػني إَ هلل،  ف يكػػألف اهلل كر ػػأللني  اػػب إل ػػني شلػػمل  ػػألاعلمل: اػػ كة ا ؽلػػملف

 .(2)«الكىا حعد إذ    ذ  اهلل لنني كممل يكا   ف ي ذؼ يف النملر

ػػملًفاًي ى  ىٍكلً ىػػملءى ًلػػٍ  ديكًف الٍ  َ يػىَوًخػػذً )): كقػػملؿ بعػػملُف ًلنيػػألفى اٍلكى ٍْ ًلًن ى كىلىػػٍ  يػىٍىعىػػٍ  ذىلًػػ ى فػىرىػػٍ  ى ًلػػ ى اٍلمي ٍْ ػػ الروػػػنًي يف  مي
ءو ًإَو  ىٍف بػىَػو يألا ًلنػٍ يٍب بػي ىملةن كىػليىُذريكيبي  ٍُ  .[ِٖ]بؿ  مااف: ((الرونيي  ػىٍىمىنيي كىًإُفى الرونًي اٍلمىاًل ي   ى

النوالىملرىل  ىٍكلً ىملءى حػىٍعمي يٍب  ىٍكلً ىملءي حػىٍعػضو كىلىػٍ  يػىَػىػألىذلويٍب ًلػٍنكيٍب يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلىنيألا َ بػىَوًخذيكا اٍل ػى يألدى كى )): كقملؿ بعملُف
 .[ُٓ]ادلملِدة: ((فىًس ونيي ًلنػٍ يٍب ًإفو الرونيى َ يػىٍ ًدم اٍل ىأٍلـى ال وملًلًم ى 

بىمػػح  كحطاي ػػا ، كغ دػػمل لػػ  اخيػػملت ك ػػ ة يف كيػػف ال  ػػألد كالنالػػملرل كالػػي بعرػػب ادلمػػرم  ا   ػػا  لػػادب
 .ك ف يَِب  لن ب، كدذ  اعدلا بألآح لنمل املجا ادلمرب حِف يعاؼ   داء ق، ك  ا ل    مملذلب المملح ا كاحلملل ا

كىلىٍ  بػىٍاآىو  ىٍن ى اٍل ػى يػألدي كىَ النوالىػملرىل اىػمو بػىَو ًػ ى ًلروػَػى يٍب قيػٍ  ًإفو ديػدىل الروػنًي )): كممل ػلكُ ال ابف    ط نَ ب
 .[َُِ]ال  اة: ((الرونًي ًلٍ  كىِفخ كىَ  ىاًل و  اٍلًعٍرًب لىمل لى ى ًل ى  ابػو ػىٍعتى  ىٍدألىاءىديٍب حػىٍعدى الوًذم جىملءىؾى ًل ى  لىً  ً ديألى اذٍليدىل كى 

اكىةن لًروػػًذي ى بلىنيػػألا اٍل ػى يػػألدى كىالوػػًذي ى  ىٍ ػػاىكيألا كىلىَىًجػػدىفو  ى )): كقػػملؿ بعػػملُف ػػدو النوػػملًس  ىػػدى قٍػػػاىحػى يٍب لىػػألىدوةن لًروػػًذي ى لىَىًجػػدىفو  ى ى
ِىفو ًلنػٍ يٍب ًقُم ًم ى كىريٍد ىمل نمل كى ى ػو يٍب َ يىٍمَىٍكِبيكفى   .[ِٖ]ادلملِدة: ((بلىنيألا الوًذي ى قىملليألا ًإ ومل  ىالىملرىل ذىًل ى ًح

ْلن  يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب كل ػػد اػػذر الا ػػألؿ  - مكمػػمل ركل  حػػأل  ػػع د اخلػػدر   ، لَػػني لػػ  لالػػملدقا غػػ  ادلػػ
ْلنػػػػػملن »: قػػػػػملؿيػػػػػرو اهلل  ر ػػػػػني ك ػػػػػرب   ف ر ػػػػػألؿ اهلل - رآػػػػػُ اهلل  نػػػػػني َك يِكػػػػػ  طعمللػػػػػ  إَ ، َ بالػػػػػملاب إَ ل

 .(1)«ب ُ

ًلننػػػمل»: قػىأٍلليػػػنيي : قػػػملؿ يػػػملاب الَ ىػػػا ٍْ ُي  ىػػػٍ   «َى بيالىػػػملًاٍب ًإَو لي ػػػاىادي ًلٍنػػػنيي النػوٍ ػػػ ُمػػػ ن ،  ىٍك اٍلمي ػػػملًل ن حىػػػٍ  ليكى  ىٍم كى

                                                 
 ل  دذا الكَملب. (ُُ)( ين ا َّتاغلني يف صُ)
ْلا  ف غلملل ، حاقب: )ُ) ْل ، ّّْٖ(  ياجني  حأل داكد، يف كَملب اعدب، حملب ل  ي ( كالطلذم، كَػملب الزدػد، حػملب لػمل جػملء يف يػ  ا ادلػ

الػػذدي، ا  ػػا جػػملل  ( ك محػػد، كاحػػ  ا ػػملف، كاحلػػملكب كقػػملؿ زل ػػ  جػػملل  اعيػػألؿ حػػِف إ ػػنملد  امػػ ، كيػػ  ني احلػػملكب ككاف ػػني ِّٓٗحػػاقب: )
 .ٔٔٔ/ ٔاعيألؿ ص:
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ًلًن ى ليالىملاى ىًا اٍلكيىو  ٍْ ًلً  ًلػٍ  ًجػٍنً  اٍلميػ ٍْ كىَى يىٍِكيػٍ  » ،ملًر كىاٍلمينىملًفً  ى ؛ ًعىفو ليالىػملاى ىَػى يٍب لىمىػاوةه يف الػُديً  ، فىػملٍلمياىادي حًػملٍلمي
  ُ  .  اهلل ىٍم ليَػىألىرُعه يىاٍلًاؼي قػيألوةى الطوعىملـً ًإُفى ً  ىملدىًة  «طىعىمللى  ًإَو بىً 

ػػاً  قىػػملؿى اخلٍىطوػػملً ُّ  ػػملءى يف طىعىػػملـً الػػدوٍ ألىًة ديكفى طىعىػػملـً احلٍىملجى ا ًإظلوىػػمل جى ػػذى ـى )) :كىذىلًػػ ى  ى وػػنيي بػىعىػػملُفى قىػػملؿى  ،دى كىييٍطًعميػػألفى الطوعىػػمل
ًلنً  [ٖ]ا  مملف: (( ىرىو ايُ نًي ًلٍمًك ننمل كىيىًَ منمل كى ىً  نا ٍْ ػاى ليػ ػذورى ًلػٍ  ييػٍ  ىًا  ، ى كىلىٍعريألـه  ىفو  ىٍ اىاديٍب كىمل يألا كيىوملرنا غى ػٍ كىًإظلوىػمل اى

رىًَنًي ًعىفو اٍلمىطىملً بى بيألًق ي اٍعيٍلىىاى ، كىاٍلمىألىدوةى  ْىاكى ، كىزىجىاى  ىٍ  سليىمللىطىًَنًي كىلي ُخ    .(2)يف اٍل يريألبً لىٍ  لىٍ  ى حًَىً 

ػػػمل الوػػػًذي ى بلىنيػػػأل )): ككػػػذل  كردت ك ػػػ  لػػػ  اخيػػػملت ل ػػػ  قأللػػػني بعػػػملُف ا َ بػىَوًخػػػذيكا  ىػػػديُكم كى ىػػػديكوكيٍب  ىٍكلً ىػػػملءى يىمل ىيػُّ ى
ػاىٍجَيٍب  بػيٍر يألفى إًلىٍ ً ٍب حملٍلمىألىدوًة كىقىٍد كىىىايكا ِبىمل جىملءىكيٍب ًلػ ى  ًلنيػألا حمللروػنًي رىُحكيػٍب ًإٍف كينػَيٍب يى ٍْ احلٍىػُ  ؼليٍاًجيػألفى الاو يػألؿى كىًإيوػملكيٍب  ىٍف بػي

ً  ًرُ كىاحٍ  نيي ًلػٍنكيٍب فػى ىػٍد آىػ و ًَغىملءى لىٍاآىملِت بيًماُّكفى إًلىٍ ً ٍب حملٍلمىألىدوًة كى ى ىمل  ىٍ رىبي ِبىمل  ىٍيىىٍ َيٍب كىلىمل  ىٍ رىنَيٍب كىلىػٍ  يػىٍىعىٍرػًج ىملدنا يف  ى
ػملليكيٍب كىَ  ىٍكَديكيػٍب يػىػأٍلـى ا)) :إُف  ف قملؿ [ُ]ادلمَ نا: (( ىألىاءى الموً   ً  ػنىكيٍب كىالروػنيي ِبىػمل لىػٍ  بىػنىىعىكيٍب  ىٍراى ٍلً  ىمللىػًا يػىٍىاًلػ ي حػى ػٍ
 .[ّ]ادلمَ نا: ((بػىٍعمىريألفى حىاًل ه 

ػػمل الوػػًذي ى بلىنيػػألا َ بػىَوًخػػذيكا الوػػًذي ى اَّتوىػػذيكا ًديػػنىكيٍب ديػػزيكنا كىلىًع نػػمل ًلػػ ى )): كقأللػػني بعػػملُف الوػػًذي ى  يكبيػػألا اٍلًكَىػػملبى ًلػػٍ   يىمل ىيػُّ ى
ًلًن ى  قػىٍ ًركيٍب كىاٍلكيىوملرى  ٍْ  .[ٕٓ]ادلملِدة: (( ىٍكلً ىملءى كىابػو يألا الرونيى ًإٍف كينَيٍب لي

ذلويٍب يىمل ىيػُّ ىمل الوػًذي ى بلىنيػألا َ بػىَوًخػذيكا اٍل ػى يػألدى كىالنوالىػملرىل  ىٍكلً ىػملءى حػىٍعميػ يٍب  ىٍكلً ىػملءي حػىٍعػضو كىلىػٍ  يػىَػىػألى )) :كل   قأللني بعملُف
 .[ُٓ]ادلملِدة: ((الرونيى َ يػىٍ ًدم اٍل ىأٍلـى ال وملًلًم ى  ًلٍنكيٍب فىًس ونيي ًلنػٍ يٍب ًإفو 

كدػُ ، َك لااء  ف دػذ  الالػداقا  ػَجا إُف  لػألر    مػا  يػال ينمػملؽ إل  ػمل ادلمػرب رلػملراة لالػدي ني الكػملفا 
ء  لمػألل اهلل كر . كالع ػملذ حػملهلل، كقد بكػألف كىػاا ك ػاكمل، زلالا يف الدي   ػأللني كاعيػ  لرممػرب  ف َ ي ػب ا ػني كَك

ْلن   .كادل

يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  كلكػػ  لػػ  دػػذا كرػػني إف ا  ػػ ـ ادػػَب   ػػألؽ غػػ  ادلمػػرم   يمػػمل، كإف  ػػ ة الا ػػألؿ
كبملريخ ادلمرم  يدَف  رو بعملل  ادلمرم  ل  غ دب ل  ال  ألد كالنالملرل  ام  لعمللرػا يف الَػملريخ، ا ػي إهنػب 

دب  قمللألا زلملكب لرَىَ ر يف ال رداف الي ااَرألدمل ، ك حػملدكا لػ    مل ألا  ت رايا ا   ـ  ركع يألر الَممللح، ح نممل
 .ح ُ ف  مل ل  ادلمرم 

 :  الَعملل  لع ب :َمل  ملن 

ادلمػرب يف دػػذ  احل ػػملة ي ػػ ب   قملبػػني لػػ  النػػملس  يػػملن كػمل ألا كلػػأل كػػمل ألا كىػػملران  رػػو   ػػملس احلمػػ  إذا كػػملف الكػػملفا 
حٍػً   اهلل ىػٍ   ىٍ ػًد : دلمػرم  الألفػملء حمللع ػد كمػمل جػملء يف احلػديييرػـز  رػو ا كل  ذل  لمل إذا كملف لعملددان ، غ  اا 

ػدي ًلػٍ  لىًمػ ىًة » :قىملؿى يرو اهلل  ر ني ك رب   ىٍماوك  ىٍ  النوًيُ  ػمل لى يألجى ػاى اجلٍىنوػًا كىًإفو رػلى ى ا َفىٍ يىػاًٍح رىاًِ ى ػدن لىٍ  قػىَى ى  ػىٍىمنمل ليعىملدى

                                                 
 .)ط عا دنديا( ِٖٓ/ ّ ىا اعاألذم  اح جملل  الطلذم، لرم ملركىألرم، ( ُ)
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 .(2)« ىٍرحىًع ى  ىمللنمل

ػمل الوػًذي ى بلىنيػألا كيأل يػألا قػىػألواًل ى لًروػنًي )):   حملل م  كالعدؿ يف      لػألردب الَ ػملَ ل أللػني بعػملُفككذل  الَعملل يىمل ىيػُّ ى
ػػػألى  ىقٍػػػػاىبي لًرَػوٍ ػػػألىل كىابػو يػػػ ػػػنى في قػىػػػأٍلـو  ىرىػػػو  ىَو بػىٍعػػػًدليألا اٍ ػػػًدليألا دي اءى حملٍلً ٍمػػػً  كىَ غلىٍػػػاًلىنوكيٍب  ى لروػػػنيى يى ًػػػ ه ِبىػػػمل ألا الروػػػنيى ًإفو ا يػػػ ىدى

 .[ٖ]ادلملِدة: ((بػىٍعمىريألفى 

ػػعىملًِاى الروػػنًي كىَ الشوػػٍ اى )): ككمػػمل هنػػُ ادلمػػرمألف  ف يعَػػدكا  رػػ  ب كمػػمل قػػملؿ بعػػملُف رُّػػألا  ى ػػمل الوػػًذي ى بلىنيػػألا َ  ًي يىمل ىيػُّ ى
ـى يػى ٍ  ـى كىَ اذٍلىػػػٍدمى كىَ اٍل ى ًِػػػدى كىَ بُلػػػ ى اٍل ػىٍ ػػػتى احلٍىػػػاىا رىٍرػػػَيٍب فىملٍيػػػطىملديكا كىَ احلٍىػػػاىا َػىغيػػػألفى فىٍمػػػ ن ًلػػػٍ  رىُاًػػػٍب كىرًٍآػػػألىا نمل كىًإذىا اى

ػػنى في قػىػػأٍلـو  ىٍف يىػػدُّككيٍب  ىػػ ً  ٍمػػًجًد احلٍىػػاىاـً  ىٍف بػىٍعَىػػديكا كىبػىعىػػملكى يألا  ىرىػػو الٍػػِبُ كىالَػوٍ ػػألىل كىَ بػىعىػػملكى يألا  ىرىػػو اً مثًٍ  غلىٍػػاًلىنوكيٍب  ى اٍلمى
 .[ِ]ادلملِدة: اًف((كىاٍلعيٍدكى 

َ يكم نكب حغػض قػأـل  ف بعَػدكا احلػ  إُف »:  م «بَ غلالنك»لع  : قملؿ  حأل    دة كالىااء: قملؿ ال اطي
 .  (1)«كالعدؿ إُف ال رب، ال ملط 

لػمل َف  ،كا امػملف ،كاذلديػا ،ل  الالػرا ؛كإف كملف الكملفا لني قااحا حملدلمرم  ف  حد ل اي ني  ف ي أـل    ال ااحا
 ىبػىٍَػيًن  يُلػُ رىاًغ ىػان يف  ىٍ ػًد » :كمػمل جػملء يف احلػديي  ػ   َسػملء حنػت  ىً  حىٍكػاو قىمللىػتٍ   ،ب  رػو ذلػ  زل ػألر  ػا ُيطب
ِىٍلتي النوػػًيو  ،يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػرب النوػًيُ  ػػ نىػػاى  .« ػىعىػػبٍ » :قىػػملؿى  ؟بًيػري ىمليػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  فىمى ِى ٍػزىؿى  :قىػملؿى احٍػػ ي  ي ػى ػٍ  اهللي فىػػ
ملبػى     .(1)«[ٖ]ادلمَ نا: الوًذي ى َفىٍ يػي ىملبًريألكيٍب يف الُديً (( الرونيي  ى ً  َ يػىنػٍ ىملكيبي )): عىملُفى ًف  ى

ُو  قىًدلىتٍ  ت:قىمللى  حنت    حكا  ىٍ   ىٍَسىملءى : ك ل مل كمل ت لشاكا كممل جملء يف ركايا  يال ُى ليٍشػاًكىاه   رػ  يُلػُ كىًدػ
ػػددي يف  ىٍ ػػًد قػيػػاىٍيرو  ُو اهللً  : يػػمل ر ػػألؿى فػى يٍرػػتي يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللً  ر ػػألؿى فىملٍ ػػَػىٍىَػىٍ تي ب، ًإٍذ  ىملدى  يُلػػُ  ، قىػػًدلىٍت  ىرػػ

ُى رىاًغ ىاه   .  (2)«ًيًرُ  يلو ً  ، ػىعىبٍ »: قىملؿى  ُ؟ يلُ   ىفىِىًي ي  ،كىًد

 .ا يف ا   ـكحملق ا  رو الشاؾ غ  راغ ، حالرا  ل مل ل   هنمل لشاكايرو اهلل  ر ني ك رب  فِجملزدمل الني

ِىلُّف »: ي ػػألؿ احػػ  اجػػا  ًٍِذف يف ًيػػرىَ ىمل ًلشيػػ يألًع الَوػػ ـ َفىٍ  ىٍػػَىٍع  ىٍَسىػػملء  ىٍف بىٍمػػَى ٍ ػػ ى ػػملءىٍت رىاًغ ىػػا يف اٍ ً إهنػػمل لىػػأٍل جى
ـ ًلٍ  ًفٍع  النوًيٌ  ٍ  ى ا ني يف ذى يرو اهلل  ر ني ك رب   ىرىو اٍ ً    .(3)«ًل ى كى ىٍلا  فى ى ػليٍَىملج ًإُفى ًاٍ ًٍَ ذى

ُى   ،ككػػػذل  ركم  ػػػ   مػػػا   ػػػني  دػػػدل عي ػػػني ادلشػػػاؾ ػػػاى رىًآػػػ ػػػمل  اهللي كمػػػمل جػػػملء يف احلػػػديي  ػػػ  احٍػػػ   يمى  ىنػٍ يمى
ػػاي ايروػػاى ً ػػ ػىاىاءى بػي ىػػملعي »: يػى يػػألؿي  ػػًذً  كىاٍل ىٍمػػ ىمل يػىػػأٍلـى اجلٍيميعىػػاً  اهللفػى ىػػملؿى يىػػمل رى يػػألؿى  ،رى ىل  يمى ػػملءىؾى اٍلأليفيػػألدي  ،احٍػَىػػٍ  دى  :قىػػملؿى  ،كىًإذىا جى

                                                 
، حاقب: )ُ)  .(ُْٗٔ( ي  ح ال خملرم، كَملب الديملت، حملب إمث ل  قَ  ذل مل حغ  جـا
 .(ْٓ/ٔاجلملل  عاكملـ ال ابف لر اطي، اجملرد ال مللي )( ِ)

 .(ٖٕٗٓب اعدب، حملب يرا الألالد ادلشاؾ، حاقب: )ي  ح ال خملرم، كَمل( ّ)

 .(ُُٕٔ، حاقب: )فم  النى ا كالالدقا  رو اعقاح ، حملب الزكملة، كَملب لمربي  ح ( ْ)

 .ُّْ/ َُفَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا:( ٓ)
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ؽى لىنيي » ٍ ػفى   :فػى ىػملؿى  ،فىِىٍر ى ى ًإُفى  يمىاى ً يرواو  ، ىرىٍ نًي كى ىروبى ًلنػٍ ىمل ً يرى و  اهللي فىِيِتى النوًيُّ يىروو  ،«ًإظلوىمل يػىٍر ى ي دىًذً  لىٍ  َى يى ى كى
ػمل ،لًَػىٍر ىمىػ ىمل ًإُي َفىٍ  يٍ ًطكى ىمل» :قىملؿى  ، ىٍل ىمي ىمل كىقىٍد قػيٍرتى ًف  ىمل لىمل قػيٍرتى  ػاي ًإُفى  ،« ىٍك بىٍكميػألدىمل ،كىلىًكػٍ  بىً  عي ى فىِىٍر ىػ ى ًاىػمل  يمى

 .(2)« ىخو لىنيي ًلٍ   ىٍدً  لىكواى قػىٍ  ى  ىٍف ييٍمًربى 

: كإف كمل ت قااحا  حألة ك لأللا ف زداد اعلا لزكلػمل  مػ  يػ  َ ب عف اهلل قػد  لػا حػني يف ال ػابف يف قأللػني بعػملُف
ػػ)) ػػمل كىيىػػملًا ػٍ يمىمل يف الػػدُّ ٍػ ىمل لىٍعايكفنػػمل كىابو ًػػ ٍ كىًإٍف جىملدى اؾى  ىرػػو  ىٍف بيٍشػػاًؾى ً  لىػػمل لىػػٍ  ى لىػػ ى حًػػنًي ً ٍرػػبه فىػػ  بيًطٍع يمى ػػً   ى لىػػٍ   دى  ى

 .[ُٓ]ل مملف: (( ى ىملبى ًإِفىو مثيو ًإِفىو لىٍاًجعيكيٍب فىِي ػىُ  يكيٍب ِبىمل كينَيٍب بػىٍعمىريألفى 

 ىػػٍ  رليىملًدػػدو  ىفو : يف احلػػديي ءكمػػمل جػػمل،  كباا ػػو ا ألقػػني، ادلمػػرب كػػملفاا فرػػني اػػ  اجلػػألار ككػػذل  إذا كػػملف جػػملر
يٍػَيٍب جلًىملرً ىمل اٍل ػى يألًدمُ  :فػىرىمومل جىملءى قىملؿى  ،ٍح ى  ىٍماوك ذيً ىٍت لىنيي  ىملةه يف  ىٍدًرنيً  اهلل ىٍ دى  يٍػَيٍب جلًىملرً ىػمل اٍل ػى يػألًدمُ  ؟ ىٍددى ٍعػتي  ؟ ىٍدػدى َسًى
ػروبى يػى يػألؿي  اهللي يىروو  اهللؿى رى يأل  ػ ػيألىُرَينيي » : ىرىٍ نًي كى ى  :قىػملؿى  ىحيػأل ً  مىػو .«لىػمل زىاؿى ًجٍِبًيػ ي ييألًيػ يًن حملجلٍىػملًر اىػمو ظىنػىٍنػتي  ى وػنيي  ى

ا اٍلألىٍجنيً  ا اىًدييه اىمى ه غىاًيبه ًلٍ  دىذى دىذى
(1). 

، كىاٍلغىاًيػػبى كىاٍ ػبي اجلٍىػػملًر يىٍشػػمى ي اٍلمي : قػملؿ احلػػملفظ احػػ  اجػػا ، كىالالوػػًدي ى كىاٍلعىػػديكو ، كىاٍلعىملحًػدى كىاٍلىىملً ػػ ى ػػملًفاى ٍمػػًربى كىاٍلكى
 ؛، كىاٍل ىاًيػػػػبى كىاٍعىٍجنىػػػػًيو ، كىاٍعىقٍػػػػػاىبى دىارنا كىاٍعىحٍػعىػػػػدى، كىلىػػػػنيي لىاىابًػػػػبي حػىٍعميػػػػ ىمل  ىٍ رىػػػػو ًلػػػػٍ  حػىٍعػػػػضو مو ، كىالنوػػػػملًف ى كىالموػػػػملرو كىاٍل ػىرىػػػػدً 
ػػػملفىِىٍ  ى  ػػػمل لىػػػٍ  ًاٍجَىمىعىػػػٍت ًف ػػػنًي الاُلػػػىىملتي اٍعيكىؿي كيرُّ ى ػػػمل ،دى ػػػاوا ًإُفى اٍلألىاًاػػػًد كى ىٍكًمػػػنًي لىػػػٍ  ًاٍجَىمىعىػػػٍت ًف ػػػنًي  ،مثيو  ىٍك ػىايدى ريػػػبو جى كىدى

 .الاُلىىملتي اٍعيٍياىل كىذىًل ى ، فػى ػيٍعطىو كي   اى ونيي ً ىمىًب اىمللنيً 

ػػػمل جلًىػػػملرًً  حٍػػػ ي  ى  اهللكىقىػػػٍد محىىرىػػػنيي  ىٍ ػػػدي  ػػػملةه  ىٍف يػيٍ ػػػًدمى ًلنػٍ ى ػػػمل ذيً ىػػػٍت لىػػػنيي  ى ػػػألـً ، فىًس وػػػنيي  ىلىػػػاى لىمو ٍمػػػاوك الػػػاواًكم  ىرىػػػو اٍلعيمي
 .اٍل ػى يألًدمُ 

َىاه  »: كىقىٍد  ىٍياىجى الطو ػىاىاًيُّ ًلٍ  اىًديًي جىملًحاو لىٍافيأل نمل  ػ ُّ اجٍلًػألىاًر ، كىديػألى اٍلميٍشػاًؾي لىػ ؛جىملره لىػنيي اىػ   : اجلًٍ ىافي َى ى نيي اى
ػملره لىػػنيي اى وػملفً  ـً  ؛كىجى ٍ ػػ ى ػ ُّ اٍ ً ػ ُّ اجٍلًػػألىاًر كىاى َىػاي اي يػػألؽو  ،كىديػػألى اٍلميٍمػًربي لىػػنيي اى ػملره لىػػنيي َى ى ػ ُّ اجٍلًػػألىاًر  ؛كىجى ليٍمػًربه لىػػنيي رىًاػبه لىػػنيي اى
ـً كىالاوًاًب  ٍ  ى  .(1)«كىاٍ ً

 ،دػػػػذا َ ؽلنػػػػ  الَعمللػػػػ  لعػػػػني يف اعلػػػػألر ادل ملاػػػػا حملحلمػػػػ  ي يػػػػا الكػػػػ ـ  ف الكػػػػملفا   غمػػػػني لكىػػػػا  كلكػػػػ 
ِي » حػ  لػ  باػملد ادلمػرم  كمػمل جػملء يف احلػديي:، كحملعي  إذا كملف لني   د ل  كِف  لا ادلمػرم  ًلنيػألفى بىكىملفىػ ٍْ اٍلمي

ًل ه ًحكىملًفاو َى يػيٍ َى ي  ،كىديٍب يىده  ىرىو لىٍ  ً ألىاديبٍ  ،يىٍمعىو ًحًذلوًًَ ٍب  ىٍد ىملديبٍ  ،ًدلىملؤيديبٍ  ٍْ    .(2)«كىَى ذيك  ىٍ دو يف  ىٍ ًد ً  ،لي

ػػػػُدً  قىػػػػملؿى  ػػػػروبى  اهللي يىػػػػروو  اهللقىػػػػملؿى رى يػػػػألؿي  :ك نػػػػد    داكد  ىػػػػٍ   ىٍمػػػػاًك حٍػػػػً   يػػػػعىٍ بو  ىػػػػٍ   ىحً ػػػػنًي  ىػػػػٍ  جى :  ىرىٍ ػػػػنًي كى ى

                                                 
 .(ُٖٗٓي  ح ال خملرم، كَملب اعدب، حملب يرا اعخ ادلشاؾ، حاقب: )( ُ)

 .(ُّْٗم، كَملب الِب كالالرا، حملب لمل جملء يف ا  اجلألار، حاقب: )جملل  الطلذ( ِ)

 .ِْْ-ُْْ/َُ( فَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا:ُ)
 .(ْْٕٓ(  ن  النمملُِ، كَملب ال ممللا، حملب   ألد ال ألد ل  ادلمرب لركملفا، حاقب: )ِ)
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يػىػايدُّ ليًشػدُّديٍب  ،كىديٍب يىده  ىرىو لىٍ  ً ػألىاديبٍ  ،كىغلًي ي  ىرىٍ ً ٍب  ىٍقالىملديبٍ  ،يىٍمعىو ًحًذلوًًَ ٍب  ىٍد ىملديبٍ  ،اٍلميٍمًرميألفى بػىَىكىملفىِي ًدلىملؤيديبٍ »
ًل ه ًحكىملًفاو كىَى ذيك  ىٍ دو يف  ىٍ ًد  ،كىليَىمىُايً ٍب  ىرىو قىملً ًدًدبٍ  ، ىرىو ليٍمًعًىً بٍ  ٍْ  .(2)«َى يػيٍ َى ي لي

 ىٍم  ىقػىرُّ يٍب كيٌ  كىًآ   حمللنوُ  كىكيٌ   ىاًيف حملٍلىىٍ ألىل «ٍب  ىٍد ىملدي  »كىدىيى ى يف قػىأٍللني : قملؿ اح  اجا
(1).   

ـى اٍلىىٍَحً  يرو اهلل  ر ني ك رب اهللذىدىٍ تي ًإُفى رى يألًؿ »: ككممل ذكا يف قالا  ـ دملي ب ألؿ  ،فػىألىجىٍدبيػنيي يػىٍغَىًمػ ي  ؛ ىمل
ػًذ ً » :ملؿى فػى ىػ ،فىمىروٍمتي  ىرىٍ نيً  ،كىفىملًطمىاي احٍػنىَينيي بىٍمَػياي ي  ػملً  و حًٍنػتي  ىً  طىمللًػبو  :فػى يٍرػتي  ؟«لىػٍ  دى ِيـُ » :فػى ىػملؿى  . ى ىػمل  يُـّ دى لىٍااى نػمل حًػ

ػملً  و  ـى فىالىػروو الىىػملًيى رىكىعىػػملتو ليٍرَىً ىنػمل يف َػىػأٍلبو كىاًاػػدو  .«دى ػمل فػىػػاىغى ًلػٍ  غيٍمػًرنًي قىػػمل زى ىػبى احٍػ ي  يُلػػُ  اهلليىػمل رى يػػألؿى  :فػى يٍرػتي  ،فػىرىمو
ٍابينيي  ى  ُ   ى ونيي قىملًب ه رىجي ن قىٍد  ىجى في ٍح ي دي ػى ػٍاىةى  ،ًر ػٍاًت يىػمل  يـو »: يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللفػى ىملؿى رى يألؿي  ،في ى ٍا ىػمل لىػٍ   ىجى قىػٍد  ىجى

 .(1)«كىذىًل ى آي نو :قىمللىٍت  يُـّ دىملً  و  .«دىملً  و 

يف يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  كي َدكا حػمللني،    ا مل بكغلب  رو ادلمرم   ف يَممكألا حمللكَملب كالمنا يف  
 كلن مل ك ى ا الَعملل  ل  غ  ادلمرم .،      لألردب

الَعمللػػ  لػػ  غػػ  ادلمػػرم  يف دكلػػا ا  ػػ ـ غلػػب  ف ينط ػػ  كمػػمل  رمنػػمل اهلل : ي ػػألؿ الػػدكَألر زلمػػد ادلغػػااكم
كال  ػألد كالنالػملرل  مل ػألا لػ  ادلمػرم  .   كالع داحل لألاكلديني يف ك  حرد  ك ، فمل   ـ لديني اكمللني كر ملبني، كر أللني
، ف  غلألز  ف يَعاض لػني  اػد، ك ت احلممليا ك  طُ لني اعلملف ،فسذا كملف ال  ألدم  ك النالااي يف حرد لمرب، قاك مل

 .(2)َك غلألز  ف يىَ  حني ،ف  غلألز قَرني، ك ف يعملل  لعمللرا امنا

                                                 
 .(ُِٕٓحاقب: )  ن     داكد، كَملب اجل ملد، حملب يف المايا باد  رو  د  العمكا،( ُ)

 .ِْٕ/ ٔفَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا العم  ي:( ِ)

 .(ُُّٕي  ح ال خملرم، كَملب اجلزيا، حملب  لملف النمملء كجألارد ، حاقب: )( ّ)

 .ّٓدػ،  ت  نألاف: كقىملت ل  الد ملة، ص:ُِْٔ،   ا رح   اعكؿ َّْرلرا الىاقملف، العدد ( ْ)
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 الداعية ومحبة الناس : ثامناا 
ػػملـ، كديػػ  الَػػألادد كالػػطااب، ديػػ  اة ػػا كاعيػػألة ديننػػمل ا  ػػ لُ ،   ػػملع دػػذا ادل ػػد  الع ػػ ب ل مػػألد الػػألد كالأِل

يػػػػرو اهلل  ر ػػػػني ك ػػػػرب  ز رػػػػت دػػػػذ  ادلعػػػػملي يف لعمللرػػػػا النػػػػي، كبعرػػػػأل المػػػػمملاا كال شػػػػا، كبَىشػػػػو اعيػػػػألة كالػػػػطاح 
 .[ْ]ال رب: (( بو كىًإ و ى لىعىرو ييري و  ى ً )): قملؿ بعملُف، ك  قملبني كارب ملطملبني، ك رألكني

ػػػمل رىمٍحىػػػػاو ًلػػػ ى )): كقػػػملؿ بعػػػػملُف (( فىً مى أٍللًػػػػ ى ٍنػػػتى فى  ػػػػمل غىرًػػػ ظى اٍل ىٍرػػػػًب َ ٍػىىمُّػػػألا ًلػػػػٍ  اى ]بؿ  الروػػػػنًي لًٍنػػػتى ذلىيػػػػٍب كىلىػػػػأٍل كي
 .[ُٗٓ مااف:

كممل ز رت يف  رألؾ ي ملحَني الكااـ الػي كيػرت إُف ذرك ػمل اػم بَػاكا حعمػ ب  رػو   ىمػ ب لػ  لػمل ينػملذلب 
ًَايكفى  ىرىػو  ى ٍػىيًمػً ٍب كىلىػأٍل   :كممل   ملر ال ابف إُف دذ  الالىا احلم ػدة فػ  ب يف قأللػني بعػملُف،  م   يف الع رل  ال ٍْ ))كىيػيػ

 .[ٗ]احلشا: كىملفى ًاًٍب يىالىمليىاه((

، كَّتَىػػػُ الشػػػ نملء كال غمػػػملء، دػػػذ  ادلعػػػملي الع  مػػػا  نػػػد ا َشػػػملردمل حػػػ  ادلمػػػرم  بابىػػػ  اعا ػػػملد كالمػػػغملِ 
 .طملف ك  ألا نيكينداا الش 

، كبَجرػػو ل مػػا الدا  ػػا كادلػػا  يف بعم ػػ  دػػذ  ادل ػػملدئ الع  مػػا الػػي لػػ     دػػمل اة ػػا كالػػألد كاعيػػألة احل ػػا
 : كلع  ل   دب لعملَف ذل  لمل يرُ

 اة ػػا لريػػاي ( اة ػػا): ف كػػألف  ػػعملر  العم ػػ  يف  ىمػػني ، ف يالػػىُ الدا  ػػا كادلػػا  قر ػػني لػػ  كػػ   ػػملِ ا ،
كيَالػػػألردمل النػػػملظا يف ، زل ػػػا ي  ػػػا  َادػػػمل  رػػػو  قألالػػػني، ػلػػػب َك يػػػ غض، كيكػػػا  الشػػػا  ف يالػػػ   ب، ػلػػػب اخلػػػ  ذلػػػب

 . فعمللني

 ك اػػملؿ الَعمللػػ  العػػملـ فػػ  ، غلرػػُ ادلػػا  كالدا  ػػا دػػذ  اة ػػا يف   قملبػػني لػػ  اخيػػاي   ػػألاء اػػملؿ الػػد ألة 
كاػملؿ َسػا  ، ؿ ح عني ك ااء  لع ػبػل  ب املؿ د ألبني كممل ػل  ب امل، َك ح  املؿ ك يال، يىال  ح   رألؾ كبيا

 .كدكذا، كاملؿ بألج  ني كبدريمني، كزلملدَملبني

 كيػااب ، كيعطػُ ف ػ دب، فػ طعب جػملِع ب،  ف يدل   رو زل َني ذلب ف ممل ي  ا  ر ني ل   رألؾ كبالػافملت
كقرػب ، كاحَمػمللا امل  ػا، ككػ  ذلػ  حػنى  رآػ ا ،كممل ي ػدم كي ػب كيَالػدؽ،  كيَالدؽ  رو زلَملج ب، آع ى ب
 .   ي َغُ ل  كراء ذل  جزاء َك  كألرا إَ ل  اهلل    مل ني كبعملُفَ،  ي ض

 كرد ، ف َم ػػ  العىػػأل كالالػػىح (اة ػػا)قػػدكة يف دػػذ  الالػػىا الع  مػػا يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب   ف غلعػػ  النػػي
كا امػملف حكػػ  ، كك ػب الغػػ ظ، ك ػدـ رد المػألء حملدل ػػ ، كبن  ػني الغملفػػ ، كبالػأليب ادلخطػػ ، ك ػكا اةمػػ ، اجلم ػ 
 .لعمل  ني

  ف ػػدرب  ىمػػني  رػػو ،  ف يَم ػػ  برػػ  اة ػػا حا ملرلػػملن  مر ػػملن يف ا ملبػػني ف كػػألف ير ػػملن لػػني َ َّتر ػػملن َك بالػػنعملن
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 .ك ر ني فَكألف اة ا ير ملن لَِي ن ف ني، كالعرب حمللَعرب، فملحلرب حمللَ رب، ذل  كلأل حمللَخر  يف ال دايا

كحمػرألكني ،  ػملن إُف اهلل حعمرػني ق ػ   ف يكػألف حك لػنيدذ  اة ا الع  ما إذا ابالػف اػمل الػدا ُ  يػ ح دا  ػا ا
ْبو  جػػا  لػػاب   ك َ َػػملن ، ق ػػ   ف يكػػألف حَألج  ػػني ف مللػػني لػػ  فمػػ    ػػ ب غلػػد  الدا  ػػا كادلػػا  كادلألجػػني يف د  ػػمل  ، ف ػػ

 .جعرين اهلل كإيملكب كذل ، كبيابني
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 :الوقفة السادسة
 الكفر ةحل اإليمان وكراهي

كحغػض الكىػا ،   ػب زل ػا ا ؽلػملف كال  ػملت  ر ػنييرو اهلل  ر ػني ك ػرب  الني ح و يف احلديي الذم ح   يدينمل  
 .  كدأل  ف يكألف قذفني يف النملر  دألف  ر ني ل  الاجألع إُف الكىا ؛كقد آاب لذل  ل  ن ، ككااد َني

ػٌب إً »: قملؿ المندم يف  اح النمملُِ ػمل  ىاى ػا فػىأليقيأل ػني ًف  ى  : ىمٍ  ،لىٍ ػنًي ًلػٍ  الُشػٍاؾ ىٍم كى ىٍف يىكيػألف ًإي ىػملد  ىػملر  ىً  مى
ْىحوػدىة ِبىٍنزًلىػًا جىزىاًِػنًي يف ا ػا كىالنػوٍىػاىة  ىٍنػنيي  ىٍف يىاًل  الُشٍاؾ ً ٍند  لً يألوًة ًاٍ ًَ ىملد  جًبىزىاِنًًي الوًذم ديألى النوػملر اٍلمي ػمل  ى وػنيي لىػأٍل  ،ٍلكىاىادى فىكىمى

ٍيَىػػملرى  ىػػملر الػػدُّ ٍػ ىمل  ،ٍيَىػػملرى  ىػػملر الػػدُّ ٍػ ىمليي ُػػػاى حػىػػٍ   ىػػملر اٍخًيػػاىة كى ىػػملر الػػدُّ ٍػ ىمل َى  ػػذىًل ى لىػػأٍل يي ُػػػاى حػىػػٍ  الُشػػٍاؾ كى ىػػملر الػػدُّ ٍػ ىمل َى  ،كى
ملٍلًع ىملفً  ٍ ًَ ىملد كى ا  ىٍف يىاًل  اٍلغىٍ ب ً ٍند  ًلٍ  قػيألوة اًَ ا .كىلىٍاًج  دىذى بػني ًلػٍ  اٍل يػألوة ًاىػذى  ،اٍلألىٍجػني.كىَى ؼلىٍىىػو  ىفو لىػٍ  بىكيػألف  ىً  دى

د ،بػىعىملُفى ًحذىًل ى اٍلألىٍجني اهللً كىزلىى وا  ؽلىملف لىمل غلًى د ًلٍ  لىذوة اٍ ً ِىٍف غلًى  .(2)«بػىعىملُفى  ىٍ رىب اهللكى  .فػى يألى اىً    ًح

ً   ىػػان كىايػػبُّ  اهللَى بىاًلػػحُّ زلىى وػػاي : قىػػملؿى اٍل ىملًآػػُ ً  ىػػملضه »: كقػػملؿ ا لػػملـ النػػألكم ُُ يف  بػىعىػػملُفى كىرى يػػأللنًًي اى  اهللاٍخدىًلػػ
ِى وػٍت حًػنًي  ػىٍىميػنيي ، كىاٍ شىػاى يرو اهلل  ر ني ك رب  كىرى يأللنيً  ؽلىػملًف يىً  نيػنيي ، كىاٍطمى ػٍ  قىػأًلمى حملٍ ً َينيي الاُّجيألعى يف اٍلكيٍىًا ًإَو ًلمى حى كىكىاىادى

ا ديألى الوًذم كىجىدى  مىنيي كىدىلىنيي ، كىدىذى كىبىنيي لىنيي يىٍدري ي ، كىيىمللى ى حلٍى  .  (1)«اى ى

لن ػمل لػمل ركم  ىػػٍ   يػٍى ىملفى حٍػً   ىٍ ػػًد : كقػد جػملء ح ػملف  عل ػػا ال  ػملت  رػو ا ؽلػػملف كاحلػي  ر ػني يف  املديػي ك ػػ ة
ُُ  اهلل ا حػىٍعػػػدىؾى  ،اهلليىػػػمل رى يػػػألؿى  :قػيٍرػػػتي » :قىػػػملؿى  ،ال ػو ىًىػػػ ػػػدن ِىؿي  ىٍنػػػنيي  ىاى ـً قػىػػػأٍلَن َى  ىٍ ػػػ ٍ ػػػ ى ػػػًديًي  ىً  كىيف  .«قيػػػٍ  ِف يف اٍ ً اى

 .  (1)«فىملٍ َىً بٍ  ملهللقيٍ  بلىٍنتي حً »: قىملؿى  .«غى ػٍاىؾى » : ي ىمللىاى 

ًرمػػػني: اهللقىػػػملؿى اٍل ىملًآػػػُ ً  ىػػػملض رىمًحىػػػنيي : قػػػملؿ النػػػألكم يف  ػػػااني ا ًلػػػٍ  جىألىاًلػػػ  كى ػػػذى ػػػألى يػػػرو اهلل  ر ػػػني ك ػػػرب  دى كىدي
، مثيو ًاٍ ػَػى ىملليألا ، كىبلىنيػألا حًػنيً اهلل ىٍم كىاوػديكا  [َّ]فالػرت: مل الروػنيي مثيو اٍ ػَػى ىملليألا((ًإفو الوًذي ى قىػملليألا رىحػُّنىػ)): ليطىملًح  لً ىأٍللنًًي بػىعىملُفى 

ٍا ىػمل ي  ىٍك ىػا اٍلميىىُمػاً . فػىرىٍب ػلًى ديكا  ىٍ  الَػوأٍلًا ػد، كىاٍلَػىزىليػألا طىمل ىَػني  يػٍ  ىمل ني كىبػىعىػملُفى ًإُفى  ىٍف بػيأليفُّػألا  ىرىػو ذىلًػ ى  ي ى كى ىرىػو لىػمل ذىكى
بػىعىملُفى  اهللكىديألى لىٍع ى احلٍىًديي ًإٍف  ىملءى  ،ًلٍ  الالو ىملحىا فىمىٍ  حػىٍعددبٍ 

(2)  . 

ُى  ػػمل يف قػىػػأٍلؿ  اهللكىقىػػملؿى اًحٍػػ   ى وػػملس رىًآػػ (()): بػىعىػػملُفى  اهلل ىنػٍ يمى ػػمل  يًلػػٍاتى لىػػمل  ػىزىلىػػٍت  ىرىػػو  [ُُِ]دػػألد: فىملٍ ػػَىً ٍب كىمى
ػًذً  اٍخيىػا يف يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللرى يألؿ  ػٌد كىَى  ى ىػ ُّ  ىرىٍ ػنًي ًلػٍ  دى يػرو اهلل  ر ػني  كىلًػذىًل ى قىػملؿى  ، ًى   اٍل يٍابف بيىػا  ى ى

                                                 
 .(ٔٗ/ٖم، اجملرد الااح : )(  اح  ن  النمملُِ لرمندُ)
 .(ُْ/ِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ: )ِ)
 .(ّٖ( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب جملل   كيملؼ ا ؽلملف، حاقب: )ّ)
 .(ٗ/ُ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ: )ْ)
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   .(2)« ى و ىٍَيًن ديألد كى ىيىألىا ىمل»: قىٍد  ىٍ اىعى إًلىٍ   الشوٍ ب فػى ىملؿى : ًعىٍي ىملحنًًي ًا  قىملليألاك رب 

ٍ ػػًَ : كقػػملؿ المػػندم يف لعػػ  اَ ػػَ مللا ػػنػٍ ىع اٍلميٍمػػَىً  ب ًلػػٍ   ،كىاٍلً  ىػػملـ حملٍلعىػػٍدؿً  ، ىمللىا اًبُػ ىػػملع احلٍىػػ ٌ اًَ زىلىػػا اٍلمى كىلي ى
ٍِليألرىات ػػػ بٍػ ىػػػملف جًبىًم ػػػً  اٍلمى نىػػػملًدُ ،اٍ ً ػػػملء  ىػػػٍ   ًى ػػػ  اٍلمى كىذىلًػػػ ى يىطٍػػػب  ىً ػػػ ب َى ييًط  ػػػنيي ًإَو لىػػػٍ  ًاٍ َىمىػػػملءى قػىٍر ػػػني  ،كىاًَ ًٍَ ى

ٍ ًم وا ، يٍدً  واحملٍعى ٍػألىاًر الٍ   .كىقىًر  ه لىمل ديبٍ  ،بػىعىملُفى ًلٍ  ً ٍند  اهللكى ىيودى ي  ،كىَّتىىرو ى  ىٍ  ال ُّريمىملت اٍ ً

 اهللفعىػػٍ   ىً  دياىيٍػػػاىةى  ىفو رى يػػألؿى ، لػػ  الىػػيت الػػي بػػذدب حسؽلػػملف الع ػػديػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ككػػذل  اػػذر النػػي
ػملًفانا ؛ريكا حملٍعىٍ مىملًؿ ًفَػىننمل كىً طىً  الروٍ ػً  اٍلميٍ رًػبً حىملدً »: قىملؿى يرو اهلل  ر ني ك رب  ًلننػمل كىؽليًٍمػُ كى ٍْ  ىٍك ؽليًٍمػُ  ،يياٍلػً حي الاوجيػ ي لي
ًلننمل كىيياٍلً حي كىملًفانا ٍْ  .  (1)«يىً   ي ًدينىنيي حًعىاىضو ًلٍ  الدُّ ٍػ ىمل ،لي

ػملؿ الالوػملحلًىا قػىٍ ػ  بػىعىػذُّردىمللىٍع ى احلٍىًديي احلٍىٌي  ىرىو الٍ »: قملؿ ا لملـ النألكم ػمل  ،مي ىملدىرىة ًإُفى اٍعىٍ مى ٍ ػًَغىملؿ  ىنػٍ ى كىاًَ
ـ الروٍ ػػ  اٍلميٍ رًػػب َى اٍلميٍ ًمػػا َػىػػاىاكيًب ظىػػ ى ػػا كى ػػملًَاىة اٍلميَػىاىاًكمى يػػرو اهلل  ر ػػني  كىكىيىػػفى  ،ِبىػػمل ػلىٍػػديث ًلػػٍ  اٍلًىػػيتى الشوػػملًغرىا اٍلميَىكى

اك رب  ًلننمل مثيو يياٍلً ح كىملًفانا  ىٍك  ىٍكمػني ػىأٍل نمل ًلٍ   ىدى ٍْ ا لًًع ىػًب اٍلًىػيتى . ًِد بًٍر  اٍلًىيتى ، كىديألى  ى ونيي ؽليًٍمُ لي ػذى  ىػ و الػاواًكم كىدى
ب ٍ ً  ى ا اًَ ٍ مىملف يف اٍل ػىأٍلـ اٍلألىاًاد دىذى    .(1)« ىٍ رىب اهللكى . يػىنػٍ ىًرب اٍ ً

رىػٍت ًلػٍ  قػىٍ رًػنًي الاُّ يػ ي )): كمػمل قػملؿ بعػملُفكإف ل  اربػد  ػ  دينػني فػ  يمػا اهلل  ػ  مل   كىلىػمل زليىموػده ًإَو رى يػألؿه قىػٍد يى
ٍ  نمل((  ىفىًسي ٍ   .[ُْْ]بؿ  مااف: لىملتى  ىٍك قيًَ ى ا ٍػ ىرىٍ َيٍب  ىرىو  ىٍ  ىملًحكيٍب كىلىٍ  يػىنػٍ ىًرٍب  ىرىو  ىً  ػىٍ نًي فػىرىٍ  يىمياو الرونيى  ى

ٍِِت )): ف دينني كممل قملؿ بعملُفي  مأل  ح  إف اهلل يِِت ح أـل يىمل ىيػُّ ىمل الوًذي ى بلىنيألا لىٍ  يػىٍابىدو ًلٍنكيٍب  ىػٍ  ًدينًػنًي فىمىػأٍلؼى يىػ
ػػ ً  ػػملًفاًي ى غليىملًدػػديكفى يف  ى ًلًن ى  ىً ػػزوةو  ىرىػػو اٍلكى ٍْ ػػ ػػ ػُّ يٍب كىػلًي ُّأل ىػػنيي  ىًذلوػػاو  ىرىػػو اٍلمي (( ً  الروػػنًي كىَ ؼلىىػػملالروػػنيي حً ىػػأٍلـو ػلًي  فيألفى لىأٍللىػػاى ًَِػػبو

 .[ْٓ]ادلملِدة:

ً طىػٍت : كممل قملؿ بعملُف،  كدأل ل  الداير  يف النملر ػملًفاه فىِيٍكلى ًػ ى اى ))كىلىٍ  يػىٍابىًدٍد ًلٍنكيٍب  ىٍ  ًدينًػنًي فػى ىميػٍت كىديػألى كى
 .[ُِٕ]ال  اة: ((ديكفى  ىٍ مىملذلييٍب يف الدُّ ٍػ ىمل كىاخًياىًة كى يٍكلىً  ى  ىٍي ىملبي النوملًر ديٍب ًف  ىمل يىمللً 

ػػً    حملً ؽلىػػملًف )): كلػني  ػػذاب  ػديد لػػ  غمػب اهلل  ر ػػني لىػٍ  كىىىػػاى حمللروػنًي ًلػػٍ  حػىٍعػًد ًإؽلىمل ًػػنًي ًإَو لىػٍ   يٍكػػاً ى كىقػىٍر يػنيي ليٍطمى
 .[َُٔ]الن  : ((الرونًي كىذلىيٍب  ىذىابه  ىً  به  كىلىًكٍ  لىٍ   ىاىحى حملٍلكيٍىًا يىٍدرنا فػىعىرىٍ ً ٍب غىمىبه ًل ى 

ٍ  ًاٍربىدو سليٍَىػملرنا لً ىأٍللًػنًي بػىعىػملُفى »: قملؿ اح  اجا  ًإُفى  ((كىلىًكػٍ  لىػٍ   ىػاىحى حًػملٍلكيٍىًا يىػٍدرنا)): يف اٍخيىا كىً  د  ىًديد ًلمى
   .(2)«بًيا 

لػػ  كإف بابػػب  رػػو ذ ،كلػػذا كرد الن ػػُ الشػػديد  ػػ  الألقػػألع ف ػػني ،َك  ػػ   ف    ػػب الػػذ ألب الشػػاؾ كالكىػػا
                                                 

 ادلاج  المملح .( ُ)
 .(ُُٖحملع مملؿ، حاقب: )( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب احلي  رو ادل ملدرة ِ)
 .(ُّّ/ِ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ، )ّ)
 .ُِّ/ ُِ( فَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم َح  اجا العم  ي ْ)
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ًر ًرُ»: قىملؿى  رآُ اهلل  نني فعىٍ   ىً  الدوٍردىاءً  ،إزدملؽ النى  ػٍ  نمل  ملهلل ىٍف َى بيٍشػاًٍؾ حًػ :يرو اهلل  ر ػني ك ػرب   ىٍكيىملًي يى  ى
ا ،كىًإٍف قيطٍُعتى كىايُاٍقتى  ةن لىٍكَيألحىان ليَػىعىُمدن ا فػى ىٍد حىاً  ،كىَى بػىَػٍايٍؾ يى ى  ؛كىَى بىٍشػاىٍب اخلٍىٍمػاى  ،ِىٍت ًلٍنػنيي الُذلوػاي فىمىٍ  بػىاىكى ىمل ليَػىعىُمدن
   .(2)«فىًس ػو ىمل ًلٍىَىملحي كيُ   ىاخ 

ا يىػػديٌؿ  ىرىػػو  ى وػػنيي يػىٍن ىغًػػُ  ،كىاٍلميػػاىاد  ىٍف َى بيٍ ً ػػا الُشػػٍاؾ، ًيػػ غىا  ػىٍ ػػُ « ىٍف َى بيٍشػػاًؾ»: قػىأٍللػػني: قػػملؿ المػػندم ػػذى كىدى
 .بػىعىملُفى  ىٍ رىب اهللكى  ،ًإٍظ ىملر الُشٍاؾًاٍيًَ ىملر اٍلمىأٍلت كىاٍل ىٍَ  ديكف 

ػػػً    حملً ؽلىػػػملًف((: قػىأٍللػػػني كإف العرمػػػملء محرػػػألا دػػػذا اعلػػػا  رػػػو العزؽلػػػا ح الػػػا  مػػػملر يف  ))ًإَو لىػػػٍ   يٍكػػػاً ى كىقػىٍر يػػػنيي ليٍطمى
 .[َُٔ]الن  :

ػػٍذكيألرىة  ػىزىلىػػٍت يف  ى »: قػػملؿ احلػػملفظ احػػ  اجػػا ٍشػػ يألر  ىفو اٍخيىػػا اٍلمى ػػملءى ًلػػٍ  طىاًيػػ   ىً  كىاٍلمى ػػمل جى ػػملر حٍػػ  يىملً ػػا كىمى مو
ػذى اٍلميٍشػاًكيألفى  ىموػملرنا فػىعىػذوحيأل ي اىػمو قىػملرىحػى يٍب يف حػىٍعػض لىػمل  ىرىاديكا ، فىشىػكىو »قىػملؿى  ، ي ػىٍ دىة ٍح  زليىمود ٍح   ىموملر ٍح  يىملً ػا  ىيى

د قػىٍر  ؟ قىملؿى :  ىملؿى لىنيي  ىرىٍ نًي كى ىروبى فػى  اهللذىًل ى ًإُفى النوًيٌ يىروو  ًِى ؽلىملفً : كىٍ ف  ً ن مل حملٍ ً كىديػألى  «، قىملؿى فىػًسٍف  ىػملديكا فػىعيػدٍ  ليٍطمى
ليٍا ى  كىرًجىمللني ًَ ىملت  ىٍياىجىنيي الطوِبىًم
(1).   

ًلًن ى كىلىػػ ٍ  َ يػىَوًخػػذً )): كقػػملؿ بعػػملُف ٍْ ػػ ػػملًفاًي ى  ىٍكلً ىػػملءى ًلػػٍ  ديكًف اٍلمي ًلنيػػألفى اٍلكى ٍْ الروػػػنًي يف  يػىٍىعىػػٍ  ذىلًػػ ى فػىرىػػٍ  ى ًلػػ ى  اٍلمي
ءو ًإَو  ىٍف بػىَػو يألا ًلنػٍ يٍب بػي ىملةن(( ٍُ  .[ِٖ]بؿ  مااف:  ى

ػملًفاى كىلً  ػمل يف اٍل ىػملًط  كىَى يف ال وػملًدا»: لىٍع ى اٍخيىا  ًل ي اٍلكى ٍْ ألىالً ىػنيي ًإَو لًرَوً  وػًا يف ال وػملًدا فػى ىجيػألز  ىٍف يػي  ،َى يػىَوًخذ اٍلمي
   .(1)«ًإذىا يىملفىنيي كىيػيعىملًديني حىملًطننمل

كمػػمل جػػملء يف   ،اجلنػػا  ف دك ػػني َ يػػدي ،فر  ػػملفظ ا  مػػملف  ر ػػني ،َك  ػػ   ف  غرػػو  ػػُء يف الػػد  مل ا ؽلػػملف
ػػروبى  اهللي يىػػروو  اهلليىطى ػىنىػػمل رى يػػألؿي  :قىػػملؿى  اهللاحلػػديي  ىػػٍ   ىٍمػػاًك حٍػػً  لىٍ ميػػألفو  ىػػٍ   ىٍ ػػدً  فىِىٍ ػػنىدى ظىٍ ػػاى ي ًإُفى قػي وػػًا  ىدىـو   ىرىٍ ػػنًي كى ى

 .  (2)احلديي «بو اٍ  ىدٍ الر ي بو دىٍ  حػىروٍغتي الر ي  ،َى يىٍديي ي اجلٍىنواى ًإَو  ػىٍى ه ليٍمًرمىاه  ! ىَى »: فػى ىملؿى 

ٍ منمل  ى  اهللي  ىلىاى النوًيُّ يىروو  :قىملؿى جىملًحاه  :كيف ركايا  محد ْىُذفى يف النوػملسً  ىرىٍ نًي كى ىػروبى  يػ ى  ىَى َى يىػٍديي ي اجلٍىنوػاى »: ٍف يػيػ
ًل ه  ٍْ    .(3)«ًإَو لي

((: كلالداقني ل  قأللني بعملُف ٍِكىا ي النوملري  .[ِٕ]ادلملِدة: ))ًإ ونيي لىٍ  ييٍشاًٍؾ حمللرونًي فػى ىٍد اىاوـى الرونيي  ىرىٍ نًي اجلٍىنواى كىلى

ِىٍلتي النوػػًيو يىػػروو  :قىػػملؿى  اهلل ىػػٍ   ىٍ ػػًد : دييكمػػمل جػػملء يف احلػػ  ،ك   ػػب الػػذ ألب الشػػاؾ حػػملهلل ػػ ػػروبى  اهللي  ى  : ىرىٍ ػػنًي كى ى

                                                 
 .(َّْْ(  ن  اح  لملجني، كَملب الىيت، حملب الالِب  رو ال  ء، حاقب: )ُ)
 .ُِّ/ُِ( فَح ال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا ِ)
 .ُّّ/ُِال ملرم  اح ي  ح ال خملرم، َح  اجا، ( فَح ّ)
 .(ُِِ( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب كألف دذ  اعلا  الف  د  اجلنا، حاقب: )ْ)
 .(ُّْْٗ( لمند  محد، حاقب: )ٓ)
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ٍ ًب  ىٍ  ىػػبي ً ٍنػػدى  ِىٍعىػػ ى هللً » :قىػػملؿى  ؟اهلل ىمُّ الػػذو ا كىديػػألى يىرى ىػػ ى   ىٍف   :قىػػملؿى  ؟مثيو  ىمُّ  :قػيٍرػػتي  ،ًإفو ذىلًػػ ى لىعىً ػػ به  :قػيٍرػػتي  ،« ًػػد 
ًر رىاى جىملرًؾى » :قىملؿى  ؟مثيو  ىمُّ  :قػيٍرتي  ،«ؾى َّتىىملؼي  ىٍف يىٍطعىبى لىعى ى كى ىٍف بػىٍ َي ى كىلىدى »  .  (2)« ىٍف بػيزىاًيى اى

 ىرىٍ ػػنًي  اهللي يىػػروو   ف النوػػًيو : كمػػمل جػػملء يف اػػديي لعػػملذ،   ػػ  مل نيكاػػ  اهلل  رػػو الع ػػملد  ف يع ػػدك  َك يشػػاكألا حػػ
ػ ،يىػمل ليعىػملذي »: كى ىروبى  ِلني  ىٍف يػىٍع يػديك ي كىَى ييٍشػاًكيألا حًػنًي »: قىػملؿى . كىرى يػأللينيي  ىٍ رىػبي  اهللي : ؟ قىػملؿى « ىرىػو اٍلًع ىػملدً  اهلل ُّ  ىبىػٍدرًم لىػمل اى

ٍ  نمل  .(1)« ىٍف َى يػيعىُذحػى يبٍ »: قىملؿى . كىرى يأللينيي  ىٍ رىبي  اهللي : ؟ قىملؿى « ىبىٍدرًم لىمل اى ُّ يٍب  ىرىٍ نيً ،  ى

ػملفى  ،اهلليىمل رى يألؿى  :قػيٍرتي  :جملء يف احلديي  ىٍ   ىملًِشىاى قىمللىتٍ  كممل،  كإف ادلشاؾ َ بنىعني   ممللني احٍػ ي جيػٍد ىملفى كى
ػػػٍ  ذىاؾى  ىملًفعيػػػنيي  ،كىييٍطعًػػػبي اٍلًمٍمػػػًك ى  ،يف اجلٍىملًدًر وػػػًا يىاًلػػػ ي الػػػاوًابى  رىُب اٍغًىػػػٍا ِف  :ًإ وػػػنيي َفىٍ يػى يػػػٍ  يػىأٍللنػػػمل ،َى يػىنػٍىىعيػػػنيي » :قىػػػملؿى  ؟فػى ى

 .  (1)«يػىأٍلـى الُدي ً يىًط  ىًي 

ا احلٍىػػًديي: قػػملؿ النػػألكم يف  ػػااني ػػذى ػػملرًـ َى يػىنػٍىىعػػنيي : لىٍعػػ ى دى ٍطعىػػملـ كىكيجيػػأل  اٍلمىكى ػػملفى يػىٍىعىرػػنيي ًلػػٍ  الاُلػػرىا كىاٍ ً  ىفو لىػػمل كى
ػملًفانا ، كىديػألى لىٍعػ ى قػىأٍللػني يىػروو  أٍل ًػنًي كى ػروبى  اهلليف اٍخًياىة ؛ ًلكى ًط  ىػًي يػىػأٍلـ الػُدي  : يػ ٍ َفىٍ يػى »:  ىرىٍ ػنًي كى ى  ىٍم  «رىٌب ًاٍغًىػٍا ِف يى

َفٍى يىكيٍ  ليالىُدقنمل حملٍل ػىٍعًي ، كىلىٍ  َفىٍ ييالىُدؽ حنًًي كىملًفا كىَى يػىنػٍىىعنيي  ىمى 
(2)  . 

ٍ ىػػػملع  ىرىػػو  ىفو اٍلكيىوػػػملر ػ بػىعىػػػملُفى  اهللرىمًحىػػنيي  - قىػػملؿى اٍل ىملًآػػػُ ً  ىػػػملض ػػػملذلٍب ، كىَى : كىقىػػػٍد اً ٍػعى ىػػػدى اٍ ً َى بػىػػػنػٍىىع يٍب  ىٍ مى
احنمل ًلٍ  حػىٍعض ً ىمىًب جىاىاًِم بٍ   .  يػي ىملحيألفى  ىرى ػٍ ىمل حًنىًع بو كىَى َّتىًٍى ف  ىذىاب ،لىًك و حػىٍعم ٍب  ى ىٌد  ىذى

ػملء ٍطعىػملـ: قىملؿى اٍلعيرىمى ػملفى اًحٍػ  جيػٍد ىملفى كى ًػ  اٍ ً ػملفى  ،كىكى ٍىنىػاً كىكى ػملفى ًلػٍ  حىػيًن َّتوىػذى لًرُمػ ىىملًف جى ػمل ًحميػروبو ، كىكى ا يػيٍاقىػو إًلى ػٍ ى
ُى  ً ب ٍح  لياوة  ىٍقاًحىملء  ىملًِشىا رىًآ    .(3) ىٍ رىب اهلل، كى  اهلل ىنػٍ ىمل ، كىكىملفى ًلٍ  ريؤى ىملء قػياىٍير ، كىاٍَسني  ىٍ د  اهللزى

 .[ٓٔ]الزلا: ((اخلٍىملً اًي ى   ى ))لىً ٍ   ىٍ اىٍكتى لى ىٍ  ىطى و  ىمىري ى كىلىَىكيأل ى و لً : كقملؿ بعملُف

 مػِؿ اهلل المػ لا لػ   ... ملدابني لػ  يػ ة كيػأـل كج ػملد كيػدقافم    اؾ حملهلل    ملن ف د فمدت      
 .      ألاع الشاؾ

ػملفى لًرنوػًيُ كىالوػًذي ى بلىنيػألا  ىٍف يىٍمػَػىٍغًىايكا لًٍرمي )): َك غلألز ذلب الػد ملء حػملدلغىاة كمػمل قػملؿ بعػملُف ػمل يألا لىػمل كى ٍشػاًًك ى كىلىػأٍل كى
ى ذلىيٍب  ى ػو يٍب  ىٍي ىملبي اجلٍىً  بً     .[ُُّ]الَألحا: (( يٍكِف قػيٍا ى ًلٍ  حػىٍعًد لىمل بػى ػى و

ػػملفى اٍ ػػًٍَغىىملري ًإحٍػػػاىاًد بى )): قػػملؿ بعػػملُف ،كػػملف ق ػػ   رمػػني الن ػػُ  ، ف ػػألذكػػا  ػػ  د ػػملء إحػػااد ب عح ػػني لػػمل لػػمل ك  كىلىػػمل كى
ى حً نًي ًإَو  ىٍ  لى ًعى  ى لىنيي  ى ونيي  ىديك  لًرونًي بػى ػىاو ى ًلٍننيي ًإفو ًإحٍػاىاًد بى عى ًر به أٍلً دىةو كى ىدىدىمل ًإيومل ي فػىرىمومل بػى ػى و  .[ُُْ]الَألحا: ((كوا ه اى

                                                 
 .(ْْٕٕ( ي  ح ال خملرم، كَملب الَىم ، حملب: قأللني بعملُف: ف  ِعرألا هلل   دادا، حاقب: )ُ)
 .(ّّٕٕحاقب: ) ،الَألا د، حملب لمل جملء يف د ملء الني يرو اهلل  ر ني ك رب ( ي  ح ال خملرم، كَملبِ)
 .(ُِْ( ي  ح لمرب كَملب ا ؽلملف، حملب الدل    رو  ف ل  لملت  رو الكىا َ ينىعني، حاقب: )ّ)
 .(ٕٖ/ّ(  اح ي  ح لمرب لرنألكم، اجملرد اعكؿ، )ْ)
 ادلاج  المملح .( ٓ)
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كلػ  مث يػدي  اجلنػا كيزاػزح  ػ  ، فرذا اام حملدلمرب  ف ػلملفظ  رو إؽلمل ني لكُ ػلألز حاآػمل الػاب جػ  ك ػ 
 .  النملر

 :دب  ألال  اةملف ا  رو ا ؽلملف كال  ملت  ر ني لمل يرُكإف ل   

لػمل لػ  ، ف مَشعا  ف اخلملل  ادلدحا الػازاؽ ذك ال ػألة ادلَػ  - داِمملن ك حدان  - ا َشعملر   ما اهلل ج  ك  ػ ُ
َك ، َك يىَ ػػا غػػػين، َك يالػػح يػػػ  ح، َك ؽلػػاض لػػػايض، َك يَ ػػاؾ إَ حسذ ػػػني،  ػػُء يف دػػػذا الكػػألف إَ حعرمػػػني

يعرػػب دح ػػب ، َك يَ ػػاؾ  ػػملك  إَ حعرمػػني كإذ ػػني، َك ؽلػػألت اػػُ، َك يمػػك  لَ ػػاؾ، َك يأللػػد لأللػػألد،  ػػ يغػػين ف
لػمل يكػألف َ َػا إَ ، يطر   رو النجػألل، يعرب الما ك يىو، النمرا المألداء  رو الالخاة الالمملء يف الر را ال رمملء

ي ػػػألؿ لرشػػػُء كػػػ  ، كإلػػػني اعكلػػػ  كاخيػػػاي ، رب العػػػملدل ، َك  دىن لػػػ  ذلػػػ  َك  ك ػػػا إَ دػػػأل لع ػػػب، دػػػأل لع ػػػب
 .فسذا ا َشعا ادلمرب ذل    ب  ند  يملل ني ف  ت  رو دينني، ف كألف    مل ني كبعملُف

ػػػػاٍكيٍب كىاٍ ػػػػػكيايكا ِف كىَ )): كمػػػػمل قػػػػملؿ بعػػػػملُف،  ذكػػػػا اهلل داِمػػػػملن ك حػػػػدان حرمػػػػمل ني كقر ػػػػني ك  ممللػػػػنيػػػػػ ِ فىػػػػملذٍكيايكًي  ىذٍكي
 .[ُِٓ]ال  اة: ((بىٍكىيايكفً 

فعىػٍ   ىً  دياىيٍػػاىةى  ىػٍ  النوػًيُ ، احلديي   ني ل  المػ عا الػذي  ي ر ػب اهلل يف ظػ   ا ػني يػأـل ال  مللػا مل جملء يفككم 
ػػروبى قىػػملؿى  اهللي يىػػروو  ػػ ػٍعىاه ييً رُّ يػػٍب »:  ىرىٍ ػػنًي كى ى ـي اٍلعىػػملًدؿي  :يف ًظرُػػنًي يػىػػأٍلـى َى ًظػػ و ًإَو ًظرُّػػنيي  اهللي  ى لىػػمل ػػملب   ى  ،اٍ ً ِى يف ً  ىػػملدىًة كى ى ػػ شى
ػػػملًجدً  ،رىحُػػػنيً  ػػػ ه قػىٍر يػػػنيي ليعىروػػػ ه يف اٍلمىمى ًف  ىىملحوػػػمل يف  ،كىرىجي كىرىجيػػػ ه طىرى ىٍَػػػنيي اٍلػػػاى ىةه ذىاتي  ،اٍجَىمىعىػػػمل  ىرىٍ ػػػنًي كىبػىىىاوقىػػػمل  ىرىٍ ػػػنيً  اهللكىرىجيػػػ ى

ً نيػنيي كىرىجي ه بىالىدوؽى  ىيٍ  ،اهللًإُي  ىيىملؼي  :لىٍناًلبو كى ىىملؿو فػى ىملؿى  ػاى  ،ىىو اىمو َى بػىٍعرىبى ً ىمللينيي لىمل بػيٍنًىػ ي ؽلى مللً نػمل  اهللكىرىجيػ ه ذىكى يى
نىمل ي   .(2)«فػىىىملآىٍت  ى ػٍ

ُى : كيف احلديي ال د ُ ػروبى  ىرىٍ ػنًي  اهللي قىملؿى النوًيُّ يىروو  : ىٍننيي قىملؿى  اهللي  ىٍ   ىً  دياىيٍػاىةى رىًآ :  اهللي يػى يػألؿي »: كى ى بػىعىػملُفى
ػػاىًي  ، ى ىػػمل ً ٍنػػدى ظىػػُ   ىٍ ػػًدم ً   ٍابيػػنيي  ،كى ى ىػػمل لىعىػػنيي ًإذىا ذىكى ػػاىًي يف  ػىٍىًمػػنًي ذىكى  ،كىًإٍف بػى ىػػاوبى ًإِفىو ًذرىا نػػمل بػى ىاوحٍػػتي إًلىٍ ػػنًي حىمل نػػمل ،فىػػًسٍف ذىكى

 .  (1)«كىًإٍف  ىبىملًي ؽلىًٍشُ  ىبػىٍ َينيي دىٍاكىلىان 

: كػملف يك ػا يف د ملِػنييػرو اهلل  ر ػني ك ػرب   فػمللني ،رػو دػذا الػدي الد ملء كام  الاجملء حطرػب ال  ػملت  ػ ّ
ػػملفى رى يػػألؿي : كمػػمل جػػملء يف احلػػديي  ىػػٍ   ى ىػػ و قىػػملؿى   «مل ل رػػب ال رػػألب َ ػػت قرػػي  رػػو دينػػ يػػ» يػػرو اهلل  ر ػػني  اهللكى

بلىنوػمل حًػ ى كىِبىػمل ًجٍ ػتى حًػنًي  ،اهلليىػمل رى يػألؿى  :تي فػى يٍرػ ،«يىػمل لي ىرُػبى اٍل يريػألًب َػى ُػٍت قػىٍرػًي  ىرىػو ًدينًػ ى »: ييٍك ًػاي  ىٍف يػى يػألؿى ك رب 
نىمل ٍ ػفى يىشىػملءي  اهللًإفو اٍل يريألبى حػىػٍ ى  يٍيػ ػيعىٍ ً ًلػٍ   ىيىػملًحً   ، ػىعىبٍ » :قىملؿى  ؟فػى ىٍ  َّتىىملؼي  ىرى ػٍ ػمل كى ا : قىػملؿى  ىحيػأل ً  مىػو «يػي ىُر ػي ى ػذى دى
اىًدييه اىمى ه 
(1)  . 

                                                 
 .(َٔٔل  جر  يف ادلمجد ينَ ا الال ة، حاقب: ) ( ي  ح ال خملرم، كَملب اعذاف، حملبُ)
(، كيػػ  ح لمػػرب، كَػػملب الػػذكا كالػػػد ملء َْٕٓ، حػػاقب: )((الروػػنيي  كىػليىػػػُذريكيبي ))يػػ  ح ال خػػملرم، كَػػملب الَألا ػػد، حػػملب قػػألؿ اهلل بعػػملُف:  (ِ)

 .(ِٕٓٔكاَ َغىملر، حملب احلي  رو ذكا اهلل بعملُف ، حاقب: )
 .(َُِْحملب لمل جملء  ف ال رألب ح   ي عُ الامح ، حاقب: ) ( جملل  الطلذم، كَملب ال در،ّ)



 71 

ػػػبي )): ، قػػػملؿ بعػػػملُفدلألا ػػػ كالػػػد ملء لمػػػَجملب إذا يػػػ  لػػػ  ا ػػػٍب(( كىقىػػػملؿى رىحُّكي  [َٔ]غػػػملفا: اٍد يػػػألًي  ىٍ ػػػَىًجٍب لىكي
 .كبعم   رجملِني حذل ، ف ام ِب ب ا ؽلملف  ف يك ا ل  الد ملء كالالرا حاحني

كالنى ػػػا ، كالالػػػ ملـ الألاجػػػب، ك ػػػدـ الَمػػػملد  ف  ػػػمل كمللالػػػرألات ادلىاكآػػػا، العمػػػ  حػػػمللىااِض كالألاج ػػػملت -ْ
جػملء يف احلػديي . ف ػذ  كر ػمل كغ دػمل لػ  الألاج ػملت  مللػ  لػ   دػب  ألالػ  ال  ػملت، امػملف الػ ـزكالِب كا ، احلَم ا
قىػػملؿى لىػػٍ   ىػػملدىل ِف كىلً  ػػمل فػى ىػػٍد بذى ٍػَيػػنيي  اهللًإفو »: يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  اهللقىػػملؿى رى يػػألؿي  : ىػػٍ   ىً  دياىيٍػػػاىةى قىػػملؿى : ال د ػػُ
ػػػبو ًإِفىو شلوػػػمل افٍػَػىاىٍآػػػتي  ىرىٍ ػػػنيً كىلىػػػمل بػى ىػػػاوبى ًإِفىو  ،حًػػػملحلٍىٍابً  ءو  ىاى ٍُ ػػػ ػػػمو  ، ىٍ ػػػًدم ًحشى كىلىػػػمل يػىػػػزىاؿي  ىٍ ػػػًدم يػىَػى ىػػػاوبي ًإِفىو حمللنػوألىافًػػػً  اى
 ،كىرًٍجرىنيي الوػًي ؽلىًٍشػُ ًاىػمل ،ًاىمل كىيىدى ي الوًي يػىٍ ًطري  ،كىحىالىاى ي الوًذم يػيٍ اًلاي حنيً  ،كيٍنتي َسىٍعىنيي الوًذم يىٍممى ي حنيً   ؛فىًسذىا  ىٍا ىٍ َينيي  ، يًا ونيي 

يٍ ًط ػىنوػػنيي  ِىلىيًن عى ػػ يً  ذى وػػنيي  ،كىًإٍف  ى ًل ً  ،كىلىػػً ٍ  اٍ ػػَػىعىملذىًي عى ٍْ ػػ ءو  ى ىػػمل فىملً ريػػنيي بػىػػاىدًُّدم  ىػػٍ   ػىٍىػػً  اٍلمي ٍُ ػػ يىٍكػػاى ي ؛ كىلىػػمل بػىػػاىدوٍدتي  ىػػٍ   ى
 .  (2)«اٍلمىأٍلتى كى ى ىمل  ىٍكاى ي لىمىملءىبىنيي 

 ك ،  ك ا  ىػملؽ،  ألاء  ألافػ  الالػ ة،  مب لمل يىَح اهلل    مل ني  رو الع دا ك ملر ل   م  النألاف   - ٓ
ػػمو  ....»: كمػػمل جػػملء يف احلػػديي المػػملح ،   ك العمػػاة كاحلػػع كغ دػػمل، الالػػ ملـ كىلىػػمل يػىػػزىاؿي  ىٍ ػػًدم يػىَػى ىػػاوبي ًإِفىو حمللنػوألىافًػػً  اى
 ،كىرًٍجرىػنيي الوػًي ؽلىًٍشػُ ًاىػمل ،كىيىػدى ي الوػًي يػىػٍ ًطري ًاىػمل ،كىحىالىاى ي الوًذم يػيٍ اًلاي حنيً  ،تي َسىٍعىنيي الوًذم يىٍممى ي حنيً فىًسذىا  ىٍا ىٍ َينيي كينٍ  ؛ يًا ونيي 

يٍ ًط ػىنوػػنيي  ِىلىيًن عى ػػ يً  ذى وػػنيي  ،كىًإٍف  ى ءو  ى ىػػمل فىملً ريػػنيي  ،كىلىػػً ٍ  اٍ ػػَػىعىملذىًي عى ٍُ ػػ ًل ً كىلىػػمل بػىػػاىدوٍدتي  ىػػٍ   ى ٍْ ػػ يىٍكػػاى ي  ؛بػىػػاىدًُّدم  ىػػٍ   ػىٍىػػً  اٍلمي
 .  (1)«اٍلمىأٍلتى كى ى ىمل  ىٍكاى ي لىمىملءىبىنيي 

كػػ ـ اهلل بعػػملُف   زلػػني  رػػو ،  كلعػػ  َ ينمػػب، ف ػػأل كنػػز َ يىػػ ، قػػااءة ال ػػابف الكػػاو حَػػدحا كزعػػ  كبِلػػ  ػػػٔ
كلنج ػػمل ذلػػمل لػػ  ، يػػممل ذلػػمل لػػ  ال ألايػػبك مل، ل كػػألف لن ملجػػمل لػػني كعلَػػني يف دػػذ  احل ػػملةيػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ر ػػأللني

ػديكا ًف ػنًي اٍيًَ فنػمل  )): قػملؿ بعػملُف، لنػ ا ذلػمل لػ  دركاػمل، ادل ركػملت ػملفى ًلػٍ  ً ٍنػًد غىػٍ ً الروػنًي لىألىجى حػوايكفى اٍل يػٍابفى كىلىػأٍل كى  ىفىػ  يػىَىػدى
ً  نا  .[ِٖ]النمملء: ((كى

حػوايكا بيىملبنًًي كىلً ىَىذىكواى  يٍكليألا اعىٍل ىملبً  ًكَىملبه  ى زىٍلنىمل ي إًلىٍ  ى لي ىملرىؾه )): كقملؿ    مل ني  .[ِٗ]ص: ((لً ىدو

حػوايكفى اٍل يػػٍابفى  ىـٍ  ىرىػػو قػيريػػألبو  ىقٍػىىملذليىػػمل)): كمػػمل قػػملؿ بعػػملُف،  حػػ   ك ػػد دلػػ  َ يَػػدحا فمػػ   [ِْ]زلمػػد: (( ىفىػػ  يػىَىػػدى
 .  كصلو يف الد  مل كاخياة،  ملش ل  ال ابف َ ت  رو الطاي 

كق ػػملـ ، كقػػااءة ك  مػػملؿ، لػػ  يػػرألات ك ذكػػملر ب حا ػػمللع ال ػػأـل كالر رػػا امػػب لػػمل  ػػاع اهلل  ػػ  مل نيبن ػػ  - ٕ
حا مليػػا ،  ػػملِاا  رػػو طاي ػػني، ف ػػذا الَن ػػ ب الااِػػ  غلعػػ  ا  مػػملف َملحَػػمل  رػػو ل دِػػني،  ملجػػملت الىػػاد كاع ػػاة كاجملَمػػ 

 لأَل  كيملل ني.

فملدلعالػػػ ا حػػػملب لػػػ   حػػػألاب ، يػػػغ دمل كك  دػػػملك ػػػدـ ل ملرفػػػا ادلعمليػػػُ ، اجَنػػػملب اة ػػػألرات كادلمنأل ػػػملت - ٖ
                                                 

 .(َِٓٔ( ي  ح ال خملرم، كَملب الاقملؽ، حملب الَألاآ ، حاقب: )ُ)
 ادلاج  المملح .( ِ)
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كدػػُ   طػػا  ػػألداء بػػن   يف ، يرػػع لنػػني إُف ال رػػب ل  ػػملكؿ إفمػػملد  ف مػػألؿ ذلػػذا العمليػػُ لعالػػ ا  يػػال، الشػػ طملف
َْا  ر ني : كقػد جػملء يف احلػديي ،فسذا ا مب إل  مل   طا  يال ازداد ال رب  ألادا ام يطغو  ر ني المػألاد، ال رب فَ

يٍػىىاي  ي  ىرىػو اٍل يريػألًب كىملحلٍىاًلػً   يػألدنا  يػألدنا»: يػى يألؿي يرو اهلل  ر ني ك رب  اهللٍعتي رى يألؿى َسىً  :قىملؿى ايذى ِىمُّ  ،بػيٍعاىضي اٍلًىيتى فىػ
ػػأٍلدىاءي  ػػمل  يًكػػتى ًف ػػنًي  يٍكَىػػاه حػىٍ مىػػملءي  ،قػىٍرػػبو  يٍ ػػاًحػى ىمل  يًكػػتى ًف ػػنًي  يٍكَىػػاه  ى ػػمو بىاًلػػ ى  ىرىػػو قػىرٍ  ،كى ىمُّ قػىٍرػػبو  ىٍ كىاىدى  ىرىػػو  ؛ ػىػػٍ ً اى

نىاه لىمل دىالىٍت المومىملكىاتي كىاٍعىٍرضي  كىاٍخيىاي  ىٍ ألىدي ليٍاحىملد ا كىملٍلكيألًز رليىُخ نمل َى يػىٍعػًاؼي لىٍعايكفنػمل  ، ىحٍػ ىضى ًلٍ ً  الالوىىمل فى ى بىمياُّ ي ًفَػٍ
 .(2)احلديي. «كىَى يػيٍنًكاي ليٍنكىانا ًإَو لىمل  يٍ ًابى ًلٍ  دىألىا ي 

فم     غػ   لػ  ، كيكىُ  ف يَىكا الع د حنىمني، اهلل ف  مل تكسلرألقمل، الَىكا كالَِل  يف دذ  احل ملة - ٗ
 .[ُِ]الذاريملت: ((كىيف  ى ىيًمكيٍب  ىفى  بػيٍ اًلايكفى *  كىيف اعىٍرًض بيىملته لًٍرميألًقًن ى )): قملؿ بعملُف، ادلخرألقملت

ءو  ىنياًيً ٍب بيىملبًنىمل يف اخفىملًؽ كى )): كقملؿ ٍُ ػ ى ذلىيػٍب  ى وػنيي احلٍىػ ُّ  ىكىَفىٍ يىٍكػًف ًحاىحُػ ى  ى وػنيي  ىرىػو كيػُ   ى يف  ى ٍػىيًمً ٍب اىػمو يػىَى ػىػ و
 .[ّٓ]فالرت: (( ىً  ده 

لػػػأل بِلػػػ  ، كػػػب ككػػػب ف  ػػػمل كغ دػػػمل، ،كيػػػدي  ،ك ػػػب ،كحالػػػا ،ف ػػػذا اجلمػػػب اػػػذ  اخلر ػػػا كلػػػمل ػلَأليػػػني لػػػ  َسػػػ 
كدػػذا حػػ   ػػ   مللػػ  لػػ   ألالػػ  ال  ػػملت  رػػو  ػػاع اهلل  !ر  لػػمل    مػػ   ػػ  مل  : ا  مػػملف لأليػػ  إُف  ف ي ػػألؿ

 .ف ع نني دذا الَع  ب  رو الَعر  حني كال  ملت  رو بعملل مني كدينني، عف ادلع ىب يف    ادلعً ب    ب، بعملُف

، كالالػػػملاب يَػػػَِا ِبػػػ  يالػػػملاب، فػػػملل اي  حملدل ػػػملرف ي َػػػدم :كاعيػػػدقملء النمليػػػ ألف، الالػػػ  ا اخلػػػ ة - َُ
ف ع نػػني دػػذا  رػػو ال  ػػملت  رػػو ، كبػػاؾ ادلنكػػاات، ادلألفػػ  النمليػػح لنىمػػني الالػػ  ا ادلع نػػا لػػني  رػػو فعػػ  اخلػػ ات فر خػػط

، فػػػ  يعَػػد ا  مػػملف حنىمػػػني، كا  مػػػملف يَػػَِا ِبػػ  األلػػني، عف الػػنى  حط  عَ ػػػمل ل مللػػا إُف الَػػَِ  كالَػػَِا، دػػذا الػػدي 
َوً ػػ ى )): قػػملؿ بعػػملُف، كيػػز ب غػػ  ذلػػ  ل مػػمل كػػملف لػػ  يػػغ   ك ك ػػ  ءي يػىأٍللى ًػػذو حػىٍعميػػ يٍب لًػػ ػىٍعضو  ىػػديك  ًإَو اٍلمي  ((اعىًيػػ و

 :  ي ألؿ الشمل ا عف ك  كااد بَِا حملخيا « ي ء»فممملدب  [ٕٔ]الزياؼ:

 ارن يقتديــن بالمقــل قريــفك عن المرال ي تسل وسل عن قرينه

مليػػا  ػػ ة ال ػػااءة كاَطػػ ع يف  ػػ  الع مػػملء ال ػػملحَ  - ُُ ف ػػأل يػػ  يػػرو اهلل  ر ػػني ك ػػرب  ر ػػألؿ اهلل ْك
ػػملفى لىكيػػٍب يف رى يػػألًؿ الروػػنًي )): قػػملؿ بعػػملُف، كدػػأل ال ػػدكة كاع ػػألة، ك ػػ د اعكلػػ  كاخيػػاي ، كإلػػملـ ادلَ ػػ ، ال ػػملحَ  لى ىػػٍد كى

)) ػػملفى يػىٍاجيػػأل الروػػنيى كىاٍل ػىػػأٍلـى اخًيػػاى ػػٍ  كى ػػنىاه ًلمى  ع  رػػو  ػػ  الع مػػملء يزيػػد َك  ػػ   ف اَطػػ، [ُِ]اعاػػزاب:  يٍ ػػألىةه اىمى
َْء الع مػملء ل   ػت ، النى   جمل ا كقألة لرأليألؿ إُف لمل كيرألا إل ني فر جع  ادلألف  آم  حا ملرلني قااءات يف    د

َْاات، كػلملفظ  رو لكَم ملبني،  رو دينني  .كي ألل  لملـ العألايف كادل

لعرػأـل العرػػب حػملهلل بعػػملُف ك  ػػاؼ ا، فع ىػػب  ػِ ني،  ػاؼ الشػػُء  حالػا   رػػو ا   َػنيفمػػ   ،لعرػبطرػب ا - ُِ
 ))يػىٍافىػ ً : قػملؿ بعػملُف، ك ا ني عف ف  مل النجملة لػ  ادل ركػملت يف الػد  مل كالىػألز يف اخيػاةيرو اهلل  ر ني ك رب  كر أللني

                                                 
 .(ُْْ( ي  ح لمرب، كَملب ا ؽلملف، حملب إف ا   ـ حد  غاي مل ك  عألد غاي مل، حاقب: )ُ)
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))  .  [ُُ]اجململدلا: الرونيي الوًذي ى بلىنيألا ًلٍنكيٍب كىالوًذي ى  يكبيألا اٍلًعٍربى دىرىجىملتو

 .  [ٗ]الزلا: ((َىأًلم الوًذي ى يػىٍعرىميألفى كىالوًذي ى َ يػىٍعرىميألفى ًإظلوىمل يػىَىذىكواي  يٍكليألا اعىٍل ىملبً ))قيٍ  دىٍ  يىمٍ : كقملؿ بعملُف  

فىً  ػنيه كىاًاػده  ى ىػدُّ  ىرىػو » :يػرو اهلل  ر ػني ك ػرب  اهللقىػملؿى رى يػألؿي  : ىػٍ  احٍػً   ى وػملسو قىػملؿى : ككممل جملء يف احلديي
 .  (2)«ملًحدو الشوٍ طىملًف ًلٍ   ىٍلًف  ى 

 مػػِؿ ،  ك اَ َكػػملس، ك ػػدـ الىَػػألر كالمػػعف، كا ػػني، دػذ  إ ػػملرات  ػػايعا لعألالػػ  ال  ػػملت  رػػو دػػذا ا ؽلػملف
 .إ ني َس   قايب رل ب ،كي ع نمل  ر ني ،كؽل َنمل إل ني ،ك ف ػل  نمل  رو ا ؽلملف، اهلل بعملُف  ف يزيد مل ددل َك ملبملن 

                                                 
 .(ِِِكاحلي  رُ طرب العرب، حاقب: )(  ن  اح  لملجا، ادل دلا، حملب: فم  العرمملء ُ)
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 ةــمـالخات
ادل عػألث ، كالالػ ة كالمػ ـ  رػو النػي اخلػملم، مل لن َػدم لػأَل  ف دػدا مل اهللكلمل كن، احلمد هلل الذم ددا مل ذلذا

 : لمل حعد، رمحا لرعملدل 

حشػُء لػ  ا غلػملز ، كفألاك ػني الرذيػذة، ف د ِأللنمل ل  دذا احلديي الع  ب جأللا  ايعا ل َطىػ  الػملر  ال مل عػا
 :  ني ل  ال ممليمل الع  ما الي   ملر إل  مل احلدييكل   دب لمل ياجنمل ح، كا  ملرة شلمل يغين    الَطألي  كيايح الع ملرة

 .ف ا ؽلملف يزيد حمللطمل ملت كين   حملدلعمليُإ *

 .ك ف لِؽلملف ا كة غلددمل ل  كملف ا ؽلملف يف قر ني را خمل *

 .ك ف الَرذذ اذ  احل كة ح در اجَ ملد الع د يف اع مملؿ الالملحلا *

 :كل  اخلالملؿ الي غلد امل الع د ا كة ا ؽلملف *

 . ف يكألف اهلل كر أللني  اب إل ني شلمل  ألاعلمل -

 .ك ف ػلب ادلاء َ ػل ني إَ هلل -

 .ك ف يكا   ف يعألد يف الكىا كممل يكا   ف ي ذؼ يف النملر -

، ك عل ػػػا اة ػػػا يف ا  ػػػ ـ، كمػػػمل بعافنػػػمل لػػػ  يػػػ ؿ دػػػذ  العجمللػػػا المػػػايعا  رػػػو لعػػػ  اة ػػػا لغػػػا كايػػػط املن 
كالنمػملذج احل ػا ة ػا اهلل كالا ػألؿ لػ  ا ػملة الالػ ملحا رآػألاف ،   ملب الي ِرب زل ا اهللكاع، كلااب  مل، ك قمملـ اة ا

 .اهلل  ر  ب   ع 

لمػػػَدل  لػػػ  ، مل طاي ػػػا الَعمللػػػ  لػػػ  غػػػ  ادلمػػػرم نٌ ػكح ٌػػػ، كمػػػمل بعاآػػػنمل لىمػػػ  الَ ػػػملب يف اهلل كالػػػ غض ف ػػػنيك 
 .ك قألاؿ المرف الالملٌف رمح ب اهلل   ع ، الكَملب كالمنا

ك ف  عػػض ، اػػم ضلػػذر لػػ  الألقػػألع ف ػػني، ك ػػنمل ا الشػػاؾ، خلَػػملـ  ػػدَنمل  ػػ   عل ػػا ال  ػػملت  رػػو ا ؽلػػملفكق ػػ  ا
 .ملخلملزا ب نمل ح مث، حمللنألاجذ  رو ا ؽلملف

ػمل يف الموػمىملءً )) ػان طىُ  ىػان كىشىػجىاىةو طىُ  ىػاو  ىٍيػري ىمل َىملحًػته كىفػىٍا ي ى ًرمى ػمل كيػ و *   ىَفٍى بػىاى كىٍ فى آىاىبى الروػنيي لىػ ى ن كى ٍِْت  يكيرى ى بػيػ
 .[ِٓ]إحااد ب: ((ًا و حًًسٍذًف رىحُػ ىمل كىيىٍمًابي الرونيي اعىٍل ىملؿى لًرنوملًس لىعىرو يٍب يػىَىذىكوايكفى 

 ك ف غلعر ػػػمل لػػػ  ادلػػػدياات يف احل ػػػملة كحعػػػد ادلمػػػملت ، ا ػػػ  اهلل، مػػػِؿ اهلل بعػػػملُف  ف ينىػػػ  اػػػذ  الكرمػػػملت 
 .ك ىعنمل ِبمل  رمنمل إ ني  ر ب اك ب، لمل ينىعنمل ك رمنمل، اع مملؿ ك دد اخلطو
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 .كيرو اهلل ك رب  رو    نمل زلمد ك رو بلني كي  ني   ع 

 
 كتبه/

 فالح بن محمد بن فالح الصغيِّر
 22312-الرياض  22742ص. ب. 

Email: mfalehmalsgair@yahoo.com 
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