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 ةمقدِّمـ

تي،  ال دخييإ لشيي  ي تتييفلم ميين ته يتييي  ا سييي كييإ ساسيي    يفالشخصييية  
 ال جسييمي  ال دندامييي  ال ليي  كليي ، و   يي  اشييحر،  ميين السييط ية أ  ي يين 

 أحد أهن  ت مإ من تحامإ الشخصية أ  تؤثر يف الشخصية.
 العه ييية دييك ال ي ييية الييي اييرل ت ي يي  تهييإ األاييي   أل س ييدار احل يي   
   ته ييييي وييييككا كييي ويييا ا تييييد  معينييية يييييؤمن ئييي  اااسييي    يطميييي ن سلي ييي .  ت ي ييي 

لألايييي   دك يييدار األح ييي ن ت ي ييي  دنييي   ت يييك العهييييد  اا يييالمية ك اييي  ته يتيييي 
 س المية،  س  مل ت ن كذل  ك ا  ته يتي اي  ً آخر.

 الن سية دك ال ي ية الي ارل ت ي ي  سايب ا الارا يا  احل جي ع الع يحية  
، وييككا  أل الهييي ن دعم ييية اااييب ا  وييا ا تييد  يييؤمن ئيي  اااسيي    يطميي ن سلي يي 

كيي   ساييب ا لرا يياا  ح ج تييي الع ييحية يييت  دنيي   ت ييك العهيييد  اا ييالمية ك ايي  
 ك ا  ا سيتي اي  ً آخر.ا سيتي س المية،  س  مل ي ن اااب ا كذل   

 سكا ك ايييي  اله تييييد  ل عه ييييية  الن سييييية  احييييد  تنييييد ساسيييي   ميييي ، ك ايييي   
 يي ل لعه يتييي اخصييتي متميييا  من يبطة. وييككا ك ايي  العهييد  اا ييالمية ديك األ

ك ايي  اخصيييتي س ييالمية،  س  مل ت يين كييذل  ك ايي  اخصيييتي اييي  ً    ا سيييتي
 آخر.

 ت يييي وييال ي  ييك أ  ت ييح  العه ييية س ييالمية، ياصييدر  يي حب   األح يي ن  
الشيييييرا، ويسيييييتنب   ت ييييك األايييييي    األوعييييي ل س يييييداراً  يييي ي  ً حسييييي  أح ييييي ن
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 يييرا، يهييحل ايييحالً األح يي ن  يعييرال احليييالل  احلييران،  ي يييح  ا ويي  ً يف  تيييي  و
احي ً د يا ً،  حي ِّإ األحداث حت يالً  ي يم ً، ال ي  يك كلي  سال أ  ت يح  ا سييتي 

سايييب ت ً ت يييك أ ييي ل  الع يييحية ا سيييية س يييالمية كيييذل  ويشيييبج لرا ييياا  ح ج تيييي
 ييييفحل احليييالل  اتنييي  احليييران،  ي يييح   اا يييالن، يصييي ك  يصيييحن  ياكيييك  حيييي ،

سلييييي  يييب  اي ضييي  اووويييي ت ييييي  حيييير  أ  ي يييح ،  يتهيييرب  ليييي حييييب حيييي  اه
ت يييييك وعيييييإ النحاويييييإ ويييييياداد اردييييي ً مييييين اه  يييييب  اي.  يتخيييييذ مييييين ا حاايييييم  ييييي ا 

 ك تين ا ن ير،  حيي  األحداث، ا حاام الص داة ا خ صة، يفمر د  عر ال  ين
 يف اه،  خي لا الن ل خب ا حسن. يف اه  يباض

ته يتيييي ليسييي  كيييذل ،  كيييذل  ال ي  يييك أ  ت يييح  ا سييييتي س يييالمية    
تين اخلي  ا سيتهي ، وهيد يصيحن   ي حب   ج إ ايد ين يرال ئي   كوعب د  اه ت

يف يييحن حييران،  يصيي ك حيييب ت ييرا الصييال ،  حيحاييإ أميي ن مرت يي  من يير يييراا، 
دييدل أ  ين يير ت يييي  ين يي ا.  اييد يتع مييإ د لرديي   يتصييدق ئييذا الرديي  تهرديي ً س  اه 

يف مسيييتنهج س يييي. أل أايييي ايييد  لييي  ايييد  داتميييي يف الحاييي  اليييذل ي يييح  ديييذل 
 الع يييحية  ديييح ي ييين أايييي حيسييين  ييينع ً، وي يييح  سايييب تي لارا ييياا  ح ج تيييييسييك  

 .  ر حلي ب  اي ت ك ل  م  أمر اه دي 
س  األمييير ال يسيييتهي  سال سكا ك اييي  ته يييية ا ييير  س يييالمية، ت  ييي ً ضييي  ي اميييي  

 يف الحاي  ا سيي ت يح   مستايداً مين ت يحن الشيرا مي    يعي كلي ، ،من أح  ن
دييإ يطبه يي   ،ال أ  يع م يي  وهيي  ،ا سييتي س ييالمية وي ييح  ا  ميي ً دفح يي ن الشيرا

 ميييج لييي ا، ت يييك الحجيييي اليييذل حيبيييي اه  ، ميييج ا سييييميييج خ لهيييي، يف كيييإ أميييرا، 
  يرو ا.
 يييبط  ته يتيييي  ا سيييتي د ا يييالن كييي   اخصييية س يييالمية تشيييا اوييككا ا 

 ختشك يف اه لحمة ال  . ال ،طريه   س  اخل      الاح ن
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 دييييييذا ال يعييييييغ تييييييدن  جييييييحد ثاييييييراع يف السيييييي ح ،  ل ن يييييي  ال تييييييؤثر يف  
الشخصية م  دامي  ا يتان   ال أ ياًل،  كلي  أل  اااسي   لييس مالكي ً ديإ ديح 

  و  ي  دداا. ي  نِّ م  يتحب،  يصي   حيمد اه ت ك خيطئ  يستا ر   
تنمييية ته يتييي،  ك ميي  ا ييتااد اد ا سيي   ميين الاه ويية اا ييالمية ل ك ميي  ا ييتا  

ميين الط تيي ع لتهحييية ا سيييتي ك ميي   يي ر سييح ا رتهييك السيي مك  ثبيي  ت ييك دييذا 
حبه ي ،  يف دذا احل لة يستحيل ت ك احليي    ا رتهك دإ اتت ك من ت ّك س  أت ك.

ا سييي   ينيي ل ارخيير  دسييعيي  يي   دييح مييؤمن،  ي ييح  ح يييم  ييراب  يف الحايي 
 ي  د ر ي.خ له   ،ع    تي أاي تبد اه تأمسك   ة من  دطإ ج  د، 

 سييييين دنييييي  يف ديييييذا ال تييييي ب اهيييييدن ل مسييييي م  دع مييييية،  حلم ييييية اليييييدتح   
،  دييح يعمييإ خب  يية، مهحميي عن ل ن سييية اا ييالمية لي ييح  لسيي   ح مييإ الييدتح 

رطبيييي ً دييييذكر اه،  ا بييييي تيييي مراً دتهييييح  اه،  جحارحييييي تسيييي را  ،الفةخالخخخخاا ميييية 
آ   يعمييإ ديي،  حييي  اه  ر يحلي،  حييي  يف اه  يييباض يف ل خي اع، يت ييح الهير 

 اه، يرجييح ر يية اه  خيشييك تذادييي،  يي دراً  تسييب ً ال صيي ً ه متييحكالً ت يييي، ث دتيي ً 
 ً رحيم ً د  ؤمن ،   ب ً تاييااً ت يك ال ي ورين، نيِّ ت ك احلا ك لطحد األا ، لين ً د

، ايييحل احل ييية، آميييراً  يييح احليييديبال تفخيييذا يف اه لحمييية ال ييي ، حسييين اخل يييا، ح
س  دني  ،  ا د  عر ال ا دي ً تن ا ن ر، يس  يف الداي   يعمإ وي    تيني ا ترايح 

 س  جنة ترو   السمحاع  األرض، أتدع ل مته .
ييي ال ي يي  ر   يية الييدتح ، العيي م   ال ييت ن ال احلييي   اا ييالمية يحتن  أ  اذكِّ

رد  دي لحااج اليذل يعم يح  وييي، ويك   ، ايذكِّ الرااد الالفةيف األرض دكا مة د لة 
أمحاجيي ً متالطميية ميين أتييدا  اه  ر ييحلي حتييي  ئيي ،   ديي  س  مل ي حاييحا مييج اه 

يييييم آايييي   ال يييييإ  أطييييراال الن يييي ر، و يييييم  يشييييّهح  طييييريه     يييي  الاحيييي ن  ك
 ح  من ا دا س  ا دا  كيم   كيم يص ح  س  م  يرجح   كيم يرته
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ة الييدتح  حييديا  م ييي   ينيي ا   يي  الطريييا ليصيي حا  أخيي اً، ليتييددر   يي 
 أدداو    احرد  يسعك ادَّام  :

ــوة... ةــم تعــود »   :األولأميي   ــوة ورحمــة ةــم خالفــة علــى من.ــا  النب أول ديــنكم نب
ت  يد  ديكك  اه  الالفخة و ك ديذا احليديب دشير  ديف   «خالفة على من.ا  النبوة

 ،اه  ر يحلالوية الراايدين، أ ي  ب األ  ، خ الالفة ل ن   ت  د  مايإ 
كيي   حريصيي ً ت ييك تحدتيي ، مشييت ا ً لرسيت يي ، و يسييج  يي   ييعي    دييح مييؤمن وميين  

 أ  سحد . لي ح  ماإ أ   ب ر حل اه 
إن اهلل سبحانه قال: من أهان لي وليا  فقد بارزني في العداوة، ابـن آدم »  : الثاني 

إلـي بالنوافـل  يتحببه عليك، وال يزال عبدي لن تدرك ما عندي إال بأداء ما افترضت
حتى أحبه، فأكون قلبه الـذي يعقـل بـه، ولسـانه الـذي ينطـق بـه، وبصـره الـذي يبصـر 
بــه، فــدذا دعــاني أجبتــه، وإذا ســألني أعطيتــه، وإذا استنصــرني نصــرته، وأحــب عبــادة 

 .أخرجي الطرباين يف ال ب  «عبدي إلي النصيحة
إ لنصييييير اه  تحايييييي،  ميييييدد مييييين تنيييييدا،  يف ديييييذا احليييييديب ديييييي   السيييييبي 

ييذل،  ديي لتهرب سليييي  اال ييتع اة دييي  ييب  اي، و ييح الهييحل العايييا، ميين ينصييرا ليين خيا
  ب ت ييميين تبييدا سكا دتيي ا،  ييي  لييي سكا ا ميين خيذلييي ليين يانصيير،  دييح ارييي  

 لي، دح اله در وحق تب دا  دح ال طيم اخلب .
س  اصيرا،  ،ما رتي، س  جنتيي اخح  س  روحا  اه، س او تس رتحا أي    

 س  ال حز يف الدارين                      . 

 دي 0121من كل احل ة  20
 ن 02/12/2111 
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1 
 المبـادرة إلى االلتـزام بالشـرع

  اييييييييييي ل اه تعييييييييييي  :                               

                      (033تمرا  ل )آ. 

  ا ل:                            

                              

                    
  ( 12-10النحر). 

  ا ل:                            

                             

  ( 31األحااب). 

   ا ل:                        

                           (   11النس). 

  ا ل:                             

                               

     ( 1الت رمي). 
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  ا ل:                            

                             

                              

                          ( 021-023طي). 
بــادروا باألعمــال فتنــا  كقطــع الليــل الم لــم يصــب  » :ر ييحل اه  ايي ل  

« بعـر  مـن الـدنياالرجل مؤمنا  ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا  ويصب  كافرا  يبيع دينـه 
 ر اا مس   تن أيب درير .

 يبيي در   س  األتميي ل الصيي حل ع الييذين يسيي رتح  س  ا ا يير   اجلنيية س   
 يف العصيييحر اليييي ت ييي ،  مييي  زالييي  األمييية  ،جيييد ا ت يييك ت يييد ر يييحل اه  ا 

تن ييييي  ديييييؤال  ا سييييي رت  اليييييذين يسيييييت يبح  ليييييرئ   يشييييير   أا سييييي   ادتاييييي   
  من كل : روحااي، 

 قال رجل للنبـي »حديب ج در ا ت ا ت يي اي ل:  يف   يـوم أحـد: أرأيـ
 «.في الجنة فألقى تمرات في يده ةم قاتل حتى قتل :إن قتل  فأين أنا؟ قال

  :فــانطلق رســول اهلل » حييديب أاييس تنييد مسيي    ويييي  وأصــحابه حتــى
ة قومــوا إلــى جنــ :فقــال رســول اهلل  ،ســبقوا المشــركين إلــى بــدر وجــاء المشــركون

عرض.ا السماوات واألر ، قال يقول عمير بن الحمام األنصاري: يا رسول اهلل جنة 
مـــا  :عرضـــ.ا الســـماوات واألر ؟ قـــال: نعـــم، قـــال بـــ  بـــ ، فقـــال رســـول اهلل 

يحملك على قول ب  ب ؟ قال: ال واهلل يا رسول اهلل إال رجاءة أن أكون مـن أهل.ـا، 
ةـم قـال: لـأن أنـا  ،فجعـل يأكـل مـن.ن ،فأخر  تمرات مـن قرنـه ،قال فدنك من أهل.ا

 ،فرمى بمـا كـان معـه مـن التمـر :قال ،حيي  حتى آكل تمراتي هذه إن.ا لحياة طويلة
 .«ةم قاتل.م حتى قتل
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  :غـاب عمـي أنـن بـن النضـر عـن قتـال » يف حديب أاس ا ت ا ت يي اي ل
دني قتال بدر، فقال يا رسول اهلل غب  عن أول قتال قاتل  المشركين، لأن اهلل أش.

قال: الل.م  ،وانكشف المسلمون ،ليرين اهلل ما أصنع، فلما كان يوم أحد ،المشركين
إني أعتذر إليـك ممـا صـنع هـؤالء يعنـي الصـحابة، وأبـرأ إليـك ممـا صـنع هـؤالء يعنـي 

فقــال: يــا ســعد بــن معــاذ الجنــة ورب  ،المشــركين، ةــم تقــدم فاســتقبله ســعد بــن معــاذ
يا رسـول اهلل مـا صـنع،  أحد، قال سعد فما استطع ُ النضر إني أجد ريح.ا من دون 

فوجــدنا بــه بضــعا  وةمــانين ضــربة بالســيف أو طعنــة بــرم  أو رميــة بســ.م،  :قــال أنــن
اي ل أايس   «فما عرفه أحد إال أختـه ببنانـه ،وقد مثل به المشركون ،ووجدناه قد قتل

 كنيي  اييير  أ  ا ييين أ  ديييذا اريييية االييي  وييييي  يف أايييب دي             

                 .س  آخر ارية 

  صـــلي  وراء النبـــي »اييي ل:  أيب  ييير تة ر   البخييي رلن تييين  بالمدينـــة
فتخطــى رقــاب النــاس إلــى بعــض حجــر نســا ه، ففــزع  ،ةــم قــام مســرعا   ،العصـر فســلم

عته فقال: ذكرت شيأا  فرأى أن.م قد عجبوا من سر  ،فخر  علي.م ،الناس من سرعته
كن  خلفـ  » يف ر اية لي:  «فأمرت بقسمته ،فكره  أن يحبسني ،من تبر عندنا

.  ديذا يرايد ا سي م  س  ا بي در  «فكرهـ  أن أبيتـه ،في البيـ  تبـرا  مـن الصـدقة
  اا راا يف تن يذ م  أ ج  اه ت ي  .

  لََّم ـُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـَلمَّا َقِدَم رَ » :بي ر ا   ا  ل  لا ت ن ر   البخ رل
َعَة َعَشــَر َشــْ.ر ا وََكــاَن ُيِحــبُّ َأْن ـاْلَمِديَنــ َة َصــلَّى َنْحــَو بـَْيــِ  اْلَمْقــِدِس ِســتََّة َعَشــَر َأْو َســبـْ

َلنُـَول يَـنََّك ِقبْ يـَُوجََّه ِإَلى اْلَكْعَبِة فَأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَلى َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِ.َك ِفي السَّ  َلة  ـَماِء فـَ
ــ ــْوم  ِم ــى قـَ ــرَّ َعَل ــلم اْلَعْصــَر ةُــمَّ َخــَرَ  َفَم ــُه رَُج ــِة َوَصــلَّى َمَع ــَه َنْحــَو اْلَكْعَب ْن ـتـَْرَضــاَها فـَُوج 

ـَه ِإلَـى  اَل ُهَو َيْشَ.ُد أَنَُّه َصلَّى َمَع النَِّبي  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـلََّم َوأَنَـّهُ ـاِر فـَقَ ـنصاألَ  قَـْد ُوج 
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 «.ِة اْلَعْصرِ َرُفوا َوُهْم رُُكوعم ِفي َصالاْلَكْعَبِة فَاْنحَ 

  يييي  يي هاييييحلا  ر   البخيييي رل تيييين ييييك  ال َّيييييا ت نيْ ام  َ  ر و  َنا » :ادْيييين  أ يب  أ ْ  َأَصــــابـَتـْ
ْعَنــا ِفــي اْلُحُمــِر  ــَر َوقـَ ــا َكــاَن يـَــْوُم َخْيبَـ ــا ألَ اَمَجاَعــةم لََيــاِلَي َخْيبَـــَر فـََلمَّ ْهِليَّــِة فَانـَْتَحْرنَاَهــا فـََلمَّ

 َم َأْكِفأُــوا اْلُقــُدوَر فَـــالَغلَــِ  اْلُقــُدوُر نَــاَدى ُمنَــاِدي َرُســوِل اللَّــِه َصـــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ 
ُقْلنَــا ِإنََّمــا نـََ.ــى النَّبِــيُّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه  َتْطَعُمــوا ِمــْن ُلُحــوِم اْلُحُمــِر َشــْيأ ا قَــاَل َعْبــُد اللَّــِه فـَ

َقـاَل  .انَّ َوَسلََّم أل َلْم ُتَخمَّْن قَاَل َوقَاَل آَخـُروَن َحرََّمَ.ـا أَْلَبتَّـَة َوَسـأَْلُ  َسـِعيَد بْـَن ُجبَـْيـر  فـَ
 «.َحرََّمَ.ا أَْلَبتَّةَ 

  ييك  ال َّيييا ت ْنيييا ا يي ل   ر   البخيي رل ــ» :ت ييْن أ ا ييس  دْيين  م  ل يي ن ر و  ُ  َأْســِقي ُكْن
ْنَصاِريَّ َوأَبَا ُعبَـْيَدَة ْبَن اْلَجرَّاِح َوأَُبيَّ ْبَن َكْعب  َشـَراب ا ِمـْن َفِضـي   َوُهـَو َتْمـرم َحَة األأَبَا طَلْ 

َفَجاَءُهْم آت  فـََقاَل ِإنَّ اْلَخْمَر َقْد ُحر َمْ  فـََقاَل أَبُو طَْلَحَة يَا أََنُن ُقْم ِإَلى َهِذِه اْلِجَراِر 
 «.فـَُقْمُ  ِإَلى ِمْ.َراس  لََنا َفَضَربـْتُـَ.ا بَِأْسَفِلِه َحتَّى اْنَكَسَرتْ  فَاْكِسْرَها قَاَل أََننم 

 : َوبـََلْغنَـا أَنَـُّه َلمَّـا أَنـْـَزَل »  ر   البخ رل تين ت  شية رويك اه تن ي   ا لي
ْزَواِجِ.ْم َوَحَكَم َعَلى اللَُّه تـََعاَلى َأْن يـَُردُّوا ِإَلى اْلُمْشرِِكيَن َما أَنـَْفُقوا َعَلى َمْن َهاَجَر ِمْن أَ 

 «.يَُمس ُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َأنَّ ُعَمَر طَلََّق اْمَرأَتـَْينِ  اْلُمْسِلِميَن َأْن ال

  : يرحم اهلل نساء »ر   البخ رل تن ت  شة روك اه تن   ا ل
 الم.اجرات اأُلَول، لمـّا أنـزل اهلل                َن قْ قَ ش

 «.فاختمرن ب.ا مروط.نّ 

   أن.ــا »أخييرأ أدييح دا د تيين  يي ية دنيي  ايييبة تيين ت  شيية روييك اه تن يي
ذكــرت نســاء األنصــار فأةنــ  علــي.ن وقالــ  ل.ــن معروفــا ، وقالــ : لّمـــا نزلــ  ســورة 

 «.عمدن إلى حجور أو ُحجوز، شك أبو كامل، فشققن.ن فاتخذنه ُخمرا   النور
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  س يي ا: ...  ا ييد ن  ت ييك ر ييحل اه ايي ل اديين  األاييعب ديين ايييس يف
 ويييد ك ْنيييد . و يييدثغ الاديييرل أايييي ايييدن يف  ييي ا  راكبييي ً مييين كنيييد ، ويييدخ حا ت يييك 

مسييييي د ا، ايييييد رجَّ يييييحا ةا م  ييييي  )ةيييييج ةاَّييييية  ديييييك ايييييعر اليييييرأل  ر يييييحل اه 
دخ ييحا ت ييك ال ايييم(  ت  َّ ييحا، ت ييي   جاب يي ا احل بي يير   اييد ك َّ حديي  ديي حلرير. و ميي  

فما بال هذا الحرير »ا لحا: د ك. ا ل: « ألم تسلموا؟ »ا ل   :  ر حل اه 
 ا.حْ ا ل: وش يهنحا من   وفله  « في أعناقكم؟

  ر   ادن جرير تن أيب دريد  تن أديي ا ل: )دين  سن اعحد ت ك اراب 
ر يميرب اخليلن   سن ت ك رم ة  سن ثالثة أ  أردعة،  تندا  د طية لن   سن اش

 وف    ت يي سك ايال حترمي اخلمر    حىت آحل ر حل  اه يميالًّ سك ايح       

                   س  آخر اريت         .
   يب وهرأت  ت ي   س  احلي ي ي  س   أ ي يو        :ا ل .

 دعض الهحن اردتي يف يدا اد ارب دع     دهك دعض يف ااا  ، وه ل 
د اا   حت  ا تي الع ي ، كم  ي عإ احلّ  ن، مث  ّبحا م  يف د طيت   وه لحا: 

 اات ين  ردَّن (.

   حن  ييية دييين أيب تييي مر، لسييييإا ا ال  ييية رويييك اه تنيييي، مسيييج النيييدا  س
يييد. اييي ل ادييين س ييي ا: معركييية أا  يييد، و يييّد النيييدا  مسيييرت ً.  ايييد ا تاشييي د ييييحن أاحا حا

«. إن صاحبكم لتغسله المال كـة فاسـألوا أهلـه مـا شـأنه؟: » )وه ل ر حل اه 
وسييي     ييي حبتي،  ك اييي  تر  ييي ً ت ييييي ت ييي  ال ي ييية. وه لييي : خيييرأ  دحجاناييي  

 .«كذلك غسلته المال كة: » ح  مسج ا  ت ة. وه ل ر حل اه 

  :ييد ي  ايي ل ْرِ  َعَلــى ُكنَّــا ُنَحاِقــُل بِــاألَ »أخييرأ ااميي ن أ ييد تيين راوييج ديين خ 
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ــاِم اْلُمَســمَّى  ُــِع َوالطََّع ــِث َوالرُّب ــا بِالثُـُّل ــلََّم فـَُنْكرِيَ. ــِه َوَس ــِد َرُســوِل اللَّــِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي َعْ.
انَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َعـْن َفَجاَءنَا َذاَت يـَْوم  رَُجلم ِمْن ُعُموَمِتي فـََقاَل نـَ.َ 

نـََ.انَا َأْن ُنَحاِقَل بِاأْلَْرِ  فـَُنْكرِيـََ.ا َعلَـى  َوطَاَعُة اللَِّه َوَرُسوِلِه أَنـَْفُع لََنا ،َأْمر  َكاَن لََنا نَاِفع ا
ْرِ  َأْن يـَْزَرَعَ.ــا َأْو يـُْزرَِعَ.ــا وََكــرَِه ِكَراَءَهــا الثُـّلُــِث َوالرُّبُــِع َوالطََّعــاِم اْلُمَســمَّى َوَأَمــَر َربَّ اأْلَ 

 «.َوَما ِسَوى َذِلكَ 



 17 

2 
 ريمـالك رآنـالقدوا ـاهـتع

 الهيييييرآ  ال يييييرمي ديييييح كيييييالن اه  يييييب  اي، أااليييييي ت يييييك ر يييييحلي  ميييييد  
ا ع يييا، دحا يييطة اليييححك، جربييييإ ت ييييي السيييالن، ل  ييي ً  معييي ، ا تعبيييد دتال تيييي، 

    متييحاتراً ا نهييحل لنيي  اهييالً                                

          اه حب يييييي    ييييييح                             

 يرأ النيي ل مين ال  مي ع س  النييحر ، حتيي  ديي الن يحل،  تطميي ن ديي اله يحب،  خيا
دكك  رئ  س   راط العايا احلميد. من ا ل دي  دق،  من تمإ دي و ز،  مين 

 ح   دي تدل،  من دت  سليي ددل س   راط مستهي .

 ديييي تاعمييير اليييدتح  آكيييد  آكيييد، ديييح اليييااد ل مسييي    ألن زاد،  ديييح حل ميييإ 
اله يييحب،  تشيييتد ديييي السيييحاتد،  يصيييبا ح م يييي ك جلبييي ل الرا يييي ع، تيييح  تنيييدا 

يهييحل احلييا  ال خيشييك يف اه لحميية ال يي . دييي يصييبا الييذل لييداي  يف  ييبيإ اه، ا
حتركي الريا خل ية  زايي، أثهيإ تنيد اه مين جبيإ أحيد، ألايي اي ر  ل هيرآ ، رطي  

يسيي    يف  ،دييي لسيي اي، ايي دد دييي دن اييي. د ييذا كيي   أ يي  ب ر ييحل اه 
تال تييي ، يعم يييح  ئييي   اليييداي ، كيييفهن  ايييرآ  يت ييير ، يتيييددر   آي تيييي  يت حهنييي  حيييا

 ييييدتح   يييي ، تييياد  آييييي ع العييييذاب،  تشيييرت  ييييد رد  آيييي ع الر يييية، ت يييييض 
أتيييين   مييين اليييدمج خشيييحت ً ات ييي زا  ت متيييي،  تسييي يم ً ألح  ميييي  ح متيييي، 
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وتسيييتهر آي تيييي يف أتمييي ق أتمييي ق ا يييحئ ، ليييذل   ، يت هحايييي مييين ر يييحل اه
س  أت يييك ت ِّيييي ،  حل اه و مييي  وييي را   ر ييي   يييعد ا  وييي ز ا.تيييان ا   ييي د ا، 

تمر ا يتع دييييد   الهييييرآ  كميييي  أ  يييي د  دييييذل  الر ييييحل األميييي   يييي حاع اه  ييييا
  المي ت ييي  آليي   ي بي أةعي . و ي   ح  ية الهيرآ  يف أ ل الصي حال أميراً 

كيي   ح مييإ الهييرآ  األ ل يف كييإ خيي ،  األ ل يف   ديي  عر ال  هنييي ً تيين ا ن يير، 
 .اات  ن كإ  ع  يف  بيإ اه

أ  ي يح  الهيرآ  ردييج  ، حبم ة الدتح  خب  ية ،ساي حلرل د  س م  دع مة 
ا حئ ،  مالزن درئ ، يهحدد  س  كإ خ ،  يرت ج ئ  من اي دا س  اي دا، 

وي حاييح  حبييا خيي   يتع دد اييي آايي   ال يييإ  أطييراال الن يي ر، تييال    ح  يي ً  تمييالً 
 خ م خل    م.

ح  ييي،  يييب اييري ة يف اييا ل الهييرآ ،  يفأح د يي  ي دييذا آييي ع كرتيية، ت  
  يف ا د  دي،  ال  إ يف تال تي  اخل  العمي  ويي  مني  ححلي:

                                    الشيييييييييييييييييييييييييييييعرا 
(093- 091). 

                             ( 9احل ر). 

                            
 .(12وص   )

                              

               اا را. 
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                     (01 -01) ا   د. 

                              

            سدرادي. 

                     ( 22الرتد). 

                               

  (22)   النس. 

البخيي رل تيين تاميي   ديين « خيــركم مــن تعلَّــم القــرآن وعلَّمــه» : يهييحل  
 ت    روك اه تني.

من قرأ حرفا  من كتاب اهلل فله به حسنة والحسنة بعشر أمثال.ا ال أقول ألم حرف، »
ر اا الومييييذل تيييين تبييييد اه ديييين « ولكــــن ألــــف حــــرف، والم حــــرف، ومــــيم حــــرف

 ب   يا.مسعحد روك اه تني  دح حدي

عتـع فيـه وهـو عليـه تيتو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن »
 ر اا مس   تن ت  شة أن ا ؤمن  روك اه تن  .« شاق له أجران

ــــ  الخــــرب» ــــي جوفــــه شــــيء مــــن القــــرآن كالبي ــــين ف ــــذي ل ر اا الومييييذل « إن ال
     ي  دح حديب   يا.
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ر اا مس   من   ي ي تن « ابهحصيوم القيامة شفيعا  ألقرأوا القرآن فدنه يأتي ا»
 أيب أم مة الب د ك روك اه تني.

القرآن شافع مشـفع، وماحـل مصـدق، مـن جعلـه أمامـه قـاده إلـى الجنـة ومـن جعلـه »
ر اا ديين حبيي   يف  يي ي ي تيين جيي در ديين تبييد اه روييك « خلفــه ســاقه إلــى النــار

جيي در  تيين اديين مسييعحد روييك اه  اه تن ميي .  البي هييك يف اييع  ااتيي   تيين
 حديب   يا. دح تن   

 ر اا مس  .« إن اهلل يرفع ب.ذا الكتاب أقواما  ويضع به آخرين»
اي ل:   أخرأ أدح دا د  الومذل يف احلديب الصي يا أ  ر يحل اه  

زلتك عنـد ـقرأ وارتق ورتل كما كن  ترتـل فـي الـدنيا، فـدن منـايقال لصاحب القرآن »
 «.رؤهاآخر آية تق

« إقرأوا القرآن واعملوا به وال تجفوا عنه وال تغلوا فيـه وال تـأكلوا وال تسـتكثروا بـه»
ر اا أ د  الطرباين  ل مه  تن تبد الر ن دن ابإ روك اه تني  دح حيديب 

   يا.
مثــل المــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن مثــل األترّجــة طعم.ــا طيــب وريح.ــا طيــب، ومثــل »

لقــرآن مثــل التمــرة طعم.ــا طيــب وال ريــ  ل.ــا، ومثــل المنــافق المــؤمن الــذي ال يقــرأ ا
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريح.ا طيب وطعم.ا مر، ومثل المنـافق الـذي ال يقـرأ 

البخيي رل  مسيي   تيين أيب مح ييك « القــرآن كمثــل الحن لــة طعم.ــا مــر وال ريــ  ل.ــا
 األاعرل روك اه تني.

« ل.ــو أشــد تفلتــا  مــن اإلبــل فــي عقل.ــا تعاهــدوا القــرآن فوالــذي نفــن محمــد بيــده»
 البخ رل  مس   تن أيب مح ك األاعرل روك اه تني.
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 دعييد، وييك  ميي   ييبا آييي ع كرتيية  أح ديييب اييري ة، تبيي  ا نيييالة الع يميية  
الييييذل حيم ييييي ليتييييددرا ل هييييرآ  ال ييييرمي،  ا نيييييالة الع يميييية حل مييييإ الهييييرآ  الع ييييي ، 

وي يح  ط اية د   ية يف كيإ  يبإ اخلي ، ال  يعمإ دي،  يتع ددا يف ح ي  ترح ليي 
أ  ي يييعي ت يييك اليييرال حيييىت يع يييحا الابييي ر، أ  ياخرويييي  يا يييا ت ييييي خاا نيييي حيييىت 
يطحيييي النسييي   وي ييح   العييي ك ديي ه ميين اخل  ييرين، وتع دييد ا الهييرآ  ال ييرمي أي يي  
ااخييح ،   يي رتحا س  تال تييي حييا تال تييي،  تييددر ا حييا تييددرا،  اتم ييحا دييي حييا 

  ميين مث َّ  التامييحا دييي حييا االلتيياان، لي ييح  طعم يي  طيبيي ً،  رحي يي  طيبيي ً، العمييإ، 
كمييييييي  ت حايييييييح  يف يف  يييييييإ اليييييييدتح  يف اليييييييداي ،  ت حايييييييح  يف الصييييييي حال األ   

ايييرأ  ارتيييا، ديييذل  ت حايييح  ايف ارخييير  تنيييدم  يهييي ل: الصييي حال األ   يف اجلنييية 
 أدييالً ل نصيير الع ييي   ال ييحز ال بيي ،  روييحا  ميين اه أكييرب            

. 
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3 
 ولهـب اهلل ورسـح

تب تييي أمرمهيي . ،  اي  ميي ط تتاييتعييغ العبييد ه  ر ييحلي   بييةا  :ايي ل األزدييرل 
سراد   ،تنييد العييرب ،احملبيية :احملبيية سراد  الط تيية.  ايي ل اديين ترويية :اي ل البي يي  ل  

 ،ي  مييي ط تتييالشييك  ت ييك اصيييد لييي.  ايي ل الاجييي أ:   بيية اااسيي   ه  ر يييحلي 
 . أتك دي ر حل اه  ،دي ب  اي  رو ا ض  أمر اه 

 حيي  اه ل عبييد يعييغ ا ا يير   الروييك  الاييحاب، ايي ل البي يي  ل: حيبييب    
أل يروك تن  .  ا ل األزدرل:   بة اه ل عب د ساع ميي ت يي    ،اه يا ر ل  

 ديي لا را ، ايي ل اه تعيي  :                  (  32آل تمييرا)  أل
 احلييي  ديييح  ،ال يا ييير  ييي .  اييي ل  ييي ي   دييين تيينييية: حيبيييب   اه يهيييحل يهيييرد  

ال يهيييرب ال ييي ورين.  اييي ل البايييحل:  حييي  اه  ، اه ال حيييي  ال ييي ورين ،الهيييرب
 ايي ل الاجيي أ:  احملبيية ميين اه ،  ت ييحا تيين  .  ثحادييي  يي  ،ل مييؤمن  ثنيي سا ت ييي  

  ساع مي ت ي   در تي  ما رتي  حسن الان   ت ي  . ،تن   ت حا ،خل هي

دييذا احملبيية ديي  ع  ا ييذكحر  يعنينيي  دنيي  دييح  بيية العبييد ه  ر ييحلي، الييذل  
ديييذا ا ييييحل ايييد   سك احملبييية مييييإ مييين ا ييييحل اليييي ت يييحِّ  ا سيييية اااسييي  ،  ويييرض،

 ،التم ييي  كمييييإ اااسييي   س   ،ال تالاييية  ييي  ديييفل م  يييحن ،ت يييح  وطريييية لريايييية
،  ايد ت يح  د اويج مردحطية ... ح  األديإ  الحليد ، ح  العدل ، ح  البه  
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ض يييي دي ،  دييييذا ا  يييي دي  دييييك الييييي حتييييدد اييييحا ا يييييإ، ويييي  نحد احلميييير مل حيبييييحا 
ا  يي جرين سلييي   ميين األ ر دييي ، دينميي  كييي   األاصيي ر حيبييح  ميين ديي جر سليييي  ، 

 ، يب  اي ض  يحن ايرتك جع يي وروي ً    بة اه  ر حلي دك النحا الذل ردطي اه
  األدلة ت ك كل  من ال ت ب:

 تعيييي  :  احلييييي -                             

                        (011) ا عييييي  أ  اليييييذين آمنيييييحا   /البهييييير 
   ا شرك  لألاداد.من ح ،هأاد حب ً 

     احلي:  -                   

                               

                             

          (21)التحدة/. 

 أم  األدلة من السنة ومن  :

  تن أاس « أن رجال  سأل النبي متـى السـاعة؟  :فقال ،عن الساعة
فقال أن  مع من  ،إال أني أحب اهلل ورسوله ،ال شيء :قال ؟وماذا أعددت ل.ا :قال

أنــ  مــع مــن أحببــ .   أحببــ . قــال أنــن فمــا فرحنــا بشــيء فرحنــا بقــول النبــي 
 ،وأبا بكر وعمـر وأرجـو أن أكـون مع.ـم بحبـي إيـاهم  قال أنن فأنا أحب النبي 
 .)مت ا ت يي( «وإن لم أعمل بمثل أعمال.م

  تن أاس أ  النيب  :وجد حالوة اإليمـان: مـن  ،من كن فيهةالث »ا ل
وأن يكـره  ،كان اهلل ورسوله أحب إليه مما سـواهما، وأن يحـب المـرء ال يحبـه إال هلل

 .)مت ا ت يي( «أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار
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  تن أايس اي ل اي ل ر يحل اه: «أكـون أحـب إليـه  ال يـؤمن عبـد حتـى
 .)مت ا ت يي( «من أهله وماله والناس أجمعين

، حير ييح  ت ييك تطبيييا دييذا الحاجيي   اييد كيي   أ يي  ب ر ييحل اه  
  يتس دهح  يف ايإ دذا الشرال طمع ً يف أ  ي حاحا ممن حيب   اه  ر حلي:

  تن أاس  ان.ـزم النـاس عـن النبـي  ،لما كان يـوم أحـد»ا ل،  وأبـو
لحـة رجـال  راميـا  وكـان أبـو ط ،مجـّوب بـه عليـه بحجفـة لـه طلحة بين يـدي النبـي 

 ،معـه الجعبـة مـن النبـل ،يكسر يومأذ قوسين أو ةالةا ، وكـان الرجـل يمـر ،شديد الِقدّ 
يـا  :فيقول أبـو طلحـة ،ين ر إلى القوم فيقول انشرها ألبي طلحة. فأشرف النبي 

ـــأبي أنـــ  وأمـــي نحـــري دون  ،ال تشـــرف يصـــيبك ســـ.م مـــن ســـ.ام القـــوم ،نبـــي اهلل ب
 .)مت ا ت يي( « نحرك ...

 النبي ب.ا وقى شالء طلحة يد رأي » ا ل: ايس تن  البخ رل( «أحد يوم(. 

  وييي  ،حديب كع  دن م لي  الطحييإ يف الاالثية اليذين خ  يحا تين تبيح 
مشي  حتى تسـورت  ،حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس... »يهحل كعي : 

فـواهلل مـا  ،ليـهفسـلم  ع ،وأحـب النـاس إلـي ،وهو ابن عمي ،جدار حا ط أبي قتادة
هـل تعلمنـي أحـب اهلل ورسـوله؟  ،أنشـدك بـاهلل ،يـا أبـا قتـادة :رد علي السـالم، فقلـ 

اهلل ورسـوله أعلـم،  :فسـك ، فعـدت لـه فنشـدته، فقـال ،فسـك  فعـدت لـه فنشـدته
 .)مت ا ت يي( «ففاض  عيناي، وتولي  حتى تسورت الجدار

  إ دن  يعد حديب  : « ُةـََنا قـُتَـْيبَـُة بْـن ةـََنا يـَْعُقـوُب بْـُن  َحـدَّ َسـِعيد  َحـدَّ
َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن أَِبي َحازِم  قَاَل َأْخبَـَرِني َسْ.ُل ْبُن َسـْعد  َرِضـَي اللَّـُه َعْنـُه َأنَّ َرُسـوَل اللَّـِه 
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ا رَُجـْعِطـَينَّ َهـِذِه لََّم قَـاَل يـَـْوَم َخْيبَــَر ألُ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسـ ْفـَتُ  اللَّـُه َعلَـى يَـ  ال  الرَّايَـَة غَـد 
لَـتَـُ.ْم أَيُـُّ.ــمْ   َيَديْـِه ُيِحـبُّ اللَّـَه َوَرُســوَلُه َوُيِحبُّـُه اللَّـُه َوَرُســوُلُه قَـاَل فـَبَـاَت النَّــاُس يَـُدوُكوَن لَيـْ

ْم يـَْرُجـو يـُْعطَاَها فـََلمَّا َأْصَبَ  النَّاُس غَـَدْوا َعلَـى َرُسـوِل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم ُكلُُّ.ـ
نَـْيـِه قَـاَل  َأْن يـُْعطَاَها فـََقاَل أَْيَن َعِليُّ ْبُن أَِبي طَالِـب  َفِقيـَل ُهـَو يَـا َرُسـوَل اللَّـِه َيْشـَتِكي َعيـْ
نَـْيِه َوَدَعا َلُه فَـ  َرَأ بَــفََأْرَسُلوا ِإلَْيِه فَأُِتَي ِبِه فـََبَصَق َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َعيـْ
وا َحتَّى َكَأْن َلْم َيُكْن ِبِه َوَجعم فََأْعطَاُه الرَّايََة فـََقاَل َعِليٌّ يَا َرُسوَل اللَِّه ُأقَاتُِلُ.ْم َحتَّى َيُكونُ 

ِم َوَأْخبِـْرُهْم الْسـِمثْـَلَنا فـََقاَل انـُْفْذ َعَلى ِرْسـِلَك َحتَّـى تـَْنـِزَل ِبَسـاَحِتِ.ْم ةُـمَّ اْدُعُ.ـْم ِإلَـى اإل
ا َخيـْرم َلَك ِمْن  ْن يـَْ.ِدَي اللَُّه ِبَك رَُجال  ألاللَِّه ِفيِه فـََواللَِّه  ا َيِجُب َعَلْيِ.ْم ِمْن َحق  ِبمَ  َواِحد 

 .)مت ا ت يي(. «َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النـََّعمِ 

    ورجيج تير   دين مسيعحد س  أ ي  ديادن حب   يف   ي ي: )ر ...، 
  وييييييدع س  كسيييييير   ايصيييييير  ،ع س  ا  ييييييح  اه لهييييييد  وييييييد ،أل اييييييحن :وهيييييي ل

مي  يع ي  أ ي  ب  ميد  ، الن  اك،  اه م  رأي  م  ي ً اي  يع ميي أ ي  دي
ويدل  ئي   ج يي  ،س  يتنخ  خن مة سال  اع  يف كم رجإ مين   ،  اه ، مداً 

 ج يييدا،  سكا أميييرد  ادتيييدر ا أميييرا،  سكا تحويييف ااتت يييحا ت يييك  ويييح ي،  سكا ت  ييي  
 .(تندا،  م  حيد   سليي الن ر تع يم ً لي ...خ  حا أ حات  

  :رجـال علـى ع.ـد عمـر تـذاكر  ميد دين  ي ين اي ل،  فكـأن.م فضـلوا
 :فقال ،قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب  ،عمر على أبي بكر رضي اهلل عن.ما

لينطلــق إلــى  لقــد خــر  رســول اهلل  ،واهلل لليلــة مــن أبــي بكــر خيــر مــن آل عمــر
حتــى فطــن لــه  ،وســاعة خلفــه ،فجعــل يمشــي ســاعة بــين يديــه ،بكــر ومعــه أبــو ،الغــار

 :فقال :يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي :فقال ،رسول اهلل 
 :ةم أذكر الرصد فأمشي بين يديك، فقال ،يا رسول اهلل أذكر الطلب فأمشي خلفك
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 ،ذي بعثك بالحقوال ،نعم :أن يكون بك دوني؟ قال يا أبا بكر لو كان شيء أحبب َ 
قـال  ،فلما انت.يا إلى الغـار أن تكون بي دونك، ما كان  لتكون من ملمة إال أحبب ُ 

حتـى إذا   ،فـدخل واسـتبرأه ،حتى أستبريء لـك الغـار ،مكانك يا رسول اهلل :أبو بكر
حتــى  ،مكانــك يــا رســول اهلل :ذكــر أنــه لــم يســتبريء الجحــر، فقــال ،كــان فــي أعــاله

 :فقـال عمـر ،زلـفنـ ،انـزل يـا رسـول اهلل :ةـم قـال ،واسـتبرأهفـدخل أستبريء الجحر، 
لتلــك الليلــة خيــر مــن آل عمــر.  الحــاكم فــي المســتدرك وقــال  ،والــذي نفســي بيــده

  دذا مر  إ مهبحل. صحي  اإلسناد على شرط الشيخين لوال إرسال فيه(.
   أن رســول اهلل »أاييس ديين م ليي أفــرد يــوم أحــد فــي ســبعة مــن األنصــار، 

أو هــو رفيقــي فــي  ،مــن يــردهم عنــا ولــه الجنــة :فلمــا رهقــوه قــال ،مــن قــري  ورجلــين
مـن يـردهم  :فقـال ،فقاتل حتى قتل، ةم رهقوه أيضا   ،فتقدم رجل من األنصار ،الجنة

فقاتـل حتـى قتـل،  ،فتقـدم رجـل مـن األنصـار ،أو هو رفيقي فـي الجنـة ،عنا وله الجنة
ـــى قتـــل الســـبعة، فقـــال رســـول اهلل ـــزل كـــذلك حت مـــا أنصـــفنا  :لصـــاحبيه   فلـــم ي

 .)مس  (. «أصحابنا
  :كنـــا مـــع النبـــي »تبيييد اه دييين دشييي ن اييي ل،  وهـــو آخـــذ بيـــد عمـــر بـــن

 ،يا رسول اهلل ألن  أحب إلـي مـن كـل شـيء إال مـن نفسـي :فقال له عمر ،الخطاب
 فقـال ،نفسـك مـن إليـك أحـب أكـون حتـى ،بيـده والذي نفسي ،ال :فقال النبي 
ــا نآلا : لنبــيا فقــال ،نفســي مــن إلــي أحــب ألنــ  هللاو ،نآلا فدنــه :لــه عمــر  «عمــر ي

 .(ل)البخ ر
 معي  حبيي  ،يف ارت مسي   ،اهإ النح ل،  تين أيب  ي يم   اخلطي يب

 ويييي: ... ال تصييداق يف حيييب حييىت ت ييغ يف طيي تي ا سيي ،  تييؤثر رويي ل ت ييك 
 . دالك ي س  ك   وي ،دحا 
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  عر النبــي ا مــن َشــعنــدن» :تيين اديين  يي ين ايي ل: ا يي  لعبيييد،  أصــبناه
ألن تكون عندي شعرة منه أحب إلي مـن  :فقال ،من قبل أنن أو من قبل أهل أنن

 .)البخ رل(. «الدنيا وما في.ا

  ... لقرابــة رســول  ،والــذي نفســي بيــده :فــتكلم أبــو بكــر فقــال»تيين ت  شيية
 .)البخ رل( «أحب إلي أن أصل من قرابتي اهلل 

    يـا رسـول اهلل  :جاءت هند بنـ  عتبـة قالـ »ا ل : ت  شة روك اه تن
ةـم مـا ما كان على ظ.ر األر  من أهـل خبـاء أحـب إلـى أن يـذلوا مـن أهـل خبا ـك، 

 «أصــب  اليــوم علــى ظ.ــر األر  أهــل خبــاء أحــب إلــي أن يعــزوا مــن أهــل خبا ــك...
 .)مت ا ت يي(

 شـــ.دت مـــع  :ســـمع  ابـــن مســـعود يقـــول» :تييين طييي رق دييين اييي  ب اييي ل
ألن أكـون صـاحبه أحـب إلـي ممـا عـدل بـه، أتـى النبـي  ،بـن األسـود مشـ.دا  االمقداد 
 ال نقول كما قال قوم موسى  :فقال ،وهو يدعو على المشركين  اذهـب أنـ

ــل عــن يمينــك ،وربــك فقــاتال ــين يــديك ،وعــن شــمالك ،ولكنــا نقات  ،وخلفــك ،وب
 .)البخ رل( «يعني قوله ،أشرق وج.ه وسره فرأي  النبي 

 الل.ــم إنـك تعلــم أنـه لــين أحـد أحــب إلــي أن »ة أ   ييعداً اي ل: تين ت  شي
 .)مت ا ت يي( «وأخرجوه ... من قوم كذبوا رسولك  ،أجاهدهم فيك

   تن أيب درير  :مـا كـان علـى  ،واهلل ،يا محمـد»أ    مة دن أث ل ا ل
مـا  ،واهلل .األر  وجه أبغض إلي من وج.ك، فقـد أصـب  وج.ـك أحـب الوجـوه إلـي

ما كان من  ،فأصب  دينك أحب الدين إلي، واهلل ،دين أبغض إلي من دينك كان من
 .)مت ا ت يي( «فأصب  بلدك أحب البالد إلي ... ،بلد أبغض إلي من بلدك
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4 
 ض في اهللـب والبغـالح

احل  يف اه يعغ أ  حت  العبد ه، أل دسب  ست ايي  ط تتيي،  اليباض  
دنيييي  ل تع يييييإ،  «يف»أ  معصييييتي، أل   وييييي يعييييغ أ  تيييباض العبييييد دسيييب  ك ييييرا

  كلييي  كمييي  يف احليييي تعييي  :                    أل دسيييببي،  ما يييي
 احليي تعيي                   أي يي ً كميي  يف احليي  « دخلــ  امــرأة

 أل دسبب  . «ار في هرةالن

 دلة ت ك كل : األ أجرا ت ي  ح  ا ؤمن  الط  ع   

  حيديب أيب درييير  ا ت ييا ت يييي تيين النيييب ســبعة ي ل.ــم اهلل فــي »: ايي ل
يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اهلل عز وجل، ورجل قلبه  ،ظله

وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة  ،اجتمعا عليه ،معلق بالمساجد، ورجالن تحابا في اهلل
حتـى ال  ،ق بصـدقة فأخفاهـاني أخاف اهلل، ورجل تصـدّ فقال إ ،ذات منصب وجمال

 .«ففاض  عيناه ،تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اهلل خاليا  

 ايي ل ر ييحل اه  :حييديب أيب درييير  تنييد مسيي   ايي ل: « إن اهلل تعــالى
أيـــن المتحـــابون بجاللـــي اليـــوم أظل.ـــم فـــي ظلـــي يـــوم ال ظـــل إال  :يقـــول يـــوم القيامـــة

 «.؟ظلي
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 اي ل ر يحل اه  :ب أيب دريير  تنيد مسي   اي لحدي: « والـذي نفسـي
أوال أدلكـم علـى شـيء  ،وال تؤمنـوا حتـى تحـابوا ،ال تدخلوا الجنـة حتـى تؤمنـوا ،بيده

وال »   جييي اال ييتدالل يف احلييي  «أفشــوا الســالم بيــنكم ،إذا فعلتمــوه تحــاببتم
 .يف اه ل داللة ت ك ت ي  أجر الت  بّ  «تؤمنوا حتى تحابوا

 اييي ل ر يييحل اه  :حيييديب أايييس تنيييد البخييي رل اييي ل: « ال يجـــد أحـــد
 احلديب. «حالوة اإليمان حتى يحب المرء ال يحبه إال هلل ...

 ا ل حسن   يا ا ل: مسعي  ر يحل اه  ،حديب مع ك تند الومذل 
  :يغـبط.م  ،ل.ـم منـابر مـن نـور ،المتحابون في جاللي :قال اهلل عز وجل»يهحل

أل  ، لبطيية األابييي    الشيي دا   يي  كن ييية تيين حسيين حيي    «الشــ.داءالنبيــون و 
ألهني  أو يإ حي الً  أرويج  ،ال أهن  يتمنح  ماإ ح    ،أهن  يست سنح  أححا  

 درجة.

  :جـاء رجـل إلـى النبـي »حديب أاس تند أ د دك ن د   يا ا ل، 
، وهييي ل ر يييحل اه  ال يسيييتطيج أ  يعميييإ كعم يييي ،وهييي ل يييي  ر يييحل اه الرجيييإ حيييي  الرجيييإ

:  المرء مع من أحب. فقال أنن فما رأي  أصحاب رسول اهلل فرحو بشيء 
فقــال أنــن:  ،مــا فرحــوا ب.ــذا مــن قــول رســول اهلل  ،إال أن يكــون اإلســالم ،قــط

 .«فدذا كنا معه فحسبنا ،وال نستطيع أن نعمل بعمله فنحن نحب رسول اهلل 

 قلـــ  يـــا رســـول »ديين حبييي   اييي ل: حييديب أيب كر تنيييد أ يييد  أيب دا د  ا
أنـ  يـا أبـا ذر مـع مـن  :قـال ،الرجل يحب القوم ال يستطيع أن يعمـل بأعمـال.م ،اهلل

 .«قل  فدني أحب اهلل ورسوله يعيدها مرة أو مرتين :أحبب . قال

 جـاء رجــل إلـى رســول اهلل » :حيديب تبيد اه ديين مسيعحد ا ت ييا ت ييي ايي ل
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،فقــال  ؟ي رجــل أحــب قومــا  ولــم يلحــق ب.ــميــا رســول اهلل كيــف تقــول فــ :فقــال
 .«"المرء مع من أحب" :رسول اهلل 

 ايي ل  يي يا  ،تدر يحد تنييد احليي ك  يف ا سيييعيييديب تبييد اه ديين مسيحيي 
 :فقلــ  ،يــا عبــد اهلل بــن مســعود» :ايي ل يل النيييب  :ايي ل ،رج اين د  مل خيييياا يي

اهلل  :يمـان أوةـق؟ قلـ هـل تـدري أي عـرى اإل :ةالث مـرار، قـال :لبيك يا رسول اهلل
 «والــبغض فيــه ... ،بالحــب فيــه ،ورســوله أعلــم، قــال: أوةــق اإليمــان الواليــة فــي اهلل

 احلديب.

 اييي ل  :اييي ل ،حيييديب تمييير دييين اخلطييي ب تنيييد ادييين تبيييد اليييرب يف التم ييييد
هلل عباد ال بأنبياء وال ش.داء يغبط.م األنبياء والش.داء بمكـان.م » :ر حل اه 

قالوا: يا رسول اهلل من هم؟ وما أعمال.م؟ لعلنا نحـب.م، قـال: قـوم من اهلل عز وجل، 
وإن.ـم  ،واهلل إن وجـوه.م نـور ،وال أموال يتعاطون.ا ،ال أرحام بين.م ،تحابوا بروح اهلل

ةـم قـرأ  ،وال يحزنون إذا حزن الناس ،ال يخافون إذا خاف الناس ،لعلى منابر من نور
                               ». 

  حييديب معيي ك ديين أاييس اجل ييغ أ  ر ييحل اه  :مــن أعطــى هلل»ايي ل، 
اي ل أديح تيسيك  «فقـد اسـتكمل إيمانـه ،وأنك  هلل ،وأبغض هلل ،وأحب هلل ،ومنع هلل

دييذا حييديب حسيين،  أخرجييي أي يي ً احليي ك  يف ا سييتدر   ايي ل  يي يا اا يين د 
 ه.  أا ا ويي يذكر  مل ،أم مة أيب ح دا د من حديبدجي أ مل خيرج ا،  أخر 

 يي  ر اا أدييح  ،أ  خيييربا  يع مييي حببييي سييي ا ، يسيين  يين أحيي  أخيي ً لييي يف اه 
  ا ل حديب حسن تين ا هيداد دين معيد ي يرب تين النييب  ،دا د  الومذل

 ي يا   م  ر اا أدح دا د دك ن د «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه»ا ل: 
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فمــر بــه رجــل فقــال: يــا رســول اهلل إنــي  ،أن رجــال  كــان عنــد النبــي »تيين أاييس: 
فقـال: إنــي  ،فلحقـه ،ال، قـال أعلمـه :أعلمتـه؟ قـال ألحـب هـذا، فقـال لـه النبـي 

.  م  ر اا الباار دك ن د حسين تين «أحبك الذي أحببتني له :أحبك في اهلل، فقال
إنــي  :فقــال ،مــن أحــب رجــال  هلل» :ايي ل ر ييحل اه  :تبييد اه ديين تميير  ايي ل

ألحق بالذي أحب  .زلة من اآلخرـفدخال الجنة فكان الذي أحب أرفع من ،أحبك هلل
 .«هلل

 ي  ر اا ادين تبييد  ، أو يإ الصي حب  ا ت ي د  ديح أاييدمه  حبي ً لصي حبي 
اليييرب يف التم ييييد  احلييي ك  يف ا سيييتدر   ادييين حبييي   يف  ييي ي ي تييين أايييس اييي ل 

إال كان أفضل.ما أشدهما حبا   ،ما تحاب رجالن في اهلل قط» :ا ل ر حل اه 
 .«لصاحبه

 ، ي  ر اا مسي   تين أن اليدردا  ، يسن لي أي  ً أ  يدتح لي د  ر الاي  
ــه ب .ــر »يهييحل:  أاييي مسييج ر ييحل اه  ،حييدثغ  يييدل :ا ليي  مــن دعــا ألخي
ليدردا   ديك   ييدد  ديح أديح ا «ولـك بمثـل ،آمـين :قال الملك الموكل به ،الغيب

 ،تعيييغ ز ج ييي  احوامييي ً ليييي.  ر اا أ يييد دك ييين د  ييي يا تييين أن اليييدردا   مسييي  
 ، ك اي  حتتييي الييدردا  ، ل  يي تنييد مسي  : تيين  ي حا  ديين تبييد اه دين  يي حا 

الي و ي  أجيدا،   جيدع أن اليدردا  يادم  الشي ن وفتيي  أدي  اليدردا  يف مني :ا ل
وييك  النييييب  ،وييي دا اه لنيي  خبيي  : ا ليي ،اعيي  :وه يي   أتريييد احليي  العييي نوه ليي : 
  :دعــوة المــرء المســلم ألخيــه ب .ــر الغيــب مســتجابة، عنــد رأســه »كيي   يهييحل

 :ا ل «ولك بمثل ،آمين :قال الملك الموكل به ،كلما دعا ألخيه بخير  ،ملك موكل
 وه ل يل ماإ كل . ،و هي  أد  الدردا  ،وخرج  س  السحق
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 ييي  ر اا أدييح دا د  الوميييذل  ،لييي كميي  يسيين أ  يط ييي  ميين أخييييي الييدت   
 ،يف العمييير  تيين تمييير دييين اخلطيي ب اييي ل: ا ييتفكا  النييييب  ،دك يين د  ييي يا
وهيي ل ك ميية ميي  يسييرين أ  يل ئيي   «ال تنســنا يــا أخــي مــن دعا ــك»وييفك  يل  ايي ل: 

 .«أشركنا يا أخي في دعا ك»الداي .  يف ر اية ا ل: 

ر    يف اه دعيد أ  حيبييي.  مين السيينة أ  ييا را  ا لسييي  يحا ي ي  يب كلييي 
أن رجال  زار أخا  له في قريـة أخـرى، فأرصـد » :مس   تن أيب درير  تن النيب 

فلما أتي عليه قال: أين تريد؟ قـال أريـد أخـا  لـي فـي هـذه القريـة،  ،اهلل تعالى له ملكا  
ال: ال، غير أني أحببته في اهلل تعالى، قـقال هل لك عليه من نعمة تربّ.ا عليه؟ قال: 

.  أخييرأ أ ييد دك يين د «بــأن اهلل قــد أحبــك كمــا أحببتــه فيــه ،فــدني رســول اهلل إليــك
يروعيييي س   ،  يي  ي تييين تبييي د  ديين الصييي م  تيين النييييب  ،حسيين  احلييي ك 

حق  محبتي للمتحابين فّي، وحق  محبتي للمتزاورين فّي، »الرب تا  جإ ا ل: 
.  أخيرأ م لي  يف «فـيّ وحق  محبتي للمتباذلين فـّي، وحقـ  محبتـي للمتواصـلين 

قــال اهلل »يهييحل:  ا حطييف دك يين د  يي يا تيين معيي ك ايي ل: مسعيي  ر ييحل اه 
والمتباذلين  ،والمتزاورين فيّ  ،والمتجالسين فيّ  ،تعالى: وجب  محبتي للمتحابين فيّ 

.  أخرأ البخ رل تن ت  شة ا ل : مل أتهإ أدحّل سال  مهي  ييدين   اليدين، «فيّ 
طيييييييييريف الن ييييييييي ر د ييييييييير    يفتينييييييييي  وييييييييييي ر يييييييييحل اه  مل تييييييييير ت ينييييييييي  ييييييييييحن سال

 حلديب.ا... تشية

حيي  ألخييي مي  حيي  لن سيي، يب  ت   أجر ا ؤمن اليذل   الر حل  
 حير  ت ك ج   اخل  ليي يف دايي ا  آخرتيي مي  ا يتط ا س  كلي   يبياًل، و يك 

ال يؤمن أحدكم حتـى يحـب ألخيـه »ا ل:  تن النيب  ت يي حديب أاس ا ت ا
 ،تنيد ادين خاتية يف  يي ي ي ، يف حيديب تبيد اه دين تمير  «يحـب لنفسـهمـا 



 99 

 ايييي ل  يييي يا ت ييييك اييييرط  ، احليييي ك  يف ا سييييتدر  ، اديييين حبيييي   يف  يييي ي ي
خيــر األصــحاب عنــد اهلل خيــرهم لصــاحبه، » :ايي ل ر ييحل اه  :الشييخ  ايي ل

ي .  من دذا الب ب أ  ي ح  يف ح جية أخيي«وخير الجيران عند اهلل خيرهم لجاره
أ   ، أ  ي يييرأ تنيييي كرديييي ج يييدا، و يييك حيييديب ادييين تمييير ا ت يييا ت ييييي ا يييعي، 

المســـلم أخــو المســـلم ال ي لمــه وال يســـلمه، مــن كـــان فـــي »ايي ل:  ر ييحل اه 
حاجة أخيه كان اهلل في حاجته، ومن فر  عن مسلم كربة فر  اهلل عنـه ب.ـا كربـة مـن  

رج ليي ،  دك ين د حسين «يامـةكرب يوم القيامة، ومـن سـتر مسـلما  سـتره اهلل يـوم الق
ال »ايي ل:  ثهيي ع أخييرأ الطييرباين ميين حييديب زيييد ديين ث ديي  تيين ر ييحل اه 

 .«يزال اهلل في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه

يسييييرّا دييييذل   يييي  ر اا الطييييرباين يف الصييييا  ل ينييييدب أ  ي هيييي ا ضيييي  حييييي   
مــــن لقــــي أخــــاه » :دك يييين د حسيييين ميييين حييييديب أاييييس ايييي ل ايييي ل ر ييييحل اه 

 .«سره اهلل عز وجل يوم القيامة ،لمسلم بما يحب ليسره بذلكا

 ي  ر اا مسي   تين أيب كر اي ل  ،كم  يندب لي أ  ي هك أخ ا دحجي ط ا 
ولـــو أن تلقـــى أخـــاك بوجـــه  ،ال تحقـــرن مـــن المعـــروف شـــيأا  » :ايي ل ر يييحل اه 

.   يي  ر اا أ ييد  الومييذل  ايي ل حسيين   يي يا تيين جيي در ديين تبييد اه «طلــق
كـل معـروف صـدقة، وإن مـن المعـروف أن تلقـى أخـاك » :ا ل ر حل اه ا ل 

 ميييي  ر اا أ ييييد  أدييييح دا د . «بوجــــه طلــــق، وأن تفــــر  مــــن دلــــوك فــــي إنــــاء أخيــــك
اديييييين حبيييييي   يف  يييييي ي ي  ل  ييييييي ر اا    ، الومييييييذل  النسيييييي  ك دك يييييين د حسيييييين

يي ييي   :وه يي  ،أتييي  ر ييحل اه  :رل ا  يمييك ايي لتنييدا: ... حييدثغ أدييح جا
ال »وهييي ل:  ،وع منييي  ايييي  ً ين عنييي  اه ديييي ،ساييي  ايييحن مييين أديييإ الب ديييية ،اه ر يييحل

ولو أن تفر  من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم  ،تحقرن من المعروف شيأا  
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وال يحب.ـا اهلل،  ،أخـاك ووج.ـك إليـه منبسـط، وإيـاك وإسـبال اإلزار فدنـه مـن المخيلـة
فدن أجره لـك ووبالـه علـى  ،ه بما تعلم فيهوإن امرؤ شتمك بما يعلمه فيك فال تشتم

 .«من قاله

 ،حلييديب أيب درييير  الييذل أخرجييي البخيي رل ، ينييدب لييي أ  ي ييدل ألخيييي 
 اديين تبييد الييرب يف  ، النسيي  ك يف ال يي  ، أدييح يع ييك يف مسييندا ،يف األدب ا  ييرد

 اي ل ادين ح ير يف الت خييب احلبي   يندا  ،السيند جييد اي ل العراايك  ،التم يد
.  ينييدب لييي أي يي ً أ  يهبييإ «ت.ــادوا تحــابوا» :ايي ل ايي ل ر ييحل اه  ،حسيين
كــان رســـول اهلل » ي يي وئ ت ي يي  حليييديب ت  شيية تنييد البخييي رل ا ليي :  ،دديتييي
 حيييييديب اديييييين تمييييير تنيييييد أ ييييييد  أيب دا د  «يقبـــــل ال.ديـــــة ويثيــــــب علي.ـــــا 

اســتعاذ بــاهلل فأعيــذوه، ومــن ســألكم مــن » :ايي ل ر ييحل اه  :ايي ل ، النسيي  ك
اهلل فـأعطوه، ومـن اسـتجار بـاهلل فـأجيروه، ومـن أتـى إلـيكم معروفـا  فكـافأوه، فـدن لـم ب

 ال تالاة ليي  ،.  دذا د  ااخحا «فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ،تجدوا
،  مين ا   ويف  أ  يهيحل جياا  ئداي  الرتية س  احل  ن، و يك مايإ الرايح   ّرمية

 يييي مة ديييين زيييييد روييييك اه تن ميييي   ايييي ل حسيييين اه خيييي اً، ر   الومييييذل تيييين أ
مــن صــنع إليــه معــروف فقــال لفاعلــه جــزاك » :ايي ل ر ييحل اه  :ايي ل ، يي يا

خصح ي ً ممين ال ايد  ،أل م  ويف  ،،  الاني   اي ر«فـي الثنـاءبلـغ أاهلل خيرا  فقـد 
مــن أولــَي »ايي ل:   يي  ر اا اديين حبيي   يف  يي ي ي تيين جيي در تيين النيييب  ،لي ا

ومــن تحلّــى  ،ومــن كتمــه فقــد كفــره ،فقــد شــكره ،لــه خيــرا  إال الثنــاء معروفــا  فلــم يجــد
،  دك ن د حسين تين جي در تنيد الوميذل تين النييب «بباطل ف.و كالبن ةوبي زور

  :فدن من أةنى فقد فدن لم يجد فليثنِ  ،من أعطي عطاء فوجد فليجز به»ا ل ،
،  ك ير «ي زوركـان كالبـن ةـوب  ،ومن كتم فقـد كفـر، ومـن تحلـى بمـا لـم يعـط ،شكر



 91 

العطي   يعيغ  يوا  تاطيتيي.  دك يين د  ي يا ر   أديح دا د  النسي  ك تين أاييس 
مـــا رأينـــا قومـــا   ،ذهـــب األنصـــار بـــاألجر كلـــه ،قـــال الم.ـــاجرون يـــا رســـول اهلل»اييي ل: 

قــال:  ،ولقــد كفونــا المؤونــة ،وال أحســن مواســاة فــي قليــل مــن.م ،لكثيــر أحســن بــذال  
ــه وتــدعون ل.ــ ــين تثنــون علــي.م ب ــذاكأل .  ينباييك أ  «م؟ قــالوا بلــى، قــال: فــذاك ب

 ي  ر اا تبيد  ،  يشي ر الني ل اليذين يهيدمح  ليي خي اً يش ر اله يإ ا را ل  ا 
اي ل ر يحل اه  :دن أ د يف ز ا دا دك ن د حسن تن النعم   دن دش  ا لاه 
: « ،من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لـم يشـكر اهلل
 .«التحدث بنعمة اهلل شكر وترك.ا كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذابو 

 ي  ر اا البخي رل  ، من السينة أ  يشي ج ألخييي  ن عية دير أ  تيسي  تسي  
اشــــفعوا »سكا جييي  ا السيييي  إ اييي ل:  ايييي ل: كييي   ر ييييحل اه  ،تييين أيب مح يييك

تميير تيين    يي  ر اا مسيي   تين اديين «يقض اهلل علــى لســان نبيــه مـا شــاءلــفلتـؤجروا و 
من كان وصلة  ألخيه المسلم إلى ذي سلطان لمنفعة بّر أو تيسـير »ا ل:  النيب 

 .«عسير ُأعين على إجازة الصراط يوم دحض األقدام

 ييييي  ر اا  ، ينييييدب ليييييي أي ييييي ً أ  ييييييذب تييييين تييييرض أخييييييي د  ييييير الايييييي  
مـن رّد »اي ل:  الومذل  ا ل دذا حيديب حسين تين أيب اليدردا  تين النييب 

 حيييديب أيب اليييدردا  ديييذا  «خيـــه رد اهلل عـــن وج.ـــه النـــار يـــوم القيامـــةعـــن عـــر  أ
أخرجييي أ ييد  ايي ل س يين دا حسيين،  كييذل  ايي ل ا يامييك.  ميي  ر اا ا يي ا ديين 

مـن ذب عـن »يهيحل:  رادحيي تن أمسي   دني  ياييد ا لي : مسعي  ر يحل اه 
 ي تك .  أخيرأ اله«عر  أخيه ب .ر الغيـب كـان حقـا  علـى اهلل أن يعتقـه مـن النـار

مـن نصـر أخـاه ب .ـر » :اي ل ر يحل اه  :اي ل ،يف مسند الش  ب تين أايس
،  أخرجييي اله يي تك أي يي ً تيين تمييرا  ديين «الغيــب نصــره اهلل فــي الــدنيا واآلخــرة
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 يييي  ر اا أدييييح دا د  البخيييي رل يف األدب  «وهــــو يســــتطيع نصــــره»حصيييي  داييييي د  
اي ل:  ر يحل اه   ا ل الاين العرااك س ين دا حسين تين أيب دريير  أ  ،ا  رد

يكــف عنــه ضــيعته  ،حيــث لقيــه مــن ،المــؤمن مــرآة المــؤمن، والمــؤمن أخــو المــؤمن»
 .«ويحوطه من ورا ه

 : را،  اص ي كم  أ ج  اه  ب  اي ابحل ا س   تذر أخيي،  ح   

 ي  ر اا ادين م جية دك ين دين جييدين كمي  اي ل ا نيذرل تيين  ،قبـول عـذره 
كـان   ،مـن اعتـذر إلـى أخيـه بمعـذرة فلـم يقبل.ـا» :جحدا  اي ل اي ل ر يحل اه 
 .«عليه مثل خطيأة صاحب مكن

 ييي  ر اا أديييح دا د  الوميييذل دك ييين د حسييين تييين جييي در أ   ،حفـــُس ســـّره 
 «إذا حــــدث رجــــل رجــــال  بحــــديث ةــــم التفــــ  ف.ــــو أمانــــة»ايييي ل:  ر ييييحل اه 

  احلييديب يييدل ت ييك ح يي   يير أخيييي  ايية  اجبيية احل يي ،  ت ييييع   خي ايية، األم
حييىت لييح مل يط يي  كليي   ييراحة، ديييإ دهييرا ن احليي ل كييف  حيييّدث أخيي ا حبيييديب 
 ديح ي ت ي  ححليي خشييية أ  يسيمج احليديب ل امهي .   اوييا أايي مين ديي ب أ   

 دييذا سكا مل ي يين يف احلييديب أكً  ت ميي ً يف  .لييح ط يي  منييي  ييراحة ح يي    ييرّا
أ  حييييا ميييين حهييييحق اه. و    يييييس أ  ينصيييي ي  ين يييي ا،  لييييي أ  يشيييي د ابييييإ 

 يــأتي بشــ.ادته، الـذي اءبخيـر الشــ.دأخبــركم أال »ياست شي د كمي  جيي   يف احليديب 
 أخرجي مس  .« ُيسأل.اقبل أن 

بايعــ  رســول اهلل »حلييديب جرييير ديين تبييد اه ا ت ييا ت يييي ايي ل:  ،نصــُحه 
 حيديب ييي  دين أ ل  ،«على إقام الصالة وإيتاء الزكـاة والنصـ  لكـل مسـلم 

الدين النصيحة قلنا لمن؟ قـال هلل ولكتابـه »اي ل:  نيب الدارل تند مس   أ  ال
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اي ل اخلطي يب: م معي  احليديب تمي د اليدين  «ولرسوله وأل مة المسلمين وعـامت.م
كمي  دي َّ ر يحل كهحليي احلي  تروية أل تمي دا  مع ميي ترويةم.    ، احامي النصي ة

 تييين أيب مسييي   حيييا ا سييي   ت يييك ا سييي    األجييير الع يييي  وييييي، أخيييرأ اه 
مـا هــن يــا  :قيــل ،حـق المســلم علـى المســلم سـ »ايي ل:  أ  ر يحل اه  دريير 

وإذا استنصـحك فانصـ   ،وإذا دعـاك فأجبـه ،إذا لقيتـه فسـلم عليـه :رسول اهلل؟ قال
 .«وإذا مات فاتبعه ،وإذا مر  فعده ،وإذا عطن فحمد اهلل فشمته ،له

 ا ن وه  ر ال    ، وهد هنك اه  ب  اي تن ح أم  الباض يف اه 
  ن، لهحلي تع  : ال س ق اجمل دري               

                              

                           

                                          

               ي تع  : احل            

                              

                               
                                      

                                   

     . 

اي ل ر يحل اه  :اي ل رويك اه تنيي دك ن د جيد تن ت ك الطرباين  ر   
: «ال يجعل اهلل من له س.م فـي اإلسـالم كمـن ال سـ.م لـه، وال  :ةالث هن حق

ــه غيــره يف دييذا هنييك    «وال يحــب رجــل قومــا  إال حشــر مع.ــم ،يتــولى اهلَل عبــدم فيولي
 خشية أ  حيشر مع  . ج زن تن  بة أدإ السح 
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،  ايي ل دييذا حييديب حسيين، تيين معيي ك ديين أاييس اجلا ييغ الومييذلن  أخييرأ  
مـن أعطـى هلل، ومنــع هلل، وأحـّب هلل، وأبغـض هلل، وأنكــ  »اي ل:  أ  ر يحل اه 

 «.هلل فقد استكمل إيمانه

... وإذا » :اي ل ر يحل اه  :ا ل ،مس   تن أيب درير  كذل  ر    
ا  فأبغضـه، قـال فيبغضـه جبريـل ةـم أبغض اهلل عبدا  دعا جبريل فيقول إنـي أبغـض فالنـ

ينــادي فــي أهــل الســماء إن اهلل يــبغض فالنــا  فأبغضــوه، قــال فيبغضــونه ةــم توضــع لــه 
خييرب  «ةــم توضــع لــه البغضــاء فــي األر » : احلييي  « البغضــاء فــي األر  ...

 ،مييييين ال  ييييي ر اً   دنييييي   كاييييي  س كلييييي  دداللييييية االات ييييي  ، سك  ،أرييييييد ديييييي الط ييييي 
يحجييد ميين حيييب    ال يبا يي  ، و ات ييك  ييدق  ،اجمليي درين ال سيي ق  ، ا نيي وه 

ا خرب أ  ي ح  ا يراد دي خلرب اااشي   أل الط ي ، و فايي يهيحل: يي  أديإ األرض 
 جييحب داييض ميين أدا ييي  د لتيي يل و حلييديب يييدل ت ييك  أدا ييحا ميين أدا ييي اه.

اليحارد يف حيديب ت  شية ا ت يا  ،اه،  ينيدرأ حتت ي   جيحب دايض األليد اخلصي 
ــد الخصــم»ايي ل:  يييي تيين النيييب ت  ،   جييحب «إن أبغــض الرجــال إلــى اهلل األل

اييي ل مسعييي   ،دايييض مييين ييييباض األاصييي ر اليييحارد يف حيييديب اليييربا  ا ت يييا ت ييييي
وال  ،األنصــــار ال يحــــب.م إال مــــؤمن» :ايييي ل النيييييب  :أ  ايييي ل ،ر ييييحل اه 

  جيييحب  ،«ومـــن أبغضـــ.م أبغضـــه اهلل ،فمـــن أحـــب.م أحبـــه اهلل ،يبغضـــ.م إال منـــافق
ايي ل:  ،حلييديب ت ييك تنييد مسيي   ،داييض ميين يهييحل احلييا د سيي اي ال ايي  ز ح هييي

يقولــون الحــق  -إنــي ألعــرف صــفت.م فــي هــؤالء-وصــف ناســا   إن رســول اهلل »
ال »احليي  «من أبغض خلق اهلل إليـه ،وأشار إلى حلقه ،ال يجوز هذا من.م ،بألسنت.م
ل  اليييحارد يف حيييديب معن دييي  ال يتعييد ،   جيييحب داييض ال ييي ح  البييذ «يجــوز
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اي ل:   ا ل دذا حيديب حسين  ي يا أ  النييب  ،أيب الدردا  تند الومذل
 «.... وإن اهلل ليبغض الفاح  البذيء»

ميي  ر اا  ،من يي  ،دييذا  اييد  ردع دعييض ارثيي ر يف داييض الصيي  دة ل   يي ر 
واخـتلط  ،... فلما اصطلحنا نحـن وأهـل مكـة»مس   تن   مة دن األكحا ا ل: 

فأتـاني  :قـال ،فاضطجع  فـي أصـل.ا ،فكسح  شوك.ا ،أتي  شجرة ،ضبعضنا ببع
 ،فأبغضـت.م ،فجعلـوا يقعـون فـي رسـول اهلل  ،من أهـل مكـة ،أربعة من المشركين

 من يي  حييديب جيي در ديين تبييد اه تنييد أ ييد أ   «فتحولــ  إلــى شــجرة أخــرى ...
 ،خلــق إلــيأنــتم أبغــض ال ،يــا معشــر الي.ــود»تبييد اه ديين ر احيية ايي ل لي ييحد خيييرب: 

ولــين يحملنــي بغضــي إيــاكم علــى أن  ،وكــذبتم علــى اهلل ،قتلــتم أنبيــاء اهلل عــز وجــل
 .«أحيف عليكم ...

أ ييد أخييرأ  من يي  ميي   رد يف داييض ميين ي  يير الشيير ميين ا سيي م ، وهييد  
 اييي ل  ييي يا  ،اليييرزاق  أديييح يع يييك دك ييين د حسييين،  احلييي ك  يف ا سيييتدر   تبيييد

... »وهي ل:  ،خطي  تمير دين اخلطي باي ل:  ،ت ك ايرط مسي   تين أيب ويرال
 .« أدا ن ا ت يي ، من أظ ر من   اراً ظنن  دي اراً 

و حل  يف اه،  الباض يف اه، من أت   األمحر الي يّتصم ئي  ا سي    
 الذل يرجح روحا  اه  ر تي  اصرا  جّنتي.
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5 
 وف من اهللـالخ

 ةـوالعالني رـالسفي  

   ال ت ب  السنة. أم  ال ت ب وهحلي تع  :اخلحال من اه ورض  دليإ كل 

            )البقرة . 

             )البقرة . 

                                
  )آل عمران . 

               )آل عمران . 

                  )الما دة . 

                   )النساء . 

                                  )األنفال . 
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    )هود . 

                               

    )الرعد . 

                     )إبراهيم . 

                                  

                        

                    )الحج . 

                    )الرحمن . 

                  )اه ت مة خت وح  ال ل   م   ا ع  ،)احت. 

                              

           


  )عبن . 

اخليحال  من ي  مي   ارث ر ومن   م  يدل ضنطحاي ت يك  جيحب  أم  السنن  
 يدل ض  حمي:

   تن أيب درير  ا ل: مسع  ر حل اه  :سبعة ي ل.ـم اهلل »يهيحل
يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اهلل عز وجل، ورجـل  ،في ظله
معلق بالمساجد، ورجـالن تحابـا فـي اهلل اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه، ورجـل دعتـه قلبه 
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ــي أخــاف اهلل، ورجــل تصــدق بصــدقة فأخفاهــا  ،امــرأة ذات منصــب وجمــال فقــال إن
ــاه ــا  ففاضــ  عين ــه، ورجــل ذكــر اهلل خالي )مت ييا  «حتــى ال تعلــم شــماله مــا تنفــق يمين

 .ت يي(

 تن أاس   ا ل: خط  ر حل اه مسع  ما  ي  اي  م ،خطبة  
واطك أ   ب ر حل  «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال  ولبكيتم كثيرا  »وه ل: 

 .)مت ا ت يي( جحد      خن .  اه 

    تيين تييدل ديين حيي  ايي ل ايي ل ر ييحل اه: « مــا مــنكم مــن أحــد
ين ر فين ر أيمن منه فال يرى إال ما قدم، و  ،لين بينه وبينه ترجمان ،إال سيكلمه اهلل

أشأم منه فال يرى إال مـا قـدم، وين ـر بـين يديـه فـال يـرى إال النـار تلقـاء وج.ـه فـاتقوا 
 .)مت ا ت يي( «النار ولو بشق تمرة

  تن ت  شة روك اه تن   ا ل : مسع  ر حل اه  :يحشـر »يهيحل
الرجـال والنسـاء جميعـا  ين ـر الناس يـوم القيامـة حفـاة عـراة غـرال، قلـ  يـا رسـول اهلل 

 .)مت ا ت يي( «بعض.م إلى بعض؟ قال يا عا شة األمر أشد من أن ي.م.م ذلك

  تيييين النعميييي   ديييين دشيييي  روييييك اه تن ميييي  ايييي ل مسعيييي  ر ييييحل اه 
توضـــع فـــي أخمـــ  قدميـــه  رجـــلم إن أهـــون أهـــل النـــار عـــذابا  يـــوم القيامـــة لَ »يهيييحل: 

 .)مت ا ت يي( «جمرتان يغلي من.ما دماغه

 ن م  أ  ر حل اه تن ادن تمر روك اه ت  :يقوم الناس لرب »ا ل
 .)مت ا ت يي( «حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ،العالمين

   تييين أيب دريييير  أ  ر يييحل اه  :يعـــرق النـــاس يـــوم القيامـــة »اييي ل
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 .يي( )مت ا ت «آذان.م يبلغ حتى ويلجم.م ذراعا   سبعين األر  في حتى يذهب عرق.م

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :يقـول اهلل إذا أراد عبـدي أن »ا ل
وإن ترك.ا من  ،فدن عمل.ا فاكتبوها بمثل.ا ،يعمل سيأة فال تكتبوها عليه حتى يعمل.ا

أجلي فاكتبوها له حسـنة، وإذا أراد أن يعمـل حسـنة فلـم يفعل.ـا فاكتبوهـا لـه حسـنة، 
 .)مت ا ت يي( «فدن عمل.ا فاكتبوها له بعشر أمثال.ا إلى سبع ما ه ضعف

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :لو يعلـم المـؤمن مـا عنـد اهلل »ا ل
من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند اهلل من الرحمـة مـا قـنط مـن 

 .)مس  ( «أحد جنته

  تن ادن تمر رويك اه تن مي  اي ل مسعي  ر يحل اه  :كـان »يهيحل
يتــورع مــن ذنــب عملــه، فأتتــه امــرأة فأعطاهــا ســتين دينــارا   الكفــل مــن بنــي إســرا يل ال

ألن على أن يطأها فلما أرادها عن نفس.ا ارتعدت وبك ، فقـال مـا يبكيـك؟ قالـ : 
هذا عمل ما عملته قـط، ومـا حملنـي عليـه إال الحاجـة، فقـال: تفعلـين أنـ  هـذا مـن 

بعدها أبدا ، فمـات  مخافة اهلل! فأنا أحرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، وواهلل ما أعصيه
 «من ليلته، فأصب  مكتوب على بابه: إن اهلل قد غفر للكفل فعجب الناس من ذلك

ر اا الومييييذل  حسييييني  احليييي ك    يييي  ي   اوهييييي الييييذديب  ر اا اديييين حبيييي   يف 
   ي ي  البي هك يف الشع .

   تن أيب درير  تن النيب  :ويم  ير يي تين رديي تيا  جيإ أايي اي ل
ع على عبـدي خـوفين وأمنـين إذا خـافني فـي الـدنيا أمنتـه يـوم القيامـة وعزتي ال أجم»

 .)ادن حب   يف   ي ي( «وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة
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  :ي  أايال اه ت ييك ابييي »تين ادين تبيي ل رويك اه تن مي  ايي ل   دييذا
 ارية                                           

ذات يــوم علــى أصــحابه فخــّر فتــى مغشــيا  عليــه، فوضــع النبــي  تالهــا رســول اهلل 
  يده على فؤاده فدذا هو يتحرك فقال رسـول اهلل  ،يـا فتـى قـل ال إلـه إال اهلل

مـا ســمعتم قولــه وَ فقال.ـا فبشــره بالجنـة، فقــال أصـحابه يــا رسـول اهلل أمــن بيننـا؟ قــال أ
  :تعــــالى                  ».  ر اا احليييي ك    يييي  ي

   اوهي الذديب.

  : قلـ  يـا رسـول اهلل قـول اهلل عـز وجـل »تن ت  شية رويك اه تن ي  ا لي
                                        

   ـــذي أهـــو ال
ويشـرب  ويسـرق يزنـي الـذي الرجـل أهـو -سابق ابن رواية وفي– يزني ويشرب الخمر

وهو مع ذلك يخاف اهلل عز وجل؟ قـال ال، وفـي روايـة وكيـع ال يـا بنـ  أبـي  ،الخمر
، ولكنه الرجل يصوم ويصـلي ويتصـدق وهـو يخـاف أن ال يقبـل بكر أو بن  الصديق

 .ك يف الشع   احل ك  يف ا ستدر      ي   اوهي الذديب()البي ه. «منه

  ثحديي   تيين  تيين النيييب  :ألعلمــن أقوامــا  مــن أمتــي يــأتون »أاييي ايي ل
قال هباء  منثورا ،  عز وجل يوم القيامة بحسنات أمثال جبال ت.امة بيضا ، فيجعل.ا اهلل

حـن ال نعلـم، قـال: أمـا .ـم لنـا أال نكـون مـن.م ونَجل  : يـا رسـول اهلل صـف.م لنـا، ةوبان
مـن جلـدتكم، ويأخـذون مـن الليـل كمـا تأخـذون، ولكـن.م أقـوام إذا و إن.م إخـوانكم، 

. ا ل ال ن ين  ي ح  مصيب ت الاج جية )ادن م جة(.«خلوا بمحارم اهلل انت.كوها
 دذا س ن د   يا رج لي ثه ع.

  حييدثن  تبييد اه ديين مسييعحد حييديا  أحييدمه  تيين النيييب  ارخيير تيين 
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إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تح  جبل يخاف أن يقـع عليـه، وإن »اي ل: ا سي 
الفــاجر يــرى ذنوبــه كــذباب مــر علــى أنفــه فقــال بــه هكــذا قــال أبــو شــ.اب بيــده فــوق 

 .)البخ رل( « أنفه ...

  تين  ييعد  ايي ل: مسعي  ر ييحل اه  :إن اهلل يحــب العبــد »يهييحل
 .)مس  ( «التقي الغني الخفي

 اييري  ايي ل ايي ل ر ييحل اه  تيين أ يي مة ديين: «  مــا كــره اهلل منــك شــيأا
 .   يف   ي ي(بّ )ادن ح   «فال تفعله إذا خلوت

 قيل لرسول اهلل » دن تمر  ا ل: تن تبد اه  :أي الناس أفضـل؟ قـال
كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا صدوق اللسان نعرفه فمـا مخمـوم القلـب؟ 

. ايي ل ال نييي ين ديييذا «وال بغـــي وال غــل وال حســـد قــال هـــو التقــي النقـــي ال إةـــم فيــه
 من دذا الحجي. الشع  س ن د   يا ر اا البي هك يف

  تن أيب أم مة تن النيب  :إن أغبط أوليا ي عنـدي لمـؤمن خفيـف »ا ل
الحـاذ ذو حـس مـن الصــالة، أحسـن عبـادة ربــه، وأطاعـه فـي الســر، وكـان غامضـا  فــي 

رزقه كفافا  فصبر على ذلك، ةم نفض بيده فقـال  وكان ،الناس ال يشار إليه باألصابع
 .)الومذل  حسني( «عجل  منيته قّل  بواكيه قل تراةه

   َتن ئا دن ح ي  ا ل أّمن  زرار  دين أيب أ   يف مسي د ديغ اشي
 وهرأ ا دثر و م  د غ             

  .ً احل ك   ا ل   يا خّر ميت(
 .اا ن د(

  تيين اديين تبيي ل روييك اه تن ميي  أ  ر ييحل اه  :مــن »ايي ل يييحن دييدر
فدنــه خــر  مســتكرها، فقــال أبــو حذيفــة بــن عتبــة:  ،لقــي مــنكم العبــاس فليكفــف عنــه
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ونـدع العبـاس واهلل ألضـربنه بالسـيف، فبلغـ  رسـول  ،أنقتل آباءنا وإخواننا وعشـا رنا
إنـه ألول يـوم كنّـاني  قـال عمـر -فقال لعمر بن الخطاب: يا أبـا حفـ  اهلل 

يضـرب وجـه عـم رسـول اهلل بالسـيف فقـال عمـر: دعنـي ف ضـرب  -فيه بـأبي حفـ 
 ،عنقه فدنه قد نافق، وكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بـممن مـن تلـك الكلمـة التـي قلـ 
 «وال أزال خا فــا  حتـــى يكفرهـــا اهلل عنـــي بالشـــ.ادة. قــال: فقتـــل يـــوم اليمامـــة شـــ.يدا  

 .   ا ل   يا ت ك ارط مس  ()احل ك  يف ا ستدر 



 27 

6 
 رهـوعند ذك ،ية اهللـلبكاء من خشا

 الب    من خشيتي تع   مند ب  دليإ كل  ال ت ب  السنة: 

 وهحلي تع  : ال ت بأم   -

                                 )النجم . 

                            )اإلسراء . 

                                    )مريم . 

 م  ي ك:ومن السنة أم     -

  تن ادن مسعحد  ا ل ا ل يل النيب: « اقرأ علي القـرآن، قلـ  يـا
فقرأت عليه  ،يك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيريرسول اهلل أقرأ عل

 ســورة النســاء حتــى جأــ  إلــى هــذه اآليـــة:                       

                      قــال حســبك اآلن. فالتفــ  إليــه فــدذا عينــاه
 .)مت ا ت يي( «تذرفان

  أاس تن  اي ل: خطي  ر يحل اه   خطبية مي  مسعي  ما  ي  اي
لـو تعلمـون مـا أعلـم لضـحكتم قلـيال  ولبكيـتم كثيـرا ، فغطـى أصـحاب رسـول »وه ل: 
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 .)مت ا ت يي( «وجوه.م ول.م خنين اهلل 

  تن أيب درير    اي ل اي ل ر يحل اه: « سـبعة ي ل.ـم اهلل فـي ظلـه
 .)مت ا ت يي( «خاليا  ففاض  عيناهيوم ال ظل إال ظله ... ورجل ذكر اهلل 

  تييين ادييين تمييير اييي ل  ييي  اايييتد در يييحل اه   جعيييي اييييإ ليييي يف الصيييال 
قالــ  عا شــة إن أبــا بكــر رجــل رقيــق إذا قــرأ  ،مــروا أبــا بكــر فليصــل بالنــاس»وهيي ل: 

قال  فقل  يا رسول اهلل »دذا ر اية البخ رل  يف ر اية مس    « غلبه البكاء ...
 .)مت ا ت يي( «إذا قرأ القرآن ال يملك دمعه ... ،رقيق إن أبا بكر رجل

  تيين أاييس  ايي ل ايي ل ر ييحل اه   أليب ديين كعيي: « إن اهلل
 عــز وجــل أمرنــي أن أقــرأ عليــك                قــال وســّماني؟ قــال نعــم

 .)مت ا ت يي( «فبكى أبيّ 

   تن أيب درير  ا ل ا ل ر حل اه: «يلج النار رجل بكى من  ال
ار فـــي ســـبيل اهلل ودخـــان عـــود اللـــبن فـــي الضـــرع، وال يجتمـــع غبـــخشـــية اهلل حتـــى ي

 .)الومذل  ا ل حسن   يا( «ج.نم

   تيييين تبييييد اه الشييييخ  :ــــ  رســــول اهلل »ايييي ل وهــــو يصــــلي  أتي
. ايي ل النييح ل ر اا أدييح دا د  الومييذل يف «رجــل مــن البكــاءمولجوفــه أزيــز كــأزيز ال

  إ دك ن د   يا.الشم 

  تن سدرادي  دن تبد الر ن دن تحال أ  تبد الر ن دين تيحال  أحل
كفـن فـي   ،وهـو خيـر منـي قتـل مصـعب بـن عميـر »دطع ن  ك      م ً وه ل: 

وإن غطي رجاله بدا رأسه، وأراه قـال وقتـل حمـزة  ،إن غطي رأسه بدت رجاله ،بردة
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 ،أعطينـاأو قال أعطينـا مـن الـدنيا مـا  ،ةم بسط لنا من الدنيا ما بسط ،وهو خير مني
 .«ةم جعل يبكي حتى ترك الطعام ،وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجل  لنا

  يي رية العرديي ض دينتين   :اهلل رسـول وع نــا» اي ل  وجلــ   موع ــة
 .)أدح دا د  الومذل  ا ل حسن   يا( « من.ا القلوب وذرف  من.ا العيون ...

  تن أاس  أ  النيب :من ذكر اهلل ففاضـ  عينـاه مـن خشـية » ا ل
ــم يعــذب يــوم القيامــة ،حتــى يصــيب األر  مــن دموعــه ،اهلل )احليي ك    يي  ي  «ل

 .  اوهي الذديب(

  ا ل: خرجن  مج ر يحل اه تن أيب رحي اة   وسيمعتي يهيحل:  ،يف ليا
حرمـ  النـار علـى عـين دمعـ  مـن خشـية اهلل، حرمـ  النـار علـى عـين سـ.رت فـي »

ونســي  الثالثــة وســمع  بعــد أنــه قــال حرمــ  النــار علــى عــين غضــ  عــن  ســبيل اهلل
 .)أ د  احل ك      ي   اوهي الذديب  النس  ك  ال    لي( «محارم اهلل

  :تن ادن أيب م ي ة اي ل: ج سين  س  تبيد اه دين تمير  يف احل ير وهي ل
ينكســر ابكــوا فــدن لــم تجــدوا بكــاء فتبــاكوا، لــو تعلمــون العلــم لصــلى أحــدكم حتــى »

 .)احل ك      ي   اوهي الذديب( «ولبكى حتى ينقطع صوته ،ظ.ره

  تن ت ك  :ما كان فينا فارس يـوم بـدر غيـر المقـداد، ولقـد رأيتنـا »ا ل
)ادييين  «تحـــ  شــجرة يصـــلي ويبكـــي حتــى أصـــب  ومــا فينـــا قــا م إال رســـول اهلل 

 .خاتة يف   ي ي(

    تييين ثحدييي  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: «ن ملـــك نفســـهطـــوبى لمـــ، 
 .)الطرباين  حسن س ن دا( «وبكى على خطيأته ،ووسعه بيته
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7 
    من اهلل سبحانه الرجاء

 وعدم القنوط من رحمته

ا هصحد د لرج   حسن ال ن د ه  ب  اي،  مين سحسي   ال ين ديي تعي    
أ  ترجييح ر تييي  ورجييي  ما رتييي  اصييرا.  اييد مييدت اه  ييب  اي و ت ييي كميي  مييدت 

 أ جيي  الرجيي    حسيين ال يين كميي  أ جيي  اخلييحال، وينباييك  خي وييي، ميين خيشيي ا 
ل عبيييد أ  ي يييح  خ   ييي ً راجيييي ً،  ايييد ميييرع أدلييية اخليييحال  ويمييي  ي يييك دعيييض أدلييية 

 الرج   من ال ت ب  السنة:

 ا ل تع  : 

                          

        
  )البقرة . 

                                )األعراف . 

               )الرتد(. 

                                 

                         )اإلسراء . 
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  )األنبياء . 

                                    

              )الامر(. 

  من السنة: 

   :وفدشييير ويييكين مسعييي  ر يييحل اه »تييين  اث ييية دييين األ يييهج اييي ل ... 
قال اهلل جـل وعـال: أنـا عنـد ظـن عبـدي بـي، إن ظـن خيـرا  فلـه، وإن ظـن شـرا   يهحل:
 «إن ظـن شـرا  فلـهو »  احليي. )أ د دك ن د حسن  ادن حبي   يف  ي ي ي( «فله

ت يييك أ  الط ييي  جييي زن أل أ  األمييير د لرجييي    سحسييي   ال ييين يف اريييي ع ارينييية 
  األح ديب ي يد الحجحب.

    تن أيب درير  تن النيب  :يقول اهلل عز وجـل: أنـا عنـد ظـن »ا ل
 .)مت ا ت يي( « وأنا معه حين يذكرني ... ،عبدي بي

   تيين جيي در  أاييي مسييج النيييب، ال»يهييحل:  ،ابييإ محتييي داالثيية أييي ن 
 .(مس  ) «يموتن أحدكم إال وهو يحسن ال ن باهلل عز وجل

  تييين أايييس   أ  النييييب  :دخيييإ ت يييك اييي ب  ديييح يف ا يييحع وهييي ل
فقــال رســول اهلل  ،وإنــي أخــاف ذنــوبي ،كيــف تجــدك؟ قــال: أرجــو اهلل يــا رســول اهلل»
:  ال يجتمعان في قلب عبد في مثل هـذا المـوطن إال أعطـاه اهلل مـا يرجـو وآمنـه
 .)الومذل  ادن م جة  ا ل احل و  ا نذرل س ن دا حسن( «خافمما ي

   تيين أاييس  ايي ل: مسعيي  ر ييحل اه ــا » :يهييحل قــال اهلل تعــالى: ي
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ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالي، يا ابن آدم 
آدم لــو  ، يــا ابــنوال أبــالي لــو بلغــ  ذنوبــك عنــان الســماء ةــم اســتغفرتني غفــرت لــك

 «أتيتنــي بقـــراب األر  خطايـــا ةــم لقيتنـــي ال تشـــرك بـــي شــيأا  ألتيتـــك بقراب.ـــا مغفـــرة
 .)الومذل  ا ل حديب حسن(

 ييح اليييفل  مهيي  ل  يي   موادويي  ،  مهيي  وييد الرجيي  ،  الهنييحط ميين والهنييحط  أميي  
  الدليإ ت ك كل  ال ت ب  السنة: ،ر ة اه  ر حي حران

 احلي تع  :   :الكتاب

-                                  

         )ر تي ورجي :اه ت ْ ر   .)يح م . 

-                            

            )الحجر . 

-                             

    )العنكبوت . 

-                             

                   )الزمر . 

 :ةالسنّ 
   تن أيب درير  أ  ر حل اه :اهلل لو يعلـم المـؤمن مـا عنـد » ا ل

ما عند اهلل من الرحمة ما قنط من ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر  ،من العقوبة
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 .)مت ا ت يي( «جنته أحد

  تيين و يي لة ديين تبيييد تيين ر ييحل اه  :ــة ال تســأل عــن.م»ايي ل  :وةالة
ورجــل شــك فــي أمــر  ،رجــل نــازع اهلل عــز وجــل رداءه فــدن رداءه الكبريــاء وإزاره العــزة

ايي ل ا ياميييك رج لييي ثهييي ع. .)أ ييد.الطرباين.الباار( «مــن رحمـــة اهللوالقنــوط  ،اهلل
 البخ رل يف األدب. ادن حب   يف   ي ي.

  :دخ ن  ت ك النيب »تن حّبي   حا  ادغ خ لد ا ال  ً  ديح يعي ش ايي 
ال تيأسـا مــن الـرزق مــا ت.ـززت رؤوســكما فـدن اإلنســان تلـده أمــه  :وفتني ا ت ييي وهيي ل

)أ يد  ادين م جية  ادين حبيي   يف  «ةـم يرزقـه اهلل عــز وجـل ،أحمـر لـين عليـه قشـر
 .  ي ي(

  :الشـرك بـاهلل»تن ادن تب ل أ  رجالً ا ل ي  ر حل اه م  ال ب  ر اي ل، 
. ايي ل ا يامييك ر اا البيياار  الطييرباين «واأليــاس مــن روح اهلل، والقنــوط مــن رحمــة اهلل
  رج لي محثحاح   حسني السيحطك  العرااك.

 حاع اه ت ي   مل يستي سحا من اصر اه  ورجي  سمن  ا تيف حا من  الر إ  
 ست   أاحام   ا ل تع  :                  

                    ر ،
 أ َّ أل د لتشديد  بُواْ ُكذ  البخ رل أ  ت  شة روك اه تن   ك ا  تهرأ 

 .، أل  الر إ معصحمح ل ر إ من األاحان دح الت ذي 
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8 

     الصبر عند االبتالء  
 اءـا بالقضـوالرض

 :ا ل تع   

                                  

                                    

        ( البهر). 

                       

                                  

                               

      ( البهر). 

                        

                             

     (ل تمرا آ). 

            )البقرة . 

                     )آل عمران . 
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                            )الزمر . 

                              رى( الشو. 

            
  ) البهر(. 

   

اهلل عز وجل إذا َأحب قومـا  ابـتالهم فمـن صـبر فلـه الصـبر  إنَّ » :  ا ل 
 .()أخرجي أ د من طريا  محد دن لبيد« ومن جزع فله الجزع

  أخييرأ أ ييد ميين طريييا مصييع  ديين  ييعد تيين أديييي ايي ل: ا يي  ييي  ر ييحل 
ُـــمَّ األمثــُل فاألمثــُل مــن »ايي ل:   اه أل النيي ل أاييد دييال ً  األنبيــاُء ةــُــمَّ الصــالحون ةـ

الناس يُبتلى الرجُل على حسب ِدينه فدن كان في دينه َصالبـَـةم زِيَد في بال ه وإن كـان 
عنـه ومـا يـزال الـبالء بالعبـد حتـى يمشـي علـى ظ.ـر األر  لـين في دينه رِقَـّـةم ُخف ـَف 

 .«عليه خطيأة

  تيين أيب م ليي  األاييعرل  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « والصــبر ...
 مس  . «ضياء ...

  تيين أيب  ييعيد اخلييدرل  أ  ر ييحل اه  :ومــن يتصـــبر »ايي ل ...
 ت يي.مت ا  «وما أعطي أحد عطاء خيرا  وأوسع من الصبر ،يصبره اهلل

    تيين أيب حيييي  يي ي  ديين  يين  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « ...
 مس  . «وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا  له
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  تن أاس  :مر النبي »اي ل فقـال: اتقـي اهلل  ،بامرأة تبكي عند قبر
فقيــل ل.ــا إنــه  ،ولــم تعرفــه ،فدنــك لــم تصــب بمصــيبتي ،واصــبري، فقالــ  إليــك عنــي

فلم تجـد عنـده بـوابين، فقالـ  لـم أعرفـك فقـال:  لنبي فأت  باب ا ،النبي 
 مت ا ت يي. «إنما الصبر عند الصدمة األولى

   تن أيب دريير  أ  ر يحل اه  :يقـول اهلل تعـالى: مـا لعبـدي»اي ل 
 .البخ رل «ّيُه من أهل الدنيا ةم احتسبه إال الجنةـالمؤمن عندي جزاء إذا قبض  صف

  أهنييي   يييفل  ر يييحل اه  تييين ت  شييية رويييك اه تن ييي   تييين الطييي تح
 ،فجعله اهلل تعالى رحمة للمؤمنين ،أنه كان عذابا  يبعثه اهلل على من يشاء»وفخربد : 

فيمكث في بلده صابرا  محتسبا  يعلم أنـه ال يصـيبه  ،فلين من عبد يقع في الطاعون
 البخ رل. «إال كان له مثل أجر الش.يد ،إال ما كتب اهلل له

  تييين أايييس  اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه  :إن اهلل عـــز وجـــل »يهيييحل
 .ر اا البخ رل يريد تينيي «عوضته من.ما الجنة ،قال: إذا ابتلي  عبدي بحبيبتيه فصبر

  تيين تطيي   اديين أيب رديي ت ايي ل: ايي ل يل اديين تبيي ل روييك اه تن ميي : أال
لنبـي أتـ  ا ،هـذه المـرأة السـوداء»د يك وهي ل:  :وه    أري  امرأ  من أدإ اجلنة

  قـال: إن شـأ  صـبرت  ،فادع اهلل تعالى لي ،وإني أتكشف ،إني أصرع :فقال
وإن شـــأ  دعـــوت اهلل تعـــالى أن يعافيـــك، فقالـــ  أصـــبر، فقالـــ  إنـــي  ،ولـــك الجنـــة
 مت ا ت يي. «فادع اهلل أن ال أتكشف فدعا ل.ا ،أتكشف

   أن رسـول اهلل »تن تبد اه دن أيب أَ  روك اه تن م،  فـي بعـض
فقـال: يـا أي.ـا  ،انت ـر حتـى إذا مالـ  الشـمن قـام فـي.م ،أيامه التي لقي في.ـا العـدو
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واعلمـوا أن  ،واسألوا اهلل العافية، فدذا لقيتموهم فاصبروا ،الناس ال تتمنوا لقاء العدو
ومجري السحاب وهازم  ،زل الكتابـنمُ  ،الجنة تح  ظالل السيوف، ةم قال: الل.م

 مت ا ت يي. «علي.ماهزم.م وانصرنا  ،األحزاب

اديييين أيب  ر  دييييذا تيييين الصييييرب تنييييد االدييييتال ، أميييي  الرويييي  د له يييي   وهييييد  
ت  ي   البخيي رل يف األدب ا  يرد  ر اا احليي ك    يي  ي   اوهيي الييذديب  ل  ييي 

.  ايد ميدت الشي را ا تسيالن العبيد يف حيديب أيب «وأسألك الرضا بعد القضـاء»
أو أدلــك علــى كلمــة مــن تحــ  أال أعلمــك »ايي ل:  أ  ر ييحل اه  درييير  

ز الجنــة: ال حــول وال قــوة إال بــاهلل، يقــول اهلل عــز وجــل أســلم عبــدي ـالعــرم مــن كنــ
ر اا احلييي ك   اييي ل  ييي يا اا ييين د  ال حي ييي  ليييي ت ييية  مل خيرجييي ا،  «واستســـلم

  ا ل ادن ح ر أخرجي احل ك  دسند احل.

 ، ييك دييذا السييخ  د له يي   حييران.  ككيير الهييرايف يف الييذخ   ااةيي ا ت 
ق دي   ويرَّ  ،«السـخط بالقضـاء حـرام إجماعـا  » دح يهصد سة ا اجملت دين  ل  ي 

وتييفمل ميين ا ييرض ضهت ييك  ،سكا ادت ييك اااسيي   ضييرض» اله يي    ا ه ييك وهيي ل:
أل  :دييإ تييدن روييك د  ه ييك،  س  ايي ل ،طبعييي و ييذا ليييس تييدن روييك د له يي  

و يذا تيدن رويك  ،تفد ي م  كن  أ  ، م  كايب ،اك  تم   حىت أ  دغ دذا
 ميييحد دييين  ييييدل ت يييك حتيييرمي السيييخ  د له ييي   حيييديب  «د له ييي   ال د  ه يييك

فمـن  ،إن اهلل إذا أحـب قومـا  ابـتالهم»اي ل:  أ  ر حل اه  الس دا لبيد 
ــه الســخط ،الرضــىرضــي فلــه  أ ييد  الومييذل  ايي ل اديين م  ييا:  «ومــن ســخط فل

 س ن دا جيد.

 لذل  يا ب ت يك الرويك  يع اي   ،  الروك  السخ  من وعإ اااس  
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ويكّ  اااسي    ليذل   ،ت ك السخ . أم  اله    ا سي و يس من وعإ اااسي  
ال يسفل تن حد ث اله    ألاي ليس وع ي  ل ني يسفل تن روي ا أ   يخطي 

  ألاييييي وع ييييي.                 ،   ك يييي ر     ي ييييح  دييييذا اله يييي
حتي  ئي  خط يي ا،  األدلية ت يك ديذا ا   يحن كاي   من ي  حيديب لذاحدي،    يي ة 

... مـا مـن مسـلم يصـيبه أذى »اي ل:  تبد اه ا ت ا ت يي  ويي أ  ر حل اه 
.  من ي  حيديب «شوكة فما فوق.ـا إال كفـر اهلل ب.ـا سـيأاته كمـا تحـط الشـجرة ورق.ـا

شـــوكة فمـــا  ال تصـــيب المـــؤمن» :ت  شييية ا ت يييا ت ييييي ا لييي  اييي ل ر يييحل اه 
.  حيديب أيب دريير  ا ت يا  ""نّقـ،  يف ر ايية «فوق.ا إال قّ  اهلل ب.ا من خطيأة

مــا يصــيب المــؤمن مــن نصــب »ايي ل:  ت يييي  أيب  ييعيد ا ت ييا ت يييي تيين النيييب 
ـــر اهلل ب.ـــا مـــن  ،حتـــى الشـــوكة يشـــاك.ا ،وال غـــموال وصـــب وال هـــم وال حـــزن  إال كفَّ

 ادين تبي ل  جي در  أن العيال   أيب د ير  .  يف الب ب تين  يعد  مع  يية«خطاياه
 تبييييد اليييير ن ديييين أزديييير  احلسيييين  أاييييس  اييييداد  أيب تبيييييد  روييييك اه تيييين   

أ  اليبال  حتيي   دف ي ايد سمي  حسيي    سمي   يي  ت ك  ي  يرويج س  ر ييحل اه 
 دي اخلط ي .

مـا مـن مسـلم »اي ل:  حديب ت  شة روك اه تن   ا ت ا ت يي أايي    
إال  » يف ر ايية  «وحـط عنـه ب.ـا خطيأـة ،وق.ا إال رفعه اهلل ب.ا درجةيشاك شوكة فما ف

ت ك الرويك د له ي    الصيرب ت ييي  الشي ر دن  الاحاب    «كتب اهلل له ب.ا حسنة
 تييدن التشيي ك سال ه،  اييد  رد ئييذا الهيييد أح ديييب كايي   من يي  ميي  ر اا مسيي   

أمــره كلــه لــه  عجبــا  ألمــر المــؤمن إن»ايي ل:  أ  ر ييحل اه  تيين  يي ي  
 ،وإن أصـابته ضـراء صـبر فكـان خيـرا  لـه ،إن أصابته سراء شـكر فكـان خيـرا  لـه ،خير

،  ميي  ر اا احليي ك    يي  ي   اوهييي الييذديب تيين «ولــين ذلــك ألحــد إال للمــؤمن
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يــا  :إن اهلل عــز وجــل قــال»يهييحل:  ايي ل مسعيي  أديي  اله  يي   أيب الييدردا  
مـا يحبـون حمـدوا اهلل، وإن أصـاب.م مـا إن أصـاب.م  ،عيسى إني باعث من بعـدك أمـة

ــا رب   قــال  ؟كيــف يكــون هــذايكرهــون احتســبوا وصــبروا وال حلــم وال علــم، فقــال ي
،  م  ر اا الطرباين دك ين د ال ديفل ديي تين ادين تبي ل «أعطي.م من حلمي وعلمي

ــه أو فــي » :روييك اه تن ميي  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  مــن أصــيب بمصــيبة بمال
،  ميي  ر اا «كــان حقــا  علــى اهلل أن يغفــر لــه  ،ك.ا إلــى النــاسنفســه فكتم.ــا ولــم يشــ
إن اهلل عــز وجــل »يهييحل:  ايي ل: مسعيي  ر ييحل اه  البخيي رل تيين أاييس 

،  م  ر اا البخي رل يف «قال: إذا ابتلي  عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته من.ما الجنة
مـــا مـــن مســـلم » :اييي ل ر يييحل اه  :اييي ل األدب ا  يييرد تييين أيب دريييير  

 .«ك شوكة في الدنيا يحتسب.ا إال قضى ب.ا من خطاياه يوم القيامةيشا

 دنيي  ال ديييّد لنييي  مييين  ا ييية اتيييددر وي ييي  الصيييرب ازالييية االلتبييي ل تنيييد دعيييض  
 ا س م  ححل  ااعي  مدلحلي.

س  دعض الن ل ي نح  أ  ا ر  سكا ااطيح  ت يك ا سيي  ااعيال تين الني ل  
 حيد د اه تعطيإ  اجل ي د ي ايك،  ديح   تر  ا ن ر  أد ي  رأ  احملرم ع تنت  

ال يتخييذ محا يي   يي ا كليي  دييإ دييح مبتعييد تنييي  تيي ر  ل ن ييك تيين ا ن يير، دعييض 
 الن ل ي ن أاي دذل  ي ح    دراً.

أ  ي  ييي  الصيييرب أ  ييييدوج األك  تييين ا سيييي  يت ييي د  التعيييرض أ  ين ليييي  
يرويك   اك  من مالحهة أتدا  اه وال ارس ت ك احل ك مية احليا أ  العميإ ضي
 .اه، دإ يبهك   مت  ا دع  يف سحد  الا اي   يهحل تن ا سي ساي   در

 س  ديذا لييس دييح الصيرب اليذل أتييد اه ألد يي جني ع النعييي           
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                  دإ دذا دح الع ا دعيني الذل   (01آية الامر
باهلل من العجز والكسـل والجـبن والبخـل  أعوذ»مني:  يستعيذ ك   ر حل اه 

 .«وال.م والحزن وغلبة الدين وق.ر الرجال

س  الصييرب دييح أ  تهييحل احلييا  ت عييإ احلييا  تت مييإ األك  يف  ييبيإ اه  
 الن ت  تن كل  د   أ  تن رال أ  ت عم أ  ت  .

 س  الصيرب دييح اليذل رتبييي اه ت ييك التهيح  دهحلييي  ييب  اي           

                        
  (91يح م). 

 س  الصرب دح الذل اراي  ب  اي د جمل ددين            

                                       

    
  ( 011 آل تمرا). 

ساي الصرب ت ك االدتال   الصرب ت ك اله    اليذل يهيحد س  ثبي ع ال س   
ادتييااز،  يهييحد س  يسيي  د ل تيي ب ال س  ابييذا حب يية وداحيية ا صيي ب،  الييذل 

 تنييي  يايييد ا يير  التصيي ا  دردييي ال ادتعيي داً                      

                 جج (  28 األابي). 

ساييييي الصييييرب الييييذل يشيييي ذ ا ميييية  يهييييرب الطريييييا س  اجلنيييية،  ييييرب دييييالل  
 .«آل ياسر إن موعدكم الجنة صبرا  » خب ب  آل ي  ر 

 .«بأهلي سالم وأنا بشوكة  محّمد يصاب أن أرضى واهلل ال»خبي   زيد   رب 

 يييرب اليييذين يفخيييذ   ت يييك ييييد ال ييي مل د   أ  خيييي وحا يف اه لحمييية ال ييي   
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ولتقصــرنه علــى الحــق  كــال واهلل لتأخــذن علــى يــد ال ــالم ولتأطرنــه علــى الحــق أطــرا  »
أل كميي   «.مكم كمــا لعــننّ نــبعــض وليلععلــى قلــوب بعضــكم بأو ليضــربن اهلل  قصــرا  

 .س را يإ دغ ن  ع  ل  

الصيييي دق األميييي ...   ييييرب األ  الايييير ا ييييي م  أ يييي  ب ر ييييحل اه  
 رب أ   ب الص ي ة  مه طعك الّشع   م  يرل احلبشية  ا الحهي  لهيح   

 ردن  اه.

 يييرب ا  ييي جرين  األاصييي ر يف ج ييي دد  أديييإ الشييير   ال يييرل  الييير ن...  
 .دين ا ؤمن  الص دا  رب األ ر  رد  تبداه دن أيب حذاوة...  رب اجمل د

الصييرب أ  تييفمر ديي  عر ال  تن ييك تيين ا ن يير  ال ت ييعم أميي ن األك  يف  
  بيإ اه.

 الصرب أ  ت ح  جندي  يف جي  ا س م  الااحم لهت ل أتدا  اه. 

   :الصرب أ  ت ح  مصداق احلي تع             

                         

                         
  : اييب يي  يحلي...  ا(021 آل تمرا )               

              ( 30 ديمّ ي).يي اي يبيي  يحلي  اي.. ث:       
                           

                               

                            
    البهر(

011-018). 
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9 
 ارـتغفـر واالسـاء والذكـالدع

  :  دإ دح مخ العب د  لهحلي  ب  اي. الدت   تب د1         

          جج 
 و ه جعإ الدت   تب د  وه ل  ب  اي يف ارية  (11ل ور)     دعد ككر
      دذا ت ك سح احلي : «أخرجي الومذل  «الدعاء م  العبادة

 من طريا النعم   دن دش   ا ل حسن   يا.

مين مل ييدا    ، و يح منيد ب،و لدت   تب د   اه حي  تبدا الذل يدتحا 
اه ي ييح  اييد تيير  خيي ا كايي ا، وييك  كيي   تييدن دتيي   اه  ييب  اي ا ييت ب را كيي   

  ه وييييي   يييي حب   ميييين ة يييية ميييين ايييي ل ا                 أكال
   لرين م  ا .

. س  اه  يب  اي ديي  لنيي  أ  اييدتحا  سيين مسييت يبح  لييي  ييب  اي ا تييان اييرتي 2
   اهتييييييييييدل در ييييييييييحلي                               .

طيـــل الســـفر أشـــعث أغبـــر يمـــد يديـــه إلـــى ةـــم ذكـــر الرجـــل ي... » : كمييي  اييي ل 
ــأَنَّى يســتجاب  الســماء: يــا رب يــا رب وطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وغــذي بــالحرام َف

 أخرجي مس  . «لذلك
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 ددير الصي حاع  ، يف جحال ال يإ ،أثن   الس حد ، أو إ أ ا ع الدت   
أقـرب مـا يكـون »اي ل:  ا  تحد ع، تين أيب دريير  تنيد مسي   أ  ر يحل اه 

،  تيين أيب أم ميية تنييد الومييذل  ايي ل «فــأكثروا الــدعاء ،بــد مــن ربــه وهــو ســاجدالع
 جوف الليـل»أل الدت   أمسج  ا ل:  :حديب حسن ا ل: ايإ لر حل اه 

كميي  أ  الييدت   يف ايي ر رم يي   لييي أجيير   .«ودبــر الصــلوات المكتوبــات ،اآلخــر
ةَــةم الةَ »اي ل:   ت يي . أخيرأ الومييذل،  اي ل حييديب حسين، أ  ر ييحل اه 

اْلَعـاِدُل َوَدْعـَوُة اْلَمْ لُـوِم يـَْرفـَُعَ.ـا اللَّـُه فـَـْوَق  مامصَّاِ ُم َحتَّى يـُْفِطَر َواإلتـَُردُّ َدْعَوتـُُ.ْم ال ال
 .«ُصَرنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحين  نُقوُل الرَّبُّ َوِعزَِّتي ألَ اْلَغَماِم َويـَْفَتُ  َلَ.ا أَبـَْواَب السََّماِء َويَـ 

  ي   ر يحل  .ال يعيغ أ  ايو  األخيذ د أل يب ب - دح تبي د -  . س  الدت 9
 ديِّنة يف كل . اه 

 يعيدد   ،ا ا اجلي  يف ددر  يرتي  اجلنيد كيال يف محاعيي  لر حل و 
العيري  ييدتح اه النصير  ي اير  مث يدخإ ر حل اه  ،ااتداد اجليد ل هت ل

 .« ي  ي  ر حل اهدعض دذا ي » : يف الدت   حىت يهحل لي أدح د ر

 يي  أك  اه لييي ديي   ر  ميين م يية س  ا دينيية اختييذ كييّإ  مث س  الر ييحل  
م  ت ن أ  يتخذا دشر من األ ب ب الي تؤدل ديي س  الن ي   يف ا يس الحاي  
الييذل يييدتح اه ويييي ت ييك ك يي ر اييري  أ  يصييرو   اه تنييي  ين يييي ميين م ييرد  

  يح  ي ا دينة     ً.

يت ي   حاع اه   المي ت يي س  الشم ل حيب ا دينة ا ي وبدل أ   
مث ك   يستهبإ األخب ر  ، س  اجلنحب  اخت ك يف ل ر ثحر دح  أدح د ر

تن اري   م  ختط   تددر لي من ا بإ تبدالر ن دن أيب د ر، مث تندم  يعحد 
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ن  أثر س  م ة اعإ لالن أيب د ر يرجج د لان  س  م ة خ  ي ليطمس أثر الا
ادن أيب د ر لت  يإ ك  ر اري ،  دهك ثالثة أي ن س  أ  خّم الط   ت يي 

ك    اثه  من  وحا إ الس  س  ا دينة ا نحر ،  كّإ كل   ر حل اه 
  حلي س  ا دينة      و ح اي  أد  د ر  اد خشك   حل ك  ر اري  

أحدد  لح ا ر س  س   :سلي م  تندم  رآد  أم ن الا ر، ويهحل ل ر حل 
    «ما ظنك باةنين اهلل ةالث.ما» :محطن ادميي لرآا ، ويهحل لي الر حل 

                               

             (11 التحدة). 

يهحل لسرااة  اد أ اي  ت يك ال  ي ق د لر يحل  أيب د ير يف  مث ساي  
 لييي  وييعت   اييري  لييذل ،د رتميي  ليييدل ت ي ميي   تسيي  ئميي  ا يي  اجليي  ا  ا

 .«بأن يرجع وله سوارا كسرى» :يهحل لي ر حل اه 

يفخييذ د أل ييب ب لنهتييدل دييي  يي حاع اه   ييالمي ت يييي  ور ييحل اه  
تح اه أ  ين يييي ميين ط يي  ك يي ر اييري  لييي  أ  يييرد كيييدد  يف الحايي  الييذل يييد

يف سيييرد ، و يييح خييييرأ مييين ديتيييي لييييال  ايييد ال  ييي ر حييطيييح  د ليييدار ويهيييذال يف 
  جحد   الواب.

 دييح مطمييي ن س  ا ييت  دة اه ليييي   ييرو   تنيييي،  د ييذا ّ  وهيييد ويييرب  
 .ت ي   النحن  خرأ الر حل 

  ب دإ دح مالزن   .و لدت   ال يعغ تعطيإ األخذ د أل ب 

وميين أحيي  أ  تهيي ن اخلالويية مييين جديييد وع يييي أ  ال ي ت ييك دييدت   رديييي  
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لت هيييييا كليييي  دييييإ يعمييييإ مييييج العيييي م   اا دديييي   يييييدتح اه العييييح  يف كليييي  
  التع يإ دت هيه    ي ا يف الدت   خ لص  ه  دح يفخذ د أل ب ب.

دق ميج ر يحل اه  د ذا يف ةيج األتم ل، خي ب ا ير  العميإ ه  الصي 
 . يدتح  ي ا يف الدت    اه مسيج  ي  

ا ل   طر سكا دت ا . س  اه  ب  اي اي  دتح  الداتك سكا دت ا،  اي  ا2
 تع  :                  (11 ل ور)  :ا ل  ب  اي  

                            :ا ل  

               (12 النمإ). 

مــا مــن مســلم » :ليي  أ  ااج ديية  يي  حهيهيية اييرتية دين يي  ر ييحل اه  
طاه اهلل ب.ا إحدى بدعوة لين في.ا إةم وال قطيعة رحم إال أع -عّز وجلّ -يدعو اهلل 

ةالث خصال: إّمـا أن يعجـل اهلل لـه دعوتـه، وإّمـا أن يـدخرها لـه فـي اآلخـرة، وإّمـا أن 
أخرجيييي أ يييد،  «يصـــرف عنـــه مـــن الســـوء مثل.ـــا. قـــالوا: إذن نكثـــر. قـــال: اهلل أكثـــر

  البخ رل يف األدب ا  رد.

. ال يــزال يســتجاب للعبــد مــا لــم يــدُع بــدةم أو قطيعــة رحــم مــا لــم يســتعجل» 
قيــل: يــا رســول اهلل، ومــا االســتعجال؟ قــال: يقــول قــد دعــوت وقــد دعــوت فلـــم أَر 

 أخرجي مس  . «ذلك ويدع الدعاء دتحسر عنسيستجاب لي في

 دييذا يعييغ أ  سج ديية الييدت   ليسيي  د ل يير ر  حتهيه يي  يف الييداي ، دييإ اييد  
أ  ت ح  كذل  أ  يدخرد  لي يف ارخر   دن   األجير الع يي   الايحاب ال بي ، 

 يصرال تني من السح  ما   .
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ون ن ادتح اه  ب  اي وك  كن    دا  ال ص  ط  ع  ا ح  ميحان   
 .تندد  د اج دة د  ع  الذل ديني ر حل اه 

  ا ل تع  : ،وهد أمرا  اه  ب  اي د لذكر كذل           

 ) ا ل:  )البهر                       

               
  )ا ل:  )األتراال   

               
  )ا ل:   الجمعة             

                 
 يف حديب  )األحااب( ج

يقول اهلل أنا عند ظن عبدي » :أيب درير  ا ت ا ت يي ا ل: ا ل ر حل اه 
وإن ذكرني في م   ،بي وأنا معه إذا ذكرني، فدن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي

وإن تقرب إلي  ،خير من.م، وإن تقرب إلي شبرا  تقرب  إليه ذراعا  ذكرته في م  
،  تن أيب درير  تند مس   «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ،ذراعا  تقرب  إليه باعا  

 ،فمر على جبل يقال له جمدان ،يسير في طريق مكة كان رسول اهلل »ا ل: 
مفر دون يا رسول اهلل قال: هذا جمدان سبق المفر دون، قالوا وما ال ،سيروا :فقال

 ككر الهرايف يف الذخ  :  ا ل احلسن: الذكر  «والذاكرات الذاكرون اهلل كثيرا  
 أو إ مني ككر اه تند أمرا  هنيي.  د ب  ،وذل  حسن ،ككرا  ككر ال س  

 األكك ر ا فثحر   ا ج و  جج سلي   يف م  هن .

 :  أم  اال تا  ر و ح مند ب كذل ، ا ل تع         

     ) ا ل: .)آل تمرا                

             )  ا ل تع  : . )النس     

                            


  ا ل: . )األا  ل(ج                        
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  ) تن أيب درير  تند مس   ا ل: ا ل ر حل . )آل تمرا 

ولجاء بقوم  ،لذهب اهلل تعالى بكم ،لو لم تذنبوا ،والذي نفسي بيده» :اه 
.  تن أاس تند الومذل دك ن د «فيغفر ل.م ،فيستغفرون اهلل تعالى ،يذنبون

ال اهلل تعالى: يا ابن آدم إنك ما ق»يهحل:  حسن ا ل: مسع  ر حل اه 
لو بلغ   ،دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وال أبالي، يا ابن آدم

ذنوبك عنان السماء ةم استغفرتني غفرت لك وال أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
.  تن أيب «بقراب األر  خطايا ةم لقيتني ال تشرك بي شيأا  ألتيتك بقراب.ا مغفرة

ا ل:  د اخلدرل تند أ د  احل ك      ي   اوهي الذديب تن النيب  عي
 ،ال أبرح أغوي عبادك ما دام  أرواح.م في أجسادهم ،وعزتك :قال إبلين»

دن دسر ا.  تن تبد اه «فقال: وعزتي وجاللي ال أزال أغفر ل.م ما استغفروني
بى لمن طو »: يهحل تند ادن م جة دك ن د   يا ا ل: مسع  ر حل اه 

.  تن أيب كر من حديب طحيإ تند مس   تن «وجد في صحيفته استغفار كثير
... يا عبادي إنكم تخطأون »ويم  ير يي تن ردي تا  جإ أاي ا ل:  النيب 

 .«فاستغفروني أغفر لكم ... ،وأنا أغفر الذنوب جميعا   ،بالليل والن.ار



 22 

11 
    على اهلل لالتوك        

 هله سبحان واإلخالص 
 التحكإ ت ك اه  ب  اي تتع ا دي مس  إ: 

عتمييد ي  خ لهيي ً دييح اه  ييب  اي متع هيية د لعهيييد   دييك أ  دني   :   األولـى 
 ا س   يف ج   اخل  أ  دوج ال ر،  من ر دذا ك ور. ت يي

ا  ت ك العبد أ  يتحكإ ت ك اه يف ايفاي ك يي،  ديذا التحكيإ :   الثانية 
    دي العبد د   تصديا من اله   وال اتتب ر لي.من أتم ل اله  ،  س  ت  

 س  أا ر العبد أدلة التحكإ الهطعية وهد ك ر.:   الثالثة 

التحكإ ل  األخذ د أل ب ب،  مه  مسفلت   الت  تي  ،  أدلت مي    :الرابعة 
 ييييفمر  ييي  دتي  ، يفخيييذ د أل يييب ب ،يتحكيييإ  ايييد كييي   ر يييحل اه  ،الت  ييية
كتاييحير   ،ميي  يسييتطيج ميين اييح  دن ع يييا  ب. وهييد كيي   سميي  دةييية أ  حييدي ،دييذل 

 اطيييج  ، ديييب العيييح  ، ا ييتع ر  األدرا مييين  يي حا  ، ح يير اخلنيييدق ،آديي ر ديييدر
 تعمية األخب ر تن ايري  تنيدم   ي ر ل يتا م ية،  دخيإ م ية  ،ا    تن خيرب

 م  دراً د  درت .  ك   يتخذ حر  ً ابإ اا ل احلي تعي  :         

        لييي  ديييذا ممييي  كييي   منيييي   يف ا دينييية دعيييد ايييي ن الد لييية، أمييي  يف
 أاي ن  ،م ة وكاي أك  أل   دي د   ر  س  احلبشة،  ابإ   يية تميي أيب ط لي 
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يف الشع  طي ة مد  ا ه طعة،  لي ة ا  ر  أمر ت ي ً أ  يني ن يف وراايي،  اي ن يف 
،  كييإ دييذا أخييذ يتيي ً رّ دييغ الييد إ د دييي ً خ   الايي ر ثييالث لييي ل،  ا ييتفجر رجييالً ميين

 ال تالايية ليي دييي،  اخل ي  ديي  ا سيفلت  اعييإ  ، ديح ال ينيي يف التحكيإ ،د أل يب ب
 التحكإ ا  ي ً ال أثر لي.

  من أدلة  جحب التحكإ:  

 :  احلي تع 

                            

                 ) آل تمرا(. 

                       )  ال را(. 

                       )التحدة(. 

                    ) آل تمرا(. 

                       )الطالق(. 

                 )دحد(. 

                               

     دة()التح. 

                           )ارييييييي ع . )األا يييييي ل 
 الي تحج  التحكإ كا  .
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  يف حيييييديب السيييييبع  أل ييييي ً اليييييذين  ،تييييين ادييييين تبييييي ل رويييييك اه تن مييييي
هـــم الـــذين ال » :اييي ل ر يييحل اه  ،ييييدخ ح  اجلنييية داييي  حسييي ب  ال تيييذاب

 مت ا ت يي. «وعلى رب.م يتوكلون ، يتطيرونوال ،وال يسترقون ،يرقون

  أ  ر ييحل اه  ،تيين اديين تبيي ل روييك اه تن ميي،  سكا ايي ن ميين ال يييإ
 .(مت ا ت يي) «توكل  ... وعليك ،آمن  وبك ،أسلم  الل.م لك ...» ا ل: يت  د

  تييين أيب د ييير الصيييديا  سييين يف  ،اييي ل: ا يييرع س  أايييدان ا شيييرك 
لح أ  أحدد  ا ر حتي  ادمييي  ،ي  ر حل اه :وه   ،  د  ت ك رس  ن ،الا ر

 مت ا ت يي.« ما ظنك يا أبا بكر باةنين اهلل ةالث.ما»وه ل:  ،ألدصرا 

  تن أن  ي مة رويك اه تن ي  أ  النييب  :كي   سكا خيرأ مين ديتيي اي ل
 اييي ل ديييذا حيييديب حسييين  ،الوميييذل «احليييديب بســـم اهلل توكلـــ  علـــى اهلل ...»

 ح ل يف الري ض حديب   يا. ا ل الن ،  يا

   تيين أاييس ديين م ليي  ايي ل أ  النيييب  :إذا خــر  الرجــل مــن »ايي ل
قد  ،يقال له: حسبك ،بسم اهلل توكل  على اهلل ال حول وال قوة إال باهلل :فقال ،بيته

كيـف لـك برجـل   :فيقـول لـه ،فيلقى الشيطان شيطانا  آخـر ،ووقي  ،وهدي  ،كفي 
  يف  ييي ي ي،  اييي ل يف ا ختييي ر  أخرجيييي أديييح ادييين حبييي  «قـــد كفـــي ووقـــي وهـــدي

 دا د  النس  ك س ن دا   يا.

  تيين تميير ديين اخلطيي ب  أ  ر ييحل اه  :لــو أنكــم تــوكلتم »ايي ل
احليي ك   «تغـدوا خماصـا  وتـروح بطانـا ،لـرزقكم كمـا يـرزق الطيـر ،علـى اهلل حـق توكلـه

 خت ر .    ي ا هد ك يف ا    ي ي، يف حب    ادن اا ن د،   يا  ا ل
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تر  الري  ،  دح من أتم ل اله حب ال و ح ااخال  يف الط تة  أم   
يع مي سال العبد  خ لهي،  رض  خ ك  اخت   أمرا ت ك العبد، حىت يداا 
 حي    ا سي  يع  د الت     يسفل   كا ا ن د لط تة  أ    كا دح مت بس 

 س   جد أاي يهحن ئ   ئ   وك   جد أاي سمن  يهحن ئ  ه  حدا وهد أخ ب؛
لارض آخر وهد را  ،  ماإ دذا الن سية حتت أ س  تالأ، رض  ط ل  مدتي، 
وككا   إ العبد س  مرتبة حي  وي   كتم   حسن تي ك ا  تالمة ت ك 

  إ احلسن تن ااخال   الري   وه ل: من )ااخال . ا ل الهرطيب: 
ا ل أدح  .(ت   ي  ت ااخال  أ  حت  أ  ت ت  حسن ت   ال حت  أ  ت 

اخلراأ حدثغ مسعر تن  عد دن سدرادي  ا ل: )مر ا ت ك   م يف كت بيح 
   :رجإ يحن اله د ية  اد اطع  يداا  رجالا  دح ي  ب  دح يهحل

                          

     أ  وه ل لي رجإ من أا  ي  تبد اه  ا ل امرس من األاص ر  مل
 .يذكر امسي

  ااخال   اج   األدلة ت ك دذا مت  ور  من ال ت ب  السنة: 

 ا ل تع   يف  حر  الامر:                 

        
                    

            
                   من 

 خط ب ألمتي. ا ع حن أ  خط ب الر حل 

 يب:أم  األدلة من السنة ومن   حد 

  تبييد اه ديين مسييعحد  تنييد الومييذل  الشيي وعك يف الر يي لة تيين النيييب
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  :فــرب حامــل فقــه  ،نضــر اهلل امــرءا  ســمع مقــالتي فوعاهــا وحف .ــا وبلغ.ــا»ايي ل
ومناصـحة  ،إلى من هو أفقه منه. ةالث ال يغل علي.ن قلب مسلم إخالص العمل هلل

.  يف البي ب تين «ن ورا .ـمفـدن الـدعوة تحـيط مـ ،ولزوم جماعت.م ،أ مة المسلمين
تنييد اديين م جيية.  اديين حبيي   يف  يي ي ي.  تيين جبيي  ديين  زيييد ديين ث ديي  

تنييد اديين م جية  احليي ك   ايي ل  يي يا ت يك اييرط الشيييخ .  تيين  مطعي  
تنييييد اديييين حبيييي   يف  يييي ي ي  البيييياار دك يييين د حسيييين  أيب  ييييعيد اخلييييدرل 

 ا تحاتر . احلديب ككرا السيحطك يف األزد ر ا تن ثر  يف األح ديب 

   أيب دن كع اي ل  :تند أ يد  اي ل يف ا ختي ر  س ين دا حسين اي ل
 ،بشــر هــذه األمــة بالســنا والرفعــة والنصــر والتمكــين فــي األر » :ر ييحل اه 

 .«فمن عمل من.م عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة نصيب

  أاييس   تنييد اديين م جيية  احليي ك   ايي ل  يي يا ت ييك اييرط الشيييخ
 ،من فارق الدنيا على اإلخالص هلل وحده ال شريك له» :ا ل ر حل اه  :لا 

 .«فارق.ا واهلل عنه را  ،وآتى الزكاة ،وأقام الصالة

  أيب أم مية البيي د ك  :وهيي ل ر ييحل »تنيد النسيي  ك  أيب دا د اي ل ...
. «هوابتغـي بـه وج.ـ ،... إن اهلل ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصـا  » :اه 

 ا ل ا نذرل س ن دا جيد.
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     11     
 قـات على الحـالثب

 يعمييإ ل تاييي   حتحيييإ الييدار  ،ح مييإ الييدتح  سميي  أ  ي ييح  يف دار ال  يير 
كميي  دييح الحوييج اليييحن يف هن ييية الردييج األ ل ميين الهيير  اخلييي مس   ،س  دار س ييالن

ألرض تشيير ا  ييرل، وهييد دييدم  اخلالويية منييذ حييحايل  يي ا  ت ميي ً،  طبهيي  ا
ح مييييإ سميييير  السيييي    ،  لييييي  اا ييييالن تيييين حييييي   ا سيييي م ،  سميييي  أ  ي ييييح  

مشيتاالً د حمل  يبة  األمير دي  عر ال  الن يك تين ا ن ير.  ،يف دار اا يالناليدتح  
 الحوييييج األ ل دييييح ا هصييييحد دنيييي ، أل  ا سيييي م  يعيشييييحاي دشيييي إ تيييي ن    يييية 

دحوييج ا سيي م  يف  الييدتح  دشيي إ خيي  ،    يية الييدتح  ل تاييي   وييع   أاييبي
م يية،  ديي  زييي د  ت ييك كليي  اليي طبح  د ألح يي ن الييي االيي  دعييد ا  يير ، سال أ  
الب يييب  يهتصييير ت يييك مييي  ابيييإ ا  ييير  لتشييي دي الحويييع ، وهيييد كييي   ال  ييي ر يف 
م يية يط بيييح  مييين ا سيي م  أ  ي  ييير ا  يرجعيييحا تيين اا يييالن،  أ  يوكيييحا  يييإ 

بيييي دت  أميييي ن اجلميييي د .  دييييذا ا ط ليييي  الييييدتح  س  ليييي د ،  أ  ال يسييييتع نحا دع
 زاد ا ت ي ييي  أ  يتعييي    ح ميييإ اليييدتح  سمييي  ديييف  يصيييبا احل ييي ن ال َّيييي  مة وع  ييي  

 ،ييير أ األو يي ر الييي ختييدن سميير  السيي     ،ج  ح يي ً  سميي  أ  ي ييح  تميييالً و رييي ً 
 تطييإ دهيي  د   دهيي   ا ييحك ال  يي ر يف دييالد ا سيي م ، وحجييد جييرا  دييذا جيييح  

 يييس  العمييال  ال  ييري   ا  تيي  حسيي  الط يي .  ماييإ دييذا ا ط يي  ميين اجلحا
ا يييتعمإ ك ييي ر ا يييذكحر ، اخلبييييب ال أت ييي  أ  اريشييي ً اتبعتيييي.  لت هييييا ا ط لييي  
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 ا نيييج  ، الحثييي ق ، األك   احليييبس ، التعيييذي  ،ك لهتيييإ  ،م ييية أ ييي لي  متعيييدد 
 تشيييحيي  ، ه طعييية ا ، احمل ردييية يف األرزاق ، اال يييت اا  ، أخيييذ ا ييي ل ،مييين ا  ييير 

 ،ديييذا األ ييي لي احل ييي ن ال  مييية السيييمعة د ااييي ت ع ال  كدييية،  ايييد ا يييتعمإ 
و  يييتعم حا ا  تشييي  ع احلدياييية ك ل  ردييي    ، ت ننيييحا يف التعيييذي  ، زاد ا ت ي ييي 

 أ ييييي  دي  ديييييدل ا يييييتعم    يف الايييييحر  الصييييين تية.  ايييييد ك اييييي  لر يييييحل اه 
 .  ديذا ااةي ل حيتي أ س  ايك  محاام ا  التف ك  اااتيدا  ئي  ت يك  ج  ي

 األ يي لي  وميين سزا ديي ، تتخييذ الييي  ا حااييم ميين الت صيييإ يف ا ط ليي   األ يي لي 

 :م ة ك  ر ا تعم    الي

أخيييرأ احلييي ك  يف ا سيييتدر   اييي ل  ييي يا اا ييين د ت يييك      :الضـــرب 
لقــد ضــربوا رســول اهلل »ايي ل:  اييرط مسيي     اوهييي يف الت خيييب تيين أاييس 

  فقــام أبــو بكــر  ،عليــهحتــى غشــي،  فجعــل ينــادي ويقــول: ويلكــم أتقتلــون
. «رجــال  أن يقــول ربــي اهلل؟ قــالوا: مــن هــذا؟ قــالوا: هــذا ابــن أبــي قحافــة المجنــون

... فأتي  مكة فتضـعف  رجـال  » أخرأ مس   تن أيب كر يف اصة س المي ا ل: 
؟، فمـال علـّي الصـاب :فقل  أين هذا الذي تدعونه الصـاب؟؟ فأشـار إلـي فقـال ،من.م

أهل الوادي بكل مدرة وع م حتى خررت مغشيا  علـي، قـال فارتفعـ  حـين ارتفعـ   
 . «كأني نصب أحمر ...

البخيي رل تيين  ييعيد ديين زيييد ديين تميير  ديين ا يييإ يف مسيي د      :الوةــاق 
قبـــل أن يســـلم  ،واهلل لقـــد رأيتنـــي وإن عمـــر لمـــوةقي علـــى اإلســـالم»ال حوييية يهيييحل: 

لمـوةقي "،  يف ر ايية احلي ك  «للذي صنعتم بعثمان لكان ولو أن أحدا  ارفض ،عمر
  ا ل   يا ت ك ارط الشيخي    اوهي الذديب. "وأمي
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اديين حبيي   يف  ييي ي ي تيين مصيييع  ديين  يييعد       :الضــغط مـــن األم 
 ال  ، اه ال أطعي  طع مي ً  ،تن أديي: ...  ا ل  أن  عد ألييس ايد أمير اه دي لربّ 

  ير، اي ل و ي احا سكا أراد ا أ  يطعمحدي  اي ر ا حيىت أميحع أ  ت ،أايرب ايراد ً 
 ال  دذا ارية يو د  ون                    . 

س  أ ل ميين أظ يير س يييالمي »تيين تبييد اه ايي ل:      :الصــ.ر بالشــمن 
 أميييي  أدييييح د يييير ومنعييييي اه  ،ومنعييييي اه دعمييييي أيب ط لييي  ر ييييحل اه  ، يييبعة

 ،وفلبسييييييحد  أدراا احلديييييييد ، أميييييي   يييييي  رد  وفخييييييذد  ا شييييييركح  ،تعيييييي   دهحمييييييي
وكايي  ،وم  من أحد سال اد آتي د  كيإ مي  أراد ا لي  ديالل ، أ ا حد  يف الشمس

و ع يحا  ،ويفتطحا الحليدا  ، دي   ت يك احميي ،د ا  ت يي ا سي يف اه تيا  جيإ
ر  ر اا احلي ك  يف ا سيتد « جعإ يهحل: أحد أحد ،يطحوح  دي يف اع ب م ة

 ايييي ل  يييي يا اا يييين د  مل خيرجيييي ا   اوهييييي الييييذديب يف التيييي ريخ.  اديييين حبيييي   يف 
يعييغ  «ومي  ميين   أحيد سال  سيي د  ت ييك مي  أراد ا» ي ي ي  مسيك السييبعة  اي ل 

أل طييييي  ت  ، أل  "  اتييييي د " تيييييدد ،  ايييييد ي يييييح  وي ييييي  تصييييي يم  األ يييييإ 
 ا شرك  مل ي حاحا ل وحا من   د لحتد.

أخييرأ البخيي رل      :لمنــع مــن مخاطبــة الجمــاهيرالتعتــيم اإلعالمــي وا 
... و   ت يذب ايري  ايحار »من حديب طحيإ لع  شة روك اه تن   ا ل : 

ادييين الدلنييية،  اييي لحا الدييين الدلنييية مايييْر أدييي  د ييير و يعبيييد رديييي يف دارا و يصيييّإ وي ييي  
 ليهييرأ ميي  ايي  ،  ال يؤكينيي  دييذل ،  ال يسييتع ن دييي، وكايي  خنشييك أ  ي يي  اسيي  ا  

دن  ا ، وه ل كلي  ادين الدلنّية أليب د ير، و بيب أديح د ير ديذل ، يعبيد رديي يف  أ
دارا  ال يستع ن دصالتي،  ال يهرأ يف ل  دارا، مث ديدا أليب د ير وي دت  مسي داً 
د نيييي   دارا،  كيييي   يصيييي ك ويييييي،  يهييييرأ الهييييرآ ، وينهييييذال ت يييييي اسيييي   ا شييييرك  
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  أدح د ر رجالً دّ ي  ، ال ت ي   ك  ، د  يع بح  مني،  ين ر   سليي ، أدن سد 
تينيييي سكا اييرأ الهييرآ ،  أويياا كليي  أاييراال اييري  ميين ا شييرك ، وفر يي حا س  اديين 
الدلنّيية وهييدن ت ييي   وهيي لحا: سايي  كنيي  أجرايي  أديي  د يير اييحار  ت ييك أ  يعبييد ردييي يف 
دارا، وهد ج  ز كل ، و دت  مسي داً د ني   دارا، ويفت ن د لصيال   الهيرا   وييي، 

اييد خشييين  أ  ي يي  اسيي  ا   أدن  ايي ، و هنييي، وييك  أحيي  أ  يهتصيير ت ييك أ    سايي 
يعبد ردي يف دارا وعيإ،  س  أ  سال أ  يع ين ديذل ، وسي ي أ  ييرد سليي  كمتي ، 

 .« تعال  ...خن ر ،  لسن  مهرين أليب د ر اال وكا  اد كردن  أ 

تيين أخيرأ اديين حبي    اديين خاتية يف  يي ي ي م       :الرمـي بالحجــارة 
 ت يييي ح يية  ،مييّر يف  ييحق كل اجمليي ز طيي رق احمليي ريب ايي ل: رأييي  ر ييحل اه 

 رجيإ يتبعيي يرمييي  «يا أي.ـا النـاس قولـوا ال إلـه إال اهلل تفلحـوا» دح يهحل:  ، را 
 دييح يهييحل: ييي  أي يي  النيي ل ال تطيعييحا وكاييي   ،اييد أدمييك كعبيييي  تراحديييي ،د حل يي ر 
 تبييد ا ط يي ، وه يي  ميين دييذا الييذل وه يي  ميين دييذا  ايي لحا: لييالن دييغ ،كييذاب

 يتبعي يرميي د حل  ر   ا لحا دذا تبد العا  أدح   .

 ر   البخيي رل تيين تبييد اه      :طــرح األذى مــن فــروث وغيرهــا 
جيي   تهبيية ديين أيب معييي   ، ححلييي ايي ل ميين اييري  ، يي جد ايي ل: دينيي  النيييب 

ع و طمييية و ييي  يرويييج رأ يييي، و ييي   ،وهذويييي ت يييك ظ ييير النييييب  ،دسييي ك جيييا ر
 : دتيي  ت ييك مييين  يينج، وهيي ل النييييب  ،وفخذتييي مييين ظ ييرا ،ت ي يي  السييالن

 ،وشيبة ابن ربيعـة ،وعتبة بن ربيعة ،الل.م عليك الم  من قري  أبا ج.ل بن هشام»
اعبة الش  ، ويرأيت   ات يحا ييحن ديدر ويفلهحا يف  «أو أبي بن خلف ،وأمية بن خلف

 تبيد اه را ل احليديب   يا يف الب ير.د ر ل  أميية أ  أيب تهطعي  أ  ي لي و ي  ي
 ر   اديين  يعد يف الطبهيي ع تيين ت  شيية روييك  .ديح تبييد اه ديين مسييعحد 
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بين أبـي ل.ـب وعقبـة  ،كن  بين شر جارين» :اه تن   ا ل  ا ل ر يحل اه 
ــالفروث ــان ب ــي معــيط، إن كانــا ليأتي ــن أب ــابي، حتــى إن.ــم ليــأتون  ،ب فيطرحان.ــا علــى ب

 ويخييييرأ دييييي الر ييييحل  «فيطرحونــــه علــــى بــــابي ،األذى بــــبعض مــــا يطرحــــون مــــن
 مث ي هيي د لطريا. «يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟!»ويهحل: 

ر   مسييي   تييين أيب      :محاولــة وطء الرقبـــة وتعفيـــر الوجـــه بـــالتراب 
ا ل أدح ج إ: دإ يع ر  ميد  ج يي دي  أظ يرك   اي ل وهييإ اعي ،  :درير  ا ل

أ  ألت ييير   ،أيتيييي ي عيييإ كلييي  ألطيييف  ت يييك رابتييييوهييي ل:  اليييالع  العيييا  لييي ن ر 
 دييح يصيي ك زتيي  ليطييف ت ييك رابتييي،  ايي ل وييفتك ر ييحل اه  ، ج ييي يف الييواب

ييايي ل ومييي  و      منيييي سال  ديييح ييين ب ت يييك تهبيييي  يتهيييك دييييدا، ايي ل وهييييإ ليييي      
، وهييي ل ر يييحل اه ينيييي خلنيييدا ً مييين اييي ر  ديييحالً  أجن يييةم لييي   وهييي ل س  دييييغ  د

: « مني الختطفته المال كة عضوا  عضوا  لو دنا». 

 ،ر   اليييييذديب يف التييييي ريخ     :مطلـــــق تعـــــذيب دون ذكـــــر األســـــلوب 
تيين  ، أ ييد يف و يي  إ الصيي  دة ، اديين دشيي ن يف السيي   ، البي هييك يف الشييع 

 ، دييح يهييحل أحييد أحييد ،تيير   ايي ل: كيي    رايية ديين احوييإ تيير دييبالل  دييح يعييذب
هبييإ  رايية ت ييك أمييية ديين خ ييم  ميين يصيينج ويهييحل أحييد أحييد اه ييي  دييالل، مث ي

حييىت  ،كليي  دييبالل ميين دييغ ةييا ويهييحل: أح ييم ديي ه س  ات تمييحا ألختذاييي حن ايي ً 
مر دي أدح د ر الصديا ادن أيب ا  وة يحم ً  د  يصينعح  ديي كلي ،  ك اي  دار 
أيب د ير يف ديغ ةيا، وهي ل ألمييية: أال تتهيك اه يف ديذا ا سي    حيىت مييىت   

وسيييدتي وفاهيييذا مميي  تييير ، اييي ل أديييح د يير، أ وعيييإ تنيييدل ليييالن أ يييحد ايي ل: أاييي  أ
أج يييد منيييي  أايييح ، ت يييك دينييي ، أتطي يييي ديييي، اييي ل ايييد اب ييي ، اييي ل ديييح لييي ، 
وفتطيي ا أدييح د يير لالمييي كليي   أخييذ دييالالً وفتتهييي، مث أتتييا معييي ت ييك اا ييالن 
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ابإ أ  ي ي جر مين م ية  ي  راي ب، ديالل  ي دع   تي مر دين و ي   اي د ديدراً 
 اتيييإ ييييحن د ييير معحاييية اييي يداً  أن تبييييس  زاييي   ... .  أخيييرأ احلييي ك  يف   أحيييداً 

ا ستدر   ا ل   يا ت ك ارط مس     اوهي الذديب يف الت خييب تين جي در 
أبشروا آل عمار وآل ياسـر »وه ل:  ، د  يعذدح  ،مر دعم ر  أد ي أ  النيب 

 ايي ل:  تاميي   تيين .  ر   أ ييد دك يين د رج لييي ثهيي ع«فــدن موعــدكم الجنــة
آخيذاً دييدل اتمشيك  أاب ي  ميج ر يحل اه  أال أحدث م  تني، يعغ تمي راً:

يف البط يي   حييىت أتييك ت ييك أديييي  أمييي  ت يييي يعييذدح  وهيي ل أدييح تميي ر: ييي  ر ييحل 
 وقــد ياســر آلل اغفــر الل.ــم ةــم قــال: اصــبر» : النيييب لييي وهيي ل د ييذا  اه الييددر

 .«فعل 

 ي ي تيين أاييس ايي ل ايي ل ر ييحل أخييرأ اديين حبيي   يف  يي     :التجويــع 
لقــد أوذيــ  فــي اهلل ومــا يــؤذى أحــد، ولقــد أخفــ  فــي اهلل ومــا يخــاف » :اه 

. «أحد، ولقد أت  علي ةالث من بين يوم وليلة وما لي طعـام إال مـا واراه إبـط بـالل
 اي ل  ي يا ت يك  ، احلي ك  يف ا سيتدر  ، أخرأ ادن حب   أي  ً يف   ي ي

يب يف الت خييييب تييين خ ليييد دييين تمييي  العيييد ل اييي ل:   اوهيييي اليييذد ،ايييرط مسييي  
و ميييد اه  أثييي  ت ييييي مث اييي ل: ...  لهيييد رأيتيييغ  سين  ،خطبنييي  تتبييية دييين ليييا ا 

مييي  لنييي  طعييي ن سال  رق الشييي ر حيييىت ارحييي   ،لسييي دج  يييبعة ميييج ر يييحل اه 
أايييداان ،  سين التهطييي  ديييرد  وشيييههت   دييييغ  دييي   يييعد دييين أيب  اييي   وييي رل 

دنصيي     اتييار  ييعد دنصيي   ،  ميي  أ ييبا منيي  اليييحن أحييد حييك ويي تارع  ،اا ييالن
سال أ با أم  مصر مين األمصي ر،  سايغ أتيحك دي ه أ  أكيح  يف ا سيك ت يمي ً 

  تند اه  ا اً ... .

اديين  ييعد يف الطبهيي ع تيين الحااييدل ... تيين اديين تبيي ل      :المقاطعــة 
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أيب  ييي يم   دييين  أيب د يير دييين تبييد الييير ن ديين احلييي رث دييين دشيي ن  تامييي   ديين 
جب  دن مطع  دخيإ حيديب دع ي   يف حيديب دعيض: ...  كتبيحا كت دي ً ت يك 
ديييغ د اييي  أال ينييي ك حد   ال يبييي يعحد   ال خيييي لطحد  ...  اطعيييحا تييين   ا ييي   
 ا يي د ، و يي احا ال خيرجييح  سال ميين مح يي  س  مح يي  حييىت د ا يي  اجل ييد،  مسييج 

ن  ييييرا كليييي   ميييين   ميييين أ ييييحاع  ييييبي هن  ميييين  را  الشييييع ، وميييين اييييري  ميييي
وفايي محا يف الشييع  ثييالث  يين  ... .  ككيير الييذديب يف التيي ريخ خييرب  ...، يي  ا

 ا ه طعة من طريا مح ك دن تهبة تن الادرل.

اديين دشيي ن يف السيي   ايي ل اديين ا يي ا و ييدثغ      :االســت.زاء والغمــز 
 س  يايييد ديين زييي د تيين  مييد ديين كعيي  الهرظييك ايي ل:  يي  اات ييك ر ييحل اه 

 دييي   ،دييي  يحم يييذ  ييي د  ثهييييم  أايييراو   ،تميييد س  ا ييير مييين ثهييييم ،الطييي  م
وييييدت د  س  اه،  ك م يييي  ضيييي   سخييييح  ثالثيييية ... و  ييييس سلييييي   ر ييييحل اه 

 الهييي ن معييي ت ييك ميين خ ل ييي ميين احمييي،  ،جيي  د  لييي ميين اصييرتي ت ييك اا ييالن
خير: أمي  وه ل لي أحدد : دح ترط ثي ب ال عبية س  كي   اه أر ي  ،  اي ل ار

 جييييييد اه أحييييييداً ير يييييي ي ليييييي   ...  أليييييير ا دييييييي  يييييي    د   تبيييييييدد  يسييييييبحاي 
 يصييييي ح  ديييييي ...  أخيييييرأ ادييييين حبييييي   يف  يييي ي ي تييييين تبيييييد اه دييييين تمييييير  

 ايي ل: ... اييد ح ييرت   اييد اجتمييج أاييراو   يف احل يير وييذكر ا ر ييحل اه 
 اييت   ،نيي  يي ي أحالم ،وهيي لحا: ميي  رأينيي  ماييإ ميي   ييربا  ت يييي ميين دييذا الرجييإ ايي 

  ييي  آ تنييي ، لهيييد  يييربا  منيييي ت يييك أمييير  ، ويييرق ة تتنييي  ، تييي ب ديننييي  ،آد  اييي 
وفابييإ تشييك  ،ت ييي  أ  كميي  ايي لحا، وبينميي  ديي  يف كليي  سك ط ييج ر ييحل اه 

 ،و م  أ  مر ئي  لميا ا ديبعض الهيحل ،حىت ا ت   الركن ومر ئ  ط    ً د لبي 
ئيي  الا اييية لمييا ا ضا  يي   و ميي  ميير ،مث م ييك  ،ايي ل  ترويي  كليي  يف  ج ييي
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ومييير ئييي  الا لاييية واميييا ا ضا  ييي  مث اييي ل:  وعروييي  كلييي  يف  ج يييي، مث م يييك 
 .« أتسمعون يا معشر قري  أما والذي نفن محمد بيده لقد جأتكم بالذب  ...»

مسي   تين  يعد اي ل: كني  ميج      :ضرب العالقة بين القيادة واألتباع 
 ،اطييرد دييؤال  ال او ييح  ت ينيي  :ل نيييب وهيي ل ا شييركح   ، ييتة ا يير النيييب 

 ايي ل  كنيي  أايي   اديين مسييعحد  رجييإ ميين دييذيإ  دييالل  رجييال  لسيي  أمسي ميي ،
 تيييا اه و يييدث ا سيييي ويييفاال ،يهيييج أ  اه اييي   مييي   اه ر يييحل ا يييس يف وحايييج

 .            جإ:

أدح يع ك يف      :المساومة على المبدأ بالر اسة والمال والنساء 
ا سند  ادن مع  يف ت رخيي دك ن د رج لي ثه ع ل  األج ا  اد  ثا تن 
ج در دن تبد اه ا ل: ا ل أدح ج إ  ا أل من اري  لهد ااتشر ت ين  أمر 

اة  الشعر و  مي مث أت ا  دبي   و ح التمست  رجاًل ت  ً  د لس ر  ال    ، مد
من أمرا، وه ل تتبة لهد مسع  احل الس ر   ال   اة  الشعر،  ت م  من 
كل  ت مً   م  خي ك ت ك س  ك   كذل ، وفت ا و م  أت ا ا ل لي تتبة: ي  
 مد أا  خ  أن د ا   أا  خ  أن تبد ا ط    أا  خ  أن تبد اه  

تن   ت  إ آد  ا   وك  كن  سمن  د  الر   ة و   ابي، ا ل: وب  تشت  آ 
تهدا  ألحيتن  ل  و ن  رأ ن ،  س  ك   د  الب ا ز جن   تشر اسح  ختت ر 
من أل دن ع اري  ا  ،  س  ك   د  ا  ل ةعن  ل  من أمحالن  م  تستاغ 

  ك  ال يت   ، و م  ورغ ا ل  دي أا   تهب  من دعد ،  ر حل اه 
:   .  ر حل اه        

                         
  حىت د غ .

                        وفمس  تتبة ت ك ويي
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م تني،  مل خيرأ س  أد ي  احتبس تن  ، وه ل أدح  ا ادا الرح  أ  ي 
ج إ ي  معشر اري   اه م  ار  تتبة سال اد  بف س   مد  أت بي طع مي، 
 م  كا  سال من ح جة أ  دتي، ااط هحا دن  سليي، وفتحا وه ل أدح ج إ:  اه ي  
تتبة م  خشين  سال أا   بحع س   مد  أت ب  أمرا، وك  ك ا  د  

ةعن  ل  من أمحالن  م  ياني  تن طع ن  مد، وا    أاس  د ه ال  ح جة
 ،ي     مدًا أدداً،  ا ل: لهد ت مت  أين من أكار اري  م اًل،  ل غ أتيتي

وفج دغ دشك   اه م  دح دس ر  ال اعر  ال ك  اة ارأ  ،وهب ت ي   الهصة
أ .           

                      
  حىت د غ .      

                 وفمس   د يي  ا ادتي الرح  أ .
ال د   ينوخ   أ  ي ،ي م،  اد ت مت  أ   مدًا سكا ا ل اي ً  مل ي ذب

العذاب. دذا ر اية ادن مع   دك ل  ر اية ادن ا  ا تن  مد دن كع  
 الهرظك الي وي     حل  ا ذكحر  يف     ادن دش ن.

البخيي رل  مسيي   تيين تبييد اليير ن ديين تييحال ايي ل: دينيي  أايي       :الســبّ  
ويككا أاي  داالمي  مين  ،ون يرع تين تييغ  تين  ي يل ، اام يف الصم ييحن ديدر

ينييي  أ  أكييح  ديي  أويي ج من ميي ، وياميياين أحييدمه   ،اصيي ر حديايية أ يين هنم األ
وهيي ل ييي  تيي  دييإ تعييرال أديي  ج ييإ  ا يي  اعيي  ميي  ح جتيي  سليييي ييي  اديين أخييك  

لي ن رأيتيي ال ي ي رق  ، اليذل ا سيك دييدا ا ل: أخربع أاي يس  ر يحل اه 
ل يل  حادل  حادا حىت تحع األت يإ مني  وتع بي  ليذل  وامياين ارخير وهي 

ما  يي  ... .  أخييرأ البخيي رل  مسيي   أي يي ً تيين اديين تبيي ل روييك اه تن ميي  يف 
 احلييي تعيي  :                       ايي ل االيي   ر ييحل اه 
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ويككا مسعيي ا شيركح   ،و ي   سكا  ي ك دف ي  دي رويج  يحتي دي لهرآ  ،التم ض ية
:  ديييييي، وهيييييي ل اه لنبيييييييي   مييييين أاالييييييي  مييييين جيييييي   ، يييييبحا الهييييييرآ       

               رآ  يبحا الهيييركح  ويسيييأل دهرا تيي  ويسييمج ا شيي   

        مع   ين أ يي  د  وييال تسيييتيي                أخييرأ  .
ألـم تـروا  »أايي اي ل:  لنيب تن أيب درير  تن ا ، رج لي ثه ع ،أ د يف ا سند

ـــا محمـــد ،يســـبون مـــذمما   ،كيـــف يصـــرف اهلل عنـــي لعـــن قـــري  وشـــتم.م .  يف «وأن
 حييييييديب اديييييين تبيييييي ل ا ت ييييييا ت يييييييي أي يييييي ً ايييييي ل:  يييييي  االيييييي           

       ر ييييحل اه  خييييرأ   و تييييم ييييي   ييييب ح ا،  ،حييييىت  ييييعد الصيييي
أرأيــتكم لــو » مييد، ويي جتمعحا سليييي وهيي ل: ايي لحا:   ايي لحا: ميين دييذا الييذل ي تييم

أخبرتكم أن خـيال  تخـر  بسـف  هـذا الجبـل أكنـتم مصـدقّي؟ قـالوا: مـا جربنـا عليـك  
كذبا ، قال: فدنني نذير لكم بين يدي عـذاب شـديد، فقـال أبـو ل.ـب: تبـا  لـك أل.ـذا 

  جمعتنا، ةم قام، فنـزل                ». 

يف  رأيييييي  ر يييييحل اه » :اييييي ل طيييييرباين تييييين منبييييي  األزدل أخيييييرأ ال 
. ومن   من ت يإ يف يا أي.ا الناس: قولوا ال إله إال اهلل تفلحوااجل د ية  دح يهحل: 

 ج يييي،  مييين   مييين حاييي  ت ييييي اليييواب  مييين   مييين  ييييبي حيييىت ااتصيييم الن ييي ر. 
واسيييإ  ج يييي  يدييييي  -أل ايييدت كبييي   -وفاب ييي  ت ييييي ج ريييية دعيييس مييين مييي   

. وه   من ديذا اي لحا زيني  دني  يا بنية ال تخشي على أبيك غيلة وال ذلة:  ا ل
 ثه ع. رج لي  دهية أتروي  مل مدر  دن منب   ويي ا ل ا يامك«. ر حل اه 

البخييييي رل  مسييييي   تييييين جييييي در دييييين تبيييييد اه رويييييك اه      :التكـــــذيب 
حجـــر لمـــا كـــذبتني قـــري  قمـــ  فـــي ال»يهيييحل:  أايييي مسيييج ر يييحل اه  ،تن مييي 
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وأنــا  ،فطفقــ  أخبــرهم عــن آياتــه ، وفــي روايــة( فجّلــى اهلل لــي بيــ  المقــدس ،فجــال
 :ايي ل: ... وهييي ل النييييب  .  ر   البخيي رل تييين أيب اليييدردا  «أن ــر إليـــه

.  اييييد ميييير يف «إن اهلل بعثنــــي إلــــيكم فقلــــتم كــــذب  وقــــال أبــــو بكــــر صــــدق  ...»
دي   ي  كي   يهيحل أ  أ أ  حب الرمك د حل  ر  مين حيديب طي رق احملي ريب 

يف  يييحق كل اجملييي ز: ال تطيعيييحا وكايييي كيييذاب ...  ديييح حيييديب  لر يييحل اه 
    ي ادن خاتة  ادن حب  .

أ د  الطرباين دك ن د ا ل تني ا يامك رج لي      :الدعاوة المضادة 
رج ل الص يا تن أن   مة روك اه تن   من حديب طحيإ ا ل : ... 

 تف إ ع    اه رتيني لدًا تن   ض  أر  دن الو م  خرج  من تندا ا ل تم
دي خ را د ، ا ل  وه ل لي تبد اه دن رديعة  ك   أتهك الرج   وين : ال 

 س  ك احا اد خ ل حا ، ا ل  اه ألخرباّي أهن  ياتمح   ،ت عإ وك     أرح م ً 
سهن   أ  تيسك دن مرمي تبد، ا ل  مث لدا ت يي من الاد وه ل لي: أي   ا   

يهحلح  يف تيسك دن مرمي احاًل ت يمً  وفر إ سلي   وس    تم  يهحلح  ويي، 
ال دن  ما    ا ، و جتمج الهحن يا ل  وفر إ سلي   ليسف   تني، ا ل   مل ين

 ،مث ا ل دع    لبعض: م كا تهحلح  يف تيسك دن مرمي سكا  فل   تني  ا لحا
ن  ك  نً  يف كل  م  دح ك  ن ... . اهحل  اه م  ا ل اه  م  ج  ا  دي ابي

 ك    ،   ك   من أزدانح  ، أخرأ مس   تن ادن تب ل أ  وم دًا ادن م ة
وسمج       من أدإ م ة يهحلح  س   مداً  نح  ...  ،يراك من دذا الريا

احلديب.  أخرأ ادن حب   يف   ي ي تن ادن تب ل ا ل:    ادن كع  دن 
ن أدإ السه ية  السدااة  أا   يد أدإ يارب، األارال م ة أتحا وه لحا: س

خ  من ، وه ل أات  خ  ون ن خ  أن دذا الصنيرب ا نبو من احمي  يات  أاي 
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     اال         ال ت ك ر حل اه يمني ون

          

       . 

احليي ك  يف ا سييتدر   ايي ل  يي يا اا يين د  مل      :المنــع مــن ال.جــرة 
ــــ  دار » :خيرجيييي ا   اوهييييي الييييذديب تيييين  يييي ي  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه  أري

ا ل  خيرأ  «أو تكون يثرب ،فدما أن تكون هجرا   ،ة بين ظ.راني حرةهجرتكم سبخ
 كنييييي  ايييييد مهمييييي   ، خيييييرأ معيييييي أديييييح د ييييير  ،س  ا دينييييية ر يييييحل اه 

وصيييدين وتيييي   مييين ايييري ، و ع ييي  لي يييي ت ييي  أايييحن  ال أاعيييد،  ،دييي خلر أ معيييي
وهيي لحا: اييد اييا ي اه تيين   دبطنييي،  مل أكيين ايي كي ً، وهيي محا و  هييغ ميين   ايي ل 
دعييدم   ييرع دريييداً ليي د ين وه يي   يي : دييإ ل يي  أ  أتطييي   أ ااييك ميين كديي  
 خت ييح   ييبي ك  ت ييح  يل، وتبعييت   س  م يية، وه يي   يي  اح يير ا حتيي  أ يي  ة 
البييي ب، ويييك  حتت ييي  األ اايييك،  اكدبيييحا س  والاييية وخيييذا احل يتييي .  خرجييي  حيييىت 

آين اييي ل: ابيييإ أ  يت يييحل من ييي  يعيييغ ابييي  ، و مييي  ر  ايييدم  ت يييك ر يييحل اه 
ثالثيي ً، وه يي  ييي  ر ييحل اه ميي   ييبهغ سلييي  أحييد  ميي   «يــا أبــا يحيــى ربــ  البيــع»

 أخييرب  سال جربيييإ ت يييي السييالن.  اييد د ييغ ئيي  احليير  ت ييك منييج ر ييحل اه 
مين ا  يير  مب اي ً جع  يي  يع نيح  تيين جيي  ا   ين يهت ييي ديح   يي حبي أ  يف ييرمه ، 

 «... و رحت ني   الهيحن يط بحاني  ...»: أخرأ البخ رل تن الربا  تن أيب د ر اي ل
ج  اي  ر يإ ك ي ر ايري  اع يح  » أخرأ مين حيديب  يرااة دين جعشي  يهيحل: 

 أيب د يير دييية كييإ  احييد من ميي  ميين ات ييي أ  أ ييرا ... وه يي   يف ر ييحل اه 
فقـف مكانـك ال تتـركن أحـدا  يلحــق ليي س  احمي  ايد جع يحا ويي  الديية ... ايي ل: 

 كيي   آخيير الن يي ر مسيي  ًة   ر ج دييداً ت ييك ايييب اه ايي ل و يي   أ ل الن يي بنــا
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 .«لي ...

ــه  ــد ب البخيي رل تيين تيير   ديين اليياد  ايي ل:      :محاولــة القتــل أو الت.دي
قال رأي   ؟سأل  عبد اهلل بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول اهلل »

فوضــع رداءه فــي عنقــه  ،وهــو يصــلي عقبــة بــن أبــي معــيط جــاء إلــى النبــي 
فقـال أتقتلـون رجـال  أن  ،فجـاء أبـو بكـر حتـى دفعـه عنـه ،ه به خنقا  شديدا  فخنق

.  أخرأ البخي رل أي ي ً يف دي ب «وقد جاءكم بالبينات من ربكم ،يقول ربي اهلل
دينمي  ديح يف اليدار »تين تبيد اه دين تمير اي ل:  س الن تمر دين اخلطي ب 

 يية حييرب   اميييب ت يييي ح ،خ   يي ً سك جيي  ا العيي   ديين  ا ييإ السيي مك أدييح تميير 
وهيي ل لييي: ميي   ، ديي  ح   سايي  يف اجل د ييية ، دييح ميين دييغ  يي   ،م  ييحال حبرييير

غ س  أ يي م  ايي ل ال  ييبيإ سلييي ، دعييد اد ليي   ايي ل: زتيي  احميي  أهنيي   يييهت ح 
وهيد ككير  ، مل ي يم ا شيركح  تين التيةمر ت يك ات يي  .«أ  ا    أمني  ...

ح يك دين تهبية  ل مهي  مين اي ل ادين ا ي ا  م)ادن ح ير يف ويتا البي رل اي ل: 
 ،أ يي  ب ا ايي زل:  يي  رأع اييري  أ  الصيي  دة اييد االييحا أرويي ً أ يي دحا ئيي  أم ايي ً 

أةعيحا ت يك أ  يهت يحا ر يحل اه  ، أ  اا يالن وشي  يف الهب  يإ ، أ  تمر أ   
،  ويفدخ حا ر يحل اه  ،وب غ كل  أد  ط ل  و ميج ديغ د اي   ديغ ا ط ي
  أخييرأ أ ييد دك يين د رج لييي ثهيي ع ليي  (اد ات ييي ...اييعب    منعييحا مميين أر  .

 تام   اجلارل  ثهي ادن حب    وع ي ل ا تن ادن تب ل يف احلي تعي  :    

                                                 

              :سكا  :وهييي ل دع ييي   ،تشييي  رع ايييري  لي ييية ض ييية»ايي ل
 ايييي ل  ، ايييي ل دع يييي   دييييإ اات ييييحا ،أ ييييبا وييييفثبتحا د لحثيييي ق يريييييد   النيييييب 

 احلديب. «دع    دإ أخرجحا ...
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ديين س يي ا: )و ييذرع اييري  خيير أ اديين دشيي ن يف  يي تي: ايي ل ا أخييرأ  
ن اييري  يف دار النييد   س  أ يي  دي د  دينيية... ويي جتمج ا ييأل ميي ر ييحل اه 

.يتش  ر   ويم  يصينعح  يف أمير ر يحل اه  . مث اي ل ا  يإ مين   سحبسيحا  .
يف احلديد... مث ا ل ا  يإ مين   خنرجيي مين دي  أظ راي ... اي ل وهي ل أديح ج يإ 
 اه س  يل وييي لرأييي ً مي  أراكيي   اعييت  ت ييي دعييد ايي لحا  مي  دييح ييي  أدي  احل يي   ايي ل 

ي ة وىت ا د ً ج يداً اسيب ً   يط ً ويني  مث اعطيك كيإ ويىت أر  أ  افخذ من كإ اب
حد ويهت يحا ونسيويا  ا سليي وي ردحا ئ  وردة رجإ  امن    ي  ً   رم ً مث يعمد

 ، ميين الصيي  دة ميين  ييرب ت ييك الهتييإ كسييمية أن تميي ر روييك اه تن ميي  .(منييي
  ك ا  أ ل ا يد يف اا الن.

أ ييييي  دي يت يييييد   وي ييييي   دعيييييض   دنييييي   محاايييييم كييييي   ر يييييحل اه  
 ا شرك ،  ي  ر   من الاب ع م  د  لي أدإ من  :

  مييي  ر اا البخييي رل يف التييي ريخ ال بييي  تييين مح يييك دييين تهبييية اييي ل: أخيييربين
تهيييإ ديين أيب ط ليي  ايي ل: جيي  ع اييري  س  أيب ط ليي  وهيي لحا: س  اديين أخييي  

ي و  ييتخرجي ويي اط ا سلييي ،ا تييغ ض مييد :ييي  تهيييإ :دييذا اييد آكاايي  يف ا دينيي  وهيي ل
و ييي   ديييي يف ال  ييي   يف ايييد  احلييير و عيييإ  ،يهيييحل مييين ديييي   يييا  ،مييين كيييبس

و مي  أتي د  اي ل أديح ط لي : س   ،يط   ال ك  تشك ويي من اد  حير الرم ي  
دييغ تميي  دييؤال  زتمييحا أايي  تييؤكي   يف ايي دي    مسيي دد  و اتييي تيين أكاديي ، 

ل مـا أنـا بأقـدر علـى ترون هذه الشمن قادصرا س  السم   ا ل:  و  ا النيب 
وه ل أدح ط ل :  اه مي  كيذدن  ادين  أن أرد ذلك منكم على أن تشعلوا من.ا شعلة

 أخك ا  و رجعحا.
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  ميي  ر اا البخيي رل تيين تبييد اه ديين مسييعحد   ايي ل: ااط ييا  ييعد ديين
 كيي   أميية سكا ااط ييا  ،ال ت يك أمييية دين خ ييم أيب  ي حا يمعي ك معتمييراً، اي ل ونيي

 دينة اال ت ك  عد، وه ل أمية لسعد اات ير حيىت سكا ااتصيم س  الش ن ومر د 
وهي ل:  ،ااط ه  وط  ، وبين   عد يطحال سكا أدح ج يإ ، ل إ الن ل ،الن  ر

من دذا الذل يطيحال د ل عبية  وهي ل  يعد أاي   يعد، وهي ل أديح ج يإ: تطيحال 
 د ل عبيية آمنيي ً  اييد آ يييت   مييداً  أ يي  دي  وهيي ل: اعيي ، وتالحييي  دين ميي . وهيي ل

وكاييي  يييد أدييإ الييحادل، مث ايي ل  ،أمييية لسييعد: ال تروييج  ييحت  ت ييك أيب احل يي 
 يعد: ليي ن منعتييغ أ  أطيحال د لبييي  ألاطعيين مت يير  د لشي ن، ايي ل و عييإ أمييية 
يهييحل لسييعد: ال تروييج  ييحت   جعييإ تسيي ي، وا يي   ييعد وهيي ل: دتنيي  تنيي  

ه ميي  يييات  أاييي ا ت يي ، ايي ل: سييي ل  ايي ل: اعيي ، ايي ل  ا وييكين مسعيي   مييداً 
 ي ذب  مد سكا حدث ... احلديب.

  م  ر اا الشيخ   مين حيديب ادين تبي ل رويك اه تن مي  اي ل:  ي  د يغ 
.أدي  كر مبعيب النييب  .  دخييإ  ،وي اط ا يه ييحا حيىت دخيإ ت يك النييب  .

ارجـــع إلـــى قومـــك » :وسيييمج مييين احليييي  أ ييي   م  ايييي، وهييي ل ليييي النييييب  ،معيييي
ــــك أمــــري ــــى يأتي ــــأخبرهم حت  الييييذل ا سييييك ديييييدا أل ييييرخن ئيييي  ديييي  ، ايييي ل: «ف

ظ رااي  ، وخرأ حىت أتك ا س د ون د  دفت ك  حتي أاي د أ  ال سليي سال اه 
 ،مث ايييي ن الهييييحن و ييييردحا حييييىت أويييي عحا،  أتييييك العبيييي ل ، أ   مييييداً ر ييييحل اه

 أ  طرييا  ي رت   س   ،اي ل  ي  ي  ألسيت  تع ميح  أايي مين ل ي ر ،وفكّ  ت ييي
وفكي  العبي ل  ،، مث ت د من الايد  ا  ي  و يردحا  ثي ر ا سليييوفاهذا من   ،الش ن
 ت يي.

  ميي  ر اا أ ييد ديين حنبييإ يف و يي  إ الصيي  دة تيين تيير   ايي ل: كيي   أ ل 
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ايي ل اجتمييج  ،ض يية تبييد اه ديين مسييعحد ميين ج يير ديي لهرآ  دعييد ر ييحل اه 
 ي  وه لحا:  اه م  مسع  اري  ديذا الهيرآ  ا ير  يحم ً أ   ب ر حل اه 

دي ا  ومين رجيإ يسيمع محا  اي ل تبيد اه دين مسيعحد أاي ، اي لحا: ساي  خنشي د  
ت ي  سمن  اريد رجاًل لي تش   تنعحايي مين الهيحن س  أراد ا، اي ل دتيحين ويك  اه 

 ايري   ،اي ل وايدا ادين مسيعحد حيىت أتيك ا هي ن يف ال ي ك ،تا  جيإ  ييمنعغ
 مث اي ل:  ،وه ن تند ا ه ن ،يف أاديت                  راوعي ً  يحتي

                 تيفم حا و ع يحا  :اي ل ،، ا ل مث ا تهب    يهيرأ وي ي 
 ،مث اي لحا سايي ليت يح دعيض مي  جي   ديي  ميد :يهحلح : مي  يهيحل ادين أن تبيد  اي ل
حيىت د يغ من ي  مي  اي   اه أ   جعإ يهيرأ  ،وه محا سليي و ع حا ي ردح  يف  ج ي

يف  ج يييي ايييي لحا: ديييذا الييييذل خشييييين   أثيييير ا  اييييد ،أ ييي  دي مث ااصييييرال س  ،يب يييغ
 ليي ن ايي ت  ألليي دين    ،أتييدا  اه أدييح  ت ييك ميين   ار  كيي   ت ييي ، ايي ل ميي 

 ضا   ، ا لحا: حسب  وهد أمسعت   م  ي ردح .

 النيييييب   مييي  ر اا البخيييي رل مييين حييييديب ت  شيييية رويييك اه تن يييي  ز أ 
ا  سال  مهي  ييدين   اليدين ...  أوياا كلي  أايراال ايري   ا ل : مل أتهإ أدحلّ 

سايي  كنيي  أجرايي  أدييي   :وهييي لحا ،وفر يي حا س  ادييين الدلنّيية وهييدن ت ييي   ،ميين ا شييرك 
وييفتك اديين  :د يير اييحار  ...  لسيين  مهييرين أليب د يير اال ييتعال ، ا ليي  ت  شيية

الذل ت ادع ل  ت يي، وكمي  أ  تهتصير اد ت م   :وه ل ،الدلنة س  أيب د ر
أين  ،وييييكين ال أحيييي  أ  تسييييمج العييييرب ، سميييي  أ  ترجييييج سيّل كمييييي ،ت ييييك كليييي 

وهييي ل أديييح د ييير: ويييكين أرد سليييي  جيييحار   أرويييك  ،أخ يييرع يف رجيييإ تهيييدع ليييي
 احار اه تا  جإ ... .

  مييي  ر اا احلييي ك  يف ا سيييتدر   اييي ل  ييي يا ت يييك ايييرط مسييي     اوهيييي 
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حبيي   يف  يي ي ي تيين تبييد اه ديين تميير روييك اه تن ميي  ايي ل:  الييذديب،  اديين
ا تييإ تميير ا شييرك  يف مسيي د م يية و يي  يييال يهيي ت    منييذ لييد   حييىت  يي رع 

ت يييييي دييييرد أ يييير  ،ايييي ل  أتييييي  اعييييد وييييدخإ ت يييييي رجييييإ ،الشييييمس حييييي ل رأ ييييي
و يي   حييىت أوييرج   وهيي ل: ميي  تريييد   ميين دييذا  ، اميييب احمسييك حسيين الحجييي

 اه سال أاي  بف، اي ل وينع  رجيإ اختي ر لن سيي ديني ً ويدتحا  مي   الرجإ  ا لحا ال
ال  اه ال ترويييك دنييييح   اختييي ر لن سيييي، تييير   دييييغ تيييدل ترويييك أ  يهتييييإ تمييير

يييي  أتيييدا  اه  اه ليييح ايييد د انييي  ثال  ييية لهييييد  : اييي ل تمييير يحم يييذ :اييي ل ،تيييدل
ذ  أخرجنيي ك  من يي ، ا يي  أليب دعييد: ميين كليي  الرجييإ الييذل ردديي  تنيي  يحم يي

اييي ل: كا  العييي   دييين  ا يييإ أديييح تمييير  دييين العييي  . ديييذا ل ييي  احلييي ك .  ديييذا 
 ،احلديب ال يتع رض مج حديب تبد اه دن تمر الس دا اليذل ير ييي البخي رل

 ويي أ  تمر ك   يف دارا خ    ً مين الهتيإ، ألهنمي  ت ين أ  ت حاي  حي دثت  يف 
  ات  الت   .

 ذديب يف التيي ريخ تيين مح ييك ديين تهبيية:  اليي ، ميي  ر اا البي هييك يف الييدال إ
 كي   تاميي   ديين م عييح   أ يي  دي ويييمن رجييج، و يي  يسييتطيعحا أ  يييدخ حا م يية 
سال احار، وفج ر الحليد دن ا ا   تام   دن م عح ، و م  رأ  تامي   مي  ي هيك 
أ ييي  دي مييين اليييبال ،  تيييذب ط   ييية مييين   د لسيييي ط  النييي ر،  تامييي   معييي َ ال 

 أحيي  أ  ختييرجغ  ،ال  وهيي ل ل حليييد: ييي  تيي  اييد أجييرتغيعييرض لييي، ا ييت   الييب
وهيي ل: ييي  اديين أخييك لعييإ أحييداً آكا  أ  اييتم   ايي ل:  ،س  تشيي ت  وتييربأ مييغ

أخرجييييي س   ،ال  اه ميييي  اتييييوض يل أحييييد  ال آكاين، و ميييي  أ  سال أ  يتييييربأ منييييي
ذ  اييري  ويييي كفح ييإ ميي  كيي احا  لبيييد ديين رديعيية الشيي تر ينشييدد ، وفخيي ،ا سيي د
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الحليييييد ديييييد تاميييي    ايييي ل: س  دييييذا اييييد   ييييغ ت ييييك أ  أتييييربأ ميييين جييييحارا،  سين 
 ت يك أكردتيي  اه أاي   يدقأا دك  أين درل  مني، سال أ  يش  ، وهي ل تامي  : 

 مني. ون لحا الهحن مج ج س مث درل . مغ  دح كل 

سال أهنيييي  ايييي حا لر ييييحل اه  ، رليييي  ثبيييي ع الصيييي  دة روييييحا  اه ت ييييي   
،  و ييييي   جحاديييييي  ،ا منيييييي أ  ييييييدتح  ييييي   يستنصييييير  ييييي  ط بيييييح  مييييي  ر اا

وهــو متوســد  ،شــكونا إلــى رســول اهلل »ايي ل:  عّ ر  البخيي رل تيين خبيي ب ديين األ  
أال تستنصر لنا أال تدعو لنا؟ قال: كان الرجل فيمن  :قلنا له ،بردة له في ظل الكعبة

ى رأســه فيشــق قــبلكم يحفــر لــه فــي األر  فيجعــل فيــه، فيجــاء بالمنشــار فيوضــع علــ
مـن ع ـم  ،باةنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد مـا دون لحمـه

حتـى يسـير الراكـب مـن  ،واهلل ليـتمن هـذا األمـر ،أو عصب وما يصده ذلك عن دينه
 .«ولكنكم تستعجلون ،صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهلل أو الذ ب على غنمه
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12 
     ة على المؤمنينالذل   

 رينـزة على الكافـعوال
     ا  ت ك ال  ورين لهحلي تع  :يالذلة ت ك ا ؤمن   اجبة  كذل  الع 
                                 

                                 

                             الذلة 
دن  تعغ الرأوة  الر ة  ال  ،  ليس  من الذل الذل دح ا حا ،  العا  تعغ 

ا   ا ا لبة، يه ل تاّا أل ل بي،  األرض العااز األرض الشد   الا  ة  ا ع د
 الص بة.  لهحلي  ب  اي:                   

       ،  أي ً  وك  اه  ب  اي أمر ر حلي   دف  خي ض جن حي
 ل مؤمن  ا ل تع  :             :يف آية أخر  ا ل  

                  أل ألن ج اب      اروا
 ئ ،  هن ا تن الا  ة وه ل تا من ا  إ:                
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                                 ، يف 
الحا  الذل يفمرا د لر ة  ال    ين  ا تن الا  ة مج ا ؤمن ، يفمرا دف  

 ح  ل ي ً  مج ال   ر  ا ن وه  يف احلي تع  : ي           

        
  الر حل   خط ب

  خط ب ألمتي م  مل يرد دليإ التخصيب. وع ك ا ؤمن أ  يرأال  يرح 
 ي    خي ض جن حي ل مؤمن ،  أ  ي ح  تاياًا ل ي ً  مع ديً  ما لبً  ل    ر 

 اديدًا ت ي  ، ا ل تع  :                    

          . 

و ييك حييديب النعميي   ديين دشيي  ا ت ييا  ، اييد  ردع السيينة مصييداة  ييذا 
مثل المؤمنين فـي تـوادهم وتـراحم.م وتعـاطف.م » :ا ل: ا ل ر حل اه  ،ت يي

.  ر   «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سا ر الجسد بالس.ر والحمى ،مثل الجسد
أهـــل »حل: يهييي اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه  مسييي   تييين تيييي ض دييين  ييي ر 

الجنة ةالةة: ذو سـلطان مقسـط متصـدق موفـق، ورجـل رحـيم رقيـق القلـب لكـل ذي 
ــال  يف حييديب جرييير ديين تبييد اه ا ت ييا  «قربــى ومســلم، وعفيــف متعفــف ذو عي

 حرم ايي مين الر ية أل  «مـن ال يـرحم ال يـرحم» :ت يي ا ل: ا ل ر يحل اه 
 مييين الهيييرا ن ت يييك  جيييحب مييين ر ييية اه ارينييية ت يييك  جيييحب الر ييية ل ميييؤمن . 

الواح  د  ا س م  م  ر اا ادن حب   يف  ي ي ي تين أيب دريير  اي ل: مسعي  
زع إال مــــن ـتنــــ ال إن الرحمــــة»يهييييحل:  ا صييييد ق الصيييي دق  دييييح  أديييي  اله  يييي 

مسعييي  ر يييحل اه  :،  مييي  ر اا مسييي   تييين ت  شييية رويييك اه تن ييي  ا لييي «شـــقي
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  :أمــر أمتــي شــيأا  فشــق علــي.م فاشــقق  الل.ــم مــن ولــي مــن»يهييحل يف ديييي دييذا
 .«عليه ومن ولي من أمر أمتي شيأا  فرفق ب.م فارفق به

مسييييي م    ،ويييييك  اييييييإ س  ط ييييي  الر ييييية  رد ت مييييي ً يشيييييمإ النييييي ل ةيعييييي ً  
 كليي  يف حييديب جرييير ديين تبييد اه  ، كيي ورد   منيي وه    مطيييع    ت  ييي  

«  من ال يرحم النـاسال يرحم اهلل» :ا ل: ا ل ر حل اه  ،الذل ير يي مس  
  ل يي  الني ل تيي ن،  ل نييي مين العيي ن الييذل أرييد دييي اخليي   كهحلييي اييإ  يي يا س

 تع  :                           . 

مييي  ر اا الشييييخ   تييين تبيييد اه دييين  ،دييي  ؤمن   ممييي  ر ل مييين ر تيييي  
يعيحدا ميج  د  اي ح  ليي، ويفتك ر يحل اه تمر ا ل: اايت ك  يعد دين تبي 

و ميي  دخييإ  ،تبييد اليير ن ديين تييحال   ييعد ديين أيب  ايي    تبييد اه ديين مسييعحد
وب يك ر يحل  ،اي لحا ال يي  ر يحل اه «أقد قضى؟»وهي ل:  ،ت يي  جدا يف لشية

أال تســمعون؟ إن »وهيي ل:  ،د ييحا و ميي  رأ  الهييحن د يي   ر ييحل اه  ،اه 
 -وأشار إلى لسـانه-ولكن يعذب ب.ذا  ،وال بحزن القلب ،العين اهلل ال يعذب بدمع

 أ  النيييب » ايي ل حسيين  يي يا تيين ت  شيية  ،.  ميي  ر اا الومييذل«أو يــرحم
.  ميي  «أ  ايي ل تينيي ا تييذرو   ، دييح يب ييك ، دييح مييي  ،ابّييإ تاميي   ديين م عييح 
كي   ال ييدخإ ت يك أحيد مين النسي    أ  النيب » ر اا مس   تن أاس 

 وكاييي كيي   يييدخإ ت ي يي  وهيييإ لييي يف كليي  وهيي ل: ،ز اجييي سال أن  يي ي سال ت ييك أ
ميي  ر اا البخيي رل تيين  ،ل مييؤمن  .  ميين لينييي «قتــل أخوهــا معــي ،إنــي أرحم.ــا

وهي ل ساي   ،أدإ الط  م و   ي ت  ي  ح  ر النيب »ا ل:  ،تبد اه دن تمر
و لييد ا ت ييك  :وهيي ل ا سيي مح : اه ييإ  مل ت ييتا  ايي ل ،ايي و ح  لييداً س  ايي   اه

سايي  ايي و ح  لييداً س  ايي   اه،  الهتيي ل، واييد ا وف يي دت   جراحيي ع ايي ل النيييب 
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مييي   ،دييي  ؤمن  .  مييين روهيييي «و يييف  كلييي  أت يييب   وتبسييي  ر يييحل اه 
ديني  أاي  أ ي ك ميج ر يحل اه »ر اا مسي   تين مع  يية دين احل ي  السي مك اي ل: 

، ين الهييحن دفدصيي رد ، ورميي ،وه يي  ير يي  اه ،سك تطييس رجييإ ميين الهييحن 
ميي  اييفا   تن يير   سيّل  و ع ييحا ي ييردح  دفيييدي   ت ييك   وه يي :  اث ييإ أمييي ا

 ،أوخيي كد ، و ميي  رأيييت   يصييمتحاغ ل ييغ  يي  ، و ميي   يي ك ر ييحل اه 
ويحاه مي  ك يرين  ،م  رأي  مع م ً اب يي  دعيدا أحسين تع يمي ً منيي ،وبفيب دح  أمك

 ،الصالة ال يصل  في.ا شـيء مـن كـالم النـاس إن هذهاي ل:  ، ال وردغ  ال اتمغ
.  مني حديب أاس تنيد البخي رل اي ل: «إنما هو التسبي  والتكبير وقراءة القرآن

وفدركييييي  ، ت يييييي دييييرد ظييييراين ل ييييي  احل اييييية كنييي  أمشييييك مييييج ر ييييحل اه »
ايييد  و ذديييي جذدييية حيييىت رأيييي   ييي ا أ   ييي  ة تنيييا ر يييحل اه  ،أتيييرايب

ن اد  جذدي، وه ل ي   ميد أتطيغ مين مي ل اه اليذل أثرع ئ  ح اية الربد م
 .«و لت   سليي و    مث أمر لي دعط   ،تند 

مي  ر اا مسي   تين ادين تبي ل  ، من  حر ر ة الص  دة دع ي   ديبعض 
يهييييحل:  ا أخيييي ا  ا  ،دخييييإ  يييي ي  يب ييييك ،... و ميييي  أ  أ ييييي  تميييير»ايييي ل: 

دن تمر  دين  يعد  تن  ااد ،.  م  ر اا الومذل  ا ل حسن   يا«  حب ا
وه ل: من أاي   وه ي  أاي   اايد دين  ،ا ل: ادن أاس دن م ل  وفتيتي ،دن مع ك

 عد دن مع ك، اي ل وب يك  اي ل: ساي  لشيبيي دسيعد.  مي  ر اا مسي   تين أايس 
لعميير: ااط ييا دنيي  س  أن  ،دعييد  ويي   ر ييحل اه  ،ايي ل: ايي ل أدييح د يير 

وهي ال  ي :  ، م  اات ين  سلي   د ي يا رد ، و أتن اا رد  كم  ك   ر حل اه 
وه لي : مي  أد يك أ  ال أكيح  أت ي   ،م  يب ي   م  تنيد اه خي  لر يحلي 

 ل ييييين أد يييييك أ  اليييييححك ايييييد ااهطيييييج مييييين  ،أ  مييييي  تنيييييد اه خييييي  لر يييييحلي 
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السييييم  ، و ي ت ميييي  ت ييييك الب يييي   و عييييال يب ييييي   مع يييي .  ميييي  ر اا مسيييي   ميييين 
و ميي  كيي   ميين » ويييي:  ،ا  أ يير  دييدريف وييد ،حييديب طحيييإ لعميير ديين اخلطيي ب

يي  ر يحل اه  :  يب يي  ، ا ي  أدح د ر ا تدا وككا ر حل اه  ،الاد ج  
 س  مل  ،ويك   جيدع د ي   د يي  ،أخربين من أل اك  تب ك أا     حب 

يف اال ييتيع ب تيين  ،،  ر   اديين تبييد الييرب«أجييد د يي ً  تب كييي  لب    ميي  ...
ديين الصيي م  كيي   ت ييك اتيي ل اال يي ندرية،  كيي    أ  تبيي د  ،جنيي د  ديين أيب أمييية

مينع   مين الهتي ل وهي ت حا، وهي ل أدر  النيي ل يي  جني د ، ويذدب  مث رجعي  سليييي 
 ت  ي ً. إ من   أحد  ت  يهْ مل ييا  د  وه   ال، وه ل: احلمد ه أ ااتإ أحوه ل: أ  

 ، دن  ال دد مين ديي   احليد ال   يإ دي  اليواح   ال ي   الرأوية د  سي م  
 د  الشيد   احليان مع ي ،  اليذل يبيد  أ  الر ية  الرأوية  ال ي  ال م ي    ي  يف 

 ال ويمي  وييي ويرر ت يك ا سي م ،  ال ديد دني  مين الشيد   ،تطبيا ح ي  ايرتك
  يف منج ال رر تن ا س م . ، احلان يف تطبيا األح  ن

  دي   كل :

 ويم  يتع ا دتطبيا ح   ارتك:  

   كيييي   ر ييييحل اه   ،السيييي دا تنييييد أ ييييديف حييييديب أيب درييييير  :يهييييحل
 .«قولوا رحمك اهلل»مث يهحل:  «اضربوه»

 ال ييف احلديبية خ لم رأي   ألاي ح ي  ايرتك  احليديب معير ال،  مل يني
تنييد رأي ييي  ر ييية ئيي  حيييىت ال ييييحاع   يف احليييرأ، أل حب يية ر يييت    ال ييي   ييي  

  الرأوة ئ  كمخ ل   ألمرا.
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  س  اريشيييي ً أمه يييي  اييييف  ا ييييرأ  »ت ييييا ت يييييي ا ليييي : يف حييييديب ت  شيييية ا
مين ايو   :وهي لحا ،وه لحا من ي    وي ي  ر يحل اه  ،ا خا مية الي  را 

 :وهييي ل ر يييحل اه  ،و  ميييي أ ييي مة ،ت ييييي سال أ ييي مة حييي  ر يييحل اه 
أي.ـا النـاس إنمـا هلـك الـذين مث اي ن و ختطي  وهي ل:  أتشفع في حد من حـدود اهلل

م كانوا إذا سرق في.م الشريف تركوه وإذا سرق في.م الضعيف أقاموا عليه قبلكم أن.
و ي  ي ين لهيري   مل  «الحد وأيم اهلل لو أن فاطمة بن  محمد سرق  لقطع  يـدها

 يرح  ا خا مية ضنج احلد  أا ر ت ك أ  مة ا  تتي.

  لح ك   ر حل اه  را  ً أحداً يف تطبييا ح ي  ايرتك ليرح  احلسين
أخيييذ يييير  مييين يييير الصيييداة، و يييك حيييديب أيب دريييير  ا ت يييا ت ييييي اييي ل: تنيييدم  

و ع  يي  يف ويييي، وهيي ل ر ييحل اه  ،أخييذ احلسيين ديين ت ييك ييير  ميين ييير الصييداة»
:  أما علم  أنا ال نأكل الصدقة؟! ،إرم ب.ا ،ك  ك». 

يف دويييج ال يييرر وحاويييا يف حيييديب معييي ك تنيييد مسييي   يف  أمييي  حاميييي  
إنكم ستأتون غـدا  إن شـاء اهلل : -يعغ ر حل اه -ل مث ا »لا   تبح  ا ل: 

فمـن جاءهـا مـنكم فـال يمـّن مــن  ،وإنكـم لـن تأتوهـا حتـى يضــحى الن.ـار ،عـين تبـوك
ماإ الشيرا  تيبض   الع  ،و  ن د   اد  بهن  سلي   رجال  ،ما .ا شيأا  حتى آتي

اي ال  ؟ا  هل مسستما من ما .ا شيأ :وسف م  ر حل اه  :ا ل ،دشك  من م  
.  يف حيييديب « اييي ل  مييي  مييي  اييي   اه أ  يهيييحل ... ،اعييي  وسيييب م  النييييب 

وع ييي   ميي  ،يف اصيية دييغ ا صييط ا ،تنييد اديين ا يي ا ، مييد ديين حيييي ديين حبيي  
حيييييىت  لي تييييي  ،د لنييييي ل حييييىت أمسيييييحا ... وسييييي ر ر ييييحل اه »ا نيييي وهح  ايييي ل: 

ا    تميي  كيي   مث اييال د لنيي ل ليشيي ،  ييدر يحمييي حييىت ااييتد ال يي ك ،أ ييب حا
  يي  ي الييذل حييديب  ييعيد ديين جبيي  تنييد اديين أيب حيي    ،«ميين احلييديب ...
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 .«... الن  ر آخر اليين أ  ابإ ارحتإ  اه ر حل أ » كا  ادن

 ،يف اتييي ل ا رتيييدين ويييفدرزا مييي  وع يييي أديييح د ييير  ، أمييي  حيييان الصييي  دة 
  د ا. مث أمرا  ا ذ ا رأيي تند الحايون ةيع ً، ا س م  ال ل  ً  أ  مة دعب  سا  ك

س   :ألم ييين الهيييحل ، من ييي  دويييج ال يييرر ،ويييككا ا يييتانين  تطبييييا األح ييي ن 
الذين يار يح  دي  مين يصي ب ضصييبة كي  حع أ  ا يرض أ  وهيد تاييا،  اجل ديإ 
يييييرح   يييييال  لييييي اجل ايييي   يع َّيييي   يصييييرب ت يييييي،  يف تطبيييييا ا بيييي ت خيتيييي ر أيسيييير 

  ،يف حصيي ر الطيي  م مييج اجلييي  ع ييي األمييرين  يييرجا ال يي  ت ييك الشييد  ك 
 كم  مر يف حديب ادن تمر تند البخ رل.

 اد   ل  ة  تا  ا س م  ت ك ال   ر: من الصحر دعض اذكر أ  دهك 

 في القتال:  :األولى

   حديب  حشك تند البخ رل ا ل: و م  خرأ الن ل ت ن تيني ،  تيني
  الهتي ل، و مي  أ  ا يط حا جبإ حبي ل أحد ديني  ديني  اد، خرج  مج الن ل س

ديييين تبييييد ال هتييي ل، خييييرأ  ييييب ا وهيييي ل: ديييإ ميييين مبيييي رز  ايييي ل وخيييرأ سليييييي  ييييا  
اه  ر يييحلي  مهطعييية الب يييحر أحتييي دّ  ،يييي  ادييين أن أمنييي ر ،يييي   يييب ا :ا ط ييي ، وهييي ل

، . ...  ا ل مث اد ت يي و    كفمس الذاد 

ب  تيي مر  مبيي رز  كييإ ميين  ييا   ت ييك  الييربا   خ لييد  تميير  ديين معييدي ر  
 ظ   دن راوج  ل د  محجحد  يف كت  الس   ا ا زل و  جج سلي ي  مين اي  ، 
 أل  دذا ا صنم ليس كت ب      ال اصب وت  ك ااا ر  ل حو   د لارض. 
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 في المفاوضات:  :الثانية

  :ا اي   ديين ايعبة ايي    »حيديب ا سييحر  مير ا  تنييد البخي رل  ويييي  ...
و  ميي  أدييح  تيير   دييييدا س   ،السيييم  ت يييي ا ا يير  معييي ت ييك رأل النيييب 

 ايي ل لييي: أخيير يييد  تيين حلييية ر ييحل  ،وييرب يييدا دنعييإ السيييم حلييية النيييب 
 .«... اه 

  :  سين ألر   ،ويييييكين  اه ألر   جحدييييي ً »يف احليييييديب السييييي دا اييييي ل تييييير 
ويرد ت ييي  «من الن ل خ يه ً أ  ي ر ا  ييدتح  ... -  يف ر اية أاحاد ً  -أ ا د ً 

 كييي   وعيييإ ا اييي   . «أسييين ا ييير تنيييي  ادتيييي ،امصيييب د ييير اليييالع»أديييح د ييير: 
 وس  ،    حتي سارار. ت ك مرأ   مسمج مني  ، احل أيب د ر ، احلي

  ايي ل:  أابييإ أ يييد ديين  ،ككيير  مييد ديين احلسيين الشيييب ين يف السيي  ال بيي
ايييبض اا  يييرل وهييي ل: يييي  تيينييية  ،اً رج يييييمييي دّ  احل ييي ،  تيينييية تنيييد النييييب 

  اه ليييييحال ر يييييحل اه   رج يييييي  أييييييد رج يييييي  دييييي  ييييييدل ر يييييحل اه 
 ألا ذ  خصيتي  د لرما، مىت طمع  دذا من  .

لا ديي  ديين أاييرن  تميير  ديين  ، دنيي   م   ويي ع مناييحر  يف دطييح  ال تيي  
ك  يي  تنطييا   ،العي    ا ايي   ديين اييعبة  اتيبيية   مييد دين مسيي    ا ييفمح   ليي د 

 د   ل ع م  .د لعا   اله

 في التعامل مع ناقضي الع.د:  :الثالثة

    ب  اي: ا ل                  
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     األا  ل(). 

  حديب أيب دريير  تنيد مسي   يف ويتا م ية دعيد أ  اه ي  ايري  الع يد
هــل تــرون أوبــام قــري ؟ قــالوا  ،يــا معشــر األنصــار»ايي ل:   ويييي أ  ر ييحل اه 

 يمينـهغدا  أن تحصدوهم حصدا ، وأخفى بيـده ووضـع  نعم، قال ان روا إذا لقيتموهم

 .«قال فما أشرف يومأذ ل.م أحد إال أناموه ... الصفا، موعدكم وقال شماله، على

 ايي ل: مث ح رديي  الن يي   اري يية وييفج ك  ،حييديب اديين تميير ا ت ييا ت يييي
وهتييإ رجيي     اسيي   ،دييغ الن يي   أايير اري يية  ميين ت ييي   حييىت ح رديي  اري يية

ويةمن    سال دع ي   حلهيحا دي لنيب  ،أ الدد   أمحا   دي  ا سي م اس  د    
 ،دين  يالنا دي  ردي  تبيد اه  ، أج ك ي حد ا دينة ك  ي  ديغ اينهي ا ، أ  محا

  كإ ي حد ا دينة. ، ي حد دغ ح رثة
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13 
  ،ةـنـوق إلى الج  ـالش
 تباق الخيراتـواس 

 من ،   رَّمة ت ك ال  ورين أدداً،،  أهن  ماع دَّ  ل مؤ اات   دف  اجلنة حا 
  دح من اات   د ليحن ارخر، ددليإ احلي تع  :            

                     احلي  ب  اي  ،: 
                             

                      
  )من . )األتراال 

لحر د النصح  الهطعية  أ  الن ر أ  البعب أ  احلس ب و ح ك ور،أا ر اجلنة 
 ين أتدع    اجلنة أ ن ال من  : الذ .ثبحت ً  داللًة، يف كل 

 ا ل تع  :  :النبيون والصديقون والش.داء والصالحون   

                          

              
  )  النس(. 

 يا ل تع :رارـاألب :         
  )   ل: ي ا. )ا ط  
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  )الددر( . 

 اييي ل تعييي  :  :الســـابقون المقربـــونج                  

                 
  )الحااعة(. 

 ا ل تع  :   :أصحاب اليمين              

                      

                               

            )الحااعة(. 

 ايييي ل تعيييي  :  :المحســــنون                             

                                       
  )يحاس(. 

 ا ل تع  :  :الصابرون                   

                                    

          
  )الرتد(. 

 تع  : ا ل : ربه مقام خاف من       
  )الر ن(. 

 ا ل تع  :  :المتقون              )احل ر( .
   ا ل تع  :                 

  ا ل: . )الدخ  (                     )مرمي( .
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   ا ل:                                

                          
  )الرتد(. 

 ا ل تع  :  :الذين آمنوا وعملوا الصالحات           

                           

  
  )ا ل تع  : . )ال  م                

     
  )ا ل: . )الرتد             

                                
  )ا ل: . )يحاس                        

    
  )ا ل: . )الاخرال      

             )دحد(. 

 :اييييييييي ل تعييييييييي  :  التــــــــا بون                          

                       )مرمي(. 

 :   اعي  اجلنة اعي   سحل،  من األدلة ت ك كل  

 ـــ    : يي تعييييحلييييا :اسـاللب              ) ل: ي اييي. )احلييي  

                       
  )  ايييي ل: . )الييييدخ       

               
 )ايييييييي ل: . )الييييييييددر                

                       در()الد. 

 احلي تع  :  :الطعام والشراب               

           )ا ل تع  : . )الحااعة 
           



 109 

             

     
  )ا ل: . )الحااعة              

                               

         
  )   ا ل: . )ا ط        

              
  ا ل: . )الددر(                    

  ر()الدد .
  ا ل:                            

  )ا ل: . )الددر              
  )ا ل: . )الددر  

                
  )ا ل: . )الاخرال        

     
  )  ا ل:  .)الدخ           

  )ا ر الع( .
  ا ل:                 

  )ا ل: . )الطحر     

                                 


  )ا ل: . )الر ن         

 )الر ن(. 

  احلي تع  :  :الزوا             
  )  الدخ( .

  :تع    ا ل              )ا ل: . )الحااعة 
                          

  )الحااعة( .
  ا ل:         

  )ا ل: . )الطحر         

                           

       
  )الر ن(. 

 احلي تع  :  :الخدم     
  ا ل تع  : . حااعة()ال 

           
  )الددر(. 
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 احلي تع  :  :أةاث              
 )ا ل . )احل ر 

   : يتع                )ل: ي ا. )الاخرال    

    )   ل: ي ا .)ا ط       
  

  ا ل: . )الحااعة(           )  ا ل: . )اااس       

               
  )  ا ل: . )اااس       

                
  )ا ل: . )الحااعة       


  )ا ل: . )الحااعة                    

             
  )ا ل: . )الا اية          

  )الطحر( . :ا ل         )الر ن(. 

 احلييي تعيي :الطقــن المعتــدل :                        

                )  اااس(. 

 يف احلي تع  :  :ما تشت.يه األنفن              

           
  )ا ل تع  :  .)الاخرال      

         (الحااعة).  :ا ل               )  وص( .
   ا ل:                       

                       
  )  األابي(. 

 اه مني أدإ اجلنة  دوعي تن  :  مم   ك 

 يف احلي تع  :  :الغل                     )احل ر(. 

 :يف احلي تع  :  النصب              )احل ر(. 
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 :احليييي تعيييي  :  يف الخـــوف والحـــزن                     

        
  )الاخرال(. 

احليي  مين أدلية كلي   رجيح  من ي  أد  ي  ال خيا  ،اعي  اجلنية دا ي  ال ييا ل   
 :تع  

                 
 .)احل ر( ج

             
  )الاخرال(. 

                                    

     
  )  الدخ(. 

                       
  )  األابي(. 

   دذا دك اجلنة، وس رتحا سلي                   

              
  ) ا تبهحا اخل اع  )آل تمرا 

 سلي                                  

    
   اه  ب  اي يف الداي ،  ت حاح  يف أت ك  ينصرك  ذل د

     مج الذين أاع  اه ت ي   يف ارخر  ،ت ي         

                          

      
  )  النس(. 

أ   من   ة الدتح  يف ا تب ق اخل اع  ا س رتة س  ا ا ر   نْ  م   
   اجلنة  روحا  من اه أكرب
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  اخل اع الي أمرا  اه أ  استبه    اب در  اس را سلي   أاحاا من  : 

  ويية،  الاكيي   ا  ر ويية،   ييحن رم يي  ، ك لصيي حاع ا  ر فــرو  األعيــان 
 اجل يي د  ، ج يي د الييدوج ، الت هييي ويميي  ي ييان اااسيي   يف حي تييي ، ح يية اا ييالن

،  الن هييية الحاجبييية  السيييعك  ييي ، اليييدخحل يف ديعييية الط تييية  سكا ا يييتن را اخل ي ييية، 
 ،  لا ن اجلم تة،  ل د .احملرن    ة الرح 

  ــة اخليي   تييفمر ديي  عر ال  تن ييك تيين ككايي د أميية تييدتح س  فــرو  الكفاي
 ا ن ر،  ج  د الط  ،  ديعة االاعه د،  ط   الع    الرد ط،  ل د .

 ال   ديييذا ال ييير ض دنحتي ييي  ديييك أو يييإ مييي  يتهيييرب ديييي س  اه  يييب  اي، 
تنييد أم ميية ، دييدليإ حييديب أيب يييدر  العبييد روييحا  ردّييي سال دييفدا  دييذا ال يير ض

لـي وليـا  أهـان إن اهلل تعالى قـال: مـن » :حل اه ا ل: ا ل ر الطرباين يف ال ب  
 .«...ابن آدم لن تدرك ما عندي إال بأداء ما افترضته عليك ،بارزني في العداوةفقد 

 سكا أد  العبد م  اوووي اه ت يي،  أتبع   د  ند د ع  تهيرب  المندوبات
السيييي دا تنييييد أم ميييية س  اه د لنحاوييييإ تهييييرب اه منييييي  أحبييييي. و ييييك حييييديب أيب 

ــزال عبــدي يتال... و »الطييرباين يف ال بيي   ــقــر  ي ــي بالنوافــل حتــى أحّب فــأكون ه، ب إل
ــه فــدذا دعــاني  ،وبصــره الــذي يبصــر بــه ولســانه الــذي ينطــق بــه، ،قلبــه الــذي يعقــل ب

ــــه ــــه،  ذاوإ ،أجبت ــــدي إلــــّي  وإذا استنصــــرني نصــــرته، وأحــــبّ ســــألني أعطيت ــــادة عب عب
ويمي  ير ييي تين رديي تيا   النييب تين  أايس تين البخي رل  تند .«النصيحة

ــه ذراعــا  » جييإ ايي ل:  ــد إلــي شــبرا  تقربــ  إلي ــي  ،إذا تقــرب العب ذراعــا  وإذا تقــرب إل
 :.  من دذا ا ند د ع  النحاوإ«وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة ،تقرب  منه باعا  
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 ي  ر اا أ يد دك ين د حسين  :الوضوء لكـل صـالة والسـواك عنـد كـل وضـوء 
لـوال أن أشـق علـى أمتـي ألمـرت.م » :ا ل: ا ل ر حل اه  ر  تن أيب دري

لـوال أن ».  يف ر ايية مت يا ت ي ي  «ومـع كـل وضـوء بسـواك ،عند كل صـالة بوضـوء
 .«أشق على أمتي ألمرت.م بالسواك عند كل صالة

حليييديب أيب دريييير  ا ت يييا ت ييييي أ  ر يييحل اه  :صـــالة ركعتـــين بعـــد الط.ـــور 
  :فــدني ســمع   ،حــدةني بــأرجى عمــل عملتــه فــي اإلســالم يــا بــالل»ايي ل لييبالل

مــا عملــ  عمــال  أرجــى عنــدي مــن أنــي لــم  :دف نعليــك بــين يــدي فــي الجنــة؟ قــال
إال صــلي  بــذلك الط.ــور مــا كتــب لــي أن  ،فــي ســاعة مــن ليــل أو ن.ــار ،ط.ــورا  أتط.ــر 
 .«أصلي

يييي حليديب أيب درييير  ا ت يا ت  :األذان والصـف األول والتبكيـر إلــى الصـالة 
ةــم لــم  ،لــو يعلــم النــاس مــا فــي النــداء والصــف األول» :ايي ل: ايي ل ر ييحل اه 

يجدوا إال أن يست.موا عليه الست.موا، ولو يعلمون ما في الت.جير الستبقوا إليه، ولو 
.  حليييديب اليييربا  تنيييد أ يييد «يعلمـــون مـــا فـــي العتمـــة والصـــب  ألتوهمـــا ولـــو حبـــوا

إن اهلل »اييي ل:  جيييد أ  ايييب اه   النسيي  ك دك يين د ايي ل تنييي ا نيييذرل حسيين
صــدقه مــن يصــوته، و  بمــدوالمــؤذن يغفــر لــه  ،ومال كتــه يصــلون علــى الصــف المقــدم

 .«أجر من صلى معه مثل وله ،سمعه من رطب ويابن

حلييديب أيب  ييعيد اخلييدرل ا ت ييا ت يييي ايي ل: ايي ل ر ييحل  :إجابــة المــؤذن 
   تيين يف ر اييية تنييد مسيي،   «إذا ســمعتم المــؤذن فقولــوا مثــل مــا يقــول» :اه 

إذا ســمعتم المــؤذن »يهييحل:  أاييي مسييج النيييب  ،تبييد اه ديين تميير  ديين العيي  
 ،فدنه من صـلى علـّي صـالة صـلى اهلل ب.ـا عشـرا ،ةم صلوا عليّ  ،فقولوا مثل ما يقول
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وأرجو  ،زلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللـفدن.ا من ،ةم سلوا اهلل لي الوسيلة
 يف حيديب جي در تنيد  «فمن سأل لي الوسيلة حل  له الشـفاعة ،أنا هوأن أكون 

ــداء الل.ــم رب هــذه »ايي ل:  البخيي رل أ  ر ييحل اه  مــن قــال حــين يســمع الن
وابعثه مقاما  محمودا   ،آت محمدا  الوسيلة والفضيلة ،والصالة القا مة ،الدعوة التامة
حـــين يســـمع » هحليييي  ا يييراد د «حلـــ  لـــه شـــفاعتي يـــوم القيامـــة ،الـــذي وعدتـــه

 أل تند ي مي. «النداء

ــــــين األذان واإلقامــــــة  حلييييييديب أاييييييس تنييييييد أيب دا د  الومييييييذل  :الــــــدعاء ب
اييييي ل:   النسيييي  ك  ادييييين خاتييييية  ادييييين حبييييي   يف  ييييي ي ي م  أ  ر يييييحل اه 

 .«الدعاء بين األذان واإلقامة ال يرد»

الن ل  أاي ا ل تند احل ،ا ت ا ت يي حلديب تام    :بناء المساجد 
  سين مسعي  ر يحل اه  ،سا   أكار  :ويي ح  د  مس د ر حل اه 

 .«من بنى مسجدا  يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل له بيتا  في الجنة»: ا ل

ــى المســاجد للصــالة  حلييديب أيب درييير  ا ت ييا ت يييي ايي ل: ايي ل  :المشــي إل
ــ» :ر ييحل اه  ه وفــي ســوقه صــالة الرجــل فــي الجماعــة تضــعف صــالته فــي بيت

ةم خر  إلى الصالة ال  ،وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ،خمسا  وعشرين درجة
لم يخط خطوة إال رفع  له ب.ا درجة وحط عنه ب.ا خطيأة، فدذا  ،يخرجه إال الصالة

الل.ــم  ،الل.ــم صــل عليــه :لــم تــزل المال كــة تصــلي عليــه مــا دام فــي مصــاله ،صــلى
ا ت ييا  .  حييديب أيب مح ييك «ت ــر الصــالةوال يــزال فــي صــالة مــا ان ،ارحمــه

إن أع ـم النـاس أجـرا  فـي الصـالة أبعـدهم إلي.ــا » :ت ييي اي ل: اي ل ر يحل اه 
را  من الذي ـأع م أج ،والذي ينت ر الصالة حتى يصلي.ا مع اإلمام ،ممشى فأبعدهم
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 .«يصلي.ا ةم ينام

ا ل:  نيب حلديب ادن تمر ا ت ا ت يي أ  ال :صالة النافلة في البيوت 
  حلديب زيد دن ث د   «اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وال تتخذوها قبورا  »

... فصلوا أي.ا الناس في بيوتكم فدن أفضل »ا ل:  ا ت ا ت يي أ  ر حل اه 
 .«الصالة صالة المرء في بيته إال المكتوبة

ــــام الليــــل   لهحلييييي تعيييي  :  :قي                  )الســــجدة  
  احليييييي:                   

  )حليييييديب أيب دريييييير   )اليييييذاري ع 
يعقــد الشــيطان علــى قافيــة رأس أحــدكم إذا »ايي ل:  ا ت ييا ت يييي أ  ر ييحل اه 

يضـرب علـى كـل عقـدة: عليـك ليـل طويـل فارقـد، فـدذا اسـتيقس  ،هو نـام ةـالث عقـد
 تعـالى انحلــ  عقـدة، فــدذا توضـأ انحلـ  عقــدة، فـدن صــلى انحلـ  عقــده  فـذكر اهلل

.  حييديب «وإال أصــب  خبيــث الــنفن كســالن ،فأصــب  نشــيطا  طيــب الــنفن ،كل.ــا
رجييإ ايي ن لي يية حييىت أ ييبا  اديين مسييعحد ا ت ييا ت يييي ايي ل: ككيير تنييد النيييب 

آخير .  يسين أ  اعيإ «ذاك رجل بال الشـيطان فـي أذنيـه أو قـال فـي أذنـه»ا ل: 
اجعلــوا »اي ل:  حلييديب اديين تميير ا ت ييا ت يييي تيين النيييب  ، يالتي د ل يييإ  تييراً 

 .«آخر صالتكم بالليل وترا  

اييي ل:  ديب ادييين تمييير ا ت يييا ت ييييي أ  ر يييحل اه حلييي :غســـل الجمعـــة 
اي ل: اي ل   حليديب  ي م   ال  ر يك  .«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسـل»

وتط.ر بما استطاع من ط.ـر ةـم ادَّهـن أو  من اغتسل يوم الجمعة» :ر حل اه 
منَّ مـن طيـب، ةـم راح فلـم يفـرق بـين اةنـين فصـلى مـا كتـب لـه ةـم إذا خـر  اإلمـام 

 ر اا البخ رل.« أنص  غفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى
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 :حلييديب أيب درييير  ا ت ييا ت يييي ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  :صــدقة النافلــة 
فدن اهلل يتقبل.ا  -وال يقبل اهلل إال الطيب-يب من تصدق بعدل تمرة من كسب ط»

.  حديب «كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل  ،بيمينه ةم يربي.ا لصاحب.ا
مــا مــنكم »يهييحل:  مسعيي  ر ييحل اه  ايي ل ا ت ييا ت يييي تييدل ديين حيي   

 فين ــر أيمــن منــه فــال يــرى إال مــا ،مــن أحــد إال ســيكلمه اهلل لــين بينــه وبينــه ترجمــان
قدم، وين ر أشأم منـه فـال يـرى إال مـا قـدم، وين ـر بـين يديـه فـال يـرى إال النـار تلقـاء 

.  حديب ج در تند أيب يع ك دك ين د  ي يا «وج.ه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة
ديييين ايهييييحل ل عيييي    احليييي ك   يييي  ي   اوهييييي الييييذديب أاييييي مسييييج ر ييييحل اه 

نـة، والصـدقة تطفـ؟ الخطيأـة  الصـالة قربـان والصـيام ج ،يـا كعـب بـن عجـرة»ت ير : 
.  أو ييإ الصييدا ع  ييداة السييّر حلييديب أيب درييير  «كمــا يطفــ؟ المــاء النــار ...

ورجــــل تصــــدق » ككيييير ميييين    ،ا ت ييييا ت يييييي يف السييييبعة الييييذين ي   يييي  اه د  ييييي
ـــه ـــا تنفـــق يمين ـــم شـــماله م ـــى ال تعل  الصيييداة ت يييك األاييي رب  «بصـــدقة فأخفاهـــا حت

ل.مــــا » :ا ليييي : ... وهييي ل ر ييييحل اه  حليييديب زينيييي  الاه يييية ا ت ييييا ت ييييي
 .«أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

حلديب تبد اه دن مسعحد تند ادن م جة  ادين حبي    البي هيك  :القر  
مــا مــن مســلم يقــر  مســلما  قرضــا  مــرتين إال كــان كصــدقت.ا »ايي ل:  أ  النيييب 

 .«مرة

ا ت ييييي اييي ل: حليييديب حذي ييية ا ت ييي :إن ـــار الموســـر والتجـــاوز عـــن المعســـر 
 ،إن رجال  ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه»يهحل:  مسع  ر حل اه 

ن ـر، قـال مـا أعلـم شـيأا  غيـر أنـي  ل  من خير؟ قـال مـا أعلـم، قيـل لـه افقال هل عم
وأتجـــاوز عـــن المعســـر فأدخلـــه اهلل  ،فـــأن ر الموســـر ،كنـــ  أبـــايع النـــاس فـــي الـــدنيا
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 تي يهحل كل .وه ل أدح مسعحد  أا  مسع «الجنة

ـــام  حليييديب تبيييد اه دييين تمييير  ا ت يييا ت ييييي أ  رجيييالً  يييفل  :إطعـــام الطع
تطعـــم الطعـــام وتقـــرأ الســـالم علـــى مـــن »أل اا يييالن خييي   اييي ل:  ر يييحل اه 

 .«عرف  ومن لم تعرف

ا ت ييا ت يييي أ   حلييديب أيب درييير   :ســقي المــاء لكــل ذات كبــد رطــب 
زل ـفوجـد بأـرا  فنـ ،طريـق اشـتد عليـه الحـربينما رجل يمشي ب»ا ل:  ر حل اه 

فقـال الرجـل: لقـد  ،فدذا كلب يل.ث يأكـل الثـرى مـن العطـ  ،في.ا فشرب ةم خر 
ةــم  ،زل البأــر فمــ  خفــه مــاءـفنــ ،بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــ  مثــل الــذي كــان منــي

فغفـر لـه. قـالوا يـا رسـول اهلل:  ،فشكر اهلل لـه ،فسقى الكلب ،أمسكه بفيه حتى رقي
 .«نا في الب.ا م أجرا ؟ فقال: في كل كبد رطبة أجرإن ل

قلـــ  يـــا رســـول اهلل مرنـــي بعمـــل قـــال »تييين أيب أم مييية اييي ل:  :الصـــوم نافلـــة 
قـال عليـك بالصـوم  ،يـا رسـول اهلل مرنـي بعمـل :عليك بالصوم فدنه ال عدل له، قل 

ثــل عليــك بالصـوم فدنـه ال م :قـال ،يـا رسـول اهلل مرنــي بعمـل :قلــ  ،فدنـه ال عـدل لـه
. ر اا النسيي  ك  اديين خاتيية يف  يي ي ي  احليي ك    يي  ي   اوهييي الييذديب. «لــه

 ااا  يف  بيإ اه دش إ خ   وهيد  رد ويي   حيديب ل  دح ،دذا ل ن ل ت مة
مــا مــن عبــد يصــوم يومــا  فــي » :أيب  ييعيد ا ت ييا ت يييي ايي ل: ايي ل ر ييحل اه 

.  ميين «لنــار ســبعين خريفــا  إال باعــد اهلل بــذلك اليــوم وج.ــه عــن ا ،ســبيل اهلل تعــالى
 خ  يية  ،  ييحن ايي ر اه احملييرن ،  ييحن ترويية ،ا نييد ب  ييحن  يي  ميين اييحال

   ي ن ثالثة أي ن من كإ ا ر،   ي ن االثن   اخلميس. ، حن ت احرا 

و يييك حيييديب أيب دريييير   :قيـــام رمضـــان ســـيما ليلـــة القـــدر والعشـــر األواخـــر 
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ي ن رم ي   مين لي  أ  ييفمرد  يرل  يف ا ا ت ا ت يي ا ل: ك   ر حل اه 
 تنيي  «من قام رمضان إيمانا  واحتسابا  غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه»مث يهيحل:  ،دعاتة

مــن قــام ليلــة القــدر إيمانــا  واحتســابا  »ايي ل:  يف حييديب مت ييا ت يييي تيين النيييب 
.  الهيي ن ال ي يح  سال د لصيال ،  تين ت  شية يف ا ت يا «غفر له ما تقدم من ذنبـه

 ، أيهيي  أد ييي ،سكا دخييإ العشيير أحييي  ال يييإ كيي   ر ييحل اه » ليي : ت يييي ا
 .« جد  اد ا  ار

تسـحروا » :حلديب أاس ا ت يا ت ييي اي ل: اي ل ر يحل اه  :السحور 
 . «فدن في السحور بركة

حلييديب  يي إ ديين  ييعد ا ت ييا ت يييي ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  :تعجيــل الفطــر 
: «ويك   ، يسين ليي أ  ي طير ت يك يير «فطـرال يزال الناس بخيـر مـا عجلـوا ال

حليديب  ي م   دين تي مر ال ييب اليذل ير ييي ادين حبي    ادين  ،مل اد وع ك م  
اييي ل:   اييي ل حسييين  ييي يا، تييين النييييب  ،خاتييية يف  ييي ي ي م   الوميييذل

 «فدن لم يجد تمرا  فالمـاء فدنـه ط.ـور ،إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فدنه بركة»
 ك   ادن خاتة ئذا ا ع . حديب أاس تند احل  

حليديب زييد دين خ ليد اجل يغ تنيد ادين حبي    :إطعام الصا م على اإلفطار 
 اه ادن خاتة يف   ي ي م   الومذل  اي ل حسين  ي يا اي ل: اي ل ر يحل 

: «الصا م شيء أجر من ينق  ال أنه غير ،أجره مثل له كان صا ما   فطر من». 

ايييي ل:   ت ييييا ت يييييي أ  ر ييييحل اه ا حلييييديب أيب درييييير   :العمــــرة 
« والحـــج المبـــرور لـــين لـــه جـــزاء إال الجنـــة ،العمــرة إلـــى العمـــرة كفـــارة لمـــا بين.مـــا»

و ك حديب ادن تب ل ا ت ا ت ييي اي ل ر يحل  ، العمر  يف رم    تعدل ح ة
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  .«عمرة في رمضان تعدل حجة» :اه 

البخييي رل حلييديب اديين تبيي ل تنييد  :العمــل الصــال  فــي عشــر ذي الحجـــة 
العمــل الصــال  في.ــا أحــب إلــى اهلل عــز  ،مــا مــن أيــام» :ايي ل: ايي ل ر ييحل اه 

يـا رسـول اهلل وال الج.ـاد فـي سـبيل  :قـالوا -يعني أيام العشـر-من هذه األيام  ،وجل
إال رجــل خــر  بنفســه ومالــه ةــم لــم يرجــع مــن  ،وال الج.ــاد فــي ســبيل اهلل :قــال ،اهلل

  .«ذلك بشيء

 ديب  ي إ دين حنييم تنيد مسي   أ  ر يحل اه حلي :سؤال الشـ.ادة 
 .«من سأل اهلل الش.ادة بصدق بلغه اهلل منازل الش.داء وإن مات على فراشه»ا ل: 

حلييديب أيب الييدردا   :قــراءة ســورة الك.ــف أو عشــر مــن أول.ــا أو مــن آخرهــا 
مـــن حفـــس عشـــر آيـــات مـــن أول ســـورة الك.ـــف »اييي ل:  تنيييد مسييي   أ  النييييب 
 ل يييك ي يييمن  «مـــن آخـــر ســـورة الك.ـــف»يف ر ايييية تنيييدا    «عصـــم مـــن الـــدجال

ا سييي   العصيييمة مييين اليييدج ل يف أي منييي  ديييذا و يهيييرأ  يييحر  ال  يييم ك م ييية لي ييية 
 يهرأد  ك م ة هن ر اجلمعة.  اد أح  الش وعك كلي  يف األن  اي ل م ي   ،اجلمعة

   رد وي  م.

خ رل أ  تن ج در تند الب :السماحة في البيع والشراء والقضاء واالقتضاء 
 «وإذا اقتضــى ،وإذا اشــترى ،رحــم اهلل رجــال  ســمحا  إذا بــاع»ايي ل:  ر ييحل اه 

ف.ـّم  ،فـأغلس لـه ،يتقاضـاه أن رجـال  أتـى النبـي » تن أيب درير  يف ا ت ا ت ييي 
ةم قـال أعطـوه  ،فدن لصاحب الحق مقاال   ،دعوه :فقال رسول اهلل  ،به أصحابه

ــا رســول ا :ســنا  مثــل ســنه، قــالوا ــل مــن ســنهي فــدن  ،أعطــوه :قــال ،هلل ال نجــد إال أمث
 أن النبــــي ».  تيييين جيييي در يف حييييديب مت ييييا ت يييييي «خيــــركم أحســــنكم قضــــاء
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 .«فأرج  ياشترى منه بعيرا  فوزن ل

   : ي ل تعييييييا :الصــالة علــى رســول اهلل                   

                                          يف 
من صـلى »يهيحل:  حديب تبد اه دن تمر  تند مس   أاي مسج ر حل اه 

 .«علّي صالة صلى اهلل عليه ب.ا عشرا

ا سييي   اليييذل ي عيييإ ا عصيييية سمييي  أ   :الســـتر علـــى زالت المطيـــع الخاصـــة 
 سخ   دي ،  سمي  أ  ي يح   ي دراً  ا ي ً. وي أل ل ي ح  مستواً مستسراً ئي   ي  الً 

... ومــن ســتر »ايي ل:  سييو ت يييي حلييديب اديين تميير ا ت ييا ت يييي تيين النيييب يا 
 حديب أيب درير  تنيد مسي   اي ل: اي ل ر يحل اه  «مسلما  ستره اهلل يوم القيامة

: «... حييديب تتبيية ديين  «... مــن ســتر مســلما  ســتره اهلل فــي الــدنيا واآلخــرة 
تيي مر تنييد اديين حبيي   يف  يي ي ي  احليي ك    يي  ي   اوهييي الييذديب ايي ل: سين 

. «من ستر عـورة فكأنمـا اسـتحيا مـوءودة فـي قبرهـا»يهحل:  مسع  ر حل اه 
 وع ييي  ، ي شييم  ييو اه تنييي ،وييال  يي ل لسييوا ألاييي ي  ييا ا سييي ،أميي  اجمليي در
يهيييحل:  ه حلييديب أيب درييير  ا ت ييا ت يييي ايي ل: مسعيي  ر ييحل ا ،دييذا حييران

وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمـال  ةـم  ،كل أمتي يعافى إال المجاهرين»
 ،وقد بات يستره ربه ،فيقول: يا فالن عمل  البارحة كذا وكذا ،يصب  وقد ستره اهلل

.  مييج دييذا وكاييي ينباييك ل مسيي   أ  يصييح  لسيي اي «ويصــب  يكشــف ســتر اهلل عنــه
ال من د ب  ود  ديإ مين دي ب خشيية ساي تة  ،نتن الت دث ضع  ك اجمل دري

ال  حشية ديي  ا يؤمن ،   ييي اة ال سي   تيين ال ايح، سال أ  ي ييح   يذراً ميين دييذا 
 ،ال   ييا اجمليي در. دييذا ك ييي سكا ك ايي  الاليية وييررد   صييحر يف و ت  يي   ال يتعييداا

وي يييي   ،أمييي  سكا كيييي   ال ييييرر ت ميييي ً يتع ييييا د ييييي   الد ليييية أ  اجلم تيييية أ  األميييية
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كنـــ  فـــي غـــزاة »حليييديب زييييد دييين أراييي  ا ت يييا ت ييييي اييي ل:  ،تب ييييغ  ال شيييمال
فسمع  عبد اهلل بن أبي يقول: ال تنفقـوا علـى مـن عنـد رسـول اهلل حتـى ينفضـوا مـن 

فــذكرت ذلــك لعمــي أو  ،ولــأن رجعنــا إلــى المدينــة ليخــرجن األعــز من.ــا األذل ،حولــه
... »ر اييييية مسيييي    يف  «فــــدعاني فحدةتــــه ... الحــــديث لعمــــر فــــذكره للنبــــي 

 دييذا ال عييإ ميين تبييد اه ديين أيب  ا هييرد   «فأخبرتــه بــذلك ... فأتيــ  النبــي 
 كي   يستسير ديي ديدليإ أايي أا يرا تنيدم   يفلي ر يحل اه   ،منيي مين ا ني وه 

كميي  يسييت  د ميين احلييديب، وي ييح  اهييإ زيييد ديين أرايي  يفخييذ  ييحر  الت سييس، 
ديذا احل لية  اجبي ً، أل  ال يرر ا تحايج   ا منحا سكا ج ز  ج ، وي ح  النهإ يف

 ت ن.
   :العفو وك م الغيس واحتمال األذى 

   : ي ل تعيييييييييياييييييييي                               

    
  ا ل: . )آل تمرا ( ج                      

    
  ) الشييييييحر( .ج              

  )ايييييي ل: . )احل يييييير  

             
  )اييييييييي ل: . )األتييييييييراال                   

                )أ  ر يييييحل اه   ر   مسيييي   تيييين أيب درييييير  .)النييييحر
  :ما نقص  صدقة مـن مـال، ومـا زاد اهلل عبـدا  بعفـو إال عـزا، ومـا تواضـع »ا ل

تييين تبيييد اه دييين تمييير  دييين  ،،  ر   أ يييد دك ييين د جييييد«أحـــد هلل إال رفعـــه اهلل
،  ر   أ ييد «ارحمــوا ترحمــوا واغفــروا يغفــر لكــم»ايي ل:  أ  النيييب  ،العيي  

مسعيي  ر يييحل اه  دييين الصيي م  اييي ل:  تبيي د  أدك يين د رج ليييي رجيي ل الصييي يا 
 :إال كفـر اهلل تبـارك  ،ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق ب.ـا» يهحل

،  ر   البخي رل  مسي   تين أيب دريير  أ  ر يحل «وتعالى عنـه مثـل مـا تصـدق بـه
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إنمـــا الشــــديد الــــذي يملـــك نفســــه عنــــد  ،لــــين الشـــديد بالصــــرعة»اييي ل:  اه 
إن لــي قرابــة  ،أن رجــال  قــال يــا رســول اهلل»درييير  ،  ر   مسيي   تيين أيب «الغضــب

فقـال:  ،وأحلم عن.م ويج.لون علـي ،وأحسن إلي.م ويسيأون إلي ،أصل.م ويقطعوني
لأن كن  كما قل  فكأنما تسف.م المـّل، وال يـزال معـك مـن اهلل تعـالى ظ.يـر علـي.م 

.  أخييرأ الييربجالين دك يين د  يي يا تيين  يي ي   ديين تيينيية «مــا دمــ  علــى ذلــك
ل: اييي ل تمييير الدييين تيييي    كييي   ايييد لهيييك منيييي ايييد   أك  وهييي ل: يييي  ديييذا ال اييي 

وكايي  ال ا يي وئ ميين تصييك اه جييإ  تييا  ، دا ل صيي ا محوييع ً  ،تاييرق يف اييتمن 
 دفكار من أ  اطيج اه ويي. ،وين 

   ا ل تعي  :  :اإلصالح بين الناس                  

                     )  اي ل: . )النس     

    )  ا ل: . )النس                     )ا ل: . )األا  ل 
                                 ر   البخييييييي رل . اع()احل ييييييير 

كــل ســالمى مــن النــاس » :ايي ل: ايي ل ر ييحل اه    مسيي   تيين أيب درييير 
وتعـين الرجـل فـي  ،كل يوم تطلع فيـه الشـمن تعـدل بـين االةنـين صـدقة  ،عليه صدقة

ــه علي.ــا متاعــه صــدقة ــه تحملــه علي.ــا أو ترفــع ل ــة صــدقة ،دابت وكــل  ،والكلمــة الطيب
،  معي  تعيدل «ط األذى عن الطريق صدقةوتمي ،خطوة تمشي.ا إلى الصالة صدقة

دييي  االثنييي : تصييي ا دين مييي  د لعيييدل.  تييين أن ك ايييحن دنييي  تهبييية دييين أيب معيييي  
لين الكذاب الذي يصل  »يهحل:  روك اه تن   ا ل : مسع  ر حل اه 

مت ا ت يي.  تن   إ دن  عد الس تدل  «بين الناس فينمي خيرا  أو يقول خيرا  
 « رسول اهلل أن يف ر ايية – بلغه أن بني عمـرو بـن عـوف كـان بيـن.م شـر 

مت يييا  «يصـــل  بيـــن.م فـــي أنـــاس معـــه ... فخـــر  رســـول اهلل  -شـــيءالبخيي رل 
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أال أخبركم بأفضـل مـن » :ا ل: ا ل ر يحل اه  ت يي.  تن أيب الدردا  
فــدن فســاد  ،درجــة الصــيام والصــالة والصــدقة؟ قــالوا: بلــى، قــال: إصــالح ذات البــين

أ ييد  اديين حبيي   يف  يي ي ي  الومييذل  ايي ل حسيين  «لبــين هــي الحالقــةذات ا
   يا.

اييييرب أمييييي وب ييييك  ايييي ل: زار النيييييب  تيييين أيب درييييير  : زيــــارة القبــــور 
ـــي أن »وهييي ل:  ، أد يييك مييين ححليييي ـــم يـــؤذن لـــيأاســـتأذن  ربـــي ف  ،ســـتغفر ل.ـــا فل

احلييي  مسيي  . «واســتأذنته فــي أن أزور قبرهــا فــأذن لــي، فزوروهــا فدن.ــا تــذكر المــوت
 «أل الهبحر. «فزوروها 

أم  ا  ر وة و ح  ، ا هصحد دن  األتم ل ا ند دة :المداومة على العمل 
م ان ئ   ال ترد دن . ومن اخت ر  نة من دذا السنن و يدا ن ت ي    س  ا  . 

دخل علي.ا وعندها امرأة، قال: من   النبيأن »تن ت  شة روك اه تن   
فواهلل ال يمل  ،عليكم بما تطيقون ،تذكر من صالت.ا قال: مه هذه؟ قال  هذه فالنة

مت ا ت يي.  تن تبد  «اهلل حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
يا عبد اهلل ال تكن » : اه دن تمر  روك اه تني ا ل: ا ل يل ر حل اه

 مت ا ت يي. «فترك قيام الليل ،كان يقوم الليل  ،مثل فالن
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14 
 ا ـ القـأخنكم ـأحس

  ا  وبط   ض ي دي  الشيرا ومي  حسيني الشيرا ،األخالق دك الس  ي  
ي ييح  ابي يي ً.  كليي  أ  األخييالق  ييي  ميي  ابَّ  ،ميين دييذا األخييالق ي ييح  حسيين ً 

جا  من الشريعة،  اس  من أ امر اه  احاديي، وهد حّب الشرا ت يك األخيالق 
الييدتح ، أ   ك ا سي  ،  خب  يية ح مييإاحلسينة،  هنييك تيين األخيالق السييي ة،  ت يي

 وييا أح يي ن الشييرا ا تع هيية ئيي .  ميين   ألخالق احلسيينةحييير  ت ييك االتصيي ال ديي
اجلييييدير ككييييرا  الوكيييييا ت يييييي أاييييي ايييي  أ  ت ييييح  األخييييالق مبنييييية ت ييييك أ يييي ل 
العهييد  اا ييالمية،  أ  يتصييم ا ييؤمن ئيي  ت يك أهنيي  أ اميير  اييحاان ميين اه تعيي  ، 

 لييس ل يك  ،أمير د لصيدق،  ي يح  أميني ً أل  اه أمير د ألم ايةويصدق أل  اه 
أ  ل يك  ،د اير  ت يك   رتييالني ل هبيإ ا عي ً م ديي ً ديف  يا ليي حتها دذا األخالق 

ينتخبييحا.  دييذا دييح الييذل تيييا  ييدق ا ييؤمن ميين  ييدق ال يي ور، األ ل  ييدق 
 ايّت    أل  اه يفمر د لصيدق،  الاي ين  يدق لت هييا من عية ليي مين  را  كلي .

 د  الصدايْ .

 خلق:ومن النصوص المتعلقة بال 

  تيين تبييد اه ديين تميير  أ  ر ييحل اه  :إن مــن خيــاركم »كيي   يهييحل
 مت ا ت يي. «أحسنكم أخالقا  
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  تيين النييحال ديين مسعيي   ايي ل:  ييفل  ر ييحل اه :تيين الييرّب  اامث وهيي ل 
 .مس   «لع عليه الناسواإلةم ما حاك في نفسك وكره  أن يط ،البّر حسن الخلق»

   تن أيب الدردا  أ  النيب  :ما شيء أةقل في ميزان المـؤمن »ا ل
الومذل  ا ل حسن  «وإن اهلل يبغض الفاح  البذيء ،يوم القيامة من خلق حسن

   يا  ادن حب   يف   ي ي.

   تن أيب درير  ا ل:   إ ر حل اه  تن أكار م  يدخإ الني ل
  ي إ تين أكاير مي  ييدخإ الني ل  «ى اهلل تعـالى وحسـن الخلـقتقـو »اجلنة وهي ل: 
 ، اديين حبيي   يف  يي ي ي ،الومييذل  ايي ل  يي يا «الفــم والفــر »النيي ر وهيي ل: 

  ادن م جة  أ د  احل ك .  ، البخ رل يف األدب ا  رد

  تن أيب أم مة  ا ل: ا ل ر يحل اه: « ألنا زعيم ببي  فـي ربـض
وببي  في وسط الجنة لمن تـرك الكـذب وإن   ،كان محقا  الجنة لمن ترك المراء وإن  

أديييح دا د  اييي ل النيييح ل  «وببيـــ  فـــي أعلـــى الجنـــة لمـــن حســـن خلقـــه ،كـــان مازحـــا  
   حديب   يا.

   تيين أيب درييير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: «  أكمــل المــؤمنين إيمانــا
الومييذل  ايي ل حسيين  يي يا  أ ييد  «وخيــاركم خيــاركم لنســا .م ،أحســن.م خلقــا  

 أدح دا د  ادن حب   يف   ي ي.  

 يف البيي ب تيين ت  شيية  أيب كر  جيي در  أاييس  أ يي مة ديين اييري   معيي ك  
  دك أح ديب حس  .  ، تم  دن ات د   أيب ثع بة اخلشغ 
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 األخالق الحسنة ومن

 :الحياء أ( 

  تييين ادييين تمييير رويييك اه تن مييي  أ  ر يييحل اه  مييير ت يييك رجيييإ مييين
دعه فدن الحياء مـن » :وه ل ر حل اه  ،احلي    دح يع  أخ ا يف ،األاص ر
 مت ا ت يي. «اإليمان

   تن تمرا  دن حصي  اي ل: اي ل ر يحل اه: « الحيـاء ال يـأتي
 مت ا ت يي. «إال بخير

   تن أيب درير  أ  ر يحل اه  :أو –اإليمـان بضـع وسـبعون »اي ل
إماطـــة األذى عـــن  :دناهـــاوأ ،قـــول ال إلـــه إال اهلل :فأفضـــل.ا ،شـــعبة -بضـــع وســـتون

 مت ا ت يي. «الطريق، والحياء شعبة من اإليمان

 :الحلم واألناة والرفق ب( 
  تيين اديين تبيي ل  أيب  ييعيد اخلييدرل  أ  ر ييحل اه   ايي ل ألايي

 مس  .  «إن فيك لخصلتين يحب.ما اهلل الحلم واألناة»تبد الهيس: 
 ت  شة روك اه تن ي  أ  النييب  تن  :هلل رفيـق يحـب الرفـق إن ا»اي ل

 مت ا ت يي. «في األمر كله
  تن ت  شة روك اه تن   أ  النيب  :إن اهلل رفيق يحب الرفـق»اي ل، 

 مس  . «وما ال يعطي على ما سواه ،ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
  تيين ت  شيية روييك اه تن ييي  أ  النيييب  :إن الرفـــق ال يكــون فـــي »ايي ل
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 مس  . «زع من شيء إال شانهـال ينو  ،شيء إال زانه

  تييين جريييير دييين تبيييد اه  اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه  :مـــن »يهيييحل
 مس  . «يحرم الرفق يحرم الخير

  تيين ت  شيية روييك اه تن يي  ا ليي  مسعيي  ر ييحل اه  يهييحل يف ديييي
ومن ولي من أمر  ،الل.م من ولي من أمر أمتي شيأا  فشق علي.م فاشقق عليه»دذا: 
 مس  . «شيأا  فرفق ب.م فارفق بهأمتي 

 :الصدق  ( 

  :  ا ل تعي                                

  )ا ل:  )التحدة                     
  )مد (. 

  تن ادن مسعحد  تن النيب  :فدن الصـدق  ،يكم بالصدقعل»ا ل
وما يزال الرجل يصدق ويتحـرى الصـدق  ،وإن البر ي.دي إلى الجنة ،ي.دي إلى البر

 مت ا ت يي. «يقا  ...حتى يكتب عند اهلل صدّ 

   تيين كعيي  ديين م ليي حيي  خت ييم تيين ر يييحل اه  ،حييييدث حدياييي
  :وإن  ،وقلـ  يـا رسـول اهلل إنمـا أنجـاني اهلل بالصـدق»يف لا   تبح  ... ا ل

 مت ا ت يي. «من توبتي أن ال أحدث إال صدقا  ما بقي  ...

  تييين احلسييين دييين ت يييك رويييك اه تن مييي  اييي ل: ح  ييي  تييين ر يييحل اه
: «فــــدن الصــــدق طمأنينــــة والكــــذب ريبــــة ،دع مــــا يريبــــك إلــــى مــــا ال يريبــــك» 

   الومذل  ا ل حسن   يا.
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  :أي  ،ل اهللرســـو ل :قيـــل»تييين تبيييد اه دييين تمييير  رويييك اه تن مييي  اييي ل
الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسـان نعرفـه 

 «وال حسـد ،وال غـل ،وال بغـي ،ال إةم فيه ،فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي
 ادن م جة    ا س ن دا كإ من ا يامك  ا نذرل.

  تييييييين أيب د ييييييير الصيييييييديا  اييييييي ل: اييييييي ل ر يييييييحل اه: « علـــــــيكم
اديين حبيي   يف  يي ي ي.  أخرجييي  «وهمــا فــي الجنــة... ،فدنــه مــع البــر ،دقبالصــ

 الطرباين تن مع  ية دك ن د حسني ا نذرل  ا يامك.

  تن أيب  عيد اخلدرل  تن النيب  :التاجر الصدوق األمـين »ا ل
 الومذل  ا ل حديب حسن. «مع النبيين والصديقين والش.داء

 :لتدقيق في النقلالتثب  مما يقوله ويحكيه وا د( 

   اييييي ل تعييييي :                    ) اييييي ل:  )اا يييييرا    

                       )ق(. 

   تييين أيب دريييير  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « كفـــى بـــالمرء كـــذبا  أن
 مس  . «يحدث بكل ما سمع

 :مطيب الكال هـ( 

    تيين تييدل ديين حيي  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « ــو اتقــوا النــار ول
 مت ا ت يي. «فمن لم يجد فبكلمة طيبة ،بشق تمرة

 درير  أيب تن   النيب أ  :ت يي. مت ا «صدقة الطيبة والكلمة» ا ل 
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 تين النييب  تبد اه دن تمر  رويك اه تنيي تن  :إن فـي الجنـة »اي ل
فقـال أبـو مالـك األشـعري: لمـن  ،وباطن.ا مـن ظاهرهـا ،باطن.ايرى ظاهرها من  ،غرفة

 «وبات قا ما  والناس نيام ،وأطعم الطعام ،هي يا رسول اهلل؟ قال: لمن أطاب الكالم
 الطرباين  حسني ا يامك  ا نذرل  احل ك      ي.

 :طالقة الوجه و( 

  تييين أيب كر  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « ال تحقـــرن مـــن المعـــروف
 مس  . «ا  ولو أن تلقى أخاك بوجه طلقشيأ

  تن ج در دن تبد اه روك اه تن م  ا ل: اي ل ر يحل اه: « كـل
وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفر  من دلوك في  ،معروف صدقة
 أ د  الومذل  ا ل دذا حديب حسن   يا. «إناء أخيك

  تيين أيب كر  ايي ل: اييي ل ر ييحل اه: «بســمك فـــي وجــه أخيـــك ت
 أ د  ادن حب   يف   ي ي. «صدقة ...

  :أتيــ  رســول اهلل »تيين أيب جييرل ا  يمييك ايي ل فقلــ : يــا رســول اهلل، 
فعلمنــا شــيأا  ينفعنــا اهلل بــه، فقــال: ال تحقــرن مــن المعــروف  ،إنــا قــوم مــن أهــل الباديــة

 إليـــه ووج.ــك أخــاك ولــو أن تكلــم ،ولــو أن تفــر  مــن دلــوك فــي إنـــاء المستســقي ،شــيأا  

 ادييييين حبييييي   يف  ،أ يييييد  أديييييح دا د  الوميييييذل  اييييي ل حسييييين  ييييي يا «منبســـــط ...
   ي ي.

 :الصم  إال عن خير ز( 

   تن أيب درير  تن النيب  :من كـان يـؤمن بـاهلل واليـوم اآلخـر »ا ل
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 مت ا ت يي. «فليقل خيرا  أو ليصم 

  تن الربا  دن ت زب  :أعرابي إلى رسول اهلل جاء »ا ل يا  :فقال
قـال: إن كنـ  أقصـرت الخطبـة لقـد أعرضـ   ،علمني عمال  يدخلني الجنة ،رسول اهلل
وأســـق  ،فـــدن لـــم تطـــق ذلـــك فـــأطعم الجـــا ع ،وفـــك الرقبـــة ،أعتـــق النســـمة ،المســـألة
فدن لم تطق ذلك فكـف لسـانك إال عـن  ،وانه عن المنكر ،وأمر بالمعروف ،ال ممن
 البي هييك يف  ، اديين حبيي   يف  يي ي ي ،أ ييد  ايي ل ا يامييك رج لييي ثهيي ع «خيــر

 الشع . 

    تييين ثحدييي  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: «طـــوبى لمـــن ملـــك لســـانه، 
 الطرباين  حسَّن س ن دا. «وبكى على خطيأته ،ووسعه بيته

  تييين ديييالل دييين احلييي رث ا ييياين  أ  ر يييحل اه  :إن الرجـــل »اييي ل
يكتـب اهلل تعـالى لـه  ،مـا بلغـ  ما كان ي ـن أن تبلـغ ،ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل

ما كان ي ن أن  ،ب.ا رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل
 ايي ل  ،م ليي   الومييذل «يكتــب اهلل لــه ب.ــا ســخطه إلــى يــوم يلقــاه ،تبلــغ مــا بلغــ 
 النس  ك  ادن م جة  ادن حب   يف   ي ي  احل ك    ي  ي  ،حسن   يا
   اوهي الذديب.

  تن مع ك دن جبيإ  :كنـ  مـع النبـي »اي ل فأصـبح   ،فـي سـفر
أخبرنـــي بعمـــل يـــدخلني الجنـــة  ،يـــا رســـول اهلل :فقلـــ  ،يومـــا  قريبـــا  منـــه ونحـــن نســـير

ويباعدني من النار ... ةم قال أال أخبرك بمالك ذلـك كلـه؟ قلـ  بلـى يـا رسـول اهلل، 
إنا لمؤاخذون بما نـتكلم يا نبي اهلل و  :قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قل 

أو قــال علــى  ،وهــل يكــب النــاس فــي النــار علــى وجــوه.م ،بــه؟ قــال: ةكلتــك أمــك
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أ ييد  الومييذل  ايي ل حسيين  يي يا  النسيي  ك  «إال حصــا د ألســنت.م ،منــاخرهم
  ادن م جة.

  :الوفاء ح( 

 ي ل تعيييايي :                             () ل: ي ايي ا   ييد  

                           ) اا را(. 

 :الغضب هلل ط( 

   تن ت يك دين أيب ط لي  :كسـاني رسـول اهلل »اي ل حلـة سـيراء، 
 مت ا ت يي. «فشققت.ا بين نسا ي ،فرأي  الغضب في وج.ه ،فخرج  في.ا

 ر  البيدرل تن أيب مسعحد تهبة دين تمي  :جـاء رجـل إلـى النبـي »اي ل
، فما رأيـ   ،مما يطيل بنا ،من أجل فالن ،إني ألتأخر عن صالة الصب  :فقال

 ،فقال: يـا أي.ـا النـاس ،غضب في موع ة قط أشد مما غضب يومأذ   رسول اهلل 
فـــدن مـــن ورا ـــه الكبيـــر والضـــعيف وذا  ،فـــأيكم أّم النـــاس فليـــوجز ،إن مـــنكم منفـــرين

 مت ا ت يي. «الحاجة

  : قــدم رســول اهلل »تيين ت  شيية روييك اه تن يي  ا ليي وقــد  ،مــن ســفر
 :هتكه وتلون وج.ه وقال فلما رآه رسول اهلل  ،سترت س.وة لي بقرام فيه تماةيل

مت ييا  «أشــد النـاس عـذابا  عنــد اهلل يـوم القيامـة الــذين يضـاهون بخلـق اهلل ،يـا عا شـة
 ت يي.

   :ظن الخير بالمؤمنين ي( 
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 ي ل تعيا :                                   

 )النحر(. 

 :حسن الجوار ك( 

  :  ا ل تع
                         

                           

                   )  النس(. 

 ايي ال: ايي ل ر ييحل اه روييك اه تن ميي   تيين اديين تميير  ت  شيية :« مــا
 مت ا ت يي. «نن  أنه سيورةهزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظ

 اخلااتييك تين أيب اييريا   النييب أ  :واليــوم بــاهلل يــؤمن كــان مــن» ايي ل 
 مت ا ت يي. «فليكرم جاره» يف ر اية البخ رل  «اآلخر فليحسن إلى جاره ...

  تن أاس  اي ل: اي ل ر يحل اه: «ال يـؤمن  ،والـذي نفسـي بيـده
 مس  . «لنفسهعبد حتى يحب لجاره أو ألخيه ما يحب 

  تيييين تبييييد اه ديييين تميييير  روييييك اه تن ميييي  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: 
 «وخيــر الجيــران عنــد اهلل خيــرهم لجــاره ،خيــر األصــحاب عنــد اهلل خيــرهم لصــاحبه»

 احل ك   ا ل   يا ت يك ايرط مسي    ،ادن خاتة  ادن حب   يف   ي ي م 
  أ د  الدارمك.

    تييين  يييعد دييين أيب  اييي  يييحل اه اييي ل: اييي ل ر : « ـــع مـــن أرب
« المرأة الصالحة، والمسكن الواسع والجار الصـال  والمركـب ال.نـيء ... :السعادة
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 احلديب. ادن حب   يف   ي ي  أ د دك ن د   يا.

  تن ا وج دن احل رث  اي ل: اي ل ر يحل اه: « مـن سـعادة المـرء
نييذرل  ا يامييك أ ييد  ايي ل ا  «الجــار الصــال  والمركــب ال.نــيء والمســكن الواســع

 رج لي رج ل الص يا.
  تن أيب كر  ا ل: ا ل ر يحل اه: «إذا طبخـ  مرقـا   ،يـا أبـا ذر

 مس  . «وتعاهد جيرانك ،فأكثر ماءها
   تين أيب درييير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: «ال  ،يــا نســاء المســلمات

 مت ا ت يي. «تحقرن جارة لجارت.ا ولو فرسن شاة
  س  يل جييي رين  ،يييي  ر يييحل اه :تن ييي  ا لييي : ا ييي تييين ت  شييية رويييك اه

 البخ رل. «إلى أقرب.ما منك بابا  »وك  أي م  أددل ا ل: 

 :األمانة ل( 

  :  ا ل تع                                )  النس(. 

  تن حذي ة  :جـاء أهـل نجـران إلـى النبـي »ا ل ابعـث لنـا فقـالوا :
فبعـث أبـا  ،فاستشرف لـه النـاس ،فقال ألبعثن إليكم رجال  أمينا  حق أمين ،رجال  أمينا  

 مت ا ت يي. «عبيدة بن الجراح

  تيين أيب كر :« قــال فضــرب بيــده  ،أال تســتعملني ،يــا رســول اهلل :قلــ
ي وإن.ـا يـوم القيامـة خـز  ،وإن.ـا أمانـة ،إنـك ضـعيف ،يـا أبـا ذر :ةـم قـال ،على منكبـي

 مس  . «وأدى الذي عليه في.ا ،إال من أخذها بحق.ا ،وندامة
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    تييين حذي ييية دييين اليمييي حيييدثن  ر يييحل اه  :اييي ل  حيييديا  ايييد
ـــ  فـــي جـــذر قلـــوب » أاييي  اات ييير ارخييير حيييدثن :  ،رأيييي  أحيييدمه  ـــة نزل أن األمان

 مت ا ت يي. «الرجال ...

   تييين أيب دريييير  تييين ر يييحل اه تيييي: أايييي اييي ل  ييين ححليييي مييين أم
 ،مــا هــن يــا رســول اهلل؟ قــال: الصــالة :قلــ  ،اكفلــوا لــي بســ  أكفــل لكــم الجنــة»

الطييرباين  ايي ل ا نييذرل س يين دا ال  «واللســان ،والــبطن ،والفــر  ،واألمانــة ،والزكــاة
  حسني ا يامك. ،دفل دي
األ امير  و ك تشمإ كإ ،ط تت   : ايإ ، األم اة دك الت  ليم الشرتية 
 ت يييح   يييس  ، اله ويييك ، الع ميييإ ، كيييذل  اليييحايل ،ميييؤينو خل ي ييية  ، النيييحادك
 ح مييإ  ، ا اكييك ، احليي أ ، الصيي    ، ا صيي ك ، السيي   ، أميي  اجلييي  ،الشييحر 
  يي ح   ، متييحيل الحاييم ، ا  ييي ، ط ليي  الع يي  ، مع يي  النيي ل اخليي  ،الييدتح 

 الييذل تسييا األرض  ، الع مييإ ت ييك الصييدا ع ، اخليي ر  ، البيي  ج ،دييي  ا يي ل
  يي ح  الّسيي ،  الع مييإ ت ييك الانيي   ،  ، ا ييؤر  ، احملييدث ، اجملت ييد ،اخلراجييية

  زيير التن ييذ،  ا يوج ،  مع ي  الصيبي    ، مدير دا ر  الصن تة،   زير الت يحيض
يف ال تي ب،  الرجييإ ت ييك أديإ ديتييي،  ا ييرأ  يف ديي  ز ج يي ،  الطبييي   اله د يية، 

 ميين حتيي  يييدا  ،الالفخخة مييدير دار  ، الصيييديل،  ا روييعة،  الشييري ،  األجيي 
 ميييدير  ، ميييدير ال يييراأ ، ميييدير ديييي  ال يييي وة ،كميييدير ا شيييوي ع  ،مييين ا يييدرا 

  يي ح   ، الرجييإ ي  ييك س  ز جتييي ، احمليي مك ، مييدير اسيي  الصييي اة ،ا طييبخ
 الص  ك اليذل يسيمج أخبي ر الني ل حب ي   ، الا  األخب ر ، ااتالمك ،السرّ 

 ليييي د   د ييييذا، و ألم ايييية اييييفهن  ت ييييي      يييي   ،وايييي تم ييييي يف الت  ييييح   ااا
 اإ أ  كار، كرب أ   ار. ، ا ج،  ال خت ح كمة م  م من اك  من  
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 :الورع وترك الشب.ات م( 

    تييين حذي ييية دييين اليمييي  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « فضـــل العلـــم
دك ين د الطيرباين  البياار  اي ل ا نيذرل  «وخيـر ديـنكم الـورع ،خير من فضـل العبـادة

 حسن.

  تييين النعميييي   ديييين دشيييي  روييييك اه تن ميييي  ايييي ل: مسعيييي  ر ييييحل اه 
ن، وبين.مــا مشــتب.ات ال يعلم.ــن كثيــر مــن وإن الحــرام بــيّ  ،نإن الحــالل بــيّ »يهييحل: 

ومـن وقـع فـي الشـب.ات وقـع فـي  ،الناس، فمـن اتقـى الشـب.ات اسـتبرأ لدينـه وعرضـه
ع فيـه، أال وإن لكـل ملـك حمـى، كالراعي يرعى حـول الحمـى يوشـك أن يرتـ  ،الحرام

إذا صــلح  صــل  الجســد   ،أال وإن حمــى اهلل محارمــه، أال وإن فــي الجســد مضــغة
 مت ا ت يي. «أال وهي القلب ،كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله

    تييين النيييحال دييين مسعييي  تييين النييييب  :البـــر حســـن الخلـــق»اييي ل، 
 مس  . «وكره  أن يطلع عليه الناس ،واإلةم ما حاك في نفسك

  تيين  ادصيية ديين معبييد  ايي ل: أتييي  ر ييحل اه،  أايي  أريييد أ  ال 
فــدنوت منــه  ،يــا وابصــة ادنُ »وهيي ل يل:  ،أدا اييي  ً ميين الييرب  اامث سال  ييفل  تنييي

يـا  :فقال لي: يا وابصة أخبرك عما جأ  تسـأل عنـه؟ قلـ  ،حتى مسَّ  ركبتي ركبته
نعــم، فجمــع أصــابعه  :قلــ  ،ةــمجأــ  تســأل عــن البــر واإل :رســول اهلل أخبرنــي، قــال

ة اسـتف  قلبـك، البـر مـا اطمأنـ  بصـالثالث فجعل ينك  ب.ا صـدري ويقـول: يـا وا
وإن  ،وتـردد فـي الصـدر ،واإلةم ما حاك في القلـب ،واطمأن إليه القلب ،إليه النفن

ا ل ا نذرل ر اا أ د دك ين د حسين  اي ل النيح ل حيديب  «أفتاك الناس وأفتوك
 الدارمك يف مسندي م .حسن ر اا أ د   
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  تين أيب ثع بية اخلشيغ  يي  ر يحل اه أخيربين مي  حيييإ يل  :اي ل: ا ي
واإلةـم مـا لـم  ،واطمـأن إليـه القلـب ،البر مـا سـكن  إليـه الـنفن»ا ل:  ، حيرن ت ك

اي ل ا نيذرل ر اا  «وإن أفتـاك المفتـون ،ولم يطمأن إليـه القلـب ،تسكن إليه النفن
 يف الصي يا طيرال منيي  ،ا ياميك ر اا أ يد  الطيرباين اي ل  ،أ يد دك ين د جييد

  رج لي ثه ع. ،من أ لي

  تن أاس  أ  النيب « وجد تمرة في الطريق فقال: لوال أنـي أخـاف
 مت ا ت يي. «أن تكون من الصدقة ألكلت.ا

 ح  يييي  ميييين ر ييييحل اه  :تييين احلسيييين ديييين ت ييييك روييييك اه تن ميييي  ايييي ل
: «ـــ ـــى مـــا ال يريب  ادييين  ،الوميييذل  اييي ل حسييين  ييي يا «كدع مـــا يريبـــك إل

 حب   يف   ي ي  النس  ك.

  تين تطييية ديين تيير   السيعدل  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « ال يبلــغ
احل ك   ا ل  «حتى يدع ما ال بأس به حذرا  لما به بأس ،العبد أن يكون من المتقين

   يا اا ن د   اوهي الذديب. 

  تن أيب أم مية  :سـأل رجـل النبـي »اي ل  مـا اإلةـم؟ قـال: إذا حـاك
في نفسك شيء فدعه، قال فما اإليمان؟ قال: إذا ساءتك سيأتك وسرتك حسنتك 

 ا ل ا نذرل ر اا أ د دك ن د   يا. «فأن  مؤمن

   :توقير العلماء وكبار السن وأهل الفضل ن( 

  :  اييييييييييي ل تعييييييييييي                                   

              
  )الامر(. 
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  تن ج در  أ  النيب مث  ،ك   اميج دي  اليرج   مين ات يك أحيد
 .البخ رل «فدذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ؟أي.ما أكثر أخذا  للقرآن» يهحل:

  تييين ادييين تبييي ل رويييك اه تن مييي  أ  ر يييحل اه  :بركـــة فـــي ال»اييي ل
 اديين حبي   يف  يي ي ي،  ،احليي ك   اي ل  يي يا ت يك اييرط البخي رل «أكـابركم

  ا ل ادن م  ا يف ارداب س ن دا جيد.

  تن تبد اه دن تمر روك اه تن م  يب غ دي النيب  :لـين منـا »ا ل
 احل ك      ي   اوهي الذديب. «ويعرف حق كبيرنا ،من لم يرحم صغيرنا

 تيين تبيي د  ديين الصيي م    أ  ر ييحل اه  :لــين مــن أمتــي »ايي ل
ايي ل ا نييذرل ر اا أ ييد  «ويعــرف لعالمنــا حقــه ،ويــرحم صــغيرنا ،مــن لــم يجــّل كبيرنــا

 دك ن د حسن  ا ل ا يامك ر اا أ د  الطرباين  س ن دا حسن.

  تن تمر  دن اعي  تن أدييي تين جيدا أ  ر يحل اه  :لـين »اي ل
ر اا أ ييد  الوميييذل  أديييح دا د  «رف كبيرنـــاويعــرف شـــ ،منــا مـــن لــم يـــرحم صـــغيرنا

  البخ رل يف األدب ا  رد. ا ل النح ل حديب   يا.

  تيين تبييد اه ديين مسييعحد  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « ِي مــنكم ِنــلِ يَ ل
 مس  . «وإياكم وهيشات األسواق ،ةم الذين يلون.م ةالةا   ،أولوا األحالم والن.ى

  تيين أيب  ييعيد مسيير  ديين جنييدب ل: كنيي  ت ييك ت ييد ر ييحل اه ايي 
  ً وميي  تنعييغ ميين الهييحل سال أ  د نيي  رجيي الً ديي   ،و نيي  أح يي  تنييي ،لالميي

 أ ّن مغ. مت ا ت يي.



 192 

  تيييين أيب مح ييييك  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: « إن مــــن إجــــالل اهلل
وإكــرام  ،وحامــل القـرآن غيــر الغـالي فيــه وال الجـافي عنــه ،إكـرام ذي الشــيبة المسـلم

أدييح دا د  ايي ل النييح ل حييديب حسيين  ايي ل اديين م  ييا  «المقســطذي الســلطان 
 دك ن د جيد.

 :اإليثار والمواساة س( 

   تيين أيب درييير  :جــاء رجــل إلــى النبــي »قــال إنــي مج.ــود،  :فقــال
فقال : والذي بعثك بالحق ما عندي إال ماء، ةم أرسل إلى  ،فأرسل إلى بعض نسا ه

ال والــذي بعثــك بــالحق مــا  :ثــل ذلــكفقالــ  مثــل ذلــك، حتــى قلــن كل.ــن م ،أخــرى
من يضيف هذا الليلة؟ فقـال رجـل مـن األنصـار أنـا  :عندي إال ماء، فقال النبي 

وفي  ،يا رسول اهلل، فانطلق به إلى رحله فقال المرأته: أكرمي ضيف رسول اهلل 
 ،رواية قال المرأته: هل عندك شيء؟ فقال  ال إال قوت صبياني، قال عّللي.م بشيء

وأريه أنا نأكل فقعدوا  ،وإذا دخل ضيفنا فأطفأي السرا  ،أرادوا العشاء فنومي.م وإذا
فقـال: لقـد عجـب اهلل  وأكل الضيف وباتا طاويين، فلما أصـب  غـدا علـى النبـي 

 مت ا ت يي. «من صنيعكما بضيفكما الليلة

   تيييين أيب درييييير  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه :« ــــين كــــافي طعــــام االةن
 مت ا ت يي. «الثالةة كافي األربعةالثالةة وطعام 

  تن أيب  عيد اخلدرل  :بينما نحن في سفر مع النبـي »ا ل،  إذ
 :فقـال رسـول اهلل  ،فجعل يصرف بصره يمينـا  وشـماال   ،جاء رجل على راحلة له

مــن كــان معــه فضــل ظ.ــر فليعــد بــه علــى مــن ال ظ.ــر لــه، ومــن كــان لــه فضــل مــن زاد 
لـه، فـذكر مـن أصـناف المـال مـا ذكـر حتـى رأينـا أنـه ال حـق فليعد به على مـن ال زاد 
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 مس  . «ألحد منا في فضل

  تن أيب مح ك  ا ل: ا ل ر حل اه: « إن األشعريين إذا أرملوا
ةـم  ،فـي ةـوب واحـد ،جمعوا ما كان عنـدهم ،أو قّل طعام عيال.م بالمدينة ،في الغزو

 مت ا ت يي. «وأنا من.مف.م مني  ،اقتسموا بين.م في إناء واحد بالسوية

 :الجود واإلنفاق في وجوه الخير ع( 

  :  ا ل تع                  )ا ل: . ) بف    

                                

               
  ) ا ل: . )البهر       

            ) ا ل: . )البهر           

                          )ا ل: . )احلديد 
                    ،ا ل: . و طر( )الرتد        

             ) ا ل: . )آل تمرا              

                                    

            
  ) ا ل: . )البهر       

                               

                             

        ) ا ل: . )البهر            

                           

   ) ا ل: .)البهر         

          ) آل تمرا(. 
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  تن ادن مسعحد  تن النييب  :رجـل  :ال حسـد إال فـي اةنتـين»اي ل
ورجـل آتــاه اهلل حكمـة ف.ـو يقضـي ب.ــا  ،آتـاه اهلل مـاال  فسـلطه علـى هلكتــه فـي الحـق

 مت ا ت يي. «ويعلم.ا

  تن ادن مسعحد  ا ل: ا ل ر حل اه: « أيكـم مـال وارةـه أحـب
رسول اهلل ما منا أحد إال ماله أحب إليه، قال: فدن ماله ما قدم  إليه من ماله؟ قالوا يا
 البخ رل. «ومال وارةه ما أخر

    تن تيدل دين حي  أ  ر يحل اه  :اتقـوا النـار ولـو بشـق »اي ل
 مت ا ت يي. «تمرة

   تن أيب درير  اي ل: اي ل ر يحل اه: « مـا مـن يـوم يصـب  العبـاد
ويقـول اآلخـر الل.ـم  ،ل أحـدهما الل.ـم أعـط منفقـا  خلفـا  فيقـو  ،زالنـفيه إال ملكـان ينـ
 مت ا ت يي. «أعط ممسكا  تلفا  

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :نفـق يـا ابـن أَ قـال اهلل تعـالى: »ا ل
 مت ا ت يي. «نفق عليكآدم أُ 

 أن رجال  سأل رسـول اهلل » يف احلديب ا ت ا ت ييي  : أي اإلسـالم خيـر؟
 .«وتقرأ السالم على من عرف  ومن لم تعرف ،امقال: تطعم الطع

   تييين أيب أم مييية  يييدل دييين ت يييال  اييي ل ر يييحل اه: « يـــا ابـــن
 ،وال تــالم علــى كفــاف ،وأن تمســكه شــر لــك ،إنــك أن تبــذل الفضــل خيــر لــك ،آدم

 مس  . «واليد العليا خير من اليد السفلى ،وابدأ بمن تعول
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  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه  تيييين تبييييد اه ديييين تميييير  روييييك اه تن ميييي: 
ز، مــا مــن عامــل يعمــل بخصــلة من.ــا رجــاء ةواب.ــا ـأربعــون خصــلة أعالهــا منيحــة العنــ»

 البخ رل.« الجنة ب.اإال أدخله اهلل  ،وتصديق موعدها

  تن أمس   دن  أيب د ر الصيديا رويك اه تن مي  ا لي : اي ل يل ر يحل
: «مت ا ت يي. «ال توكي فيوكى عليك 

 ر  تيييييين أيب درييييييي  أاييييييي مسييييييج ر ييييييحل اه  :مثــــــل البخيــــــل »يهييييييحل
كمثل رجلين علي.ما ُجنَّتان من حديد من ةدي.ما إلى تراقي.ما، فأما المنفق   ،والمنفق

فال ينفق إال سبغ  أو وفرت على جلـده حتـى تخفـي بنانـه وتعفـو أةـره. وأمـا البخيـل 
مت ييا  «ال تتســعفــال يريــد أن ينفــق شــيأا  إال لزقــ  كــل حلقــة مكان.ــا ف.ــو يوســع.ا فــ

 ت يي.

   تيين أيب درييير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « مــن تصــدق بعــدل تمــرة
فـدن اهلل يقبل.ـا بيمينـه ةـم يربي.ـا لصـاحب.ا  ،من كسب طيب، وال يقبل اهلل إال الطيب

 مت ا ت يي. «كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل

 :اإلعرا  عن الجاهلين ف( 

  :  ا ل تع              
  )األتيراال( .          

               )  ال را(. 

 :الطاعة ص( 

 دييك ط تيية اه  ر ييحلي،  ،الط تيية احتيي  : ط تيية مط هيية ليي  مهيييد  دهيييد 
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 ديييك ط تيييية الحالييييدين  ،وييييككا أميييير ضعصيييية وييييال ط تيييية ، ط تييية مهيييييد  دييي  عر ال
  الا أ  األم .  دذا الط ت ع ك     اجبة  أدلت   معر وة.

 :ذميمةالالق خاأل ومن

 :الكذب أ( 

 تيييين اديييين مسييييعحد   ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: « وإن الكــــذب ...
وإن الرجــل ليكــذب حتــى يكتــب  ،وإن الفجــور ي.ــدي إلــى النــار ،ي.ــدي إلــى الفجــور

 مت ا ت يي. «اباند اهلل كذّ ع

  تييين احلسيييين ديييين ت ييييك روييييك اه تن ميييي  ايييي ل: ح  يييي  ميييين ر ييييحل اه
: «ـــا ال يريبـــك ـــا يريبـــك إلـــى م  «والكـــذب ريبـــة ،فـــدن الصـــدق طمأنينـــة ،دع م

 الومذل  ا ل حسن   يا.

 أ  النيب   يف احلديب ا ت ا ت يي  :أربـع مـن كـنَّ فيـه كـان منافقـا  »ا ل
نــ  فيــه خصــلة مــن.ن كانــ  فيــه خصــلة مــن نفــاق حتــى يــدع.ا: إذا خالصــا ، ومــن كا

 .«وإذا خاصم فجر ،وإذا عاهد غدر ،وإذا حدَّث كذب ،ا تمن خان

  تيييين أيب د يييير الصييييديا  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: « ــــاكم ... وإي
 الطيرباين تين  ،ادين حبي   يف  ي ي ي «فدنه مع الفجور وهما في النـار ،والكذب
 امك  ا نذرل. حسني ا ي ،مع  ية

  تن مسر  دن جندب  :كـان رسـول اهلل »اي ل  ممـا يكثـر أن يقـول
وإنـه قـال  ،فيق  عليه ما شـاء اهلل أن يقـ  ،ألصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا
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 ومنخره إلى ،لنا ذات غداة: ... وأما الرجل الذي أتي  عليه يشرشر شدقه إلى قفاه
 .البخ رل «اآلفاق ... تبلغ الكذبة فيكذب بيته من دول يغفدنه الرج ،قفاه وعينه إلى قفاه

  تن ادن تمر روك اه تن م  ا ل: ا ل النيب: « إن من أفرى الفـرى
 البخ رل. «أن يري عينيه ما لم تر

   تيين أيب درييير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « آيــة المنــافق ةــالث: إذا
 ي.مت ا ت ي «وإذا ا تمن خان ،وإذا وعد أخلف ،حدث كذب

  : ما كان من خلـق أبغـض إلـى رسـول اهلل »تن ت  شة روك اه تن   ا ل
  من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخر  من قلبه حتى يعلـم أنـه

أ د  البياار  ادين حبي   يف  ي ي ي  احلي ك    ي  ي   اوهيي  «قد أحدث توبة
 الذديب.

   تن أيب درير  ا ل: ا ل ر يحل اه: « ال يكلم.ـم اهلل يـوم ةالةـة
ول.ــم عــذاب ألــيم: شــي  زان، وملــك كــذاب،  ،وال ين ــر إلــي.م ،وال يــزكي.م ،القيامــة

 مس  . «وعا ل مستكبر

   تييين ئيييا دييين ح يييي  تييين أدييييي تييين جيييدا مع  يييية دييين حييييد  :اييي ل
ــه القــوم »يهييحل:  مسعيي  ر ييحل اه  ــل للــذي يحــدث بالحــديث ليضــحك ب وي

ل  ايي ل دييذا حييديب حسيين  أدييح دا د  أ ييد الومييذ «ويــل لــه ،ويــل لــه ،فيكــذب
  الدارمك  البي هك.

  تيين ح ييي  ديين حيياان  أ  ر ييحل اه  :عــان بالخيــار مــا البيّ »ايي ل
وإن كتمـا وكـذبا فعسـى أن يربحـا  ،نـا بـورك ل.مـا فـي بيع.مـاوبيّ  اقدَّ فـدن َصـ ،لم يفترقا
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ويميي  ر اا  ايي ل ر ييحل اه  كييذل   .مت ييا ت يييي «ويمحقــا بركــة بيع.مــا ،ربحــا  
 .«لبركةلالحلف منفقة للسلعة ممحقة »البخ رل 

  تن رو تيي دين راويج دين م لي  دين الع يال  الارايك األاصي رل  :اي ل
يـا معشـر »ويرأ  الني ل يتبي يعح  وهي ل:  ،س  ا صي ك خرج  مج ر حل اه 

فقــــال: إن  ،ورفعــــوا أعنــــاق.م وأبصــــارهم إليــــه ،فاســــتجابوا لرســــول اهلل  ،التجــــار
الوميذل  اي ل ديذا  «ار يبعثون يوم القيامة فجـارا  إال مـن اتقـى اهلل وبـر وصـدقالتج

 احلي ك    ي  ي  ، ادن م جة  ادن حب   يف  ي ي ي ،حديب حسن   يا
   اوهي الذديب.

  تن تبيد الير ن دين ايبإ  اي ل: مسعي  ر يحل اه  :إن »يهيحل
ولكن.م  ،بلى :هلل البيع؟ قالألين قد أحل ا ،يا رسول اهلل :قالوا ،التجار هم الفجار
  اوهيييي  ،احلييي ك   اييي ل  ييي يا اا ييين د «ويحـــدةون فيكـــذبون ،يحلفـــون فيـــأةمون
 اييي ل ا نيييذرل دك ييين د  ، اييي ل ا ياميييك يف اجملميييج رج ليييي ثهييي ع ،اليييذديب  أ يييد

 جيد.
  تييييين أيب كر  تييييين النييييييب  :ةالةـــــة ال ين ـــــر اهلل إلـــــي.م يـــــوم »اييييي ل

ةــالث مــرات،  قــال فقرأهــا رســول اهلل  ،اب ألــيمول.ــم عــذ ،وال يــزكي.م ،القيامــة
ــا رســول اهلل؟ قــال: المســبل ،خــابوا وخســروا :فقلــ  ــان ،ومــن هــم ي والمنفــق  ،والمن

 مس  . «سلعته بالحلف الكاذب
    تن   م  ا ل: ا ل ر حل اه: « ةالةة ال ين ر اهلل إلي.م يوم

اعته ال يشـتري إال بيمينـه ورجـل جعـل اهلل بضـ ،وعا ـل مسـتكبر ،أشـيمط زان :القيامة
الطييييييرباين يف ال بيييييي   ايييييي ل ا نييييييذرل ر اتييييييي  ييييييت  ئيييييي  يف  «وال يبيــــــع إال بيمينــــــه

  ا ل ا يامك رج لي رج ل الص يا. ،الص يا
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   تن أيب درير  تن النيب  :ةالةـة ال يكلم.ـم اهلل يـوم القيامـة »ا ل
وهـو كـاذب،  يا أعطـرجل حلف على سلعة لقد أعطـي ب.ـا أكثـر ممـ :وال ين ر إلي.م

ورجـل حلـف علــى يمـين كاذبـة بعــد العصـر ليقتطـع ب.ــا مـال رجـل مســلم، ورجـل منــع 
ــم تعمــل يــداك ــوم أمنعــك فضــلي كمــا منعــ  فضــل مــا ل  «فضــل مــاء، فيقــول اهلل الي

 البخ رل  أخرجي البخ رل  مس   دفل    أخر .

  تن أيب  يعيد   وه ي  تبيع ي  داالثية درادي  ،اي ل: ميّر أتيرايب دشي  
ــــاع آخرتــــه »وهيييي ل:  مث د ت يييي ، وييييذكرع كليييي  لر ييييحل اه  ،وهيييي ل ال  اه ب

 ادن حب   يف   ي ي. «بدنياه

  يتع ا ضسفلة ال ذب أمرا : 

:  ا ع  أ  تط يا ل  ي ً ديح ظي در يف معي  :   التورية والمعاريضاألول 
 أ  أ  تط يييا ل  ييي ً حيتميييإ ، ترييييد ديييي معييي  آخييير يتن  ليييي ل نيييي خبيييالال ال ييي در

 تنحل البعيد  ي  ي  السي مج ا عي  الهريي   ،أحدمه  اري   ارخر دعيد :معني 
مــات » ا تبيي در س  الييذدن أ الً  كليي  كميي  يف حييديب أاييس تنييد البخيي رل ايي ل:

وأرجـو أن يكـون  ،قال  أم سليم: هدأت نفسه ؟كيف الغالم  :فقال ،ابن ألبي طلحة
ديين تبيي ل تنييد اديين حبيي   يف .  كميي  يف حييديب ا«وظــن أن.ــا صــادقة ،قــد اســتراح

إلــى النبــي  ،لمــا نزلــ  تبــ  يــدا أبــي ل.ــب جــاءت امــرأة أبــي ل.ــب» يي ي ي ايي ل: 
 وأخاف أن  ،فلما رآها أبو بكر قال يا رسول اهلل إن.ا امرأة بذيأة ،ومعه أبو بكر

يــا أبــا بكــر إن صــاحبك  :فقالــ  ،فجــاءت ،فلــو قمــ ، قــال إن.ــا لــن ترانــي ،تؤذيــك
يـا  :قال  أن  عندي مصدق وانصـرف . فقلـ  ،ا يقول الشعروم ،ال :قال ،هجاني

ـــرك ،رســـول اهلل ـــم ت ـــال ؟ل ـــك يســـترني عن.ـــا بجناحـــه ،ال :ق ـــزل مل ـــم ي .  كمييي  يف «ل
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 ، البايييييحل يف ايييييرت السييييينة ،حيييييديب أايييييس تنيييييد أ يييييد  الوميييييذل يف الشيييييم  إ
  ،إن رجال  من أهل البادية كان اسمه زاهرا  »ا ل:  ،    ي ادن ح ر يف اا  دة

 ،إذا أراد أن يخر  فيج.زه رسول اهلل  ،ال.دية من البادية ي.دي للنبي  كان
وكان رجال   ،يحبه إن زاهرا  باديتنا ونحن حاضروه، وكان النبي  :فقال النبي 

 ،وهــو ال يبصــره ،فاحتضـنه مــن خلفـه ،وهـو يبيــع متاعــه ،يومــا   دميمـا  فأتــاه النبـي 
فجعل ال يـألو مـا ألصـق  ،فعرف النبي  ،من هذا؟ فالتف  ،أرسلني :فقال الرجل

 :يقول من يشتري العبـد؟ فقـال وجعل النبي  ،حين عرفه ظ.ره بصدر النبي 
 ،لكن عند اهلل لس  بكاسد :فقال النبي  ،يا رسول اهلل إذن واهلل تجدني كاسدا  

.  ا عييي ريض جييي  ا  ر   البخييي رل يف األدب «لكـــن عنـــد اهلل أنـــ  غـــال :أو قـــال
 ر   البي هيييك تييين تمييير دييين  ،ن د  ييي يا تييين تميييرا  دييين حصييي ا  يييرد دك ييي

ض يالمعــار فــي إن »اخلطيي ب دك يين د  يي يا أي يي ً أهنميي  روييك اه تن ميي  ايي ال: 
  مل يروع ا. «لمندوحة عن الكذب

ـــاني   اا يييالت دييي   ، ايييحز يف احليييرب:   مـــا يجـــوز مـــن الكـــذب: الث
 معي  روك اه تن ي  حلديب أن ك احن دن  تهبة دن أيب ، د  الا ج  ،الن ل

 : مل أمسعيي ييرخب يف ايك  ممي  يهيحل الني ل سال يف ثيالث»ا لي :  ،تند مسي  
 حييييديب ا ييييرأ   ، حييييديب الرجييييإ امرأتييييي ، اا ييييالت ديييي  النيييي ل ،تعيييغ احلييييرب

اييي ل:  .  تييين جييي در دييين تبيييد اه رويييك اه تن مييي  أ  ر يييحل اه «ز ج ييي 
ييي  مس  ع يييْ  ر  ايييحل  ال َّيييي   ت يييْن أ مْس ييي      مت يييا ت ييييي.  «الحـــرب خدعـــة» د ْنييي   ي ا ييييد  أ ايَّ  

أَيُـَّ.ا النَّاُس َما َيْحِمُلُكـْم َعلَـى َأْن تـَتَـابـَُعوا ِفـي » :   َّك ال َّيا ت   ْيي       َّ   خي ْطا ا يي هاحلا 
ــِذِب َكَمــا يـََتتَــاَبُع اْلَفــَراُم ِفــي النَّــاِر ُكــلُّ اْلَكــِذِب يُ  َث ةَــال َم ِإالّ ْكتَــُب َعلَــى ابْــِن آدَ اْلَك

ِــِه لِيُـْرِضــيَـَ.ا َأْو رَُجــلم َكــَذَب ِفــي َخِديَعــِة َحــْرب  َأْو رَُجــلم   ِخَصــال  رَُجــلم َكــَذَب َعَلــى اْمَرأَت
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نَـُ.َما  ا ل ادن ح ر يف ال يتا:  ر اا أ د.« َكَذَب بـَْيَن اْمَرأَْيِن ُمْسِلَمْيِن لُِيْصِلَ  بـَيـْ
سمنيي  دييح ويميي  ال يسييه   ،ا ييرأ   الرجييإت ييك أ  ا ييراد د ل ييذب يف حييا   ات هييحا)

 ايي ل النييح ل يف اييرت مسيي  :  (أ  أخييذ ميي  ليييس لييي   يي  ،حهيي ً ت يييي أ  ت ي يي 
و  راد ديي يف سظ ي ر اليحد  الحتيد ضي  ال ي يان  سيح  ، كذئ  لي ، أم  كذدي لا جتي 

و ييح  ،أ  أخييذ ميي  ليييس لييي   يي  ،وفميي  ا خ دتيية يف منييج ميي  ت يييي أ  ت ي ي  ،كلي 
ويهيييحل مل أجيييدا يف  ،.  ماييي ل مييي  ت ييييي الن هييية الحاجبييية(ا سييي م  دكةييي اان حييير 

 ما ل م  ت ي   أ  ييدتحد  ل  يرا  وتهيحل سين حي  ض،  ماي ل أخيذ مي   ،السحق
ليس لي أخذا من م     ين ر أاي أخذا،  ما ل أخيذد  مي  لييس  ي  أخيذد  مين 

  أ الدد  د  عر ال.م لي  تن ر أهن  أخذتي،  دذا ويم  دح زا د تن ا هت   

  :إخالف الوعد ب( 

   تيييين أيب درييييير  أ  ر ييييحل اه  :آيــــة المنــــافق ةــــالث إذا »ايييي ل
مت ييا ت يييي. الن يي ق دنيي  ا يي ق  «وإذا ا ــتمن خــان ،وإذا وعــد أخلــف ،حــدث كــذب

، أمي  الن ي ق ليس ا  ق تهييد ، و يح حيران ال ك يرتمإ ال ا  ق ت ذي ، يعغ 
،  الع  ي ك د ه.يف العهيد  و ح ك ر 

 :الفح  وبذاء اللسان  ( 

  تن ت  شية رويك اه تن ي  أ  ر يحل اه  :م.ـال  يـا عا شـة »اي ل ...
البخيي رل.  يف ر اييية مسيي   تن يي  أاييي  «وإيــاك والعنــف والفحــ ... ،عليــك بــالرفق

  :مت يييا  «فـــدن اهلل ال يحـــب الفحـــ  والـــتفح  ... ،... مـــْه يـــا عا شـــة»اييي ل
 ت يي.
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 اه تن يي  أ  ر ييحل اه  تيين ت  شيية روييك  :إن شــر النــاس »ايي ل ...
 مت ا ت يي. «زلة عند اهلل من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشهـمن

 أ  ر ييييحل اه  ،تيييين تييييي ض ديييين  يييي ر اجمل اييييعك  ايييي ل كاع يييييحن يف
،  معيييي  مسيييي   «... وأهــــل النــــار خمســــة ... والشــــن ير الفــــاح  ...»خطبتييييي: 

 اخل ا. الشن    يئ

  أيب اليييدردا  تييين  أ  النييييب  :ـــبغض الفـــاح  »اييي ل ... وإن اهلل ي
  ادن حب   يف   ي ي. ،الومذل  ا ل حسن   يا «البذيء

   تييين أيب دريييير  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: «الحيـــاء مـــن اإليمــــان، 
أ ييد دك يين د رج لييي  «والجفــاء فــي النــار ،واإليمــان فــي الجنــة، والبــذاء مــن الجفــاء

 اديييين حبيييي   يف  يييي ي ي  ،ومييييذل  ايييي ل حسيييين  يييي يا ال ،رجيييي ل الصيييي يا
  احل ك .

  تن ادن مسعحد  ا ل: ا ل ر حل اه: «لين المـؤمن بالطعـان، 
 الومذل  ا ل حديب حسن. «وال البذيّ  ،وال الفاح  ،وال اللعان

 أل كار  ال الن ت    ً. :الثرةرة د( 

  تيين ا ايي   ديين اييعبة  ايي ل: مسعيي  ر ييحل اه  :إن اهلل  »يهييحل
 مت ا ت يي. «وكثرة السؤال ،اعة المالضوإ ،قيل وقال :كره لكم ةالةا  

  تن ج در دن تبد اه روك اه تن م  أ  ر حل اه  :إن من »ا ل
إلي أحاسنكم أخالقا ، وإن أبغضكم  :وأقربكم مني مجلسا  يوم القيامة ،أحبكم إلي
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 الومذل  حّسني. «ن والمتفي.قونالثرةارون والمتشدقو  :وأبعدكم مني يوم القيامة

   تيين أيب درييير  أاييي مسييج النيييب  :إن العبــد ليــتكلم بالكلمــة »يهييحل
 مت ا ت يي. «يزل ب.ا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ،ما يتبين في.ا

 :احتقار المسلم أو المسلمين هـ( 

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :ر ... بحسب امرئ مـن الشـ»ا ل
 مس  . «أن يحقر أخاه المسلم

   :السخرية واالست.زاء بالمسلم و( 

  :  ا ل تع                           

                                 

                             

     )احل راع(. 

 اييي ل: اييي ل ر يييحل اه  نتييين احلسييي :«يفـــت   ،إن المســـت.ز ين بالنـــاس
هلم هلـم، فيجـيء بكربـه وغمـه، فـدذا  :فيقال له ،من الجنةألحدهم في اآلخرة باب 

فيجـيء بكربـه وغمـه،  ،جاءه أغلق دونه، ةم يفت  له باب آخر، فيقال لـه: هلـم هلـم
 حتـى إن أحـدهم ليفـت  لـه بـاب مـن أبـواب ،فدذا جاءه أغلـق دونـه، فمـا يـزال كـذلك

 حسن مر إ. البي هك يف الشع  دك ن د «ياسالجنة فيقال هلم فما يأتيه من اإل

   :إظ.ار الشماتة بالمسلم ز( 

  تن  اث ة دن األ هج  ا ل: ا ل ر يحل اه: « ال ت .ـر الشـماتة
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 الومذل  ا ل حديب حسن. «فيرحمه اهلل ويبتليك ،ألخيك

 :الغدر ح( 

  تيين تبييد اه ديين تميير  روييك اه تن ميي  أ  ر ييحل اه  :أربــع »ايي ل
ومــن كانــ  فيــه خصــلة مــن.ن كــان فيــه خصــلة مــن مــن كــن فيــه كــان منافقــا  خالصــا ، 

 مت ا ت يي. «... وإذا عاهد غدر ... :النفاق حتى يدع.ا

  تييين ادييين مسيييعحد  ادييين تمييير  أايييس  اييي لحا: اييي ل النييييب: « لكـــل
 مت ا ت يي.« هذه غدرة فالن :غادر لواء يوم القيامة يقال

  تيين أيب  يييعيد اخلييدرل  أ  النييييب  :نـــد لكـــل غــادر لـــواء ع»ايي ل
 مس  . «يرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أع م غدرا  من أمير عامة ،إسته يوم القيامة

   تيييين أيب درييييير  تيييين النيييييب  :ةالةــــة أنــــا »قــــال اهلل تعــــالى: ايييي ل
 البخ رل.« خصم.م يوم القيامة: رجل أعطى بي ةم غدر ...

  ً تيين يايييد ديين اييري  ايي ل: رأييي  ت ييي  ت ييك ا نييرب خيطيي  وسييمعتي
 ميي  يف دييذا الصيي ي ة  ،هييحل: ال  اه ميي  تنييدا  ميين كتيي ب اهييرسا سال كتيي ب اهي

وييككا وي يي  أ يين   اادييإ  أاييي   ميين اجلراحيي ع  وي يي : ايي ل ر ييحل اه  ،ونشييرد 
: «فمن أخفر مسـلما  فعليـه لعنـة اهلل  ،يسعى ب.ا أدناهم ،ذمة المسلمين واحدة

 مس  . «يوم القيامة عدال  وال صرفا ...ال يقبل اهلل منه  ،والمال كة والناس أجمعين

   تيين دريييد  تيين النيييب  :نقــض قــوم الع.ــد إال كــان القتــل مــا »ايي ل
 احل ك      ي   اوهي الذديب.« بين.م ...
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  تييين تمييير  دييين احلميييا  اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه  :أيمـــا »يهيييحل
ادين  «قتول كافرا  ةم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان الم ،رجل أّمن رجال  على دمه

 حب   يف   ي ي.

   تين أيب د ير  أ  ر يحل اه  :مـن قتـل نفسـا  معاهـدة بغيــر »اي ل
 يف  «وإن ريــ  الجنــة ليوجــد مــن مســيرة خمســمأة عــام ،حق.ــا لــم يــرح را حــة الجنــة

وإن ريح.ا ليوجد من مسيرة  ،لم يرح را حة الجنة ،من قتل معاهدا  في ع.ده»ر اية 
 حب   يف   ي ي.ادن  «خمسمأة عام

 :المن بالعطية ونحوها من أنواع المعروف ط( 

 يييي ل تعييييا :                                       

 ) البهر(. 

  تيين أيب كر  تيين النيييب  :ةالةــة ال يكلم.ــم اهلل يــوم القيامــة»ايي ل، 
ةــالث  ول.ــم عــذاب ألــيم، قــال فقرأهــا رســول اهلل  ،يــزكي.م وال ،وال ين ــر إلــي.م

 ،والمنــان ،مــن هـم يــا رســول اهلل؟ قـال المســبل ،خـابوا وخســروا :مـرات، قــال أبــو ذر
 مس  . «والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

 دييح يييغ ز ال النعميية تيين  يي حب  ، أميي  يييغ ما  يي     : الحســد ي( 
 لن سي و ك الابطة  دك ج  ا .

  تعيييييييييييي  : اييييييييييي ل                              
  ا ل: . )النس  (              

  )ال  ا(. 
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  تن أاس  أ  النيب  :مت ا ت يي. «... وال تحاسدوا ...»ا ل 

   تيين أيب درييير  أ  ر ييحل اه  :وف عبــد ال يجتمــع فــي جــ»ايي ل
 «مؤمن غبار في سبيل اهلل وفي  ج.نم، وال يجتمع في جوف عبـد اإليمـان والحسـد

 أ د  البي هك  النس  ك  ادن حب   يف   ي ي.

  تييين ويييمر  دييين ثع بييية  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « ال يـــزال النـــاس
 الطرباين دك ن د ا ل تني ا نذرل  ا يامك رج لي ثه ع. «بخير ما لم يتحاسدوا

 ن اليياد  تيي  أ  ر ييحل اه  :ــيكم داء األمــم قــبلكم»ايي ل  :دب إل
الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، أما إني ال أقول تحلق الشعر ولكـن تحلـق 

 البي هك يف الشع   الباار  ا ل ا يامك  ا نذرل س ن دا جيد. «الدين

 أي النــاس قيـل يـا رسـول اهلل »اي ل:  تبيد اه دين تمير  رويك اه تنيي تين
أفضــل؟ قــال كــل مخمــوم القلــب صــدوق اللســان. قــالوا صــدوق اللســان نعرفــه فمــا 

ادين  «وال حسـد ،وال غلّ  ،ال إةم فيه وال بغي ،مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي
 م جة  ا ل ا نذرل  ا يامك س ن دا   يا.

  :الغ  ك( 

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :مت يا  «من غشنا فلين منـا»ا ل
 ت يي.

  تن معهإ دن يس ر  ا ل مسع  ر حل اه  :ما من عبـد »يهحل
 «رم اهلل عليــه الجنــةـه إال حـــوم يمــوت وهــو غــام لرعيتـــيســترعيه اهلل رعيــة فيمــوت يــ

 مت ا ت يي.
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 :الخديعة ل( 

  تييين تبيييد اه دييين مسيييعحد  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « مـــن غشـــنا
 ادن حب   يف   ي ي.« لناروالمكر والخداع في ا ،فلين منا

  تيييين تييييي ض ديييين  يييي ر اجمل اييييعك أ  ر ييييحل اه  ايييي ل كاع يييييحن يف
... ورجل ال يصب  وال يمسـي إال وهـو يخادعـك  :... وأهل النار خمسة»خطبتيي: 

 مس  . «عن أهلك ومالك ...

  تن ادن تمر روك اه تن م  ا ل: ككر رجإ لر يحل اه  خييدا أايي
 مت ا ت يي. «من بايع  فقل ال خالبة»: ر حل اه وه ل  ،يف البيحا

  تيين اديين تميير روييك اه تن ميي  أ  النيييب « مت ييا « ن.ــى عــن الــنج
ال لرلبيية وي يي  دييإ ليخييدا ليي ا  ياييرّا.  ،ت يييي. ايي ل النييح ل: أ  يايييد يف السيي عة

  ا ل ادن اتيبة: أ إ الن   اخلتإ  دح اخلداا.

   :الغضب لغير اهلل م( 

 ريييير  تييين أيب د « أن رجـــال  قـــال للنبـــي  ،أوصـــني قـــال: ال تغضـــب
 البخ رل.« فردد مرارا  قال: ال تغضب

   تييين أيب درييييير  أ  النيييييب  :إنمــــا  ،ةعَ رَ لــــين الشــــديد بالصُّــــ»ايييي ل
 مت ا ت يي. «الشديد من يملك نفسه عند الغضب

  تيين أيب  ييعيد اخلييدرل  ايي ل:  يي ك دنيي  ر ييحل اه   يحميي ً  ييال
أال إن بنـــي آدم خلقـــوا » اييي ن خطيبييي ً ...  كييي   ويمييي  ح  نييي ا يحم يييذ: مث ،العصيير
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ومــن.م ســريع الغضــب  ،أال وإن مــن.م البطــيء الغضــب الســريع الفــيء ،علــى طبقــات
أال وخيــرهم  ،أال وإن مــن.م ســريع الغضــب بطــيء الفــيء ،فتلــك بتلــك ،ســريع الفــيء

وإن الغضــب  وشــرهم ســريع الغضــب بطــيء الفــيء، أال ،بطــيء الغضــب ســريع الفــيء
ــتم إلــى حمــرة عينيــه وانتفــا  أوداجــه ،جمــرة فــي قلــب ابــن آدم فمــن أحــّن  ،أمــا رأي

 الومذل  ا ل حسن   يا. «فليلصق باألر  ،بشيء من ذلك

  تيين اديين تميير روييك اه تن ميي  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه :«مــا مــن جرعــة 
ة  اي ل ا ياميك ادين م جي «ك م.ا عبد ابتغـاء وجـه اهلل  ،أع م عند اهلل من جرعة غيس

 .س ن دا   يا  رج لي ثه ع،  ا ل ا نذرل: ر اتي  ت  ئ  يف الص يا

  :  تييييين ادييييين تبييييي ل رويييييك اه تن مييييي  يف احليييييي تعييييي            

     )  وييككا وع ييحا  ، الع ييح تنييد اا يي    ،ايي ل: الصييرب تنييد الا ي . )وصي
 ل تع يه ً. خ ج    تد د . البخ ر  ،تصم   اه

 :سوء ال ن بالمسلمين ن( 

  :  اييييييي ل تعييييييي                                   

       )ا ل ادن تب ل يف ت س  اريية: هنيك اه ا يؤمن أ  ي ين . )احل راع
 د  ؤمن اراً.

   تييين أيب دريييير أ  ر يييحل اه   :فـــدن ال ـــن  ،إيـــاكم وال ـــن»اييي ل
 مت ا ت يي. «أكذب الحديث

دييإ ينييدب  ،وك يي    ال يين ديي  ؤمن الييذل ظيي درا اخليي   الصييالت ال  ييحز 
سحسي   ال يين ديي،  أميي  ا سيي   اليذل ظيي درا ابييا مرييي  وكاييي  يحز س يي    ال يين 
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دييي  يي  ر اا البخيي رل ميين حييديب ت  شيية روييك اه تن يي  ا ليي : ايي ل ر ييحل اه 
: «  مــن ديننــا الــذي » يف ل يي : « مــا أظــن فالنــا  وفالنــا  يعرفــان مــن ديننــا شــيأا

. اات ييييك كييييالن  ايييي ل ال يييييب ديييين  ييييعد ك ايييي  رج يييي  ميييين ا نيييي وه «نحــــن عليــــه
 البخ رل.

 :ذو الوج.ين س( 

   تين أيب دريير  اي ل: اي ل ر يحل اه: « وتجـدون شـر النــاس ...
 مت ا ت يي. «الء بوجهذا الوج.ين الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤ 

  أ  ا  يييي ً ايييي لحا جلييييدا تبييييد اه ديييين تميييير روييييك اه "تيييين  مييييد ديييين زيييييد
فنقــول ل.ــم بخــالف مــا نــتكلم إذا خرجنــا مــن  ،إنــا نــدخل علــى ســالطيننا»تن ميي : 

 البخ رل. «عندهم قال: كنا نعد هذا نفاقا  على ع.د رسول اهلل 

  تيين تميي ر ديين ي  يير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه :«مــن كــان لــه وج.ــان 
 أدح دا د  ادن حب   يف   ي ي. «كان له يوم القيامة لسانان من نار  ،في الدنيا

 :ال لم ع( 

  تيييين اديييين تميييير روييييك اه تن ميييي  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: « ــــم ال ل
 مت ا ت يي. «ظلمات يوم القيامة

  تييين أيب مح يييك  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « إن اهلل يملـــي لل ـــالم
 مث ارأ:  «لم يفلته فدذا أخذه                              

              )مت ا ت يي.. )دحد 
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  تيييين اديييين تبيييي ل روييييك اه تن ميييي  أ  ر ييييحل اه   دعييييب معيييي كاً س
 مت ا ت يي. « حجاباتق دعوة الم لوم فدنه لين بين.ا وبين اهلل»اليمن وه ل: 

  تيين أيب كر  تيين النيييب  :ويميي  ير يييي تيين ردييي تييا  جييإ أاييي ايي ل
ــنكم محرمــا  فــال ت ــالموا ...» ــا عبــادي إنــي حرمــ  ال لــم علــى نفســي وجعلتــه بي  «ي

 مس  .

   تيين أيب درييير  تيين النيييب  :مــن كانــ  عنــده م لمــة ألخيــه »ايي ل
 ،قبـل أن ال يكـون دينـار وال درهـممـن  ،فليتحللـه منـه اليـوم ،أو من شيء ،من عر 

وإن لــم تكــن لــه حســنات أخــذ مــن  ،إن كــان لــه عمــل صــال  أخــذ منــه بقــدر م لمتــه
 البخ رل. «فحمل عليه ،سيأات صاحبه

   تيين أيب درييير  أ  ر ييحل اه  :ال  ،المســلم أخــو المســلم»ايي ل
ـــا ،وال يخذلـــه ،ي لمـــه  ،درهويشـــير إلـــى صـــ ،وال يحقـــره، التقـــوى ه.نـــا التقـــوى ه.ن

كل المسلم على المسلم حـرام دمـه   ،بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم
 مس  . «وعرضه وماله

   تييين أيب دريييير  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « ـــرد دعـــوت.م ةالةـــة ال ت
ودعوة الم لوم يرفع.ا اهلل فوق الغمام ويفت  ل.ا  ،واإلمام العادل ،الصا م حتى يفطر
أ يييد  الوميييذل  «ب: وعزتـــي ألنصـــرنك ولــو بعـــد حـــينويقـــول الـــر  ،أبــواب الســـماء

  ادن خاتة  ادن حب   يف   ي ي م . ، حسني

  تيين تهبيية ديين تيي مر اجل ييغ  تييين النيييب  :ةالةــة تســـتجاب »ايي ل
 ا ل  ،الطرباين  ا ل ا نذرل دك ن د   يا «الوالد والمسافر والم لوم :دعوت.م
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 ن يايد األزرق  دح ثهة.ا يامك رج لي رج ل الص يا ل  تبد اه د

   تن أيب درير  ا ل: ا ل ر حل اه: «دعوة الم لوم مسـتجابة، 
 اييي ل  ،أ يييد اييي ل ا نيييذرل دك ييين د حسييين «وإن كـــان فـــاجرا  ففجـــوره علـــى نفســـه

 ا يامك س ن دا حسن.

 :مخالفة القول للفعل ف( 

  :  ايييييييييييي ل تعييييييييييييي                                  

              
  ) و يك مين  ، دذا ارية خط ب لبغ س را يإ. )البهر

 ة دهحلييي  يي  ير ارييييسال أ  اه  ييب  اي ل يي  ا رايي  يف آخيي ،اييرا ميين اب نيي    

       لن .  ا ل تعي  :  و  ا  خط د ً  ،  الذل ي عإ وع    ال يعهإسأل
                                           

              )الصم(. 

  تن أ ي مة دين زييد رويك اه تن مي  اي ل: مسعي  ر يحل اه  :يهيحل
فيدور ب.ا كما يدور  ،فتندلق أقتاب بطنه ،قى في النارفيل ،يؤتى بالرجل يوم القيامة»

فيقولــون: أي فــالن مــا شــأنك؟ ألــين كنــ   ،فيجتمــع إليــه أهــل النــار ،الحمــار برحــاه
قد كنـ  آمـركم بـالمعروف وال آتيـه  ،بلى :تأمر بالمعروف وتن.ى عن المنكر؟ فيقول

 مت ا ت يي. «وأن.اكم عن المنكر وآتيه

 ألزدلا اه تبييد جنييدب دين تين ،  النيييب  ي ح ، اه  ر ييحل تين
  :للنـاس كمثـل السـرا  يضـيء   ،مثل الـذي يعلـم النـاس الخيـر وينسـى نفسـه»ا ل

 الطرباين  ا ل ا نذرل س ن دا حسن  ا ل ا يامك رج لي محثهح . «ويحرق نفسه
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 :تزكية النفن إعجابا  ب.ا ص( 

  :  ا ل تع                            )  الن(. 

  َّوه ليي  يل زينيي   ،تين  مييد ديين تميير  دين تطيي   ايي ل : مسييي  ادنيي دي يير
فقـــال  ن.ـــى عـــن هـــذا االســـم، وُســـمي  بـَـــّرة، إن رســـول اهلل »دنييي  أيب  ييي مة: 

اهلل أعلــم بأهــل الِبــر مــنكم، فقــالوا بــَم نســمي.ا؟  ،ال تزكــوا أنفســكم :رســول اهلل 
 مس  . «زينبفقال: سموها 

دييإ يهصييد من يي   ، التاكييية ا ذمحميية دييك الييي ت ييح  لايي  ح جيية مشيير تة 
أل  ،ال خيير النيي ت  تيين اات يي ب ديي لن س، أميي  ميي  ي ييح  من يي  حل جيية مشيير تة

 و ك ج  ا   من  : ،أارد  الشرا

 ألهنييي  ممييي  يهت ييييي مهييي ن  ؛أمييير دتب يا ييي   الت يييدث ئييي  أ  ت يييح  مييين اييييب
جـاء ةالةـة »تنيد البخي رل اي ل:  ارخير ، ك يديب أايس النبح  يف الداي  أ  

فلما أخبـروا كـأن.م  ،يسألون عن عبادة النبي  ،رهط إلى بيوت أزوا  النبي 
قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،  ،تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي 

 ،وم الـدهر وال أفطـروأنـا أصـ :وقال آخـر ،أما أنا فدني أصلي الليل أبدا   :قال أحدهم
فقال أنتم الذين  ،أنا أعتزل النساء فال أتزو  أبدا ، فجاء رسول اهلل  :وقال آخر

وأصـلي  ،ولكنـي أصـوم وأفطـر ،أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم لـه ،قلتم كذا وكذا
 ك ييديب أيب درييير   .«فمــن رغــب عــن ســنتي فلــين منــي ،وأتــزو  النســاء ،وأرقــد
 أنـا » يف ر ايية تنيد مسي    «أنـا سـيد القـوم يـوم القيامـة»  يي ا ت ا ت ييي  ل

،  حيييديب أيب  يييعيد تنيييد «أنـــا ســـيد النـــاس يـــوم القيامـــة ،ســـيد النـــاس يـــوم القيامـــة
ــا » : دييذا حييديب حسيين  يي يا ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  :الومييذل  ايي ل أن



 119 

يومأـذ سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر، وبيدي لواء الحمد وال فخـر، ومـا مـن نبـي 
.  حديب «آدم فمن سواه إال تح  لوا ي، وأنا أول من تنشق عنه األر  وال فخر

 ،أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة» :أيب درير  تنيد مسي   اي ل: اي ل ر يحل اه 
،  حييديب  اث يية ديين األ ييهج «وأول شــافع وأول مشــفع ،وأول مــن ينشــق عنــه القبــر

ن اهلل اصــطفى كنانــة مــن ولــد إ»يهييحل:  تنييد مسيي   يهييحل: مسعيي  ر ييحل اه 
واصـطفاني مـن  ،واصطفى من قري  بني هاشم ،واصطفى قريشا  من كنانة ،إسماعيل
 .«بني هاشم

 أل  تنيييدا  ؛أ  ت يييح  مييين تييي مل يرييييد ئييي  ترليييي  النييي ل يف األخيييذ تنيييي
  ، ال ت ييي خراً ت يييك لييي ا ،ت ميي ً يييير  أ  النييي ل  تيي جح  سلييييي، ال ست  دييي ً دن سييي

 ولقــد علــم أصــحاب رســول اهلل»ن مسييعحد ا ت ييا ت يييي ايي ل: كميي  يف حييديب اديي
 زاد  «ولــو أعلــم أن أحــدا  أعلــم بــه منــي لرحلــ  إليــه ،أنــي أعلم.ــم بكتــاب اهلل

 ميي  أايي  خبيي د .  ايي ل النييح ل يف اييرت مسيي  : س   ،دعييد د تيي ب اه ،البخيي رل
الصييي  دة مل ين ييير ا ايييحل ادييين مسيييعحد.  كمييي  يف حيييديب أيب الط ييييإ تييي مر دييين 

ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ولــن تســألوا »ايي ن وهيي ل:  مسعيي  ت ييي ً  : اث يية ايي ل
وأحلـوا قـوم.م  ،من الـذين بـدلوا نعمـة اهلل كفـرا   :فقال ،فقام ابن الكواء ،بعدي مثلي

وهـم  ،دار البوار؟ قال منافقو قري ، قال فمن الـذين ضـل سـعي.م فـي الحيـاة الـدنيا
أخرجيي احلي ك   اي ل ديذا  «هل حـروراء.يحسبون أن.م يحسنون صنعا؟ قال من.م أ

ذا كييي   ت يييك مسيييمج مييين يب ت يييك دييييديييييح   ا. يرجييييحيييديب  ييي يا تييي ل  مل خي
 الص  دة.

  أ  ييييدوج تييين ا سيييي ايييراً كمييي  يف حيييديب أيب تبيييد الييير ن تبيييد اه دييين
حــين  أن عثمــان » دييح ميين كبيي ر التيي دع   ،حبييي  ديين رديعيية تنييد البخيي رل
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لسـتم أ شـدكم اهلل وال أنشـد إال أصـحاب النبـي وقال: أن ،أشرف علي.م ،حوصر
قـال: مـن حفـر رومـة فلـه الجنـة فحفرت.ـا، ألسـتم تعلمـون  تعلمون أن رسـول اهلل 

.  كيالن «قال فصدقوه بما قال ،أنه قال من ج.ز جي  العسرة فله الجنة فج.زت.م
 .تام   دذا ك   ت ك مسمج من الص  دة   داحا  مل يعد ا تاكية مذمحمة

   يييدوج تيين ا سييي ورييية أ  ايي ح . كميي  يف حييديب  ييعد أ  ا ت ييا
 مـع النبـي  مـى بسـ.م فـي سـبيل اهلل، وكنـا نغـزوإني ألول العـرب ر »ت يي يهحل: 

حتى إن أحدنا ليضـع كمـا يضـع البعيـر أو الشـاة مـا لـه  ،وما لنا طعام إال ورق الشجر
ل عملي. وكانوا لقد خب  إذا  وض ،ةم أصبح  بنو أسد تعزرني على اإلسالم ،خلط

 .«وشوا به إلى عمر قالوا ال يحسن الصالة

 :  الش  والبخل ق( 

  :  اييي ل تعييي                              )التاييي دن( .
  ل: ي ا                                       

 

 )ال يإ(. 

  تيين جيي در  أ  ر ييحل اه  :فــدن الشــ   ،... واتقــوا الشــ »ايي ل
ـــك مـــن كـــان قـــبلكم ـــى أن ســـفكوا دمـــاءهم واســـتحلوا محـــارم.م ،أهل  «حمل.ـــم عل

 مس  .

  تن أايس رويك اه تنيي أ  النييب  :الل.ـم إنـي أعـوذ بـك »كي   يهيحل
 مس  . «من البخل ...

   تيين أيب درييير  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: «  شــر مــا فــي الرجــل شــ
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 أ د  أدح دا د  ادن حب   يف   ي ي. «وجبن خالع ،هالع

   تيييين أيب درييييير  ايييي ل: ايييي ل ر ييييحل اه: «  وال يجتمــــع شــــ ...
 أ د  ادن حب   يف   ي ي،  احل ك . «وإيمان في قلب عبد أبدا  

 : الت.اجر والتدابر ر( 

  تيين أاييس  :وال تحاســدوا ،وال تباغضــوا ،وال تــدابروا ،عواال تقــاط»ايي ل، 
 .مت ا ت يي «وال يحل لمسلم أن ي.جر أخاه فوق ةالث ،وكونوا عباد اهلل إخوانا  

   تين أيب درييير  اي ل: ايي ل ر ييحل اه: « تعـر  األعمــال فــي كــل
إال  ،فيغفر اهلل عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ ال يشرك باهلل شيأا   ،اةنين وخمين

 .مس   «فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا ،مرؤ كان  بينه وبين أخيه شحناءا

  تيين أيب أيييحب  أ  ر ييحل اه  :ال يحــل لمســلم أن ي.جــر »ايي ل
 .«بالسالم يبدأ الذي وخيرهما ،هذا يلتقيان فيعر  هذا ويعر  ،أخاه فوق ةالث ليال

ايييي أمييير أ هيييد  يييا تييين ر يييحل اه ، وجييي  ا ح ا  ييير سكا كييي   ه و ييي 
  حا. ِّ ئ ر الاالثة الذين خا 

 :السب واللعن م( 

 ايييحز لعييين أ ييي  ب األ  ييي ال  ،ن ا صيييح  حيييران دكةييي ا ا سييي م ْعيييل   
لعيييييين اه الي ييييييحد  ،لعيييييين اه ال يييييي ورين ،كهحليييييي  لعيييييين اه ال يييييي     ،ا ذمحميييييية
   . سح كل  ،لعن اه ا صحرين ،لعن اه ال   ه  ، النص ر 
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حيديب أيب زييد ث دي  دين ال ي     ،رمي لعين ميؤمن دعينيي األدلة ت ك حت 
مت ييا  «... ولعــن المــؤمن كقتلــه» :ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  ،األاصيي رل 

ال يكـون اللعـانون » :اي ل: اي ل ر يحل اه  ت يي.  حيديب أيب اليدردا  
ايي ل: اييي ل  مسيي  .  حييديب اديين مسييعحد  «وال شــ.داء يــوم القيامــة ،شــفعاء

مت يا ت ييي.  حيديب تبيد اه دين  «باب المسلم فسوق ...س» :ر حل اه 
إن مــن أكبــر الكبــا ر أن يلعــن » ايي ل: ر ييحل اه  أ  روييك اه تن ميي  تميير 

أبـا  الرجـل يسـب :يا رسـول اهلل وكيـف يلعـن الرجـل والديـه؟ قـال :قيل ،الرجل والديه
تم مــن الكبــا ر شــ» يف ل يي  مسيي     البخيي رل. «ويســب أمــه ،الرجــل فيســب أبــاه

الرجــل والديــه، قــالوا يــا رســول اهلل وهــل يشــتم الرجــل والديــه، قــال: نعــم، يســب أبــا 
 «.فيسب ُأمَّه همَّ الرجل فيسب أباه، ويسب أُ 

 حلي تع  : ي  ايومن أدلت  ، أم  جحاز لعن من اتص حا دص  ع معينة 

                         

                ) احلي:  .)ا   د      

   )احلي: .  األحزاب              )  احلي تع  : . )النس 
            ) احلي: . )آل تمرا           

    )احلي: . )دحد                   ) البهر(. 
لعن اهلل » : من السنة حديب ت  شة روك اه تن  ا ل : ا ل ر حل اه 

 مت ا ت يي.  حديب تمر  «ساجداتخذوا قبور أنبيا .م م ،الي.ود والنصارى
حرم  علي.م الشحوم فجملوها  ،لعن اهلل الي.ود» :ا ل: ا ل ر حل اه 

لعن » :ا ل: ا ل ر حل اه  مت ا ت يي.  حديب أيب درير   «فباعوها
مت ا ت يي.  «ويسرق الحبل فتقطع يده ،يسرق البيضة فتقطع يده ،اهلل السارق
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 ،والمستوصلة ،الواصلة لعن النبي "م  ا ل:  حديب ادن تمر روك اه تن 
 مت ا ت يي.  حديب ادن تب ل روك اه تن م  ا ل:« والمستوشمة ،والواشمة

والمتشب.ات من النساء  ،المتشب.ين من الرجال بالنساء لعن رسول اهلل »
والمترجالت  ،المخنثين من الرجال لعن النبي » يف ر اية تني أي ً   «بالرجال
البخ رل.  حديب ادن تمر روك اه  «وقال أخرجوهم من بيوتكم ،ساءمن الن

البخ رل.  تني أي ً  أ   «من مثل بالحيوان لعن رسول اهلل »تن م  ا ل: 
مس  .  حديب  «لعن اهلل من اتخذ شيأا  فيه الروح غرضا  »ا ل:  ر حل اه 
وقال هم  ،هديهوشا ،وكاتبه ،وموكله ،آكل الربا لعن رسول اهلل »ج در ا ل: 

 مس  . «سواء

 :الجرأة على ارتكاب محقرات الذنوب ت( 

  تييين  يييي إ ديييين  يييعد  أ  ر ييييحل اه  :إيــــاكم ومحقــــرات »ايييي ل
 ،كمثــل قــوم نزلــوا بطــن واد، فجــاء ذا بعــود  ،فدنمــا مثــل محقــرات الــذنوب ،الــذنوب

ذ وإن محقـرات الـذنوب متـى يؤخـ ،حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم ،وجاء ذا بعود
أ ييد  ايي ل ا ياميييك رج لييي رجيي ل الصيي يا  ايي ل ا نيييذرل  «ب.ــا صــاحب.ا ت.لكــه

 ر اتي  ت  ئ  يف الص يا.

 تن ييي  أ  ر يييحل اه تييين ت  شييية رويييك اه   :ـــاك ومحقـــرات »اييي ل إي
 ،النسيي  ك  اديين م جيية  اديين حبيي   يف  يي ي ي «فــدن ل.ــا مــن اهلل طالبــا   ،الــذنوب
 رج لي ثه ع. ا ل ا يامك س ن دا   يا  ، أ د

  تييين أايييس  :ـــنكم مـــن »اييي ل إنكـــم لتعملـــون أعمـــاال  هـــي أدق فـــي أعي
 البخ رل. «من الموبقات إن كنا لنعدها على ع.د النبي  ،الشعر
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 :مطل الغني لحق يطلبه صاحبه ث( 

  :  ا ل تع                             هر ()الب. 

   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :وإذا أتبـع  ،مطـل الغنـي ظلـم»اي ل
 مت ا ت يي. «أحدكم على مليء فليتبع

  تن الشريد دن  يحيد الاه يك  أ  ر يحل اه  :لـّي الواجـد »اي ل
    ي   اوهيي اليذديب  ، احل ك  ،ادن حب   يف   ي ي «رضه وعقوبتهيحل ع

 ادن م جة. أ د  النس  ك  أدح دا د   

  تييين أيب كر  أ  النييييب  :ةالةـــة يحـــب.م اهلل وةالةـــة يبغضـــ.م »اييي ل
ـــة الـــذين يبغضـــ.م اهلل: الشـــي  الزانـــي»ويييذكر احليييديب س  أ  اييي ل:  «اهلل  ،والثالة

 احل ك   ،ادن خاتة  ادن حب   يف   ي ي م  «والغني ال لوم ،والفقير المختال
 ومذل.    ي   اوهي الذديب  أ د  النس  ك  ال

 :سوء الجوار ذ( 

   تن أيب درير  أ  النيب  :واهلل  ،واهلل ال يـؤمن ،واهلل ال يؤمن»ا ل
ــأمن جــاره بوا قــه :قيــل ،ال يــؤمن ــا رســول اهلل؟ قــال: الــذي ال ي مت ييا ت يييي.  «مــن ي

 . ر اا البخ رل أي  ً تن أيب اريا ال عيب 

   تيين أيب درييير  أ  ر ييحل اه  :ن بــاهلل واليــوم مــن كــان يــؤم»ايي ل
 مت ا ت يي. «اآلخر فال يؤذ جاره ...

   تيين أيب درييير  أ  النيييب  :الل.ــم إنــي أعــوذ بــك مــن »كيي   يهييحل
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ــة يتحــول ،جــار الســوء فــي دار المقامــة  ،اديين حبيي   يف  يي ي ي «فــدن جــار البادي
  النس  ك  البخ رل يف األدب ا  رد  احل ك .

   تن أيب درير  :رسول اهلل جاء رجل إلى »ا ل فقال  ،يشكو جاره
 قــال: اذهــب فــاطرح متاعــك فــي الطريــق،لــه: اذهــب فاصــبر، فأتــاه مــرتين أو ةالةــا  ف

فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه فعل اهلل به  ،ففعل
فقـال: ارجـع فدنـك لـن تـرى منـي شـيأا   ،فجـاء إليـه جـاره ،وفعل، وبعض.م يدعو عليه

  احل ك   البخ رل يف األدب ا  رد  أدح دا د. ،ادن حب   يف   ي ي «تكرهه

   تن أيب درير  :يا رسول اهلل إن فالنـة يـذكر مـن كثـرة  :قال رجل»اي ل
قـال: هـي فـي النـار ...  ،غير أن.ا تؤذي جيران.ا بلسان.ا ،صالت.ا وصدقت.ا وصيام.ا

دييين حبييي   يف  ييي ي ي  اييي ل ا ياميييك رج ليييي ثهييي ع،  ا ،أ يييد  البييياار «احليييديب
  احل ك   ا ل   يا اا ن د  ادن أيب ايبة دك ن د ا ل تني ا نذرل   يا.

    تييين  يييعد دييين أيب  اييي  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: « ـــع مـــن أرب
 ،والمركـــب الســـوء ،والمـــرأة الســـوء ،الجـــار الســـوء :الســـعادة ... وأربـــع مـــن الشـــقاء

 د   يا.ادن حب   يف   ي ي  أ د دك ن  «والمسكن الضيق

 :الخيانة  ( 

  :  ايي ل تعيي                 )ايي ل تعيي  : . )األا يي ل        

            )األا  ل(. 

  اييييعك أ  ر ييييحل اه تيييين تييييي ض ديييين  يييي ر اجمل  ايييي ل كاع يييييحن يف
... والخا ن الـذي ال يخفـى لـه طمـع وإن دق إال  :... وأهل النار خمسة»خطبتيي: 
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 مس  . «خانه ...

   تييييين أيب دريييييير  اييييي ل: اييييي ل ر يييييحل اه: «األمانـــــة إذا ضـــــّيع  
إذا أســند األمــر إلــى غيــر أهلــه فــانت ر  :كيــف إضــاعت.ا؟ قــال  :قــال ،فــانت ر الســاعة

 البخ رل. «اعةالس

   تيييين أيب درييييير  أ  ر ييييحل اه  :إذا  :آيــــة المنــــافق ةــــالث»ايييي ل
 مت ا ت يي. «وإذا ا تمن خان ،وإذا وعد أخلف ،حدث كذب

   تن أيب درير  ا ل ك   ر حل اه  :الل.م إني أعـوذ بـك »يهحل
دا د  أدح «وأعوذ بك من الخيانة فدن.ا بأس  البطانة ، فدنه بأن الضجيعمن الجوع

 .  يا س ن دا الري ض يف  ا ل ، النس  ك  ادن م جة  احل ك      ي

   تن أيب درير  ا ل: ا ل ر حل اه   أنـا ةالـث »: يهحل اه تعي
أدييح دا د  «فــدذا خــان خرجــ  مــن بين.مــا ،الشــريكين مــا لــم يخــن أحــدهما صــاحبه

  احل ك      ي   اوهي الذديب.

 :الغيبة والب.   ( 
دييك ككيير  أخيي   ضيي  ويييي مميي  ي ييرا وييك  مل ي يين ويييي و ييح الب يي  الايبيية  

  كالمه  حران  األدلة ت ك دذا:

  :  اييييييي ل تعييييييي                                

                                      )احل يييييييييييييييييييييييييييييراع( .
  ا ل:              )  اله(. 
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   تن أيب درير  أ  ر حل اه  :اهلل  :أتدرون ما الغيبـة؟ قـالوا»ا ل
؟ أفرأيــ  إن كــان فــي أخــي مــا أقــول :ورســوله أعلــم قــال: ذكــرك أخــاك بمــا يكــره، قيــل

 مس  . «ما تقول فقد ب.ّتهوإن لم يكن فيه  ،قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته

   تيين أيب درييير  أ  ر ييحل اه  :كــل المســلم علــى المســلم »ايي ل
 مس  . «حرام دمه وعرضه وماله

   تيين أيب د يير  أ  ر ييحل اه  :ايي ل يف خطبتييي يف ح يية الييحداا
فــي شــ.ركم  ،كحرمــة يــومكم هــذا  ،إن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم»
 مت ا ت يي. «أال هل بلغ  ،في بلدكم هذا ،هذا

  تييييين ت  شييييية رويييييك اه تن ييييي  ا لييييي : اييييي ل ر يييييحل اه  :أل ييييي  دي
تـدرون أربـى الربــا عنـد اهلل؟ قــالوا: اهلل ورسـوله أعلـم، قــال: فـدن أربــى الربـا عنــد اهلل »

ـــْؤُذوَن اْلُمـــْؤِمِنيَن  :ةـــم قـــرأ رســـول اهلل  ،اســـتحالل عـــر  امـــرئ مســـلم َوالَّـــِذيَن يـُ
َقـــِد اْحَتَمُلـــوا بـُْ.َتانـــا  َوِإْةمـــا  مُِّبينـــا  َواْلُمْؤِمَنـــ ـــِر َمـــا اْكَتَســـُبوا فـَ  اييي ل  ،أديييح يع يييك «اِت ِبَغْي

 ا نذرل  ا يامك ر اتي ر ا  الص يا.

  مس ا الايبة حران لهحلي تع  :             

 ) احلي: . )ا ؤمنح                         

                             

        )ينباك ل مس   أ  يذب تن ترض أخيي د  ر . )األاع ن 
المسلم أخو المسلم ال »حلديب أيب درير  تند مس    ،س  ا تط االاي  

 الذل ال يذب  دح ا در ت ك كل  ي ح  خ كاًل.  «ي لمه وال يخذله ...
 أ  ر حل اه  ، ا ل ا يامك س ن دا حسن ، حلديب ج در تند أيب دا د
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فيه وينتق   ،ما من مسلم يخذل امرءا  مسلما  في موضع تنت.ك فيه حرمته»ا ل: 
يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما  في  ،إال خذله اهلل في موطن ،من عرضه

إال نصره اهلل في موطن يحب  ،وينت.ك فيه من حرمته ،موضع ينتق  فيه من عرضه
 تمرا  دن  ، أاس ، أمس   دن  يايد ، ألح ديب أيب الدردا  «فيه نصرته

 الباض يف اه.  اد أار   اد مرع ك    يف د ب احل  ، أيب درير  ،حص 
تندم  كب تن ترض أخيي كع  دن م ل ، و ك  مع كاً  ر حل اه 

ا ل من حديب طحيإ لي يف  ،احلديب ا ت ا ت يي تن كع  دن م ل  
ما فعل كعب بن » دح ج لس يف الهحن دتبح :  ،ا ل النيب  ،اصة تحدتي

داه والن ر في عطفيه فقال مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول اهلل حبسه بر 
 ،واهلل يا رسول اهلل ما علمنا عليه إال خيرا   ،بأن ما قل  :له معاذ بن جبل 
 .«فسك  رسول اهلل 

 اد أد ت الع م   الايبة لستة أ ب ب ديك اليت   ،  اال يتع اة ت يك تايي   
در ا ن ر،  اال ت ت  ،  حتذير ا س م  من الشر  دح من النصيي ة،  ككير اجملي 

 أكاييير دييذا األ يييب ب )د سييهي أ  ددتتييي،  التعرييييم. ايي ل النيييح ل يف األككيي ر: 
 دال   يي  ظي در  ميين األح ديييب الصيي ي ة ) : ايي ل ( ميج ت ييك جييحاز الايبية ئيي 

 كرر دذا ا عي  يف الريي ض  ككير دعيض األدلية. كمي  ككردي  الصينع ين  (ا ش حر 
دعيييض الع مييي   يسيييتا  مييين اييي ل )يف  يييبإ السيييالن.  اييي ل الهيييرايف يف اليييذخ  : 

الايبة مخس  يحر  ككير النصيي ة،  اجليرت  التعيديإ يف الشي حد  الير ا ،  ا ع ين 
د ل سييحق،  أرديي ب البييدا  التصيي ايم ا  يي ة،  سكا كيي   اله  ييإ  ا هييحل لييي الايبيية 

 .(اد  با  م  الع   د  ات ب دي

 :النميمة (ظ 
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  :  ا ل تع              ) (. 

  تييين حذي ييية  اييي ل: اييي ل ر يييحل اه: «ـــة نمـــام ـــدخل الجن  «ال ي
 مت ا ت يي.

   أن رســـول اهلل »تييين ادييين تبييي ل رويييك اه تن مييي  :مـــر بقبـــرين فقـــال
 ،أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ،وما يعذبان في كبير! بلى إنه كبير ،إن.ما يعذبان

 ت يي. مت ا «وأما اآلخر فكان ال يستتر من بوله

 :قطيعة الرحم  ( 

  :  ا ل تع                     

                              
  ا ل: . ) مد(                       

                             
  )الرتد(. 

   تيين أيب  مييد جبيي  ديين مطعيي  أ  ر ييحل اه  :ال يــدخل »ايي ل
 مت ا ت يي. «قاطع الجنة

  تيين أيب تبييد اليير ن تبييد اه ديين مسييعحد  أ  ر ييحل اه  :ايي ل
قام  الرحم فقال : هذا مقام العا ـذ بـك  ،إن اهلل خلق الخلق حتى إذا فر  من.م»

 :وأقطـع مـن قطعـك؟ قالـ  ،من القطيعـة، قـال نعـم أمـا ترضـين أن أصـل مـن وصـلك
 مت ا ت يي. «فذلك لك :قال ،بلى
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 النييييييييب  البخييييييي رل يف  ييييييي ي ي أ   أخيييييييرأ  :لـــــــين الواصـــــــل »اييييييي ل
 .«ولكن الواصل الذي إذا َقطع  رحمه وصل.ا بالمكاف؟،

  تيين ت  شيية روييك اه تن يي  ا ليي : ايي ل ر ييحل اه: « الــرحم معلقــة
 مت ا ت يي. «ومن قطعني قطعه اهلل ،بالعرم تقول: من وصلني وصله اهلل

 :الرياء والتسميع (ال 

صد روك الن ل تند سيه ا الهردة، و يح مين أتمي ل اله ي  ال االري   دح  
من أتم ل ال س    ال  ي  ر اجليحارت،  حهيهتيي أايي الهصيد مين الهيحل أ  ال عيإ، 

أل  ،الرييي   دييدالً ميين أ  ت ييح  الهرديية ه ت ييح  ل نيي ل، ويي لهحل أ  العمييإو ييك 
يس دييح ليسيي  دييك الرييي    سمنيي  دييك   ييي،  الرييي   دييح تيي  الهصييد،  ليي ،الهييرب

ا هصحد، سك ا هصحد دح روك الن ل. وككا كي   الهصيد مشيوك ً دي  اه  الني ل  
 ك ا  الهردة حرام ً،  أاد من دذا سكا ك ا  خ لصة ل ن ل د   اه.

 تهييييد الرييي   ديي لهرب ألاييي يف ل ديي  ال ي ييح  رييي  ،  كليي  كييكجرا  تهييد  
 لي  ديذا، أمي  اييد رويك أ  الت ميإ د ل بي ل ا بي ت  ،ديج ت ك مرأ  مين الني ل

 الن ل وإلخراأ ا ه  د األخر  كمن يهصد ا ن وج يف احل .

 الهيييرب ايييد ت يييح  مييين العبييي داع  ايييد ت يييح  مييين ل دييي ، و ليييذل يطييييإ  
السي حد لي اا الني ل ميرا ،  اليذل يتصيدق لي اا الني ل ميرا ،  اليذل ا ديد ليي اا 

اليذل ي هيك   وير  ل سي  الن ل مرا ،  الذل ي ت  مه الً ليه ل ت مل مرا ،   
ست يي ب النيي ل مييرا ،  الييذل خيطيي  ليهيي ل خطييي  مييرا ،  الييذل ي ييبس مراعيية 
ليهيي ل زادييد مييرا ،  الييذل يطيييإ حليتييي  يشييمر ثحدييي ليهيي ل  يي ح   يينة ميييرا ، 
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حال  اليييذل ييييدا ن ت يييك أكيييإ العيييدل ليهييي ل متهشيييم ميييرا ،  اليييذل ييييدتح األلييي
خ ايييج ميييرا ،  اليييذل يرويييج  يف مشييييتي ليهييي ل ليهييي ل جيييحاد ميييرا ،  اليييذل يطيييفطئ

 حتي د لهرآ  ليالً ليسيمج ج اايي ميرا ،  مين  يإ مصي   ً  يا اً  حير  ت يك 
 أ  يراا الن ل و وحا مرا .

مين الريي  ، ديإ س  األتي  األل ي  ا  حايي، ويي  سن يف زم   ال يست ي   
ن  ا  ح   ااعي  أح  ميي.  اليدليإ ت يك أاني  يف الامي   اليذل ال يسيت ي  وييي مي

ظ ييحر االاييس الييرب د الييذين أخييرب تيين   الصيي دق ا صييد ق، وهييد أخييرأ  ،الرييي  
ا  احل يييي  الوميييذل يف النيييحادر  أديييح اعيييي  يف احل يييية يالادييييدل  الصييي ك يف ال نييي

اي ل: اي ل ر يحل اه  تين أايس  ،دك ن د اي ل تنيي احلي ك : ال أت ي  ليي ت ية
: «ك الزمان فليتعوذ باهلل من فمن أدرك ذل ،يكون في آخر الزمان ديدان القراء

الشيطان الرجيم ومن.م، وهم األنتنون، ةم ي .ر قالنن البرود فال يستحيا يومأذ من 
والمتمسـك يومأـذ بدينـه كالقـابض علـى جمـرة، والمتمسـك بدينـه أجـره كـأجر  ،الرياء

،  الهالاس ةج ا نسح   الرب د ةج «خمسين، قالوا: أمنا أو من.م؟ قال بل منكم
ذا كن ية تن رجي ل اليدين اليذين يتمييا   دي لهالاس  اليرب د دايض الن ير درد،  د

د تالمية ر    ني ل  يذاتن الشخب الذل حتحيي اله نسح   الربد، و التتب ر تنيد ال
 ت ك تدن اال ت ي   من الري  .

أمييي  التسيييميج و يييح الت يييدث ل نييي ل دييي لهرب لنييييإ روييي د .  ال يييرق دييي   
ل عميإ، أمي  التسيميج وي يح  دعيدا، أل دعيد  الري    التسميج أ  الري   مصي ح 

العميإ.  الريي   ال يع ميي سال اه  ال  يبيإ ل ت هيا منيي تنيد الني ل، حيىت ا را ييك 
ا سييي سال سكا كيي   ال صيي ً، اهييإ النييح ل يف اجملمييحا تيين  ميين وكاييي ال يعييرال الرييي  
  .  ااخييال  حيتيي أ س  مع ايي (ال يعييرال الرييي   سال ال ييب)الشيي وعك أاييي ايي ل: 
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 ال يهح  ت ي   سال من ط ا الداي . ،   دد  ل ن س

كمييين ايي ن ال ييييإ  أ يييبا   ، التسييميج ايييد ي ييح  دهردييية ايييد وع  يي  يف السييير 
حييييدث النييي ل ديييذل ، كمييي  ي يييح  دهردييية وع  ييي  ت نييي ً يف م ييي   و يييدث ئييي  يف 

 م    آخر، كإ كل  دهصد ايإ روك الن ل.

 دد  تيين التسييميج ميي   ميين أحسيين ميي  اهييإ سلينيي  تيين الهيير  األ ل  ادتعيي 
اه يييي أديييح يح يييم يف ارثييي ر تييين أيب حني ييية تييين ت يييك دييين األامييير أ  تمييير دييين 

 تمييير يهيييحن ت يييك النييي ل  دييي   ،ميييرَّ درجيييإ  ديييح يفكيييإ دشيييم لي اخلطييي ب 
ييفك ح  وهيي ل لييي: كيإ ديمينيي  ييي  تبيد اه، ايي ل: سهنيي  مشياحلة. مث مييرَّ دييي الا اييية 

مايييإ كليي ، وهييي ل: ايياإ مييي كا   اييي ل  وهيي ل مايييإ كليي ، مث ميييرَّ دييي الا لاييية وهيي ل
اطعيي  يييحن مؤتيية، ايي ل و يياا تميير لييذل  وهيي ل: ميين ياسييإ ثي ديي   ميين يييددن 
رأ يي   ميين يهييحن ت ييي   ايي ل وعييدَّد ت يييي ضاييإ دييذا، مث أميير لييي ا رييية  راح يية 
طعيييي ن  ا هيييية. ايييي ل وهيييي ل النيييي ل: جييييا  اه تميييير تيييين رتيتييييي خيييي اً.  ميييي  ر اا 

فــي غــزاة ونحــن ســتة  خرجنــا مــع النبــي »ايي ل:  البخيي رل تيين أيب مح ييك 
وكنـا نلـف  ،وسـقط  أظفـاري ،ونقب  قـدماي ،فنقب  أقدامنا ،بيننا بعير نعتقبه ،نفر

على أرجلنا، وحدث أبو موسى ب.ذا ةم كره ذاك قال ما كن  أصنع بأن أذكره، كأنـه  
 .«كره أن يكون شيء من عمله أفشاه

 من  : كا   كل  ت ك  األدلة خالال، دال حران كالمه   التسميج  الري   

  :  احلي تع             . 
  :  احلييييييييي تعيييييييي                                  

                  . 
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  احلييي   ع مــن ســّمع ســمّ » : ميين حييديب جنييدب تنييد البخيي رل  مسيي
  ال    ل بخ رل. «اهلل به، ومن يراء يراء اهلل به

  حيييديب ادييين تبييي ل تنيييد مسييي   تييين ر يييحل اه   :مـــن ســـّمع »اييي ل
 .«سمع اهلل به ومن راءى راءى اهلل به

  حيييديب أيب دريييير  تنيييد مسييي    النسييي  ك اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه  
رجـل استشـ.د فـأتي بـه، فعرفـه نعمتـه إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه »يهحل: 

فعرف.ــا، قــال فمـــا عملــ  في.ــا؟ قـــال قاتلــ  فيــك حتـــى استشــ.دت. قــال: كـــذب  
م أمـر بـه فسـحب علـى وج.ـه حتـى ، ةـولكنك قاتل  ألن يقـال هـو جـريء فقـد قيـل

ألقي في النار. ورجـل تعلـم العلـم وعلمـه وقـرأ القـرآن، فـأتي بـه فعرفـه نعمتـه فعرف.ـا، 
.ــا؟ قــال: تعلمـــ  العلــم وعلمتــه، وقــرأت فيــك القــرآن، قـــال:  قــال: فمــا عملــ  في

فقد قيل، ةـم أمـر  الم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئكذب  ولكنك تعلم  ليقال ع
به فسحب على وج.ه حتى ألقي في النار. ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من أصـناف 

مــا تركــ  مــن  المـال كلــه فــأتي بــه فعرفــه نعمــه فعرف.ــا، قــال: فمــا عملــ  في.ــا؟ قــال:
سبيل تحب أن ينفق في.ا إال أنفق  في.ا لك، قال: كذب  ولكنك فعل  ليقـال هـو 

 .«جواد، فقد قيل، ةم أمر به فسحب على وج.ه حتى ألقي في النار
  حيييديب أيب دنيييد اليييدارل تنيييد البي هيييك  الطيييرباين  أ يييد  ال  ييي  ليييي أايييي 

 « بــه يــوم القيامــة وســّمعمــن قــام مقــام ريــاء وســمعة رايــا اهلل»يهييحل:  مسييج النيييب 
ا ل ا نذرل س ن دا جيد  ا ل ا يامك رج ل أ د  الباار  أحد أ  ايد الطيرباين 

 رج ل الص يا.
  حييديب تبييد اه ديين تميير  تنييد الطييرباين  البي هييك ايي ل: مسعيي  ر ييحل 
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 «مــن ســمَّع النــاس بعملــه ســمَّع اهلل بــه ســامع خلقــه وصــغَّره وحقــره»يهيحل:  اه 
 نذرل أحد أ  ايد الطرباين   يا.ا ل ا 

  :حييديب تييحال ديين م ليي  األايي عك تنييد الطييرباين دك يين د حسيين ايي ل 
من قام مقام ريـاء رايـا اهلل بـه، ومـن قـام مقـام سـمعة »يهحل:  مسع  ر حل اه 

 .«سمَّع اهلل به
  حيديب معي ك ديين جبيإ تنييد الطيرباين دك ين د حسيين تين ر ييحل اه  

فــي الــدنيا مقــام ســمعة وريــاء إال ســمع اهلل بــه علــى رؤوس  مــا مــن عبــد يقــوم»ايي ل: 
 .«الخال ق يوم القيامة

 تنيييد ادييين م جييية  البي هيييك دك ييين د حسييين تييين أيب  يييعيد اخليييدرل اييي ل:  
أال أخبـركم بمـا » سن اتيذاكر ا سييا اليدج ل وهي ل:  خرأ ت ين  ر حل اه 

، فقــال: الشــرك هــو أخــوف علــيكم مــن المســي  الــدجال؟ فقلنــا بلــى يــا رســول اهلل
 . «الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته لما يرى من ن ر رجل

دين ا تند ادن م جة  البي هك  احل ك   ا ل  ي يا  ال ت ية ليي تين زييد  
خيرأ س  ا سي د وحجيد معي كاً تنيد ايرب ر يحل اه  أ    تن أديي أ  تمير 

 يب ييك، وهيي ل: ميي  يب ييي   ايي ل: حييديب مسعتييي ميين ر ييحل اه   :ايي ل
اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء اهلل فقد بارز اهلل بالمحاربة، إن اهلل يحب »

األبرار األنقياء األخفياء الذين إن غابوا لم يفتقـدوا، وإن حضـروا لـم يعرفـوا، قلـوب.م 
 .«مصابي  ال.دى يخرجون من كل غبراء م لمة

أدط يييي، أل اتتيييرب كفايييي مل   الريييي   سكا دخيييإ تميييالً ممييي  يتهيييرب ديييي س  اه 
ي يين، وييحق ميي  ويييي ميين اامث،  الييدليإ ت ييك كليي  حييديب أيب درييير  تنييد مسيي   
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قال اهلل تبارك وتعـالى: أنـا أغنـى الشـركاء عـن الشـرك، » :ا ل: ا ل ر يحل اه 
وري   الشر  يبطإ العمإ،  من  «من عمل عمال  أشرك معي فيه غيري تركته وِشركه

إ د لريي   اخلي لب. أخيرأ أ يد تين أيب دين كعي  دك يين د دي ب أ   دطيال  العمي
بشــر هــذه األمــة بالســنا والرفعــة والنصــر والتمكــين،  »ايي ل:  حسيين تيين النيييب 

.  أخرأ البي هك «فمن عمل من.م عمل اآلخرة للدنيا لم يكن له في اآلخرة نصيب
 : البيياار دك ييين د ال ديييفل دييي تييين ال ييي    دييين ايييس اييي ل: اييي ل ر يييحل اه 

يـا  .اهلل تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا  ف.ـو لشـريكي إن»
فــدن اهلل تبـارك وتعــالى ال يقبــل مــن األعمــال إال مــا  ،أي.ـا النــاس أخلصــوا أعمــالكم هلل

وال تقولوا هذا  ،خل  له، وال تقولوا هذا هلل وللرحم فدن.ا للرحم ولين هلل من.ا شيء
.  أخرأ الوميذل  ادين م جية «م ولين هلل في.ا  شيءهلل ولوجوهكم فدن.ا لوجوهك

  اديين حبيي    البي هييك  أ ييد دك يين د حسيين تيين أيب  ييعيد ديين أيب و يي لة 
إذا جمـــع اهلل األولـــين »يهيييحل:   كييي   مييين الصييي  دة اييي ل مسعييي  ر يييحل اه 

كــان أشــرك فــي عملــه أحــدا  نــادى منــاد مــن  ،واآلخــرين يــوم القيامــة ليــوم ال ريــب فيــه
 .«الشرك عن الشركاء أغنى فدن اهلل ،عنده من ةوابهفليطلب 

ي من السنة سخ    العمإ الصي   حيامي   ا   ك لصيداة   ،د س  كلي   يبيإج 
 ،الن و يييية  الصييييال  الن و يييية  السيييينن الر اتيييي   الييييدت    اال ييييتا  ر  اييييرا   الهييييرآ 

 األدلة ت ك دذا كا   ا ت ك من   حبديب أاس تند أ يد دك ين د  ي يا تين 
 ؟... نعــم الــري  قالــ  يــا رب ف.ــل مــن خلقــك شــيء أشــد مــن الــري » : النيييب
النسي  ك .  األثير اليذل ير ييي «نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفي.ا عن شـماله :قال

ميين   أ   ا ييال  ت ييك ديين اجلعييد  ليي د  تيين اليياد  ديين العييحان ايي ل: ميين ا ييتط ا 
ايييي ل ال ييييي   يف ي ييييح  لييييي خيييييب ميييين تمييييإ  يييي   و ي عييييإ.  يف ر اييييية خبي يييية.   
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 ا خت ر  س ن دا   يا.  ح دثة   ح  النه  مج اتيبة معر وة.

وهييد أخييرأ أ ييد  ،كيييم اتهييك الشيير  اخل ييك  اييد ت منيي  ر ييحل اه  
 الطرباين  أدح يع ك دك ن د حسن تين أيب مح يك األايعرل أايي اي ل يف خطبتيي: 

وهيي ن سليييي تبييد وكاييي أخ ييك ميين ددييي  النمييإ،  ،ييي  أي يي  النيي ل اتهييحا دييذا الشيير  
أ  لنييفت   ،اليير ن ديين حييا   ايييس ديين ا  يي رب وهيي ال:  اه لتخييرجن مميي  ا يي 

تميير مفك ايي ً لنيي  أ  ليي  مييفك  ، وهيي ل: دييإ أخييرأ مميي  ا يي ، خطبنيي  ر ييحل اه 
  :يا أي.ا الناس اتقوا هذا الشرك فدنه أخفى مـن دبيـب النمـل، »كاع يحن وه ل

يا رسول اهلل؟  لف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمفقال له من شاء اهلل أن يقول: وكي
قــال: قولــوا الل.ــم إنــا نعــوذ بــك مــن أن نشــرك بــك شــيأا  نعلمــه، ونســتغفرك لمــا ال 

 .(«نعلمه
 ليس التسميج ك لري   يف سدط لي ل عمإ ميج أايي يشي ركي يف احلرمية، سك أ   

ميج، التسيييميج سمييي  أ  ي يييح  دعميييإ خ لطيييي ريييي  ، و يييذا العميييإ د طيييإ ابيييإ التسييي
وييياادا التسيييميج س ييي ً،  مل ييييؤثر يف دطالايييي،  سمييي  أ  يهيييج العميييإ خ لصييي ً ه ويهيييج 
 ييي ي  ً حسييين ً، وييييفمث و ت يييي د لتسيييميج دعيييد كلييي ،  ديييذا اامث كسييي  ر ارثييي ن 

 ،أ   ييوا يييحن الهي ميية ،وييك  ل ييرا اه ابييإ ا ييحع ،ت يين اال ييتا  ر منييي  التحديية
 أاي ال يبطإ العميإ اليذل  ايج خ لصي ً،  سال  وج يف مياااي ينهب حسن تي، سال

 ال ت يييد سدط لييي ل عمييإ ك لرييي  ،  ،و ألدليية الييحارد  يف التسييميج ت يييد حرمتييي وهيي 
و لريييي   اييير  ييييو  اه العميييإ اليييذل وييييي ريييي   لشيييري ي،  يهيييحل ل ع ميييإ اط ييي  
ثحاديي  ميين الشييري ، أل أ  العمييإ الييذل خ لطييي الرييي   ي ييح  ك  عييد ن، دينميي  

حهيهييية  يسيييت ا ل مسَّيييج ديييي و ت يييي دعييد أ   ايييج خ لصييي ً ه، محجيييحد العمييإ اليييذ
 «ســمع اهلل بــه»: و ت ييي الاييحاب، سال أاييي مسَّييج وييفمث د لتسييميج.  أاحالييي ت يييي السييالن
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ــه ســامع خلقــه» ــه علــى رؤوس الخال ــق» «ســمع ب ك  يي  مشييعر  د لعهحديية   «ســمع ب
   الري  .ا وتبة ت ك التسميج،  ال ت يد دطال  العمإ كم   رد دشف

 ال يهييييي ل التسيييييميج ت يييييك الريييييي   يف سدطييييي ل العميييييإ، أل  العميييييإ اليييييذل  
خي لطييي الرييي   يعتييرب كفاييي مل يهييج و ييح د طييإ، دينميي  العمييإ الييذل كيي   خ لصيي ً ه 
مث تبعي التسميج يعتيرب أايي  ايج  ي ي  ً، ويال تهي ل الهردية اليي  اعي   ي ي ة 

 ت ك الهردة الي  اع  د ط ة.
 :  ال رب  العا  (  
 :ايي ل: ايي ل ر ييحل اه  أخييرأ مسيي   تيين تبييد اه ديين مسييعحد  

إن الرجل يحب أن  :ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل»
يكـون ةوبــه حســنا  ونعلــه حســنة. قــال: إن اهلل جميـل يحــب الجمــال، الكبــر بطــر الحــق 

 زدراسديي ا لميي  النيي ل  معيي  دطيير احلييا دوعييي  ردا ت ييك ا   ييي، ، «وغمــط النــاس
اييي ا خي يية  ايييإ الع ميية،  ايييإ روييج الييين س س احتهيي رد .  ايييإ يف معيي  ال ييرب 

وييحق اال ييت ه ق،  ايييإ أ  يع يي  ا يير  دن سييي حبيييب يراديي  أكييرب ميين ل ديي . 
    يييإ ال يييرب اله ييي  ديييدليإ احليييي تعييي  :                احليييي 

  :به مثقال ذرة من كبرمن كان في قل»الس دا». 

حبيييب يتصييحر  ،أميي  الع يي  و ييح ا يير ا يير  س  ا سييي دعيي  اال ت سيي   
أاييي يف رتبيية  دييح ليييس أدييالً  يي .  ال ييرق دينييي  ديي  ال ييرب أ  الع يي  ال يتعييد  

وكايي  ،ويع    ديح دي  الني ل  يع ي  خ ليي ً. خبيالال ال يرب ،  حبي س  ل ا
  ً ل  ا  ردا  تع م ً ت ك الن ل..ي ح  ت رباً ت ك الن ل  خيال   دوع

  ال رب  الع   كالمه  حران،  األدلة ت ك كل  م  ي ك: 
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  البخيييييي رل: ديييييي ب ال ييييييرب:  ايييييي ل   دييييييد           مسييييييت رب يف
 ا سي، تط ي رابتي.

  البخ رل  مس   تن احل رثة دين  دي  اخلااتيك تين النييب  :أال »اي ل
ف متضاعف لو أقسم على اهلل ألبره. أال أخبركم بأهـل كل ضعي  ،أخبركم بأهل الجنة

 .«كل عتل جواظ مستكبر  ،النار

  مس   يف الص يا  البخي رل يف األدب ا  يرد كالمهي  تين أيب دريير   أيب
ــــز إزاره والكبريــــاء رداؤه فمــــن » : ييييعيد اخلييييدرل ايييي ال: ايييي ل ر ييييحل اه  الع

 .«ينازعني عذبته

    يف  ييييي ي ي  ادييييين م جييييية  احلييييي ك  يف الوميييييذل  النسييييي  ك  ادييييين حبييييي
مـن مـات وهـو » :اي ل: اي ل ر يحل اه  ا ستدر      ي تن ثحدي   
 .«ن دخل الجنةيْ بريء من الكبر والغلول والدَّ 

 أ ييييييد  ، الومييييييذل  ايييييي ل حسيييييين  يييييي يا ،البخيييييي رل يف األدب ا  ييييييرد 
ييي  ادين ا بي ر  يف الاديد تين تمير  دين ايعي  تين أد ، احلميدل يف مسيندي م 

يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثـال الـذر فـي صـور » ا ل: تن جدا تن النيب 
 .«الرجال يغشاهم الذل من كل مكان ...

  البخيي رل يف األدب ا  ييرد  احليي ك  يف ا سييتدر    يي  ي  أ ييد دك يين د
أاييي ايي ل:  ايي ل تنييي ا يامييك رج لييي رجيي ل الصيي يا تيين اديين تميير تيين النيييب 

 .«لقي اهلل عز وجل وهو عليه غضبان ،أو اختال في مشيته ،من تع م في نفسه»

  البيياار دك يين د جيييد تيين أاييس  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « لــو لــم



 179 

 .«العجب :تذنبوا لخشي  عليكم ما هو أكبر منه

 ايي ل ا نييذرل ر اتميي   ييت   ،اديين حبيي   يف ر ويية العهييال   أ ييد  البيياار 
س  الرجييإ سكا تحاوييج ه » ل: ايي ئميي  يف الصيي يا تيين تميير ديين اخلطيي ب 

روج اه ح متي  ا ل ااتع  اعشي  اه، و يح يف ا سيي  يا   يف أتي  الني ل 
س  األرض  اي ل: سخسيف أخسيف   ت يرب العبيد  تيدا طيحرا  دصيي اهكب ،  سكا 

 .«اه، و ح يف ا سي كب   يف أت  الن ل  ا 

  اييس اي ل: ت بي   ين ا   ردل يف أدب الداي   الدين تن األحنيم دين
 جر   ر  البحل مرت  كيم يت رب.

   النييييح ل يف اجملمييييحا تيييين الشيييي وعك أاييييي ايييي ل: ميييين  يييي ن دن سييييي وييييحق ميييي
 أكايرد   ،أرويج الني ل ايدراً مين ال يير  ايدرا : اي ل ،ردا اه س  ايمتيي ،يس  ل

 و اًل من ال ير  و  ي.
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15 
 ثـديـأدب الح

 من أدب التدرين ( أ

  ل حىت ال تّ   ، تن ادن مسيعحد أ  يتخح   د لدر  أايي كي   ييذّكر
يـا أبـا عبـد الـرحمن إنـا نحـب حـديثك ونشـت.يه، » :وه ل ليي رجيإ ،كإ يحن مخيس

إن  ،ولوددنا أنك حدةتنا كل يوم، فقال: ما يمنعني أن أحدةكم إال كراهيـة أن أملكـم
تين ادين مت يا ت ييي.    «كان يتخولنا بالموع ة مخافة السـممة علينـا  رسول اهلل 

 ،حـدث النـاس كـل جمعـة مـرة، فـدن أكثـرت فمـرتين»تب ل روك اه تن م  اي ل: 
وال تمّل الناس من هـذا القـرآن، وال تـأت القـوم وهـم فـي حـديث  ،فدن أكثرت فثالةا  

 ،فتقطــع علــي.م حــديث.م فــتمّل.م، ولكــن أنصــ  فــدذا أمــروك فحــدة.م وهــم يشــت.ونه
ـــه اهلل  فـــدني ع.ـــدت رســـول ،وإيـــاك والســـجع فـــي الـــدعاء  «وأصـــحابه ال يفعلون

 البخ رل.

  حبييييييب ال يف ا سييييي د أ  يتخييييي  الحاييييي  أ  ا  ييييي   ا ن  ييييي  ل تيييييدريس
يييؤكل ا صييّ  ، وييك  كيي   ا سيي د  ا ييع ً اختيي ر م  ايي ً دعيييداً تيين ا صيي  ،  س   
ك   ويه ً اخت ر  ات ً ت را ويي الصال ، كف  يدرل دعد ال  ير أ  العصير، تين 

 ،فسمع.م يج.رون بالقراءة ،في المسجد اعتكف رسول اهلل »أيب  عيد ا ل: 
ــه فــال يــؤذين بعضــكم بعضــا   :فكشــف الســتر وقــال ــا  رب وال يرفــع  ،أال إن كلكــم من
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أن رسـول اهلل » تين البي ويك  «أو قال في الصـالة ،بعضكم على بعض في القراءة
 المصلي وقد عل  أصوات.م بالقراءة فقال: إن  ،وهم يصلون ،خر  على الناس

ــه بــه ــاجي ربــه فلين ــر بمــا يناجي دييذا   «وال يج.ــر بعضــكم علــى بعــض بــالقرآن ،ين
احلييديا   أخرج ميي  اديين تبييد الييرب يف التم يييد  ايي ل: حييديب البي وييك  حييديب 

 اييي ل العراايييك  ،أيب  يييعيد ث دتييي    ييي ي   ،  حيييديب البي ويييك أخرجيييي أ يييد
أيب  ييييعيد  ايييي ل ا يامييييك رج لييييي رجيييي ل الصيييي يا.  حييييديب  ،س يييين دا  يييي يا

 اييي ل  ييي يا اا ييين د  مل خيرجييي ا. كمييي  أخيييرأ ادييين  ،أخرجيييي أديييح دا د  احلييي ك 
و يذا  احليديا   ي ييدا   تن ادن تمر يف   ي ي.ا سي   ع  دخاتة احلديب 

الن ك تن أ  يروج ماص إٍّ ورد  يف ا س د  حتي د لهرا   ويؤكل مص ي ً ويرداً آخير 
   أ  ال ييدّرل ا يدّرل ايرب ا صيي  ، د لتشيحي  ت ييي لهرديي منيي،  ميين دي ب أ

 ليييذل  ويييككا كييي   ا سييي د  ا يييع ً كمسييي جد أّم ييي ع ا يييد  اليييي يؤم ييي  النييي ل 
ل صيال   اي  اجلم تية  لي  اجلم تية، و يخيو م  اي ً يف ا سي د ت ركي ً  ي الً  ين 
يرييييد الصيييال  يف م ييي   آخييير يف ا سييي د،  سكا كييي   ويييّيه ً و يخيييو  اييي  كرادييية 

 ال  ر أ  دعد العصر. الصال  دعد

  ديييب األميييإ دا مييي ً  تيييدن التهنيييي   التي ييييس ال مييين ر ييية اه  يييب  اي  ال
 بعثنــي رســول اهلل »ايي ل:  ميين اصييرا  ورجييي. تيين أيب مح ييك األاييعرل 

ـــى الـــيمن فقـــال: ادعـــوا النـــاس وبشـــرا وال تنفـــرا ... مت يييا ت ييييي.  تييين  «ومعـــاذا  إل
ال: واهلل ال يغفـر اهلل لفـالن، وأن اهلل حدث أن رجال  ق» جندب أ  ر حل اه 

تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن ال أغفـر لفـالن، فـدني غفـرت لفـالن وأحبطـ  
إذا »ايي ل:  أ  ر يحل اه  مسي  ،  تين أيب درييير   «عملـك أو كمـا قــال

 مس  . «قال الرجل هلك الناس ف.و أهلك.م
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ثر يف ا سي،  ال حيها  دب األمإ ي ح  ض  يهنج ا خ ط   حيدث األ 
 دذا الا ية سال ال ت ب  السنة،  سكا أم ن رد  النب دحااج مع  ك   أدعد أثراً 

  أر خ يف الن س، كف  خي ط  ا س مح  دهحلي تع  :          
  ا ل:                 :ا ل           

                  :ا ل            

                :ا ل        

                          

    :ا ل            :ا ل      

       :ا ل           :ا ل     

              :احلي            

       ،أم  السنة و  ألح ديب الي تاب  اخل ية يف آخر دذا األمة 
 «واها  إلخواني» «أمتي كالمطر ال يدرى الخير في أوله أو آخره» :كهحلي 

 دشر  الر حل « اء وال ش.داء ...إن هلل عبادا  ليسوا بأنبي» «طوبى للغرباء»
 الالفةوتا ر م ، ات ل الي حد  ات   ، دخحل ت ك من  أ النبح ،  الالفةدعحد  

 األرض ا هّد ة.

 ، اخلنيدق ،كنصيرد  يف ديدر  ، حيسن دن  ككر  حر مين تي ريخ ا سي م  
 تسييييييو،  ال تييييييحت الييييييي يصييييييع   ، أجنيييييي دين ، ال مييييييح  ، هن  اييييييد ، اله د ييييييية
 ،  يركيا ت يك الايا اع اليي كي   ا سي مح  وي ي  أايإ مين تيد د  تيدداً سحص سد

 ييرية  حييدا.  يبعاييي ر ييحل اه  ، تييد ، حييىت س  اه لينصيير د لرجييإ الحاحييد
 يع د تركيا م  حن اجل  د  جال ي يف أكد   ا سي م ،  يع يح من ي  أل أثير ليرا  

 الروييك  ، طي لحع االحت ي ن ل ، اال ييتن  ر ، الشي   ، ا    وي ع ،السيالن
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 . يةد لاا 

 أهنييي  أ يي ل األح ييي ن،   ابييإ كيييإ دييذا اييي  تركيييا العهييييد  يف الن ييحل، 
 كييييم أ  العهييييد   ييينع  مييين العيييرب اليييذين كييي احا يف اجل د يييية ال ديييّ   ييي  سال 
 ييرات ت  الهب ييية  مصيي حل   اراييية      ييم األمييحر،  يينع  ميين   أميية احييية 

ة أخرجييي  ل نييي ل، تهيييحد العييي مل س  اخلييي ، تاييييا  دعيييّا اليييدين  ارخييير ، خييي  أمييي
  تنهذد  من ال  م ع س  النحر دكك  رئ  س   راط العايا احلميد.

  .سحسييي   اختيييي ر محاوييييج اليييدر ل حسييي  الحاايييج اليييذل يعيشيييي النييي ل
 كلييي  ل يييم   حيحيييية اليييدرل، ويييك  رأ  أ  النييي ل حب جييية س  تركييييا تهييييد  مييي  

حايييم  ي  يييك معييي  جيييالا،  س  رأ  أ  وعيييإ،  س  رآدييي  م ييي    دحويييج أ  ض
دن   تركيااً ل  ر أ  ح   خطف أ  م  إ ارحي  د  اليرأل الصيحاب، أ  كمي  

ي ييج اخليي  ا سييتهي  ا ايي  اخليي   -ر ييي اه-ايي ل الشيييخ تهييك الييدين النب يي ين 
يف  ،األتييحأ.  ميين الت يي يإ دييإ  ميين السييم جة أ  ي ييح  محوييحا الييدرل اخل ييج

 ،  ويي دايداد، أ  أ  ي يح  ا حويحا ايي د  ا يرأ  ل سيي ر الحا  الذل خت ج أمري 
 اجلي  األمري ك يتسي ج ت يك ايحاطئ  ، األاصك أ  ، أ  دخحل ا رأ  الرب   

ين ي ، أ  أح يي ن الشييعر  البييو ل  ،كلي  الاايير احملتيإ، أ  ح يي  اجل ييحل ل تعايية
  د ذا. احلران تنت  ، ا س د  حرمة -د تا الش –

  التم ل العيذر ل  هييي  ،ا خ لم ا ستخم د حل   الشرتكزجر اجل دإ 
. مين األ ل مي  ر اا احلي ك    ي  ي تين تبيد لرأل ا دّرل ا خ لمكل الرأل 

رميك احلصيك  أل)، «عن الخـذف ن.ى رسول اهلل »ا ل:  اه دن ا ا إ 
أ  النيييييحا  يف اجمل يييييس، تفخيييييذد  دييييي  السيييييب دت   تهيييييذو   أ  ضخذوييييية )مهيييييالا( 
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 ايييي ل وخييييذال رجييييإ تنييييدا وهيييي ل: أحييييدث  تيييين ر ييييحل اه  (،ال ئيييي تاهييييذ
 اه ال أك م  أديداً.  مين الاي ين مي  ر اا أ يد تين تبيد اه دين يسي ر  . ختذال

دك يين د اييي ل تنييي ا ياميييك رج لييي ثهييي ع أ  تمييير  ديين حرييييب ايي ل لع يييك  كييييم 
س  و ييإ  :تهييحل يف ا شييك مييج اجلنيي ز  ديي  يييدي   أ  خ   يي   وهيي ل ت ييك 

ت يك  يالت  شك من خ     ت ك د  يدي   ك  إ  ال  ا  تحدية يف ة تية ا 
اجلنيي ز ، ايي ل ت ييك  نايي ل تميير  وييكين رأييي  أديي  د يير  تميير تشييي   أميي من ييرد ، 
:   سهنميييي  سمنيييي  كرديييي  أ  حيرجيييي  النيييي ل، )أل حييييىت ال ي يييين النيييي ل أ  السيييي

 أم م   ال احز(.

 عي  يف احل يية  ادين حبي   يف حسن اال تم ا ل س  إ ا ؤدب. ر   أدح ا
ر ويية العهييال  ايي ل: ... حييدثن  معيي ك ديين  ييعد األتييحر ايي ل: كنيي  ج لسيي ً تنييد 

وتعيرض رجيإ مين الهيحن يف حديايي،  ،و يدث رجيإ حبيديب ،تط   دين أيب ردي ت
 ،سين ألمسج احلديب من الرجإ  أا  أت ي  ديي  ا ل وا    ا ل: م  دذا الطب ا

 وفريي كفين ال أحسن مني اي  ً.

 . أخيييرأ البخييي رل تييين جريييير  تيييدن احليييديب ميييج مييين ال ينصييي   أ
ككيير اخلطييي  يف   . «استنصــ  النــاس ...»ايي ل لييي يف ح يية الييحداا:  النيييب 

تميير  ديين العييال  ايي ل: ليييس ميين األدب أ   ييي  ميين ال   ال هيييي  ا ت هييي أ  أديي
   أ  تسفل من ال ايب  أ  حتدث من ال ينص  ل . ،يسفل 

 ج ت ييييك الهحاتييييد الييييي تييييؤدل س  الت  ييييإ ميييين األح يييي ن اجتنيييي ب الت رييييي
 تييد  التيسيي  الة ال يير ر  اخل  يية،  ايال منيييكه تييد  احل جيية اخل  يية تنيي  ،الشييرتية

 مين أما يية كلي  أخيذ الهير ض درديي  لشيرا  ا سي كن،  ديييج  سكا أط هي   مل تهيّيد،
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اير يف م  مييييية ت   ييييي  اصيييييراين،  اخلييييير أ يف جيييييي  ال  ييييي ر لهتييييي ل يحلييييي  اخلنييييي
ا سييي م ،  خييير أ ا سييي مة د   مخييي ر يف د يييد تسيييتطيج اخلييير أ منيييي س  د يييد ال 

 وتنة ويي،  العمإ ا وي ً حي   دا  م  أاال اه،  أاب ا دذا.

  اجتنييييي ب ت  يييييم الع ييييي . تييييين تمييييير  :ن.ينـــــا عـــــن التكلـــــف»اييييي ل» 
يـا »وهي ل:  دخ ني  ت يك تبيد اه دين مسيعحد  :البخ رل.  تن مسر ق اي ل

فـدن مـن العلـم أن  ،ومن لم يعلـم فليقـل اهلل أعلـم ،من علم شيأا  فليقل به أي.ا الناس
:   يقــول لمــا ال يعلــم اهلل أعلــم، قــال اهلل تعــالى لنبيــه                

                    » .مت ا ت يي 

  اجتني ب مييرا  السيي    . تيين جيي در  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه: « ال
فمن  ،تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، وال تماروا به السف.اء، وال تخيروا به المجالن

 احليييي ك    يييي  ي   اوهييييي  ،اديييين حبيييي   يف  يييي ي ي «فعــــل ذلــــك فالنــــار النــــار
  ادن م جة  البي هك  ادن تبد الرب يف ج مج دي   الع    و  ي. ،الذديب

      التسميج  الع    ال رب.  اد مر.اجتن ب الري 

 ،  تين ت يك  ال طبة الن ل ت ك ادر تهح  :حـدةوا النـاس بمـا »اي ل
البخ رل. اي ل ادين ح ير يف ال يتا: ضي   «أتحبون أن ُيكذب اهلل ورسوله؟ ،يعرفون

–مــا أنــ  محــدةا  »ايي ل:  يعروييح  أل ي  مييح .  تيين تبييد اه ديين مسييعحد 
مسي  .  «إال كـان لبعضـ.م فتنـة ،ا  ال تبلغـه عقـول.مقومـا  حـديث -وفي رواية بمحدث

كونـــوا ربـــانيين حلمـــاء »تميييإ لييييس.  اييي ل ادييين تبييي ل:  ةيف األثييير ت م ييي «مييي » 
 البخ رل. «ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ،فق.اء
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 من أدب الخطبة  ( ب

 حلييديب تميي ر تنييد مسيي   ايي ل: سين ،تهصيي  اخلطبيية يييحن اجلمعيية خ  يية 
إن طـــول صــالة الرجــل، وقصـــر خطبتــه، مأنــة مـــن »يهييحل:  مسعيي  ر ييحل اه 

 حيديب جي در دين  «فق.ه؛ فأطيلوا الصالة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا  
ـــ  أصـــلي مـــع رســـول اهلل »مسييير  اييي ل:  ـــ  صـــالته قصـــدا ، وخطبتـــه  ،كن فكان

رسـول  شـ.دت مـع»ر اا مس  ،  حديب احل   دن حيا  ال   يك اي ل:  «قصدا
الجمعــة، فقــام متوكأــا  علــى عصــا، أو قــوس، فحمــد اهلل وأةنــى عليــه كلمــات  اهلل 

 اي ل اديين  ، أ يد  أديح دا د ،ادين خاتية يف  ي ي ي «خفيفـات طيبـات مباركـات
كـــان رســـول اهلل »ح ييير س ييين دا حسييين،  حيييديب تبيييد اه دييين أيب أَ  يهيييحل: 

  ــذكر، ويقــل اللغــو، ويطيــل الصــالة، ويقصــر ــر ال ــة، وال يســتنكف أن يكث الخطب
احل ك   ا ل   يا ت ك  «يمشي مع العبد واألرملة، حتى يخلو ل.م من حاجت.م

  يي  ي العرااييك،  أخرجييي الطييرباين  ، اديين حبيي   يف  يي ي ي ،اييرط الشيييخ 
   ا ل ا يامك س ن دا حسن. ،تن أيب أم مة دن ح من حديب ادن أيب أَ 

 ديييب األخيير  دييف  ت ييح  األح يف الصييال   اخلطبيية كميي  وسييرتي الهصييد  
كييي    حيييديب ادييين أيب أَ  أ  ر يييحل اه و يييك  الصيييال  أطيييحل مييين اخلطبييية

يطيييإ الصييال   يهصيير اخلطبيية،  يف حييديب تميي ر أمرايي  دكط ليية الصييال   تهصيي  
يييحن اجلمعيية ك ايي  أطييحل ميين خطبتييي، وييككا ت منيي  مهييدار  اخلطبيية، وصييالتي 

أاصير مين الصيال .  ايد  رد يف الصيال  ا تطعن  تهدير اخلطبة ألهن    التي 
 يف  ،كيييي   يهييييرأ اجلمعيييية  ا نيييي وهح  أل  ييييال  اجلمعيييية تيييين أيب درييييير  أاييييي 

حديب النعم   دن دش  كي   يهيرأ دسيبا ا ي  ردي  األت يك  ديإ أتي   حيديب 
 يف حيييديب ادييين تبييي ل د جلمعييية  ا نييي وه ، ديييذا األح دييييب الاالثييية  ،الا ايييية
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 ت يين تهييديرد  د  ييد  الييي كيي    عيية لييي ر اديي  مسيي  . وييفطحل  ييال  ة
م ي و ً سلي مي  ميد  اييرا   ال  حتية ميرت  ميج ركييحت   ،يهيرأ وي ي  اجلمعية  ا نيي وهح 

 أردج   داع  ج يحل ل تشي د  الصيال  اادراديميية و يذا أطيحل  يال  ةعية، 
 أاصييير من ييي  مييي  كييي   يهيييرأ وي ييي  دسيييبا ا ييي  ردييي  األت يييك  ديييإ أتييي   حيييديب 

   دن   ت يك كلي ،  كيح   يال  الر يحل  ااو و ع الي ككرع.الا اية مج 
ويييك   اخلطيييي  ت نيييي معروييية السييينة يف مهيييدار  ،ك اييي  أطيييحل مييين خطبتيييي 

 خطبتي.

   ا تعم ل األ  حب اخلط يب ت يك ا نيرب ال أ ي حب اليدرل أ  احمل وير  أ
ل ا مين ا ه لة أ  الهصب أ  الشعر،   عروة أ  حب اخلطبة  الت ريا ديني  د  

 األ  لي  يرجج س  كت  ال اة الي تع  ئذا الب ب.

  ،احلييير  ت يييك  نييي  ال  ييين، وكايييي يهيييبا د خلطيييي  أ  ي  ييين يف كالميييي
  أاد مني اب  ً ال  ن يف ارا   الهرآ  ت ك ا نرب. 

 من أدب الجدل  (

 كميييييي  يف احلييييييي تعيييييي  :   ،اجلييييييدل دييييييح الت يييييي  ر               

                                      )وسيييييمك . )اجمل دلييييية
اه اجلدل حت  راً.  حّدا: سدال  كإ من ا خت    حب تيي أ  ضي  ي ين أايي ح ية. 

 سدطييي ل ح ييية خصيييمي  اه يييي س  مييي  ييييراا  ، الايييرض منيييي اصييير  رأييييي أ  مذدبيييي
  حاد ً أ  حه ً.

 دلي ييي احلييي  ، سدطيي ل الب طييإ ، اجلييدل منييي ا ط ييحب اييرت ً لت هيييا احلييا 
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 تع  :                                              

     )احليييييييييي: . )الن يييييييييإ                     
 

  

 ي يييييحد  ، اصييييي ر  ظيييييرا  ،جييييي دل مشيييييركك م ييييية مث س  ر يييييحل اه . )البهييييير (
 ين ييك تيين ا ن يير،  ، يييفمر ديي  عر ال ،ا دينيية.  ح مييإ الييدتح  يييدتح س  اخليي 

 يصييييي را األو ييييي ر ا  ييييي  ة،  حيامييييي  تعييييي  اجليييييدل أ ييييي حد ً لحاجييييي  مييييين ديييييذا 
 سال دي و ح  اج . من د ب م  ال يت  الحاج  ،  ر اجلدل  اجب ً  ،األتم ل

  ميين اجلييدل ميي  دييح مييذمحن اييرت ً وي ييح  ك ييراً ك جلييدل يف اه  آي تييي:  

                       )الرتد(.               

          )ل ور( .                              

                       )ليييييييييي ور( .                 

                ) اليييذل ي  ييير ديييح ا ن ييير ال ا ابييي ، أل  . )الشيييحر 
  ابيي  ايي دل احهيي ق احلييا  سزديي ق الب طييإ:  ا ،ا ن ير ايي دل ليييدحض احلييا

                        )ل ور( .                 

          )أ  أايي  ،  اثب ع أاي ل  مع ياآ اجلدال يف الهر . )الاخيرال
جــدال فــي »أ أ ييد تيين أيب درييير  مروحتيي ً: أخيير  ،ليييس ميين تنييد اه ك يير أي يي ً 

  يي  ي أ ييد ايي كر.  اييد ي ييح   ،ايي ل اديين م  ييا س يين دا جيييد «القــرآن كفــر
 ك جليييدال يف احلييييا دعيييد ظ ييييحرا   ،اجليييدل م ر ديييي ً                  

                              ()األا  ل. 

أ  دشييييب ة دليييييإ، أميييي  اجلييييدال  ، اجلييييدل سميييي  أ  ي ييييح  حب يييية أل دليييييإ 
يِّييإ دييي ا ييذد  يف  ديد هنم  و ييح اييا   خت ييي ،  ايد ترويي  الشييب ة دفهنيي   مي  ختا

 دذا تعرييم ادين تهييإ،  تيرال ادين حيان الشيا   ( حر  احلهيهة  ليس كذل 
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 ديييييك  ، الب طيييييإده يييييية أ  ا ييييي ي  و  يييييد  تهيييييحد س  ةيحييييييي حب ييييية د ط ييييي دفايييييي 
 ميين أحيي   ي ح  طريهيية أدييإ الع ي  وكمنيي  يييت     . ايي ل اديين تهييإ: (الس سيطة

.  ت ين الهيحل (وفمي  الشيا  وكمني  ديح خت يي  أديإ اجليدل ،ت ك ح ة أ  اب ة
 س  الشا  دح اجلدل دد   دليإ أ  اب ة دليإ.

 ممييي  أ  يييك ديييي ت مييي   ا سييي م  يف ايييحاا  اجليييدل  آداديييي دتصيييرال ميييج  
 اي داع:دعض ال

 يبتاك مرو تي د متا ل أمرا ، يهصد التهرب سليي ،أ  يهدن تهح  اه . 

 د   ا ا لبييييية  اله ييييير  ال  ييييير  ،أ  ينيييييحل سحهييييي ق احليييييا  سدطييييي ل الب طيييييإ
مييي  ك مييي  أحيييداً اييي  سال أحببييي  أ  يحويييا  يسيييدد )د خلصييي . اييي ل الشييي وعك: 

 ،ديي ل    سال  مل أا  مي  ك ميي  أحيداً ايي ، ت ييح  ت ييي ميين اه رت يية  ح يي  ، يعي  
كيييإ جيييدل مل ي ييين ).  اييي ل ادييين تهييييإ: (ديييّ  اه احليييا ت يييك لسييي ين أ  لسييي اي

 .(الارض ويي اصر  احلا وكاي  د ل ت ك   حبي

 .  أ  ال يهصد ا ب د    ط   اجل ا  الت س   ا م را   الري 

 .أ  ينحل النصي ة ه  لديني  خلصمي أل  الدين النصي ة 

 اه  الان   ت يي  الصال   السالن ت ك ر حلي  أ  يبتد  حبمد . 

 .أ  يرل  س  اه يف التحويا    يرويي 

 وعييين ادييين  ، دي تيييي  من يييرا  ييي حل ً  ،أ  ت يييح  طريهتيييي يف اجليييدل  ييي حلة
 ،والســـــــم  الصـــــــال  ،إن ال.ـــــــدي الصـــــــال »اييييييي ل:  تبييييييي ل أ  ر يييييييحل اه 
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ر اا أ يد  أديح دا د  اي ل  «جـزء مـن خمسـة وعشـرين جـزءا  مـن النبـوة ،واالقتصاد
اعلمــوا أن »ادين ح يير يف ال ييتا س يين دا حسيين.  تيين اديين مسييعحد محاحويي ً اي ل: 

. اي ل ادين ح ير يف ال يتا «خيـر مـن بعـض العمـل ،في آخـر الزمـان ،حسن ال.دي
 االاتصي د ديح  ، ندا   يا.  ا دل دح الطريهة،  السم  ديح ا ن ير  ا ي ية

 االتتدال.

 و اكاييي ر  ، ب حبييييب ي يييح  كالميييي يسييي اً ج معييي ً د ياييي ً ااةييي ل يف اخلطييي
 وحق أاي م نة السه   اخل إ  اخلطف. ،من ال الن يحرث ا  إ

 دييح ميج ال يي ور ال ي ييح   ،أ  يت يا مييج خصيمي ت ييك أ ييإ يرجعي   سليييي 
أميي  ميج ا سيي   و أل يإ سميي  العهيإ  سميي  النهيإ، و لعهييإ ديح ا رجييج يف  ،سال ته يي ً 

 لهحليي تعي  :  ،يف الشرتي ع و لنهإ دح األ يإالعه ي ع  أم             

                     أل س  ال ت ب  السنة. (19)النس 

 ألاي ال ييؤمن دف ي   ، ويال اي دل  ال  ؛ال  ور ال ا دل يف ور ا الشريعة
 ، ال يف ا حاريييب ، ال يف اجلاييية ،رأ  ال يف ايي  د  ا يي ،ينيي ظر يف الييا اأ ميين أردييج

 ال ل د ،  يهتصير معيي يف الت ي  ر ت يك أ يحل اليدين اليي  ، ال يف حترمي اخلمر
 ميييين  ،أدلت يييي  ته ييييية، أل  الاييييرض ميييين اجلييييدل دييييح اه ييييي ميييين الب طييييإ س  احلييييا

 ال ي يييح  كلييي  سال دنه يييي مييين ال  ييير س  ااتييي  . كمييي  ال  ،ال يييالل س  ا يييد 
يف ديييييذا  ،اين ديييييبطال  البحكيييييية أ  الي حديييييية، ديييييإ س  ال يييييالن معييييييينييييي ظر النصييييير 

ال يعترب جداًل، و لنصراين ليس دحكي ً  ال ي حدي ً حيىت تنه يي من مي  س   ، أاب دي
لنه يييي من ييي  س  اا يييالن.  ، سمنييي  ي يييح  ال يييالن معيييي يف تهيدتيييي الب ط ييية ،احليييا

ت  ني  وييي، ألاني  ميفمحر    ايو  مي  اخ ، لذل  ال يه ل ات   ر ويمي  ات هني  ت ييي
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 اجلييييدال ال ي ييييح  سال ويميييي  اخت  نيييي  ويييييي، أميييي  لييييح ات ييييا النصييييراين أ   ،اييييدا  
 ،الرأمس يل مج ا س   ت ك أ  البحكية أ  الشيحتية أ  االاواكية مسيتهب ة تهيالً 

وييك  ديذا ال ييالن ال يسييمك حتيي  راً  ال جيداًل،  دييح ال يييرب  كميية  ، ت  مي  حح يي 
حب    رتيييي  جداليييي حيييىت ينه يييي س  اا يييالن،  كيييذل  ال يهييي ل ا سييي   مييين  جييي

 ، ايييذر مييي  اخت  نييي  وييييي س  ييييحن الهي مييية ،ات ييي  ر ميييج ال  ييي ر ويمييي  ات هنييي  ت ييييي
ويييي    اه مييي  يشييي   تند يييذ  ي صيييإ ديننييي ، ال يهييي ل ديييذا ضعييي  أايييي يايييغ تييين 

ن مهصيرين.  ييمي  اخت  ني  وييي،  س  مل ا عيإ اجدا  ، ألان  ميفمحر   ايدا   و
اع  س  احل   ه يف الداي   ارخر ، ل ن ال احز أ  خن   د  م  ديح مين وعيإ 
اه  ب  اي  د  م  ك  ن  ديي، و يذا ح ية ا هصير، ديإ ايا  ا هصير اليذل ال 

 دليإ تندا  ال اب ة.

  أ  ال يروج  حتي سال د لهيدر اليذل ي يان امسي ا مين تنيدا،  أ  ال يصييا
ت  ي  تنييد  ،أ  رجيالً مين دييغ د اي  امسيي تبيد الصيمد يف  جيي خصيمي. ح يك

س   ،ال ترويييييج  يييييحت  يييييي  تبيييييد الصيييييمد :وهييييي ل ا يييييفمح  ،ورويييييج  يييييحتي ،ا يييييفمح 
 اخلطي  يف ال هيي  ا ت هي.  الصحاب يف األ ّد ال األاّد. 

 .أ  ال يست هر خصمي  يستصار افاي 

  أ  ي يييح   سال ، يا ييير ز ل   ييييا  ، حي ييي  تنيييي ،أ  يصيييرب ت يييك ايييا  اخلصييي
 ويووج تن جدالي  مش لبتي. ،  ي  ً 

  أ  يت ن  احلد   ال  ر. ا ل ادن   ين: احليد  كنيية اجل يإ. يعيغ يف
تعتــري »ايي ل:  اجلييدل.  أميي  ميي  ر اا الطييرباين تيين اديين تبيي ل أ  ر ييحل اه 

و ييي  يالن دين مسي   الطحييإ  ديح ميو  .  مي  ر اا الطيرباين  «الحدة خيار أمتـي
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خيـار أمتـي أحـداؤهم الـذين » :ن أيب ط ل  اي ل: اي ل ر يحل اه تن ت ك د
 و يي اعي  دن   مل دن انرب  دح كذاب. «إذا غضبوا رجعوا

 سمني   ،أ  كالمي  ل ي  ،أخطفع :سكا ج دل من دح أت   مني وال يهحل 
أرأيييي  ليييح اييي ل ا  يييإ أ  اتيييوض معيييوض وهييي ل، أ  أ  يعيييوض دصيييياة  :يهيييحل

 أليس الصحاب أ  يه ل كذا.كف  يهحل   ،ا سواد

  أ  يتفميييإ مييي  ييييفحل ديييي اخلصييي   ي  ميييي لييييتم ن مييين اليييرد،  أ  ال يع يييإ
د ل الن ابإ أ  ين ك خصمي كالمي. تن ادن  دي  اي ل: مسعي  م ل ي ً يهيحل: 

أميي  سكا ال خي  يف جيحاب ابيإ و ي .  لييس مين األدب أ  يهطيج كيالن خصيمي. 
يع ييي  و أل يييإ أ  ال ينييي ظرا سكا كييي    ،ا ً كييي   اخلصييي  مم ريييي ً جلحجييي ً ثرثييي راً متشيييد

 وك  مل يرتح اطج م   تي. ،كل  مني،  سكا اكتش ي أثن   ا ن ظر  اص ي

 أ  ال ي ت ييي  س  احل ويييرين ا يييتخ  و ً  ،أ  يهبيييإ دحج يييي ت يييك خصيييمي 
وييك  مل  ،حبييا منيي ظرا،  ييحا  خيي ل حا أن  اوهييحا، وييك  وعييإ اخلصيي  كليي  اصيي ي

 يه ج اطج ا ن ظر .

  وك  ا ع   ال يهبإ من أحد احاًل. ،ال ين ظر متعنت ً مع ب ً درأيي أ 

  أ  ال ينيييييي ظر يف  يييييي لس اخلييييييحال، ك  نيييييي ظر  ت ييييييك الهنييييييحاع ال  يييييي  ية
 اجملييييي لس الع مييييية، سال أ  ي يييييح  مطم نييييي ً لدينيييييي ال خيشيييييك يف اه لحمييييية ال ييييي ، 

 أ  مسييتعداً لت ميييإ تبعييية ميي  يهيييحل مييين  ييي ن أ  حييىت اتيييإ، أ  يف   يييس أمييي 
 يي ح   يي ط   خيشييك منييي ت ييك ا سييي، وييك  مل ي يين اييد  طّيين ا سييي ت ييك أ  

ألاي حين ذ ييارل د ليدين  الع ي ،  دني   ، سال و لس حع أ   دي ،ي ح  مج  ا 
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 محاييم الييذين ايي ظر ا الهييذايف تنييدم   ،يييذكر محاييم أ ييد  م ليي  ميين الهييدم  
 أا ر السنة من ا ع  رين.

 من خصمي. أك   الباض مني أن   حا ،أ  ال ين ظر من يبا ي 

 .أ  ال يتهصد االرت  ا ت ك خصمي يف اجمل س 

  ديإ يهصييد  ،أ  ال يتح يج يف ال يالن خ  يية يف أميحر معر وية تنييد اخلصي
 أل محوحا ا ن ظر . ،دعب ر  التصر  ل  ال ة د  هصحد س  ا تة احل  

 تخ ح  أ  ال ينييي ظر مييين يسيييتخم دييي لع    أد يييي، أ  حب ييير   ييي     يسييي
سكا ت  ي  الرجيإ دي لع   تنيد  ،د  ن ظر   ا تن ظرين. ا ل م ل : كل  سد اة ل ع  

 من ال يطيعي.

  أ  ال يييفام ميين ابييحل احلييا سكا ظ يير ت ييك لسيي   خصييمي، وييك  الرجييحا
س  احلا خ  مين التمي دل يف الب طيإ،  حيىت ي يح  مين اليذين يسيتمعح  الهيحل 

 ويتبعح  أحسني.

  اب،  كل  دف  اي  احاب ل  مط دا ل سؤال ماإأ  ال يا ل  اجلح  : 

 الس  إ:  دإ السعحدية د لة س المية  

 اجملي :  اله    وي   س المك. 

و ييييذا ما لطيييية  كيييي   الحاجيييي  أ  يهييييحل: اعيييي  أ  ال أ  ال أدرل، وييييفل  
 من دذا الاالثة مط دا.جحاب 
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    ال  يي ر أ  ال ا ييد ال يير ر  وي ييح  م يي دراً،  كليي  كميين ا ييد تييدا
ة يف دييالد ا سيي م  دييك أا ميية ك يير، ل مسيي م ، أ  حي ييد أ  األا ميية اله  ميي

 أل أهن  ال حت   د ا الن.

 يف كييف  يهييحل   ،أ  ال يهييحل اييحالً  مييالً مث ينه ييي دعييد كليي  يف الت صيييإ
 أ ل كالمييييي أمري يييي  تييييد   لإل ييييالن  ا سيييي م ، مث دعييييد كليييي  يهييييحل س  أمري يييي 

أ   ، احلريية العدالية حتي  ألهني  ؛مصي د   تهريير ،د ليت   سا مة يف ال  سطيني  تس تد
 يهحل س  أمري   ج  ع س  العراق لت ريرا من ال     الدي ت تحرية. 

  أ  ال تتنج تن طرد ح تي يف كإ ا س  إ اليي تنطبيا ت ي ي ، كيف  يبييا
ال يير ر  الة يال منييياييرا  ا سيي كن يف الاييرب درديي  دنيي   ت ييك أ  احل جيية اخل  يية تنيي

مث ال يبيييييا احل جيييي ع األخيييير  ك  فكييييإ  ا  ييييبس  الييييا اأ درديييي ، ويييييك   ،اخل  يييية
ي يف كيييإ أد ح ييي  ل   جييية وهيييد أدييي ت حرامييي ً كاييي اً،  س  مل يطيييرد ح تيييي  ا تدتييي

 احل ج ع وهد ا اض ا سي.
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16 
ون ما ـرباء، ُيصلحـوبى للغـط

 اسـد النـأفس

بــدأ اإلســالم » :اي ل ايي ل ر يحل اه  ر   مسي   تين أيب درييير   
 .«غريبا  وسيعود غريبا  فطوبى للغرباء

ااا ميين الهب  ييإ، ر   الييدارمك  اديين م جيية  اديين أيب ايييبة ي الارديي   ديي  النيي 
دييين اتيين تبييد اه  ، ال  يي  ليييي ،دك يين د رج ليييي ثهيي ع ، البيياار  أدييح يع يييك  أ ييد

با  كما إن اإلسالم بدأ غريبا  وسيعود غري» :ا ل ر حل اه  :ا ل مسعحد 
. ايي ل يف ال سيي  : «زاع مــن القبا ــلـبــدأ فطــوبى للغربــاء، قيــل ومــن الغربــاء؟ قــال النــ

 اااا الهب  إ لرد سد  الذين ا  ر   اب  إ ليسحا من   الحاحيد ااييج  اي زا ... )
 .(أل دعاد  ل ب ،دح الذل ااا تن أد ي  تش تي

 ااا  م  ايإ وي  :ي من ح ية دؤال  الارد   الن 

دييدليإ حييديب تميير  ديين تييحال ديين      :ن عنــد فســاد النــاسيصــلحو  
إلــى الحجــاز   إن الــدين ليـأرز»اي ل:  أ  ر ييحل اه  زييد دين م  يية ا ياين 
رهــا، ولـــيعقلن الــدين مــن الحجــاز معقــل األرويــة مـــن رأس حجُ كمــا تــأرز الحيــة إلــى 
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ا أفســد فطــوبى للغربــاء الــذين يصــلحون مــ ،الجبــل. إن الــدين بــدأ غريبــا  ويرجــع غريبــا  
اي ل أديح تيسيك ديذا حيديب حسين. و لاردي   ليسيحا  «الناس من بعـدي مـن سـنتي

يف العيييييي ،  الصييييي  دة ألهنييييي  ييييييفتح  دعيييييد أ  ي سيييييد النييييي ل طريهييييية  ميييييد 
 الص  دة روحا  اه ت يي   مل ي سيد د   مل ت سيد يف زمي هن .  ديدليإ حيديب 

م غريبـا  بـدأ اإلسـال» :اي ل ر يحل اه  :اي ل   إ دين  يعد السي تدل 
وســيعود غريبــا  كمــا بــدأ فطــوبى للغربــاء قــالوا يــا رســول اهلل ومــن الغربــاء؟ قــال الــذين 

دذا ر اية الطيرباين يف ال بي ،  يف األ  ي   الصيا   «يصلحون عند فساد الناس
يسييتعمإ  يي  يسييتهبإ ميين الاميي    ويييي  "إذا" ل يي   «يصــلحون إذا فســد النــاس»

صيييير الصيييي  دة. دييييذا احلييييديب ايييي ل تنييييي دالليييية ت ييييك أ  ال سيييي د ي ييييح  دعييييد ت
ا يامك: ر اا الطرباين يف الاالثة  رج لي رج ل الص يا ل  د ر دين  ي ي   ديح 

 ثهة.

ر   أ د  الطرباين تن تبد اه دن تمر  اي ل: كني  تنيد      :قليلون 
يــأتي قــوم يــوم القيامــة نــورهم كنــور »يحميي ً  ط عيي  الشييمس وهيي ل:  ر ييحل اه 

و بكــر: نحــن هــم يــا رســول اهلل؟ قــال: ال ولكــم خيــر كثيــر ولكــن.م الشــمن، قــال أبــ
الفقراء الم.اجرون الذين يحشرون من أقطار األر ، ةم قال: طـوبى للغربـاء، طـوبى 
للغرباء، قيل ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل في نـاس سـوء كثيـر مـن يعصـي.م 

 ل أحيييدمه  رجييي ل اييي ل ا ياميييك ليييي يف ال بييي  أ ييي ايد  رجييي «أكثـــر ممـــن يطـــيع.م
ردة ليسييي  أو يييإ مييين مييييا  الصييي بة، يا  الايييياك التنبيييي س  أ  ميييييينبييي  الصييي يا. 
ااا ليسيييحا أو يييإ مييين الصييي  دة، وهيييد يييييا دعيييض الصييي  دة ضييييااع يو لاردييي   النييي

خ  يية لييي  مييييا  الصييي بة  مل  ع  ييي  أو ييإ مييين أيب د ييير،  يييييا أ ييييس الهيييرين 
 ااا.ي دح ت دعك. و ذل  الارد   النضيا  خ  ة مل  ع ي أو إ من الص  دة 
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ـــاء النـــاس  أخيييرأ احلييي ك  يف ا سيييتدر   اييي ل  ييي يا      :قـــوم مـــن أفن
 :اا يين د  مل خيرجيي ا تيين اديين تميير روييك اه تن ميي  ايي ل: ايي ل ر ييحل اه 

إن هلل عبادا  ليسوا بأنبياء وال ش.داء يغبط.م الشـ.داء والنبيـون يـوم القيامـة لقـرب.م »
ومجلس.م منه، فجثا أعرابي على ركبتيه فقـال يـا رسـول اهلل صـف.م لنـا من اهلل تعالى 

تصـادقوا فـي اهلل وتحـابوا فيـه،  ،وحّل.م لنا قال: قوم من أفناء الناس من نزاع القبا ـل
هــم  ،يخــاف النــاس وال يخــافون ،يضــع اهلل عــز وجــل ل.ــم يــوم القيامــة منــابر مــن نــور
. اييي ل يف ال سييي  : « هـــم يحزنـــونأوليـــاء اهلل عـــز وجـــل الـــذين ال خـــوف علـــي.م وال

 ديييذا الصييي ة محجيييحد  يف حيييديب أيب م لييي   ،(حيْنييييأونييي   أل أخيييالط الحاحيييد و   
. «هـــم نـــاس مـــن أفنـــاء النـــاس ونـــوازع القبا ـــل»تنيييد أ يييد د  ييي :  األايييعرل 

  .«من بلدان شتى» تند الطرباين يف ال ب : 

ــــروْ يتحــــابّ   ذل يييييرد  أل أ  اليييي ،أل دشييييريعة  مييييد      :ح اهللون ب
ال رادطييية  ،ديييين   ديييح مبيييدأ اا يييالن ال لييي ،  ال تيييرد  ديييين   أيييية رادطييية أخييير 

 ال رادطييية مصييي  ة أ  من عييية دايحيييية. أخيييرأ أديييح دا د دك ييين د  ،اسييي  أ  ارادييية
إن مـن عبـاد اهلل » :ا ل النيب  :ا ل رج لي ثه ع تن تمر دن اخلط ب 

اء والشـ.داء يـوم القيامـة بمكـان.م مـن ألناسا  ما هـم بأنبيـاء وال شـ.داء يغـبط.م األنبيـ
ح اهلل علـى غيـر اهلل تعالى، قالوا يا رسول اهلل تخبرنا من هـم قـال هـم قـوم تحـابوا بـروْ 

أرحام بين.م وال أموال يتعاطون.ا، فواهلل إن وجوه.م لنور وإن.م على نور، ال يخافون 
 وقــرأ هـذه اآليــة:  ،وال يحزنــون إذا حـزن النـاس ،إذا خـاف النـاس          

                     » ردع دييييييييذا الصيييييييي ة تنييييييييد   ،
، «تصـــادقوا فـــي اهلل وتحـــابوا فيـــه»احلييي ك  مييين حيييديب ادييين تمييير السييي دا د  ييي  

لم تصل بين.م أرحـام متقاربـة » تند أ د من حديب أيب م ل  األاعرل د   : 
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لــم » تنييد الطييرباين ميين حييديب أيب م ليي  أي يي ً د  يي   «تحــابوا فــي اهلل وتصــافوا
يكـــن بيـــن.م أرحـــام يتواصـــلون ب.ـــا هلل، ال دنيـــا يتبـــاذلون ب.ـــا، يتحـــابون بـــروح اهلل عـــز 

،  تنييد الطييرباين ميين حييديب تميير  ديين تبسييي دك يين د ايي ل تنييي ا يامييك «وجــل
 رج ليييي محثهيييح   اييي ل ا نيييذرل مهييي رب ال ديييفل ديييي اييي ل: مسعييي  ر يييحل اه 

هــم ُجّمــاع مــن نــوازع القبا ـــل يجتمعــون علــى ذكــر اهلل تعــالى فينتقـــون  ...»ل: يهييح 
 االجتميييي ا ت ييييك ككيييير اه ليييي   «أطايــــب الكــــالم كمــــا ينتقــــي آكــــل الثمــــر أطايبــــه

االجتميي ا لييذكر اه، ويي أل ل يعييغ أاييي رادطيية تييردط    ييحا  كيي احا ج ح يي ً معيي ً أن 
،  تنيييد الطيييرباين دك ييين د حسيييني مت يييرا  دينمييي  االجتمييي ا ل يييذكر ينت يييك د ات   يييي

... هــــم » :ايييي ل ايييي ل ر ييييحل اه  ا يامييييك  ا نييييذرل تيييين أيب الييييدردا  
أل أ   «المتحـــابون فـــي اهلل مـــن قبا ـــل شـــتى وبـــالد شـــتى يجتمعـــون علـــى ذكـــر اهلل

 الراد  دين   ككر اه،  دح ر ت اه الحارد يف األح ديب الس دهة.

ــــــو   ــــــة دون أن يكون ــــــالون هــــــذه المرتب أل  الشيييييي دا       :ا شــــــ.داءين
ديإ ديذا مييا  يييا ا  ،يابطحهن ،  دذا  ال يعغ أهن  أو إ من األابي    الشي دا 

 دييك ال  ع  ي  أو ييإ كمي  ميير، أخييرأ الطيرباين يف ال بيي  دك ين د ايي ل تنييي  ،ئي 
 ا ياميك حسيين رج ليي  ثهييحا تيين أيب م لي  األاييعرل ايي ل: كني  تنييد النيييب 

 ال  دييييييذا ارييييييية: يونيييييي                                   

       :إن هلل عبــــادا  ليســــوا بأنبيــــاء وال شــــ.داء»ايييي ل ويييين ن اسييييفلي سك ايييي ل، 
اي ل  يف  «يغبط.م النبيون والش.داء بقـرب.م ومقعـدهم مـن اهلل عـز وجـل يـوم القيامـة

مث اييي ل: حيييدثن  يييي   ،ن و اييي  ت يييك ركبتييييي  رميييك ديديييييوهييي  ،ا حيييية الهيييحن أتيييرايب
 :وهي ل النيييب  ،ينتشيير ر يحل اه تين   ميين دي ، ايي ل ورأيي   جييي النييب 

وقبا ــل مــن شــعوب أرحــام القبا ــل، لــم يكــن  ،مــن بلــدان شــتى ،عبــاد مــن عبــاد اهلل»
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 ،وجــلّ بيــن.م أرحــام يتواصــلون ب.ــا هلل، ال دنيــا يتبــاذلون ب.ــا، يتحــابون بــروح اهلل عــز 
يجعـــل اهلل وجـــوه.م نـــورا ، يجعـــل ل.ـــم منـــابر قـــدام الـــرحمن تعـــالى، يفـــزع النـــاس وال 

.  اد ات ه  ةيج الر اي ع ت ك ا ك النبيح  «ويخاف الناس وال يخافون ،يفزعون
  الش  د  تن  ،  سمن  ا لحا دذا ا رتبة ئذا الص  ع.

ح دييييييب الت   تنيييييد اه وهيييييد دينت ييييي  األيديييييذا دعيييييض ح ييييييت  ، أمييييي  منييييي 
رد  كيي   حرييي ً أ  يسيي را س  ح ييا منييرب  ال ح جيية ل ت ييرار،  ميين تييددَّ  ،السيي دهة

 ادان الر ن تع  ، لع ي  ب  اي يرح  لردتي  حيها رلبتي.

  آخر دتحاا  أ  احلمد ه رّب الع   . 
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