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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل رب العاملــن وأفضــل الصــالة وأكمــل التســليم ىلع 

ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن... أمــا بعــد:
فعندمــا بــدأت دراســة العلــم الــريع ســنة 1994 م اكن مقــرراً 
ــه  ــا نقل ــا م ــرأت يف أوهل ــة وق ــن انلووي ــظ األربع ــا حف علين
اإلمــام انلــووي رمحــه اهلل وريض عنــه مــن األحاديــث يف فضــل 

مــن مجــع أربعــن حديثــاً رشيفــاً حيــث قــال:
)روينــا عــن يلع بــن أيب طالــب وعبــد اهلل بــن مســعود ومعــاذ 
ــن  ــس ب ــاس وأن ــن عب ــر واب ــن عم ــل وأيب ادلرداء واب ــن جب ب
ــن  ــم م ــدري ريض اهلل عنه ــعيد اخل ــرة وأيب س ــك وأيب هري مال
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــواعت أن رس ــات متن ــريات برواي ــرق كث ط
عليــه وســلم قــال: »مــن حفــظ ىلع أمــي أربعــن حديثــاً مــن 
أمــر دينهــا بعثــه اهلل يــوم القيامــة يف زمــرة الفقهــاء والعلمــاء« 
ويف روايــة: »بعثــه اهلل فقيهــاً اعملــاً« ويف روايــة أيب ادلرداء ريض 
اهلل عنــه: )وكنــت هل يــوم القيامــة شــافعاً وشــهيداً( ويف روايــة 
ــواب  ــه: )قيــل هل: ادخــل مــن أي أب ــن مســعود ريض اهلل عن اب
اجلنــة شــئت( ويف روايــة ابــن عمــر: )كتــب يف زمــرة العلمــاء 

وحــر يف زمــرة الشــهداء(. ا ـه

ــي  ــك ولكن ــاىل بذل ــي اهلل تع ــا أن يكرم ــت وقته ــم تمني وك
اســتبعدت ذلــك حينهــا، وهــا قــد أكرمــي اهلل تعــاىل وحقــق 
مــرادي جبمــع أربعــن حديثــاً نبويــاً رشيفــاً، هللف جــل جــالهل 
ــد وال  ــم ال تع ــن نع ــا أوالين م ــايئ ىلع م ــكري وثن ــدي وش مح
حتــى، وأســأل اهلل تعــاىل أن يوفقــي للشــكر ىلع انلحــو اذلي 
يرضــاه جــل وعــز، وأدعــوه تبــارك وتعــاىل أن يكــون مجيــع مــا 
ــه  ــم صــى اهلل علي ــد رســوهل الكري ــده وعن ــاً عن ــه مرضي أكتب
وســلم وأن حيــرين مــع مــن قَِبلهــم ممــن مجعــوا أربعــن حديثــاً 

رشيفــاً. آمــن.
وقد تمثلت بقول القائل:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  
إن التشبـه بــالكرام فــالح 
وصــى اهلل ىلع ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه أمجعــن واحلمــد 

هلل رب العاملــن.

املقدمة

F FF



67

أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

يف
حمبة اهلل تعاىل

نَّ رَُســوَل اهلِل صــى اهلل عليــه وســلم 
َ
عــن َقتَــاَدَة بــن انلُّْعَمــاِن أ

ــا كمــا َيَظــلُّ أحدكــم  ْنيَ ــاُه ادلُّ َحــبَّ اهلل َعبْــداً مَحَ
َ
قــال: »إذا أ

َمــاَء« )1(.
ْ
حَيْــِي َســِقيَمُه ال

   رشح احلديث:

ْنيَــا« أي: حفظــه مــن مــال ادلنيــا  َحــبَّ اهلل َعبـْـداً مَحَــاُه ادلُّ
َ
»إذا أ

ومــا يــرُّ بدينــه يك ال يمــرض قلبــه بـِـداء حمبتهــا.

« أي: كما يكون.     »كما َيَظلُّ

»أحدكــم حَيْــِي َســِقيَمُه« أي: مريضــه، ال ســيما إذا اكن معــه 
ــد مرضــه  ــي ال يزي ــاَء« أي: ل َم

ْ
ه املــاء فيمنعــه »ال مــرض يــرُّ

بربــه، مــع أن املــاء أرخــص يشء اغبلــاً واحلاصــل أن احلكمــة 
 مــن لك يشء 

ً
تقتــي أن املحبــوب عنــد أهلــه يكــون ممنــواع

ه يف حــاهل. ا ـه)2( يــرُّ

ــا  ــاً فربم ــش كفاف ــك تعي ــدت نفس ــك إذا وج ــة: ذلل مالحظ
تكــون ممــن ورد فيهــم هــذا احلديــث الريــف فأبــر خــرياً. 

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب الطب. 
)2( انظر )مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح( 8 / 328. 

احلديث األول
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ــِه  ــوَل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ نَّ رَُس
َ
ــَرَة ريض اهلل عنــه أ يِب ُهَريْ

َ
َعــْن أ

ــْمَح  اِء َس َ ــرِّ ــْمَح ال ــِع َس َيْ
ْ

ــْمَح ابل ــبُّ َس ــاَل: »إِنَّ اهلَل حُيِ ــلََّم قَ وََس
ــاِء«)1(.   َقَض

ْ
ال

   رشح احلديث:

ــِع« -  َيْ
ْ

ــْمَح ابل ــبُّ َس َم: »إِنَّ اهلَل حُيِ
ــلَّ ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ ُ َص

ُ
ــْوهل قَ

ــاَوُز  ــِع، َيتََج َيْ
ْ

ــْهاًل يِف ابل ْي: َس
َ
ــِم - أ ِمي

ْ
ــُكوِن ال ــِن وَُس ــِح السِّ بَِفتْ

ــاَع. ــِه إَِذا بَ ــِض َحقِّ ــْن َبْع َع

ــِه  ــَرَِف َنْفِس ِ ــايِض ل ْي اتلََّق
َ
ــاِء( أ َقَض

ْ
ــْمَح ال اِء َس َ ــرِّ ــْمَح ال )َس

َمــاِل. ا ـه)2(
ْ
ِبــِه بِال

ْ
وَُحْســِن ُخلُِقــِه بَِمــا َظَهــَر ِمــْن َقْطــِع َعاَلقَــِة قَل

مالحظــة: كــن يف بيعــك ورشائــك ســمحاً، جتــاوز عــن بعــض 
ــل  ــرتي يف أق ــع أو املش ــون ابلائ ــن جيادل ــن مم ــك، وال تك حق

القليــل، فالعــربة للربكــة ال للمــال.

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب ابليوع. 
)2( انظر )حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي( 4 / 457.

احلديث اثلالثاحلديث اثلاين

ــاَل  ــاَل: قَ هِ قَ ــدِّ ــْن َج ــِه َع بِي
َ
ــْن أ ــَعيٍْب َع ــِن ُش ــِرو بْ ــْن َعْم َع

ثـَـُر 
َ
ْن يـُـَرى أ

َ
ــبَّ أ َم: »إِنَّ اهلَل حُيِ

رَُســوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلَّ
ــِدهِ«)1(. ــِه ىلَعَ َعبْ نِْعَمِت

   رشح احلديث:

ــِة  ــَرى« بِِصيَغ ْن يُ
َ
ــبُّ أ َم: »إِنَّ اهلَل حُيِ

ــلَّ ــِه وََس ُ َصــىَّ اهلُل َعلَيْ
ُ

ــْوهل قَ
ــر. ــَر َوُيْظَه ْي ُيبْ

َ
ــوِل أ َمْجُه

ْ
ال

 فَِمــْن ُشــْكِرَها 
َ

ْي إِْحَســانِِه َوَكَرِمــِه َتَعــاىل
َ
ثَــُر نِْعَمِتــِه( أ

َ
)أ

ا ـه)2( ِكتَْماُنَهــا.  ُكْفَرانَِهــا  َوِمــْن  إِْظَهارَُهــا، 

مالحظــة: إذا أنعــم اهلل عليــك بنعمــة فأظهرهــا حتدثــاً بنعمــة 
اهلل تعــاىل ال كــرباً وغــروراً، وذلــك لــرياك املحتاجــون فتكــون 

ممــن يقصدهــم انلــاس يف حواجئهــم.

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب األدب. 
)2( انظر )حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي( 8 / 86.
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ــال  ــت: ق ــا قال عــن أم املؤمنــن الســيدة اعئشــة ريض اهلل عنه
ــَن يِف  ُمِلحِّ

ْ
ــبُّ ال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »إِنَّ اهلَل حُيِ

اَعِء«)1(. ادلُّ

   رشح احلديث:

اَعِء« أي املالزمــن هل، مجــع ُمِلــّح  ــَن يِف ادلُّ ُمِلحِّ
ْ
ــبُّ ال »إِنَّ اهلَل حُيِ

ــّح  ــه، ألن داعء الُمِل ــع حاالت ــه يف مجي ــؤال رب ــالزم لس ــو امل وه
دائــم غــري منقطــع فهــو يســأل وال يــرى إجابــة، ثــم يســأل ثــم 
ــاؤه  ــزال رج ــح وال ي ــزال يُِل ــال ي ــذا ف ــرى، وهك ــال ي ــأل ف يس
يزتايــد، وذلــك داللــة ىلع صحــة قلبــه وصــدق عبوديتــه 
واســتقامة وجهتــه، فقلــب الُمِلــّح معلــق دائمــاً بمشــيئته تعاىل، 
واســتعماهل اللســان يف ادلاعء عبــادة، وانتظــار مشــيئته للقضــاء 

ــادة، فذللــك أحبــه اهلل تعــاىل. ا ـه)2( ــه عب ب

)1( انظر كتاب )ادلاعء( للطرباين وشعب اإليمان للبيهيق.
)2( انظر كتاب )فيض القدير( 2 / 292.

مالحظــة: إذا اكن دليــك رجــاء مــن اهلل تعــاىل تدعــو بــه دائمــاً احلديث الرابع
ــاىل  ــر أن اهلل تع ــأس، وتذك ــال تي ــة ف ــك اإلجاب ــرْت عن وتأخ
حيــب امللحــن يف ادلاعء اذليــن يدعــون اهلل يف لك حــال، ســواء 
ــادة،  ــخ العب ــه م ــد ذات ــادلاعء حب ــم أم ال، ف ــة داعئه رأوا إجاب
ــيجيب داعءك  ــاىل س ــد أن اهلل تع ــل ادلاعء.. وتأك ادع... وواص

ــه وكرمــه. بفضل

F FF
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َعــْن َعبـْـِد اهلِل بــن مســعود ريض اهلل عنــه َعــْن انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلُل 
ــلََّم قَاَل: ــِه وََس َعلَيْ

 
َ

، َوال ــرْبٍ ــْن ِك ٍة ِم ــاُل َذرَّ ــِه ِمثَْق ِب
ْ
ــْن اَكَن يِف قَل ــَة َم َنَّ

ْ
ــُل اجل  يَْدُخ

َ
»ال

ــاٍن،  ــْن إِيَم ٍة ِم ــاُل َذرَّ ــِه ِمثَْق ِب
ْ
ــْن اَكَن يِف قَل ــِي َم ــاَر َيْع يَْدُخــُل انلَّ

ــنًا  ــْوِب َحَس ــوَن ثَ ْن يَُك
َ
ــِي أ ــُه ُيْعِجبُ ــٌل: إِنَّ ُ رَُج

َ
ــاَل هل ــاَل: َفَق قَ

ِكــرْبَ َمــْن 
ْ
ََمــاَل َولَِكــنَّ ال

ْ
ــبُّ اجل َوَنْعــِي َحَســنًَة، قَــاَل: إِنَّ اهلَل حُيِ

ــاَس«)1(. ــَط انلَّ َــقَّ َوَغَم ــَر احلْ َبَط

   رشح احلديث:

ََماَل[، 
ْ
ــبُّ اجل يــٌل حُيِ ََمــاَل« َويِف ِرَوايـَـٍة: ]إِنَّ اهلَل مَجِ

ْ
ــبُّ اجل »إِنَّ اهلَل حُيِ

ــٌل، َوِقيَل:  ْي ُمَمِّ
َ
وَْصــاِف، َوِقيــَل: أ

َ ْ
ْفَعــاِل اَكِمــل األ

َ ْ
ْي َحَســن األ

َ
أ

ْفَعــاِل 
َ ْ
يــُل األ َْهَجــِة، َوِقيــَل: مَجِ ــوِر َوابلْ َجِليــٌل، َوِقيــَل: َمالـِـُك انلُّ

ــِه  ــُن َعلَيْ ــرَي َوُيِع يَِس
ْ
ــُم ال ــْم، يَُكلُِّفُك ُْك

َ
ــِر إِل ــْم َوانلْظ بُِك

َِزيــَل َويَْشــُكُر َعلَيْــِه ســبحانه وتعــاىل.
ْ
َوُيثِيــُب َعلَيْــِه اجل

)1( انظــر ســنن الرتمــذي كتــاب الــرب والصلــة، واحلديــث يف صحيــح مســلم 
كتــاب اإليمــان بلفــظ قريــب 

ــاُل احلديث اخلامس ــُق مَجَ ُمْطلَ
ْ
ــاُل ال ََم

ْ
ُ اجل

َ
ْي هل

َ
ــٌل( أ ي : )إِنَّ اهلَل مَجِ ــاوِيُّ ُمنَ

ْ
ــاَل ال َوقَ

ِي 
َ
ــاَل( أ ََم

ْ
ــبُّ اجل ــاِل )حُيِ ْفَع

َ ْ
ــاُل األ ــاِت ومََجَ َف ــاُل الصِّ اِت ومََجَ اذلَّ

ــرْيِهِ  ــِة ِلَغ َاَج
ْ
ــاِر احل ــِة إِْظَه ْو يِف قِلَّ

َ
ــِة أ َهيْئَ

ْ
ــْم يِف ال ــَل ِمنُْك اتلََّجمُّ

ــَى ــَواُه. اْنتَ ــْن ِس ــاَف َع َعَف
ْ
َوال

ــَط  ُه )َوَغَم ــُه َورَدَّ ْي َدَفَع
َ
( أ ــقَّ َ ــَر احلْ ــْن َبَط ــرْبَ َم ِك

ْ
ــنَّ ال )َولَِك

ــيْئًا)1(. ــْم َش ــْم يََرُه َ ــْم َول ِي اْحتََقَرُه
َ
ــاَس( أ انلَّ

ــد  ــيق والوحي ــد احلقي ــاس أن الزاه ــض انل ــن بع ــة: يظ مالحظ
ــاء،  ــز وامل ــاً ىلع اخل ــة واعش مقتات ــاب املرقع ــس اثلي ــن لب َم
ــى  ــي ص ــن انل ــنة ولك ــاب احلس ــس اثلي ــرب لب ــن الك وأن م
اهلل عليــه وســلم بــن أن الكــرب هــو إنــكار احلــق واســتصغار 
ــاىل  ــة اهلل تع ــدث بنعم ــن أن تتح ــع م ــال مان ــك ف ــاس ذلل انل
ــت  ــا دم ــعة م ــش يف س ــناً وتعي ــك حس ــون بلاس ــك فيك علي

ــك. ــق اهلل يف مال ــؤدي ح ت

)1( انظر )حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي( 6 / 116.
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عــن عبــد اهلل بــن عمــر ريض اهلل عنهمــا أن انلــي صــى اهلل 
عليــه وســلم قــال: »إن اهلل حيــب املؤمــن املحــرتف«)1(.

   رشح احلديث:

ــة  ــو صناع ــاش بنح ــب املع ــف يف طل ــرتف( أي املتلك )املح
ــارة)2(. ــة وجت وزراع

مالحظــة: احــذر مــن ابلطالــة، فالعمــل مهــم ورضوري، ال تمــل 
ــاً وال  ــر ذهب ــماء ال تمط ــإن الس ــل، ف ــم بالكس ــة اجلس إىل راح
فضــة، وتذكــر أن اهلل تعــاىل حيــب املؤمــن املحــرتف - صاحــب 

احِلرفــة -.

)1( انظر املعجم األوسط للطرباين وشعب اإليمان للبيهيق. 
)2( فيض القدير 2 / 368. 

احلديث السابعاحلديث السادس

ــه  ــِيَّ صــى اهلل علي ّن انلَّ
َ
ــا أ ــَة ريض اهلل عنه ــْن الســيدة اَعئَِش َع

ْن ُيتِْقنَُه«)1(.
َ
َحُدُكــْم َعَمــالً أ

َ
ــبُّ إَِذا َعِمــَل أ وســلم قَــاَل: »إِنَّ اهلَل حُيِ

   رشح احلديث: 

ــاًل  ــون )َعَم ــا املؤمن ــْم( أيه َحُدُك
َ
ــَل أ ــبُّ إَِذا َعِم )إِنَّ اهلَل حُيِ

ــان  ــل إتق ــه اهلل عم ــا علّم ــل بم ــه ويعم ــُه( أي حُيِكم ْن ُيتِْقنَ
َ
أ

ــاىل. ــق اهلل تع ــع خل ــد نف ــان بقص وإحس

تنبيــه: رأيــت يف روايــة مــا يــدل ىلع أن املــراد باإلتقــان 
اإلخــالص، ولفظهــا: )إن اهلل ال يقبــل عمــل امــرئ حــى يتقنه. 
ــاء  ــن الري ــه م ــال: خيلص ــه؟ ق ــا إتقان ــول اهلل وم ــا رس ــوا: ي قال

ــة()2(. وابلدع

مالحظــة: ذللــك احــذر أن تقــول: ]أنــا أعمــل بقــدر األجــرة[ 
ــا  ــت م ــل وقبل ــب العم ــت رشوط صاح ــت قِبل ــا دم ــك م ألن
ــك  ــن عمل ــك أن تتق ــي علي ــر فينب ــن األج ــه م ــا علي اتفقتم

ــك.  ــب ذل ــاىل حي ألن اهلل تع
)1( انظــر ه يف مســند أيب يعــى املوصــي واملعجــم األوســط للطــرباين وشــعب 

اإليمــان للبيهــيق. 
)2( انظر فيض القدير 2 / 286.
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نَّ انلــي صــى اهلل عليــه 
َ
عــن الســيدة اَعئَِشــَة ريض اهلل عنهــا أ

ْصَحابِــِه يف صالتــه 
َ
 أل

ُ
يَّــٍة واكن َيْقــَرأ وســلم َبَعــَث رَُجــاًل ىلع َسِ

ــِيِّ  ــُم بـــ }قــل هــو اهلل َأحَــدٌ{ فلمــا رََجُعــوا َذَكــُروا ذلــك لِلنَّ َفيَْخِت
ــُع ذلــك؟  ٍء يَْصنَ يِّ يَشْ

َ
صــى اهلل عليــه وســلم فقــال: »َســلُوُه أل

 بهــا، 
َ
قْــَرأ

َ
ْن أ

َ
ِحــبُّ أ

ُ
َهــا ِصَفــُة الرمحــن، وأنــا أ نَّ

َ
لُوُه فقــال: أل

َ
فََســأ

ــُه«)1(.  بُّ نَّ اهلَل حُيِ
َ
وُه أ ْخــرِبُ

َ
فقــال انلــي صــى اهلل عليــه وســلم: أ

   رشح احلديث: 

)وعــن اعئشــة ريض اهلل عنهــا أن انلــي صــى اهلل عليــه وســلم 
ــة( أي جيــش )واكن  بعــث رجــاًل( أي أرســله أمــرياً )ىلع سي
ــم( بـــ }قــل هــو  ــه اكن إمامهــم )يف صالته ــه( ألن ــرأ ألصحاب يق
 
ً
ــرباك ــد( ت ــو اهلل أح ــل ه ــه )بـــ ق ــم( أي قراءت ــدٌ{ )فيخت اهلل َأحَ
ــد  ــرية بع ــة األخ ــرأ يف الركع ــا، أي يق ــة تلالوته ــا وحمب بقراءته
الفاحتــة مــن لك صــالة هــذه الســورة، قــال ابــن حجــر: أي خيتم 
ــو  ــل ه ــرآن بق ــن الق ــا م ــرؤه بعده ــا يق ــة أو مل ــه للفاحت قراءت

ــالة  ــاب ص ــلم كت ــح مس ــد وصحي ــاب اتلوحي ــاري كت ــح ابلخ )1( صحي
املســافرين وقرهــا 

اهلل أحــد )فلمــا رجعــوا ذكــروا ذلــك( أي فِعلــه )للنــي صــى 
ــو  ــك؟( أه ــع ذل ــلوه ألي يشء يصن ــال: س ــلم فق ــه وس اهلل علي

ــك؟ لالختصــار أو لعــدم حفــظ غريهــا أو لغــري ذل

ــة  ــا )صف ــك ألنه ــت ذل ــا فعل ــا(، أي إنم ــال: ألنه ــألوه فق )فس
الرمحــن( ولعلــه آثــر ذكــر الرمحــن استشــعاراً بــأن شــهوده ذللك 
ــا  ــه )وأن ــه وآالئ ــر رمحت ــرتادف مظاه ــه ب ــعة رجائ ــبب لس س
ــيئاً  ــب ش ــن أح ــإن م ــاً، ف ــك دائم ــا(، أي ذلل ــب أن أقرأه أح
أكــر مــن ذكــره )فقــال انلــي صــى اهلل عليــه وســلم: أخــربوه 

ــا. ا ـه)1( ــذا حيبه ــا أو هل ــه إياه ــه( أي ملحبت أن اهلل حيب

مالحظــة: يف هــذا احلديــث الريــف إشــارة إىل أن مــن ابتــى 
ــه  ــاىل يكرم ــإن اهلل تع ــاه ف ــس رض ــاىل واتلم ــة اهلل تع حمب
ســورة  قــراءة  أحــب  اجلليــل  الصحــايب  فهــذا  بمحبتــه، 
اإلخــالص ألنهــا صفــة الرمحــن جــل وعــال فأحبــه اهلل تعــاىل، 
ذللــك احبــث دائمــاً عــن األمــور الــي حيبهــا اهلل تعــاىل وقــم 

ــاىل. ــك اهلل تع ــا لحب به

)1( انظر )مرقاة املفاتيح( 4 / 1466. 

احلديث اثلامن
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ــٍل ريض اهلل عنــه قــال: َســِمْعُت رَُســوَل اهلِل  عــن ُمَعــاَذ بْــِن َجبَ
ــْت  : »وََجبَ ــلَّ ــزَّ وََج ــاَل اهلُل َع ــوُل: قَ ــلََّم َيُق ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ َص
يِفَّ  اِوِريــَن  ُمزَتَ

ْ
َوال يِفَّ  ُمتََجالِِســَن 

ْ
َوال يِفَّ  ـَن  ُمتََحابِـّ

ْ
لِل حَمَبَّــِي 

 .)1(» يِفَّ ُمتَبَاِذِلــَن 
ْ
َوال

   رشح احلديث: 

قوهل صى اهلل عليه وسلم:

ِري.
ْ
ْي: َيتََجالَُسوَن يِف حَمَبَِّي بِِذك

َ
( أ ُمتََجالِِسَن يِفَّ

ْ
)َوال

ــِه َنْفَســُه،  ــْم لَِصاِحِب ــٍد ِمنُْه ــُذُل لُكُّ َواِح ْي َيبْ
َ
( أ ــَن يِفَّ ُمتَبَاِذِل

ْ
)َوال

يــُق  دِّ ــِه يِف اهلِل َكَمــا َفَعــَل الصِّ تِ
َ

يــِع َحاال ــِه يِف مَجِ اتِ ُ يِف ُمِهمَّ
َ

َوَمــاهل
. ــاهِلِ ــْذِل َم ــاِر، َوَب َغ

ْ
ــَة ال ْلَ

َ
ــْذِل َنْفِســِه ل ريض اهلل عنــه بِبَ

.)2( ْخَروِيٍّ
ُ
 أ

َ
، َوال  ِلَغَرٍض ُدْنيَوِيٍّ

َ
(، ال اِوِريَن يِفَّ ُمزَتَ

ْ
)َوال

)1( انظر موطأ اإلمام مالك كتاب اجلامع و مسند اإلمام أمحد 21021 
)2( انظر رشح الزرقاين ىلع املوطأ 554/4 

ــك هل احلديث اتلاسع ــرب وَبْذلِ ــك املق ــع أخي ــك م ــن يف جلوس ــة: ك مالحظ
تــك فيــه وحمبتــك هل هلل تعــاىل، وال  خوَّ

ُ
وزيارتــك إيــاه مالحظــاً أ

يكــن ذلــك لغــرض دنيــوي زائــل فــاٍن، وتذكــر أن مــا اكن هلل 
فهــو املتصــل ومــا اكن لغــريه فهــو املنفصــل. 

F FF
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ــىَّ اهلُل  ــِيَّ َص َت انلَّ
َ
ــاَل: »أ ــاِعِديِّ قَ ــْعٍد السَّ ــِن َس ــْهِل بْ ــْن َس َع

ــٍل إَِذا  ــِي ىلَعَ َعَم ــوَل اهلِل ُدلَّ ــا رَُس ــاَل: يَ ــٌل َفَق ــلََّم رَُج ــِه وََس َعلَيْ
َحبَّــِي انلَّــاُس َفَقــاَل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ 

َ
َحبَّــِي اهلُل َوأ

َ
تُــُه أ

ْ
نـَـا َعِمل

َ
أ

ــْد ِفيَمــا يِف  ــَك اهلُل، َوازَْه بَّ ــا حُيِ ْنيَ ــْد يِف ادلُّ ــلََّم: ازَْه ــِه وََس اهلُل َعلَيْ
ــوَك«)1(. بُّ ــاِس حُيِ ــِدي انلَّ يْ

َ
أ

   رشح احلديث:

ــا  ــن م ــا( أحس ْنيَ ــْد يِف ادلُّ ــلم: )ازَْه ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
قيــل يف حقيقــة الزهــد: هــو أن ال تكــون ادلنيــا بمزنلــة مــن 
القلــب، وأحســن مــا قيــل يف حقيقــة ادلنيــا أنهــا لك ذلة قبــل 

املــوت ال أثــر هلــا بعــده.

ويف الفتــح: الزهــد بــن لكمتــن يف القــرآن الكريــم }لَِكيـْـاَ َتْأسَــوْا 
عََلــى مَــا َفاَتُكــمْ وََل َتْفرَحُــوا بِمَــا آَتاُكــمْ{ فمــن لــم ييــأس ىلع املــايض ولــم 

يفــرح بــاآليت فقــد أخــذ الزهــد بطرفيــه.

)1( سنن ابن ماجه كتاب الزهد يف ادلنيا 

ــِيِّ َصــىَّ احلديث العارش يِب َذرٍّريض اهلل عنــه َعــْن انلَّ
َ
ويف ســنن الرتمــذي َعــْن أ

اََلِل 
ْ
ْنيَا لَيَْســْت بِتَْحِريــِم احل اهلُل َعلَيـْـِه وََســلََّم قَــاَل: »الزََّهــاَدُة يِف ادلُّ

 تَُكــوَن بَِما يِف 
َ

ْن ال
َ
ْنيَا أ َمــاِل َولَِكــنَّ الزََّهــاَدَة يِف ادلُّ

ْ
 إَِضاَعــِة ال

َ
َوال

ــِة  ُمِصيبَ
ْ
ْن تَُكــوَن يِف ثَــَواِب ال

َ
ــا يِف يَــَدْي اهلِل َوأ ْوَثــَق ِممَّ

َ
يََديْــَك أ

بِْقيـَـْت لـَـَك«.
ُ
َهــا أ نَّ

َ
رَْغــَب ِفيَهــا لـَـْو أ

َ
ِصبـْـَت بَِهــا أ

ُ
نـْـَت أ

َ
إَِذا أ

ــة اهلل ألن  ــببا ملحب ــا س ــد يف ادلني ــا اكن الزه ــَك اهلُل( وإنم بَّ )حُيِ
ــا عنــده تعــاىل غــري حمبوبــة وال نظــر إلهــا منــذ خلقهــا  ادلني
فمــن زهــد فيهــا فقــد زهــد فيمــا ال حيبــه اهلل فأحبــه اهلل وألنهــا 
يه الــي تلــي العبــد عــن مــواله وتقطــع عليــه طريــق ســريه 
إىل اهلل وألن الغالــب أنــه ال يزهــد يف ادلنيــا إال مــن يرغــب فيمــا 

عنــد اهلل. 

بُّــوَك( الزهــادة عمــا يف أيديهــم  يـْـِدي انلَّــاِس حُيِ
َ
)َوازَْهــْد ِفيَمــا يِف أ

يكــون بــرتك التشــوق إىل مــا يف أيديهــم واتلذلــل ملــا عندهــم 
ــة  ــباب حمب ــم أس ــن أعظ ــذا م ــم وه ــع يف أمواهل ــدم الطم وع
العبــاد فــإن طبــع بــي آدم حمبــة مــن لــم يطمــع فيمــا عندهــم 
ــاء جنســه  ــارق أبن ــك يف ــه بذل وال يتشــوق ألخــذه منهــم وألن
ــه ومــن رغــب فيمــا عندهــم أبغضــوه  فيعظــم عندهــم وحيبون

ــول)1(. ــه ممل ــج وجه ــو احلوائ ــل: وأخ ــوه وذلا قي ومل
)1( اتلنوير رشح اجلامع الصغري 2 / 302 
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ــم  مالحظــة: ولعلــك بعــد أن عرفــت أن الزهــد ليــس بتحري
ــن  ــاىل م ــد اهلل تع ــا يف ي ــة بم ــه اثلق ــل إن حقيقت ــالل ب احل
العطــاء، لعلــك تزهــد يف ادلنيــا فإنهــا ال تــزن عنــد اهلل 
ــاس  ــدي انل ــا يف أي ــد بم ــك تزه ــة، ولعل ــاح بعوض ــاىل جن تع
وانتبــه إىل املعــى ادلقيــق لقــوهل صــى اهلل عليــه وســلم بمــا يف 
أيــدي انلــاس فاملــال بــن أيديهــم أمانــة وســوف يميــل عنهــم 
ويتحــول إىل غريهــم فــال تنظــر إلــه وتذكــر قــول اهلل تعــاىل: 
ــَرَة  ــْم زَْه ــا ِمنُْه ْزَواًج

َ
ــِه أ ــا بِ

ــا َمتَّْعنَ  َم
َ

ــَك إِىل نَّ َعيْنَيْ ــدَّ  َتُم
َ

}َوال
ــَى{. ْب

َ
ــرْيٌ َوأ ــَك َخ ــِه َوِرْزُق َربِّ ــْم ِفي ــا نِلَْفِتنَُه ْنيَ ــاِة ادلُّ َيَ

ْ
احل

عــن أيب ادلرداء ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل 
ــم  ــة يف وجوهه ــوم القيام ــاً ي ــن اهلل أقوام ــلم: »لبع ــه وس علي
ــؤ، يغبطهــم انلــاس، ليســوا بأنبيــاء وال  انلــور، ىلع منابــر اللؤل

شــهداء.

قــال: فجثــا أعــرايب ىلع ركبتيــه فقــال: يــا رســول اهلل َحلِّهــم نلا 
نعرفهــم، قــال: هــم املتحابــون يف اهلل مــن قبائــل شــى وبــالد 

شــى، جيتمعــون ىلع ذكــر اهلل يذكرونــه«)1(.

   رشح احلديث:

ــزاء  ــون ج ــاىل يك ــاً هلل تع ــون خالص ــا يك ــب عندم إن احل
صاحبــه يف اآلخــرة أنــه حيــر يــوم القيامــة ويف وجهــه انلــور 
ىلع منــرب اللؤلــؤ ينظــر إلــه انلــاس فيحســدونه حســد غبطــة 
ملــا يــرون مــن رفعــة مقامــه وعلــو مزنتلــه، واملتحابــون يف اهلل 
تعــاىل هــم مــن بــالد متفرقــة خمتلفــة مجعهــم حــب اهلل تعــاىل 

ــره. ــم ىلع ذك وحرصه
ــناد  ــرباين بإس ــب: رواه الط ــب والرتهي ــذري يف الرتغي ــظ املن ــال احلاف )1( ق

ــن . حس

احلديث احلادي عرش
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ــه اهلل  ــه لوج ــح حتب ــل صال ــك رج ــن يف حيات ــة: لك مالحظ
تعــاىل جتتمعــان وتفرتقــان ىلع ذكــر اهلل جــل وعــال، وأبــر بمــا 

ورد يف هــذا احلديــث الريــف مــن اثلــواب العظيــم.
َعــْن ابـْـِن َعبَّــاٍس ريض اهلل عنهمــا قَــاَل: قَــاَل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ 
ِحبُّــويِن 

َ
ِحبُّــوا اهلَل لَِمــا َيْغُذوُكــْم ِمــْن نَِعِمــِه َوأ

َ
اهلُل َعلَيـْـِه وََســلََّم: »أ

.)1(» ْهــَل بَيـْـِي حِبـُـيِّ
َ
ِحبُّــوا أ

َ
حِبُــبِّ اهلِل َوأ

   رشح احلديث:

ــذا  ــم: ه ــال بعضه ــه«. ق ــن نعم ــم م ــا يغذوك ــوا اهلل مل »أحّب
ــًما  ــون اْس ــا، وأن يك ــه لكَه ــا ألنُعم ــون اعًم ــل أن يك حيتم
لغــذاء الطعــام، والــراب حقيقــه وملــا عداهمــا مــن اتلوفيــق، 
ــه  ــذا؛ ألن ــلم ه ــه وس ــى اهلل علي ــص ص ــا خ ــة، وإنم َواهلداي
الســبب الــالزم لإلنســان، )وأحبــوين حلــب اهلل( ألجــل حبكم 
هلل فمــن أحــب اهلل أحــب رســله أو ألجــل حبــه إيــاي أو ألجــل 
حــب اهلل هل، وهــذا مــن أســباب حبــه - صــى اهلل عليــه وســلم 
ــت  ــة فاض ــه نعم ــب لكون ــو حي ــة فه ــة ورمح ــه نعم - وإال فإن
ــا  ــه لك م ــوا باتباع ــاد نال ــن ىلع العب ــريات ادلاري ــطته خ بواس

ــه العــن. يقــر ب

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب املناقب .

احلديث اثلاين عرش
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ــه  ــن أحب ــإنَّ م ــاي ف ــم إي ــي( حلبك ــي حل ــل بي ــوا أه )وأحب
صــى اهلل عليــه وســلم أحــب آهل؛ ذللــك قيــل: ويكــرم ألــف 
للحبيــب املكــرم، أو حلــي إياهــم أو حلــي إياكــم أيهــا األمــة 
ــي  ــل بي ــوا أه ــري فأحب ــم لك خ ــوق إلك ــم فأس ــإين أحبك ف

ــي إياكــم)1(. ــأة يل ىلع حمب ماكف

مالحظــة: اعلــم أن الــل يــديع حمبــة اهلل تعــاىل وحمبــة رســوهل 
وحمبــة آل بيتــه الكــرام ولكــن ادللــل ىلع صــدق املحبــة هــو 
االتبــاع.. قــال تعــاىل: }قــل إن كنتــم حتبــون اهلل فاتبعونــي حيببكــم اهلل ويغفــر 

لكــم ذنوبكــم واهلل غفــور رحيــم{.

)1( انظر كتاب اتلنوير رشح اجلامع الصغري 1 / 401 

ــى اهلل  ــوَل اهلِل ص نَّ رَُس
َ
ــا أ ــَة ريض اهلل عنه ــيدة اَعئَِش ــن الس ع

ــئَِل: عليــه وســلم ُس

ْدَوُمُه َوإِْن قَّل)1(«.
َ
َحبُّ إىل اهلِل؟ قال:أ

َ
َعَمِل أ

ْ
يُّ ال

َ
»أ

   رشح احلديث: 

قال املباركفوري يف )مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح(:

ــري  ــة خ ــة واملواظب ــع املداوم ــل م ــل القلي ــل أن العم واحلاص
مــن العمــل الكثــري مــع تــرك املــرااعة واملحافظــة؛ ألن العمــل 
ــرة أو  ــل م ــري اذلي يفع ــن الكث ــر م ــل إىل األك ــل يص القلي
ــو  ــه ه ــداوم علي ــل اذلي ي ــاً أن العم ــرتك، وأيض ــم ي ــن ث مرت
ــري  ــه غ ــع فإن ــم قط ــف ث ــه بعن ــل في ــا توغ ــروع، وأن م امل

ــايج.  ــاهل ابل ــروع، ق م

)1( انظر صحيح مسلم كتاب صالة املسافرين وقرها 

احلديث اثلالث عرش
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ــل،  ــة ىلع العم ــث ىلع املداوم ــث احل ــووي: يف احلدي ــال انل ق
وأن قليلــه ادلائــم خــري مــن كثــري ينقطــع، وإنمــا اكن كذلــك؛ 
ــة  ــة وانلي ــر واملراقب ــة واذلك ــدوم الطاع ــل ت ــدوام القلي ألن ب
ــالف  ــاىل، خب ــبحانه وتع ــق س ــال ىلع اخلال ــالص واإلقب واإلخ
الكثــري املنقطــع، ويثمــر القليــل ادلائــم حبيــث يزيــد ىلع الكثري 
ــب  ــا أح ــوزي: إنم ــن اجل ــال اب ــرية. وق ــاً كث ــع أضعاف املنقط
ادلائــم ملعنيــن: أحدهمــا: أن اتلــارك للعمــل بعــد ادلخــول فيــه 
اكملعــرض بعــد الوصــل، وهــو متعــرض لــذلم، وذلا ورد الوعيــد 
ــا ال  ــل حفظه ــيها وإن اكن قب ــم نس ــة ث ــظ آي ــن حف ــق م يف ح

ــه.  يتعــن علي

واثلــاين: أن مــداوم اخلــري مــالزم للخدمــة، وليــس مــن الزم 
ابلــاب يف لك يــوم وقتــاً مــا كمــن الزم يومــاً اكمــال ثــم انقطــع- 

انتــى)1(.

مالحظــة: إذا أردت ابلــدء بعبــادة فابــدأ بالقليــل منهــا وتلكن 
ــزم نفســك بركعتــن ودم  ــاًل فأل صــالة الضــى أو اتلهجــد مث
ــري  ــى تص ــرتة ح ــا ف ــع ودم عليه ــا إىل أرب ــم زده ــك ث ىلع ذل

عباداتــك كأنفاســك ال تســتغي عنهــا.
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ــال: »إذا  ــه وســلم ق ــَرَة عــن انلــي صــى اهلل علي عــن أيب ُهَريْ
ــُه  ْحِببْ

َ
ــاً فَأ ــبُّ فُالن ــَل إِنَّ اهلَل حُيِ ي ــاَدى ِجرْبِ ــَد نَ َعبْ

ْ
ــبَّ اهلل ال َح

َ
أ

ــبُّ  ــَماِء إِنَّ اهلَل حُيِ ْهــِل السَّ
َ
يــُل يف أ يــُل َفيُنَــاِدي ِجرْبِ َفيُِحبُّــُه ِجرْبِ

ــوُل يف  َقبُ
ْ
ــُع هل ال ــمَّ يُوَض ــَماِء ُث ــُل السَّ ْه

َ
ــُه أ ــوُه َفيُِحبُّ ِحبُّ

َ
ــاً فَأ فُالن

األرض)1(«.

   رشح احلديث: 

قال املناوي يف )اتليسري برح اجلامع الصغري(:

َراَد بـِـِه خــرياً وهــداه ووفقه 
َ
ي أ

َ
 إِذا أحــّب عبــداً( أ

َ
)إّن اهلل َتَعــاىل

ــاَل إِينِّ  ــه )َفَق ــن َحرت ــرب م ق
ْ
ُ يِف ال

َ
ي أذن هل

َ
ــل( أ ي )َداَع ِجرْبِ

يــل ثــمَّ ُينـَـادي(  يــل )َفيُِحبــُه ِجرْبِ حبــُه( يـَـا ِجرْبِ
َ
أحــّب فاَلنــاً فَأ

ــَماء  ــا أهــل السَّ ــول( يَ ــا )َفيَُق هلَه
َ
ي يِف أ

َ
ــَماء( أ يــل )يِف السَّ ِجرْبِ

ــَماء(  ــل السَّ ــُه أه ــم )َفيُِحب ْنتُ
َ
ــوُه( أ حبُّ

َ
ــاً فَأ ــّب فاَلن )إّن اهلل حي

ي 
َ
رْض( أ

َ
ــل )األ ــول يِف( أه قبُ

ْ
ُ ال

َ
ــع هل ــمَّ يوض ــة )ث َماَلئَِك

ْ
ي ال

َ
أ

ــه  ــة فتحب ــا مهاب ــا ِفيَه ــزرع لََه ــوّدة وي ــول م قبُ
ْ
ُ يِف ال

َ
ــدث هل حت

 
َ

ــُه َوال ــوّدد ِمنْ ــري ت ــن غ ــوس م ــُه انلُُّف ــرىض َعن ــوب وت ُقلُ
ْ
ال

ــبَب. ا ـه)2( ــرض لَس تع
)1( صحيح بلخاري كتاب بدء اخللق 
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مالحظــة: وقــد أكــرم اهلل تعــاىل اإلمــام العالمــة الشــيخ عبــد 
اهلل ساج ادليــن رمحــه اهلل أكرمــه بالقبــول بــن املؤمنــن فــال 
ــد  ــل، وق ــم واتلبجي ــاظ اتلكري ــاً بألف ــمه إال مقرون ــر اس يذك
وصلــت مؤلفاتــه إىل مشــارق األرض ومغاربهــا، وحنــن ندعــوك 

إىل حتميلهــا وقراءتهــا مــن املوقــع الرســي:

www.srajalden.com 

قســم املؤلفــات املكتوبــة وســتجد فيهــا مــا ينفعــك بــإذن اهلل 
تعــاىل.

ــلم داع  ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــريه أن انل ــذي وغ روى الرتم
ــَراِت  ُمنَْك

ْ
ــْرَك ال ــرْيَاِت َوتَ َ ــَل اخلْ لَُك فِْع

َ
ــأ ْس

َ
ــمَّ إِينِّ أ ــال: »اللُه فق

ــْوٍم  ــَة قَ رَْدَت فِتْنَ
َ
ــِي َوإَِذا أ ْن َتْغِفــَر يِل َوتَرمَْحَ

َ
َمَســاِكِن َوأ

ْ
وَُحــبَّ ال

بُّــَك وَُحــبَّ  لَُك ُحبَّــَك وَُحــبَّ َمــْن حُيِ
َ
ْســأ

َ
َفتََوفَّــِي َغــرْيَ َمْفتُــوٍن، أ

ــَك«.  ُحبِّ
َ

ــرُِّب إِىل ــٍل ُيَق َعَم

ــوَها  ــا َحــقٌّ فَاْدرُُس َه َم: إِنَّ
ــلَّ ــِه وََس ــوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ ــاَل رَُس قَ

ــا)1(( . ــمَّ َتَعلَُّموَه ُث

   رشح احلديث: 

قال املال يلع القاري يف )املرقاة (:

املأمــورات )وتــرك  أســألك فعــل اخلــريات( أي  إين  )امهلل 
حيتمــل  املســاكن(:  )وحــب  املنهيــات  أي:  املنكــرات( 
ــول )وأن  ــه إىل املفع ــه إضافت ــا قبل ــب بم ــن، واألنس اإلضافت
ــادات  ــن العب ــي م ــدر ع ــا ص ــول م ــي(: بقب ــر يل وترمح تغف
)وإذا أردت فتنــة(، أي: ضاللــة أو عقوبــة )يف قــوم(، أي: مجــع 
ــب  ــارة إىل طل ــو إش ــون(، أي: وه ــري مفت ــي غ ــة )فتوف أو قبيل

)1( طرف حديث يف سنن الرتمذي كتاب تفسري القرآن.

احلديث اخلامس عرش
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ــألك  ــة )وأس ــن اخلاتم ــالمة إىل حس ــتدامة الس ــة واس العافي
حبــك( قــال الطيــي: حيتمــل أن يكــون معنــاه: أســألك حبــك 
إيــاي، أو حــي إيــاك، أقــول: وال شــك أن األول أكمــل فعليــه 
ــذا  ــي: وىلع ه ــال الطي ــه{ ق ــاىل: }حيبهــم وحيبون ــال تع ــول، ق املع
حيمــل قــوهل: )وحــب مــن حيبــك(: وال خيــى أن اإلضافــة هنــا 

ــرب. ــع أق ــه إىل اتلواض ــب ألن ــول أنس إىل املفع

ــك(:  ــي إىل حب ــل يقرب ــب عم ــوهل )وح ــا ق ــي: وأم ــال الطي ق
ــيلة  ــون وس ــى يك ــل ح ــه لعم ــب ملحبت ــه طال ــدل ىلع أن في
ــا  ــى م ــث ىلع أق ــل احلدي ــي أن حيم ــاه، فينب ــة اهلل إي إىل حمب
ــميته  ــر يف تس ــل ال ــن، ولع ــة يف الطرف ــن املحب ــن م يمك

ــول اه. ــذا الق ــن ه ــو م ــب اهلل ال خيل حببي

)إنهــا حــق( هــذه اللكمــات حــق فادرســوها، أي: اقرءوهــا ثــم 
ــا. ا ـه)1( ــة يه عليه ــا ادلال تعلموهــا أي معانيه

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــيدنا رس ــة س ــاً لوصي مالحظــة: حتقيق
وســلم نلــا بــأن حنفــظ هــذه اللكمــات املباركــة بــادر إىل 
حفظهــا أنــت ومــن يلــوذ بــك وتعلــم معانيهــا وصــى اهلل ىلع 
تــه إىل  معلــم انلــاس اخلــري صــى اهلل عليــه وســلم اذلي دل أمَّ

ــري. لك خ
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ــال:  ــه ق ــرة ريض اهلل عن ــا هري ــعب أن أب ــيق يف الش روى ابليه
قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »إن اهلل عــز وجــل إذا 

أحــب عبــداً ابتــاله ليســمع صوتــه«.

   رشح احلديث: 

ــاٍس ريض اهلل عنهمــا  ــِن َعبَّ ــِن ابْ روى الطــرباين يف األوســط َع
ــاَل: ــلَّم قَ ــِه وََس ــوَل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ ّن رَُس

َ
أ

ــا  بً
ْ
ــَرِة: قَل ــا َواآلِخ ْنيَ ــرْيَ ادلُّ ــَي َخ ْعِط

ُ
ــنَّ أ ْعِطيَُه

ُ
ــْن أ ــٌع َم ْرَب

َ
)أ

ــًة ال  ــًرا، َوَزوَْج ــالِء َصابِ َ ــا ىلَعَ ابلْ ــًرا، َوَبَدنً ــانًا َذاِك ــاِكًرا، َولَِس َش
ــاهِلِ(. ــَها َوال َم ــا يِف َنْفِس ــِه َخْونً َتبِْغي

فانظــر يــا أيخ الكريــم كيــف جعــل ســيدنا رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم الصــرب ىلع ابلــالء مــن خــري ادلنيــا واآلخــرة.

احلديث السادس عرش
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مالحظــة: فــإذا نــزل بســاحتك ابلــالء فامحــد اهلل عليــه كمــا 
ــك  ــاىل ل ــار اهلل تع ــا ألن اختي ــي حتبه ــة ال ــده ىلع انلعم حتم
خــري لــك مــن اختيــارك نلفســك، وال يصــدر مــن اهلل تعــاىل 
ــال اهلل تعــاىل: }مــا أصابــك مــن حســنة فمــن اهلل ومــا  إال اخلــري كمــا ق

ــك{. ــن نفس ــيئة فم ــن س ــك م أصاب

ونســأل اهلل تعــاىل أن جيعلنــا عبيــد إحســان ال عبيــد امتحــان 
جبــاه ســيد ودل عدنــان صــى اهلل عليــه وســلم.

ــِه  ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــِيِّ َص ــْن انلَّ ــُه َع ــَرَة ريَِضَ اهلُل َعنْ يِب ُهَريْ
َ
ــْن أ َع

ــإَِذا َعَطَس 
ُعَطــاَس َوَيْكــَرُه اتلَّثَــاُؤَب، فَ

ْ
ــبُّ ال َم : »إِنَّ اهلَل حُيِ

وََســلَّ
ــا اتلَّثَاُؤُب  مَّ

َ
تَُه، َوأ ْن يَُشــمِّ

َ
فََحِمــَد اهلَل فََحقٌّ ىلَعَ لُكِّ ُمْســِلٍم َســِمَعُه أ

ــإَِذا قَــاَل: ]َهــا[ 
ُه َمــا اْســتََطاَع، فَ ــرَيُدَّ

ْ
ــيَْطاِن فَل َمــا ُهــَو ِمــْن الشَّ إِنَّ

فَ
ــيَْطاُن)1(«. َضِحــَك ِمنْــُه الشَّ

   رشح احلديث:

قال العيي يف عمدة القاري: 

ن 
َ
قــوهل صــى اهلل عليــه وســلم: )فَحــق ىلع لك ُمســلم َســمعه أ

ــَووِّي ااِلتَِّفــاق ىلع  وُُجــوب، َولَِكــن نقــل انلَّ
ْ
يشــمته(، َظاهــره ال

ــس  َعاِط
ْ
ــادرة ال ــِتْحبَاب مب ــِه ىلع اْس ــتدل بِ ــِتْحبَاب، ويس ااِلْس

ــد. باتلحمي

َمــا نســب  ــيَْطاِن(، إِنَّ َمــا ُهــَو ِمــْن الشَّ إِنَّ
ــاُؤُب فَ ــا اتلَّثَ مَّ

َ
ــْوهل: )َوأ قَ

ي يزيــن للنَّفــس شــهوتها َوُهــَو مــن  ِ
َّ

نَّــُه ُهــَو اذل
َ
ـْـِه أِل

َ
اتلثــاؤب إِل

نَُّه 
َ
ة املــأكل، َوقيــل: َمــا تثــاءب نـَـِي قــّط أِل ــدن َوَكــْرَ

ْ
امتــالء ابل

ــيَْطان ِفيــِه َحــّظ.  ـْـِه عمــل للشَّ
َ

 يَُضــاف إِل
َ

ال
)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب األدب 

احلديث السابع عرش
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ــا  ــم، َوإِمَّ َف
ْ
ــد ىلع ال َ ــع الْ ــا بِوَْض ــِي: إِمَّ ــريده(، َيْع ــْوهل: )فل قَ

ــن  ــَراده م ــيَْطان ُم ــغ الشَّ  يبل
َّ

ــال ــَك ِلَ ِ ــفتن وََذل ــق الش بتطبي
و مــن ُدُخــوهل فَمــه، َكَمــا 

َ
ضحكــه َعلَيْــِه مــن تَْشــِويه صورتــه أ

 يمــده يِف تثاؤبــه، 
َ

َوايـَـات، وخيفــض َصوتــه َوال َجــاَء يِف بعــض الرِّ
ــوا:  ُ ــاؤب، َوقَال ــن اتلث ــال َع ــاس فض ــك يِف العط ــره َذلِ ــد ك َوق
ن يَُزوجــُه 

َ
ن خيْفــض بالعطســة َصوتــه، َوأ

َ
َعاِطــس أ

ْ
َومــن آَداب ال

ــاس - ــد العط ــد اهلل بع ــي حيم ــد، - يع َْم
ْ
بِاحل

ــؤِْذي  ــا يُ ــه َم نف
َ
و أ

َ
ــِه أ ــن ِفي ــُدو م  َيبْ

َّ
ــال ــه ِلَ ــي وَجه ن يُغط

َ
َوأ

ر  ــَرَّ  يتَ
َّ

ــال ــمااًل ِلَ  ش
َ

ــا َوال ــه يَِمين ــوى ُعنُق  يل
َ

ــه، َوال جليس
ــك. بذل

ــيَْطان(، َولَفظــه: َهــا،  ــُه الشَّ ــاَل: َهــا، ضحــك ِمنْ ــإِذا قَ
ــْوهل: )فَ قَ

ِحاَكيـَـة َصــوت املتثــاوب َيْعــِي: إِْذ بَالــغ يِف اثلوبــاء ضحــك ِمنـْـُه 
ــيَْطان فَرحــا بذلــك)1(.  الشَّ

مالحظــة: فــال تعــط نفســك اكمــل حظهــا مــن املــأكل 
واملــرب والراحــة  فــإن ادلنيــا دار عمــل لآلخــرة، وذللــك قيل: 
ــرًيا ،  ــن رشب كثرياً نام كث ــرياً ، وم ــرياً رشب كث ــن أكل كث م

غنائم كثــرية. نام كثرياً فاتتــه  ومــن 

 227 / 22 )1(

ــوُل اهلِل  ــاَل رَُس ــاَل: قَ ــِه قَ بِي
َ
ــْن أ ــِة َع َنَِفيَّ

ْ
ــِن احل ــِد ابْ ــْن حُمَمَّ َع

 َ ُمَفــنَّ
ْ
ــَن ال ُمْؤِم

ْ
ــَد ال َعبْ

ْ
ــبُّ ال َم: »إِنَّ اهلَل حُيِ

ــلَّ ــِه وََس َصــىَّ اهلُل َعلَيْ
اَب)1(«. ــوَّ اتلَّ

   رشح احلديث:

ــن  ــد املؤم ــب العب ــلم: )إن اهلل حي ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
باذلنــب  املمتحــن  أي  املفتوحــة  اتلــاء  بتشــديد  املفــّن( 
)اتلــوَّاب( أي الكثــري اتلوبــة، وحمبــة اهلل تعــاىل هل إنمــا يه مــن 
ــه اهلل  ــن يمتحن ــن املمتح ــة: املف ــال يف انلهاي ــة. ق ــة اتلوب جه
باذلنــب ثــم يتــوب ثــم يعــود إلــه ثــم يتوب منــه. قــال املنــاوي: 
وهكــذا وذلــك ألنــه حمــل تنفيــذ إرادتــه وإظهــار عظمته وســعة 
رمحتــه. وقــال ابــن القيــم: املفــن اتلــواب هــو اذلي لكمــا فــن 
ــه  ــاه اذلي يتكــرر من ــال القــريط: معن ــه. وق ــاب من ــب ت باذلن
ــال  ــة. وق ــب اعد إىل اتلوب ــع يف اذلن ــا وق ــة فلكم ــب واتلوب اذلن
القــاري: املفــن أي: املبتــى كثــرًيا بالســيئات أو بالغفــالت أو 
باحلجــب عــن احلــرات لــال يبتــى بالعجــب والغــرور اذليــن 

همــا مــن أعظــم اذلنــوب وأكــر العيــوب - انتــى. 
)1( انظر مسند اإلمام أمحد 571 

احلديث اثلامن عرش
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

واحلديــث رصيــح يف صحــة اتلوبــة مــع وقــوع العــودة وفيــه رد 
ــب،  ــك اذلن ــة أن ال يعــود إىل ذل ىلع مــن اشــرتط لصحــة اتلوب
وقــال: فــإن اعد إلــه بــأن أن توبتــه باطلــة، وقــد عــزى هــذا 

القــول للقــايض أيب بكــر ابلاقــالين)1(.

مالحظــة: إذا ابتليــت بذنــب وال تســتطيع اخلــالص منــه 
فلتكــن توبتــك منــه صادقــة وانــدم ىلع مــا مــى واعــزم ىلع 
عــدم العــودة إلــه وال تقــل: أنــا ضعيــف وســأعود إىل اذلنــب 
ــك ىلع  ــاىل يعين ــل اهلل تع ــك لع ــا يدري ــوب، وم ــن أت ــك ل ذلل
اتلوبــة انلصــوح مــن هــذا اذلنــب، ولكــن احــذر مــن اتلوبــة 

ــر:  ــد ورد يف األث ــه فق ــع اإلرصار علي ــب م ــن اذلن م

)املستغفر من اذلنب وهو مقيم عليه اكملستهزىء بربه(.

)1( انظر مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح 2382

َعــْن ِعْمــَراَن بـْـِن ُحَصــْنٍ ريض اهلل عنــه قَــاَل: قَــاَل رَُســوُل اهلِل 
ــرَي  َفِق

ْ
ــَن ال ُمْؤِم

ْ
ــَدُه ال ــبُّ َعبْ َم: »إِنَّ اهلَل حُيِ

ــلَّ ــِه وََس َصــىَّ اهلُل َعلَيْ
ــاِل)1(«. ِعيَ

ْ
بَــا ال

َ
ــَف أ ُمتََعفِّ

ْ
ال

   رشح احلديث:
ــغ  ي املبال

َ
ــف( أ ُمتََعفِّ

ْ
ــري ال َفِق

ْ
ــن ال ُمؤم

ْ
ــده ال ــّب َعب )إِن اهلل حي

 
َ

لــق إِىل
ْ
َاجــة لطمــوح بصريتــه َعــن اخل

ْ
ــة َمــَع وجــود احل ِعفَّ

ْ
يِف ال

َفِقــري إِْظَهــار 
ْ
ــُه ينْــدب لل نَّ

َ
ــال( ِفيــِه إِْشــَعار بِأ ِعيَ

ْ
بَــا ال

َ
َاِلــق )أ

ْ
اخل

فقــر فقــران فقــر مثوبــة 
ْ
اتلعفــف وَعــدم الشــكوى )تَنِْبيــه( ال

 
َ

ن حيســن خلقــه ويطيــع ربــه َوال
َ
وفقــر ُعُقوَبــة وعالمــة األّول أ

ن يســوء خلقــه ويعــي 
َ
يشــكو ويشــكر اهلل ىلع فقــره َواثلَّــايِن أ

ــايِن)2(. ــُه اهلل األّول دون اثلَّ ب ي حُيِ ِ
َّ

ويشــكو ويتســخط َواذل
مالحظــة: فــإذا كنــت فقــرياً ذا عيــال فــال تْشــُك اهلل إىل 
ــاً،  ــاس إحلاف ــأل انل ــك، وال تس ــمه اهلل ل ــا قس ــه، ارض بم خلق
اعمــل قــدر طاقتــك واســأل اهلل أن يغنيــك واعلــم أن كســبك 

ــاىل. ــد اهلل تع ــاً عن ــال ثواب ــم األعم ــن أعظ ــك م ىلع عيال
)1( انظر سنن ابن ماجه كتاب الزهد 

)2( انظر اتليسري برح اجلامع الصغري 271

احلديث اتلاسع عرش
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

ٍّ ريض اهلل عنهمــا قَــاَل: قَاَل رَُســوُل  َعــْن ســيدنا احلَُســْنِ بــن يلَعِ
ــلََّم: اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيِْه وََس

اَفَها، َوَيْكَرُه َسَفاِسَفَها)1(«. رْشَ
َ
ُموِر وأ

ُ
»إِنَّ اهلَل حُيِبُّ َمَعايِلَ األ

   رشح احلديث:

إن اهلل تعــاىل يريــد مــن املؤمــن أن تكــون همتــه اعلــة ألنــه 
ــات،  ــن املخلوق ــن ب ــر م ــه بالفك ــم وخص ــر عظي ــه ألم خلق
وىلع قــدر ســمو هــدف اإلنســان يســمو ويعلــو وإن اهلل تعــاىل 
ْفَســاُف: الــرديء مــن لك يشء،  يكــره سفاســف األمــور والسَّ

واألمــر احلقــري.

ــن  ــت، فليك ــن أن ــك م ــل ل ــك أق ــا هدف ــل يل م مالحظــة: ق
هدفــك يف احليــاة ســامياً وال تــرض أن تــأيت إىل ادلنيــا وتغادرهــا 
ــن  ــرة، وال تك ــدك يف اآلخ ــامياً يفي ــيئاً س ــق ش دون أن حتق
اكلســيد ] اعدي [ اذلي اعش حيــاة اعديــة وتــزوج زواجــاً اعديــاً 

ــاً. ــاً اعدي ورىب أوالده تربيــة اعديــة ومــات موت

)1( انظر املعجم الكبري للطرباين وشعب اإليمان للبيهيق 

احلديث العرشون

يف حمبة سيدنا 
رسول اهلل

صى اهلل عليه وسلم



4243

أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

ــٌل  ــاَل رَُج ــاَل: »قَ ــه قَ ــٍل ريض اهلل عن ــِن ُمَغفَّ ــِد اهلِل بْ ــْن َعبْ َع
ِحبُّــَك، 

ُ َ
لِلنَّــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم: يـَـا رَُســوَل اهلِل َواهلِل إِينِّ أل

ِحبُّــَك، َفَقــاَل: اْنُظــْر 
ُ َ
َفَقــاَل: اْنُظــْر َمــاَذا َتُقــوُل، قَــاَل: َواهلِل إِينِّ أل

ــاَل: إِْن  اٍت، َفَق ــرَّ ــاَلَث َم ــَك ثَ ِحبُّ
ُ َ
ــاَل: َواهلِل إِينِّ أل ــوُل، قَ ــاَذا َتُق َم

 َمــْن 
َ

ُع إِىل ْسَ
َ
َفْقــَر أ

ْ
ــإِنَّ ال

َفْقــِر جِتَْفافــاً، فَ
ْ
ِعــدَّ لِل

َ
ــِي فَأ بُّ ِ

ُ
ُكنْــَت حت

ــاُه)1(«.  ُمنْتََه
َ

ــيِْل إِىل ــِي ِمــْن السَّ بُّ حُيِ

   رشح احلديث:

 فـَـُلُّ ُمْؤِمٍن 
َّ

ْي ُحّبــاً بَِليغاً، َوإاِل
َ
ِحبُّــَك( أ

ُ َ
قَــْوُل الرجــل: )َواهلِل إِينِّ أل

ْي 
َ
ــوُل( أ ــا َتُق ــْر َم ُ: اْنُظ

َ
ــاَل هل ــه وســلم )َفَق ــُه صــى اهلل علي بُّ حُيِ

ــْر ِفيــِه  ْمــراً َعِظيمــاً وََخْطبــاً َخِطــرياً َفتََفكَّ
َ
ُرْمــَت أ

ــِي(  بُّ ِ
ُ

اٍت، قــال: إِْن ُكنْــَت حت ــَك ثَــاَلَث َمــرَّ ِحبُّ
ُ َ
ــاَل َواهلِل إِينِّ أل )قَ

ء  ــىِّ ــداد أي فه ــن االع ــٌب م ــٌر خُمَاَط ْم
َ
( أ ــدَّ ِع

َ
ــاً )فَأ ــاً بَِليغ ُحّب

ـْـِه )جِتَْفافــاً( 
َ

َميـْـِل إِل
ْ
ــْكِر َوال ــرْبِ َعلَيـْـِه بـَـْل بِالشُّ ْي بِالصَّ

َ
َفْقــِر( أ

ْ
)لِل

ــًة.  وَُجنَّ
ً
ْي ِدراْع

َ
ــِم أ ي ِ

ْ
ــُكوِن اجل ــِة وَُس َفْوِقيَّ

ْ
بَِكــْرِ ال

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب الزهد

نَّــُه احلديث الواحد والعرشون
َ
ـَـْرِب َكأ

ْ
َيْــِل ِعنْــَد احل

ْ
بَــُس ىلَعَ اخل

ْ
ٌء يُل ُمْغــرِِب ُهــَو يَشْ

ْ
فَــِي ال

ُبُوَســِة. اْنتََى
ْ

اَلبـَـِة َوال ِدْرٌع تِْفَعــاٌل ِمــْن َجــفَّ لَِمــا ِفيــِه ِمــَن الصَّ

َفَرُس 
ْ
بَُســُه ال

ْ
َحــْرِب يَل

ْ
َكــْرِ آلـَـٌة لِل

ْ
َقاُمــوِس: اتلِّْجَفــاُف بِال

ْ
َويِف ال

َِديــِث إِْن ُكنـْـَت َصاِدقًــا 
ْ
ـَـْرِب، َفَمْعــَى احل

ْ
نَْســاُن ِلَِقيَــُه يِف احل ِ

ْ
َواإل

ــَوى 
ْ
َل ْعــَوى وحمقــا يف املعــى فــيء آلَــًة َتنَْفُعــَك َحــاَل ابلْ يِف ادلَّ

َمــاَل.
ْ
ـَـاَل َوال

ْ
َء ُمتَاَلِزَمــاِن يِف اخل

َ
ــَوال

ْ
َــاَلَء َوال ــإِنَّ ابلْ

فَ

َفْقــِر تِلَْدَفــَع بـِـِه َعــْن 
ْ
ــرْبِ ُخُصوًصــا ىلَعَ ال  لِلصَّ

ْ
نَّــُه َتَهيَّــأ

َ
َوُمَْملـُـُه أ

ــِة  ــَزِع َوقِلَّ َف
ْ
ــَزِع َوال َ ــَن اجلْ ــِه ِم ــا ُينَاِفي ــَك َم ِة يَِقيِن ــوَّ ــَك بُِق ِديِن

رْبِ 
ِقْســَمِة، َوَكــىَّ بِاتلِّْجَفــاِف َعــِن الصَّ

ْ
َقنَاَعــِة وََعــَدِم الرَِّضــا بِال

ْ
ال

َفْقــَر َكَمــا يســرت اتلجفــاف ابلــدن عــن الــر)1(.
ْ
نَّــُه يَْســرُتُ ال

َ
أِل

ــه  ــى اهلل علي ــه ص ــن أحب ــراد أن لك م ــس امل ــه لي ــم: أن واعل
ــى  ــد ح ــان عب ــم إيم ــه ال يت ــت أن ــد ثب ــرياً فق ــلم اكن فق وس
يكــون أحــب إلــه مــن نفســه ومــاهل وقــد اكن مــن العــرة 
املبــرة عبــد الرمحــن بــن عــوف مــن أكــر انلــاس مــااًل بــل 
هــذا خــاص بهــذا الرجــل كأنــه جعــل امتحانــه بالفقــر عالمة 
لقبــوهل أو أنــه علــم صــى اهلل عليــه وســلم بإعــالم اهلل تعــاىل 

هل)2(.
)1( انظر حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي 7 / 14 

)2( انظر اتلنوير رشح اجلامع الصغري 2660
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ــدر  ــيْل( إِذا احن ــن السَّ ــي م ــن حيب  م
َ

ــر أْسع إِىل فق
ْ
ــإِن ال

)فَ
ي مســتقره يِف سَعــة وُُصــوهل والفقــر 

َ
 منتهــاه( أ

َ
مــن علــو )إِىل

ــِه)1(.  ــه َعلَيْ ــوهل وخلعت ــب رَُس ــه َوأح ــن أحب ــَزة اهلل مل َجائِ

ــى اهلل  ــوهل ص ــة رس ــة اهلل وحمب ــديع حمب ــل ي ــة: ال مالحظ
عليــه وســلم، ولكــن مــرد اداعء املحبــة ال يكــي، إذ عنــد 
ــدق  ــات ص ــن عالم ــان، فم ــرء أو يه ــرم امل ــان يك االمتح
املحبــة االتبــاع والطاعــة والصــرب، فكــن ممــن يثبــت حمبتــه 

ــول. ــرد الق ــي بمج ــل وال يكت بالفع

)1( انظر اتلنوير رشح اجلامع الصغري 4 / 246 

ــِه  ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــِيُّ َص ــاَل انلَّ ــاَل: قَ ــه قَ َــس ريض اهلل عن ن
َ
ــْن أ َع

هِ  ـْـِه ِمــْن َوادِلِ
َ

َحــبَّ إِل
َ
ُكــوَن أ

َ
َحُدُكــْم َحــىَّ أ

َ
 يُْؤِمــُن أ

َ
وََســلََّم: »ال

ــَن)1(«. مْجَِع
َ
ــاِس أ هِ َوانلَّ ِ

َ
َوَودل

   رشح احلديث:

ــِع  بْ ــِه ُحــبَّ الطَّ ــرِْد بِ َــْم يُ : ل ــايِبُّ َطَّ
ْ
ــو ُســلَيَْماَن اخل بُ

َ
ــاُم أ َِم

ْ
ــاَل اإل قَ

ــٌع  ــُه َطبْ ــاِن َنْفَس نَْس ِ
ْ

ــبَّ اإل نَّ ُح
َ
ــاِر أِل ــبَّ ااِلْخِتيَ ــِه ُح َراَد بِ

َ
ــْل أ بَ

ــىَّ  ــيِّ َح ــُدُق يِف ُح  تَْص
َ

ــاُه: ال ــاَل: َفَمْعنَ ــِه قَ ِب
ْ
 قَل

َ
ــِبيَل إِىل  َس

َ
َوال

ــَواَك.  ــاَي ىلَعَ َه ــَر رَِض ــَك َوتُْؤثِ ــِي َنْفَس ــِيَ يِف َطاَع ُتْف

َقايِض ِعيَاٌض َوَغرْيُُهَما رمَْحَُة اهلِل َعلَيِْهْم:
ْ
اٍل َوال وقال بن َبطَّ

ــَوادِلِ 
ْ
ــِة ال ــاٍم َكَمَحبَّ ــُة إِْجــاَلٍل َوإِْعَظ ــاٍم حَمَبَّ قَْس

َ
ــُة أ ــُة ثاََلثَ َمَحبَّ

ْ
ال

ِ َوحَمَبَُّة ُمَشــالَكٍَة َواْسِتْحَســاٍن 
َ

ــَودل
ْ
َوحَمَبَّــُة َشــَفَقٍة َورمَْحَــٍة َكَمَحبَِّة ال

ْصنَــاَف 
َ
ــاِس فََجَمــَع َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم أ ــِة َســائِِر انلَّ َكَمَحبَّ

َمَحبَّــِة يِف حَمَبَِّتــِه.
ْ
ال

)1( رواه الشيخان يف كتاب اإليمان 
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نَّ َمــِن اْســتَْكَمَل 
َ
َِديــِث أ

ْ
ــُه اهلُل: َوَمْعــَى احل ــاٍل رمَِحَ قــال بــن َبطَّ

نَّ َحــقَّ انلَّــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعلَيـْـِه وََســلََّم آَكــُد َعلَيِْه 
َ
يَمــاَن َعِلــَم أ ِ

ْ
اإل

نَّ بـِـِه َصــىَّ اهلُل َعلَيـْـِه 
َ
مْجَِعــَن أِل

َ
بِيــِه َوابِْنــِه َوانلَّــاِس أ

َ
ِمــْن َحــقِّ أ

ــاَلِل. وََســلََّم اْســتُنِْقْذنَا ِمــَن انلَّــاِر َوُهِدينَــا ِمــَن الضَّ

ــُه اهلُل: َوِمــْن حَمَبَِّتــِه َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه  َقــايِض ِعيَــاٌض رمَِحَ
ْ
قَــاَل ال

ــوِر  ــيِّ ُحُض ــِه َوَتَم يَعِت ــْن رَشِ ــاُع َع ف ــنَِّتِه وادلِّ ُة ُس ــْرَ ــلََّم نُ وََس
ــِه. َحيَاتِ

نَّ حقيقــة االيمــان ال تتــم 
َ
َ أ ــنَّ ــاُه تَبَ ــا َذَكْرنَ َ َم ــنَّ ــاَل: َوإَِذا تَبَ قَ

ــِيِّ  ــْدِر انلَّ ــاَلِء قَ ــِق إِْع  بِتَْحِقي
َّ

ــاُن إِال يَم ِ
ْ

ــحُّ اإل  يَِص
َ

ــك َوال االبذل
ٍ َوحُمِْســٍن 

َ
ِــِه ىلَعَ لُكِّ َوادِلٍ َوَودل

َ
تل َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم َوَمزْنِ

ــُم)1(. ْعلَ
َ
ــُه اهلُل َواهلُل أ ــايِض رمَِحَ َق

ْ
ــَذا َكاَلُم ال ــٍل، َه َوُمَفضَّ

مالحظة: اقرأ بعناية قول اهلل تعاىل:

وََأمْــوَاٌل  وَعَشِــرَُتُكمْ  وََأْزوَاجُُكــمْ  وَإِخْوَاُنُكــمْ  وََأبْنَاؤُُكــمْ  آبَاؤُُكــمْ  َكانَ  إِنْ  }ُقــْل 
ــنَ اهللِ  ــمْ مِ ــبَّ إِلَيُْك ــا َأحَ ــاكِنُ َترَْضوْنَهَ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ َكسَ ــارَةٌ َتْخشَ ــا وَتِجَ اْقَترَْفُتمُوهَ
وَرَسُــولِهِ وَِجهَــادٍ فِــي سَــِبيلِهِ َفَترَبَّصُــوا حَتَّــى يَْأتِــيَ اهلُل بَِأمْــِرهِ وَاهلُل َل يَهْــدِي الَْقــوْمَ 

.} الَْفاسِــقِنيَ

)1( انظر رشح انلووي ىلع مسلم 2 / 16 

ــلََّم  ــِه وََس ــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعلَيْ ـَـٍس ريض اهلل عنــه َعــْن انلَّ ن
َ
َعــْن أ

يَمــاِن: َمــْن  ِ
ْ

قَــاَل: »ثـَـاَلٌث َمــْن ُكــنَّ ِفيــِه وََجــَد بِِهــنَّ َحــاَلَوَة اإل
 

َ
َمــرَْء ال

ْ
ــبَّ ال ْن حُيِ

َ
ــا ِســَواُهَما، َوأ ـْـِه ِممَّ

َ
َحــبَّ إِل

َ
ُ أ

ُ
اَكَن اهلُل َورَُســوهل

ــَذُه  ْنَق
َ
ْن أ

َ
ــَد أ ــِر َبْع ُكْف

ْ
ــوَد يِف ال ْن َيُع

َ
ــَرَه أ ْن يَْك

َ
 هلِل، َوأ

َّ
ــُه إِال بُّ حُيِ

ــاِر«. ْن ُيْقــَذَف يِف انلَّ
َ
اهلُل ِمنْــُه َكَمــا يَْكــَرُه أ

   رشح احلديث:

ــن( أي  ــن ك ــالث )م ــال ث ــر خص ــالث( اتلقدي ــوهل: )ث ق
ــه  ــن يف نفس ــبب وجوده ــن( أي بس ــد به ــه )وج ــن في حصل
ــان  ــالوة اإليم ــراد حب ــه، فامل ــه وطعم ــان( ذلت ــالوة اإليم )ح
اتلــذلذ بالطــااعت، وحتمــل املشــاق يف رىض اهلل ورســوهل، وإيثــار 
ذلــك ىلع عــرض ادلنيــا، وذلــك ألن املــرء إذا تأمــل أن الشــارع 
ــالص  ــل أو خ ــالح اعج ــه ص ــا في ــى إال بم ــر وال ين ال يأم
ــل  ــره، وحتم ــال أوام ــذ بامتث ــاً هل فيلت ــواه تبع ــري ه ــل يص آج
ــا عــرب االتلــذاذ بالطــااعت  املشــقة يف رىض اهلل ورســوهل، وإنم
باحلــالوة ألنهــا أظهــر الذلائــذ احلســية، وإن اكن ال نســبة بــن 
ــوان  ــة عن ــذلات احلســية، وهــذه األمــور اثلالث ــذلة وال هــذه ال

احلديث اثلالث والعرشون
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لكمــال اإليمــان املحصــل تللــك الــذلة الــي ربمــا تغلــب ىلع 
مجيــع ذلات ادلنيــا، قــال ابليضــاوي: وإنمــا جعــل هــذه األمــور 
اثلالثــة عنوانــاً لكمــال اإليمــان ألن املــرء إذا تأمــل أن املنعــم 
ــة  ــع يف احلقيق ــح وال مان ــاىل، وأن ال مان ــو اهلل تع ــاذلات ه ب
ــن هل  ــو اذلي يب ــول ه ــائط، وأن الرس ــداه وس ــا ع ــواه، وأن م س
مــراد ربــه اقتــى ذلــك أن يتوجــه بكليتــه حنــوه، فــال حيــب 
إال مــا حيــب وال حيــب مــن حيــب إال مــن أجلــه، وأن يتيقــن 
ــود  ــه املوع ــل إل ــاً وخيي ــق يقين ــد ح ــدوا وع ــا وع ــة م أن مجل
اكلواقــع، فيحســب أن مالــس اذلكــر ريــاض اجلنــة، وأن العــود 
ــن اكن اهلل  ــاً  )م ــى ملخص ــار - انت ــاء يف انل ــر إلق إىل الكف
ورســوهل أحــب إلــه ممــا ســواهما( مــن نفــس وأهــل ومــال ولك 
يشء، ولــم يقــل ممــن ســواهما لعــم مــن يعقــل ومــن ال يعقــل، 
ــك  ــه، وكذل ــرك خمالفت ــه وت ــل طاعت ــه بفع ــد رب ــة العب وحمب

ــه وســلم. ــة الرســول صــى اهلل علي حمب

وثانيتها حمبة من أحب )ال حيبه( أي ليشء )إال هلل(.

ــا كراهــة مــن كــره )أن يعــود( أي  )ومــن يكــره( أي وثاثلته
يصــري أو يرجــع ويتحــول )يف الكفــر بعــد أن أنقــذه اهلل كمــا 

يكــره( أي مثــل كرهــه )أن يلــى يف انلــار()1(.

)1( انظر مراعة انلفاتيح رشح مشاكة املصابيح 1 / 50. 

مالحظــة: ومــن هنا تفهــم بعــض أسار قــول ســلطان الزاهدين 
ســيدي إبراهيــم بــن األدهــم ريض اهلل عنه: 

ــا –  ــا – أي: لقاتلون ــوك جلادلون ــا املل ــو علمه ــن يف ذلة ل )حن
ــيوف(.. ــا بالس عليه

نعــم إنهــا ذلة اإليمــان والعرفــان، نســأل اهلل تعــاىل أن يلحقنــا 
بهــم وحيرنــا معهــم. آمــن 

F FF



5051

أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

 
َ

ــٌل إِىل ــاَء رَُج ــاَل: َج ــه ٍ قَ ــك ريض اهلل عن ــِن َمالِ ــِس بْ َ ن
َ
ــْن أ َع

ــَى  ــوَل اهلِل َم ــا رَُس ــاَل: يَ ــلََّم َفَق ــِه وََس ــوِل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ رَُس
ــاَعِة؟ ــَدْدَت لِلسَّ ْع

َ
ــا أ ــاَل: َوَم ــاَعُة؟ قَ السَّ

ــاَل  ــَت، قَ ْحبَبْ
َ
ــْن أ ــَع َم ــَك َم إِنَّ

ــاَل: فَ ، قَ ــوهِلِ ــاَل: ُحــبَّ اهلِل َورَُس قَ
ــِيِّ  ــْوِل انلَّ َشــدَّ ِمــْن قَ

َ
ِْســاَلِم فَرًَحــا أ

ْ
ــا َبْعــَد اإل نـَـٌس: َفَمــا فَرِْحنَ

َ
أ

نـَـٌس: 
َ
ــاَل أ ْحبَبْــَت( قَ

َ
ــَك َمــَع َمــْن أ إِنَّ

ــِه وََســلََّم )فَ َصــىَّ اهلُل َعلَيْ
ــوَن  ُك

َ
ْن أ

َ
ــو أ رُْج

َ
ــَر فَأ ــا بَْكــٍر َوُعَم بَ

َ
ُ َوأ

َ
ــوهل ِحــبُّ اهلَل َورَُس

ُ
ــا أ نَ

َ
فَأ

ــْم)1(.  ْعَمالِِه
َ
ــْل بِأ ْعَم

َ
َــْم أ ــْم َوإِْن ل َمَعُه

   رشح احلديث:

ــم  ــوهِلِ( ول ــاَل: ُحــبَّ اهلِل َورَُس ــاَعِة؟ قَ ْعــَدْدَت لِلسَّ
َ
ــا أ ــاَل: َوَم )قَ

ــة؛  ــة واملال ــة وابلدني ــادات القلبي ــن العب ــك م ــري ذل ــر غ يذك
ــة يه  ــا، وألن املحب ــة عليه ــة مرتتب ــروع للمحب ــا ف ــا لكه ألنه
ــة  ــة اهلل أو نتيج ــة ملحب ــا باعث ــائرين، فإنه ــازل الس ــم من أعظ
ــم  ــوين حيببك ــون اهلل فاتبع ــم حتب ــاىل: }إن كنت ــال تع ــا. ق هل
اهلل{ فــاكن مــن املعلــوم الواضــح عندهــم أن املحبــة املجــردة 
ــدة،  ــري اعئ ــدة وال كب ــري فائ مــن غــري املتابعــة ليــس هلــا كث

)1( انظر صحيح مسلم كتاب الرب والصلة واآلداب 

)قــال: أنــت مــع مــن أحببــت( أي: ملحــق بمــن غلــب حمبتــه احلديث الرابع والعرشون
ــل يف  ــال، ومدخ ــل وامل ــس واأله ــن انلف ــريه م ــة غ ىلع حمب
زمرتــه، ومــن عالمــة املحبــة الصادقــة أن خيتــار أمــر املحبــوب 

ــة:  وفيــه ىلع مــراد غــريه، وذلا قالــت رابعــة العدوي

تعي اإلهل وأنت تظهر حبه 

هذا لعمرك يف القياس بديع

لو اكن حبك صادقـا ألطعته  

إن املحب ملن حيب مطيع)1(

ــمْ  ــوا وَاتَّبَعَْتهُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــاىل: }وَال ــول اهلل تع ــة ق ــرأ بعناي ــة: اق مالحظ
ــا  ــِرٍئ بِمَ ــا َألَْتنَاهُــمْ مِــنْ عَمَلِِهــمْ مِــنْ شَــيْءٍ ُكلُّ امْ ــا بِِهــمْ ُذرِّيََّتهُــمْ وَمَ ــاٍن َألْحَْقنَ ــمْ بِِإميَ ُذرِّيَُّتهُ

ــنيٌ{. ــبَ رَهِ َكسَ

ــه  ــي أن ــة ال تع ــذه املعي ــن ه ــب، ولك ــن أح ــع م ــرء م فامل
يشــاركه يف نعيمــه ويعيشــه، فــل امــرىء بمــا كســب رهــن، 

ــاً. ــه وكرم ــاًل من ــه فض ــه ب ــاىل يلحق ــن اهلل تع ولك

)1( انظر مرقاة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح 8 / 3136
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ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــيدنا رس ــون س ــن حيب ــل املؤمن ف
ــإن اهلل  ــدق ف ــلم بص ــه وس ــى اهلل علي ــه ص ــن أحب وســلم، وم
تعــاىل ســيكرمه بمعيتــه يف اجلنــة فضــاًل منــه وكرمــاً، ولكــن 
ــول اهلل  ــيدنا رس ــاركون س ــن سيش ــي أن لك املؤمن ــذا ال يع ه
صــى اهلل عليــه وســلم نعيمــه يف جنــة الوســيلة - الــي ال ينبــي 
أن تكــون إال لعبــد وقــال صــى اهلل عليــه وســلم: وأرجــو أن 
أكــون أنــا هــو، فمــن ســأل اهلل يل الوســيلة حلــت هل شــفاعي 
ــيدنا  ــة س ــا بَِمِعيَّ ــاىل أن يكرمن ــأل اهلل تع ــة -، نس ــوم القيام ي
ــم  ــع العوال ــة يف مجي ــلم اخلاص ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس

هبــة منــه جــل وعــال.

ــِيِّ  ــْن انلَّ ــا َع ــَة ريض اهلل عنه ــيدة اَعئَِش ــن الس ــْن أم املؤمن َع
ــَد  ــْنِ ِعنْ َعتَ

ْ
ك ِن الرَّ

ْ
ــأ ــاَل يِف َش ــُه قَ نَّ

َ
ــلََّم أ ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ َص

ــاً«. يع ــا مَجِ ْنيَ ــْن ادلُّ َّ ِم ــبُّ إِيلَ َح
َ
ــا أ ــِر: »لَُهَم َفْج

ْ
ــوِع ال ُطلُ

   رشح احلديث:

قــال صــى اهلل عليــه وســلم يف غــري هــذا احلديــث الريــف: 
)ركعتــا الفجــر( أي ســنة الفجــر )خــري مــن ادلنيــا ومــا فيهــا( 
جرهمــا خــري مــن أن يعطــي تمــام 

َ
أي أثاثهــا ومتاعهــا، يعــي أ

ــا  ــم أن يف ادلني ــو ىلع اعتقاده ــاىل، أو ه ــبيل هلل تع ــا يف س ادلني
ــا،  ــا فيه ــا وم ــاويها ادلني ــرة ال يس ــن اآلخ ــذرة م ــرياً، وإال ف خ
وقــال يف حجــة اهلل ابلالغــة: إنمــا اكنتــا خــرياً منهــا، ألن ادلنيــا 
فانيــة، ونعيمهــا ال خيلــو عــن كــدر انلصــب واتلعــب، وثوابهما 

بــاق غــري كــدر- انتــى)1(. 

)1( انظر مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح 4 / 137 

احلديث اخلامس والعرشون
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

مالحظــة: فهــذه دعــوة مــن ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
ــأداء  ــك ب ــا بال ــه أن حيافظــوا ىلع ســن الفجــر، فم وســلم ألمت

فــرض الفجــر يف وقتــه!!

وال بــد مــن اتلنويــه إىل أن بعــض انلــاس يصلــون الفجــر قبــل 
ــد إىل  ــر ممت ــالة الفج ــت ص ــون أن وق ــر ويزعم ــالة الظه ص

ــا راعك اهلل!!  ــر... فانظــر ي ــل صــالة الظه قبي

ــَذ  َخ
َ
ــه وســلم أ نَّ انلــي صــى اهلل علي

َ
ــٍل أ ــن َجبَ ــاِذ ب عــن ُمَع

ــاٌذ:  ــال هل ُمَع ــَك، فق ِحبُّ
ُ
ــاُذ إِينِّ أل ــا ُمَع ــال:  »ي ــمَّ ق ــاً ُث ــده يَْوم بي

وِصيــَك يــا 
ُ
ِحبُّــَك،  قــال: أ

ُ
بــأيب أنــت وأيم يــا رَُســوَل اهلِل وأنــا أ

ــيِّ ىلع  ِع
َ
ــوَل: امهلل أ ــاَلٍة أن َتُق ــِر لك َص ــنَّ يف ُدبُ ــاُذ اَل تََدَع ُمَع

ــَك)1(«. ــِن ِعبَاَدتِ ــْكِرَك وَُحْس ــِرَك وَُش
ْ
ِذك

   رشح احلديث:

قال صاحب عون املعبود:

)أخذ بيده(: كأنه عقد حمبة وبيعة مودة.

)واهلل إين ألحبك(: الالم لالبتداء وقيل للقسم. 

ــذه  ــات ه ــن(: إذا أردت ثب ــاذ ال تدع ــا مع ــك ي ــال أوصي )فق
ــن. ــال ترتك ــة ف املحب

)يف دبر لك صالة(: أي عقبها وخلفها أو يف آخرها.

)تقول امهلل أعي ىلع ذكرك(: من طاعة اللسان.

) وشكرك (: من طاعة اجلنان.
)1( انظر مسند اإلمام أمحد 21103 

احلديث السادس والعرشون
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

)وحســن عبادتــك(: مــن طاعــة األراكن. قــال الطيــي: ذكــر اهلل 
ــتجابة،  ــم املس ــيلة انلع ــكره وس ــدر، وش ــراح الص ــة ان مقدم
وحســن الشــهادة املطلــوب منــه اتلجــرد عمــا يشــغله عــن اهلل 

تعــاىل)1(. 

وقــال غــريه: )وحســن عبادتــك( أي اتلوفيــق إليقــاع العبــادة 
ىلع الوجــه احلســن املــريض رشاعً)2(. 

مالحظــة: يســتفاد مــن احلديــث أن مــن أحــب أحــداً يســتحب 
ــوب ويه  ــب ملحب ــة حم ــث وصي ــة هل، ويف احلدي ــار املحب هل إظه
ــَك( ــِن ِعبَاَدتِ ــْكِرَك وَُحْس ــِرَك وَُش

ْ
ــيِّ ىلع ِذك ِع

َ
ــول: )امهلل أ ق

فحافــظ عليهــا بعــد لك صــالة واستمســك بهــا.

 447 / 3 )1(
)2( انظر فيض القدير 2 / 130 

عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلِل صــى اهلل 
عليــه وســلم: 

 يـَـَرايِن، 
َ

َحِدُكــْم يـَـْوٌم ال
َ
ِتــَنَّ ىلَعَ أ

ْ
َأ

َ
ــٍد بِيـَـِدهِ ل ي َنْفــُس حُمَمَّ ِ

َّ
»َواذل

ــِه  ْهِل
َ
ــُل أ ُ ِمثْ

َ
ــوَن هل ْن يَُك

َ
ــْن أ ــِه ِم ْ ــبُّ إِلَ َح

َ
ــَرايِن أ ْن يَ

َ َ
ــمَّ أل ُث

 .»)1( ــاهِلِ َوَم

   رشح احلديث:

قــوهل صــى اهلل عليــه وســلم: )واذلي نفــس حممــد بيــده لأتــن 
ــان  ــوم( أي زم ــم )ي ــة وغريه ــمل الصحاب ــم(: يش ىلع أحدك
)وال يــراين(، أي أحدكــم حينئــذ )ثــم ألن يــراين( أي: لرؤيتــه 

إيــاي )أحــب إلــه مــن أهلــه ومــاهل معهــم(.

ويف احلديــث إيمــاء إىل معــى مــا ورد مــن احلديــث املشــهور: 
»طــوىب ملــن رآين وآمــن يب«.

)1( انظــر مســند اإلمــام أمحــد 10147 وهــو يف صحيــح مســلم كتــاب الفضائل 
ــظ قريب.  بلف

احلديث السابع والعرشون
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ــاىل  ــاً ألن اهلل تع ــة عظيم ــام الصحاب ــك اكن مق ــة: ذلل مالحظ
ــى  ــول اهلل ص ــيدنا رس ــة س ــم برؤي ــم وخصه ــم وكرمه رشفه
اهلل عليــه وســلم واللقــاء بــه واألخــذ عنــه وجــاء يف احلديــث 
الريــف األمــر باحرتامهــم وانلــي عــن لك مــا يؤذيهــم فقــال 

ــلم:  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس

ُحــٍد َذَهبــاً 
ُ
ْنَفــَق ِمثْــَل أ

َ
َحَدُكــْم أ

َ
نَّ أ

َ
ْصَحــايِب فَلَــْو أ

َ
 تَُســبُّوا أ

َ
»ال

 نَِصيَفــُه« كمــا يف الصحيحــن.
َ

َحِدِهــْم َوال
َ
َمــا بَلَــَغ ُمــدَّ أ

نَِس بِْن َمالٍِك ريض اهلل عنه: 
َ
َعْن أ

ــْذِع   ِج
َ

ــُب إِىل ــلََّم اَكَن خَيُْط ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــوَل اهلِل َص نَّ رَُس
َ
»أ

ــْذُع َحــىَّ  ِ
ْ
ِمنْــرَبِ فََحــنَّ اجل

ْ
 ال

َ
َل إِىل ــوَّ َ ِمنْــرَبَ حتَ

ْ
ــَذ ال َ ــا اتَّ ْلَــٍة فَلَمَّ نَ

ــَكَن  ــُه فََس ــلََّم فَاْحتََضنَ ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــوُل اهلِل َص ــاُه رَُس تَ
َ
أ

ـَـنَّ 
َ
ْحتَِضنـْـُه حل

َ
َفَقــاَل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيـْـِه وََســلََّم: لـَـْو لـَـْم أ

ــِة)1(«. ِقيَاَم
ْ
ــْوِم ال  يَ

َ
إِىل

   رشح احلديث:

ــِن  ِن
َ ْ
ــوٌْت اَكأل ــَو َص ــِن َوُه َِن

ْ
ــَن احل ــْذُع( ِم ِ

ْ
ــنَّ اجل ُ: )فََح

ُ
ــْوهل قَ

ــِه  ــُف بِ ــُه، َوُيوَص ــَواُه إَِذا فَاَرقَ ــْن َيْه ــْوِق لَِم ــَد الشَّ ــوُن ِعنْ يَُك
ــْوُق َوتََوقَــاُن انلَّْفــِس  َِنــُن الشَّ

ْ
: احل َوَْهــِريُّ

ْ
بِــُل َكِثــرًيا، قَــاَل اجل ِ

ْ
اإل

ــا   َه ِ
َ

 َودل
َ

ــا إِىل ــا يِف نَزِْعَه ــِة َصْوُتَه ــُن انلَّاقَ ــِه وََحِن ْ ــنَّ إِلَ ــوُل َح َتُق
ــُه)2(.  َم زَتَ

ْ
ــُه َوال ِي اْعتَنََق

َ
ــُه( أ )فَاْحتََضنَ

)1( انظر مسند اإلمام أمحد 2277.
)2( انظر حاشية السندي ىلع ابن ماجه 1 / 443. 
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

مالحظــة: فــإذا حــن اجلــذع شــوقاً إىل ســيدنا رســول اهلل صــى 
اهلل عليــه وســلم وخوفــاً مــن فراقــه فكيــف بقلــب املؤمــن؟!

إن حقــاً عليــه أن حيــن شــوقاً إىل ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل 
ــب صــى  ــة احلبي ــه برؤي ــاىل يكرم ــه وســلم لعــل اهلل تع علي

ــه وســلم فيســعد ويســكن. اهلل علي

ــوُل اهلِل  ــاَل رَُس ــاَل: قَ ــه قَ ــٍك ريض اهلل عن ِ ــِن َمال َــس بْ ن
َ
ــن أ ع

ــُه)1(«. بُّ ِ
ُ

ــا َوحن بُّنَ ــٌل حُيِ ــًدا َجبَ ُح
ُ
َم: »إِنَّ أ

ــلَّ ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ َص

   رشح احلديث:

ــَذا  ــاَل َه ُحــٌد قَ
ُ
ُ صــى اهلل عليــه وســلم:)َحىَّ إَِذا بــدا هل أ

ُ
ــْوهل قَ

ــًدا  ُح
ُ
نَّ أ

َ
ــاُه أ نَّ َمْعنَ

َ
ــاُر أ ُمْختَ

ْ
ــُح ال ِحي ــُه( الصَّ بُّ ِ

ُ
ــا َوحن بُّنَ ــٌل حُيِ َجبَ

ــا  ــِه َكَم  بِ
ــبُّ ــًزا حُيِ ــِه َتْمِي  ِفي

َ
ــاىل ــَل اهلُل َتَع ــًة، َجَع ــا َحِقيَق بُّنَ حُيِ

: }َوإِنَّ ِمنَْهــا لََمــا َيْهِبــُط مــن خشــية اهلل { 
َ

قَــاَل ُســبَْحانَُه َوَتَعــاىل
ـَـَى َوَكَمــا قَــاَل نَِبيُّنَا 

ْ
َابـِـُس َوَكَمــا َســبََّح احل

ْ
ــْذُع ال ِ

ْ
َوَكَمــا َحــنَّ اجل

ــَة اَكَن يَُســلُِّم  ْعــرُِف َحَجــًرا بَِمكَّ
َ َ
َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم: )إِينِّ أل

: }وَإِنْ 
َ

ــاِة َوَكَمــا قَــاَل ُســبَْحانَُه َوَتَعــاىل ( َوَكَمــا لَكََّمــُه ِذَراُع الشَّ َّ يلَعَ
ِحيــُح يِف َمْعَى  مِــنْ شَــيْءٍ إِلَّ يُسَــبِّحُ بِحَمـْـدِهِ وَلَكـِـنْ ل تفقهــون تســبيحهم{ َوالصَّ
ــًة حِبََســِب َحــاهِلِ َولَِكــْن  ــبُِّح َحِقيَق ٍء يَُس نَّ لُكَّ يَشْ

َ
ــِة أ يَ

ْ
ــِذهِ اآل َه

ــارَُه  ــاُه َواْختَ نَ ــا اْخرَتْ ــَواِهُد لَِم ــبََهُه َش ْش
َ
ــا أ ــَذا َوَم ــُه َوَه  َنْفَقُه

َ
ال

ــًة)2(. ــا َحِقيَق بُّنَ ُحــًدا حُيِ
ُ
نَّ أ

َ
َِديــِث َوأ

ْ
ُقــوَن يِف َمْعــَى احل ُمَحقِّ

ْ
ال

)1( انظر صحيح مسلم كتاب احلج. 
)2( انظر رشح انلووي صحيح مسلم  9 / 140 
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

مالحظــة: ذللــك ال تنظــر إىل اجلمــادات ىلع أنهــا مــرد مجادات 
ــن  ــال تك ــاىل ف ــد اهلل تع ــبح حبم ــا تس ــم أنه ــن اعل ولك

ــك.  ــبيحاً من ــر تس ــادات أك اجلم
روى الطــرباين يف األوســط عــن الســيدة اعئشــة ريض اهلل عنهــا 
قالــت: »جــاء رجــل إىل انلــي صــى اهلل عليــه وســلم فقــال: يــا 
رســول اهلل، واهلل إنــك ألحــب إيل مــن نفــي، وإنــك ألحــب 
ــت،  ــون يف ابلي ــن ودلي، وإين ألك ــب إيل م ــي، وأح ــن أه إيل م
ــرت  ــك، وإذا ذك ــر إل ــك، فأنظ ــى آتي ــرب ح ــا أص ــرك فم فأذك
ــع  ــت م ــة ُرفع ــت اجلن ــك إذا دخل ــت أن ــك عرف ــويت وموت م
انلبيــن، وإين إذا دخلــت اجلنــة خشــيت أن ال أراك، فلــم يــرد 
عليــه انلــي صــى اهلل عليــه وســلم حــى نــزل جربيــل بهــذه 
اآليــة: }ومــن يطــع اهلل والرســول فأولــك مــع اذليــن أنعــم اهلل 

عليهــم مــن انلبيــن والصديقــن{« اآليــة.

مالحظــة: تأمــل جيــداً قــول هــذا الصحــايب اجلليــل ريض اهلل 
ــب إيل  ــك ألح ــي، وإن ــن نف ــب إيل م ــك ألح ــه: )واهلل إن عن

ــن ودلي( . ــب إيل م ــي، وأح ــن أه م

احلديث اثلالثون
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــب انل ــه حي ــاىل أن ــاهلل تع ــم ب ــف أقس كي
ــل  ــك: ه ــأل نفس ــه وودله واس ــه وأهل ــن نفس ــر م ــلم أك وس

ــك؟  ــت كذل أن

واعلــم أن القــول ســهل، ولكــن احلقيقــة تظهــر عنــد تعــارض 
الرغبــات كأن يطلــب منــك أهلــك شــيئاً ال يرضاه اهلل ورســوهل 
ــك أو  ــة قول ــل ىلع صح ــو ادلل ــك ه ــون فعل ــذ يك وعندئ

عدمهــا.

نـَـُس ْبــُن َمالـِـٍك ريض اهلل 
َ
ُمَســيَِّب قَــاَل قَــاَل أ

ْ
َعــْن َســِعيِد بـْـِن ال

عنــه: قَــاَل يِل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيـْـِه وََســلََّم: 

ِبــَك ِغــشٌّ 
ْ
ْن تُْصِبــَح َوُتْمــِيَ لَيْــَس يِف قَل

َ
ــَدرَْت أ »يَــا ُبــَيَّ إِْن قَ

ــْن  ــنَِّي، َوَم ــْن ُس ِــَك ِم ــَيَّ وََذل ــا ُب ــاَل يِل: يَ ــمَّ قَ ــْل، ُث َحــٍد فَاْفَع
َ
أِل

َنَّــِة)1(«.
ْ
َحبَّــِي اَكَن َمــِي يِف اجل

َ
َحبَّــِي، َوَمــْن أ

َ
ْحيَــا ُســنَِّي َفَقــْد أ

َ
أ

   رشح احلديث:

ــاً  ــن لطف ــري اب ــي( تصغ ــا ب ــلم: )ي ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
ــت  ــل يف وق ــي( أي تدخ ــح وتم ــفقة.  )أن تصب ــة وش ومرمح
ــس يف  ــار )ولي ــل وانله ــع اللي ــراد مجي ــاء، وامل ــاح واملس الصب
ــد  ــح )ألح ــد انلص ــو ض ــن، وه ــر الغ ــش( بك ــك غ قلب
فافعــل(  )وذلــك( أي خلــو القلــب مــن الغــش )مــن ســني( 
أي طريقــي. قــال الطيــي: قــوهل: »فافعــل« جــزاء كنايــة عمــا 
ســبق يف الــرط مــن املعــى إن فعلــت مــا نصحتــك بــه فقــد 
أتيــت بأمــر عظيــم، وهلــذا أشــار بقــوهل »وذلــك« لإلشــعار بأنــه 

)1( انظر سنن الرتمذي كتاب العلم 

احلديث احلادي واثلالثون
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

رفيــع املزنلــة، بعيــد اتلنــاول )ومــن أحيــا ســني فقــد أحبــي( 
ــا  ــة مصدره ــة حمب ــار عالم ــة اآلث ــاًل؛ ألن حمب ــاً اكم أي حب
)ومــن أحبــي اكن مــي( أي معيــة متقاربــة ال معيــة متحــدة 

يف ادلرجــة )يف اجلنــة( فــإن املــرء مــع مــن أحــب)1(.

مالحظــة: وقــد وفقــي اهلل تعــاىل إىل ذكــر بعــض الســنن 
ــنن  ــاء س ــميته: ) إحي ــاب س ــاس يف كت ــض انل ــيها بع ــي نس ال
ــي  ــي الرس ــده يف موق ــلم، جت ــه وس ــى اهلل علي ــى ( ص املصط
ــه  ــع إل ــايت، فارج ــم مؤلف com.ostazbakri.www  يف قس

ــاىل. ــإذن اهلل تع ــك ب ــا ينفع ــد م جت

)1( انظر مراعة املفاتيح رشح مشاكة املصابيح 1 / 281.

www.ostazbakri.com يف حمبة
املؤمن أخاه املؤمن
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

ــِه  ــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعلَيْ ــَداِم بْــِن َمْعــِدي َكــرَِب َعــْن انلَّ ِمْق
ْ
َعــْن ال

ــُه)1(«. بُّ ــُه حُيِ نَّ
َ
يُْخــرِبُْه أ

ْ
َخــاُه فَل

َ
َحــبَّ الرَُّجــُل أ

َ
ــاَل: »إَِذا أ ــلََّم قَ وََس

   رشح احلديث:

ــاه:  ــه( معن ــه حيب ــربه أن ــلم: )فليخ ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
احلــث ىلع اتلــودد واتلآلــف، وذلــك ألنــه إذا أخــرب أخــاه أنــه 
ــه إذا  ــه أن ــه وده، وفي ــب ب ــك واجتل ــه بذل ــتمال قلب ــه اس حيب
علــم أنــه حمــب هل قَِبــل نصحــه، ولــم يــرد عليــه قــوهل يف عيــب 

ــه. إن أخــربه ب

مالحظــة: فــإذا أحببــت أحــداً يف اهلل تعــاىل ال لغــرض دنيــوي 
زائــل فأخــربه، عــى أن تكونــا ممــن قــال فيهــم ســيدنا رســول 
 

َ
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: »َســبَْعٌة يُِظلُُّهــْم اهلُل يِف ِظلِّــِه يـَـْوَم ال

ــا  ــا يِف اهلِل اْجتََمَع َابَّ
َ

ــاَلِن حت ــم: »َورَُج ــر منه ــُه« وذك  ِظلُّ
َّ

 إِال
ــلَّ ِظ

ــا َعلَيْــِه«... احلديــث. قَ َعلَيْــِه َوَتَفرَّ

)1( انظر سنن أيب داود كتاب األدب

احلديث اثلاين واثلالثون

ــِه  ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــِيَّ َص نَّ انلَّ
َ
ــا أ ــَر ريض اهلل عنهم ــِن ُعَم ــِن ابْ َع

ــاِن  ــَوادَّ اْثنَ ــا تَ ــِدهِ َم ــٍد بِيَ ــُس حُمَمَّ ي َنْف ِ
َّ

ــوُل: »َواذل ــلََّم اَكَن َيُق وََس
ــا)1(«.  َحُدُهَم

َ
ــُه أ ــٍب حُيِْدثُ  بَِذنْ

َّ
ــا إِال َق بَيْنَُهَم ــرِّ َفُف

   رشح احلديث:

( بالتشــديد )اثنــان يف اهلل فيفــرق بينهمــا إال بذنــب  )مــا تــوادَّ
ــب  ــك اذلن ــة ذلل ــق عقوب ــون اتلفري ــا( فيك ــدث أحدهم حي
وهلــذا قــال مــوىس الاكظــم ريض اهلل عنــه: إذا تغــري صاحبــك 
عليــك فاعلــم أن ذلــك مــن ذنــب أحدْثتَــه، فتــب إىل اهلل مــن 

ه. ــك وُدُّ لك ذنــب يســتقم ل

ــب إىل اهلل  ــاء فت ــك جف ــن إخوان ــدت م ــزين: إذا وج ــال امل وق
ــك  ــادة وُدٍّ فذل ــم زي ــدت منه ــاً، وإذا وج ــت ذنب ــك أحدث فإن

ــاىل)2(. ــكر اهلل تع ــا فاش ــة أحدثته لطاع

)1( انظر مسند اإلمام أمحد 5103. 
)2( انظر فيض القدير 5 / 437. 

احلديث اثلالث واثلالثون
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ــه  ــاء قلب ــك وصف ــك ود أخي ــدوم ل ــإذا أردت أن ي ــة: ف مالحظ
فراقــب قلبــك وراقــب معاملتــك مــع ربــك، فمــا دمــت حتــب 
أخــاك مــن أجــل رضــا اهلل تعــاىل فليكــن هــذا احلــب دافعــاً 
لــك ىلع اتلمســك بمــا يــريض اهلل تعــاىل وابلعــد عمــا يغضبــه 

جــل وعــال.

ــلََّم  ــِه وََس ــِيِّ َصــىَّ اهلُل َعلَيْ ـَـٍس ريض اهلل عنــه َعــْن انلَّ ن
َ
َعــْن أ

ــبُّ  ــا حُيِ ــِه َم ِخي
َ
ــبَّ أِل ــىَّ حُيِ ــْم َح َحُدُك

َ
ــُن أ  يُْؤِم

َ
ــاَل: »ال قَ

ــِه)1(«. نِلَْفِس

   رشح احلديث:

ــاً  ــم( إيمان ــن أحدك ــلم: )ال يؤم ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
ــه(  ــب نلفس ــا حي ــن )م ــه( يف ادلي ــب ألخي ــى حي ــاًل )ح اكم
مــن الطــااعت وأنــواع اخلــريات يف ادليــن وادلنيــا، وقــد ثبــت 
يف لفــظ آخــر:) وأن يبغــض هل مــن الــر مــا يبغــض نلفســه ( 
وذلــك أن مــراد اهلل مــن العبــاد أن يكونــوا اكنلفــس الواحــدة 
وأن يتحابــوا ويريــد لك واحــد لآلخــر اخلــري ادليــي وادلنيــوي 
فكيــف إيمــان مــن اكن خبــالف ذلــك ممــن حيــب إنــزال الــر 
ــن  ــه م ــا أصاب ــى بم ــه ويتش ــري من ــزع اخل ــب ن ــه وحي بأخي

ــالء؟!  ابل

ــه الــر ويبــارشه  فكيــف بمــن يكــون هــو اذلي يــزنل بأخي
ــة)2(؟!. باألذي

)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب اإليمان 
)2( انظر اتلنوير رشح اجلامع الصغري 11 / 171 

احلديث الرابع واثلالثون
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مالحظــة: فانظــر يــا راعك اهلل كيــف جعــل ســيدنا رســول اهلل 
ــل  ــن مث ــك املؤم ــري ألخي ــك اخل ــلم حمبت ــه وس ــى اهلل علي ص
ــك،  ــال إيمان ــات كم ــن عالم ــه م ــك جعل ــاه نلفس ــك إي حمبت
ــه  ــك وتعامل ــاكن أخي ــك م ــع نفس ــاً أن تض ــم دائم ــك تعل ذلل

ــه. ــو كنــت ماكن ــد أن يعاملــك ل كمــا تري

يِب ُهَريْــَرَة ريض اهلل عنــه قَــاَل: قَــاَل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل 
َ
َعــْن أ

َعلَيـْـِه وََســلََّم:

ــوا،  َابُّ
َ

ــىَّ حت ــوا َح  تُْؤِمنُ
َ

ــوا، َوال ــىَّ تُْؤِمنُ ــَة َح َنَّ
ْ
ــوَن اجل  تَْدُخلُ

َ
»ال

ــاَلَم  ــوا السَّ فُْش
َ
ــْم: أ َابَبْتُ

َ
ــوُه حت تُُم

ْ
ٍء إَِذا َفَعل ــْم ىلَعَ يَشْ ُدلُُّك

َ
 أ

َ
َوال

َ
أ

ــْم)1(«. بَيْنَُك

   رشح احلديث: 

َنََّة(: 
ْ
 تَْدُخلُوا اجل

َ
ُ صى اهلل عليه وسلم )ال

ُ
قَْوهل

ــْيُ  ــِه انلَّ ــَراُد بِ ــْد يُ ــْيَ قَ نَّ انلَّ
َ
ــَه أ وَْج

ْ
ــلَّ ال ــارىء: َولََع ــال الق ق

ــِم.
ْ
ِعل

ْ
ــِل ال ْه

َ
ــَد أ ــُهوِر ِعنْ َمْش

ْ
ــِه ال َكَعْكِس

ــَو  ــوِن َوُه ــاِت انلُّ ــوَن بِإِْثبَ  تَْدُخلُ
َ

ــِلٍم ال ــِح ُمْس ــَع يِف َصِحي َوَوَق
ــُر . اِه الظَّ

ِة َوَكــَذا يِف  َــارِضَ
ْ
 تُْؤِمنُــوا( حِبَــْذِف انلُّــوِن يِف النَُّســِخ احل

َ
)َوال

ــِلٍم ــِح ُمْس َصِحي

)1( انظر صحيح مسلم كتاب اإليمان 

احلديث اخلامس واثلالثون
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ــاِت  َوايَ ــوِل َوالرِّ ُص
ُ ْ
ــِع األ ي ــَو يِف مَجِ ــَذا ُه : َهَك ــَوِويُّ ــاَل انلَّ قَ

ــة  ــة معروف ــِرهِ ويه لغ ــْن آِخ ــوِن ِم ــْذِف انلُّ ــوا( حِبَ  تُْؤِمنُ
َ

)َوال
صحيحــة.

ــِة َوااِلزِْدَواِج  ُمَجانََس
ْ
ــوِن لِل ــْذَف انلُّ ــلَّ َح ــارىء: لََع ــال الق وق

ــوا(.  َابُّ
َ

ــىَّ حت )َح

ــوا   تُْؤِمنُ
َ

ــْوهِلِ َصــىَّ اهلُل َعلَيْــِه وََســلََّم:)َوال : َمْعــَى قَ ــَووِيُّ ــاَل انلَّ قَ
 يَْصلـُـُح َحالُُكــْم يِف 

َ
 يَْكُمــُل إِيَمانُُكــْم َوال

َ
ْي ال

َ
َابُّــوا( أ

َ
َحــىَّ حت

 بِاتلََّحابـُـِب.
َّ

يَمــاِن إِال ِ
ْ

اإل

 يَْكُمــُل إِيَمانُُكــْم 
َ

َِديــِث ال
ْ
بـُـو َعْمــٍرو: َمْعــَى احل

َ
ــيُْخ أ َوقَــاَل الشَّ

ـَـْم  ــا إَِذا ل ْهِلَه
َ
ــَد ُدُخــوِل أ ــَة ِعنْ َنَّ

ْ
ــوَن اجل  تَْدُخلُ

َ
ــِب َوال  بِاتلََّحابُ

َّ
إِال

تَُكونـُـوا َكَذلـِـَك.

ــاَلَم بَيْنَُكْم(  فُْشــوا السَّ
َ
ُ حُمْتََمــٌل )أ

َ
ي قـَـاهل ِ

َّ
قَــاَل انلَّــَووِيُّ َوَهــَذا اذل

ــِه  ــاُر، َوِفي ِْظَه
ْ

ــَو اإل ــاِء َوُه ِفَْش
ْ

ــَن اإل ــِة ِم َمْفتُوَح
ْ
ــَزِة ال َهْم

ْ
ــِع ال بَِقْط

ــْم  ــِلِمَن لُكِِّه ُمْس
ْ
ــْذهِلِ لِل ــاَلِم َوَب ــاِء السَّ  إِفَْش

ــُم ىلَعَ َعِظي
ْ
ــثُّ ال َ احلْ

ــَت َوَمــْن لـَـْم َتْعــرِْف. َمــْن َعَرفْ

ــَة  َمَحبَّ
ْ
ــِة َوال َمَحبَّ

ْ
ــبَبًا لِل ــاَلِم َس ــاَء السَّ ــَل إِفَْش : َجَع ــِيُّ ي ــاَل الطِّ قَ

ــب  ــبٌَب للتحاب ــاَلِم َس ــاَء السَّ  إِفَْش
نَّ

َ
ــاِن أِل يَم ِ

ْ
ــاِل اإل ــبَبًا ِلَكَم َس

ــِلِمَن  ُمْس
ْ
ــْنَ ال ــِة َب َْمِعيَّ

ْ
ــِة َواجل َف

ْ
ل
ُ ْ
ــبَُب األ ــَو َس ْو ُه

َ
ــوادد أ واتل

ــاَلِم َويِف اتلََّهاُجــِر  ِْس
ْ

ــِة اإل ــاَلِء لَكَِم يــِن َوإِْع ــاِل ادلِّ ُمَســبِِّب ِلَكَم
ْ
ال

ــِلِمَن)1(. ُمْس
ْ
ــْنَ ال ــُة َب ــِع اتلَّْفِرقَ َواتلََّقاُط

ــنن  ــن الس ــالم م ــاء الس ــنة إفش ــت س ــد أصبح ــة: وق مالحظ
املهجــورة فــال نســلِّم  – اغبلــاً – إال ىلع مــن نعــرف، فجزى اهلل 

خــرياً لك مــن أحيــا هــذه الســنة الريفــة الطاهــرة.

)1( انظر حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي 7 / 383. 
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أربعون حديثًا شريفًا يف احملبة  د. بكري برميو السمان

َماَمــَة ريض اهلل عنــه َعــْن رَُســوِل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيـْـِه 
ُ
يِب أ

َ
َعــْن أ

نَّــُه قَــاَل:
َ
وََســلََّم أ

ْعَطــى هلِل َوَمنََع هلِل َفَقْد اْســتَْكَمَل 
َ
ْبَغــَض هلِل َوأ

َ
َحــبَّ هلِل َوأ

َ
»َمــْن أ

يَماَن)1(«. ِ
ْ

اإل

   رشح احلديث: 

)من أحب هلل( أي ألجله ولوجهه ال حِلَظِّ نفسه. 

)وأبغض هلل( أي لكفر من كرهه وعصيانه ال إليذائه هل. 

)وأعطى هلل( أي ثلوابه ورضاه ال مليل نفسه وريائه. 

)ومنــع هلل( أي ألمــر اهلل، فســكت هلل وتكلــم هلل، واختلــط 
ــاً:  ــاىل حاكي ــوهل تع ــق هلل، كق ــن اخلل ــزتل ع ــاس هلل واع بانل
ــا  ــن{ وإنم ــايت هلل رب العامل ــاي ومم ــي وحمي ــاليت ونس }إن ص
ــا  ــانية، إذ قلم ــوظ نفس ــا حظ ــة ألنه ــال األربع ــص األفع خ
ــا  ــة تمحيضه ــع صعوب ــا م ــإذا حمضه ــان هلل، ف ــا اإلنس يمحضه

)1( سنن أيب داود كتاب اإليمان 

اكن تمحيــض غريهــا بالطريــق األوىل، وذلا أشــار إىل اســتكمال احلديث السادس واثلالثون
ادليــن بتمحيضهــا بقــوهل )فقــد اســتكمل اإليمــان( بانلصــب 

ــه)1(. ــل إيمان ــع، أي تكم ــل بالرف ــه، وقي ــل إيمان أي كم

مالحظــة: فلتكــن حراكتــك وســكناتك لكهــا إرضــاء هلل تعاىل، 
ــراِع فيهــا أن تكــون  وإذا أردت أن تصــري اعداتــك عبــادات فَ
طلبــاً لرضــا اهلل تعــاىل ال حلــظ نفســك، ومــن ذلــك أن تــأكل 
ــادة،  ــك عب ــح ذل وتــرب تلتقــوى ىلع طاعــة اهلل تعــاىل فيصب

وفقنــا اهلل تعــاىل وإيــاك ملــا فيــه رضــاه. آمــن. 

)1( انظر مراعة املفاتيح 1 / 201 
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ــُت: يَــا رَُســوَل اهلِل اْدُع 
ْ
عــن أيب ُهَريْــَرَة ريض اهلل عنــه قــال: قُل

ــا،  ْنَ
َ

ــْم إِل ــَن َوحُيَبِّبَُه ُمْؤِمِن
ْ
ــاِدهِ ال  ِعبَ

َ
يمِّ إِىل

ُ
ــا َوأ نَ

َ
ــِي أ ْن حُيَبِّبَ

َ
اهلَل أ

ــْب  ــِه وََســلََّم: »اللُهــمَّ َحبِّ ــاَل: َفَقــاَل رَُســوُل اهلِل َصــىَّ اهلُل َعلَيْ قَ
ُمْؤِمِنــَن 

ْ
 ِعبَــاِدَك ال

َ
ــُه إِىل مَّ

ُ
بـَـا ُهَريـْـَرَة - َوأ

َ
ُعبَيـْـَدَك َهــَذا - َيْعــِي أ

 يـَـَرايِن 
َ

ُمْؤِمِنــَن« َفَمــا ُخِلــَق ُمْؤِمــٌن يَْســَمُع يِب َوال
ْ
ِْهــْم ال

َ
وََحبِّــْب إِل

ــِي)1(. َحبَّ
َ
 أ

َّ
إِال

ــول  ــبهات ح ــالم ش ــداء اإلس ــض أع ــار بع ــد أث ــة: وق مالحظ
ســيدنا أيب هريــرة ريض اهلل عنــه فتلقفهــا ابلعــض وصــار 
ــات  ــن عالم ــي أن م ــل، ون ــري أو تعق ــا تفك ــا دونم يردده
ــب  ــن أح ــه، وم ــرة ريض اهلل عن ــيدنا أيب هري ــة س ــن حمب املؤم
أحــداً احرتمــه ودافــع عنــه وابتعــد عــن إيذائــه بعــد املــرق 

ــرب.   ــن املغ ع

ــم  ــه كت ــه ريض اهلل عن ــي أثاروهــا أن ومــن هــذه الشــبهات ال
بعــض مــا علــم مــن ســيدنا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
مســتندين إىل مــا أورده ابلخــاري يف صحيحــه عــن أيب هريــرة 
ريض اهلل تعــاىل عنــه قــال: )حفظــت مــن رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم و اعءيــن: فأمــا أحدهمــا فبثثتــه يف انلــاس، و أمــا 

اآلخــر، فلــو بثثتــه لقطــع هــذا ابللعــوم(.
)1( صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 

ــن احلديث السابع واثلالثون ــظ م ــه حف ــه ريض اهلل عن ــبهة أن ــذه الش ــن ه ــاب ع وجي
ــه إىل  ــرام فبلغ ــالل واحل ــق باحل ــا يتعل ــول اهلل م ــيدنا رس س
انلــاس وحفــظ مــا يتعلــق بالفــن واملالحــم فكتمــه حرصاً ىلع 
وحــدة املســلمن و بهــذا قــال ابــن كثــري رمحــه اهلل يف ابلدايــة 

ــة:  وانلهاي

)وهــذا الــواعء اذلي ال يظهــره هــو الفــن و املالحــم، و مــا وقــع 
بــن انلــاس مــن احلــروب و القتــال، و مــا ســيقع(.
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ــل إىل  ــاء جربي ــال: ج ــه ق ــعد ريض اهلل عن ــن س ــهل ب ــن س ع
ــال:  ــلم، فق ــه وس ــى اهلل علي ــي ص انل

»يــا حممــد، عــش مــا شــئت فإنــك ميــت، واعمــل مــا شــئت 
فإنــك مــزي بــه، وأحبــب مــن شــئت فإنــك مفارقــه، واعلــم 
أن رشف املؤمــن قيــام الليــل، وعــزه اســتغناؤه عــن انلــاس)1(«.

   رشح احلديث:

ــك  ــئت فإن ــا ش ــش م ــد ِع ــا حمم ــال( يل )ي ــل فق ــاين جربي )أت
ميــت( أي آيــل إىل املــوت عــن قــرب فهــو مــاز باعتبــار مــا 

ــاً . ــاً قطع ــتقبل قريب ــون يف املس يك

ــوت  ــه( بم ــك مفارق ــق )فإن ــن اخلل ــئت( م ــن ش ــب م )وأحب
أو غــريه، ومــا مــن أحــد يف ادلنيــا إال وهــو ضيــف ومــا بيــده 
ــردودة. ــة م ــل والعاري ــف مرحت ــة - فالضي ــي أمان ــة – يع اعري

)1( انظر املعجم األوسط للطرباين 

)واعمــل مــا شــئت( مــن خــري )فإنــك مــزي بــه( أي مقــيٌّ احلديث اثلامن واثلالثون
عليــك بمــا يقتضيــه عملــك، )واعلــم أن رشف املؤمــن قيامــه 
بالليــل( أي عــاله ورفعتــه إحيــاء الليــل بــدوام اتلهجــد فيــه 
ــريه  ــه ىلع غ ــه وغلبت ــه وعظمت ــزه( قوت ــالوة )وع ــر واتل واذلك
ــا يف  ــاس( أي عم ــن انل ــم هل )ع ــا قس ــاؤه بم ــتغناؤه( اكتف )اس

أيديهــم.

وهلــذا قــال حاتــم األصــم لإلمــام أمحــد ريض اهلل عنهمــا وقــد 
ســأهل: 

ما السالمة من ادلنيا وأهلها؟

قــال: أن تغفــر هلــم جهلهــم وتمنــع جهلــك عنهــم وتبــذل هلــم 
مــا يف يــدك وتكــون ممــا يف أيديهــم آيســاً.

قــال الغــزايل: وذللــك قيــل: اســتغن عمــن شــئت فأنــت نظــريه، 
واحتــج إىل مــن شــئت فأنــت أســريه، وأحســن إىل مــن شــئت 

فأنــت أمــريه.
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قــال الغــزايل: مجعــت هــذه اللكمات حكــم األولــن واآلخرين، 
ويه اكفيــة للمتأمــل فيهــا طــول العمــر إذ لــو وقــف ىلع معانيها 
وغلبــت ىلع قلبــه غلبــة يقــن اســتغرقته وحالــت بينــه وبــن 
انلظــر إىل ادلنيــا باللكيــة واتلــذلذ بشــهواتها، وقــد أويت املصطى 
صــى اهلل عليــه وســلم جوامــع اللكــم، ولك لكمــة مــن لكماتــه 

حبــر مــن حبــور احلكمــة)1(.

مالحظــة: وقــد خاطــب جربيــل عليــه الســالم ســيدنا حممــداً 
ــم  ــا تعلي ــح واملقصــود به ــه وســلم بهــذه انلصائ صــى اهلل علي

ــِه صــى اهلل عليــه وســلم. ِت مَّ
ُ
أ

)1( انظر فيض القدير 1 / 102 

ــوُل اهلِل  ــاَل رَُس ــاَل: قَ ــِن بَِشــرٍي ريض اهلل عنــه قَ ــاِن بْ َعــْن انلُّْعَم
ــلََّم: ــِه وََس َصــىَّ اهلُل َعلَيْ

ََســِد 
ْ
ِهــْم َوَتَعاُطِفِهــْم َمثَــُل اجل ِهــْم َوتََرامُحِ ُمْؤِمِنــَن يِف تََوادِّ

ْ
»َمثَــُل ال

ــَهِر  ََســِد بِالسَّ
ْ
ُ َســائُِر اجل

َ
إَِذا اْشــتََك ِمنْــُه ُعْضــٌو تَــَداَع هل

.»)1( ــىَّ ُ َواحلْ

   رشح احلديث: 

)مثــل املؤمنــن يف توادهــم وترامحهــم وتعاطفهــم( قــال ابــن أيب 
مجــرة: اثلالثــة وإن تقاربــت معانيهــا فبينهــا فــرق لطيــف.

)مثــل اجلســد( الواحــد وجــه الشــبه اتلوافــق يف اتلعــب 
والراحــة. 

)إذا اشــتك منــه عضــو تــداع هل ســائر اجلســد بالســهر 
واحلــى( كذلــك املؤمنــون إذا أصيــب أحدهــم اهتمــوا بأمــره 
ــن أن  ــأن املؤمن ــن ش ــأن م ــالم ب ــو إع ــأنه، وه ــغلهم ش وش
يكونــوا بهــذه الصفــات ألنــه تعــاىل جعلهــم إخــوة واألخ مــن 

ــاه)2(.  ــب أخ ــا يصي ــه م ــأنه أن يهم ش

)1( انظر صحيح ابلخاري كتاب الرب والصلة واآلداب. 
)2( انظر اتلنوير رشح اجلامع الصغري9 / 537. 

احلديث اتلاسع واثلالثون
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ــا يف  ــلم -كم ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ــذا ق ــن ه ــة: وم مالحظ
ــريه-: ــزار وغ ــند ال مس

ــه وهــو  ــع إىل جنب ــارُُه جائ ــبَْعاَن وََج ــاَت َش ــْن بَ ــَن يِب َم ــا آَم )َم
يعلــم بــه(.

ــك  ــا أن ــه كم ــه وبراحت ــم ب ــن واهت ــك املؤم ــر إىل أخي فانظ
تهتــم براحتــك وصحتــك، افعــل ذلــك وســتجد أن كثــرياً مــن 

ــريت. ــد تغ ــك ق ترفات

عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صــى اهلل 
َابُّــوا)1(«.

َ
عليــه وســلم:  »َتَهــاَدْوا حت

   رشح احلديث:

ــاَكِن  اِل َوإِْس ــِح ادلَّ ــاَدْوا( بَِفتْ ــلم: )َتَه ــه وس ــى اهلل علي ــوهل ص ق
ــِديِد  ــِم: إِْن اَكَن بِالتَّْش َحاِك

ْ
ــُظ لِل َافِ

ْ
ــاَل احل ــوا ( قَ َابُّ

َ
ــَواِو )حت

ْ
ال

نَّ 
َ
ِــَك أِل ــاِة، وََذل ُمَحابَ

ْ
ــَن ال ــِة َوإِْن اَكَن بِاتلَّْخِفيــِف فَِم َمَحبَّ

ْ
ــَن ال فَِم

ــاُء  نِْبيَ
َ ْ
ــِه األ ــْت َعلَيْ ــاَلِم َدلَّ ِْس

ْ
ــاَلِق اإل ْخ

َ
ــْن أ ــٌق ِم ــَة ُخلُ َهِديَّ

ْ
ال

ــاُء،  ْوِلَ
َ ْ
ــُم األ ــِه ُخلََفاُؤُه ــثَّ َعلَيْ ــاَلُم وََح ــاَلُة َوالسَّ ــُم الصَّ َعلَيِْه

َهِديَّــِة ُســنٌَّة 
ْ
ــُدوِر، َوَقبُــوُل ال ُقلـُـوَب َوَتنـْـِي َســَخائِِم الصُّ

ْ
تَُؤلِّــُف ال

ــٌة. ــِه ِمنَّ ــا ِفي ــْرُك َم  تَ
َ

ْوىل
َ ْ
ــنَّ األ لَِك

ــايِئُّ يِف  ــَى َوالنََّس ــو َيْع بُ
َ
ــَرِد َوأ ُمْف

ْ
َدِب ال

َ ْ
ــارِيُّ يِف األ َُخ ــَرَج ابلْ ْخ

َ
َوأ

يِب 
َ
ــْن أ ــٍن َع ــنَاٍد َحَس ــِد بِإِْس ــرَبِّ يِف اتلَّْمِهي

ْ
ــِد ال ــُن َعبْ ــَى َواْب ُك

ْ
ال

ــوا  َابُّ
َ

ــاَدْوا حت ــلََّم: »َتَه ــِه وََس ــىَّ اهلُل َعلَيْ ــِيِّ َص ــِن انلَّ ــَرَة َع ُهَريْ
ـَة َجابِلَــٌة لِلرَِّضــا  َهِديَـّ

ْ
نَّ ال

َ
َعــَداَوُة؛ أِل

ْ
ــْحنَاُء« ال َوتَْذَهــِب الشَّ

ــَداَوَة. َع
ْ
ــُب ال ِة َفتُْذِه ــوَدَّ َم

ْ
َوال

)1( انظر شعب اإليمان للبيهيق 

احلديث األربعون
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ــإِنَّ 
ــاَدْوا فَ ــواًع: » »َتَه ــَرَة َمْرفُ يِب ُهَريْ

َ
ــْن أ ــِذيِّ َع ِم ْ ــَد َوالرتِّ مْحَ

َ
َوأِل

ــَدُه. ــُه وَِحْق ــُه وَِغشَّ ــْدِر« أي: ِغلَّ ــَر الصَّ ــُب وََح ــَة تُْذِه َهِديَّ
ْ
ال

َُزاِعيَِّة 
ْ
اٍع اخل مِّ َحِكيــٍم بِنـْـِت وَدَّ

ُ
َكِبــرِي َعــْن أ

ْ
ايِنِّ يِف ال ــرَبَ وِعنـْـَد الطَّ

ــُف  « »َوتَُضعِّ ــبَّ ُ ــُف احلْ ــَة تَُضعِّ َهِديَّ
ْ
ــإِنَّ ال

ــِظ: »فَ ــواًع بِلَْف َمْرفُ
ــُده. ْي: تُِزي

َ
ــِل، أ بِاتلَّثِْقي

َقائُِل:
ْ
ْحَسَن ال

َ
َوقَْد أ

َهَدايَـا انلَّاِس َبْعُضُهْم بِلَْعٍض 
َ

وَِصــاال
ْ
ــُد يِف قُلُـوبِِهُم ال ـِ

تَُولّ

ِمرِي َهًوى َووُّداً  َوتَْزَرُع يِف الضَّ

)1( َ
وا مَجَاال َوتَْكُسوُهْم إَِذا َحَرُ

)1( انظر رشح الزرقاين ىلع املوطأ 4 / 418. 

ــل  ــة - إىل حتمي ــي املؤمن ــن وأخ ــا - أيخ املؤم ــي أدعوكم وإن
ــي: ــي الرس ــن موق ــايت م مؤلف

ــاء  ــاس ابتغ ــن انل ــا ب ــا ونره ــايت، وقراءته ــم مؤلف ــن قس م
ــإذن اهلل  ــواب ب ــون رشاكء يف اثل ــاىل نلك ــارك وتع ــا اهلل تب رض
ــلم: ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــيدنا رس ــال س ــد ق ــاىل، وق تع

ــد  ــام أمح ــند اإلم ــا يف مس ــه( – كم ــري كفاعل )ادلال ىلع اخل
ــذي –  ــنن الرتم وس

ويه حالــاً بصيغــة الكتــب اإللكرتونيــة – PDF - وأســأل اهلل 
تعــاىل أن ييــر يل طباعتهــا ونرهــا بــن انلــاس، وأن جيعــل 
ــة  ــة مرضي ــون مقبول ــاد وأن تك ــدى والرش ــور واهل ــا انل فيه
عنــده جــل وعــال وعنــد رســوهل األعظــم ســيدنا حممــد صــى 

ــال جــل جــالهل:  ــه وســلم فقــد ق اهلل علي

}وَاهلُل وَرَسُوُلهُ َأحَقُّ َأنْ يُرُْضوهُ إِنْ َكاُنوا مُؤْمِنِنيَ{.

آمــن امهلل آمــن، وصــى اهلل ىلع ســيدنا حممــد وىلع آهل وصحبــه 
ــون،  ــره الغافل ــن ذك ــل ع ــرون وغف ــره اذلاك ــا ذك ــلم لكم وس

ــن. ــد هلل رب العامل ــلن  واحلم ــالم ىلع املرس وس

اخلاتمة
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بكري برميو السمان
*  عضو هيئة األكادمييني يف تركيا.

*  دكتوراه يف علوم اللغة العربية وآداهبا.
*  ليسانس يف علوم احلديث النبوي الشريف.

*  خــربة يف التعليــم واالستشــارات االجتماعيــة 
ــذ عــام 1996 م . ــة من والرتبوي

*  إجازة من العلَّمة الشيخ عبد اهلل سراج الدين رمحه اهلل تعاىل.
 من أعماله: 

1-  كي تعيش يف أمان .
2-  أسرار احلياة السعيدة .

3- »غربة« باقة شعرية.
4-  )400(  مجلة لتعليم اللغتني العربية والرتكية.

5-  حتقيــق عشــرة كتــب مــن تــراث اإلمــام الشــيخ عبــد اهلل ســراج 
الديــن .

هل تبحث عمن يستمع إليك ويرشدك إىل جناح مشاريعك 
وحل مشكالتك؟

تواصل مع املؤلف لتحديد موضوع االستشارة وحجز موعد مأجور 
لالستفادة من خربة عشرين عاماً يف االستشارات االجتماعية والرتبوية    

www.ostazbakri.com
ostazbakri@gmail.com


