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أوثق عرى 
اليإمان

الرحيم الرحمن الله بسم

بسسالله ونعسسوذ ونسسستغفره، ونسسستعينه نحمده لله الحمد
فل اللسسه يإهسسده مسسن أعمالنسسا، سسسيئات ومن أنفسنا شرور من

اللسسه إل إلسسه ل أن وأشسسهد له، هادي فل يإضلل ومن له مضل
ًا أن وأشهد له، لشريإك وحده صسسلى ،ورسسسوله عبسسده محمد

وسلم. واله عليه الله

وبعد:

بهسسا امتسسن السستى السسسلما نعمسسة علسسى تعالى الله نحمد
والنصسسار، المهاجريإن من الولين من السابقين وعلى علينا
ْدتعالى: ( قال حيث َقَق ّلُه َقَمّن َقَل َقَلى ال َقَن َقَع ِني ْلُمؤُِم ْذ ا َقَث ِإ َقَع ِهْم َقَب ِفي ً ِهْم ّمسْن َقَرُسسول ُفِسس ُلسو َقَأن ْت ِهسْم َقَيإ ْي َقَل ِه َقَع ِت َقَيإسا ِهسْم آ ّكي َقَز ُيإ ُهسُم َقَو ّلُم َقَع ُيإ َقَو

َقَب َقَتا ِك ْل َقَة ا َقَم ْك ْلِح ِإن َقَوا ْا َقَو ُنو ْبُل ِمن َقَكا ِبيٍن) َقَضلٍل َقَلِفيِ َقَق وقال ،ّم
ْاوجل: ( عز َقَتِصُمو ْع ْبِل َقَوا َقَح ِه ِب ّل ًعا ال َقَ َقَجِمي ْا َقَول ُقو َقَفّر ْا َقَت ُكسسُرو ْذ َقَوا

َقَة َقَم ْع ِه ِن ّل ُكْم ال ْي َقَل ْذ َقَع ُتْم ِإ َقَداء ُكن ْع َقَف َقَأ ّل َقَأ َقَن َقَف ْي ُكْم َقَب ِب ُلو ُتم ُق َقَبْح َقَأْصسس َقَف
ِه ِت َقَم ْع ِن ًنا ِب َقَوا ).ِإْخ

السسسلما هسسى إنمسسا الكسسبرى والمنسسة العظمسسى فالنعمة
ذلسسك علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى حث وقد الديإن، وأخوة

ّله عباد وكونوافقال: ( مسلم]. ) [رواهإخوانا ال

ول النسسسب فسسيِ اخسسوة تعسسدلها ل السسديإن فسسيِ والخسسوة
كله. ذلك من اعظم هى بل غيره،

أقسسرب كسسان ولسسو عسسدو فهو الديإن طريإق عن حاد ومن
ُد َقَلتعالى: ( الله قال قريإب، ْوًما َقَتِج َقَن َقَق ُنسسو ْؤُِم ِه ُيإ ّل ِما ِبسسال ْو َقَيسس ْل َقَوا
ِر َقَن اْلِخ ّدو َقَوا ّد َقَمسسْن ُيإ َقَه َقَحسسا ّلسس َقَلُه ال َقَرُسسسو ْو َقَو َقَلسس ُنوا َقَو ُهْم َقَكسسا َقَبسساء ْو آ َقَأ

ُهْم َقَناء ْب ْو َقَأ ُهْم َقَأ َقَن َقَوا ْو ِإْخسس ُهْم َقَأ َقَت َقَر َقَك َقَعِشسسي ِئسس َقَل ْو َقَب ُأ َقَتسس ِهُم ِفسسيِ َقَك ِب ُلسسو ُق
َقَن َقَما ِْليإ ُهم ا َقَد ّيإ َقَأ ْنُه ِبُروٍح َقَو ُهْم ّم ُل ْدِخ ُيإ ّناٍت َقَو ِري َقَج َقَهسسا ِمسسن َقَتْجسس ِت َقَتْح
َقَهاُر ْن ْل

َقَ َقَن ا ِديإ ِل َقَها َقَخا َقَيِ ِفي ّلُه َقَرِض ُهْم ال ْن َقَرُضوا َقَع ْنُه َقَو َقَك َقَع ِئ َقَل ْو ِحْزُب ُأ
ِه ّل َقَل ال َقَب ِإّن َقَأ ِه ِحْز ّل َقَن) ُهُم ال ِلُحو ْف ْلُم .ا

لنسسا؛ أخسسا أصسسبح الديإن هذا فيِ دخل إذا الكافر حتى بل
ِإنتعسسالى: ( قسسال علينسسا، ما وعليه لنا ما له ْا َقَفسس ُبو ْا َقَتسسا َقَقسساُمو َقَأ َقَو

َقَة َقَ ْا الّصل ُو َقَت َقَة َقَوآ َقَكا ُكْم الّز ُن َقَوا ِإْخ ّديإِن ِفيِ َقَف اسسساس هو وذلك )،ال
محبسسة فهسسى اللسسه لغيسسر محبسسة وكسسل المسسؤُمنين، بيسسن المحبة

فاسدة.
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مسسن فليسسس شسسعائره ويإقم السلما فيِ يإدخل لم ومن
قريإسسب، أقسسرب كسسان وإن شسسيِء، فيِ والمؤُمنين الديإن اخوة
اللسسه أمرنسسا حسسسنة، أسوة السلما عليه ابراهيم ابينا فيِ ولنا
ْدتعالى: ( فقال بها نعمل أن َقَنْت َقَق ُكْم َقَكا ٌة َقَل َقَو َقَنٌة ُأْسسس َقَسسس ِفسسيِ َقَح

َقَم ِهي َقَرا ْب َقَن ِإ ِذيإ ّل َقَعُه َقَوا ْذ َقَم ُلوا ِإ ِهْم َقَقا ْوِم َقَقسس ّنسسا ِل َقَراء ِإ ُكسسْم ُبسس َقَوِمّمسسا ِمن
َقَن ُدو ُب ْع ِه ُدوِن ِمن َقَت ّل َقَنا ال َقَفْر ُكْم َقَك َقَدا ِب َقَبسس َقَنسسا َقَو َقَن ْي ُكسسُم َقَب َقَن ْي َقَب ُة َقَو َقَو َقَدا َقَعسس ْل ا

َقَضاء ْغ َقَب ْل ًدا َقَوا َقَب ّتى َقَأ ُنوا َقَح ْؤُِم ِه ُت ّل ُه ِبال َقَد ).َقَوْح

اللسسه ديإسسن نبسسذ مسسن تحسسب أن الظلسسم أظلسسم مسسن وإن
َقَهسسا َقَيإسساتعسسالى: ( قال عنه، وأعرض ّيإ أ

َقَن َقَ ِذيإ ّلسس ْا ا ُنسسو َقَم َقَ آ ْا ل ُذو ّتِخسس َقَت
ُكْم َقَباء ُكْم آ َقَن َقَوا ِإْخسس َقَيسساء َقَو ِل ْو ْا َقَإِن َقَأ ّبو َقَح َقَت َقَر اْسسس ْفسس ُك ْل َقَلسسى ا َقَمسساِن َقَع ِليإ ا

َقَمن ُهم َقَو ّل َقَو َقَت ُكْم َقَيإ َقَك ّمن ِئ َقَل ْو ُأ َقَن) ُهُم َقَف ِلُمو ّظا .ال

دفنهسسا وعسسدما اللسسه اعسسداء مع العداوة ظهور من بد ول
معسسه ومسسن السسسلما عليسسه ابراهيسسم قسسول وتأمسسل القلب، فيِ

َقَدالهسسم: ( قسسالوا حيسسث لقسسومهم َقَبسس َقَنسسا َقَو َقَن ْي ُكسسُم َقَب َقَن ْي َقَب ُة َقَو َقَو َقَدا َقَعسس ْل ا
َقَضاء ْغ َقَب ْل لمصسسالحه وجسسوههم فسسيِ ويإبسسش يإخالطهم لم إذ )،َقَوا
أبغضسسهم "أنسسا قسسال؛ بهسسم وخل المسسؤُمنين قابل فإذا الخاصة،

حيث السلما عليه كإبراهيم يإفارقهم، لم بينهم بقلبى"! وهو
ُكْمقال: ( ُل ِز َقَت ْع َقَأ َقَما َقَو َقَن َقَو ُعو ْد ِه ُدوِن ِمن َقَت ّل ُعو ال ْد َقَأ ّبيِ َقَو َقَسى َقَر َقَع

َقَن َقَأّل ُكو َقَعاء َقَأ ُد ّبيِ ِب ّيا) َقَر ِق زماننسسا مسسسلمى فعسسل فعسسل ولو ،َقَش
"ديإنسسه لقسسالوا؛ بسسل النسسار، فسسيِ يإلقسسوه أن قومه على هان لما

زيإن!".

الباطسسل صاحب لن الله، ليإحبه الذى الفساد هو وهذا
تقبسسل فكيف المعتديإن، يإحب ل والله الديإن حدود على معتد
مسسا وفعسسل يإحبسسه مسسا وتسسرك اللسسه أمسسر عسسن اعسسرض من على

لسسم ان أصسسابهم مسسا اصسسابه الباطل اهل داهن فمن يإسخطه،
لهسسم تأديإبسسا واعراضسسهم اصسسرارهم عنسسد ويإهجرهم لهم يإنصح

رضاه. على وحرصا وجل عز لله وغضبا

فلسسه للسسه نفسسسه بسساع السسذى المسسؤُمن دأب هسسو وذلسسك
َقَه ِإّنتعالى: ( قال الله، من البشرى ّل َقَرى ال َقَت َقَن اْش َقَن ِم ِني ْؤُِم ْلُم ا
ُهْم َقَس ُف ُهم َقَأن َقَل َقَوا َقَأْم َقَأّن َقَو ُهُم ِب َقَة َقَل ّنسس َقَج َقَن ال ُلو ِت َقَقسسا ِبيِل ِفسسيِ ُيإ ِه َقَسسس ّلسس ال

َقَن ُلسسو ُت ْق َقَي َقَن َقَف ُلسسو َقَت ْق ُيإ ًدا َقَو ْعسس ِه َقَو ْيسس َقَل ّقسسا َقَع ِة ِفسسيِ َقَح َقَرا ْو ّتسس ِلنِجيسسِل ال َقَوا
ُقْرآِن ْل َقَمْن َقَوا َقَفى َقَو ْو ِه َقَأ ِد ْه َقَع َقَن ِب ِه ِم ّل ْا ال ْبِشُرو َقَت ُكُم َقَفاْس ِع ْي َقَب ِذي ِب ّل ا
ُتم ْع َقَيإ ِه َقَبسسا َقَك ِبسس ِلسس َقَذ َقَو َقَو ْوُز ُهسس َقَفسس ْل ِظيسسُم ا َقَع ْل َقَن* ا ُبو ِئ ّتسسا َقَن  ال ُدو ِبسس َقَعا ْل ا

َقَن ُدو َقَحاِمسسس ْل َقَن ا ِئُحو َقَن الّسسسسا ُعسسسو ِك َقَن الّرا َقَن الّسسسساِجدو الِمسسسُرو
ْعُروِف َقَم ْل َقَن ِبا ُهو ّنا ِر َقَعسسِن َقَوال َقَكسس ْلُمن َقَن ا ُظو ِف َقَحسسا ْل ِد َقَوا ُدو ِه ِلُحسس ّلسس ال

ِر َقَبّش َقَن َقَو ِني ْؤُِم ْلُم ).ا
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وقسسول اللسسه قول سمعوا إذا الدعاوى اصحاب وسيكثر
يإتلشوا ان يإلبثوا ل ولكن وسلم، عليه الله صلى الله رسول

ِإن ُقسسْلتعسسالى: ( قسسوله وهسسو التبسساع، ميزان على وضعوا إذا
ُتْم َقَن ُكن ّبو َقَه ُتِح ّل ِنيِ ال ُعو ِب ّت ُكُم َقَفا ْب ِب ّلُه ُيإْح ْغِفسسْر ال َقَيإ ُكسسْم َقَو ُكْم َقَل َقَب ُنسسو ُذ
ّلُه ُفوٌر َقَوال ).ّرِحيٌم َقَغ

الكريإمسسة اليإسسة تعسسالى: (هسسذه الله رحمه كثير ابن قال
الطريإقسسة علسسى هسسو وليس الله محبة ادعى من على حاكمة

الشسسرع يإتبسسع حسستى المسسر، نفسسس فسسيِ كسساذب بأنه المحمديإة
ثبسست كما وافعاله، أقواله جميع فيِ النبوى والديإن المحمدى

قسسال؛ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول عن الصحيح فيِ
].351/1[ص:  رد") أ.هس فهو امرنا عليه ليس عمل "من

 / ص1[ج اللسسه رحمسسه البيسسان أضسسواء صسساحب وقسسال
المحبة علمة أن الكريإمة؛ اليإة هذه من يإؤُخذ ]: (تنبيه342

صلى اتباعه هى وسلم عليه الله صلى ورسوله لله الصادقة
كسساذب فهسسو يإحبه انه ويإدعى يإخالفه فالذى وسلم، عليه الله

العامسسة عنسسد المعلسسوما ومن لطاعه، له محبا لوكان إذ مفتر،
الشاعر:  قول ومنه الطاعة، تستجلب المحبة أن

يإحب لمن المحب انلطعته صادقا حبك كان لو
مطيع) أهس
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الله؟ في الحب هو ما
القسسرآن فيِ تتجلى عظيمة معان له الله فيِ الحب ان
لمعرفته: الله وفقنا ما الله شاء ان ونذكر والسنة،

وأن ونصرتهم وموالتهم المؤُمنين مصاحبة ذلك فمن
تعسسالى: قسسال يإسسؤُلمهم، لمسسا وتسسألم يإفرحهسسم لمسسا تفسسرح

َقَن( ُنو ْؤُِم ْلُم َقَناُت َقَوا ْؤُِم ْلُم ُهْم َقَوا ْعُض َقَياء َقَب ِل ْو ْعٍض َقَأ ).َقَب

ّلم: (ل عليه الله صلى وقال َقَس ًا، إل تصاحب َقَو ول مؤُمن
والترمسسذي داود أبسسو احمسسد تقسسيِ) [رواه إل طعامسسك يإأكسسل

حسن]. وهو والحاكم،

فسسيِ المسسؤُمنين وسسسلم: (مثسسل عليسسه اللسسه صسسلى وقال
عضو اشتكى إذا الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم
احمسسد والحمسسى) [رواه بالسسسهر الجسسسد سسسائر لسسه تسسداعى

ومسلم].

المسسودة لتنمسسو لخوانسسك البسسذل ايإضا؛ علماته ومن
ترابطهسسم ويإسسزداد المسسسلمين شسسوكة وتقسسوى الجسسر ويإعظم
جسساء - بعسسدما وسسسلم عليسسه اللسسه صلى قال عدوهم، فيهابهم

الرجسسل - فجعسسل سسسفر فسسيِ - وكسسانوا لسسه راحلسسة علسسى رجل
وسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى فقسسال وشمال يإمينا بصره يإصرف

لسسه، ظهسسر ل مسسن علسسى بسسه فليعد ظهر فضل عنده كان (من
ابسسو قسسال له)، لزاد من على به فليعد زاد فضل له كان ومن

المسسال اصسسناف مسسن عنسسه: (فسسذكر الله رضى الخدرى سعيد
ومسلم احمد فضل) [رواه فيِ منا لحد لحق انه رأيإنا حتى
داود]. وابو

علسسى اكسسثرهم يإسسرى المسسسلمين واقسسع السسى نظسسر ومن
هذا. خلف

وتختقسسره تغمطسسه ل ان لخايك؛ حبك علمات ومن
القلسسوب نفسسرة السسى يإسسؤُدى ممسسا هسسذا فإن عليه، تتكبر ل وان

المحبة. وزوال
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كسسان مسسن الجنسسة وسلم: (ليإسسدخل عليه الله صلى قال
ان يإحسسب الرجسسل قيسسل: إن كسسبر)، مسسن ذرة مثقسسال قلبه فيِ

يإحسسب جميسسل اللسسه قسسال: (إن حسنا؟ ونعله حسنا ثوبه يإكون
مسلم]. الناس) [رواه وغمط الحق بطر الكبر؛ الجمال،

واسسسبال اللحسسى حلسسق اللسسه؛ يإحبه الذى الجمال وليس
المحرمسسات مسسن ذلسسك فإن والنساء، بالكفار والتشبه الثياب

يإحبها؟! فكيف الله تسخط التى

من المتشبهات الله وسلم: (لعن عليه الله صلى قال
بالنسسساء) [رواه الرجسسال مسسن والمتشسسبهين بالرجال، النساء
صحيح]. وهو ماجه، وابن والترمذى واحمد ابوداود

يإسسوما الله ليإكلمهم وسلم: (ثلثة عليه الله صلى وقال
والمنان إزاره، المسبل أليم؛ عذاب ولهم وليإزكيهم القيامة
بسسالحلف سسسلعته والمنفسسق منسسة، إل شسسيئا ليإعطسسى السسذى

وغيرهما]. ومسلم احمد الكاذب) [رواه

وما تشسبه وسسلم: (مسن عليسه الله صلى وقال فهسو بق
صحيح]. وهو الوسط، فيِ والطبرانى ابوداود منهم) [رواه

مسسن والمتشسسبهين ازاره للمسسسبل اعسسد مسسا لسسك فبسسان
الهواء. اهل فاحذر بالكفار، تشبه ولمن بالنساء الرجال

تخسسذله ل ان المـسـلم؛ لخايك حبك علمات ومن
بسسل عرضسسه، مسسن فيسسه ويإنتقص حرمته فيه تنتهك موضع فيِ
ولسانك. بيدك وانصره صفه فيِ كن

مسسسلم امسسرئ مسسن وسسسلم: (مسسا عليسسه اللسسه صلى قال
مسسن فيه ويإنتقص حرمته فيه تنتهك موضع فيِ مسلما يإخذل

مسسن ومسسا نصسسرته، فيه يإحب موطن فيِ الله خذله إل عرضه
عرضسسه مسسن فيه يإنتقص موضع فيِ مسلما إمرء يإنصر إمرئ

نصسسرته) يإحسسب موطن فيِ الله نصره إل حرمته، فيه ويإنتهك
حسن]. وهو الوسط، فيِ والطبرانى واحمد ابوداود [رواه

واهلسسه، الخيسسر محبسسة يإسسدعى من الباب هذا فيِ ويإدخل
ما مجلس فيِ سمع إذا يإستاء ول الباطل اهل يإعادى ل لكنه
اعراضسسهم، فسسيِ ووقوعا بهم واستهزاء المسلمين فيِ قدحا
مسسن ذلسسك لن حسسذر على فكن الشديإد الوعيد هذا رأيإت وقد

عليسسه الله صلى والرسول الناس، واحتقار والخذلن، الظلم
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وليإخسسذله ليإظلمسسه المسسسلم اخسسو يإقسسول: (المسسسلم وسسسلم
مسلم]. وليإحقره... الحديإث) [رواه

لسسه تغفسسر ان الله؛ في لخايك حبك علمات ومن
بخطسسأه وأقسسر ارتكبسسه منكسسر مسسن تائبسسا جاءك ان عنه وتصفح

واستغفر.

ه نصحك المسلم؛ لخايك المحبة علمات ومن ل
فكسسم والسسسنة، الكتسساب مسسن بصسسيرة على الخير الى وهدايإته

يإصبه. ل للخير مريإد من

قسال: (بسايإعت عنسه اللسه رضسى عبدالله بن جريإر فعن
مع علسى وسسلم عليسه الله صلى الله رسول والطاعسة، الس

مسسسلم") [رواه لكسسل والنصسسح اسسستطعت، "فيمسسا فلقننسسى؛
ومسلم]. البخارى

ان عنسسه، اللسسه رضسسى السسدارى تميسسم عسسن مسلم وروى
قلنسسا: النصسسية)، قسسال: (السسديإن وسسسلم عليسسه الله صلى النبى

المسسسلمين ولئمسسة ولرسسسوله ولكتسسابه قسسال: (للسسه لمسسن؟
وعامتهم).

قسسال ولعنسسه، اللسسه لسسسخط مجلبسسة المناصحة عدما لن
َقَنتعالى: ( ِع َقَن ُل ِذيإ ّل ْا ا َقَفسسُرو ِنسسيِ ِمسسن َقَك َقَل َقَب ِئي َقَرا َقَلسسى ِإْسسس َقَسسساِن َقَع ِل

َقَد ُوو َقَسى َقَدا ْبِن َقَوِعي َقَم ا َقَيإ َقَك َقَمْر ِل َقَمسسا َقَذ َقَصسسوا ِب ْا َقَع ُنو َقَكسسا َقَن ّو ُدو َقَتسس ْع * َقَيإ
ْا ُنو َقَ َقَكا َقَن ل ْو َقَه َقَنا َقَت ٍر َقَعن َقَيإ َقَك ُه ّمن ُلو َقَع َقَس َقَف ْئ ِب ْا َقَما َقَل ُنو َقَن َقَكا ُلو َقَع ْف ).َقَيإ

إل يإسسسمعوا ان ان يإريإسسدون ل الهسسواء فأهل اليوما؛ أما
صسساحب علسسى انكسسر من على يإنكرون بل أهؤُاءهم، وافق ما

الشرك - وهو الله عند الذنوب اعظم انكر كان ولو المنكر،
الفتسسن!، وإثسسارة التشسسويإش الى الى يإؤُدى عندهم ذلك - لن
علنا! يإشرك المشرك نترك المفاسد! أن درء الحكمة ومن

المنابر!! على بالخطب نكتفى ثم

صلى رسولهم الصحابة عليه بايإع الذى النصح هو أهذا
وسلم؟! عليه الله

راجعون. إليه وإنا لله فإنا

بسسه ترفق ان الله؛ في لخايك حبك علمات ومن
الله. شرع حدود فيِ احواله وتقدر
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عليسسه اللسسه صسسلى للنسسبى قال رجل أن مسعود؛ أبو قال
مسسن الغداة صلة عن لتأخر إنيِ الله رسول يإا وسلم: والله

صسسلى اللسسه رسسسول رأيإت قال: فما بنا، يإطيل مما فلن أجل
قسسال: ثم يإومئذ، منه غضبا أشد موعظة فيِ وسلم عليه الله
فسسإن فليتجسسوز، بالنسساس صسسلى مسسا فأيإكم منفريإن، منكم (إن

الحاجة).  وذا والكبير الضعيف فيهم

يإريإسسدون السسذيإن الجتمسساعين بعض حمله الحديإث وهذا
الصلوات فيِ قرأتهم فأصبحت به، وفرحوا المجتمع، إرضاء
نشسسرح}، {ألسسم و الكسسافرون}، أيإهسسا يإسسا {قل و السور أواخر

سسسورة قسسراءة فسسيِ إل بالسسسنة يإعملسسون ول ذلسسك، وماشسسابه
و الجمعسسة، يإسسوما فجسسر "النسسسان" فسسيِ "السسسجدة" وسسسورة

اليإسساما بقيسسة أمسسا الجمعسسة، صسسلة "الغاشسسية" فسسيِ "سسسبح" و
ول تسسارة السسسنة فتصسسيب المسسزاج، حسسسب فيهسسا فالصسسلوات

تارات. تصيبها

ـر هذا في رفقة كان كيف فللنظر ـلى الـم ـص
وسلم: عليه الله

النسسبيِ أن الخسسدري؛ سسسعيد أبسسيِ نعسس مسسسلم ) اخرج1
فسسيِ الظهسسر صسسلة فسسيِ يإقسسرأ كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

آيإسسة. وفسسيِ ثلثيسسن قسسدر ركعسسة كسسل فسسيِ الولييسسن الركعسستين
ذلسسك. وفسسيِ نصسسف قسسال آيإة. أو عشرة خمس قدر الخريإين

قسسراءة قسسدر ركعسسة كسسل فسسيِ الولييسسن الركعسستين فسسيِ العصر
ذلك. نصف قدر الخريإين آيإة. وفيِ عشرة خمس

النبيِ انكقال: ( سمرة؛ بن جابر نع مسلم ) اخرج2
وفسسيِ يإغشى إذا بالليل الظهر فيِ يإقرأ وسلم عليه اله صلى

ذلك). نحو العصر،

صسسلة كسسانت قسسدلقسسال: ( الخسسدري؛ سعيد أبيِ نع) 3
ثسسم حاجته البقيع. فيقضيِ إلى الذاهب تقاما. فيذهب الظهر

فسسيِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول يإسسأتيِ يإتوضأ. ثم
يإطولها).  الولى. مما الركعة

الظهسسر، صسسلة فسسيِ وسسسلم عليسسه الله صلى هديإه فهذا
تفلح. حتى فالزمه

يإلى:  كما الصبح، صلة في هديإه أما
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نأعنسسه:  اللسسه رضسسى بسسرزة أبسسيِ نعسس مسلم ) اخرج1
الغداة صلة فيِ يإقرأ كان وسلم عليه الله صلى الله رسول

المائة. إلى الستين من

النسسبيِ نإقسسال: ( سمرة؛ بن جابر نع مسلم ) اخرج2
والقسسرآن ق{ بسسس الفجسسر فيِ يإقرأ كان وسلم عليه الله صلى

انك عنه الله رضى وقال تخفيفا بعد، صلته . وكان}المجيد
ونحوها). والقرآن، بق الفجر فيِ يإقرأ

سسسمع أنسسه حريإث؛ بن عمرو نع عن مسلم ) واخرج3
والليسسل{ الفجسسر فسسيِ يإقسسرأ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبيِ

إذايإغشى}.

المغرب:  صلة في هديإه أما

نإعنهمسسا:  الله رضى عباس ابن عن مسلم ) اخرج1
والمرسسسلت{يإقسسرأ:  وهسسو سسسمعته الحسسارث بنت الفضل أما

هسسذه بقراءتسسك ذكرتنسسيِ بنسسيِ! لقسسد فقسسالت: (يإسسا ،}عرفسسا
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول سمعت ما لخر السورة. إنها

المغرب). فيِ بها يإقرأ وسلم

عسسن مطعسسم، بن جبير بن محمد نع مسلم ) واخرج2
يإقسسرأ وسلم عليه الله صلى الله رسول معتس( قال: ؛ أبيه

المغرب). فيِ بالطور،

العشاء: صلة في وهديإه

صسسلى النسسبيِ عسسن لبراء: يإحسسدثا عن مسلم ) اخرج1
العشسساء السسسفر. فصسسلى فسسيِ كسسان أنسسه وسسسلم؛ عليسسه اللسسه

.}والزيإتون والتين{الركعتين:  إحدى فيِ الخرة. فقرأ

رضسسى جبسسل بسن لمعاذ وسلم عليه الله صلى ) وقال2
وضسسحاها}، الشمس{ بس فاقرأ بالناس صليت عنه: (إذا الله

و ربسسك}، باسسسم {اقسسرأ العلسسى}،. و ربسسك اسسسم {سسسبح و
وأمسسره صسسحيح]، وهسسو ماجسسة، بن ) [رواه}يإغشى إذا {الليل
بقسسومه يإصسسلى كسسان عنسسدما بسسذلك وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

العشاء.

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى صلته  انالقول: وخالصة
نعسسقسسال:  عنسسه اللسسه رضى أنس عن مسلم روى كما كانت
صسسلة مسسن صسسلة أوجسسز أحسسد خلسسف صسسليت امسسقال: ( أنس؛

)8(والجهاد التوحيد منبر



أوثق عرى 
اليإمان

صسسلة تمسساما. كسسانت فسسيِ وسلم، عليه الله صلى الله رسول
رسسسول كسسان ومتقاربة.... وسلم عليه الله صلى الله رسول

حمسسده" لمسسن الله "سمع قال إذا وسلم عليه الله صلى الله
بيسسن يإسسسجد. ويإقعسسد أوهسسم. ثسسم نقسسول: قسسد قسساما. حسستى

أوهم).  نقول: قد السجدتين. حتى

رواه - كمسسا عنسسه اللسسه رضسسى أنسسس عن ابت،ث ويإحدث
تصنعونه. كسسان أراكم ل شيئا يإصنع أنس - قال: (كان مسلم

القائسسل؛ يإقول قائما. حتى انتصب الركوع من رأسه رفع إذا
يإقسسول مكث. حسستى السجدة من رأسه رفع نسيِ". وإذا "قد

نسيِ"). "قد القائل؛

اليسسوما؟ مشسسايإخ واقع فيِ عنه وابحث جيدا ذلك فافهم
الله رضى سمرة بن جابر قول عليهم يإنطبق إل أحسب فما

يإخفسسف وسلم عليه الله صلى - قال: (كان مسلم فيِ - كما
هؤُلء). صلة يإصلى ول الصلة،

رأى لسسو فكيسسف عنسسه اللسسه ضسسى ر جسسابر زمن فيِ فهذا
فتخسسرج تقسساما الصسسلة تسمع انك زماننا؟! وهو مشائخ صلة

تهسسرول أو سسسعيا وتسسسعى مسستر خمسمائة بعد على بيتك من
وسسسلم: عليه الله صلى يإقول - إذ هذا بفعلك السنة وتخالف

السسسكينة) وعليكسسم تسسسعون وانتسسم فأتوهسسا الصلة أتيتم (إذا
وقسسد المسجد تصل ذلك مع ومسلم] - ولكن البخارى [رواه
ثلث. او ركعتان فاتتك

قنعسسوا قسسد اليسسوما مسسسلمى اكثر ان العظمى والمصيبة
ليقفز الباب عند يإصلى ان يإحرص واكثرهم بل الصلة، بهذه

َقَذايإقسسول: { ان ودليلسسه التسسسليم، فور المسجد من خارجا ِإ َقَفسس
َقَيِت ُة ُقِض َقَل َقَتِشُروا الّص َقَْلْرِض ِفيِ َقَفان }.ا

كمسسا الحسسق، على ثابتين يإكونوا ان لخوانى؛ فنصيحتى
ن جسابر عن مسلم أخرج دقسلسسعد: ( عمسر قسال سسمرة؛ ب

فأمد أنا قال: (أما الصلة!)، فيِ حتى شيِء كل فيِ شكوك
من به اقتديإت ما آلو الخريإين. وما فيِ وأحذف الوليين فيِ

وسسلم). فقسال: (ذاك عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول صسلة
مسسن النسساس لنفسسور فسسانظر بسسك)، ظنيِ بك). أو: (ذاك الظن
صسسلى الله رسول صلة بهم يإصلى لنه عنه الله رضى سعد
لميسسر شسسكوه حسستى آهسسوائهم، يإسسراع ولسسم وسسسلم، عليسسه الله

عنسسه، الله رضى الخطاب بن عمر الراشد الخليفة المؤُمنين
رضى سعد أخبره لما عنه الله رضى عمر موقف كان فماذا
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول صلة بهم يإصلى بأنه عنه، الله
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أولئك عن اليوما اختلفوا الناس وقال: "إن ثبطه هل وسلم؟
الرسسسول، صسسلة يإطيقسسون ل وأصسسبحوا إيإمسسانهم، وضسسعف
عملهسسم وقسسل مؤُسسسساتهم وكسسبرت أشغالهم كثرت والناس
درء مسسن وذلسسك ولتنفرهسسم، فتسسألفهم السسديإن، عسسن وبعسسدوا

بالحكمسسة! والرسسسول المصسسالح! وعليسسك وجلسسب المفاسسسد
أنست لسه: أفتسان وقسال عنسه اللسه رضسى معساذ علسى غضسب
الله؟"!!  عباد فى فيِ الله واتق فتانا تكن فل يإامعاذ؟

الموقسسف كهسسذا عنسسه اللسسه رضى عمر موقف كان فهل
وسسسلم؟! حاشسسا عليسسه اللسسه صلى ورسوله الله يإغضب الذى
لرضسساء يإسسسعى الراشسسد المسسسلمين خليفسسة يإكسسون ان للسسه

الجمهور.  ليرضى الله، بسخط الناس،

علسسى عنسسه اللسسه رضسسى سسسعدا ثبسست أن موقفه كان بل
عليهسسم وضسسعتك ما انى أى؛ بك)، الظن له: (ذاك قائل الحق

مسسن وسسسخط رضسسى مسسن رضسسى فيهم، الله بشرع لتعمل ال
عليهم. وليتك ما بك ظنى هذا انى ولول سخط،

واجعسسل به ابتليت الذى واقعك على وطبقه هذا فافهم
ِرتعالى: ( قوله سلواك َقَبّش َقَن َقَو ِريإ ِب َقَن* الّصا ِذيإ ّلسس َقَذا  ا ُهم ِإ ْت َقَب َقَصسسا َقَأ
َقَبٌة ْا ّمِصي ُلو ّنا َقَقا ِه ِإ ّل ّنا ِل ِإ ِه َقَو ْي َقَل َقَن ِإ ).َقَراِجعو

تهجسسره ل ان المسلم؛ لخايك حبك علمات ومن
بيسسع علسسى تبسسع ول تحسسسده ول تبغضسسه ول شسسرعى لسبب إل

وانسست أخسسوك، شسسراءها يإريإسسد السستى السلعة فيِ ولتزد اخيك
اللسسه يإرضسساه ول وخذلن طلم - فهذا النجش - وهو لتريإدها
تعالى.

ابى عن مسلم اخرجه فيما وسلم عليه الله صلى قال
ِه َقَرُسسسول قسسال عنسسه، الله رضى هريإرة ّلسس ّلى ال ّلسسُه َقَصسس ِه ال ْيسس َقَل َقَع

ّلم: (ل َقَس تسسدابروا، ول تباغضسسوا، ول تناجشوا، ول تحاسدوا، َقَو
ّلسه عبساد وكونسوا بعسض؛ بيسع علسى بعضسكم يإبع ول ًا. ال إخوان

يإخسسذله، ول يإحقسسره، ول يإظلمسسه، المسسسلم: ل أخسسو المسسسلم
امرئ - بحسب مرات ثلث صدره إلى - ويإشير ههنا التقوى

المسلم على المسلم كل المسلم؛ أخاه يإحقر أن الشر من
وعرضه).  وماله، حراما: دمه،

غرتهسسم مسن كسسثير عنسسد شسسك ول حاصسسل الحتقار وهذا
نالوهسسا التى الزور وشهادات الناس بين ومكانتهم مراكزهم

وغيسسره هسسذا كسسل والشسسر، الخيسسر جمعت التى الجامعات من
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يإكسسن ولسسم سسسنا منهسسم ادنى هو ممن الحق قبول عن صدهم
فيهم:  القائل وصدق رفيعة، ومكانة كبير لقب صاحب

من اتى         لما الهدى قول يإسمعوا لم لكنهم
البناء اصغر

بالتعقيد        ورموه منكر امر بكل حاربوه بل
والعياء

الله، ربى  قالها انه سوى منه يإنتقموا لم
وخفاء جهرتى

ان المـسـلم؛ لخاـيـه المـسـلم ـحـب ـصـور وـمـن
عنسسه يإنفسسس وان حسساجته فسسيِ يإقوما وان يإنصره بل ليإظلمه،

ذلك. على الجر لينال عليه يإستر وان كربته

ِه َقَرُسول قال ّل ّلى ال ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم َقَع َقَس قال: (المسسسلم َقَو
أخيسسه حاجسسة فيِ كان من يإسلمه، ول يإظلمه المسلم: ل أخو
ّله كان ّلسسه فسسرج كربسسة مسسسلم عن فرج ومن حاجته، فيِ ال ال
ًا ستر ومن القيامة، يإوما كرب من كربة بها عنه ستره مسلم
ّله ٌق يإوما ال َقَف ّت ِه]. القيامة) [ُم ْي َقَل َقَع

صسسلى لقسسوله تستطيعه، ما اخيك إهداء ايإضا؛ ومنها
وهسسو يإعلسى، ابسسى تحسابوا) [رواه وسسسلم: (تهسادوا عليسسه اللسه

حسن].

اللسسه امر تعظيم كذلك؛ لخايك حبك علمات ومن
اللسسه يإحبسسه أمسسر كل لمضاء المسارعة على وحثه نفسه فيِ

اللسسه امسسر لن الشسسريإعة، فسسيِ اليسسسر مبدأ هو وهذا ويإرضاه،
صسسلى ورسوله بالله المؤُمنين على عسرا وليس يإسر دائما
رواه حسسديإثا لسسك نسسورد ايإضسساحا هذا ولزيإادة وسلم، عليه الله

البخارى:

موسسسى أبا وسلم عليه الله صلى الله رسول بعث لما
بقسسوله: (يإسسسرا أوصسساهما اليمسسن إلسسى ومعسساذا الشسسعرى
سسسار إذا منهمسسا واحسسد كسسل وكان ولتنفرا)، وبشرا ولتعسرا

عليه، فسلم عهدا به أحدث صاحبه من قريإبا كان ارضه فيِ
فجسساء موسسسى، ابسسى صسساحبه من قريإبا ارضه فيِ معاذ فسار
رآه عنسسده رجل وإذا الناس اليه انتهى حتى بغلته على يإسير

قيسسس: (أيإسسم بسسن عبسسدالله يإسسا رأه لمسسا معسساذ فقسسال موثوقسسا،
معسساذ: (ل قسسال إسسسلمه)، بعسسد كفر رجل قال: (هذا هذا؟!)،

قال: (ل فانزل)، لذلك، به جئ قال: (إنما يإقتل)، حتى أنزل
اللسسه عبد فقال: (يإا نزل ثم فقتل، به فأمر يإقتل)، حتى أنزل
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قسسال: (فكيسسف تفوقسسا)، قسسال: (أتفسسوقه القرآن؟)، تقرأ كيف
وقسسد فسسأقوما، الليسسل، أول قسسال: (أنسساما يإامعسساذ؟)، انسست تقسسرأ

فأحتسسسب لسسى، اللسسه مسساكتب فسسأقرأ النوما من جزئى قضيت
قومتى). احتسب كما نومتى،

لبعضسسهم عنهسسم اللسسه رضسسى الصحابة محبة الى فانظر
حزما الى انظر ثم بينهم، فيما التزاور على وحرصهم البعض

امسسر تنفيسسذ السسى تنفيذ الى المبادرة فيِ عنه الله رضى معاذ
معسساذ لسسسؤُال تأمل ثم الله، أمر تنفيذ الى المبادرة فيِ الله

بشسسأنه، واهتمسسامهم للقسسرآن قرآتسسه عن أخيه عنه الله رضى
السسذى زماننسسا رأوا لسسو فكيف ذكره، من أكثر شيئا احب ومن

يإقابلسسك - فل اللسسه عصسسم مسسن - إل السسدنيا علسسى اهلسسه أقبسسل
- وخاصسسة الدنيوى الحال عن لك اسئلته اول كان إل احدهم

وهسسل وظيفتك؟ وما دخلك؟ - وكم والمالية الماديإة الحوال
الراضسسى أخبسسار ومسسا عنسسدك؟ عمسسارة وكسسم ل؟ اما رفعسست

وزيإسسادة المعيشسسة وغلة السسسكن ازمسسة واخبسسار والعقسسار؟
جسسرا، وهلسسم التنميسسة؟ وصندوق العقار بنك واخبار الرواتب؟

بسسادر كما به، بادرنى أحد الن حتى أذكر فما معاذ سؤُال أما
راجعون. إليه وإنا لله فإنا أخاه، عنه الله رضى معاذ به

ا تعسرف اصبحت اليوما الرجال قيمة إن مسن يإملسك بم
يإدوس الذى ذا ومن الريإال قيمة عرفوا الناس لن الريإالت

لنهم ظهورهم وراء نبذوه فقد الله كتاب اما بقدمه؟ الريإال
شسسهواتهم وبيسسن بينهم ويإحول اعوجاجهم يإصلح ما يإريإدون ل

فسيِ قسال اللسه لن وخطسأهم، ظلمهسم ويإكشسف وشبهاتهم،
َقَذا ِإّنالقرآن: ( َقَن َقَه ُقْرآ ْل ِدي ا ْه ِتيِ ِيإ ّل َقَيِ ِل َقَومُا ِهسس ْقسس تكلسسم وقسسد )،َقَأ

أضسسواء تفسسسيره فسسيِ تعسسالى اللسسه رحمسسه الشنقيطى الشيخ
اللسسه أجمسسل اليإسسة هسسذه ان فيهسسا بيسسن اليإسسة هسسذه على البيان

خير الى الهدى من القرآن فى ما جميع فيها وتعالى سبحانه
عظيما. خيرا تنال اليه فارجع واصوابها، واعدلها الطرق

تسسسكين المـسـلمين؛ بـيـن المحبة علمات ومن
هسسى بسسالتى والقسسول لللفسسة ابقسساء بعسسض على بعضهم غضب

وسسسلم عليسسه الله صلى النبى فعل فيِ ذلك ويإتجلى احسن،
الوس الحيسسان تسسساور حينمسسا عنهسسم الله رضى الصحابة مع

صسسلى النسسبى خطبهم عندما يإقتتلوا، ان هموا حتى والخزرج،
السستى الفسسك حادثسسة مسسن تسسأذيإه عسسن واعرب وسلم عليه الله

- زعيسسم سسسلول ابسسن ابسسى بسسن عبسسدالله امرها وتزعم نسجها
- المنافقين
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وفيسسه الطويإسسل الفسسك حسسديإث ومسسسلم البخسسارى اخرج
َقَيإسسا وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى قسسوله َقَر ( َقَشسس ْع َقَن َقَم ِلِمي ْلُمْسسس َقَمسسْن ا

ِنيِ ِذُر ْع ْد َقَرُجٍل ِمْن َقَيإ ِنسيِ َقَق َقَغ َقَل ُه َقَب َقَذا ْهسِل ِفسيِ َقَأ ِتسيِ َقَأ ْي ِه َقَب ّل َقَوال َقَمسا َقَفس
ِلْمُت َقَلى َقَع ِليِ َقَع ْه ْيًرا)، ِإّل َقَأ َقَما َقَخ َقَقا ُد َقَف ْع ٍذ ْبسسُن َقَس َقَعسسا ّي ُم ِر َقَصسسا ْن َقَْل ا

َقَيإا َقَل:  َقَقا َقَل َقَف ِه َقَرُسو ّلسس َقَنسسا ال َقَك َقَأ ِذُر ْعسس ْنسسُه، َقَأ َقَن ِإْن ِم ْوِس ِمسسْن َقَكسسا َقَْل ا
ْبُت َقَر َقَقُه َقَض ُن ِإْن ُع َقَن َقَو َقَنا ِمْن َقَكا ِن َقَوا َقَرِج ِمْن ِإْخ َقَخْز ْل َقَنا ا َقَت َقَمْر َقَنسسا َقَأ ْل َقَع َقَف َقَف

َقَما َقَقا َقَف َقَك.  َقَر ُد َقَأْم ْع َقَة ْبُن َقَس َقَد َقَبا َقَو ُع ُه َقَو ُد -  ّي َقَرِج َقَس َقَخْز ْل َقَن ا َقَكسسا َقَل َقَو ْبسس َقَق
َقَك ِل ِلًحا َقَرُجًل َقَذ ِكْن َقَصا َقَل ْتُه َقَو َقَل َقَم َقَت ّيُة اْح َقَحِم ْل َقَل ا َقَقا َقَف َقَت -  ْب َقَذ َقَك ٍد:  ْع َقَس ِل

َقَعْمُر ِه َقَل ّل ُلُه َقَل ال ُت ْق َقَل َقَت ِدُر َقَو ْق َقَلى َقَت َقَما َقَع َقَقا َقَف ِه.  ِل ْت ُد َقَق ْي َقَس ٍر ْبُن ُأ ْي َقَضسس ُح
َقَو ُه َقَو ْبُن -  ِد َقَعّم ا ْع ٍذ ْبِن َقَس َقَعا َقَل ُم َقَقا َقَف ِد -  ْع َقَس َقَت ْبِن ِل ْب َقَذ َقَك َقَة:  َقَد َقَبا ُع
َقَعْمُر ِه َقَل ّل ّنُه ال َقَل ُت ْق َقَن َقَك َقَل ّن ِإ ٌق َقَف ِف َقَنا ِدُل ُم َقَجا َقَن.  َقَعْن ُت ِقي ِف َقَنا ْلُم َقَرفا َقَو َقَثسسا َقَت َقَ

ّياِن َقَح ْل ْوُس ا َقَْل َقَرُج ا َقَخْز ْل ّتى َقَوا ُلوا َقَأْن َقَهّموا َقَح ِت َقَت ْق َقَرُسسسوُل َقَيإ ِه َقَو ّلسس ال
ّلى ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل َقَم َقَع ّل َقَس ِئٌم َقَو َقَلسسى َقَقا ِر، َقَع َقَبسس ْن ْلِم َقَلسسْم ا َقَزْل َقَف َقَرُسسسوُل َقَيإس
ِه ّل ّلى ال ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل َقَم َقَع ّل َقَس ُهْم َقَو ّفُض َقَخ ّتى ُيإ ُتوا َقَح َقَك وسكت. َقَس

حتى وسلم عليه الله صلى النبى تصرف كيف فترى 
عسسن فضل العلم، طلبة من كثيرا تفوت فائدة وهذه سكنهم،
ثسسم مجمسسع أو مجلسسس فسسيِ كنسست إذا إنسسك انك وهى؛ غيرهم،

إل تشسسعر ل فإنسسك مسسا، مسسسألة اختلف نتيجة الصوات علت
فسسيِ وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى فعلسسه وفاتسسك معهسسم، وصوتك
البخسسارى صسسحيح ففسسى لهسسم، وتسسسكيته للمختلفيسسن تهسسدئته

صسسلى اللسسه رسسسول قسسال عنه؛ الله رضى انس عن ولمسلم
ولتنفسسروا)، وسسسكنوا ولتعسسسروا وسسسلم: (يإسسسروا عليه الله

ُقلتعالى: ( قوله فيِ داخل وهذا ِدي َقَو َقَبا ِع ْا ّل ُلو ُقو ِتسسيِ َقَيإ ّل َقَيِ ا ِهسس
َقَسُن َقَن ِإّن َقَأْح َقَطا ْي ُغ الّش َقَز ُهْم َقَيإن َقَن ْي َقَن ِإّن َقَب َقَطا ْي َقَن الّش َقَسسساِن َقَكسسا ْن ِل ِل

ّوا ُد ًنا َقَع ِبي ). ّم
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خاليله ديإن على المرء
ّلى رسول قال ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم َقَع َقَس علسسى قسسال: (المسسرء َقَو

داود أبسسو يإخالسسل) [رواه مسسن أحسسدكم فلينظسسر خليلسسه، ديإسسن
حسن]. الترمذي: حديإث وقال صحيح، بإسناد والترمذي

فيِ ثبت كما مؤُمنا ال يإصاحب ال المسلم على فيجب
حبسسان وابسسن والترمسسذى داود وابسسو احمسسد رواه الذى الحديإث

ًا، إل تصاحب ونصه: (ل والحاكم، إل طعامسسك يإأكسسل ول مؤُمن
وسلم عليه الله صلى ورسوله الله يإحب المؤُمن لن تقيِ)،
فيِ الله أمره كما افعاله جميع فيِ ويإتمشى الله ديإن ويإنصر

وسسسلم، عليسسه الله صلى الله رسول بأخلق ويإتخلق شريإعته
ذلسسك، علسسى معه وتتعاون الخير هذا منه تكتسب فبمصاحبته

وفيه وكلمته لديإنه إعلء فيه لن ويإرضاه الله يإحبه مما وهذا
الباطل. اهل لشوكة كسر

مسسن وتفطن الهاويإة، يإوردك فإنه السوء جليس فاحذر
اللسسه اخسسبر الذى العاقل الحصيف ذلك سلم كما لتسلم الن
َقَلتعالى: ( قال حيث كتابه فيِ عنه ِئسسٌل َقَقا ُهسسْم َقَقا ْن ّنسسيِ ّم َقَن ِإ َقَكسسا
ِريإٌن ِليِ ُقوُل* َقَق َقَيإ َقَك   ّن ِئ َقَن َقَلِمْن َقَأ ِقي ّد َقَص ْلُم َقَذا* ا ِئ َقَأ َقَنا   ْت ّنا ِم ُك ًبسسا َقَو َقَرا ُت

َقَظاًما ّنا َقَوِع ِئ َقَن َقَأ ُنو ِديإ َقَمسس َقَل* َقَل َقَقسسا ُتسسم َقَهسسْل   َقَن َقَأن ُعسسو ِل ّط َقَع* ّم َقَل ّط َقَفسسا  
ُه َقَرآ َقَواء ِفيِ َقَف ِم َقَس َقَجِحي ْل َقَل* ا َقَقا ِه   ّل ِديإِن ِكدّت ِإْن َقَتال ُتْر َقَل* َقَل ْو َقَل َقَو  
َقَمُة ْع ّبيِ ِن ُكنُت َقَر َقَن َقَل َقَن ِم ِريإ َقَض ْلُمْح هسسذا اللسسه تدارك أن فلول )،ا

ان كسساد السسذى قريإنسسه مسسع لكان للحق فهداه برحمته المؤُمن
الجحيم. فيِ معه يإرديإه

مسع هلسك وقسد النسار فسيِ وهو قريإنه حال معى فتصور
المر، قضى ولكن الندما، أصابع يإعض انه شك ول الهالكين،
بالقصسسط بينهسسم وقضسسى العسسذاب رأوا لمسسا الندامسسة (وأسروا

ْا( و ليإظلمون)، وهم ُلو َقَنا َقَيإا َقَقا َقَت َقَر َقَلسسى َقَحْسسس َقَنسسا َقَمسسا َقَع ْط َقَهسسا َقَفّر ِفي
ُهْم َقَن َقَو ُلو ُهْم َقَيإْحِم َقَر َقَزا ْو َقَلى َقَأ ِهْم َقَع ِر ُهو َقَ ُظ َقَن) َقَمسسا َقَسسساء َقَأل ِزُرو ،َقَيإسس

ُلوا( َقَقا َقَنا َقَو ّب ّنا َقَر َقَنا ِإ ْع َقَط َقَنا َقَأ َقَت َقَد َقَنا َقَسا َقَراء َقَب ُك َقَنا َقَو ّلو َقَض َقَأ َقَل َقَف ِبي ْو( )،الّس َقَل َقَو
َقَرى ِذ َقَت َقَن ِإ ِلُمو ّظا َقَن ال ُفو ُقو ْو َقَد َقَم ِهسسْم ِعنسس ّب ُع َقَر ُهْم َقَيإْرِجسس ْعُضسس َقَلسسى َقَب ِإ

ْعٍض َقَل َقَب ْو َقَق ْل ُقوُل ا َقَن َقَيإ ِذيإ ّلسس ُفوا ا ِع ُتْضسس َقَن اْس ِذيإ ّلسس َقَبُروا ِل ْك َقَت َقَل اْسسس ْو َقَلسس
ُتْم ّنا َقَأن ُك َقَن) َقَل ِني ْؤُِم القيامسسة، يإسسوما يإعيفوك ان قبل فاحذرهم ،ُم

َقَنْحُنفيقولوا: ( ُكْم َقَأ َقَنا ْد َقَد َقَدى َقَعِن َقَص ُه ْل َقَد ا ْع ْذ َقَب ُكم ِإ ُتسسم َقَبْل َقَجاء ُكن
َقَن) ِرِمي .ّمْج
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انسسك لو ويإودون الدنيا فيِ اعمالهم لك يإزيإنون فالفجار
ْاتعالى: ( قال فسقهم، أو كفرهم فيِ مثلهم ّدو ْو َقَو َقَن َقَل ُفُرو ْك َقَت

َقَما ْا َقَك َقَفسُرو َقَن َقَك ُنسو ُكو َقَت َقَواء َقَف َقَ َقَسس ْا َقَفل ُذو ّتِخس ُهسْم َقَت ْن َقَيساء ِم ِل ْو َقَى َقَأ ّتس َقَح
ْا َقَهاِجُرو ِبيِل ِفيِ ُيإ ِه َقَس ّلسس اختلسسط مجتمسسع فسسيِ اننسسا ولشسسك )،ال
اللسسه، اكرمسسه مسسن وأذل اللسسه، أذله من واعز بالنابل، الحابل

َقَم اللسسه، ادنسساه مسسن وابعسسد اللسسه، ابعسسده مسسن وقسسرب ُعظسس و
وسسسلم عليسسه اللسسه صلى والرسول سادة، وقالوا؛ المنافقون

فقسسد سسسيدكم، يإسسك إن فإنه سيدنا، للمنافق يإقول: (لتقولوا
الدب فسسيِ والبخارى ابوداود وجل) [رواه عز ربكم أسختكم
صحيح]. وهو المفرد،

فسسيِ الحسسب مسسع يإصسسطدما يإشسسابهها مما وغيره كله هذا
إسخاطا فيه ان كما لبعض، بعضهم المؤُمنين وموالت الله،
يإقول: (ل وسلم عليه الله صلى والرسول الناس، برضا لله

ًا، إل تصاحب تقيِ).  إل طعامك يإأكل ول مؤُمن
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الله في الحب فضل في باب
الله في والبغض

طائفة منها نذكر كثيرة، احاديإث فضله فيِ وردت فقد
التوفيق: وبالله يإسيرة،

اللسسه رسسسول قال: قسسال عنه الله رضى امامة ابى عن
اللسسه فسسيِ وابغض الله فيِ احب وسلم: (من عليه الله صلى

اليإمسان) [رواه اسستكمل فقسد للسه ومنسع اللسه فسيِ واعطى
صحيح]. وهو والضياء، ابوداود

رسسسول قال: قال عنه الله رضى عازب بن البراء عن
فسسيِ الحسسب اليإمسسان عرى وسلم: (أوثق عليه الله صلى الله
والحساكم والطسبرانى احمسسد اللسسه) [رواه فسيِ والبغسسض اللسه

حسن]. وهو والبزار،

اللسسه صلى النبى عنهما: ان الله رضى عباس بن وعن
اللسسه فسسيِ المسسوالة اليإمسسان عسسرى قسسال: (أوثسسق وسلم عليه

عسسز اللسسه فسسيِ والبغسسض اللسسه فسسيِ والحب الله فيِ والمعاداة
حسن].  وهو وغيره، الطبرانى وجل) [رواه

ومسسا والبراء، الولء على اليإمان ارتكاز كيف لك وتبين
حسسب قسسدما السسذى الحسى القلب ال بهما يإعمر ل لنهما إل ذاك
يإعسسادى، اجلسسه ومن يإوالى اجله من فهو شيِء؛ كل على الله

عسسز اللسه قسال والخسسبيث، الطيسب بيسن التميسز يإحصسسل وبهذا
َقَن ّماوجل: ( ّلُه َقَكا َقَر ال َقَذ َقَي َقَن ِل ِني ْؤُِم ْلُم َقَلى ا ُتسسْم َقَمسسآَ َقَع ِه َقَأن ْيسس َقَل َقَى َقَع ّتسس َقَح

َقَز َقَث َقَيإِمي ِبي َقَخ ْل َقَن ا ّيِب ِم ّط ).ال

ـلـه لبـعـض بعـضـهم المؤمنين تحابب فإن ولذا
عظيمة: فضائل

السسى اعمسسالهم رفسسع المسسؤُمنين تحابب ؛فضائل فمن
 (تفتسسحوسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى قسسال ،ذنوبهم وغفران الله

عبسسد لكسسل فيغفسسر الخميسسس ويإسسوما الثنيسسن يإسسوما الجنة ابواب
فيقسسال؛ شسسحناء، أحيه وبين بينه رجل إل شيئا، بالله ليإشرك
يإصسسطلحا، حسستى هسسذيإن أنظروا يإصطلحا، حتى هذيإن إنظروا
مسلم].  يإصطلحا) [رواه حتى هذيإن أنظروا
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ودخسسول العاقبة لطلب سببا يإكون ان فضائله؛ ومن
ًا عسساد وسلم: (مسسن عليه الله صلى قال الجنة، زار أو مريإضسس

ًا ّلسسه فسسيِ لسسه أخ ممشسساك، وطسساب طبسست بسسأن منسساد؛ نسساداه ال
ُه الجنسسة مسسن وتبسسوأت َقَوا َقَر ّي، منسسزلً) [ ِذ ّتْرِمسس َقَل ال َقَقسسا ْيإٌث َقَو ِد َقَحسس
َقَسٌن].  َقَح

فسسيِ العبسسد لسسستظلل سسسببا يإكون ان فضائله؛ ومن
ِه َقَرُسسسول القسس ظلسسه، إل لظسسل يإسسوما الرحمن عرش ظل ّلسس ال

ّلى ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم: (إن َقَع َقَس ّله َقَو القيامسسة: يإسسوما يإقسسول تعسسالى ال
ظسسل ل يإسسوما ظلسسيِ فيِ أظلهم اليوما بجلليِ؟ المتحابون أيإن
ُه إل َقَوا َقَر ِلم]. ظليِ) [ ُمْس

الخاصسة اللسه لمحبسة سببا يإكون انه فضائله؛ ومن 
ً وسلم: (أن عليه الله صلى قال كما بالعبد، ًا زار رجل له أخ

ّله فأرصد أخرى قريإة فيِ ًا. فلمسسا مدرجته على تعالى ال ملك
ًا أريإد قال؛ تريإد؟ أيإن قال؛ عليه أتى القريإسسة. هذه فيِ ليِ أخ

أنسسيِ غيسسر ل، قسسال؛ عليسسه؟ تربها نعمة من عليه لك هل قال؛
ّله فيِ أحببته ِه َقَرُسول فإنيِ تعالى. قال؛ ال ّل ّلسسه بسسأن إليك ال ال

ُه أحببته كما أحبك قد َقَوا َقَر ِلم].  فيه) [ ُمْس

معيسسة العبد يإنال ان الله؛ في الخااء فضائل ومن
كربته عنه ويإفرج ويإعينه حاجته فيِ الله فيكون الخاصة الله

عليسسه لله ا صلى قال احد، لكل يإحصل ل وذلك عليه، ويإستر
مسسن يإسسسلمه، ول يإظلمسسه، ل المسسسلم؛ أخو وسلم: (المسلم

ّلسسه كسسان أخيه حاجة فيِ كان عسسن فسرج ومسسن حساجته، فسيِ ال
ّله فرج كربة مسلم القيامسسة، يإسسوما كسسرب من كربة بها عنه ال

ًا ستر ومن ّله ستره مسلم ٌق يإوما ال َقَف ّت ِه]. القيامة) [ُم ْي َقَل َقَع

عليهسسا يإغبطهم منزلة يإعطيهم الله ان فضائله؛ نوم
اللسه صسلى قسال القيامة، يإوما والشهداء والصديإقون النبيون

فسسيِ للمتحسسابين محبتى حقت تعالى؛ الله وسلم: (قال عليه
للمتناصحين محبتى وحقت فيه، للمتواصلين محبتى وحقت
محبسستى وحقسست فسسيِ للمسستزاوريإن محبسستى وحقسست فسسى،

يإغبطهسسم نسسور مسسن منسسابر علسسى فسسى،المتحسسابون للمتبسساذلين
احمسسسد والشسسسهداء) [رواه والصسسسديإقون النسسسبيون بمكسسسانهم

صحيح]. وهو والحاكم، والطبرانى

المتحسسابين للمؤُمنين وشرفا فضل المنزلة بهذه وكفى
المتنافسون. فليتنافس ذلك وفى الله، ذات فيِ
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فسسيِ المحبسسة تكون كيف الول الفصل فيِ لك بينا وقد
ل ولكسسن والتقسسوى، السسبر علسسى المتعسساونين الخسسوان بين الله

المحسساديإن ورسسسوله، اللسسه اعداء ببغض إل الجانب هذا يإكمل
وسلم. عليه الله صلى ورسوله لله

اللسسه افسسترض عبدالوهاب: (وقسسد بن محمد الشيخ قال
والمنسسافقين الكفسسار مسسن المشسسركين عسسداوة المؤُمنين على

المسلمين حذر وقد بالنفاق، يإعرفون الذيإن العراب وجفاة
بجهسسادهم وامرهسسم وسلم، عليه الله صلى الله رسول منهم

وبالسسسر، بالقتسسل وتوعدهم وبالفعل بالقول عليهم والغلظا
َقَن" تعالى؛ كقوله ِني ُعسسو ْل َقَمسسا َقَم َقَن ْيإ ُفسسوا َقَأ ُذوا ُثِق ُلسسوا ُأِخسس ّت ُق ِتيًل َقَو ْق "،َقَت
تسسولهم مسسن ان وأخبر وبينهم، المؤُمنين بين الموالة وقطع

اعسسداءه يإحسسب وهسسو الله محبة رجل يإدعى وكيف منهم، فهم
أؤليسساء واتخسسذوهم عسسدوانهم علسسى الشياطين ظاهروا الذيإن

قيل: كما الله؟ دون من

عنك الود إنصديإقك أننى تزعم ثم عدوى تحب
لعازب

أصسسل اللسسه، فسسيِ والبغسسض اللسسه فسسيِ فالحب وبالجملة
ولهسسذا مراعسساته، العبسسد علسسى يإجب اليإمان أصول من عظيم

اللسسه فسسيِ الحسسب اليإمسسان عسسرى الحسسديإث: (أوثسسق فسسيِ جسساء
َقَنتعسسالى: ( وقسسال اللسسه)، فيِ والبغض ّلسسذيإ ْا َقَوا َقَفسسُرو ُهْم َقَك ْعُضسس َقَب

َقَياء ِل ْو ْعٍض َقَأ ّ َقَب ُه ِإل ُلو َقَع ْف ُكن َقَت َقَنٌة َقَت ْت َقَلْرِض ِفسسيِ ِف ٌد ا َقَسسسا َقَف ِبيسسٌر) َقَو ،َقَك
وليإسسة مسسن وقطعهسسم المسسؤُمنين بيسسن المسسوالة تعسسالى فعقسسد

لسسم وإن بعسسض، أوليسساء بعضسسهم الكفسسار ان وأخسسبر الكافريإن،
وكسسذلك عظيسسم شسسيِء والفسسساد الفتنسسة من وقع ذلك يإفعلوا
المسسر وعلسسم الجهسساد علسسم يإقسساما او السسديإن يإتسسم فهسسل يإقسسع،

والبغسسض اللسسه فسسيِ بسسالحب إل المنكر عن والنهى بالمعروف
النسساس كسسان ولسو فيسسه؟ والمسوالة فيسه والمعساداة اللسسه فسيِ

ول عسسداوة غيسسر مسسن ومحبسسة واحسسدة طريإقسسة علسسى متفقيسسن
المسسؤُمنين بين ول والباطل، الحق بين فرقان يإكن لم بغضاء

واليإسسات الشسسيطان وأوليسساء الرحمسسن أؤلياء بين ول والكفار،
أوثسسق رسسسالة؛ التوحيسسد، مجموعسسة [مسسن كثيرة) أهس هذه فيِ

اليإمان].  عرى
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أحب من مع المرء فصل
َقَيِ مسعود ابن عنو ّلُه َقَرِض ْنُه ال إلسسى رجسسل جسساء قسسال َقَع
ِه َقَرُسول ّل ّلى ال ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم َقَع َقَس ِه َقَرُسول فقال: يإا َقَو ّل كيف ال
ًا أحب رجل فيِ تقول َقَرُسسسول فقسسال بهسسم؟ يإلحسسق ولسسم قوم
ِه ّل ّلى ال ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم: (المسسرء َقَع َقَس ٌق مسسن مسسع َقَو َقَفسس ّت أحسسب) [ُم

ِه]. ْي َقَل َقَع

َقَيِ أنس عنو ّلُه َقَرِض ْنُه ال ًا أن َقَع َقَرُسول قال أعرابي ِه ل ّل ال
ّلى ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم: متى َقَع َقَس ِه َقَرُسسسول لسسه قسسال الساعة؟ َقَو ّلسس ال
ّلى ّلُه َقَص ِه ال ْي َقَل ّلم: (ما َقَع َقَس أعسسددت مسسا: قسسال لها؟)، أعددت َقَو

ّلسسه أحسسب ولكنسسيِ صسسدقة ول صسسلة ول صسسوما كسسثير من لها ال
ٌق من مع قال: (أنت ورسوله، َقَف ّت ِه]. أحببت) [ُم ْي َقَل َقَع

صسسلى النسسبى محبة فضيلة الحديإثين هذيإن من نستفيد
جميعسسا عنهسسم اللسسه رضسسى الصسسحابة ومحبسسة وسلم عليه الله

مسسن مسسع المرء ان فيِ الحديإث هذا لعموما المؤُمنين؛ ومحبة
بسسه اللسسه مسسن إذا المسسؤُمن يإفسسرح الصسسادق الحب وبهذا احب،
السنين. مئات الصالح السلف وبين بينه كان وإن عليه،

يإحسسد لسسم ورسوله الله حب فيِ صدق من ان شك وبل
تعسسالى: اللسسه قول فيِ ترى ال به، يإتهاون ولم الله شرع عن
ُتْم ِإن (قل َقَن ُكن ّبو َقَه ُتِح ّل ِنيِ ال ُعو ِب ّت ُكُم َقَفا ْب ِب ّلسسُه ُيإْح ْغِفسسْر ال َقَيإ ُكسسْم َقَو َقَل

ُكْم َقَب ُنو ّلُه ُذ ُفوٌر َقَوال ).ّرِحيٌم َقَغ

اليسير. العمل بهذا الكثير الجر هذا أخى؛ يإا فاعلم
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بغض توجب والمؤُمنون ورسوله الله محبة ان واعلم؛
المسسستهزئين للسسه والمحسساديإن ورسسسوله اللسسه واعسسداء الكفار
معهم. يإكون أن خوفا بديإنه؛

الشسسيخ ال حسسسن بسسن عبسسدالرحمن الشسسيخ نقسسل وقسسد
قسسوله بسساب فسسيِ المجيسسد"، "فتسسح كتابه فيِ تعالى الله رحمه

َقَنتعالى: ( ّناِس َقَوِم ُذ َقَمن ال ّتِخ ِه ُدوِن ِمن َقَيإ ّل ًا ال َقَداد ُهْم َقَأنسس َقَن ّبسسو ُيإِح
ِه َقَكُحّب ّل َقَن ال ِذيإ ّل ْا َقَوا ُنو َقَم ّد آ َقَش ّبا َقَأ ِه ُح ّل ْو ّل َقَل َقَرى َقَو َقَن َقَيإ ِذيإ ّل ْا ا َقَلُمسسو َقَظ

ْذ َقَن ِإ ْو َقَر َقَب َقَيإسس َقَذا َقَعسس ْل َقَة َقَأّن ا ّو ُقسس ْل ِه ا ّلسس ًا ِل َقَأّن َقَجِميعسس َقَه َقَو ّلسس ُد ال ِديإ َقَشسس
َقَذاِب َقَع ْل ْذتعالى: " قوله فيِ القيم بن العلمة فقال: (قال )،ا ِإ

َقَأ َقَبّر َقَن َقَت ِذيإ ّل ْا ا ُعسسو ِب ّت َقَن ا َقَن ِمس ِذيإ ّلس ْا ا ُعسو َقَب ّت سسسورة مسن " - اليإسستينا
واتبسساعهم الهسسدى، علسسى كسسانوا المتبوعسسون - فهسسؤُلء البقسسرة

مخسسالفون وهسسم ومنهسساجهم طريإقهسسم علسسى على انهم ادعوا
تنفعهم لهم محبتهم ان يإزعمون طريإقهم، غير سالكون لهم
اتخسسذوهم فانهم القيامة، يإوما منهم فيتبرأون مخالفتهم، من

اللسسه دون مسسن اتخسسذ مسسن كل حال وهذا الله، دون من أؤلياء
ويإغضسسب لهسسم ويإرضسسى لهسسم ويإعادى لهم يإوالى وأولياء آلهة
مسسع عليه حسرات القيامة يإوما يإراها باطلة اعماله فإن لهم،

ومعسساداته موالته يإجرد لم إذ ونصبه، فيها تعبه وشدة كثرتها
عسسز الله فأبطل ورسوله، لله وإيإثاره وانتصاره وبغضه وحبه
يإسسوما فينقطسسع السسسباب، تلسسك وقطسسع كلسسه العمسسل ذلك وجل

ول اللسسه، لغير كانت ومودة ووسيلة وصلة سبب كل القيامة
مسسن حظسسه وهسسو وربسسه، العبسسد بيسسن الواصسسل السبب إل يإبقى

ولوازمه وحده لله عبادته وتجريإده رسوله والى إليه الهجرة
والمعسساداة والمسسوالة والمنسسع والعطسساء والبغسسض الحسسب مسسن

عليسسه اللسسه صلى الرسول متابعة وتجريإد والبعاد، والتقريإب
فضسسل غيسسره، الى اللتفات شوائب من محضا تجريإدا وسلم

غيسسره قسسول تقسسديإم عسسن وفضل غيره، وبين بينه الشرك عن
هسسى وهسسذه بصسساحبه، يإنقطسسع ل السسذى هو السبب فهذا عليه،

وهسسى محضسسة، عبوديإسسة نسسسبة وهسسى وربسسه العبسسد بين النسبة
إل تتحقسسق ول مرجعسسه، وإليهسسا يإجسسول مسسا يإجسسول التى آخيته،

هسسذه إذ عليهم، وسلمه الله صلوات الرسل متابعة بتجريإده
ول بهسسم إل عرفسست ومسسا ألسسسنتهم علسسى جاءت إنما العبوديإة

َقَناتعالى: " قال وقد بمتابعتهم، إل إليها سبيل ِدْم َقَقسس َقَلسسى َقَو َقَمسسا ِإ
ُلوا َقَمٍل ِمْن َقَعِم ُه َقَع َقَنا ْل َقَع َقَج َقَباء َقَف ُثسسوًرا َقَه العمسسال هسسى قهسسذه "،ّمن
ولغيسسر وطريإقتهم رسله سنة غير على الدنيا فيِ كانت التى

بشسسئ صسساحبها منهسسا يإنتفسسع ل منثسسورا هباءا الله يإجعلها وجهه
أن القيامسسة يإوما العبد على الحسرات اعظم من وهذا أصل،
بسسسعيهم) النسسافع السسسعى أهسسل سسسعد وقد ضائعا سعيه يإرى
المجيد].  فتح من [ملخصا أ.هس
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العالمين رب لله والحمد
 تسليما وسلم آله وعلى محمد على الله وصلى

هذه تنـزيإل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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