
 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

عنه،   اهلل  ريض  املقداد  َرُسول    َقاَل:عن  صىلسِمْعُت  عليه    اهلل                                            يقول:   وسلم،اهلل 

ْمُس َيْوَم الِقَياَمِة ِمَن اخلَْلِق َحتَّى َتُكوَن ِمنُْهْم َكِمْقَداِر ِميل    ))ُتْدَنى  ْم َقاَل: َفيُكونُ ،  الشَّ  النَّاُس َعىَل َقْدِر أْعََمِِلِ

ومنهم َمْن َيُكوُن إََِل ِحْقَوْيِه، َوِمنُْهْم َمْن    ركبتيه،ومنهم من يكون إََِل    َكْعَبْيِه،َفِمنُْهْم َمْن َيُكوُن إََِل    الَعَرِق،يف  

 . (( إََِل فِيهِ  وسلم بيدهِ ُيْلِجُمُه الَعَرُق إْْلَامًا َقاَل: َوَأَشاَر َرُسول اهلل صىل اهلل عليه 

َعْن ف   ،من حدثنا عنهم الرسول الكريم   يف هذا املوقف هناك طائفة يف الربد والظل الظليل، من هم؟ إهنم 

 اْْلَْشَعِريِّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه ملََّا َقََض َصََلَتُه َأْقَبَل َعىَل النَّاِس بِوَ 
َا النَّاُس،  ْجِهِه، َقاَل: يَ َأِِب َمالِك  ا َأُّيه

َهَداُء َعىَل ََمَالِِسِهْم،  اْسَمُعوا، َواْعِقُلوا، َواْعَلُموا َأنَّ هللَِِّ ِعَباًدا َلْيُسوا بَِأْنبَِياَء، َوََل ُشَهَداَء، َيْغبُِطُهُم اْْلَْنبَِيا  ُء َوالشه

ُقْرَبتِِهْم   َأْو  َصاِعد     -َوُقْرِِبِْم  اْبُن  َتعَ   -َشكَّ  اهللَِّ  َقاِصَيِة  ِمَن  ِمْن  اْْلَْعَراِب  ِمَن  َرُجٌل  َفَجَذا   ،  » َوَجلَّ َعزَّ  اََل 

َناٌس ِمَن   َنبِيَّ اهللَِّ،  َيا  َفَقاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم،  َنبِيِّ اهللَِّ َصىلَّ اهللُ  إََِل  بَِيِدِه  َوَأْلَوى  بَِأْنبَِياَء، َوََل  النَّاِس،  َلْيُسوا  النَّاِس 

َهَداُء َعىَل ََمَالِِسِهْم، َوُقْرِِبِْم ِمَن اهللَِّ َتَعاََل، اْنَعْتُهْم َلنَا، َجلِِّهْم َلنَا،ُشَهَداَء، َتْغبُِطهُ  ْلُهْم َلنَا،    ُم اْْلَْنبَِياُء َوالشه َوَشكِّ

، َفَقاَل َرُس  وُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُهْم  َقاَل: َفُُسَّ َوْجُه َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بُِسَؤاِل اْْلَْعَراِِبِّ

ابهوا يِف اهللَِّ َأْرَحاٌم ُمَتَقاِرَبٌة، ََتَ َبْينَُهْم  َتِصْل  ِل، ََلْ 
 النَّاِس، َوَنَواِزِع اْلَقَبائِ

ِ
، َوَتَصاَفْوا فِيِه، َيَضُع اهللَُّ َناٌس ِمْن َأْفنَاء

ِمنْ  َمنَابَِر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْوَم   َِلُْم  النَّاُس  َيْفَزُع  ُنوًرا،  َوثَِياَِبُْم  ُنوًرا،  ُوُجوَهُهْم  َوََيَْعُل  َعَلْيَها،  َفُيْجلُِسُهْم  ؛ 
ُنور 

َزُنوَن« ِذيَن ََل َخْوَف َعَلْيِهْم، َوََل ُهْم ََيْ اهلل  ريض    عىلقال                  اْلِقَياَمِة، َوََل ُيْفَزُعوَن، َوُهْم َأْولَِياُء اهللَِّ الَّ

أهل    : عليكمعنه  لقول  تستمعون  أَل  واآلخرة،  الدنيا  فإهنم عدة يف  َشافِِعنَي  }  :النارباإلخوان  ِمن  َلنَا  َفََم 

 .[101 – 100الشعراء: ] { ََحِيمَوََل َصِديق  

 .   اإخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإخواننا يذكرونا اآلخرة، وأهلينا يذكرونا الدني اهلل عنه:  يقول احلسن ريض 

العَلقة، ل الدنيا حممد  هاالتي عقد  ن جتد عَلقة كطهر هذه  السَمء، وعقد آرصهتا يف  اهلل    اهلل يف  عليه  صىل 

بأعطية   وسلم العَلقة  هذه  الوحي  وجلل  يكون،  ما  وأسمى  يكون،  ما  كأعىل  فقامت  اْلصحاب،  بني 

حني   ِذينَ }  :قالعظيمة،  ِمن  َوالَّ يََمَن  َواإْلِ اَر  الدَّ ُؤوا  يِف   َتَبوَّ ََيُِدوَن  َوََل  إَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  َُيِبهوَن  َقْبلِِهْم 

َّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم   [                                       9: ]احلش  {َخَصاَصةٌ ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِّمِّ



 

أُ اق شاة، فقال: أخي فَلن   لنبي صىل اهلل عليه وسلم رأُس هدي لرجل من أصحاب ا ل عبد اهلل بن عمر: 

اذهبوا به إَل فَلن، فذهبوا به إَل فَلن، فلَم وصلوا إَل ذلك اإلنسان، فقال: أخي فَلن  إليه مني،  أحوج 

أحوج به مني، اذهبوا به إليه، فَل زال رأس الشاة يدور عىل سبعة من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم 

إين ْلضع اللقمة يف فم أخي، فأجد  م  يقول أحده  ،اْلول. هذا معنى من معاين احلب يف اهللحتى انتهى إَل  

 .طعمها يف حلقي

من معاين احلب يف اهلل: التزاور، نقل اْلقدام واخلطى يف سبيل اهلل، َل عىل دنيا جتمع بينهم، وَل عىل عَلئق  

 َزاَر َأًخا َلُه يِف َقْرَية  ُأْخَرى، َفَأْرَصَد اهللَُّ َلُه َعىَل َمْدَرَجتِِه  تربط بينهم إَل احلب يف اهلل، عن أِب هريرة: َأنَّ َرُجًَل 

َا؟َمَلًكا، َفَلَمَّ َأَتى َعَلْيِه، َقاَل: َأْيَن ُتِريُد؟ َقاَل: ُأِريُد َأًخا ِِل يِف َهِذِه اْلَقْرَيِة؟ َقاَل: َهْل َلَك عَ   َتُرِبه
     َلْيِه ِمْن نِْعَمة 

ََل، اهللَِّ    َقاَل:  يِف  َأْحَبْبُتُه  َأينِّ  َوَجلَّ -َغْْيَ  فِيهِ -َعزَّ  َأْحَبْبَتُه  َكََم  َأَحبََّك  َقْد  اهللََّ  بَِأنَّ  إَِلْيَك  اهللَِّ  َرُسوُل  َفإِينِّ  َقاَل:   ، .      

والتوايص،   التناصح  مقتضياته:  عليه وسلم  صىلالنبي    يقول إن من  مرة    ذملعا   -اهلل  يربت  ذات  عىل  وهو 

) كتف تقول كيت وكيت)ه  أن  دبر صَلة  تدع  إين أحبك يف اهلل، َل  معاذ  إِنَّ   َواْلَعْصِ }:  تعاَل يقول((  يا   *

احِلَاِت َوَتَواَصْوا بِاحْلَقِّ َوَتَواَصْوا  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ نَساَن َلِفي ُخُْس  * إَِلَّ الَّ رْبِ اإْلِ  العص[ ] {بِالصَّ

موقف قد يكون له من التفسْي ما َل تعلمه،    : التَمس اْلعذار، َل تقطعه ملجردمن مقتضيات احلب يف اهلل 

له  لعل  نفسك،  فاهتم  جتد  َل  فإن  عذًرا،  سبعني  جًدا،  واسعة  اَللتَمس  دائرة  تكون  وأن  اْلعذار،  التَمس 

  .عذًرا َل أعرفه

تستطع أن تعطيه فَل أقل    من مقتضيات احلب يف اهلل: الدعاء بظهر الغيب، أن َتب ْلخيك اخلْي، فإن َل 

اهلل   تسأل  أن  وتعاَل-من  الدرداء  -سبحانه  أبو  يقول  له،  يقربه  وأن  له،  يعطيه  وأن  له،  يبذله  ): أن  إِينِّ ) 

يِهْم بَِأْسََمئِِهمْ     ((.َْلَْدُعو لَِسْبِعنَي ِمْن إِْخَوايِن يِف ُسُجوِدي، ُأَسمِّ

اُق بَ   َفًتى   َفإَِذا  ،  ِدَمْشَق   َمْسِجدَ   َدَخْلُت   :  ل قا  اهللَُّ  َرَِحَهُ   اخلَوَلينِّ   إِدريس  أِب  عن     َفإَِذا  ،   َمعهُ   النَّاُس   َوإَِذا  الثَّنَاَيا  رَّ

   يف  اْخَتَلُفوا
 
  ،   عنه  اهللَّ  ريض  َجَبل    ْبنُ   ُمَعاذُ   َهَذا  :  َفِقيَل   ،  َعنْهُ   َفَسَأْلُت   ،  َرْأيهِ   َعنْ   َوَصَدُروا  ،  إَِلْيهِ   َأْسنَُدوهُ   ،  ََشء

ْرُت   ،  اْلَغدِ   ِمنَ   انَ كَ   َفَلَمَّ    ،   صَلَتهُ   َقََض   َحتَّى  َفاْنَتَظْرُتهُ   ،   ُيَصّلِّ   وَوَجْدُتهُ   ،   بِالتَّْهِجْيِ   َسَبَقنِي  َقدْ   َفَوَجْدُتهُ   ،   َهجَّ

 فقال:   َأهللَِّ،   َفُقْلُت:  ؟   آهللَِّ   :   َل َفَقا  ،   هللَِّ   ْلَِحبهَك   إِينِّ   َواهللَِّ  :   ُقْلُت   ُثمَّ   ،  َعَلْيهِ   َفَسلَّْمُت   ،  وْجِههِ   ِقَبلِ   ِمنْ   ِجْئُتهُ   ُثمَّ 

،   َفَقاَل:  إَِلْيِه،   َفَجبَذين  ِرَدائي،   بَِحْبَوةِ   َفَأَخَذين   َأهللَِّ،   َفُقْلُت:  آهللَِّ؟    َعَلْيهِ   اهللُ  َصىّل   اهللَّ   رسول  َسِمْعُت   َفإِينِّ   َأْبِشْ

، بِّنيَ لِْلُمَتَحا  َمـحبَّتِي َوَجَبْت   تعاَل اهللَُّ قاَل  يقول: وَسلَّم ، واملَُتجالِِسنيَ  يفَّ ، َواملَُتَزاِوِرينَ  يفَّ (( َواملَُتباِذلنِيَ  يفَّ    يفَّ



 اهلل.   يف اَلخوة رشف  للنال اهلل يف  َيب ِّمن نكون ان  اهلل  نسأل                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   


