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 :عناصر الخطبة

 هل لإليمان طعم ومذاق

 .حاجتنا الستشعار هذه اللذة

 أسباب فقدان لذة الطاعة

 كيف نحصل الحالوة اإليمانية واللذة القلبية

 التفصيل

يََمنِ  )): َقاَل  ×َعِن الّنَبِِّي ، ÷بن مالك  َعْن َأَنس َّلَلُ َأْن َيُكوَن ا: َثَلٌَث َمْن ُكَن ِفيِه َوَجَد ِِبَِن َحَلََوَة اْْلِ

ا  ، َوَرُسوُلُه َأَحَّب إَِليِْه مِِمَا ِسَواُُهَ
ِ
َ
ِ
، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِِف الُْكْفِر َبْعَد َأْن َأنَْقَذُه اهلُل ِمّنْهُ ، َوَأْن ُُيَِّب اْْلَْرَء ََل ُُيِبُُه إََِل َّلل

. (( َكََم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِِف الّنَارِ 
(1)
 

 ، ÷ بِْن َعبِْد اْْلَُّطلِِّب  َعِن الَْعبَاسِ و
ِ
 )): َيُقوُل ، ×َأَنُه َسِمَع َرُسوَل اهلل

ِ
يََمِن َمْن َرِِضَ بِاَّلل َذاَق َطْعَم اْْلِ

ْسَلَِم ِديّنًا، َرًبا . ((َوبُِمَحَمٍد َرُسوًَل ، َوبِاْْلِ
(2)
 

 ؟هل لإليمان طعم ومذاق: -

وَمْن ، فَّطْعُم اْليَمِن أحىل وألُذ ِمَن العسّلِ ، َطْعٍم وكَّل َمَذاٍق نعم لإليَمِن َطْعٌم وَمَذاٌق َيُفوُق كَّل : اجلواب

لذلك َل يستّطيع اللسان أن ، جَرَب ذاَق وَمْن ذاَق َعلَِم أَن هذه احلَلوة َل تذاق باللسان إنَم تذاق بالقلّب

وَل  َق وَل قلَق َل أرَ ، لبيةٍ قَ  ةٍ ّنَ يْ وسكِ  ةٍ ضيَ رَ  ِف نفسٍ  داخليةٌ  حَلوةٌ  اْليَمنِ  حَلوةُ ف. . . ُيَعِِّبَ عن مدى حَلوِِتا

                                            
 ( متفق عليه. 1)

 (34( رواه مسلم )2)
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 َعلِيًَم{ ]الّنساء: ورىًض ونعمةٌ ، ورمحةٌ  عةٌ بّل َس ، وَل تضييَق  ضيَق 
ِ
 َوَكَفى بِاَّلَل

ِ
  [70: }َذلَِك اْلَفْضُّل ِمَن اَّلَل

 ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّلَلُ ُذو اْلَفْضِّل اْلَعظِيِم { ]اجلمعة
ِ
! ولكن َمْن ُيقِدر هذه اللذة قدرها [4: } َذلَِك َفْضُّل اَّلَل

 ؟وَمْن يعرُف ِعَظِم أثرها

 كثرين بحَلوة َهِذه الَلَذة َوعظم قدرَهاَوَلْوََل جهّل األ: ‘ قال ابن القيم

اْْلُُلوِك َما َنْحُن ِفيِه  َلْو َعلَِم اْْلُُلوُك َوَأْبّنَاءُ : َبْعُض َمْن َذاَق َهِذِه الَلَذةَ  قالَفَقْد ، لتجالدوا َعَليَْها بِالُسيُوِف  

 .جَلَاَلُدوَنا َعَليِْه بِالُسيُوِف 

 حاجتنا الستشعار هذه اللذة في حياتنا 

من عدم الرتكيز ِف  والكثري أيضًا يشكون، ن من اهلموم وضيق الصدر وضعف اهلمةفالكثري مّنا اآلن يشكو

ّب عىل ذلك انعدام أثر العبادة ِف السلوك وترتَ ، من فقدان روح ولذة العبادات، من عدم اخلشوع، العبادات

تراها تصيل وخترج من ، تراه مصليًا ويأكّل الربا واحلرام، مصٍّل ويسّب ويشتم، فرتى مصٍّل ويغش، واْلعامَلت

لقد هان قدُر الدين ِف قلوب بعض ، وهكذا، لتدمر قلوب الشباب وأخَلقهم، بيتها متِّبجة متزيّنة متعّطرة

 ْعبُُد اَّلَلَ َعىَل َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اطَْمَأَن بِِه َوإِْن َأَصاَبتُْه فِتّْنٌَة انَْقَلَّب َعىَل َوْجِهِه َخِسَ فصار بعُضهم }يَ ، اْلسلمني

اُن اْْلُبنُِي{  وذلك بسبّب وفراغ القلّب من األنس باهلل والتلذذ ، خواء الروح، الُدنْيَا َواآْلِخَرَة َذلَِك ُهَو اخْلُْسَ

 .ّنه سبحانهبالقرب م

كّل فَلبد أْن ُيراجع . كجسٍد بَل روح َل قيمة له وَل وزن، عمٌّل بَل خشوٍع ولذٍة وحَلوةٍ ، أهيا األحبة

 .قبّل أْن يفوت األوان، حتى يتدارك اخللّل، نفسهإنسان مّنا 
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 السلف واستشعار لذة اإليمان -

، ت مشاعرهم وإحساسهمكانت لذة سلفّنا الصالح بّطاعتهم وصلتهم برِبم جّل وعَل لذة عظيمة غمر

 :لذلك استغّنوا ِبا عن لذات الدنيا الفانية وإليك بعض اْلشاهد التّي توضح هذا اْلعّنى

ْحُت : ِمْن ُخَزاَعةَ  َقاَل َرُجٌّل : َقاَل ، َعْن َساِِلِ بِْن أَِِب اجْلَعْدِ  : َفَقاَل ، َفَكأَََّنُْم َعاُبوا َعَليِْه َذلَِك ، َليْتَّنِّي َصلَيُْت َفاْسرَتَ

 َس 
ِ
. ((َيا بَِلَُل أَقِِم الَصَلََة أَِرْحّنَا ِِبَا)): َيُقوُل  ×ِمْعُت َرُسوَل اَّلَل

(3)
 

 : َقاَل ، ÷ بن مالك َعْن َأَنسو
ِ
 ُحبَِّب إيََِلَ ِمَن الُدنْيَا الّنَِساءُ ))،: ×َقاَل َرُسوُل اَّلَل

. ((َوُجِعَّل ُقَرُة َعيّْنِّي ِِف الَصَلَةِ ، َوالِّطيُّب 
(4)
 

 ٌج ارِ َخ  ِّن أَ  ُت فْ رَ إذا عَ  صْدِري يُق ِض يَ ّنها وَ مِ  ُخروِجّي مَ هَ  ُّل مْحِ فأَ  َلةَ الَص  ُّل ُخ دْ أَ  إِّن : ض السلفقال بعو

 .مّنها

 ّناجاةِ مُ  نْ مِ  َعيّْنِّي هِ بِ  رُ قَ وتَ  َعيِْش  هِ بِ  ذُ تَ لْ  يَ ََم لِ ، ُّل بِ قْ يُ  نيَ حِ  بالليّلِ  ُح رَ فْ ألَ  إِّن : ‘ الفضيّل بن عياض وقال

 ، عَ لَ إذا طَ  رِ جْ للفَ  مُ تَ غْ وأَ ، هِ يْ دِ يَ  بنيَ  ُّل لُ ذَ ه والتَ تِ مَ دْ بخِ  وخلَْوِت ، ُّب ُأحِ  نْ مَ 
ْْ ََم لِ  ءَ فَل َش ، ذلك نْ عَ  هارِ به بالّنَ  ُّل غِ تَ  ا

 وطاعَ  هِ وبِ بُ َمْ  ةِ مَ دْ خِ  نْ مَ  ِّب حِ للمُ  ذُ لَ أَ 
. هِ تِ

(5) 

َوَلْوََل الَليُّْل َما َأْحبَبُْت ، َلُذ ِمْن َأْهِّل الَلْهِو ِِف هَلِْوِهمْ َأْهُّل الَليِّْل ِِف َليْلِِهْم أَ : ‘ الداراّن َوَقاَل أبو سليَمن

. اْلَبَقاَء ِِف الُدنَْيا
(6)
 

 أسباب فقدان لذة الطاعة وحالوة اإليمان -

                                            
 (1307/ 2( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع )4985( رواه أبو داود )3)

 (599/ 1)( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع 3939( رواه الّنسائّي )4)

 (321( طريق اهلجرتني وباب السعادتني )ص: 5)

 (89( موعظة اْلؤمّنني )ص: 6)
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 إُهال مصدر هذه احلَلوة ومّنبع هذه اللذة أَل وهو القلّب -1

فإذا خَل عمّل اجلوارح مّنه كان كاجلسد فعمّل القلّب هو روح العبودية ولبها : ‘قال ابن القيم 

. اْلوات بَل روح
(7)
 

، بالَفمِ  والرشاِب  الّطعامِ  حَلوةُ  ُتذاُق  كَم بالقلوِب  ُيذاُق  وطْعمٌ  حَلوةٌ  له فاْليَمنُ : ‘ رجّب ابن قال

 جيدُ  َل اجلسدَ  أنَ  وكَم، وقْوُِتا األبدانِ  غذاءُ  والرشاَب  الّطعامَ  أنَ  كَم، وقْوُِتا القلوِب  غذاءُ  هو اْليَمنَ  فإنَ 

 وما َيّرُضه ما يستحيل قد بّل، ذلك ِمن يّنفُعه ما حَلوةَ  جَيدْ  ِل َسِقمَ  فإذا صحتِه عّندَ  إَل والرشاِب  الّطعامِ  حَلوةَ 

 َسلِمَ  فإذا، وآفاتِه أسقاِمه ِمن َسلِمَ  إذا اْليَمنِ  حَلوةَ  جيدُ  إنَم القلُّب  فكذلك، عليه الِسَقمِ  لغلبةِ  حَلوةٌ  فيه ليس

  مرضِ  نمِ 
ِ
 حَلوةَ  جيدْ  ِل وَسِقمَ  َمِرَض  ومتى، حيّنئذٍ  اْليَمنِ  حَلوةَ  َوَجدَ  اْلُحرمةِ  والشهواِت  اْلُضلةِ  األهواء

  ِمن هَلُكه فيه ما َيستَحيِل  بّل، اْليَمنِ 
ِ
 وهو يزّن حني الزاّن يزّن َل)) : × قال ُهّنا وَمن. واْلعايص األهواء

  عن ِبا فاستغّنى، اْليَمنِ  حَلوةَ  لوَجدَ  إيَمُنه َكُمَّل  لو ألنه((  مؤمن
ِ
 بنُ  ُوهيُّب  ُسِئَّل و. اْلعايِص  استحَلء

 .باْلعصيةِ  َهمَ  َمن وَل، َل: قال؟ اهلل َيعيص َمن اْليَمنِ  َطْعمَ  جَيدُ  هّْل : الَوْردِ 

 ضعف الّنية وقلة اْلخَلص -2

ْسَلَِم اْبَن َتيِْمَيَة : ‘ قال ابن القيم يَْخ اْْلِ َْ إَِذا َِلْ ََتِْد لِلَْعَمِّل َحَلََوًة ِِف َقلْبَِك : َيُقوُل  ‘َسِمْعُت 

اًحا ُكورٌ ، َفاَِتُِمهُ ، َوانرِْشَ َْ َأَنُه ََل ُبَد َأْن ُيثِيَّب اْلَعاِمَّل َعىَل َعَملِِه ِِف الُدنَْيا ِمْن َحَلََوٍة  َيْعّنِّي. َفِإَن الَرَب َتَعاََل 

ا، جَيُِدَها ِِف َقلْبِهِ  . َفَعَمُلُه َمْدُخوٌل َفَحيُْث َِلْ جَيِْد َذلَِك . ٍح َوُقَرِة َعنْيٍ َوُقَوِة انرِْشَ
(8) 

ورَ  َفِإنَ : اهلل رمحه القيم ابن قال   اْلَقلِّْب  ُُسُ
ِ
ءٌ  ُيْشبُِههُ  ََل . بِهِ  اْلَعنْيِ  َوُقَرةَ ، بِهِ  َوَفَرَحهُ  بِاَّلَل  الُدنَْيا َنِعيمِ  ِمنْ  َشْ

ورَ  َهَذا َأنَ  َرْيَّب  َوََل . اجْلَّنَةِ  َأْهّلِ  َأْحَوالِ  ِمنْ  َحاٌل  َوُهوَ . بِهِ  ُيَقاُس  ريٌ َنظِ  َلهُ  َوَليَْس . َأْلَبَتةَ   الَسرْيِ  َدَوامِ  َعىَل  َيبَْعُثهُ  الُسُ

                                            
 (192/ 3( بدائع الفوائد )7)

 (68/ 2( مدارج السالكني )8)
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  إََِل 
ِ
 ، َطَلبِهِ  ِِف  اجْلُْهدِ  َوَبْذلِ ، َوَجَّل  َعزَ  اَّلَل

ِ
يْئًا َوََل ، ورَ الُسُ  َهَذا جَيِدْ  َِلْ  َوَمنْ ، َمْرَضاتِهِ  َواْبتَِغاء  إِيََمَنهُ  َفلَْيَتِهمْ ، ِمّنْهُ  َْ

اِجعْ  َيُذقَْها َِلْ  َمنْ ، َحَلََوةً  لإِلِْيََمنِ  َفِإنَ . َوَأْعََمَلهُ  يََمنِ  َحَلََوةَ  بِهِ  جَيِدُ  ُنوًرا َوْلَيْقتَبِْس ، نفَسه َفلرُْيَ  (9). اْْلِ

وصدق الّنية والبعد عن  عَلمة عىل حياة هذا القلّبفوجود اْلحساس ِف القلّب والتأِل للمعصية والسور بالّطاعة 

  قال: قال ÷ بن اخلّطاب ُعَمرعن ويدل عىل هذا اْلعّنى ما جاء ، الّنفاق والرياء
ِ
تُْه َحَسّنَتُُه  )): ×َرُسول اَّلَل َمْن َُسَ

. ((َوَساَءتُْه َسيِئَتُُه َفَذلَِك اْْلُْؤِمنُ 
(10)
 

 إُهال جماهدة الّنفس عىل طاعة اهلل -3

 َوََل ، اْْلََشَقة من بحظّ  إََِل  ُتّنَال ََل  كُلَها والكَمَلُت  َوالَلَذاُت  واخلرياُت  اْْلَصالُح : اهلل رمحه القيم ابن لقا

 آثرَ  َمن َوإِنَ ، بالّنعيم ُيْدرك ََل  الّنَعيمَ  َأنَ  عىل أمةٍ  كِّل  عقَلءُ  أمجعَ  َوقد، الَتَعِّب  من ِجسٍ  عىل إََِل  إَِليَْها ُيعِّبُ 

 ََل  ْلنْ  فرحةَ  َفَلَ، واللذةُ  الفرحةُ  تكونُ ، اْلشاق واحتَملِ  اأْلَْهَوالِ  رُكوِب  بَِحسِّب  َوإِنه، الَراَحة َفاَتتْهُ  الَراَحةَ 

، َقلِيَلً لَعبْدُ ا َتِعَّب  إِذا بّل، َلهُ  َتعَّب  ََل  ْلنْ  َراَحةَ  َوََل ، َلهُ  ْقاءَ  ََل  ْلن نعيمَ  َوََل ، َلهُ  َصِّب ََل  ْلنْ  َلَذة َوََل ، َلهُ  َهمَ 

 َصِّبُ  َفُهوَ ، اْْلُِقيم الّنَعيمِ  أهُّل  ِفيهِ  َما وكُّل ، اأْلََبد حلياةِ  ذلك َقاَدهُ ، َساَعةً  الَصِّْبِ  مشقةَ  حتَمَّل  َوإِذا، َطويَلً اسرتاَح 

 أْوفرَ  اْلبدنِ  َتعُّب  َكانَ ، أعَل ةُ واهلم، أرشَف  الّنُُفوُس  َكاَنت َوكلَم، بِاَّلَل  إََِل  ُقَوة َوََل  اْْلُْسَتَعان َواَّلل، َساَعةٍ 

 :اْلتّنبّي َقاَل  َكََم ، أقّل   الَراَحةِ  ِمن وَحُظه

 (11). اأْلَْجَسام مراِدها ِِف  تعبْت . . . كباًرا الّنُُفوس َكاَنت َوإِذا

 َقلْبِهِ  ُأنْسِ  لَِعَدمِ . اْلَعَمّلِ  َوَمَشَقةَ  الَتَكالِيِف  َتَعَّب  جَيِدُ  اأْلَْمرِ  َأَولِ  ِِف  الَسالُِك : اهلل رمحه القيم ابن قالو

 َوُقَوةً . َلهُ  َعنْيٍ  ُقَرةَ  َفَصاَرْت . َواْْلََشاُق  الَتَكالِيُف  تِلَْك  َعّنْهُ  َزاَلْت  اأْلُنْسِ  ُروُح  لِلَْقلِّْب  َحَصَّل  َفِإَذا. بَِمْعُبوِدهِ 

 .َوَلَذةً 

                                            
 (67/ 2( مدارج السالكني )9)

 (  499/ 1( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع )9177( والّنسائّي )2165( رواه الرتمذي )10)

 (15/ 2سعادة )( مفتاح دار ال11)
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يُح . َعَليْهِ  بْئًاعِ  َكاَنْت  أَنْ  َبْعدَ ، َعيّْنِهِ  ُقَرةَ  الَصَلَةُ  َفتَِصريُ  : َقْولِهِ  ِمنْ  ِمرَياٌث  َفلَهُ . ِمّنَْها الَراَحةَ  َيّطُْلُّب  َكانَ  أَنْ  َبْعدَ ، ِِبَا َوَيْسرَتِ

  َوُأنِْسهِ ، َوَمَبَتِهِ ، إَِراَدتِهِ  بَِحَسِّب  وذلك ((الَصَلَةِ  ِِف  َعيّْنِّي ُقَرةُ  َوُجِعَلْت )). ((بَِلَُل  َيا بِالَصَلَةِ  أَِرْحّنَا)): ×
ِ
 بِاَّلَل

 (12). ِسَواهُ  مِِمَا َوَوْحَشتِهِ ، َوَتَعاََل  ُسبَْحانَهُ 

 فأمحّل الَصَلة ِف أدخّل فكّنت. سّنة عرشين ِبا وتّنعمت سّنة عرشين الصَلة كابدت: ‘ البّناّن ثابت قال

 (13). مّنها خارج ألّن فرغت إذا صدري ويضيق مّنها خروجّي همَ 

 فإذا، أوَل والتعّب التكره عىل باْلصابرة حتصّل إنَم اخلدمةب والتّنعم اللذة وهذه: ‘ القيم ابن وقال

 تبكى وهّي اهلل إَل نفيس أسوق زلت ما": يزيد أبو قال، اللذة هذه إَل به أفىض صِّبه ِف وصدق عليه صِّب

 (14). "تضحك وهّي إليه سقتها حتى

 الّطاعات ذاستل وجدها ومن، اْليَمن حَلوة وجد الّطاعة عىل نفسه جاهد فمن: ‘ القسّطَلّن قال

 (15). اْلؤلَمت من بكثري يلتذ ربَم بّل، اْلشقات الدين ِف وحتمّل

  َعبْدُ  َقاَل : َقاَل ؛ ‘ ِديّنَارٍ  بْنِ  َمالِِك  َعنْ 
ِ
كَ  إِنْ : ‘ الَراِزُي  اهلل دَ  َأنْ  َُسَ

 ُذْرَوةَ  َوَتبُْلغَ  اْلِعَباَدةِ  َحَلَوةَ  ََتِ

َهَواِت  َوبنَْيَ  َبيّْنََك  َفاْجَعّْل ؛ َسّنَاِمَها  (16). َحِديدٍ  ِمنْ  َحائًِّطا الُدنْيَا َْ

 كثري عّند أصبحت، اْلتقني ومعراج، اْلؤمّنني عيون قرة كانت التّي الصَلةف :عدم الرتكيز ِف العبادات -4

 الفحشاء عن تّنهى أن كهذه لصَلة ىوأنَ . والّطمأنيّنة اخلشوع تفتقد مّنظمة حركات عن عبارة اْلصلني من

 . . . !وسلوكهم الّناس ياةح ِف وظيفتها فتؤدي، واْلّنكر

                                            
 (354/ 2( مدارج السالكني )12)

 (154/ 2( صفة الصفوة )13)

 (321( طريق اهلجرتني )ص: 14)

 (104/ 1( إرْاد الساري )15)

 (533/ 3( اْلجالسة وجواهر العلم )16)
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 رضيبة هلا اْلؤدين من كثري عّند أصبحت الَمل حّب من هلا وتزكية، للقلوب طهرة رشعت التّي والزكاة

 تّطهر وأن، احلرام عن صاحبها تردع أن الزكاة هذه ْلثّل ىوأنَ . دفعها من ويتثاقّل عليها ُيتال، الّرضائّب من

 . . . !الَمل حّب من قلبه

 يفهمه. . . وسمر وتلذذ، ورشاب طعام ْهر أصبح. . . والصِّب التقوى مدرسة انك الذي رمضان وْهر

 أن الصيام هذا ْلثّل وأنى، بالليّل فيه واسرتساَل، الّنهار ِف والرشاب الّطعام عن امتّناعا الصائمني من كثري

 فضائّل عىل ويربيها الّنفوس يّطهر

 (17). ديةالتعب الشعائر من ْعرية كّل ِف هذا مثّل وقّل. . . ! الصيام 

 ؟كيف نحصل هذه الحالوة اإليمانية واللذة القلبية

 :وهّي، ×نحصّل حَلوة اْليَمن من خَلل األسباب التّي ذكرها الّنبّي 

 :الرضا باهلل والرضا عن اهلل -1

َِلْ َيِصَح َلُه إِْسَلٌَم ، َض بِِه َرًباَفَمْن َِلْ َيرْ . َبّْل ُهَو ِمْن آَكِد اْلُفُروِض بِاِتَفاِق اأْلَُمةِ . َفْرٌض  َرًبا سبحانه َفالِرَضا بِهِ 

 .َوََل َعَمٌّل َوََل َحاٌل 

: َوالِرَضا َعّنْهُ ، َأْصُّل الِرَضا َعّنْهُ : َوالِرَضا بِهِ . ،. . َوُيْعّطِيِه إَِياهُ ، َفُهَو ِرَضا اْلَعبِْد بََِم َيْفَعُلُه بِهِ : َوَأَما الِرَضا َعّنْهُ 

. َثَمَرُة الِرَضا بِهِ 
(18)
 

 َقَرْت بِِه ُكُّل َعنْيٍ : ‘ قال ابن القيم
ِ
 َتَقَّطَعْت َنْفُسُه َعىَل الُدنْيَا ، َمْن َقَرْت َعيّْنُُه بِاَّلَل

ِ
َوَمْن َِلْ َتَقَر َعيّْنُُه بِاَّلَل

اٍت  . َحَسَ
(19) 

                                            
 (190/ 2( جملة البحوث اْلسَلمية )17)

 (181/ 2( مدارج السالكني)18)
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ََم جْيِري َعَليِْه من اْْلََقاِدير َوالِرَضا جّنَة الُدنَْيا ومسرتاح العارفني َفِإَنُه طيّب الّنَفس بِ : ‘ قال ابن القيم

يََمن من ، اَلتِّي ِهَّي عني اْختَِيار اهلل َلُه وطمأنيّنتها إََِل َأْحَكامه الِديّنِيَة َوَهَذا ُهَو الِرَضا بِاَّلَل َرًبا َوَما ذاق طعم اْْلِ

. ِل ُيصّل َلُه َذلِك
(20)
 

 :ومن لوازم الرضا باهلل وعنه سبحانه تعالى

 .وأنعم بكل النعم، وملك ودَبَر الكون، وأنه هو الذي خلق ورزق، ربوبية اهللأن ترضى ب -

 َرًباف
ِ
 َتَعاََل َيْسُكُن إََِل َتْدبرِِيهِ : الِرَضا بِاَّلَل

ِ
}ُقّْل َأَغرْيَ : َقاَل اَّلَلُ َتَعاََل . َوُيّنِْزُل بِِه َحَوائَِجهُ . َأْن ََل َيتَِخَذ َرًبا َغرْيَ اَّلَل

 أَ 
ِ
{ ]األنعاماَّلَل

ٍ
ء َيْعّنِّي َفَكيَْف َأطُْلُّب . َسيًِدا َوإهَِلًا: [ َقاَل ابُْن َعبَاٍس َرِِضَ اَّلَلُ َعّنُْهََم 164: بِْغّي َرًبا َوُهَو َرُب ُكِّل َشْ

هُ   ، َرًبا َغرْيَ
ٍ
ء ؟. َوُهَو َرُب ُكِّل َشْ

(21)
 

. ذا أحب ه أقبّل إليهوإ، اْلؤمن إذا عرف رب ه عز  وجّل  أحب ه: ‘ قال هرم بن حي ان
(22)
 

 َواأْلَْرِض َأَمْن َيْملُِك الَسْمَع َواأْلَبَْصاَر َوَمْن ُُيِْرُج احْلََّي ِمَن قال تعاَل
ِ
اْْلَيِِت َوُُيِْرُج } ُقّْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن الَسََمء

( َفَذلُِكُم اَّلَلُ َرُبُكُم احْلَُق َفََمَذا َبْعَد احْلَِق إََِل الَضَلَُل 31ُقّْل َأَفَلَ َتتَُقوَن )اْْلَيَِت ِمَن احْلَِّي َوَمْن ُيَدِبُر اأْلَمَْر َفَسيَُقوُلوَن اَّلَلُ فَ 

ُفوَن{ ]يونس  [32، 31: َفأََنى ُتْْصَ

 :ويترتب على الرضا بالربوبية

 ُثَم إَِذا } َوَما بُِكْم وأَن كّل نعمة أنت فيها هّي من عّند اهلل  اَلعرتاف بّنعم اهلل تعاَل -
ِ
ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّلَل

 ََل حُتُْصوَها إَِن اَّلَلَ َلَغُفوٌر َرِحيٌم{ وقال تعاَل[ 53: َمَسُكُم الّرُضُ َفِإَليِْه ََتَْأُروَن{ ]الّنحّل
ِ
} َوإِْن َتُعُدوا نِْعَمَة اَّلَل

                                                                                                                                  
 (120( الداء والدواء )ص: 19)

 (93بن القيم )ص: ( الفوائد َل20)

 (178/ 2( مدارج السالكني)21)

 (296/ 4( إحياء علوم الدين )22)
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نَْساَن َلَظُلوٌم }َوآَتاُكْم ِمْن ُكِّل َما َسَأْلُتُموُه وَ وقال تعاَل  [18: ]الّنحّل  ََل حُتُْصوَها إَِن اْْلِ
ِ
إِْن َتُعُدوا نِْعَمَت اَّلَل

 [34: َكَفاٌر { ]إبراهيم

َكْرُتْم أَلَِزيَدَنُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم إَِن َعَذاِِب َلَشِديٌد{ ]إبراهيم تأدية ْكر هذه الّنعم - َْ  [7:} َوإِْذ َتَأَذَن َرُبُكْم َلئِْن 

 [13: }َوَقلِيٌّل ِمْن ِعَباِدَي الَشُكوُر{ ]سبأنه أن القليّل من الّناس هم الذين يؤدون ْكر الّنعم وأخِّب سبحا

ولّنحذر أن نكون مِمن قابّل نعم اهلل ، وإنَم ُتسخر لَم ُخلقت له، فَل ُتستخدم هذه الّنعم ِف معصية اهلل

 ُكْفًرا َوَأَحُلوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر{ ]إبراهيم} َأَِلْ َتَر إََِل اَلِذيَن َبَدُلوقال تعاَل، باجلحود والكفران
ِ
: ا نِْعَمَت اَّلَل

28] 

 ُثَم ُيّنِْكُروََّنَا َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِفُروَن { ]الّنحّلوقال تعاَل
ِ
 [83: } َيْعِرُفوَن نِْعَمَت اَّلَل

ق أحد العبادة والتذلّل َل يستح، وأنه اْلله احلق، الرضا بألوهية اهلل، ومن لوازم الرضا باهلل -

. َما ُدوَنُه َقّطًْعا ِعَباَدةَ  طَ خِ ُه َس ْعّطَِّي الِرَضا بِِه َرًبا َحقَ َفَمْن أَ ، واخلضوع وكَمل احلّب وكَمل الذل إَل هو سبحانه

ئْتُْم ِمْن ُدونِِه { ]الزمر14} ُقِّل اَّلَلَ َأْعُبُد ُُمْلًِصا َلُه ِديّنِّي ) ِْ } ُقّْل إَِن وقال تعاَل  [15، 14: ( َفاْعُبُدوا َما 

نَي )
ِ
 َرِب اْلَعاَْل
ِ
َ
ِ
يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأَوُل اْْلُْسلِِمنَي{ 162َصَلَِت َوُنُسِكّي َوَمَْياَي َومَِمَاِت َّلل ( ََل رَشِ

 [163، 162: ]األنعام

، َوََل َتّطَْمِئُن الّنَْفُس إََِل بِِإهَلَِها َوَمْعبُوِدَها اَلِذي ُهَو َحّق ، َوََل هَيَْدُأ اْلَقلُّْب ، ََل َتَقُر اْلَعنْيُ : ‘ قال ابن القيم

 َقَرْت بِِه ُكُّل َعنْيٍ ، َوُكُّل َمْعبُوٍد ِسَواُه َباطٌِّل 
ِ
 َتَقَّطَعْت َنْفُسُه َعىَل الُدنَْيا ، َفَمْن َقَرْت َعيّْنُُه بِاَّلَل

ِ
َوَمْن َِلْ َتَقَر َعيّْنُُه بِاَّلَل

اٍت َح  . َسَ
(23)
 

                                            
 (120( الداء والدواء )ص: 23)
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 أن تعتز بأنك عبٌد هلل تعاَل، ومن متام الرىض بألوهية اهلل تعاَل -

َفًا َوِعَزًا * َوكِْدُت بَِأْْخُيِص َأَطُأ الثَُرَيا  َومِِمَا َزاَدّن رَشَ

 ُدُخويَل حْتَت َقْولَِك َيا ِعَباِدي * َوَأن َأْرَسلَْت َأمْحََد يَل َنبِيَا

 [17: َيُمُن َعَليُْكْم َأْن َهَداُكْم لإِلِْيََمِن إِْن ُكّنْتُْم َصاِدِقنَي { ]احلجرات } َبِّل اَّلَلُ قال تعاَل

وَل تعرتض عىل قدر ، أن ترىض بَم قسم اهلل لك، أن ترضى بما قدره لك، ومن لوازم الرضا باهلل -

 .َِلْ َيُكْن لُِيِصيبََك َوَما َأْخَّطَأَك ، َأَن َما َأَصاَبَك َِلْ َيُكْن لُِيْخّطَِئَك وأن تعلم ، اهلل

يََمِن َحتَى َتْعَلَم َأَن َما َأَصاَبَك َِلْ َيُكْن ، َيا ُبّنََّي : َِلْبّنِهِ  ÷ َقاَل ُعبَاَدُة بُْن الَصاِمِت 
إَِنَك َلْن ََتَِد َطْعَم اْْلِ

 ، َوَما َأْخَّطَأَك َِلْ َيُكْن لُِيِصيبََك ، لُِيْخّطِئََك 
ِ
َفَقاَل ، إَِن َأَوَل َما َخَلَق اَّلَلُ اْلَقَلمَ  )): ُقوُل يَ ، ×َسِمْعُت َرُسوَل اَّلَل

 َحتَى َتُقوَم الَساَعُة : َقاَل ؟ َرِب َوَماَذا َأْكتُُّب : اْكُتّْب َقاَل : َلهُ 
ٍ
ء َيا ُبّنََّي إِِّن َسِمْعُت َرُسوَل  ((اْكتُّْب َمَقاِديَر ُكِّل َشْ

 
ِ
. ((َهَذا َفَليَْس ِمّنِّي َمْن َماَت َعىَل َغرْيِ )): َيُقوُل  ×اَّلَل

(24)
 

والصِّب عىل ما قدره سبحانه عليّنا مِما ظاهره ، إَل التسليم والرضا بقدر اهلل –أهّل اْليَمن  –وما عليّنا نحن 

 .أو الشكر لَم قدره لّنا من خري، الرش

 : َقاَل ، ÷ الرومّي َعْن ُصَهيٍّْب   
ِ
َوَليَْس َذاَك ، إَِن َأْمَرُه ُكَلُه َخرْيٌ ، َعَجبًا أِلَْمِر اْْلُْؤِمنِ )): ×َقاَل َرُسوُل اهلل

َكرَ ، أِلََحٍد إََِل لِلُْمْؤِمنِ  َْ اُء  ا َلهُ ، إِْن َأَصاَبتُْه َُسَ اءُ ، َفَكاَن َخرْيً ا َلهُ ، َوإِْن َأَصاَبتُْه رَضَ . ((َصَِّبَ َفَكاَن َخرْيً
(25)
 

                                            
 (405/ 1( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع )4700( رواه أبو داود )24)

 (2999( رواه مسلم )25)
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كّنت َراِضيا بُِكّل َما قدر اهلل َتَعاََل وقضاه وأحكمه  َغاَية الِرَضا بِاَّلَل إِذا: ‘ َأمْحد بن أِب احْلَواريقال 

اَء بعدله َْ . وأمضاه َوَأنه ُهَو اْلتفضّل عىل اْْلُتَِقنَي بفضله واخلاذل ْلن 
(26) 

 .رسوال×الرضا بمحمد ، ومن أسباب تحصيل حالوة اإليمان -2

 :×ومن لوازم الرضا برسول اهلل 

( إِْن ُهَو إََِل َوْحٌّي 3}َوَما َيّنّْطُِق َعِن اهْلََوى )يّنّطق عن اهلوى  فهو الصادق الذي َل، تصديقه فيما أخبر -

 [4، 3: ُيوَحى{ ]الّنجم

 .واجتناب ما عنه نهى وزجر، طاعته فيما أمر  -

َعَليِْهْم  }َمْن ُيّطِِع الَرُسوَل َفَقْد َأَطاَع اَّلَلَ َوَمْن َتَوََل َفََم َأْرَسلّْنَاكَ من طاعة اهلل تعاَل ، ×فّطاعة الرسول 

 [80: َحِفيًظا{ ]الّنساء

}َوَما آَتاُكُم الَرُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعّنُْه قال تعاَل ، ×ونحن مأمورون بامتثال أمره واجتّناب َّنيه 

ِديُد اْلِعَقاِب{ ]احلرش َْ  [7: َفانَْتُهوا َواَتُقوا اَّلَلَ إَِن اَّلَلَ 

ُْؤِمنٍ }وقال تعاَل 
ِ
ةُ  َوَما َكاَن ْل رَيَ

 َوََل ُمْؤِمّنٍَة إَِذا َقىَض اَّلَلُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

 [36: { ]األحزابِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اَّلَلَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضَّل َضَلًََل ُمبِيّنًا 

 .عبد اهلل إال بما شرعنوأن ال  -

 [63: { ]الّنورالُِفوَن َعْن أَمِْرهِ أَْن تُِصيبَُهْم فِتّْنٌَة أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ فَلْيَْحَذِر الَِذيَن ُُيَ } قال تعاَل

                                            
 (197( بستان الواعظني)ص: 26)
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 : َقاَلْت ، ’ َعْن َعائَِشةَ و
ِ
. ((َفُهَو َردّ ، َمْن َأْحَدَث ِِف َأْمِرَنا َهَذا َما َليَْس ِفيهِ ))،: ×َقاَل َرُسوُل اَّلَل

(27)
. ((َمَلً َليَْس َعَليِْه َأْمُرَنا َفُهَو َردّ َمْن َعِمَّل عَ )): وعّند مسلم بلفظ

(28)
 

 .وأن نَسِلَم لحكمه وأن نرضى بقضائه -

َ }: قال تعاَل َجَر َبيّْنَُهْم ُثَم ََل جَيُِدوا ِِف َأنُْفِسِهْم َحَرًجا مِِم َْ ا َقَضيَْت َفَلَ َوَرِبَك ََل ُيْؤِمّنُوَن َحتَى ُُيَِكُموَك فِيََم 

أما بعد موته فالرُد ، لشخصه ِف حياته، ×فالتسليم حلكمه والرضا بقضائه    [65: { ]الّنساء لِيًَم َوُيَسِلُموا َتسْ 

َفِإَنُه َمْن َيِعْش ِمّنُْكْم َبْعِدي َفَسرَيَى )) : ÷ العرباض بن ساريةكَم ِف حديث ، ×قال ، إَل سّنته وهديه

ِدينَ  َفَعَليُْكْم بُِسّنَتِّي َوُسّنَةِ ، اْختَِلًَفا َكثرًِيا ِْ  اْْلَْهِدِينَي الَرا
ِ
َوإَِياُكْم ، مَتََسُكوا ِِبَا َوَعُضوا َعَليَْها بِالّنََواِجذِ ، اخْلَُلَفاء

. ((َوُكَّل بِْدَعٍة َضَلََلةٌ ، َفِإَن ُكَّل ُمَْدَثٍة بِْدَعةٌ ، َوُمَْدَثاِت اأْلُُمورِ 
(29)
 

 .َأْن َلا تْرَفَع اْلَأْصَواُت َفْوَق َصْوِتِهو، َنْهٍي َأْن َلا َيتقدَم َبْيَن َيَدْيِه ِبَأْمٍر َوَلا -

 َوَرُسولِِه َواَتُقوا اَّلَلَ إَِن اَّلَلَ َسِميٌع َعلِيمٌ  َيا}قال تعاَل 
ِ
َأهُيَا  ( َيا1) َأهُيَا اَلِذيَن آَمّنُوا ََل ُتَقِدُموا َبنْيَ َيَدِي اَّلَل

ُكْم َفْوَق َصْوِت الّنَبِِّي َوََل ََتَْهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لِبَْعٍض َأْن حَتْبََط َأْعََمُلُكْم اَلِذيَن آَمّنُوا ََل َتْرَفُعوا َأْصَواتَ 

 [2، 1: { ]احلجراتَوَأنْتُْم ََل َتْشُعُروَن 

 الرضا باإلسالم ديناومن أسباب تحصيل حالوة اإليمان  - 3

ْسَلَُم{ ]آل عمران للخلق أمجعنيألنه هو الدين الذي ارتضاه اهلل تعاَل  اْْلِ
ِ
 [19: } إَِن الِديَن ِعّنَْد اَّلَل

}اْليَْوَم َأْكَملُْت َلُكْم ِديّنَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَليُْكْم  لّنا نحن اْلسلمون ألنه هو الدين الذي ارتضاه اهلل تعاَلو

ْسَلََم ِديّنًا{ ]الَمئدة  [3: نِْعَمتِّي َوَرِضيُت َلُكُم اْْلِ

                                            
 ( متفق عليه. 27)

 (1718( مسلم )28)

 (499/ 1( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع )4607بو داود )( رواه أ29)
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  اْلسَلُم َل أَب يَل ِسَواُه   **   إذا اْفَتُخروا بقيٍْس أو مَتِيمِ أِب

ْسَلَِم ِديّنًا َفَلْن ُيْقَبَّل ِمّنُْه َوُهَو ومن ابتغى ديّنا غريه كان من اخلاُسين ِف الدنيا واألخرة  } َوَمْن َيبَْتِغ َغرْيَ اْْلِ

يَن{ ]آل عمران  [85: ِِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَاُِسِ

ْسَلَِم َفَمْهََم َنّطُْلُّب اْلِعَزَة بَِغرْيِ َما َأَعَزَنا اَّلَلُ ،: ÷ ُر بُْن اخْلََّطاِب ُعمَ  قال  بِِه إَِنا ُكّنَا َأَذَل َقْوٍم َفَأَعَزَنا اَّلَلُ بِاْْلِ

. َأَذَلّنَا اَّلَلُ 
(30)
 

 :ومن لوازم الرضا باإلسالم

 أن نّطبقه ِف مجيع أمور حياتّنا -

 .راؤنا من أجلهأن يكون وَلؤنا وب -

وأن يكون ْعارًا ظاهرًا لّنا ِف كّل أفعالّنا ، وعدم التفريط، ونرشه ِف الدنيا، الدفاع عن هذا الدين -

 .وأقوالّنا وواقعًا نعيشه ِف كّل أمور حياتّنا

 أن يكون اهلل ورسوله أحب إليك مما سواهماومن أسباب تحصيل حالوة اإليمان   - 4

 :فمحبة اهلل تعاَل هّي

َخَص الَْعاِمُلونَ . َلُة اَلتِّي فِيَها َتّنَاَفَس اْْلُتَّنَافُِسونَ اْْلَّنْزِ  َْ َمَر الَسابُِقونَ . َوإَِليَْها  َْ . َوَعَليَْها َتَفانَى اْْلُِحبُونَ . َوإََِل ِعلِْمَها 

َوالّنُوُر اَلِذي َمْن . ّي َمْن ُحِرَمَها َفُهَو ِمْن مُجَْلِة اأْلَْمَواِت َوِهَّي احْلَيَاُة اَلتِ . َوُقَرُة الُْعيُونِ ، َوِغَذاُء اأْلَْرَواِح ، َفِهَّي ُقوُت الُْقلُوِب 

                                            
 (118/ 1( وصححه األلباّن ِف سلسلة األحاديث الصحيحة )130/ 1( رواه احلاكم )30)
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ُه َوالَلَذُة اَلتِّي َمْن َِلْ َيظَْفْر ِِبَا َفَعيُْشُه ُكلُ . َوالِشَفاُء اَلِذي َمْن َعِدَمُه َحَلْت بَِقلْبِِه مَجِيُع اأْلَْسَقامِ . َفَقَدُه َفُهَو ِِف بَِحاِر الُظلََُمِت 

. ُُهُوٌم َوآََلمٌ 
(31)
 

ْخَلَصِ ، َشَجَرُة إَِذا ُغِرَسْت ِِف اْلَقلِّْب ال: وهي  اْْلِ
ِ
. َأثَْمَرْت َأنَْواَع الِثََمرِ ، َوُمَتاَبَعِة احْلَبِيِّب ، َوُسِقيَْت بََِمء

. ْرُعَها ُمَتِصٌّل بِِسْدَرِة اْْلُّنَْتَهىَوفَ . َأْصُلَها َثابٌِت ِِف َقَراِر اْلَقلِّْب . َوآَتْت ُأُكَلَها ُكَّل ِحنٍي بِِإْذِن َرِِبَا
(32) 

 إذا تعارض أمُر اهلل تعاَل أو َّنيه مع هوى الّنفس أو وتظهر حقيقة محبة العبد لربه -

 .فعّند ذلك ُيبىل السائر ويبدو جليًا ما انّطوت عليه الضَمئر، حتصيّل ْهواِتا ورغباِتا 

 صاحبة اْلّنصّب واجلَمل واألمر - * فهذا يوسف عليه السَلم لَم دعته امرأة العزيز

قال عّند ذلك ، وقد هيأت له كّل السبّل ومَهدْت له كّل الّطرق، إَل الوقوع معها ِف الفاحشة -والّنهّي  

 .)) معاذ اهلل ((

 .ففاضت مبة اهلل تعاَل ِف قلّب يوسف عليه السَلم فلم يبَق ِف قلبه موضع لشهوة مرمة 

 َعَز َوَجَّل َوَِلْ َُيَْفْظ ُحُدوَدهُ َليْ : ‘ َقاَل َُيْيَى بُْن ُمَعاذٍ 
ِ
 .َس بَِصادٍِق َمِن اَدَعى َمَبََة اَّلَل

َلَه َوَأنَْت َتْزُعُم ُحَبهُ  ّنِيعُ . . . َتْعيِص اْْلِ َْ  َهَذا َلَعْمِري ِِف اْلِقَياِس 

َْن ُُيُِّب ُمّطِ . . . َلْو َكاَن ُحبَُك َصاِدًقا أَلََطْعَتهُ 
ِ
يعُ إَِن اْْلُِحَّب ْل

(33)
 

  

                                            
 (8/ 3( مدارج السالكني )31)

 (11/ 3( مدارج السالكني )32)

 (397/ 2( جامع العلوم واحلكم )33)
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 :ومن أظهر عالمات محبة العبد لربه -

 .×اتباع الّنبّي  -

بِبُْكُم اَّلَلُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواَّلَلُ َغُفوٌر رَ قال تعاَل بُوَن اَّلَلَ َفاَتبُِعوِّن ُُيْ
: ِحيٌم { ]آل عمران}ُقّْل إِْن ُكّنُْتْم حُتِ

31] 

 .مّنني وخفض اجلّناح هلم ومعاداة الكافرينالتذلّل للمؤعَلمات مبة العبد لربه ومن  -

َأِذَلٍة َعىَل اْْلُْؤِمّننَِي َأهُيَا اَلِذيَن آَمّنُوا َمْن َيْرَتَد ِمّنُْكْم َعْن ِديّنِِه َفَسْوَف َيأِْت اَّلَلُ بَِقْوٍم ُُيِبُُهْم َوُُيِبُوَنُه  َيا}قال تعاَل

 ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواَّلَلُ َواِسٌع َأِعَزٍة َعىَل الَْكافِِريَن جُيَاِهُدوَن ِِف 
ِ
 َوََل َُيَاُفوَن َلْوَمَة ََلئٍِم َذلَِك َفْضُّل اَّلَل

ِ
َسبِيِّل اَّلَل

 [54: { ]الَمئدةَعلِيمٌ 

َداُء َعىَل الُْكَفاِر رُ }وقال تعاَل ِف وصف أكثر اخللق مبة هلل تعاَل ِْ  َواَلِذيَن َمَعُه َأ
ِ
مَحَاُء ُمََمٌد َرُسوُل اَّلَل

 [29: { ]الفتحَبيّْنَُهْم 

 :× رسوله محبة -

  َرُسوَل  َأنَ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأِِب  َعنْ 
ِ
  َأَحُدُكمْ  ُيْؤِمنُ  َلَ ، بِيَِدهِ  َنْفيِس  َفَواَلِذي)): َقاَل  × اَّلَل

 (34)((َوَوَلِدهِ  َوالِِدهِ  ِمنْ  إَِليْهِ  َأَحَّب  َأُكونَ  َحتَى

  َعبْد وعن
ِ
 َيا: ُعَمرُ  َلهُ  َفَقاَل ، اخلََّطاِب  ْبنِ  ُعَمرَ  بَِيدِ  آِخذٌ  َوُهوَ  × الّنَبِِّي  َمعَ  ُكّنَا: َقاَل ، ÷ ِهَشامٍ  بْن اَّلَل

  َرُسوَل 
ِ
  ُكِّل  ِمنْ  إيََِلَ  َأَحُّب  أَلَنَْت ، اَّلَل

ٍ
ء  َأَحَّب  َأُكونَ  َحَتى، بَِيِدهِ  َنْفيِس  َواَلِذي، َلَ )): × َفَقاَل ، َنْفيِس  ِمنْ  إََِل  َشْ

                                            
 (14( رواه البخاري )34)
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 ، اآلنَ  َفِإَنهُ : ُعَمرُ  َلهُ  َفَقاَل  ((َنْفِسَك  ِمنْ  يَْك إِلَ 
ِ
  (35)((ُعَمرُ  َيا اآلنَ )): × َفَقاَل ، َنْفيِس  ِمنْ  إيََِلَ  َأَحُّب  أَلَنَْت ، َواَّلَل

 .إيَمنك كمّل( اآلن). إيَمنك يكمّل َل( َل)وقوله 

 .أن تحب المسلم ال تحبه إال هللومن أسباب تحصيل حالوة اإليمان  -5

هُ  َمنْ : رواية َوِف – َأَحَّب  َمنْ )) : َقاَل  َأَنهُ ، × رسول اهلل َعنِ ، ÷ ُهَرْيَرةَ  َأِِب  َعنْ   َطْعمَ  جَيِدَ  َأنْ  - َُسَ

  إَِلَ  ُُيُِبهُ  َلَ  اْْلَْرءَ  َفلُْيِحَّب ، اْلِ ِيََمنِ 
ِ
َ
ِ
 (36). ((َوَجَّل  َعزَ  َّلل

  َرُسولِ  َعنْ ، ÷ ُأَماَمةَ  َأِِب  وَعنْ 
ِ
  َأَحَّب  َمنْ )): َقاَل  َنهُ أَ  × اَّلَل

ِ
َ
ِ
  َوَأْبَغَض ، َّلل

ِ
َ
ِ
  َوَأْعَّطى، َّلل

ِ
َ
ِ
  َوَمّنَعَ ، َّلل

ِ
َ
ِ
 َّلل

يََمنَ  اْسَتْكَمَّل  َفَقدِ   (37). ((اْْلِ

  ِِف  َأِحَّب : َقاَل ، ^ َعبَاسٍ  ابْنِ  َعنِ و
ِ
  ِِف  َوَأْبِغض، اهلل

ِ
  ِِف  َوَوالِ ، اهلل

ِ
  ِِف  َوَعادِ ، اهلل

ِ
  ِوَلََيةُ  اُل ُتّنَ  َفِإَنََم ، اهلل

ِ
 اهلل

 (38). َكَذلَِك  َيُكونَ  َحَتى َوِصَياُمهُ  َصَلَُتهُ  َكثَُرْت  َوإِنْ  اِْليََمنِ  َطْعمَ  َرُجٌّل  جَيِدُ  َلَ ، بَِذلَِك 

 والحمد هلل رب العالمين

                                            
 (6632( رواه البخاري)35)

 (1033/ 2( وحسّنه األلباّن ِف صحيح اجلامع )298/ 2( رواه  أمحد )36)

 (1034/ 2( وصححه األلباّن ِف صحيح اجلامع )4681( رواه أبو داود )37)

 (368/ 13( مصّنف ابن أِب ْيبة )38)
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