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 مقدمة
 

 

أفَّػ بغ ؿؾقب ادممـغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك  احلؿد هلل

ظذ رشقل اهلل ادميَّد بـك اهلل وبودممـغ، وظذ آفف وصحبف افغرِّ 

 ادقومغ، ادتحوبِّغ ذم اهلل وادتبوِذفغ وادتـوصحغ، أمو بعد:

ؾنن مهؿ اخلالئؼ تعؾق وتدكق، ومـ صوفح اهلؿؿ ذم 

وذ افعضد وافسوظد، وهق افصديؼ افرؾقؼ، واحلبقى افدكقو اخت

افشػقؼ، وأظظؿ رتبي يرؿك إفقفو صديؼ هق أن يؽقن أًخو ذم 

اهلل، وهق ظـدئٍذ مو أحاله ومو أهبوه، ؾنذا طػرت بف ؾوجعؾ 

 ؿؾبؽ مسؽـف وملواه!
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ومـ كعؿي اهلل: أن وؾَّؼ هلذه افرشوفي ذم ذـر إخقة ذم 

 آؾوهتو ومػسداهتو:وقؿفو وآداهبو، وحؼ ،حؼقؼتفو وؾضوئؾفو ،اهلل

، نفتؽقن تذـرًة ظوجؾي فإلخقان، وتـبقًفو رسيًعو فؾخال

 فؾتصوذم بغ أهؾ اإليامن. اًل قبوش

ؾقؽ مـ أرجك أظامفـو، وأحلؼـو  ؾوفؾفؿ اجعؾ ادحبي

بػضؾ حمبتـو ٕصحوب كبقـو هبؿ ذم افدرجوت افعذ، برمحتؽ 

 .ؿد هلل رب افعودغ، وآخر دظقاكو أن احليو أرحؿ افرامحغ
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؟! ما األخىة يف اهللاألخىة ..   

، وكعؿي مـ اهلل تعوػ إخقة ذم اهلل رسر  ٌر  إهللر وظطوٌر ربو

أحد مـ دون اهلل!  هبتفوي، ٓ يؼدر ظؾقفو إٓ اهلل، وٓ يؿؾؽ ومـَّ 

 ڤ ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ؿول تعوػ: 

كػول: ﴾ڦ ڦ ڤڤ ڦ  .[63]ٕا

متـوؾرة اجتؿعً، وإذا  إذا أذؿً صؿسفو ظذ ؿؾقٍب 

أفؼوهو اهلل متبوظدة ائتؾػً! وإذا  هىَّ كسقؿفو ظذ أرواٍح 

 أصبحقا بـعؿتف إخقاًكو!ومتبوؽضغ  تعوػ بغ متدابريـ

َـّ  ڃ   ﴿مـ ؿوئؾ ظؾقاًم:  ؼول جؾَّ ر هبو ربـو ؾؾفل كعؿي ذ

ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ ڍ  

 .[103]آل ظؿران:﴾ڍ  ڌ
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وكقي ادبدأ، تؼقم ظذ ؿوظدة جؾقؾي خقة وصقجي ربَّ ؾوٕ

مـ اإليامن: فتحؼقؼ ؽويي كبقؾي مـ إؿومي مراد افرمحـ بعبودة 

يَّون، وظامرة افؽقن وؾًؼو دـفٍ اإلشالم.  افقاحد افدَّ

إػ اخلر، وأمًرا بودعروف، وهنًقو ظـ ادـؽر،  ةدظقً 

 وتقاصًقو بوحلؼ، وتقاصًقو بوفصز!

مـفٍ اهلل: ٕهنو  ه افـعؿي اإلهلقي رضورة فتحؼقؼإن هذ

اهلل، ؾتختػل مشوظر إثرة  فعبودهلل، واحلىَّ  ُتعؾِّؿ افبذل

وترتؼل مشوظر اإليثور، وترؾرف افؼؾقب ؾقق معوٌ احلقوة 

 وافطبقعي ادوديي.افدكققيي 

خقة  وًك ٕا ـ  يُ افـَّسبوإذا صؼور تشد  افشؼقؼ إػ بغ قَـّ  ٕا

اإليامن جيعؾ  أٍب صػقؼ وأمٍّ حـقن: ؾنن ط وثقؼ برابطيف بربوصؼقؼ

خقَة ظروًة ؽر ً  ٕا رحوم، وتبويـ مـػصؿي، وإن اختؾػً ٕا

صالب، ؿول تعوػ:   .[10]احلجرات:﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ٕا

أهؾ اإليامن، مفام امتدَّ هبؿ زمون، أو أخقة هذه حؼقؼي 



   

 
9 

 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ﴿: افؽريؿ ادـونؿول  كلى هبؿ مؽون!

 .[47]احلجر:﴾ې  ې ى  ۉ  ې  ې

 ؾفمٓر افصوحلقن افـبالر، ؿول ؾقفؿ صوحبفؿ:

ـــــِفؿُ  ــــو بُِؼْربِ ــــل َأْحَق  َؾَؾقَتـِ

 َؾَتُؽقُن َداِري َبَغ ُدوِرِهـؿُ 
 

َؾنَِذا َؾَؼْدُتـُفُؿ اْكَؼَه ُظُؿِري  

ي   َوَيُؽقُن َبَغ ُؿُبـقِرِهْؿ َؿـْزِ
 

ةِ وصتَّون صتَّون بغ  ؾى افشػوظي أهؾ اإليامن افتل دم ُأخقَّ

ةِ يقم افؼقومي! وبغ  أهؾ افؼك وافؽػران افتل دمؾى  ُأخقَّ

 اخلزي وافـدامي!

إن ؿقوم افسوظي يمـد مو بغ أهؾ اإليامن مـ إخقة، 

ويرتى ظؾقفو حؼقؿفو، وؿقوم افسوظي يؼؾى مقازيـ افتآخل بغ 

ادتآخغ ظذ افؼ وافعدوان، ادجتؿعغ ذم افدكقو ظذ افضالل 

ڱ  ڱ ﴿ ذم هذا افسقوق يؼقل ربـو تعوػ:و !وافطغقون

 .[67]افزخرف:﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
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فؼد اكؼؾبً اخلؾي إػ ظداوة، وادقدة إػ مالمي، فؼد بدت 

 افعداوة مـ معغ ودادهؿ ادشئقم، ؾوكؼؾبقا إػ أظدار وخصقم!

إخقان افـسى ربَّام مـ أجؾ دكقو ؿتؾ بعُضفؿ بعًضو، 

ې  ې  ې    ۅ ۉ  ۉ  ې﴿ؿول تعوػ: وؿد 

وربَّام أـؾ بعُضفؿ مول بعض ، [30]ادوئدة:﴾ى  ى 

بغر حؼ، وطؾؿ بعُضفؿ بعًضو، ؾفمٓر يقم افؼقومي يؼقل اهلل 

ىئ  مئ جئ  حئ  ی ىئ  ىئ ی  ی  ی   ﴿ظـفؿ: 

 .[37-34]ظبس: ﴾ حب  خب  مب  ىب  يب  جتجب  يئ  

ا مـ أرسار  ومفام ؿقؾ ذم حؼقؼي إخقة ذم اهلل تبؼك رسًّ

ـففو  كؾؿس آثورهو وٓ كؼدر ظذ افقؿقف ظذاهلل ذم خؾؼف،  ـُ

هو!  وظؿقؼ رسِّ

ركو افـبل   َـّ ، ؾؼول:  هذا افقاجى sوفؼد ذ افؼظلَّ

شَوُكوُكوا ِظَباَد اهلل إِْخَواًكا»
(1)

ؾؽلن إخقة اإليامكقي ُتؽسى ، 

                                                           
، 2559، 2558(، ومسؾؿ )6076، 6066، 6065، 6064افبخوري )أخرجف  (1)

2563 ،2564). 



   

 
00 

 

ةِ أهَؾفو حمبًي ورمحًي وككًة ومقدًة ـوفتل   افـسى! ٕخقَّ

حـقـًو إػ إخقاكف افذيـ مل  sاشتشعر كبق ـو وٕمٍر مو 

أكا قد َوِدْدُت َلْو »َيَرهؿ، وٓ رأوه ممـ شقليت بعده، ؾؼول: 

ش...رأيـا إخواكـا
(1)

. 

وهمٓر اإلخقان افذيـ ارتبطقا بنخقاهنؿ افذيـ شبؼقهؿ 

بنيامن يستشعرون كػس افرابطي ؾنذا هؿ يؾفجقن بام حؽوه اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ظـفؿ: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   پ پ  ڀ 

 .[10]احلؼ: ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  ٹ 

خ افؽريؿ -وٓ حتسـب أن ادتآخغ ظذ ؿوظدة اإليامن  -أهيو ٕا

ؼطع حبؾ مقدهتؿ، وإن اختؾػً هبؿ شبٌؾ ذم  ػصؾ أخقهتؿ أو ـي ـت

ـتؼض ظؼد مقدهتؿ، وإن دخؾ بعُض  ـورَ افدكقو، أو ي خرة! فؿ اف  ذم ٔا

                                                           
 (،12607(، رؿـؿ )12579(، وأخرجـف أمحـد رؿـؿ )249أخرجف مسؾؿ ) (1)

 ش.أٌ فؼقً إخقاٌ وددُت »وهق بؾػظ 



 

 
01 

ذم أخرة ـام وهق يامن! مو بؼل اإل ظؼد افتآخل بوٍق 

 هق ذم إوػ!

ما جمادلُة أحِدكم لصاحبه يف احلقِّ يؽون »ؾػل احلديٌ 

م يف إخواهنم الذين له له يف الدكقا أصدَّ جمادلًة  من ادممـني لرِّبِّ

يؼولون: ربـا! إخواكـا كاكوا ُيصؾُّون معـا،  ؿول: ُأدخؾوا الـار،

ون معـا، فلدخويصومون معـ فم الـار! فقؼول: ؾتا، وَيـُحجُّ

شاذهبوا فلخرجوا من ظرفتم!
(1)

. 

حتك جيتؿعقا بنخقاهنؿ ؾال يرضقن وٓ يؼر  هلؿ ؿراٌر 

 .ذم خر دار

                                                           
-8/112(، وافـسوئل )2598(، وافسمذي )11898أخرجف أمحد رؿؿ ) (1)

ـ موجف )113  .(60(، واب
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 اأُلُخىَُّة ُحةٌّ ووالء

إذا ـوكً إخقة تؼقم ظذ ؿوظدة اإليامن ؾنن ظؿقد 

!  ؾسطوضفو احلى 

 خقةُ يؾ واخلر افػضقؾ افذي يمتوه اإلومو إجر اجلز

 ذم اهلل إٓ بػضؾ احلى ذم اهلل!

ؾَّ إٓ سبعي افذيـ يظؾفؿ اهلُل ذم طؾِّف يقم ٓ طـ افؾؿ

قا ظؾقه» طؾف: شرجالن حتابَّا يف اهلل، اجتؿعا ظؾقه وتػرَّ
(1)

. 

ادتحابُّون يف جاليل هلم مـابُر من »وذم احلديٌ افؼدد: 

شكوٍر َيغبطفم الـبقون والشفداء
(2)

. 

فغ غ ؾحسى، بؾ ادتبوذذ ادتحوبِّ وفقس افثقاب ؿوًسا ظ
                                                           

 .(1031، ومسؾؿ )(6806، 1423، 660افبخوري)أخرجف  (1)

 .(2390(، وافسمذي )22080أخرجف أمحد رؿؿ ) (2)
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حؼَّْت »أيًضو:  وادتقاصؾغ ادتـوسيـ، وذم احلديٌ افؼدد

ْت حمبَّتي ، حمبَّتي لؾؿتحابِّني يفَّ  وحؼَّت  ،ين يفَّ لؾؿتزاوروحؼَّ

شنيدتواصؾايفَّ لؾؿتصافني حمبَّتي 
(1)

. 

بؾ إن إجر يبؾغ مو هق أظظؿ مـ ذفؽ: إذ يؼقل كبق ـو 

s :« مهحتابَّ رجالن يف اهلل تما  اعاىل إَّلَّ كان أفضَؾفام أصدُّ

شهبُحبًّا لصاح
(2)

. 

أهؾقـو، ـ ى  إفقـو مإخقاُكـو أح»ورحؿ اهلل احلسـ إذ يؼقل: 

شٕن أهؾقـو يذـروكو افدكقو، وإخقاكـو يذـروكو أخرة
(3)

. 

وافقفد ؾتـٌي ذم افديـ ؾؼد يتزأ إهؾ وادول  وٕن بعض

كة اإلكسون مـ ذفؽ وادقآة  ـؾِّف أو بعضف، وتبؼك ادحبُي واـف

 ٕهؾ ادحبي ذم اهلل.

                                                           
 .(170-4/169(، واحلوـؿ )22002أخرجف أمحد رؿؿ ) (1)

 (،2166(، أبق داود افطقوفز )544أخرجف افبخوري ذم إدب ادػرد ) (2)

 .(175(، وافبقفؼل ذم أداب )4/189واحلوـؿ )

 .(2/367ؿقت افؼؾقب، ٕيب ضوفى ادؽل ) (3)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ؿول تعوػ: 

پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  

 ﴾ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 . [1]ادؿتحـي:

 sجور رجؾ إػ افـبل »ً: ؿوف ’وظـ ظوئشي 

وإكؽ إيلَّ مـ كػز،  ٕحى  إكؽ واهلل ؾؼول: يو رشقل اهلل! 

إيلَّ مـ أهع، وَأحى  إيل مـ وفدي، وإٌ ٕـقن ذم  حى  ٕ

رك ؾام أصزُ لذافبقً ؾ  ـرُت حتك آتَِقَؽ ؾلكظر إفقؽ، وإذا ذ ـُ

ًَ اجلـيمقيت وم ًُ أكؽ إذا دخؾ ًَ مع افـبقغ، قَتَؽ ظرؾ  ُرؾِْع

ًُ أن ٓ َأراك إذا وإٌ ًُ اجلـَي خشق شدخؾ
(1)

. 

                                                           
وشط (1) (، 1/53(، وذم ادعجؿ افصغر )1/152) أخرجف افطزٌا ذم ادعجؿ ٕا

وفقور )  .(4/239وأبق كعقؿ ذم حؾقي ٕا
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مـ  sبوفرشقل  وفق ـون ـؾ  مو يربط هذا افرجؾ

، ؾذفؽ يـتفل بوكتفور افدكقو: إذ ٓ تؽؾقػ معوٌ ادحبي ضوظتف

ذم اجلـي... وفؽـ ذم ؿؾى هذا افرجؾ ظوضػي وصقق فرشقفف 

s.وذفؽ ٓ يـؼطع وٓ يزول بوكتفور افتؽؾقػ ، 

وهق  sرجؾ مـ إكصور إػ افـبل ور ج: وذم روايي

ؿول:  !؟حمزوًكا يا فالن مايل أراك»: sافـبل  حمزون، ؾؼول فف

؟ ؿول: كحـ كغدو ما هوؾؽرُت ؾقف ؾؼول:  يو كبلَّ اهلل ررٌ 

وجفؽ، وكجوفسؽ، وؽًدا ُترَؾُع مع ذم ظؾقؽ وكروح، كـظر 

جزيُؾ توه ؾل ،صقًئو sافـبقغ ؾال َكِصُؾ إفقؽ. ؾؾؿ َيُردَّ افـبل  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿هبذه أيي: 

ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ؿول: ؾبعٌ إفقف افـبل  [69]افـسور:﴾ڈ ژ  ژ

s  ُه َ َؾَبؼَّ
(1)

. 

                                                           
 .(7/213أخرجف ابـ جرير ذم تػسره ) (1)
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ؾتلمؾ مو َيشغؾ ؿؾَى افصحويب بعد دخقفف اجلـي وؾقزه 

حمبي ؿؾبقي إهنو ! sيشغؾف ظدم رؤيتف فؾرشقل إكام بـعقؿفو، 

قوصي... تؾؽ افعوضػي افتل دمعؾ افصحوبَي ظظقؿي، وظوضػي صودؿي ج

ام يشتوؿقن فرؤيتف  ـ  شتوق بعُضفؿ إػ ي sرضقان اهلل ظؾقفؿ

رؤيي بعض... تؾؽ افعوضػي افتل دمعؾ رجاًل ظظقاًم ـعؿر بـ 

َيذـر بعض أصحوبف ذم افؾقؾ وَيشتوق فرؤيوه  ÷اخلطوب 

 ؾؼوه.وفؼوِئِف َؾَقُعد  افسوظوِت إػ افصبوح ؾنذا أصبح اكطؾؼ فق

ُر إَخ مـ  ÷أن ظؿر بـ اخلطوب »ذم إثر:  ـُ ـون َيذ

إخقاكف بوفؾقؾ، ؾقؼقل: مو أضقَفـَفو مـ فقؾي، ؾنذا صذَّ افغداَة 

شَؼفُ قف، ؾنذا فؼقف افتزَمُف أو اظتـؽدا إف
(1)

. 

َخ يشتوق إػ أخقف  ،كعؿ  وافصوحَى تؾؽ افعوضػُي افتل دمعُؾ ٕا

ـ    ! ُيػوِرْؿُف ذم حقوة وٓ مقتحتك يقدَّ فق مل، إػ صوحبفحي

                                                           
 .(642أخرجف أمحد ذم افزهد ) (1)
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 نيتي يف التأخي
 

ُة ظؿؾ جؾقؾ ُتعظؿف كقُي ادتآخغ ذم اهلل، وإكام  إخقَّ

 إظامل بوفـقوت!

تعؾَّؿقا افـقي: ؾنهنو أبؾُغ مـ »وؿول حيقك بـ أيب ـثر: 

شافعؿؾ
(1)

ِف، ؾنن  ظبًدارحؿ اهلُل »احلسـ: وؿول  ، وؿَّػ ظـد مَهِّ

شَأمسؽفغر اهلل وإن ـون  ،مه ـون هلل 
(2)

. 

هذه كقوت ضقبوت مبورـوت دمؿع ؾضوئؾ ومصوفح و

ورجو ثقاَبـفو ذم  ،دكققيًي مـ كقاهو حصؾ فف خُرهو ذم افدكقو

 أخرة!

                                                           
 (.3/70حؾقي إوفقور )أخرجف أبق كعقؿ  (1)

 (.17 -11/16أخرجف افبقفؼل ذم صعى اإليامن ) (2)
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 رثً سجحبَه:  َتىي ثُإُخىَّتً ايتثبَل ؤيرؤؤواًل: 

ـقايو فقستحرضهو مع إخقاكف وأحبوبف  ؾ أٍخ كػسف هبذه اف خيوضىـ 

ـػ ، [10]احلجرات: ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ﴿ؿول: سف وهق افذي ؾقؼقل ف

شوكوكوا ظباد اهلل إخواًكا»: الذي قال sوأؿتدي بـبل 
(1)

. 

ًٍب: ؤَتىي ث  ُإُخىَّتً ثىاَة اَخرح:ثبَ

ُل ذلك: :يٌ ظَ ُمـقَّ  وثقاُب أخرة أكقاعٌ  افتـعُؿ بظؾ اهلل  َأوَّ

 ظقن!ػزقومي! آمـًو مطؿئـًو: إذ افـوس ييقم ٓ طؾ إٓ طؾف يقم افؼ

أن يرزؿـل اهلُل حمبتف افتل وجبً فؾؿتحوبِّغ ؾقف  وثاكقه:

 وادتقاِصؾِغ ادتبوذفِغ ادتزاوِريـ ؾقف تعوػ!

ًئو  وثالثه: أن أـقن ظذ مـوبَر مـ كقٍر يقم افؼقومي، ُمتبقِّ

ًٓ َيغبطـل ظؾقف إكبقوُر وافشفدار!  مـ اجلـي مـز

 ذٌٍُخ ّّ انذٍَب:ب: ؤَتىي تحمٍك يصبنح األخىَّح انـًثبنث

ُق حالوة اإليامن  أولُـفا:وهل مصوفُح ـثرٌة متعددٌة:  تذو 

                                                           
 .(2558سؾؿ )(، وم6065افبخوري )أخرجف  (1)
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َّٓ هلل.  بلن ُأِحىَّ ادرَر ٓ ُأِحب ُف إ

أوثُؼ ظرى »إـامُل ذائع افديـ واإليامن: إذ  وثاكقفا:

شوافبغض ذم اهلل اإليامن: احلى ذم اهلل
(1)

وَمـ َأَحىَّ ذم اهلل »، 

شؾؼد اشتؽؿؾ اإليامنَ  ، ومـع هللوأبغض ذم اهلل، وأظطك هلل
(2)

! 

ـ إػ إخقٌا مـ أهؾ اإلشالم ببذل اخلر ن أُحِس أَ  وثالثفا:

رهبؿ، وتقسر أمقرهؿ. ـ  ٍِ ذى ظـفؿ، وتػري  هلؿ، وـػِّ افؼ وٕا

 افتؿؽغ أن أشعك مع إخقٌا مـ أهؾ اإلشالم إػ ورابعفا:

قًة إخهلذا افديـ افعظقؿ، بجؿع ـؾؿتـو، وتقحقد صػقؾـو 

ـو. د أمت ـو وكقحِّ ٓ مػسؿغ، حتك كؼقؿ دـي ٓ خمتؾػغ و  ممتؾػغ، 

أن أظؿؾ ظذ اـتشوف ظققيب مـ خالل  وخامسفا:

ظققن إخقاٌ: فقـصحقٌ ؾلكتصح، ويلمروٌ بودعروف 

 ؾلأمتر! وذم هذا صد  أزري وتؼقيي ظزمل.
                                                           

(، وافطقوفز ذم 393أخرجف ادروزي ذم تعظقؿ ؿدر افصالة رؿؿ )( 1)

 (.783مسـده رؿؿ )

 (.335أخرجف وـقع ذم افزهد )( 2)
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 أن اشتعغ بنخقاٌ ظذ دؾع افغربي وختػقػ وشادشفا:

 بدأ اإلشالُم غريًبا، وشقعود: »ؾبل وؿؾقهبؿ: إذ ؿدأثرهو ظذ ؿ

ش!غريًبا، فطوبى لؾغرباءكام بدأ 
(1)

، ودؾع افغربي يؽقن بنؿومي 

 افديـ، وإحقور افسـي، وٓ يؽقن ـالمهو إٓ بوفتآخل.

ذم إيامٌ بغ إخقاٌ: إذ  أن أحػظ ديـل وأزيد وشابعفا:

شوهو من اَّلثـني أبعُد  مع الواحدِ  الشقطانُ »
(2)

 ام يلكُل نكِّ ف»، و 

شالؼاصقةِ  ئُب الذِّ 
(3)

مـ افقحدة،  افصوفُح خرٌ  ، وافصوحُى 

 مـ صوحى افسقر. خرٌ  وافقحدةُ 

                                                           
 (.145مسؾؿ )أخرجف  (1)

سوئل ذم افؽزى )177أخرجف أمحد رؿؿ ) (2) ـ موجي )9219(، واـف  (.2363(، واب

(، وافـسوئل 547اود )(، وأبق د27514، 21710أخرجف أمحد رؿؿ ) (3)

(2/106-107.) 
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 شروط التأخي 
 

تقرث أصحوهبو كعقؿ افدكقو وجـي  ،افتآخل ظبودة جؾقؾي

وتػسد  ،ظبودة هلو ذوط تصح بقجقدهو أخرة، وـؾ  

 دة:هذه افعبو بغقوهبو، وؾقام يع ذوط

 : اإلخالص هلل تعبّْ:ؤواًل

 ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں  ں ﴿ :ؿول تعوػ

ـي:  .[5]افبق

، ؿول فو هق إخالص افديـ هللظبودة وروُح  ـؾِّ  ِس  ؾَ 

 .[3]افزمر:﴾ڎ ڎ  ڈ  ڈژ    ﴿تعوػ: 

ة ظذ اهلل ثقاهبو دون ؽره! وهل ظبودة يرجك ؾوٕخقَّ 

 مـ اهلل ؿبقهلو دون شقاه!

هل لك » فؾرجؾ افذي زار أخوه ذم ؿريتف: ُؽ َؿؾَ ـوؿد ؿول اف
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، قال: فنين  يف اهلل هُ ؟ قال: َّل، غر أين أحببتُ اترِّبُّ  ظؾقه من كعؿة

شفقه هُ كام أحببتَ  كاهلل إلقك بلن اهلل قد أحبَّ  رشوُل 
(1)

. 

ـوذم اإلخالَص  خقة ضؾُى  وي  ،افدكقو افتل يؿؾؽفو أخقك ذم ٕا

صؾ ذم افتآخل أن يؽقن حمبيً  بال ؽرض مـ أؽراض افدكقو،  هلل بؾ ٕا

 وإيثور اخلر فؾغر! ،هلل وذم اهلل ٌؾ وتقاُص  ٌل وذُ بَ ؾوفتآخل تَ 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ﴿ :ؿول تعوػ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ  

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ىئ ی  یی ی  جئ  

 .[9]احلؼ:﴾حئ  مئ  ىئ  يئ  جب

أن حيى  :إن مـ اإليامن» :÷وؿد ؿول ابـ مسعقد 

وه، ؿريى، وٓ مول أظطوه إيَّ  فقس بقـفام كسٌى  افرجَؾ  افرجُؾ 

شإٓ هلل  وٓ حمبيَ 
(2)

. 

ًَ خر اإلخقان مـ إذا » وؿول إحـػ بـ ؿقس:  اشتغـق

                                                           
 .(2567مسؾؿ )أخرجف ( 1)

 (.15أخرجف ابـ أيب افدكقو ذم اإلخقان )( 2)



 

 
13 

 ًَ  إفقف مل يـؼصؽ مـفو، وإن ظثرَت  ظـف مل يزدك ذم ادقدة، وإن احتج

دك ًَ و، ظضَّ شرؾدك إػ مموكتف إن احتج
(1)

. 

ًٍب: ؤٌ تكىٌ األخىح ثني ؤهم ا  إلًٌبٌ:ثبَ

وفق  ،ٓ يؽقن بحول مسؾؿ وؽر ؾوفتآخل بغ مسؾؿٍ 

ًٍ  ، أو بغ أخٍ ووفدهِ  وافدٍ ـون بغ   وأخقف ذم افـسى، أو بغ أخ

 !يظذ ؽر ادؾَّ إذا ـوكً وأختفو 

ڱ  ڱ ں  ں   ﴿ :وؿد ؿول اهلل تعوػ

ٱ  ٻ  ﴿ :وؿول تعوػ ،[67]افزخرف: ﴾ڻ  ڻ  ڻ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ٺ

 .[22]ادجودفي:﴾ٿٹ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ وؿقفف تعوػ:

پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ 

                                                           
 (.7/321أخرجف أبق بؽر افديـقري ذم ادجوفسي وجقاهر افعؾؿ ) (1)
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 .[51]ادوئدة: ﴾ٹ ٹ ڤ

َّل » و:مرؾقظً  ÷وذم احلديٌ ظـ أيب شعقد اخلدري 

شا وَّل يلكل ضعامك إَّل تؼيإَّل مممـً  ْب تصاحِ 
(1)

. 

ظذ الرجل » ؿول: sأن افـبل  ÷وظـ أيب هريرة 

شخاللـكم من يُ فؾقـظر أحُد  هِ قؾِ خؾ دينِ 
(2)

. 

ديؼ ؿد جعؾ اهلل ذم افصَّ » :‘وؿول افؼوشؿ بـ حمؿد 

شاددبرة حؿِ و مـ افرَّ ظقًض  ورِّ افبَ 
(3)

. 

! وؿد ؿول مسؾؿٍ  وؽرِ  بغ مسؾؿٍ  بؾ ـقػ تليت حمبيٌ 

!شاهللَ ىَّ َح و ؾنكام أَ حً ـ صوفرجاًل  ىَّ َح ـ أَ مَ » :‘مؽحقل 
(4)

. 

 حمبي اهلل وحمبي أظدار اهلل؟! ؾفؾ تستقي أم هؾ دمتؿع

 ٌض غِ بْ ومُ  ىر حِ ـإٓ وفف مُ  مو أحدٌ » :‘ ؿول افشوؾعل

                                                           
 (.2395، وافسمذي )(4832أبق داود )أخرجف  (1)

 (.2378، وافسمذي )(4833أبق داود )أخرجف  (2)

 .(3/99)ٓبـ ؿتقبي إخبور ظققن  (3)

 .(5/180حؾقي إوفقور )أخرجف أبق كعقؿ ذم  (4)
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شمع أهؾ ضوظي اهلل بد مـ ذفؽ ؾؾقؽـ ادررُ  ؾنن ـون ٓ
(1)

. 

 ثبنثـًب: اتِـّجبع انكتبة آُّزل وانُجً آّرسم:

بـك ظذ ضوظي اهلل، وآشتؼومي ظذ إن احلى ذم اهلل إكام يُ 

 وهلذا جور ذم احلديٌ ظـ رشقل اهلل : sشـي رشقل اهلل 

s: « ... َّشا ظؾقهقَ ا ظؾقه وتػرَّ عَ ا يف اهلل اجتؿَ ورجالن حتاب
(2)

. 

ٓ يتـوصحون ذم اهلل، وٓ  غِ بغ متحوبَّ  ةٌ خقَّ أ ؾال تستؼقؿُ 

يتآمران بودعروف إذا ترـوه، وٓ يتـوهقون ظـ ادـؽر إذا 

 اهلل ظز وجل او يف اثـان يف ما توادَّ و» ارتؽبوه! وذم احلديٌ:

ق بقـفام إَّل بذكب  شامُه أحُد  هُ ثُ حدِ ـيُ اإلشالم فقػرِّ
(3)

. 

أو ـون بغ  ،أو ؽره إخِ  و بحؼِّ ؼً وربام ـون افذكى متعؾِّ 

ـُ  ،فِ وربِّ  افعبدِ   !اِت دَّ قَ فؾؿَ  يٌ بَ هَ ذْ ومَ  ذم افعالؿوِت  ذفؽ صممٌ  ؾ  و
                                                           

 .(4/99حؾقي إوفقور )أخرجف أبق كعقؿ ذم  (1)

 (.1031(، ومسؾؿ )1453، 660افبخوري )أخرجف  (2)

، ÷ مـ حديٌ أكس( 401)افبخوري ذم إدب ادػرد أخرجف  (3)

  ؾقط.ظـ رجؾ مـ بـل َش  (20689رؿؿ ) أمحدأخرجف و
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أن يؽقن  :ومن فؼه اَّلتباع يف احلب والتآخي يف اهلل

ذم ادحبي يذهى ببفوئفو، وٓ  ؾال ؾتقرَ  ،ؿقزان آظتدالب

 حقؾفو ظـ مؼصقدهو!ـيُ  إؾراطَ 

 ٓ احلى مع اهلل! ،إذ ادؼصقد احلى ذم اهلل

ذم مقزان آظتدال ذم افتآخل وادحبي بغ  ÷ؿول ظؿر 

و، ؿول: ػً ؾَ تَ  َؽ غُض وٓ بُ  ،وػً ؾَ ـَ  َؽ ب  ٓ يؽـ ُح  يو أشؾؿُ » افرجول:

 ًُ  ؟!: وـقػ ذاكؿؾ

ًَ ؿول: إذا أَ  بقر حيبف، وإذا  افصبل   ُػ ؾَ ؽْ يَ ـام  ْػ ؾَ ؽْ ؾال تَ  حبب

ًَ أَ  شؾَِؽ هُت أو  بَؽ صوحِ  تؾَػ و حتى أن تُ بغًض  ـْ غَض بؾال ت بغض
(1)

. 

و مو ظسك أن حبقبؽ هقكً  حبْى أَ »ؿول:  ÷وظـ ظع 

يؽقن  و مو ظسك أنبغقضؽ هقكً  بغْض أو مو، ويؽقن بغقضؽ يقمً 

شو موؽ يقمً حبقبَ 
(2)

 . 

                                                           
صعى اإليامن (، وافبقفؼل ذم 1320أخرجف افبخوري ذم إدب ادػرد ) (1)

(10/112). 

(، وافبقفؼل ذم صعى اإليامن 1321أخرجف افبخوري ذم إدب ادػرد ) (2)

(10/109). 
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 راثًعب: ؤٌ ٌكىٌ انتأخً ثني رجهني ؤو ايرؤتني:

 ٌؾ وذفؽ دو هق معؾقم مـ أن افتآخل ذم اهلل تقاُص 

ك إٓ بغ اجلـس افقاحد مـ تهذا ٓ يتلو ،وتزاورٌ  وتبوذٌل 

 مرت افـسور بوحلجوب وتركِ وؿد أُ  ،افرجول أو افـسور

مر افرجول بغض إبصور، وتؼقى آختالط بوفرجول، وؿد أُ 

 بعدي ما تركُت » :sعوػ ذم افؽالم وافسالم، وؿد ؿول اهلل ت

شظذ الرجال من الـساء أضَّ  فتـةً 
(1)

. 

فنن  ؛فاتؼوا الدكقا واتؼوا الـساء» وذم احلديٌ أخر:

شأول فتـة بـي إرسائقل كاكت يف الـساء
(2)

. 

وظؾقف ؾال ترد هذه ادحبي ومو يتبعفو مـ افتقاصؾ بغ 

وًك مـ ؽر تقاصؾ رجؾ وامرأة إٓ أن تؽقن م ـ حمورمف، ؾننـ 

 ادتؼغ. هؾفذا داخؾ ذم ظؿقم حمبي أوفقور اهلل افصوحلغ وظبود

                                                           
 (.2741، 2740(، ومسؾؿ )5096افبخوري )أخرجف ( 1)

 .(2742مسؾؿ )أخرجف  (2)
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 حقىق التأخي
 

إخــقة ظؼــد بــغ إحبــوب ؾقــف أخــذ وظطــور، وحــٌى 

 ووٓر، وتبودل وتبوذل، ومـ تؾؽ احلؼقق:

 : خذيخ اإلخىاٌ ثبنُفس:ؤواًل
 بـ اخلطوب ٕشؾؿ مقػ ظؿر ÷ؿول ظبد اهلل بـ ظؿر 

ـ  وًموٌإ أرى أمر ادممـغ يؾزمؽ فز ÷ ٓ يؾزمف أحًدا م

ـ  أصحوبؽ،ٓ  خيرج شػًرا إٓ وأًك معف، ؾلخزٌ ظـف، ؿول: مل يؽ

ؾ رواحؾـو، ويرحِّ ؾِّ أوػ افؼقم بوفظِّ  ؾ رحؾف وحده، ، وـون يرحِّ

ؾ حوفـو، وهق يرحؾ رحؾ  ويردمز: فوفؼد ؾرؽـو ذات فقؾي وؿد رحَّ

 بـوهلؿّ  افؾقُؾ ظؾقَؽ  ٓ يلخذُ 

ـُ   وأشـؾؿْ  عٍ كـوؾ ذيـَؽ  ـْ و

 

ـْ    ؿّ تَ واْظـ افؼؿـقَص  فُ َفـ واْفبََس

ؿقامَ  مِ خداو مْ دَ حتك خُتـ ٕا
(1)

 

 

                                                           
(، وذـره افذهبل ذم شر 8/340دمشؼ )أخرجف ابـ ظسوـر ذم توريخ ( 1)

 .(4/99أظالم افـبالر )
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 رهؿ! بخيدم مقافقف ويزهؿ ؿبؾ خدمي أصحوبف و ÷ؾعؿر 

ًُ  ‘وظـ جموهد  وأكـو ، ÷ابــ ظؿـر  ؿـول: صـحب

ؾؽون هق خيدمـل ،أريد أن أخدمف
(1)

. 

ل: ؿدم أبـق حمؿـد ادـروزي إػ وظـ مصعى بـ أمحد ؿو

ي، وــً أحى أن أصحَبف، ؾلتقتف واشتلذكتف ذم  بغداد يريد مؽَّ

افصحبي ؾؾؿ يلذن يل ذم تؾؽ افسـي، ثؿ ؿدم شــي ثوكقـي وثوفثـي 

ًُ ؾلتقتف ؾسؾَّ  ظؾقـف وشـلفتف ؾؼـول: أظـزم ظـذ ذط: يؽـقن  ؿ

ؾؼـول: ٓ  ،أكـً إمـر :ؾؼؾً ،أحدكو إمر ٓ خيوفػف أخر

ؾؼؾً:  ،ؾؼول: ؾال تعصـل ،وأوػ ـ  َش أكً، ؾؼؾً: أكً أَ بؾ 

ًُ  ،كعــؿ ر افطعــوم يــمثرٌ ؾــنذا ـمعــف، وـــون إذا حضــ ؾخرجــ

لر ؿـول: أمل أذط ظؾقـؽ أن ٓ خُتـوفػـل؟ ؾؽـون ـظورضتف بش

 ًُ ر. هذا دأبـو حتك كدم  ظذ صحبتف دو ُيؾحؼ كػسف مـ افرضَّ

ؼول يل: يو ؾلصوبـو ذم بعض إيوم مطر صديد وكحـ كسر، ؾ

                                                           
(، وابـ أيب افدكقو ذم مؽورم 3/285أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 1)

 .(318إخالق )
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أبو أمحد اضؾى ادقؾ
(1)

. ثؿ ؿول يل: اؿعد ذم أصؾف ؾلؿعدٌ ذم أصؾف 

سور ؿد دمؾؾ وهق ؿوئؿ ؿد حـو ظعَّ  ،وجعؾ يديف ظذ ادقؾ ، وظؾقفـ 

 ًُ ؼ كػسف مــ حؾأٌ مل أخرج معف دو يُ  بف ُيظؾـل مـ ادطر حتك متـق

ظؾقفرمحة اهلل  افرضر. ؾؾؿ يزل هذا دأبف حتك دخؾ مؽي
(2)

. 

ـون ـثر مـ افسؾػ يشـسط »:  ‘ وؿول ابـ رجى

 :مــفؿ ،ظذ أصحوبف ذم افسػر أن خيدمفؿ اؽتـوًمو ٕجر ذفؽ

 اجتفودمهـومـع  ،وظؿرو بـ ظتبي بـ ؾرؿد ،ؿقسظبد ظومر بـ 

يشـسط  بـ أدهـؿ، وـذفؽ ـون إبراهقؿ أكػسفامذم  افعبودةذم 

ذانظذ أصحوبف ذم افسػر اخلدمي وإ
(3)

. 

ًٍب: اإل  كراو ثبنطعبو: ثبَ
 ﴾ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿ :ؿول تعوػ

 .[9]اإلكسون: 
                                                           

 كبـاضؾى ادقؾ: اذهى إػ أؿرب مقؾ. وادقؾ هق: حجر ؿوئؿ يُ ( 1)

سوؾي، وبغ وإدراك اد ،فالهتدار بف –وٓ شقام ذم ضريؼ مؽي –فؾؿسوؾر

 ـؾ مقؾ وآخر مؼدار مدى افبك.

 .(2/332) ٓبـ اجلقزي صػي افصػقة( 2)

 (.232)صٓبـ رجى( فطوئػ ادعورف 3)
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عــً حتــك فــق أن افــدكقو ُ  »: ‘ؿــول اإلمــوم أمحــد و

مسـؾؿ ؾقضـعفو ذم ؾـؿ  ؤٌ مـراتؽقن ذم مؼدار فؼؿي ثؿ أخـذهو 

شسًؾومأخقف ادسؾؿ دو ـون 
(1)

  

و مــ إٌ ٕفؼؿ افؾؼؿي أًخ »: ‘ افداراٌوؿول شؾقامن 

شد ضعؿفو ذم حؾؼلإخقاٌ ؾلج
(2)

. 

ـون أبق جعػـر حمؿـد بــ »وظـ محود بـ أيب حـقػي ؿول: 

 عي ؾقعطقفؿ افطعوم افطقـى،  ظع يدظق كػًرا مـ إخقاكف ـؾَّ 

شفحقن إػ ادسجد مـ مـزفورهؿ، ويرؿِّ جُي بفؿ وويطقِّ 
(3)

. 

ـود أيب ظـ يزيد ـب  ـول: زي ً ظـذ ظبـد افـرمحـ»ؿ ـو دخؾـ ـ  م بـ

ٓ حدـث فقذ ؿط   أيب ـ وأضعؿـل ضعوًموإ ٌ حس شضقًبو ل بحدي
(4)

. 

يصــع اخلبـقص وافطعـوم خقثؿي وظـ إظؿش ؿول: ـون 

 ،صـتفقفأمـو  ،ـؾـقا»ويدظقكو معف ويؼقل:  ؾقدظق إبراهقؿافطقى 

                                                           
ـ مػؾح )( 1) ٓب ٔداب افؼظقي،  ـبالر فؾذهبل )2/251ا  .(11/303(، وشر أظالم اف

 (.2/376ؿقت افؼؾقب، ٓيب ضوفى ادؽل )( 2)

 (.314ورم إخالق )مؽو ذم قأخرجف ابـ أيب افدك( 3)

 (.207) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم ( 4)



    

 
22 

شمو أصـعف إٓ فؽؿ!
(1)

 

افشـوة يـذبح يو أبـو شـعقد افرجـؾ »وؿول رجؾ فؾحسـ: 

 ؟وفئـؽيـضجفو ويدظق ظؾقفو كػًرا مـ إخقاكـف، ؿـول: وأيــ أ

شذهى أوفئؽ
(2)

.  

 ثبنثـًب: لضبء انحىائج ثبأليىال:

ةفؼد ؿول اهلل تعوػ ظـ     ېئ﴿: ~افصحوبي  أخقَّ

ؾؽــوكقا يؼــدمقن ، [9]احلؼــ: ﴾ ېئ  ىئ  ىئ ىئ ی  یی

وكقا أحقَج  ،إخقاهنؿ ظذ أكػسفؿ  إػ ادول مـفؿ! وفقـ 

؟ادـؽـدر ظـام بؼـل  ؿقؾ دحؿد بـ وؿد  ؿـول:  ممـو ُيسـتؾذ 

شظذ اإلخقاناإلؾضول »
(3)

 

صـؽقت إػ حمؿـد بــ ظـع »وظـ احلسـ بـ ـثر ؿـول: 

ــو  ،احلوجــي وجػــور إخــقاٌ ــئس إخ أخ يرظــوك ؽـقًّ ؾؼــول: ب
                                                           

 (.210) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم ( 1)

 (.204) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم  (2)

 .(174) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم  (3)
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ويؼطعــؽ ؾؼــًرا، ثــؿ أمــر ؽالمــف ؾــلخرج ـقًســو ؾقــف شــبعامئي 

شت ؾلظؾؿـلددرهؿ، ؾؼول: اشتـػؼ هذه، ؾنن كػ
(1)

. 

ى ذم ادسـجد ؾـنذا رأ سوـون خقثؿي جيعؾ سًرا ؾـقجؾ

سةظسض ؾلظطوه ا مـ أصحوبف ذم ثقوب رثي رجاًل 
(2)

. 

ر أكف ؿول فـبعض إخقاكـف: يـو خِّ وظـ مطرف بـ افش

اـتبفو فؽـ حوجي ؾال تؽؾؿـل و إيلَّ ؾالن إذا ـوكً فؽ  أبو

ؾـنٌ أــره أن أرى ذم وجفـؽ  :ثؿ ارؾعفـو إيلَّ  ذم رؿعي إيلَّ 

افسمال!  ذلَّ 
(3)

 

 َمَعـْؽ  كعَ ْسـيَ  ـْ مَ  ونِ َس ْح و اإلِ َخ أَ  إنَّ 
 

 
 

 

 ْؽ َعــــقـػَ فِ  فُ َســــػْ كَ  ر  ـُضــــيَ  ـْ َمــــوَ 
 

 ْؽ ظَ دَّ َصـــ ونِ َمـــافزَّ  ُى ْيـــا رَ ذَ إِ  ـْ َمـــوَ 
 

 

 

ــــ ــــ ًَ تَّ َص ــــف  فُ ؾَ ؿْ َص ــــفقجؿَ ؾق  ْؽ َع
 

                                                           
 .(179) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم  (1)

 .(224) اإلخقانقو ذم أخرجف ابـ أيب افدك (2)

 .(2/210أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 3)
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ـ صـدتُ ؿ»وؿول رجؾ إلبراهقؿ بـ أدهؿ:  ؽ يـو أبـو إشـحؼ مـ

صحبؽ ـقن بامفـؽ أَ  :إبـراهقؿ ؾؼول ،خراشونٕ  بـف  ؼَّ َحـظـذ أن ـأ

! افصوحُى  ؾـعؿَ  ،ؿد صدؿتـل :إبراهقؿ لؿو ،ـؽ، ؿول:ٓ م شأًك
(1)

 

 راثًعب: إدخبل انسرور عهى انمهىة:

 ، ؿـول ابــ حـزموافغـؿِّ  دؾع اهلـؿِّ  :ومـ أشبوب افسعودة

ؾفذا ؿعرؾتف، بٓ تـؼؾ إػ صديؼؽ مو يممل كػسف، وٓ يـتػع »: ‘

ٓ تؽتؿف مو يسترض بجفؾف ؾفذا ؾعؾ أهؾ راذل، و شافؼ ؾعؾ ٕا
(2)

. 

ادـممـ مــؽ َحظ  ؿول: فقؽـ  ‘قك بـ معوذ وظـ حي

ـ ُتػرحـفه، وإن مل رَّ ـؾال تض تـػعف: إن مل ثالًثو ف، وإن مل ؾـال تغؿَّ

فتذمَّ متدحف ؾال 
(3)

. 

 خبيًسب: انتعبوٌ وانتُبصر:

 ﴾کگگگگ﴿ :ؿول تعوػ
                                                           

 .(8/28أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور ) (1)

 .(47ٓبـ حزم )ص ،إخالق وافسر( 2)

 (.2/292صػي افصػقة، ٓبـ اجلقزي )( 3)
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  .[71]افتقبي: 

 .[10]احلجرات:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ ﴿وؿول تعوػ: 

ــــاكصـــ» sوؿـــول  ـــااًم أو مـر أخـــاك طال ؿـــوفقا:  ظؾوًم

رشقل اهلل، هذا كـكه مظؾقًمو، ؾؽقػ كـكه طودًو؟ ؿـول:  يو

شتلخذ فوق يديه
(1)

. 

فـف ذم ــؾ  اٍت قَ فـف وُمـ فصوحبف مقاؾٌؼ  ؾوفصوحى كوٌس 

 .أحقافف افطقبي

ــــنذا صــــوحبً ؾوصــــحى  ؾ

 ًَ   ٓ صوحبًو ؿقفف فؾقرٓ  إن ؿؾ
 

ــرم  ــوف وـ ــور وظػ  ذا حق

 ًَ  كعـؿ ؿـول كعـؿ وإذا ؿؾ
 

أؾضؾ؟ ذم افدكقو أي افعؿؾ  :‘ اشعود بـ شئؾ حمؿ

وحمودثي اإلخقان إذا اصطحبقا ظـذ  ،إصحوب يؿول: صحب

 .(2)شوافتؼقى افز
                                                           

 (.2444أخرجف افبخوري )( 1)

 .(50) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم ( 2)
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افرؾقؼ بؿـزفي افرؿعي ذم افثقب : »‘ ؿول إوزاظلو

شإذا مل تشبفف صوكتف
(1)

. 

ُ ؾوٕصؾ ذم إخ أكف َفـ  رة أخقـي، رسيـعُ ـافؼقـود ذم كصـ غِّ

 .قفاِض رَ إػ مَ  كطَ اخلُ 

ونادممـون » :احلديٌوذم   ؿل انأك مثل اجلـون، ـقِّ ـلَ  هقِـّ

شاشتـاخوإن أكخته اكؼاد،  إن قدته
(2)

. 

فـقؿن َّل  ، وَّل خـرَ مـللو ادـممن » :احلديٌ أيًضووذم 

شمن كػع الـاسالـاس  مل ، وخرُ لل  وَّل يُ يَ 
(3)

. 

 ظدة ظـد افبالر. ،اإلخقان زيـي ذم افرخور :وهلذا ؿقؾ

مـ  ع فؽ مع ادقدة افصوؾقي رأًيو حوزًمو  وؿول أظرايب:

 !ؾو ع فف مع ادقدة اخلوفصي ضوظي ٓزمي

                                                           
(، واخلطقى ذم اجلومع 13/468خرجف افبقفؼل ذم صعى اإليامن )أ( 1)

 .(2/235ٕخالق افراوي وآداب افسومع )

 (.171-12/170أخرجف افبقفؼل ذم صعى اإليامن )( 2)

وشط )( 3) ٌ ذم ٕا  (.11/316(، وافبقفؼل ذم صعى اإليامن )6/58أخرجف افطزا
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معفــو  ىدرَ إػ رتبــي ظوفقـي ٓ ُيـإخ ذم اهلل وهلـذا يرتػـع 

 ؟!أم صديؼ ،هؾ هق صؼقؼ

 ًَ  فُ وصـديؼَ  فُ صؼقؼَ  وإذا رأي
 

 ومِ َحــرْ أهيــام أخــق إَ  رِ دْ مل َتــ 
 

 وانتُبهً عٍ آُّكر: سبدًسب: انتُبصح واالئتًبر ثبّٓعروف

شلهفاكصح . وإذا اشتـصحك ..» :ذم احلديٌ
(1)

. 

ش...الـصقحةُ  الدينُ » :أيًضوثبً وؾقف 
(2)

.  

ٓ ظؾقـؽ أن تصــحى إٓ مـــ : »÷ؿـول ابـــ مســعقد 

شأظوكؽ ظذ ذـر اهلل
(3)

.  

ـ مــرآ»: ‘ ؿــول احلســـو ٓ إأخقــف  ةادــمم ن رأى ؾقــف مــو 

مف، وحوضف، وحػظفيعجبف  ده، وؿقَّ شذم افس وافعالكقي شدَّ
(4)

. 
                                                           

 .(2162أخرجف مسؾؿ )( 1)

 .(55أخرجف مسؾؿ )( 2)

 (.137أخرجف أبق داود ذم افزهد رؿؿ )( 3)

 (.55اإلخقان )أخرجف ابـ أيب افدكقو ذم ( 4)
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خر اإلخقان افذي يؼـقل »وظـ حيقك بـ أيب ـثر ؿول: 

اإلخــقان افــذي  وذ   ،ؿبــؾ أن كؿــقت َكُصــؿْ  تعــوَل  :فصــوحبف

شؿبؾ أن كؿقت وكؼْب  كلـْؾ  تعوَل  :يؼقل ٕخقف
(1)

. 

ًُ »: ‘ وؿول إوزاظل بالل بــ شـعد يؼـقل:  شؿع

ـؾـام  خر فؽ مـ أخٍ  مـ اهلل بحظؽِّ  كَ رَ َـّ أخ فؽ ـؾام فؼقؽ ذَ 

شوضع ذم ـػؽ ديـوًرا فُ فؼقتَ 
(2)

. 

يل مقؿـقن بــ مفـران  : ؿـولؿـول برؿـونوظـ جعػر بــ 

ؾـنن افرجـؾ ٓ  :ــرهيو جعػر! ؿـؾ يل ذم وجفـل مـو أَ : »‘

 شيـصح أخوه حتك يؼقل فف ذم وجفف مو يؽره
(3)

. 

جؾقس وصـوحى ٓ وـؾ أخ : »‘وؿول موفؽ بـ ديـور 

 شا ؾوكبذ ظـؽ صحبتفتستػقد مـف ذم ديـؽ خرً 
(4)

. 
                                                           

 (.3/71حؾقي إوفقور )أخرجف أبق كعقؿ ذم ( 1)

 (.5/225حؾقي إوفقور )أخرجف أبق كعقؿ ذم ( 2)

 .(4/86أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 3)

 .(6/248أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 4)
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 سبثًعب: انصفح وسرت انزَّالد وحفظ انعىراد:
 [85]احلجر:  ﴾ڭ  ڭ  ڭ ﴿ :ؿول اهلل تعوػ

ڭ  ڭ   ﴿ذم ؿقفـف تعـوػ:  ^ابـ ظبـوس ؿول 

شافرىض بغر ظتوب: »﴾ڭ
(1)

. 

ـ ظثرات اإلخقان :افػتقة»: ‘ ؿول افػضقؾ شافصػح ظ
(2)

. 

 وهلذا ؿقؾ:

ـُ إ ـــــذا  ـــــ ًَ ـْ ـُ ُ  ؾِّ ذم  ْٕ ـــــوعَ مُ  قرِ ـُمـــــا  وتًب
 

ْ  َؽ َؾـــقْ ؾِ َخ  ــــ َؼ ْؾــــتَ  مَل  فـُبــــوتِ عَ تُ  َٓ  يذِ افَّ
 

ـــؾَ  ـــنِ ؾَ  وكَ َخـــأَ  ْؾ ِصـــ وْ ًدا أَ واِحـــ ْش ِع  فُ كَّ
 

ـــــمُ  ـــــذَ  ُف ورِ َؼ ـــــ ٍى ْك ـــــكِ وَ جُم ًة وَ رَّ َم  فـُب
 

ـــــوَ  ـــــذَ  ـْ َم ـــــذِ ا افَّ ـــــىَض رْ ي ُت  وهُ ويَ جَ  َش
 

ــــَ  ـــاْ  كَػ ـــ رَ رْ دَ ـــتُ  نْ  أَ اًل بْ ُك ـُويِ عَ مَ  دَّ َع ـــ  فب
 

ْب ِمَراًرا َظَذ اْفَؼَذىإِ  فوؾ  ـُ  ًَ مَلْ َتْؼَ  َذا َأْك
 

ًَ َوأَ  ــ ــوِس َتْصــُػق َمَشــوِرُبفَطِؿْئ  ي  افـَّ
                                                            

 .(308-12/307أخرجف افبقفؼل ذم صعى اإليامن )( 1)
 (.46ص آداب افصحبي، فؾسؾؿل، )( 2)
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و بـال ظقـى ـًمـ ضؾـى أخـ»: ‘ وؿول ؿول افػضقؾ

شبؼل بال أخ
(1)

. 

مـــ حــؼ اإلخــقان أن إن »: ‘ وهلــذا ؿــول ادــووردي

ٕن مــ رام بريًئـو مــ اهلػـقات  :تغػر هػقهتؿ، وتسس زفتفؿ

ش، رام أمًرا معقًزا واؿسح وصًػو معجًزاافزٓتقاًم مـ شؾ
(2)

. 

ــً افســقئوُت  ــيً  احلســـوُت و معــدودةً  وهلــذا إذا ـوك  ؽوفب

 .وهى افـؼص فؾػضؾ

ـ ُؾ عْ ػِ افْ  ـِ ؽُ يَ  نْ ؾنِ   ًداواِحـ ورَ ي َشـذِ افَّ
 

 
 

ـــوفعَ ؾْ لَ ؾَ   ــــَ  نَ رْ ل رَسَ ِئـــافالَّ  فُ ــُ  رُ ثِ
 

 وقال بعضفم:

 ٍد اِحـوَ  ٍى كْ ذَ بِ ك تَ أَ  ُى قِ بَ ا احلْ ذَ إِ وَ 
 

  قعِ ػِ َص  ِػ فْ لَ بِ  فُ ـُ وِش حَمَ  ْت ورَ َج  
 

                                                           
(، و افبقفؼل ذم صعى 168أخرجف ابـ حبون ذم روضي افعؼالر )ص( 1)

 .(12/328اإليامن )

 (.178ص )فؾاموردي  ،( أدب افدكقو وافديـ2)
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ادـقدة أخـذ ظػـق  حؼـققمــ »ؿـول احلســ بــ وهـى: 

شواإلؽضور ظـ أي تؼصر ـون ،اإلخقان
(1)

. 

 عُ فؾـزٓت مقِضـ رُ ل ظــ اهلػـقات وافسـوتِ ـِوهذا ادغض

 .اإلخقان حمبيِ 

ـــأُ  ـــ ى  ِح ـــاإْلِ  ـَ ِم ـــ انِ قَ ْخ ـــقَ  ؾَّ ـُ  ايتِ م
 

 
 

  يِت ارَ َثـظَ  ـْ ظَ  ِف رْ افطَّ  ضِ قْ ِض ؽَ  ؾَّ ـُ وَ  
 

 .تحؼؼ افسقودةتوهبذا 

 فِ ِمــقْ ؿَ  ذِم  دٍ قِّ َســبِ  ل  بِــغَ افْ  َس قْ َفــ
 

 يِب وغَ تَ ــُـؿـاف فِ ِمـقْ ؿَ  دَ قِّ َش  َـّ ؽِ فَ  
 

 : انذعبُء ثَظْهر انغٍِت:ثبيُـًب

ظــ ومـ أظظؿ حؼقق اإلخقان افدظور هلـؿ بظفـر افغقـى، 

 مسـؾمٍ مـا مـن ظبـد » sاهلل  ، ؿـول: ؿـول رشـقل÷ أيب افدردار

شبؿثل ولك :ُك ؾَ ر الغقب إَّل قال ادَ فْ يدظو نأخقه بظَ 
(2)

. 

                                                           
 .(174فؾاموردي )ص( أدب افدكقو وافديـ 1)

 (.2732أخرجف مسؾؿ )( 2)
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يؼ  ــدِّ  إن دظــور إخ ٕخقــف ذم اهلل : »÷ؿــول افصِّ

شيستجوب
(1)

. 

فـف وهـق  رُ ػَ غْ قُ إن افعبد ادسؾؿ فَ : »÷وؿول أبق افدردار 

مــ افؾقـؾ ؾقتفجـد  قهـقػ ذفؽ؟ ؿول: يؼقم أخ :كوئؿ! ؾؼقؾ

شؾقف ؾقستجقى فف ٕخقفويدظق  ، ؾقستجقى ففؾقدظق اهلل
(2)

. 

شًـ  ÷ـون ٕيب افدردار »ؿوفً:  ’ظـ أم افدردار و

ًُ فـف ذم ذفـؽ، وثالثام ئي خؾقؾ ذم اهلل، يدظق هلـؿ ذم افصـالة، ؾؼؾـ

اهلل بف مؾؽغ  َؾ َـّ ؾؼول: إكف فقس رجؾ يدظق ٕخقف ذم افغقى، إٓ وَ 

شيل ادالئؽيؿثؾف، أؾال أرؽى أن تدظق بيؼقٓن: وفؽ 
(3)

. 

مــ  فؼـور إخـقاٌ أحـى  إيلَّ »وؿول مطرف بـ ظبـد اهلل: 

إخقاٌ يـدظقن يل بـدظقة ، وفؼور أهع! أهع يؼقفقن: أيب أيب 

شأرجق ؾقفو اخلر
(4)

. 

                                                           
 (.571افزهد )أخرجف أمحد ذم ( 1)

 (.412-12/411(، وافبقفؼل ذم صعى اإليامن، )748أخرجف أمحد ذم افزهد )( 2)

 .(189-47/188أخرجف ابـ ظسوـر ذم توريخ دمشؼ )( 3)

 (.1338) افزهدأخرجف أمحد ذم ( 4)
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مشـؽقر فـف،  ؿـوئؿٍ  ربَّ »ؿـول:  ‘ ظـ ـعى إحبـور

ون ذم اهلل، ؾؼوم بَّ وذفؽ أن افرجؾغ يتحو :كوئؿ مغػقر فف وربَّ 

ظؾقـف مــ  اهلل صالتف ودظوره، ؾؾـؿ يـردَّ  َؾَرِضَ و يصع، أحدمه

دظوئف صقًئو، ؾذـر أخوه ذفؽ ذم دظوئف مـ افؾقؾ، ؾؼول: يو رب 

شؾغػر اهلل فف وهق كوئؿ !ؽػر ففاأخل ؾالن 
(1)

. 

مـ إخقاكف ـؾ  ريدظق فستي كػ ‘ وـون اإلموم أمحد

شحًرا فقؾي
(2)

. 

تـوج بـئس افصـديؼ مــ حت»: ‘ وؿول حيقك بـ معوذ

أو  ،وأن تعقش معف بودـداراة ،ذـرٌ ذم دظوئؽا :أن تؼقل فف

 .شفف حتتوج أن تعتذر

 : االعتذال ّّ انحت ثني إفراط وتفرٌظ:تبسًعب

 :ؾؼول ،بنطفور احلى وإظالم ادحبقب بف sأمر افـبل 

 شهُ ـُّـبأكه ُيِ  هُ ِزْ ْخ أخاه فؾقُ  الرجُل  بَّ َح إذا أَ »
(3)

. 
                                                           

 .(6/31أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 1)

 (.11/227ؾذهبل )ف ،شر أظالم افـبالر ( 2)

(، وافـسوئل 5124(، أبق داود )542أخرجف افبخوري ذم إدب ادػرد ) (3)

 (.9963ذم افؽزى )
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 ؛هُ ْؿـؾِ عْ قُ ؾْ كم أخـاه يف اهلل فَ أحُد  بَّ َح إذا أَ » :وذم حديٌ آخر

 شةِ يف ادودَّ  ُت ثبِ ة وأَ ػِ لْ ى يف انأُ ؼَ بْ فنكه أَ 
(1)

. 

وٓ أن  ،ذم ادحبـي طَ رِ ْػـومع هذا ؾـال يـبغـل ٕحـد أن يُ 

طَ ػَ يُ   ؾقفو. رِّ

ـ ُح : »÷وؿول ظؿر  ٓ بُ ؾَ ـَ  َؽ ب  ٓ يؽ  شًػوؾَ تَ  َؽ غُض ًػو و
(2)

. 

أن يؽون  ىسظما  احبقبك هوكً َأْحبِب : »÷وؿول ظع 

مـا ظسـى أن يؽـون ا ضك يوًما ما، وأبغض بغقضـك هوًكـقبغ

 شحبقبك يوًما ما
(3)

.  

صـحقػي  –رار ادشـفقريـؼـأحد اف -محدونـون ٕيب »و

ـون يدظق هلؿ ذم ــؾ فقؾـي، وفو أشامر ثالثامئي مـ أصدؿوئف، ؾق

 ْج رِ ـْسـملَ ملْ تُ  محـدون،يو أبو  :ؾسـفؿ فقؾي ؾـوم، ؾؼقؾ فف ذم كقمف
                                                           

 (.337أخرجف وـقع ذم افزهد ) (1)

، وافبقفؼل ذم صعى اإليامن (1322افبخوري ذم إدب ادػرد )أخرجف ( 2)

(10/112). 

 .(1997أخرجف افسمذي ) (3)
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مصــوبقحؽ افؾقؾــي؟! ؿــول: ؾؼعــد ؾــلرسج، وأخــذ افصــحقػي 

شؾدظو فقاحد واحٍد حتك ؾرغ
(1)

. 

 .وظذ آظتدال ؿوئؿي صودؿيٍ  يٍ بحممـ  بدَّ  ؾال

ـــــــــــاَل ظَ  ـــــــــــ يُ َم  يِؼ دِ افصَّ

ــــــــحَمَ  ــــــــ يٌ بَّ  ْض رَ  َؽــــــــاَل بِ

ــــــــؾَ  ــــــــ َل ْف  وهبَ تِ  اْصــــــــاَل بِ

 

ــــــــظِ   ــــــــِؼ ؼِ حْ  افتَّ يِل وْ أُ  دَ ـْ  ق

ـــْدُق  ـــؾِ وافصَّ ـــو مُ قَف  ْض َسَ ْػ

ــــــــــــــــــــــــحَ ـمَ   ذم اهللِ يٌ ـبَّ

 

 : ؤداء حمىق آّسهًني انعبيخ:عبشًرا

 ،بسـبع s رشقل اهلل: أمركو ÷افزار بـ ظوزب ظـ 

ــو  ــبع: أمرك ـــ ش ــو ظ ــريضوهنوك ــودة اد ــوزة، بعق ــوع اجلـ  ،واتب

، وكك ادظؾـقم، أو ادؼسؿ وتشؿقً افعوضس، وإبرار افؼسؿ

ظــ أو  - ؿقاتقخوهنوكو ظـ افسالم،  إؾشوروإجوبي افداظل، و

وظــ ادقـورس، وظــ وفػضـي، ب ظــ ذبوفذهى، وب - ختتؿ

                                                           
 (.10/493ريخ بغداد )توأخرجف اخلطقى ذم ( 1)
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، وظـ فبس  ، وافديبوجاحلرير،  واإلشتزقافَؼزِّ
(1)

. 

: حـؼ ادسـؾؿ ظـذ ادسـؾؿ مرؾقًظـو ÷ أيب هريرةوظـ 

مخس: رد افسالم، وظقـودة ادـريض، واتبـوع اجلــوئز، وإجوبـي 

شافدظقة، وتشؿقً افعوضس
(2)

. 

ؿقؾ: ومو هـ  شدسؾؿ شًحؼ ادسؾؿ ظذ ا»وذم روايي: 

إذا فؼقتف ؾسؾؿ ظؾقف، وإذا دظوك. ؾلجبف، »يو رشقل اهلل؟ ؿول: 

ؿتف، شـوإذا اشتـصحؽ ؾوكصح فـف، وإذا ظطـس ؾحؿـد اهلل ؾ

شوإذا مرض ؾعده، وإذا موت ؾوتبعف
(3)

. 

ــ»مرؾقًظــو:  ÷وظـــف أيًضــو  ، ؾــنن افظـــ َـّ إيــوـؿ وافظَّ

تبوؽضـقا،  أـذب احلـديٌ، وٓ دمسسـقا، وٓ حتسسـقا، وٓ

شوـقكقا إخقاًكو
(4)

. 

ـٍ  ـْ َظـ سَّ ػَ كَ  ـْ مِ »مرؾقًظو:  ÷وظـف أيًضو  مــ  يَبـرْ ـُ  مـمم

                                                           
 (.2066(، ومسؾؿ )1239أخرجف افبخوري )( 1)

 (.2162(، ومسؾؿ )1240أخرجف افبخوري )( 2)

 (2162أخرجف مسؾؿ )( 3)

 (.2563(، ومسؾؿ )6064، 5143أخرجف افبخوري )( 4)
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رب يقم افؼقومـي، ومــ يسـ ربي مــ   رــرب افدكقو، كػس اهلل ظـفـ 

ظذ معس، يس اهلل ظؾقف ذم افـدكقو وأخـرة، ومــ شـس مسـؾاًم، 

هلل ذم افـدكقو شسه اهلل ذم افدكقو وأخرة، ومـ شس مسؾاًم، شسه ا

شوأخرة، واهلل ذم ظقن افعبد مو ـون افعبد ذم ظقن أخقف..
(1)

. 

 عشر: َتـَفـمُـُّذ اإلخىاٌ:حبدي 
 ـبَّ ـَح ـمَ  َوَجبْت : »فؼد ؿول اهلل تعوػ ذم احلدٌي افؼدد

ي ـتِ

شيفَّ  ينَ رِ زاوِ وادتَ  ،ن يفَّ ـَـقلِ وادتباذِ  ،يفَّ  نيَ ِس وادتجالِ  ،يفَّ  نَ ـقـلؾؿتحابِّ 
(2)

. 

فتػؼد فألخ مـ أظظؿ أشبوب افػالح وافـجوح اؾوفزيورة و

من  خزكم برجالؽمأَّل أُ » :افدكقو وأخرة، وذم احلديٌذم 

يُق  الـبيُّ  ؟اجلـةأهل  دِّ يف  والشفقُد  ،يف اجلـة يف اجلـة، والصِّ

من يزور أخاه يف كاحقة  يف اجلـة، والرجُل  اجلـة، وادولودُ 

شيف اجلـة إَّل هللصـر َّل يزوره ادالـواحي يف 
(3)

. 

                                                           
 (.2699أخرجف مسؾؿ )( 1)

ٌ ذم أخرجف ( 2) وشط )ذم ادعجؿ ( و20/80افؽبر )ادعجؿ افطزا  (.1/61ٕا

(، وافبقفؼل ذم صعى اإليامن 103أخرجف ابـ أيب افدكقو ذم اإلخقان )( 3)

(13/198-199.) 
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ـػَ وتَ  احلوجوِت  ؿقن ؿضورَ ظِّ عَ وـون شؾػـو يُ  أصـحوب  دَ ؼ 

مو شلفـل »ظثامن صقخ افبخوري:  ظبد اهلل بـيؼقل  ،ادرورات

 ًُ ًُ  ؿَّ ل، ؾنن َتــفف بـػس أحد حوجي إٓ ؿؿ فـف بـاميل،  وإٓ ؿؿـ

ًُ وإٓ  ؿَّ وإٓ اشـتعـو فـف بـوإلخقان، ؾـنن َتـ ؿَّ تـؾنن  فـف  اشـتعـ

ــر افصــودق: ش طونبوفســؾ ــول جعػ ــوِرُع »وؿ َُش َٕ إػ ؿضــور إٌ 

شإيوهؿ خموَؾَي َأْن َيْسَتْغـُقا ظـل بَِردِّيحقائٍ اإلخقان 
(1)

. 

تعوهـدوا إخـقاكؽؿ »: ؿـول ‘وظـ ظطور اخلراشوٌ 

، وإن ــوكقا مشـوؽقؾ ؾعـقدوهؿؾنن ـوكقا مرىض  :عد ثالثب

مقاًل اْمِش  وهؿ، وـون يؼول:رُ ِـّ ذَ ؾلظقـقهؿ، وإن ـوكقا كسقا ؾَ 

ثالًثـو  شِ ْمـامقؾغ وأصـؾح بـغ اثــغ، و مشِ امريًضو، و دْ ظُ وَ 

شأًخو ذم اهلل رْ زُ وَ 
(2)

. 

افزيورة ً ذم افؼؾقب فإلخقان متسًعو ومتؽئًو وفق ؿؾَّ إن ثؿ 

ادحبي واضؿلًك هلو افؼؾقب تقثَّؼً وؽوب افتػؼد أحقوكًو، ؾنذا 

ً مشوؽؾ أو مـعً  رواح تتالؿك.ؾنن افؼؾقب تتقاصؾ وٕا :ؾحوف

                                                           
 (.57افغزي )ص افزـوت آداب افعؼة، ٕيب( 1)

 .(5/198أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 2)
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 آداب التأخي يف اهلل
 

 : اَتمبء انخالٌ:ؤواًل
ـون مـ ظودة افسؾػ اكتؼور مــ يصـؾح فؾتـآخل، وــون 

ـ افقحـدة يؼقل: افصوحى افصوفح خرٌ  ÷أبق ذر   ، وافقحـدةُ م

وافصـومً  افصومً،مـ  خرٌ  مـ صوحى افسقر، وممؾ  اخلرِ  خرٌ 

ِّ  مُمِؾِّ خر مـ  افؼَّ
(1)

. 

اجتفدوا ذم افبحٌ وآختقور فألصدؿور، يؼقل بؾ ربام 

إفقـف  سَّ ثـؿ دُ  ،ثؿ أؽضـبف ًَ ئْ ِص  اصحى مـ»شػقون افثقري: 

شمـ يسلفف ظـؽ
(2)

. 

ل ظذرجاًل يُ  ÷ ودو شؿع ظؿر  أشوؾرَت »: رجؾ ؾؼول ـث

؟ ؿول: ٓ، ؿول: واهلل افذي ٓ إفف فُ معف؟ ؿول: ٓ، ؿول: أخوفطتَ 
                                                           

 (.163)ذم افعزفي وآكػراد أيب افدكقو أخرجف ابـ ( 1)

 (.7/8وفقور )حؾقي إأخرجف أبق كعقؿ ذم ( 2)
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 .(1)شفُ ؽره مو تعرؾُ 

ًٍب  إلكثبر يٍ إخىاٌ انصذق وانىفبء:: اثبَ

 أي افعؿؾ ذم افدكقو أؾضؾ؟: ‘شئؾ حمؿد بـ واشع 

صحوب، وحمودثي اإلخقان إذا»ؿول:  اصطحبقا  صحبي ٕا

شظذ افز وافتؼقى
(2)

. 

ـبِّف  ـ م ًَ  رْ اشتؽثِ : »‘وؿول وهى ب ـ اإلخقان مو اشتطع ، م

 ًَ ـق ًَ  ؾنن اشتغ شإفقفؿ كػعقك ظـفؿ مل يرضوك، وإن احتج
(3)

. 

 وؿول بعضفؿ:

 ةٍ ْرَ ِخ ذَ ك بِـَتـػَ وُل افْ و َمـمَ  كَ رُ ؿْ عَ فَ 
 

 
 

 ئرُ وِ َخ افذَّ افثَِّؼوِت  انَ خقَ إِ  َـّ ؽِ فَ وَ  

ط ذم مَ  وـون بعض افسؾػ يؼقل: أظجُز افـوسِ  ـ ؾرَّ

 مـ طػر بف مـفؿ! عَ قَّ مـف مـ َض  ضؾى اإلخقان، وأظجزُ 
                                                           

 (.603)ذم افصؿً ابـ أيب افدكقو أخرجف ( 1)

 .(50) اإلخقانأخرجف ابـ أيب افدكقو ذم ( 2)

 (.63/390)أخرجف بـ ظسوـر ذم توريخ دمشؼ ( 3)



 

 
41 

افغريى مـ فقس فف »: ‘ وهلذا ؿول ؾرؿد افسبخل

شحبقى
(1)

. 

 ،ظذ أن إخقان افقد وافقؾور وافصػور ؿد يــدر وجـقدهؿ

ذم إرض أؿـؾ مــفام وٓ يـزدادان إٓ مـو ثــون ا»ؿول يقكس: 

شإفقف ذم اهلل ـُ ؽَ ْس ذم حؼ، وأخ يُ  عدرهؿ يقض: يؿؾَّ 
(2)

. 

 : حفظ ؤلذارهى ورعبٌخ عهىدهى:بـًثبنث

َـّ : » ÷ؿول ظؿـر   خرجـً مــ ذمِّ مسـؾؿٍ  ؽؾؿـيٍ ب ٓ تظـ

شد هلو ذم اخلر حمؿاًل ا وأكً دمذًّ 
(3)

. 

ـون بغ خوفد  الموو ـ أيب وؿوصـ  ؾذهى رجـؾ يؼـع ذم  ،شعد ب

ـ أيب وؿوص ؾؼول: مف، إن مو بقــو مل يبؾغ ديــو ،خوفد ظـد شعد ب
(4)

. 

، هِ ؾؼـدِ  ـْ فؽ ِمـ إخ خرٌ  معوتبيُ : »÷وؿول أبق افدردار 

ـُ  ــومـــ فــؽ بلخقــؽ  ؾقــف  عْ طِــفــف، وٓ تُ  ـْ أخــوك وفـِـ طِ ْظــف، أَ ؾِّ

، وـقـػ هُ دَ ؼْ ؾقؽػقؽ ؾَ  حوشًدا ؾتؽقن مثؾف، ؽًدا يلتقؽ ادقُت 
                                                           

 (.3/47أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 1)

 (.3/6ٓبـ ؿتقبي ) ،وربظققن إخ( 2)

 (.45ـوس )أخرجف ابـ أيب افدكقو ذم مداراة اف (3)

(4 )( ً ـ أيب افدكقو ذم افصؿ وفق(، و أبق كعقؿ ذم 246أخرجف اب  .(1/94) ورحؾقي ٕا
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ًَ مو تبؽقف بعد ادقت وذم حقوتف  ًَ  ؿد ــ شوصؾف ترـ
(1)

. 

إذا بؾغــؽ ظـــ أخقــؽ رر »ؿــول:  ‘وظـــ أيب ؿالبــي 

ؾ ذم ؼـ، ؾنن مل دمد فف ظـذًرا، ؾكَ جفدَ  فف افعذرَ  ْس تؽرهف ؾوفتؿِ 

شؿفظؾفعؾ ٕخل ظذًرا ٓ أ :كػسؽ
(2)

. 

 فِ يؼِ دِ َصـ ـْ َظـ َظْقـَفُ  ْض ؿِ غْ ٓ يُ  ـْ مَ وَ 
 

 

 

 
 ُى وتِ ظَ  قْ وهَ  ًْ ؿُ يَ  قفِ و ؾِ مَ  بعضِ  ـْ ظَ وَ 

ـــوَ  ـــتَ تَ يَ  ـْ َم ـــَج  عْ بَّ ـــوِه ـُ ـــظَ  ؾَّ ًدا   ةٍ رَ ْث
 

 

 

َٓ هَ دْ جَيِ   ُى وحِ َصـ رَ هْ افـدَّ  فُ فَ  ؿْ ؾَ ْس  يَ و و
 

ى  إفقـؽ؟ ؿـول: َحـأي إخقاكؽ أَ »ؿقؾ خلوفد بـ صػقان: 

شَؾعَخ  د  ُس ، ويَ ِظَؾع ُؾ بَ ؼْ يَ يل، و رُ ػِ غْ افذي يَ 
(3)

. 

 : االعتذاُل ّّ انزٌبَرِح وانىصبل:راثًعب

بعد آهتامم بشلن افزيورة ذم اهلل وافتقاصؾ مع اإلخقة ذم 

                                                           
 .(1/215أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )( 1)

 .(2/285أخرجف أبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور ) (2)

 (.3/22)ٓبـ ؿتقبي ظققن إخبور ( 3)
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 بد مـ افتقشط وآظتدال ذم هذا افشلن ادفؿ. اهلل ؾال

شابًّ ُح  َتْزَددْ ا غبًّ  رْ زُ » ذم احلديٌ: وؿد روي
(1)

. 

 ؾؼول: ،بعضفؿ وؿد كظؿ هذا ادعـك

ـــتُ  نْ أَ  ًَ َئْ ا ِصـــذَ إِ  ـــ َذ ْؼ  ًعـــووبِ تَ تَ مُ  رْ زُ َؾ
 

 
 

 وؽبًّـ رْ زُ و َؾـبًّ ُح َتْزَداَد  نْ أَ  ًَ ئْ ِص  نْ إِ وَ  
 

صؾ ذم افزيورة أن تؽقن هلل  !قاٍئوفقس فطؾى احل ،وذم اهلل ،وٕا

ـَذ ػَّ ظَ ػَّ َخ ظَ  ـْ مَ   هؤُ وُ َؼـفِ  يِؼ دِ  افصَّ
 

 

 

 

 ُلُ قْ ــُـؾمَمْ  فُ ُفـْج وَ  ٍِ ائِ قَ ـحَ ـق افْ ُخ أَ وَ 
 

أكو ذم ضؾى صديؼ مـذ »يؼقل:  ابـ ظطور رجاًل شؿع 

تلخذ  صديٍؼ  ؾال أجده، ؾؼول فف: فعؾؽ ذم ضؾِى  ثالثغ شـيً 

 ًَ شف صقًئو فقجدَت قِ عطِ صديًؼو تُ  مـف صقًئو، وفق ضؾب
(2)

. 

                                                           
(، واحلوـؿ ذم ادستدرك 14/133أخرجف افطزاٌ ذم ادعجؿ افؽبر )( 1)

 .(3/322(، وأبق كعقؿ ذم حؾقي إوفقور )3/347)

 (.68ص)ٕيب حقون افتقحقديافصداؿي وافصديؼ ( 2)
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 األخىة.. آفات ومفسدات
 

 ؤواًل: ارتكبة آّخبنفبد واجرتاح انسٍئبد:

ُق بغ إحبوب، افذكقب وافسق ئوت تػسد افؼؾقب وُتَػرِّ

فػرق ما َتَوادَّ اثـاِن  والذي كػس حمؿد بقده،»وذم احلديٌ 

شإَّل بذكٍب ُيِْدُثُه أحُدمها بقـفام،
(1)

. 

وشقار ـوكً افذكقب ؾقام بقـؽ وبغ ربؽ، أو ـوكً ؾقام 

بقـؽ وبغ إخقاكؽ وأحبوبؽ، وؿد تـؼؾى ادحبي إػ ظداوة ظقوًذا 

حغ يشتد افتػريط ذم افطوظوت، وتؽثر مقاؿعي افسقئوت،  بوهلل،

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿وؿد ؿول تعوػ: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  
                                                           

( 5357)، وأمحد ( ظـ أكس401) افبخوري ذم إدب ادػردأخرجف  (1)

 .ظـ ابـ ظؿر
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 .[14]ادوئدة: ﴾ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿»يؼقل صقخ اإلشالم: 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻ

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

بقـفؿ  ؾنذا ترك افـوس بعض مو أكزل اهلل، وؿعً ،[14]ادوئدة:

ـو حؼ جومع يشسـقن ؾقف، بؾ  افعداوة وافبغضور: إذ مل يبَؼ ه

 ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴿

ش[53]ادممـقن:
(1)

. 

ًٍب: األثرح وانتُبفس ّّ انذٍَب:  ثبَ

إخقة بذل وظطور واحتسوب، وإثرة وافشح وحى 

افدكقو بضد ذفؽ، وافزهد ذم افدكقو شبى دحبي اخلوفؼ واخلؾؼ، 

ازَهْد يف الدكقا ُيـِحبََّك اهللُ، وازَهْد فقام ظـَد الـاِس »ديٌ: وذم احل

                                                           
 .(13/227جمؿقع افػتووى )( 1)
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شُيـِحبََّك الـاُس 

(1)
. 

ُؤ مـ  وظالؿُي اـتامِل ادحبي ذم اهلل واإليامن بوهلل افتََّز 

َّل يممُن أحُدكم حتى يبَّ نأخقه ما »إكوكقي، وذم احلديٌ: 

شيبُّ لـػِسهِ 
(2)

. 

تف، ويتؿحقر حقل كػسف، وذم احلؼ أن إكوٌ يعبد ذا

ؾزـُتُف ؿؾقؾٌي ومـػَعُتُف فؾخؾؼ صحقحٌي، ؾفق بعقد ظـ افؼؾقب 

 بؼدر أثرتف.

 ثبنثـًب: يفسذتبٌ لهجٍتبٌ:

إؾراط وتػريط، ؽؾقر وجػور، وـالمهو مذمقٌم وؽُر حمؿقٍد، 

 ؾنذا خرجً ادحبي ظـ ضقابطفو افؼظقي، صورت ظشًؼو

وافتََّتق ُؿ مـ ادحبي افؼظقي افتل وتعؾ ًؼو مذمقًمو، ؾؾقس افقَفُف 

                                                           
وافطزاٌ  ،(3/252ؾقي )( وأبق كعقؿ ذم احل4102)ابـ موجف أخرجف  (1)

 .(4/348)واحلوـؿ ذم ادستدرك  (6/193ذم افؽبر )

 (.45(، ومسؾؿ )13أخرجف افبخوري )( 2)
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ُأِمْركو بوٓشتزادة مـفو، ؾال َتْصُؾح حمبي مع اهلل، وإكام افذي 

َوْأن ُيـِحبَّ »َيصُؾح وُيصؾِح ادحبُي ذم اهلل وهلل، وذم احلديٌ: 

شالـَؿْرَء َّل ُيـِحبُُّه إَّلَّ هلل
(1)

، وادحبي افتل ٓ تؽقن هبذه ادثوبي ٓ 

 ظقوًذا بوهلل. -فو إن مل يلثؿٓ يثوب ظؾقفو صوحب

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿وؿد ؿول تعوػ ظـ رؿوبي افضامئر: 

، واهلل تعوػ مطَّؾع ظذ افس وأخػك [14]افؼقومي: ﴾ۆئ 

، [19]ؽوؾر: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴿

 وبودؼوبؾ ٓ جَيُؿُؾ بوٕحبوِب بروُد افعقاضِػ ومهقُد ادشوظر.

 قاَؾؾِْؾَؽَثوَؾــــِي َأْؿــــَقاٌم َفـــــَفو ُخؾُِؼــــ
 

 

 

 

ـــــونُ  ـــــوٌد َوَأْجَػ َب ـْ ـــــِي َأ  َوفِْؾَؿَحبَّ
 

َّل َتـْحِؼَرنَّ ِمَن ادعُروِ  َصقًئا ولو أْن َتْؾَؼى »وذم احلديٌ:

شَأَخاَك بَِوْجٍه َضْؾٍق 
(2)

وصوحى افعوضػي افصودؿي افذي حيسـ  

                                                           
 (.43(، ومسؾؿ )6941، 21، 16افبخوري ) أخرجف( 1)

 .(2626) مسؾؿأخرجف ( 2)
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افتعبَر ظـفو، وجيقد إطفور ادقدة هق أحى  افـوس إػ افـوس 

ُؿَك يف َوْجِه َأِخقَك تَ »أبًدا، وذم احلديٌ:  شَصَدَقةٌ َلَك َبسُّ
(1)

. 

فؼوُر اإلخقاِن جالُر »حٌق يؼقل:  ÷ومو أََرقَّ ظؿَر 

حزانِ  شٕا
(2)

صحوبف حغ  ÷ومثؾُُف ظـ ظبد اهلل ـب مسعقد   ؿولٕ 

شخرج إفقفؿ: اكتؿ جالر حزٌ
(3)

مو بؼل »وؿقؾ دحؿد ـب ادـؽدر:  

ـ فذتؽ؟ ؿول: افتؼوُر اإلخقان، وإدخوُل  شافسوِر ظؾقفؿ م
(4)

. 

افغريُى َمـ »: ÷ؾنن إمر ـام ؿول ظعر  ‘وصدق 

شفقَس فف حبقٌى 
(5)

 ؾقو َفـَفو ِمـ مشوِظَر صوِدَؿٍي، ؿول ظـفو افؼوئؾ: 

ـــْقِفؿُ  ـ  إَِف ـــ ٌِّ َأِح ـــٍى َأ ـْ َظَج ـــ  َوِم
 

 
 

ًُ َوُهـْؿ َمِعـل  ـْ َفِؼْقـ  َوَأْشَلُل َظـُْفْؿ َم
 

                                                           
 . (1956) افسمذيأخرجف ( 1)

 (.162روضي افعؼالر ص)( 2)

 (.135إلخقان )صخرجف ابـ أيب افدكقو ذم اأ( 3)

 (.3/149(، حؾقي إوفقور )7/297افبدايي وافـفويي )( 4)

 (.162أدب افدكقو وافديـ ص)( 5)
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 ْؿ ذم َشـَقاِدَهوَوَتْطُؾُبُفْؿ َظْقـِل َوُهـ
 

 

 َوَيْشَتوُؿُفْؿ َؿْؾبِل َوُهْؿ َبْغَ َأْضـُؾِعل 
 

 راثًعب: يفبسُذ وآفبٌد لىنٍخ:

ومو أـثَر آؾوِت افؾسوِن بغ اإلخقاِن! إذ مـ أصدِّ أشبوِب 

ٍة،  َذهوِب إُْفَػِي: اجلداُل وادراُر وـثرُة ادعورضي، مع حدَّ

 ظبوَرٍة، وافـ
ِ
ؼد اجلورح ٓ يصدر مـ وارتػوِع صقٍت، وشقر

صوحٍى كوصح، وافتـوجل بغ افصوحبغ دون افثوفٌ يقؽر 

افصدوَر، ويقجى افـػقَر، وافغقبي وافـؿقؿي واإلصغور هلام 

ادقدِة،  مـ حوشد وحوؿد مـ أشبوب اكؼطوِع إخقِة، واككامِ 

وإذاظُي إرساِر وإؾشوُر إخبوِر يؼيض ظذ ادحبي بغ إخقوِر، 

 ممووادبوفغ
ِ
، وظبوراِت اإلضرار

ِ
خيوفػ اهلدَي  ُي ذم اددح وافثـور

ٌِ افصوحى بام ، وـثرُة حتدي
ِ
يسقُرُه، وكؼُؾ  افـبقيَّ ذم اإلخور

اخلِز افذي ُيْمفِـُؿُف، وافـصقحُي ذم ادأل فؾصوحى ؾضقحٌي، وـؾ  

.
ِ
 إوؾقور

ِ
، وإصدؿور

ِ
 مو شبؼ فقس مـ ؾعِؾ افؽرام افـ باََلر
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 سُذ وآفبٌد فعهٍخ:خبيًسب: يفب 

ـثرة ادخوفػي فؾصوحى ذم أؾعوفف وظوداتف ُتػيض إػ افتـوـر 

وافتفوجر: إذ أهؾ اإليامن فقـقن ذم أيدي اإلخقان، وظـد افزٓت 

اإلخقاِن أَن ُتغَػَر َزفَّتُُفؿ، يتلـد افعػق وافصػح اجلؿقؾ، إذ ِمـ َحؼِّ 

س ٍس: إذ ، أو حَتَ وُتسَسَ ظقَرهُتُؿ، مع احلذر مـ دَمَس  ٍس، أو َتَدش  س 

ٓ  َيعـقف، مـ ؽر تػريٍط ذم حؼقِق  ُف مو ـُ  َتْر
ِ
ـُ إشالِم ادرر ُحْس

ـَ  ِد حلوفِِف واكشغول  افصوحِى ِم افؼؾِى بام ُيصؾحف، وأحى  افتََّػؼ 

افـوِس إػ اهلل تعوػ أكػُعُفؿ فعبوده، ؾوفزهُد ذم إدخوِل افسوِر 

 احلوجوِت  وـشِػ افُؽُربوِت 
ِ
، فقس ِمـ ِصقَؿ أهؾ ادرورات وؿضور

ُة افتؽؾػ فؾصوحى بوفػعؾ ُتػيض إػ اشتثؼ ةِ، وصدَّ خقَّ وِل ٕا

ُؾ ذم واشتحؽوم اخلصقصقوت وافتػتقُش ذم  اجلػَقةِ، وافتََّدخ 

ؾوت رسار ادؽتقموت ِمـ أخطر ٔا ثٕا رُة ، وٓ َيِؼؾ  ظـ ذفؽـ 

ل ظـ افصإخالِف ادقاظقِد وآتػوؿوت وحِى بغِرِه ٓشقام ، وافتَّؾَفِّ

ون أَخُر فقس ِمـ أهِؾ مقدَّتِِف وحمبَّتِفِ  ـ  ـ إذا ، وـؾ  مو شبؼ ِم

ؾعول  فقس مـ صوفح اخِلاَلل. ٕا
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 خاتمة
 

احلؿد هلل ظذ كعؿي إخقة، وـػك هبو بعد اإليامن كعؿي، 

وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ مـ ظؾَّؿ تؾؽ افػضوئَؾ 

ر ، وأدَّ ؼقِق وربَّك بتؾؽ احلوافشامئَؾ،  ب بتؾؽ أداِب، وحذَّ

 افتآخل بغ إصحوب وإحبوب. مـ مػوشد

مقا إشقةظـ ا ورض اهلل ، ٔل وافصحى افذيـ ؿدَّ

 وأؿومقا افؼدوة فؾؿتحوبغ ذم ـؾ زمون ومؽون.

ْعَرُف حمبَُّتُفْؿ ِمـ وؽػر اهلل إلخقان افصػو وافقؾو َمـ تُ 

هلؿ ؿبؾ أؿقاهلؿ، ؾفؿ أؾضُؾ ِفؿ، وِمـ أؾعوَأظُقـِفؿ ؿبؾ َأفسـت

ِة إػ إبد.  افذخوئِر وافُعَدِد، وأحؼ  افـوِس بَِصْػِق ادقدَّ

افؾفؿَّ ا عـو بلحبوبـو ظذ ديــو ذم دكقوكو ممتؾِِػغ، وذم آِخَرتِـو 

ٍر متؼوبِؾغ، وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل رب افعودغ.  ظذ رُسُ
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