
 بين يدي الحديث                   

 شقيق الروح

اإلنساا ابا اااب  وتااربتت ااتجاتربنت  ااظب باا بلبت  اااب عاامبا ناا  ب ابا عاا   ب

لبفالب ستط عب اب نفلتبمابإس جبهذهبا ن جةبحتاىب راج بمق تجبعلىب  وتربا ض قظب

بت ن ااجلبف تسااعبتفر ااجهبااااجباتساا يبا   وتاا اببلبمااابتلااببا   وااظبإ ااىب  وااظب رااج ب تسااع

 لع   بمابرال بم بمع ًبلب    حب س جبا   وتا ا بمااب  البذ ابب ت ا اب تضاتوبرا بهاتب

تهذابا ت تجبن   بعابا جبن اجبب!مرطئبماب  اب ابع  من بهذابهتبنب  ظبا عتا  ب

لبفلا  بع  منا بع  ما ًبتاحاااًبإنبا بعاتا  بمتاارلاظب رمالب عضاب ب عضا ًبتض قب فاقب ب

تناا   با  م االب اا ابراالبتلاابباتط اا  با مرتلفااظب ب تنااتهبهااذابا بت مباااب حاااه ب ،رااجبل

هاذاببتاات رباب  حا تلت ب عز بف ب ب حاابناا زبإ بإذابتاارلباإلنسا لب عتج ب بنفتجب

با ن   با محر  

إنما بهايبلبح ا ب بت اتاب ألاا   ببس  قب ع  من بليبع   بفإاب ألجتاوبتالا  ًب

هاااذابا تالاااايبتنااا رج باتجتاوبت اااتلبتت اااتلبلبتتتقااا ج بتتت  عاااابلبتتتعااا ج بتت

هااتبا ااذدب ااااب عضاان بإ ااىبا اا عمبايرااجبإذابا تق ناا بفاايبعاا   بتا تقاا ج بتا تعاا ج ب

 بف م ااجابجت تاابب ،رااجب عتج اابباااعتجب اا إل ال بلبت رتنفااببا ت اا وب اا محببات ااااا

بب تطتف ابمابما عجبا جت  ولب رلبما عجبب

لبحتاىبب ط اقبايراجبهتبا ذدب  علب حاان ب بع   ذ ببا تا ت  عابتا تن رجبفيب

لبت بااربحتااىب ضاا قب ااببا مراا ابماااباتاب اب عجفااربلبفاا عمبا ناا  بماا بإابتااج ب

 تتا جبفايببت اجزبعلاىباارلا تعا ج بهاتا  ب بإابتتنرمشبسعظباتجمبماابحت اب

لبتهاتا  با تنا رجبت اجزبعلاىباارلبضا  هبفايبباتارلن بتجابح ثم بت اان با  اف  

لبتتف علبمعبسمعبال ابب ع  بب حابتتجهببفإذابج  تب حااًبب تاطنن ب تحيب   رتال  

بف عل ب ابجتحبباابا تقتربفيبع   با المر ابهن ببح  بتلتقيباتجتاوبا منس مظ 

معا جبما بإابم بارتافتربا  اج ظبفيبرلبم  ا ابا علت با  جفظبتاإلنس ن ظب ب س تدب

 با جح اظبارتافتربمابا نف باإلنس ن ظبترل  تب بلبفا  نف بفسا حظبتاساعظب ساعظبا سام 

با تيبرلم بانتب تبإ ىبرتر بمنب بعلمتب نببفيب اا ظبجحلظبإ ىبرتر ب  عابمنر 



ب

بالحديث الشريف

 : قال النبي 

 فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف األرواح جنود مجّندة ، (1) . 

 مفردات الحديث 

بم ناةب:بم متعظبرم ب  معبا  نتا 

 فوائد الحديث

اإلنس ابا ر ِّجب حابإ ىبمااب اا رلربمااب هالبا ر اجبف ن اذ بإ  اربلبتاإلنسا اب -

تااا ًم باا  تاب:باا  رببا اج جب حابإ ىبماب ا رلربماب هلبا اجبف ن اذ بإ  ار 

  (2)ا اي بمن ذ بإ  ر

  (3)لبتات س اب عاه باتجتاوبرلقتبا لبات س ا -

  استعم لباس با مفعتلب)م ناة(بلب دب:بإابهللاب ناه  -

نفسابب ارب تان جبما بفايلب بتسلب حاابعابتاهب بب:بتا لبع ابهللاب ابمسعتاب -

  (4)فإابفيبنفسربمثلبذ بلب

تاحااب قا مب ت تب ابمتمن ب   بإ ىبم ل بف ربم وظبمن فقب   بف ربإ بماتما -

  (5) ربحتىب  ل بإ  ر

 ااتبت اااتبنفااجةبمااابمااتمابط اا بذتبفضاا لظب تب ااالوبف  اا بإزا ااظبتلاابب -

  (6)ا نفجة

 :لبعليب اب  يبط   با  -

بتفيبا ن  بعلىبا ن  ببببمق   ُ بت ا ـ هُب

بت لقــل بعلىبا قـــل بببببا  لبح اب لقـ هُب

بفر بماب  هـلب جا بببببحل ًم بح ابآر هُب
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 فنز اتبعلاىباماج ةلبااامتباماج ةبمضاحرظبمااب هالبمراظبب:بعابع واظبا  ت -
  ااب:ب با بع وااظب فق  تلبتسل بعل ب ببث ب   تبع واظ بلبمضحرظبماب هلبا ما نظب

بب ااقبهللابتجسات ربسامعتبا ن اي:بفق  اتبع وااظبب علاىبفالناظ:با  تب؟بنز تب

بتمااا بتنااا رجبمنبااا لباتجتاوب ناااتابم نااااةبفمااا بتعااا ج بمنبااا باوتلااا ب))ب:ب قاااتل

((ارتل 
(7)  

((ت نااتايبمرتلفااظب مااتيبم تمعااظ)) دب:ب:ب نااتابم ناااةبات اارب -
لبتهااتبرماا ب(8)

ب (9)تان ط جبمقنطجة:بآ  بمت فظبلبب قت تا

بب

                                                 
 .433/  17التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :  7
 .552/  5الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج :  8
 .171تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم :  9


