
    " ثالث من كن فيه

 وجد حالوة اإل�ان " 

           



01 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

الله  الله صىل  روى الشيخان َعْن عن أنس بن مالك أن رسول 

عليه وسلم قال: 

ثَالٌث َمن كُنَّ فيه وَجَد بِهنَّ َحالَوَة اإل�اِن: َمن كاَن اللَُّه ورَسولُُه 

أَحبَّ إلَيِْه مّ� ِسواُه�، وأَْن يُِحبَّ املَرَْء ال يُِحبُُّه إّال لِلَِّه، وأَْن يَْكرََه 

أْن يَُعوَد يف الُكْفِر بَْعَد أْن أنَْقَذُه اللَُّه منه، ك� يَْكرَُه أْن يُْقَذَف يف 

الّناِر

 الحديث 
الحادي عشر
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الضم¤  بتثنية  "رسوله"  و  "الله"  لفظي  ب¬  الجمع  جواز 

(سواه�) يف مقام التعليم، ألنه كل� قل اللفظ كان أقرب إىل 

الحفظ، بخالف الخطب التي تحتاج إىل البسط واإليضاح، لذا 

فقد  يعصه�  (ومن  قال  الذي  الخطيب  عىل  الله  رسول  أنكر 

غوى) وقال له (بئس الخطيب أنت)

فوائد حول المحبة ا�يمانية: 
 محبة الله عز وجل هي أصل كل املحاب، وكل محبة سواها تابعة لها

ك� أن محبة الله ومحبة ما يحبه الله هي أصل املحبات والسعادة فمحبة ما ال يحبه الله 

هي أصل الشقاء والخسارة يف الدنيا واآلخرة

 املحبة اإل�انية عبادة وعليه فال توجه إال لله عز وجل خالصة

عىل قدر حب الله للشخص أو لعمله الصالح تكون محبتنا اإل�انية له، ألننا نحب من يحبه 

الله من األشخاص ومن األع�ل، والعكس صحيح

 املحبة اإل�انية مؤسسة عىل تفك¤ ومنطق بخالف املحبة الطبيعية الِجِبلِّية املؤسسة عىل 

الفطرة أو العاطفة

املحبة  تقديم  ينبغي  اإل�انية،  املحبة  مع  الِجِبلِّية  الفطرية  املحبة  تعارض  عند   

اإل�انية عىل الفطرية الِجِبلِّية

 ترسيخ املحبة اإل�انية بحيث ينبني عليها كل أخذ ومنع ووصل وقطع، يحقق ك�ل 

اإل�ان، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:

من أحبَّ للَِّه وأبغَض للَِّه وأعطى للَِّه ومنَع للَِّه فقِد استكمَل اإل�اَن

 الطاعة واالتباع من آثار املحبة اإل�انية، فمن ادعى حب الله ورسوله وهو عاص 

ألوامر الله كان كاذباً يف دعواه، قال تعاىل:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوØ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

كراهية الكفر وأهله من أساسيات اإل�ان الحق، وهو سياج يحوط املحبة اإل�انية 

ويوضح حدودها، قال تعاىل:

كانوا  ولو  ورسوله  الله  حاد  من  يوادون  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمنون  قوما  تجد  ال 

آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عش¤تهم

1
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  الفوائد (35 فائدة) 
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الضم¤  بتثنية  "رسوله"  و  "الله"  لفظي  ب¬  الجمع  جواز 

(سواه�) يف مقام التعليم، ألنه كل� قل اللفظ كان أقرب إىل 

الحفظ، بخالف الخطب التي تحتاج إىل البسط واإليضاح، لذا 

فقد  يعصه�  (ومن  قال  الذي  الخطيب  عىل  الله  رسول  أنكر 

غوى) وقال له (بئس الخطيب أنت)

فوائد حول المحبة ا�يمانية: 
 محبة الله عز وجل هي أصل كل املحاب، وكل محبة سواها تابعة لها

ك� أن محبة الله ومحبة ما يحبه الله هي أصل املحبات والسعادة فمحبة ما ال يحبه الله 

هي أصل الشقاء والخسارة يف الدنيا واآلخرة

 املحبة اإل�انية عبادة وعليه فال توجه إال لله عز وجل خالصة

عىل قدر حب الله للشخص أو لعمله الصالح تكون محبتنا اإل�انية له، ألننا نحب من يحبه 

الله من األشخاص ومن األع�ل، والعكس صحيح

 املحبة اإل�انية مؤسسة عىل تفك¤ ومنطق بخالف املحبة الطبيعية الِجِبلِّية املؤسسة عىل 

الفطرة أو العاطفة

املحبة  تقديم  ينبغي  اإل�انية،  املحبة  مع  الِجِبلِّية  الفطرية  املحبة  تعارض  عند   

اإل�انية عىل الفطرية الِجِبلِّية

 ترسيخ املحبة اإل�انية بحيث ينبني عليها كل أخذ ومنع ووصل وقطع، يحقق ك�ل 

اإل�ان، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:

من أحبَّ للَِّه وأبغَض للَِّه وأعطى للَِّه ومنَع للَِّه فقِد استكمَل اإل�اَن

 الطاعة واالتباع من آثار املحبة اإل�انية، فمن ادعى حب الله ورسوله وهو عاص 

ألوامر الله كان كاذباً يف دعواه، قال تعاىل:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوØ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

كراهية الكفر وأهله من أساسيات اإل�ان الحق، وهو سياج يحوط املحبة اإل�انية 

ويوضح حدودها، قال تعاىل:

كانوا  ولو  ورسوله  الله  حاد  من  يوادون  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمنون  قوما  تجد  ال 

آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عش¤تهم
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

 التفريق ب¬ التعبد بالحب يف الله والبغض فيه وب¬ العدل والقسط، فال يحمل الحب عىل 

امليل نحو ظاÛ مسلم عىل حساب مظلوم غ¤ مسلم، قال تعاىل:

الله عن الذين Û يقاتلوكم يف الدين و Û يخرجوكم من دياركم أن تربوهم و  ال ينهاكم 

تقسطوا إليهم إن الله يحب املقسط¬

 الوالء لله وملا يحبه (أشخاص/أع�ل) والرباء م� ال يحبه الله (أشخاص/أع�ل)

 املحبة بناء وهدم، وه� عمليتان متقابلتان كل منه� دليل عىل وجود الثاØ، ك� أن كلمة 

التوحيد ال تتحقق إال بالنفي واإلثبات (نفي لآللهة الباطلة وإثبات األلوهية لله وحده) 

فهذه الثنائية املتضادة البد من تحققها يف الحب، فاملحبة اإل�انية هدم لكل حب لغ¤ الله 

واثباته لله وحده

بالحال، وعند املصائب  الليل  باملقال بل يعرف يف جوف  املحبة ال يوصف  تذوق حالوة 

واملصاعب باالطمئنان، وعند النعم بالشكر والعرفان
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(Who amongst you is fasting today?)

النبي صىل الله عليه وسلم ال يعلم الغيب، وإال لقىض لصاحب الحق بدون أن يسمع حجة كل منه�، 

إال ما إراد الله أن يطلعه عليه كعالمات آخر الزمان وغ¤ها.

لإل�ان واألع�ل الصالحة التي يتقرب بها العبد إىل مواله بها حالوة وطعم وانرشاح يشعر به 

املؤمن يف قلبه، ويؤيد ذلك حديث: "ذاق طعم اإل�ان من ريض بالله رباً وباإلسالم ديناً وåحمد 

رسوالً، وعليه فإن ذكر العدد ليس الغرض منه الحرص يف هذه الثالث فحسب ولكن التنبيه عىل 

عظمتها وفضلها عىل ما سواها

اإل�ان يزيد وينقص "من كن فيه وجد حالوة اإل�ان" يستلزم أنه من Û تكن فيه Û يكن كامل 

اإل�ان

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "بعد أن أنقذه الله منه" تصديق قوله تعاىل: 

وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "يكره أن يعود يف الكفر"، دليل أن اإلنسان معرض للكفر يف أي 

لحظة وال يأمن عىل نفسه الفتنة لذلك يحسن للمؤمن أن يكé من الدعاء الذي كان به يدعو 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي عىل دينك" 

ذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا عرشة تجلب محبة الله (نذكرها مخترصة):

قراءُة القرآن بالتدبر والتفّهم ملعانيه وما أُريَد به

التقرب إىل الله بالنوافل بعد الفرائض

دوام ذكره عىل كل حال باللسان والقلب والعمل والحال

 إيثاُر محابّه عىل محابّك عند غلَبَات الهوى

 مطالعة القلب ألس�ئه وصفاته

 مشاهدة برِّه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة

            أسباب وطرق تحقيق محبة �:      

انكسار القلب بكليته ب¬ يدي الله تعاىل

 الخلوة به وقت النزول اإللهي ملناجاته وتالوة كالمه

مجالسة املحب¬ الصادق¬

مباعدُة كلِّ سبٍب يحوُل بَ¬ القلب وبَ¬ اللِه عزَّ وجلَّ

" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

 املحبة يف الله ويف طاعة الله هي التي تنفع صاحبها يوم القيامة، أما عدا ذلك فهي هباء منثور 

بل تنقلب عداوة وخرسان ك� يف قول الله عز وجل (األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال 

املتق¬)

الكرام  األنبياء  من  اإل�ان  يف  أسالفه  يحب  فاملؤمن  الزمان،  حدود  تتجاوز  اإل�انية  املحبة   

وأتباعهم (مؤمن ياس¬/مؤمن آل فرعون/ذي القرن¬)

 املحبة اإل�انية تتجاوز حدود املكان فاملؤمن يحب املؤمن¬ من كل عرق وبلد ولون (بالل 

الحبيش/سل�ن الفاريس/صهيب الرومي) (عرب/عجم/إيغور/روهنجا/زنج)

 يوجب اإل�ان محبة ودعاءا واقتداءا ونرصة لكل من سبقونا وعارصونا ويأتونا بعدنا من أهل 

اإل�ان واإلسالم

أن ثالثاً من األوصاف والخالل إذا تحققت ووجدت واجتمعت يف اإلنسان فإنه يجد حالوة 

اإل�ان
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

1

لإل�ان واألع�ل الصالحة التي يتقرب بها العبد إىل مواله بها حالوة وطعم وانرشاح يشعر به 

املؤمن يف قلبه، ويؤيد ذلك حديث: "ذاق طعم اإل�ان من ريض بالله رباً وباإلسالم ديناً وåحمد 

رسوالً، وعليه فإن ذكر العدد ليس الغرض منه الحرص يف هذه الثالث فحسب ولكن التنبيه عىل 

عظمتها وفضلها عىل ما سواها

اإل�ان يزيد وينقص "من كن فيه وجد حالوة اإل�ان" يستلزم أنه من Û تكن فيه Û يكن كامل 

اإل�ان

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "بعد أن أنقذه الله منه" تصديق قوله تعاىل: 

وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "يكره أن يعود يف الكفر"، دليل أن اإلنسان معرض للكفر يف أي 

لحظة وال يأمن عىل نفسه الفتنة لذلك يحسن للمؤمن أن يكé من الدعاء الذي كان به يدعو 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي عىل دينك" 

ذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا عرشة تجلب محبة الله (نذكرها مخترصة):

قراءُة القرآن بالتدبر والتفّهم ملعانيه وما أُريَد به

التقرب إىل الله بالنوافل بعد الفرائض

دوام ذكره عىل كل حال باللسان والقلب والعمل والحال

 إيثاُر محابّه عىل محابّك عند غلَبَات الهوى

 مطالعة القلب ألس�ئه وصفاته

 مشاهدة برِّه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة

            أسباب وطرق تحقيق محبة �:      

انكسار القلب بكليته ب¬ يدي الله تعاىل

 الخلوة به وقت النزول اإللهي ملناجاته وتالوة كالمه

مجالسة املحب¬ الصادق¬

مباعدُة كلِّ سبٍب يحوُل بَ¬ القلب وبَ¬ اللِه عزَّ وجلَّ
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

لإل�ان واألع�ل الصالحة التي يتقرب بها العبد إىل مواله بها حالوة وطعم وانرشاح يشعر به 

املؤمن يف قلبه، ويؤيد ذلك حديث: "ذاق طعم اإل�ان من ريض بالله رباً وباإلسالم ديناً وåحمد 

رسوالً، وعليه فإن ذكر العدد ليس الغرض منه الحرص يف هذه الثالث فحسب ولكن التنبيه عىل 

عظمتها وفضلها عىل ما سواها

اإل�ان يزيد وينقص "من كن فيه وجد حالوة اإل�ان" يستلزم أنه من Û تكن فيه Û يكن كامل 

اإل�ان

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "بعد أن أنقذه الله منه" تصديق قوله تعاىل: 

وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "يكره أن يعود يف الكفر"، دليل أن اإلنسان معرض للكفر يف أي 

لحظة وال يأمن عىل نفسه الفتنة لذلك يحسن للمؤمن أن يكé من الدعاء الذي كان به يدعو 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي عىل دينك" 

7
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9

انكسار القلب بكليته ب¬ يدي الله تعاىل

 الخلوة به وقت النزول اإللهي ملناجاته وتالوة كالمه

مجالسة املحب¬ الصادق¬

مباعدُة كلِّ سبٍب يحوُل بَ¬ القلب وبَ¬ اللِه عزَّ وجلَّ 10
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد العامة:  

لإل�ان واألع�ل الصالحة التي يتقرب بها العبد إىل مواله بها حالوة وطعم وانرشاح يشعر به 

املؤمن يف قلبه، ويؤيد ذلك حديث: "ذاق طعم اإل�ان من ريض بالله رباً وباإلسالم ديناً وåحمد 

رسوالً، وعليه فإن ذكر العدد ليس الغرض منه الحرص يف هذه الثالث فحسب ولكن التنبيه عىل 

عظمتها وفضلها عىل ما سواها

اإل�ان يزيد وينقص "من كن فيه وجد حالوة اإل�ان" يستلزم أنه من Û تكن فيه Û يكن كامل 

اإل�ان

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "بعد أن أنقذه الله منه" تصديق قوله تعاىل: 

وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله

يف قوله صىل الله عليه وسلم: "يكره أن يعود يف الكفر"، دليل أن اإلنسان معرض للكفر يف أي 

لحظة وال يأمن عىل نفسه الفتنة لذلك يحسن للمؤمن أن يكé من الدعاء الذي كان به يدعو 

رسول الله صىل الله عليه وسلم: "اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي عىل دينك" 

1

2

انكسار القلب بكليته ب¬ يدي الله تعاىل

 الخلوة به وقت النزول اإللهي ملناجاته وتالوة كالمه

مجالسة املحب¬ الصادق¬

مباعدُة كلِّ سبٍب يحوُل بَ¬ القلب وبَ¬ اللِه عزَّ وجلَّ
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" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الضم¤  بتثنية  "رسوله"  و  "الله"  لفظي  ب¬  الجمع  جواز 

(سواه�) يف مقام التعليم، ألنه كل� قل اللفظ كان أقرب إىل 

الحفظ، بخالف الخطب التي تحتاج إىل البسط واإليضاح، لذا 

فقد  يعصه�  (ومن  قال  الذي  الخطيب  عىل  الله  رسول  أنكر 

غوى) وقال له (بئس الخطيب أنت)

الفوائد الفقهية:

فوائد حول المحبة ا�يمانية: 
 محبة الله عز وجل هي أصل كل املحاب، وكل محبة سواها تابعة لها

ك� أن محبة الله ومحبة ما يحبه الله هي أصل املحبات والسعادة فمحبة ما ال يحبه الله 

هي أصل الشقاء والخسارة يف الدنيا واآلخرة

 املحبة اإل�انية عبادة وعليه فال توجه إال لله عز وجل خالصة

عىل قدر حب الله للشخص أو لعمله الصالح تكون محبتنا اإل�انية له، ألننا نحب من يحبه 

الله من األشخاص ومن األع�ل، والعكس صحيح

 املحبة اإل�انية مؤسسة عىل تفك¤ ومنطق بخالف املحبة الطبيعية الِجِبلِّية املؤسسة عىل 

الفطرة أو العاطفة

املحبة  تقديم  ينبغي  اإل�انية،  املحبة  مع  الِجِبلِّية  الفطرية  املحبة  تعارض  عند   

اإل�انية عىل الفطرية الِجِبلِّية

 ترسيخ املحبة اإل�انية بحيث ينبني عليها كل أخذ ومنع ووصل وقطع، يحقق ك�ل 

اإل�ان، قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:

من أحبَّ للَِّه وأبغَض للَِّه وأعطى للَِّه ومنَع للَِّه فقِد استكمَل اإل�اَن

 الطاعة واالتباع من آثار املحبة اإل�انية، فمن ادعى حب الله ورسوله وهو عاص 

ألوامر الله كان كاذباً يف دعواه، قال تعاىل:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوØ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

كراهية الكفر وأهله من أساسيات اإل�ان الحق، وهو سياج يحوط املحبة اإل�انية 

ويوضح حدودها، قال تعاىل:

كانوا  ولو  ورسوله  الله  حاد  من  يوادون  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمنون  قوما  تجد  ال 

آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عش¤تهم
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10 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

بوية :       الفوائد ال��

غرس قيمة التفاضل بالتقوى وقيمة املفاضلة باإل�ان

مقاومة روح التعصب والوالء لغ¤ الله (عائلة/قبيلة/وطن/عرق)
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11 w w w . r a s o u l a l l a h . n e t

" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد اللغوية: 

التنوين يف كلمة (ثالٌث) ِعوٌض عن مضاف محذوف تقديره 

(خصال)
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