بسم هللا الرحمن الرحٌم
ِب لِ َن ْفسِ ِه
ِب ِِلَخٌِ ِه َما ٌُح ُّ
ََل ٌُ ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ٌُح َّ

صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن ِبًِّ َ
ِب لِ َن ْفسِ ِه
ِب ِِلَخٌِ ِه َما ٌُح ُّ
ََل ٌُ ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ٌُح َّ
(متفق علٌه)

الحقٌقة أن اإلٌمان قد ٌوجد ،ولكن قد ٌكون غٌر كاف لنجاة صاحبه ،فأي إنسان أقر بوجود َّللا فهو مؤممن،
و لكن ٌا ترى هذا اإلقرار وحده ٌكفً ؟ ال ٌكفً،
ََل ٌُ ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم
قد ٌكون مممنا ،ولكن ال ٌممن اإلٌمان الذي ٌجعله ٌرقى فً درجات القؤر  ،ال ٌؤممن اإلٌمؤان الؤذي ٌنجٌؤه
من عذا َّللا ،فاإلٌمان واسع جدا ،دائرة واسعة جدا ،فإذا أقررت أن َّللا سبحانه وتعالى موجود فقؤد دللؤت فٌهؤا،
ولكؤن ال بؤد مؤن التحؤرى إلؤى مرك هؤا ،فؤً مرك هؤا ابنبٌؤا  ،و حؤول ابنبٌؤا والصؤدٌقون ،كبؤار المؤممنٌن ،فؤ
ٌممن أحدكم بمعنى أنه ال ٌبلغ الدرجة الكاملة من اإلٌمان ،أو الدرجة المنجٌة من اإلٌمان ،أو الدرجؤة التؤً ترقؤى
به فً اإلٌمان إال إذا فعل كذا وكذا .
ِب لِ َن ْفسِ ِه
ِب ِِلَخٌِ ِه َما ٌُح ُّ
ََل ٌُ ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ٌُح َّ
المقصود من جملة لصال اإلٌمؤان الواجبؤة أن ٌحؤ المؤر بلٌؤه المؤممن ،والحقٌقؤة هؤذا قٌؤد ،وهنؤاى مؤن
ٌفسر هذا الحدٌث تفسٌرا أوسع ،حتى ٌح بلٌه فً اإلنسؤانٌة ،مؤا ٌحؤ لنفسؤه ،المؤممن ٌتمٌؤ دائمؤا أن انتمؤا ه
لكل البشر ،لكن بٌن أن تنتمً إلى اإلنسانٌة ،وتبغض ما تفعله اإلنسانٌة ،وبٌن أن تنتمً إلى جهة معٌنة ،وتبغض
غٌرها ،ال لشً إال بنه غٌرى ،فالمممن نظرته واسعة شاملة .
اآلن هذا الحدٌث ٌعد قاعؤد فؤً اإلٌمؤان ،أي أنؤت لؤن تكؤون مممنؤا علؤى النحؤو الؤذي ٌر ؤً َّللا ،لؤن تكؤون
مممنا فً الدرجة التً تنجو بها من عذا َّللا ،لن تكون مممنا فً المستوى الذي ٌقبله َّللا ع وجل إال إذا أحببؤت
لغٌرى ،بلٌى ،إنْ فً اإلنسانٌة ،و إنْ فً اإلس م ،و إنْ فً اإلٌمؤان ،و إنْ فؤٌمن حولؤى ،علؤى كؤل كلمؤا وسؤعت
الدائرة فأنت أرقى ،بن النبً صلى َّللا علٌه وسلم بعثه َّللا رحمة مهداة ،و نعمة م جاة .
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َّللا َ
ِب لِ َن ْفسِ َك َت ُكنْ ُم ْؤ ِم ًنا ...
اس َما ُتح ُّ
َ ...وأَح َّ
ِب لِل َّن ِ
(ابن ماجه)

هذا الطعام الذي تبٌعه هل تأكله أنت ؟ نفسى هل تستسٌغ أن تأكله ،إنى تشهد كٌؤف ٌُصؤنع ،و كٌؤف ٌُطؤب ،
وكٌف ٌعالَج بالمواد ،و تبٌعه فً مطعم ،هل تأكله أنت ،هذا الشً الذي تركبه عنؤد النؤاه هؤل تفعلؤه فؤً بٌتؤى ؟
هل تمدد هذه التمدٌدات فً بٌتى ؟ شً دقٌق جدا ،هؤذا المقٌؤاه ٌؤدلل معنؤا فؤً المصؤالل والحؤرف والمهؤن فؤً
الصناعات ،هذا الشً الذي تصنعه تقبله لنفسى ،تشترٌه أنت فً هذا المسؤتوى ،لؤذلى هؤذا الؤذي ٌتؤوهم أن الؤدٌن
ص ة وصٌام وحج و كؤاة ،وانتهؤى ابمؤر فقؤد وقؤع فؤً وهؤم كبٌؤر ،الؤدٌن أعظؤم مؤن ذلؤى ،الؤدٌن ٌقؤوم علؤى هؤذه
العبادات ،بنه ٌقوم على أسه أل قٌة .
أنا مرة التقٌت مؤع لٌؤاط ،لفؤت نظؤري دللؤه كبٌؤر ،عنؤده بٌتؤان ،بٌؤت لل ؤٌوف ،فٌؤه كؤل الغؤرف وابسؤرة
والمرافق ،فسألته  :أنت ورثت هذٌن البٌتٌن ؟ قال  :ال ،هذا من جهدي ،ومن عملً ،قال لؤً  :لؤً شؤٌ نصؤحنً
َّللا هذه نصٌحة ثمٌنة ،وقال  :بف ل هذه النصؤٌحة أقبؤل النؤاه علؤً،
أن ألٌط الثو كما ألٌطه لنفسً ،قلت  :و ِ
أن ألٌط الثو كما ألٌطه لنفسً ،هذا سمال ،ال تلتفت إلى الربل السرٌع ،ال تلتفت إلى أن تصبل غنٌا فؤً وقؤت
قصٌر ،التفت إلى نصٌحة الناه ،أصحا المهن ،أصحا الصؤناعات ،أصؤحا التجؤارات ،أصؤحا اللبؤرات،
َّللا ال أ ٌؤد وال أبؤالغ لحلّؤت كؤل مشؤك تنا ،عامل النلاس كملا
هل تر ى أنت لبٌتى هذا ؟ لو طبقنا هذا الحؤدٌث و ِ
تحب أن ٌعاملوك،
لذلى المممن ٌراق َّللا ع وجل ،لو أتاه طفل صغٌر لٌشتري لحما ٌعطٌه اللحم الذي ٌأكله هو ،هؤذا الطفؤل
لٌه بإماكنه أن ٌراقبه ،وال أن ٌُق ٌّم عمله ،وال أن ٌوجهه ،لكن القصا المممن ال ٌعطٌه إال الشً الذي ٌر ؤى
َّللا عنه ،حتى إنهم قالوا  :إن عظمة الدٌن أن كل ع قة بٌن اثنٌن َّللا بٌنهما ،ألطؤر شؤً  ،وأعظؤم مؤا فؤً الؤدٌن
أن أٌة ع قة بٌن اثنٌن ،بٌن وجٌن ،ال وج ٌتقً َّللا فً وجته ،وال وجة تتقً َّللا فً وجها ،والبؤائع ٌتقؤً َّللا
فٌمن ٌبٌعه ،والمشتري ٌتقً َّللا فٌمن ٌشتري منه ،أحٌانا ٌكون البائع مغدورا ،أعطاى صؤنفا مكؤان صؤنف لطؤأ،
ألطأ معى فً الحسا  ،البائع قد ٌغفل عن مصلحته .
أخ من إلواننا اشترى حاجة من بائع ،ولؤم ٌؤدلل فؤً علؤم هؤذا البؤائع أن ابسؤعار قؤد ارتفعؤت أربعؤة أمثؤال
نظرا الرتفاع الرسوم ،وبعد أن اشترى هذه الحاجة عاد إلٌه ،وقؤال لؤه  :إننؤً سؤأعلمى أن ال ؤرائ قؤد ارتفعؤت
إلى أربعة أمثال هذه الحاجة ،عندئذ قال له  :أعطنً الفؤرق ،فأعطؤاه الفؤرق ،بعؤد ٌؤومٌن بف ؤل َّللا ع وجؤل عؤاد
كل شً إلى ما كان علٌه ،فاإلنسان امتحن ،فالمشتري ٌتقً َّللا فٌمن ٌشتري منؤه ،والمشؤتري المؤممن ٌتمنؤى أن
ٌربل علٌه ألوه ،كٌف ٌعٌش ًإذا ؟ الصانع ٌتقً َّللا فٌما ٌصنع ،الم ارع ٌتقً َّللا فٌما ٌ رع ،هناى أدوٌة ،تعالج
بعض الم روعات ببعض ابدوٌة لها آثار فً الصحة ،فأٌة ع قة بٌن اثنٌن َّللا بٌنهما ،حتى لو تعاملت مؤع طفؤل
صغٌر ،حتى لو تعامل الصغٌر مع الكبٌر ،وال عٌف مع القوي ،والقوي مع ال ؤعٌف ،اللبٌؤر مؤع السؤاذج ،قؤال
علٌه الص ة والس م  :غبن المسترس ربا ،المسترسل الغشٌم – باللغة الدارجة – غبن المسترسل حرام،

صلَّى َّ
ان:
ُم َعاذ أَ َّن ُه َسأ َ َل َقا َل ال َّن ِبًَّ َ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َعنْ أَ ْف َ ِل ْاإلٌِ َم ِ
اس
سو َ َّ ِ
سا َن َك فًِ ذ ِْك ِر َّ ِ
ِض ِ َّ ِ
هللا ؟ َقا َ َ :وأَنْ ُتح َّ
هللاَ ،قا َ َ :و َما َذا ٌَا َر ُ
لِلَ ،و ُت ْع ِم َ لِ َ
لِلَ ،و ُت ْبغ َ
أَنْ ُتح َّ
ِب ِ َّ َ
ِب لِل َّن ِ
ص ُم َت
ِب لِ َن ْفسِ َكَ ،و َت ْك َر َه لَ ُه ْم َما َت ْك َرهُ لِ َن ْفسِ َكَ ،وأَنْ َتقُو َ َخ ٌْ ًرا ،أَ ْو َت ْ
َما ُتح ُّ
(أحمد)

ِب لِ َن ْفسِ َك
اس َما ُتح ُّ
موطن الشاهدَ :وأَنْ ُتح َّ
ِب لِل َّن ِ
بؤل إن النبؤؤً صؤؤلى َّللا علٌؤه وسؤؤلم جعؤؤل دلؤول الجنؤؤة ،و نهاٌؤؤة اآلمؤال منؤؤوط بؤؤأن تحؤ للنؤؤاه مؤؤا تحؤ
لنفسى،
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم بحدهم :
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َّللا َ
ب ا ْل َج َّن َة ؟ قُ ْل ُ
ِب لِ َن ْفسِ َك
ِب ِِلَخٌِ َك َما ُتح ُّ
ت َ :ن َع ْمَ ،قا َ َ :فأَح َّ
أَ ُت ِح ُّ
(أحمد)

صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل َرسُو َل َّ ِ
َّللا َ
َ
ٌِم
ِب لَ َك َما أُح ُّ
ضعٌِ ًفاَ ،وإِ ِّنً أُح ُّ
ٌَا أَ َبا َذ ٍّر إِ ِّنً أَ َرا َك َ
ِب لِ َن ْفسِ ً ََل َتأ َّم َرنَّ َعلَى ا ْث َن ٌْ ِنَ ،و ََل َت َولَّ ٌَنَّ َما َ ٌَت ٍ
(مسلم)

اإلنسان لو تأمر على اثنٌن وكان

عٌفا ٌستحً ،القوي منهما ٌجره إلى لانته ،و ال عٌف منهما ٌسؤتحً،

ًإذا ٌقع فً الظلم وهؤو ال ٌؤدري ،لكؤن الؤذي ٌتؤولى أمؤر اثنؤٌن ٌجؤ أن ٌكؤون حا مؤا قؤوي الشلصؤٌة ،وقافؤا عنؤد
حدود َّللا ،وال تألذه فً َّللا لومة الئم ،ال ٌستحً من الناه إلى الدرجة التً ٌسكت فٌها عن الحق،
قال لً النبً صلى َّللا علٌه وسلم :
ٌا علً إنً أرضى لك ما أرضاه لنفسً ،وأكره لك ما أكره لنفسًَ ،ل تقرأ القرآن وأنت جنب ،وَل وأنت
راكع ،وَل وأنت ساجد
موطن الشاهد ،أن ٌا علً إنً أتمنى لك ما أتمناه لنفسً ،وأكره لك ما أكلره لنفسلً ،أمؤا هؤذا الؤذي ٌقولؤه
الناه  :ماذا ترٌد من وجع الرأه ؟ ال دلل لى ،علٌى بنفسؤى ،هؤذه إذا قالهؤا اإلنسؤان وسؤط مؤن ٌحبؤه ،ومؤع مؤن
ٌستمع إلٌه فقد لان َّللا ورسوله ،بن الدٌن هو النصٌحة .
ٌُروى أن أحد المممنٌن اسمه محمد بن واسع كان ٌبٌؤع حمؤارا لؤه ،قؤال لؤه رجؤل  :أتر ؤاه لؤً ؟ قؤال  :لؤو
ر ٌته لى لم أبعه .
أعرف شلصا ذكر لً قصة ال ت ال ممثرة فً نفسؤً ،عنؤده سؤٌارة فٌهؤا عٌؤ لطٌؤر ،فباعهؤا ،وقؤال لؤً:
بعتها ،وهو فرح ،وكأنه انتصؤر علؤى مؤن اشؤتراها ،قؤال لؤً بال ؤبط  :ألبسؤاناه لواحؤد ،عبؤارة أحفظهؤا تمامؤا ،ثؤم
اشترى مركبة تروق له من مدٌنة ألرى ،التارها من حٌث اللون المناس  ،والقؤوة المناسؤبة ،وجؤا بهؤا ،بعؤد أن
أجرى معام ت تسجٌلها ارنً ،وقد رأٌته واجما ،قال لً :

ُربت سٌارتً

ربا قاسؤٌا جؤدا ،وهؤو متؤألم ،فؤً

لامه ٌوم ،فوقع فً حادث ،لكنه حادث وجٌع ،فقلؤت لؤه  :تؤذكر مؤا قلتؤه لؤً منؤذ أٌؤامٌ ،جؤ أن تحؤ للنؤاه مؤا
تح لنفسى ،إذا أعلمت عن عٌبها ف مانع ،فهناى مؤن ٌشؤترٌها بعٌبهؤا ،حٌنمؤا تلفؤً العٌؤ إذا أنؤت ر ؤٌت أن
تكون هذه إلنسان ،وأنت ال تر اها لنفسى ،قال لبائع الحمار  :أتر اه لؤً ؟ قؤال  :لؤو ر ؤٌته لؤى لؤم أبعؤه ،فٌؤه
عٌو .
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
َّللا َ
س ِد إِ َذا ا ْ
س ِد
سائِ ُر ا ْل َج َ
ض ٌو َت َدا َعى لَ ُه َ
ش َت َكى ِم ْن ُه ُع ْ
َم َث ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ فًِ َت َوا ِّد ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َث ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح َّمى
بِال َّ
(مسلم)

هؤؤذا الحؤؤدٌث ٌسؤؤتنبط منؤؤه قطعؤا ً أن المؤؤممن ٌسؤؤره مؤؤا ٌسؤؤر ألؤؤاه المؤؤممن ،و ٌرٌؤؤد للمؤؤممن مؤؤا ٌرٌؤؤده لنفسؤؤه،
وٌملمه ما ٌملم ألاه .
اآلن دللنا فً مو ؤوع أساسؤً ومتعلؤق بهؤذا الحؤدٌث ،اإلنسؤان إذا تمنؤى أن ٌكؤون متفؤردا عؤن النؤاه ،أن
ٌصل على مرتبة ال ٌرقى إلٌها أحد ،ولكن قال َّللا تعالى :
ساداً َوا ْل َعاقِ َب ُة لِ ْل ُم َّتقٌِنَ
تِ ْل َك ال َّدا ُر ْاْلَخ َِرةُ َن ْج َعل ُ َها لِلَّذٌِنَ ََل ٌُ ِرٌدُونَ ُعل ُ ّواً فًِ ْاِلَ ْر ِ
ض َو ََل َف َ
(سورة القصص)

العلو فً ابرض أن تتمنى أن تكون دائما فوق الناه ،أن تتمنى أن تكون أعلى مؤن مسؤتواهم ،تنؤ عج لؤو
أن أحدا اقتر منى ،أو كاد أن ٌصل إلى مستواى ،إن فً العلم الصالل ،وإن فؤً الغنؤى ،وإن فؤً الؤ واج ،تحؤ
أن تكون فوق الناه،
وقد قٌل للنبً صلى َّللا علٌه وسلم  :إن الرجل لٌعجبه من شراى نعله أن ٌكون من أجود من شراى نعل
صاحبه ،فهل ٌدلل فً هذه اآلٌة ؟ ٌتمنى أن ٌلبه شٌئا متمٌ اٌ ،ح

إذا ارتدى شٌئا ال أحد ٌكون فً مستواه،

إذا وجد اثنٌن ٌلبسان مثله ٌشم بأنفه ،وٌقول  :هذا اللباه أكل علٌه الدهر وشر  ،وٌن عه ،فسئل صلى َّللا
علٌه وسلم وقٌل له  :إن الرجل لٌعجبه من شراى نعله أن ٌكون من أجود من شراى نعل صاحبه ،فهل ٌدلل فً
قوله تعالى :
ساداً َوا ْل َعاقِ َب ُة لِ ْل ُم َّتقٌِنَ
تِ ْل َك ال َّدا ُر ْاْلَخ َِرةُ َن ْج َعل ُ َها لِلَّذٌِنَ ََل ٌُ ِرٌدُونَ ُعل ُ ّواً فًِ ْاِلَ ْر ِ
ض َو ََل َف َ
أجا النبً صلى َّللا علٌه وسلم إجابة دقٌقة،
سلو َ َّ
صؤلَّى َّ
هللاِ إِ ِّنلً
َّللا ُ َعلٌَْؤ ِه َو َسؤلَّ َمَ ،و َكؤ َ
ف َعنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة أَنَّ َر ُج ً أَ َتؤى ال َّن ِبؤًَّ َ
ان َرجُؤ ً َجمِؤٌ ً َ ،ف َقلا َ ٌَ :لا َر ُ
َر ُج ٌ ُح ِّب َب إِ َل ًَّ ا ْل َج َما َُ ،وأ ُ ْعطِ ُ
ِب أَنْ ٌَفُو َقنًِ أَ َح ٌد إِ َّملا َقلا َ ِ :بشِ َلراكِ َن ْعلِلًَ ،وإِ َّملا َقلا َ :
ٌت ِم ْن ُه َما َت َرى َح َّتى َما أُح ُّ
اس
ِبشِ ْس ِع َن ْعلًِ ،أَ َفمِنْ ا ْل ِك ْب ِر َذلِ َك ؟ َقا َ ََ :لَ ،ولَكِنَّ ا ْل ِك ْب َر َمنْ َبطِ َر ا ْل َح َّقَ ،و َغ َم َط ال َّن َ
(أبو داود)

أي حٌنما ترى أنى إذا تعؤارض الحؤق مؤع أهوائؤى وشؤهواتى فأنؤت أكثؤر مؤن أن تنصؤاع للحؤق ،لؤو جا تؤى
نصٌحة من طفل صغٌر ،كبرت علٌى نفسى .
مرة اإلمام أبو حنٌفة كان ٌمشً فً الطرٌق ،ورأى طف صغٌرً ا على وشؤى أن ٌقؤع فؤً حفؤرة ،فقلا ٌ :لا
غالم إٌاك أن تسقط ،قا له هذا الطف  :ب أنت ٌا إمام إٌاك أن تسقط ،إنً إن سقطت وحدي ،وإنك إن سقطت
سقط العالم معك ،بنه قدوة ،و مثل أعلى ،كل الناه متعلقون بى ،كل الناه ٌعجبهم مؤا تصؤنع ،فؤإذا سؤقطت مؤن
عؤؤٌن َّللا سؤؤقط النؤؤاه معؤؤى ،بمعنؤؤى أحبطؤؤت طمؤؤوحهم ،وأربكؤؤت تصؤؤورهم ،وأوقعؤؤتهم فؤؤً للؤؤل ،فمؤؤن ع مؤؤة
المتوا ع أنه ٌقبل النصٌحة من أي إنسان ،ولو كان صغٌر الشأن ،بطر الحق ر ّد الحق ،أال ّ تر ى بهذا الحؤق ؟
هذا الحق ٌتعارض مع ما أنت علٌهً ،إذا ترف ه ،ترى أنى أكبر منه ،أو ترى أنى أكبر من هؤذا الناصؤل ،وغمؤط
الناه أي أن تظلمهم .
ولكن إذا رأٌت أحدا فاقى فً الدنٌا ف ٌنبغً أن تتمنى أن تكون مثلؤه ،لقولؤه تعؤالى فؤً قصؤة قؤارون حؤٌن
لرج على قومه فً ٌنته :
َف َخ َر َج َعلَى َق ْو ِم ِه فًِ ِزٌ َنتِ ِه َقا َ الَّذٌِنَ ٌُ ِرٌدُونَ ا ْل َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَا ٌَا لَ ٌْ َت لَ َنا ِم ْث َ َما أُوت ًَِ َقا ُرونُ إِ َّن ُه لَ ُذو َح ٍّظ
ٌم
َعظِ ٍ
(سورة القصص)

وقوله تعالى :
ض َ َّ
ض
ض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍ
هللا ُ ِب ِه َب ْع َ
َو ََل َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ
(سورة النساء  :من اْلٌة ٕٖ)

فُسِّر هذا بالحسد،
حتى إن اإلمام الغ الً رحمؤه َّللا ٌقؤول  :للٌس فلً اإلكلان أبلدم مملا كلان ،أي لؤٌه فؤً إمكؤانً أبؤدع ممؤا
أعطانً ،هذا الذي أنت فٌه هو أكمل ما ٌكون بالنسبة إلٌى ،هذا الذي ٌر ٌى .
ًإذا ٌج ؤ أن تح ؤ ن أٌهؤؤا المؤؤممن لفؤؤوات الف ؤؤائل ابل قٌؤؤة ،وال ٌج ؤ أن تح ؤ ن لفؤؤوات الؤؤدنٌا ،فسؤؤٌدنا
الص ِّدٌق لم ٌندم على شً فاته من الدنٌا قط .
هذا الحدٌث مرة ثانٌة ٌُعد من أصول طرٌق اإلٌمانٌُ ،عد من قواعد اإلٌمان،
صلَّى َّ
َّللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
َقا َل ال َّن ِبًِّ َ
ِب لِ َن ْفسِ ِه
ِب ِِلَخٌِ ِه َما ٌُح ُّ
ََل ٌُ ْؤمِنُ أَ َح ُد ُك ْم َح َّتى ٌُح َّ
هذا الحدٌث العظٌم ال تلتصره إذا كان عندى تفاحة كبٌرة قلت بلٌى  :لذ هذه ،وهكذا قال النبؤً صؤلى
َّللا علٌه وسلم ،ولكن ابمر أعمق مؤن ذلؤى ،أمؤر التفاحؤة سؤهل علٌؤى ،فؤً مصؤلحتى وحرفتؤى ،أنؤت نجؤار ،أنؤت
كهربائً ،أنت صانع صاح مهنة ،الشً الذي تر اه لنفسى ،اصنعه للناه ،الشً الذي تشتهً أن تأكله بعؤه

لهم ،الشً الذي تلبسه بعه إٌاهم ،إال إذا كان هناى ب اعة مستواها متدن ،و سعرها رلٌص جدا ،وأبلغت ذلى،
أما فً ابصل فٌنبغً أن تح للناه ما تح لنفسى .

منقو عن  :شرح الحدٌث الشرٌف  -أحادٌث متفرقة  -الدرس (ٗٗٓ  : ) ٕٔ1 -أحب للناس ما تحبه لنفسك .
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