
 

  
  الكتاب: األدب النبوي 

  هـ)1349املؤلف: حممد عبد العزيز بن علي الشاذيل اخلَْويل (املتوىف: 
  بريوت -الناشر: دار املعرفة  

  هـ  1423الطبعة: الرابع، 
  1عدد األجزاء:  

 ع][ترقيم الكتاب موافق للمطبو 

  [األدب النبوي] 
  بسم هللا الرمحن الرحيم 

  
  مقدمة احملقق

احلمد  محدا يوايف نعمه، ويرفع نقمه، ويكاىفء مزيده والصالة والسالم على سيد حممد صلى هللا عليه وسلم وصحبه  
  أمجعني وبعد:

در الثاين من مصادر التشريع اليت تلزم فإن علم احلديث يعترب من أهم العلوم اإلسالمية بعد القرآن الكرمي، حيث يعترب املص
ا عند لقاء احلق جل وعال، ومن هنا كان  اإلنسان يف هذه احلياة، حىت يسري على هديها، وينعم بنعيمها يوم القيامة، وسعاد

وهو   ال بد لإلنسان العاقل أن يبحث عن ذاك اهلدي، وإن هذا الكتاب ميثل خري هذا اهلدي. هذا الكتاب الذي بني أيدينا،
حلكم   إلضافة إىل أنه مليء  الذي فيه الدواء الشايف لكثري من العلل واألسقام اليت تعرتي اإلنسان يف حياته الدنيا 

ذا الكتاب وتنقيحه وختريج أحاديث ما أمكن. فكان عملي يف   اخلالدات واملواعظ البالغات، وهذا ما دفعين إىل االعتناء 
  الكتاب على النحو التايل: 

ت القرآنية ووضعتها بني قوسني مزهرين لتمييزها وخبط أسود. خ -1   ّرجت اآل
  قابلت هذه النسخة على عدة نسخ مطبوعة فقمت بتصحيح اخلطأ والتصحيف. -2
  خّرجت األحاديث النبوية الشريفة ما أمكن ووضعتها بني عالميت تنصيص «» .  -3
  شرحت بعض الكلمات الصعبة واملبهمة. -4
لشكل.ضبطت بعض األ -5   لفاظ 
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رقام األحاديث وعناوينها ليسهل على القارىء الكرمي الرجوع إىل األحاديث.  -6   وضعت يف أعلى الصفحات ترويسات 
ويف اخلتام أسأل هللا عز وجل أن يلهمين السداد والتوفيق وأن جيعل عملي خالصا لوجه الكرمي، وأن حيشرين حتت لواء سيد  



  ليه وسلم، وهللا يهدي إىل احلق وإىل الصراط املستقيم هو موال فنعم املوىل ونعم النصري. املرسلني صلى هللا ع
ض طعمه حليب حلب يد حممد ر   - وكتب عبد ا
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  مقدمة املؤلف
ته؛ ويزكيهم؛ ويعلمهم الكتاب واحلكمة؛ ويهداهم إىل احمل جة؛  احلمد  الذي بعث يف األميني رسوال منهم، يتلو عليهم آ

لنفوس عن   ا وأخذ  لعقول من سبا ويبصرهم مواطن احلجة؛ أرسله على حني فرتة من الرسل؛ وحاجة من البشر؛ فأهاب 
ي هللا الناطقة؛ وأثلج الصدور    -سينما -غيها؛ وعرض على األنظار خيالة متثلت فيها آي الكون الصامتة؛ وشنف اآلذان 

ظاته املؤثرة؛ فكان مصدر خري ومبعث نور؛ ومشس هداية؛ أضاءت للعامل سبل  حبكمه البالغة؛ وأفاض على القلوب من ع
رشاده أمة؛ وبنوا من آدابه دولة؛ كان هلا شأن يف العصور السالفة؛ كما  م خطط العمل الناجح؛ فكانوا  املصاحل؛ وهد

م القابلة؛ فصلوات هللا وسالمه عليه؛ ورمحته وبركاته إليه؛ وعلى آله الطيبني وصحبه املخلصني ومن قفا   نرجو هلا يف األ
  أثرهم؛ واختط سبيلهم. 

وبعد: فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدبه العليم احلكيم، مبا أنزل عليه من آي الكتاب املبني؛ فكان تكوينه خري  
ت بينات؛ وحكم خالدات؛ وعبارات يف األدب غاية؛ ويف ا اية؛ كان هلا  تكوين، وتثقيفه أول تثقيف؛ فصدرت منه آ لبدع 

ذيبها؛ وقد توىل الفضالء السابقون كلمه صلى هللا  شأو بعيد؛ وأثر محيد؛ يف تربية النفوس وإصالحها؛ وتقومي األخالق و
ت؛  لشرح والبيان؛ واالستنباط واالستنتاج؛ ولكن أدخلوا يف طي ذلك ضرو من اإلعراب، وشتيتا من الروا عليه وسلم 

طراد؛ وكانوا يكتبون بلغة عصرهم، وروح وقتهم؛ وميثلون من مشهودهم؛ فكان يف ذلك إمالل على  وخليطا من االست
القارىء؛ وإبعاد عن عصره احلاضر؛ خصوصا إذا مل يضرب يف النحو بسهم غائر؛ ومل يكن له من فن الرواية حظ وافر؛  

ك سبيل السداد -فأردت   - أهلمين هللا وإ
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املنتقاة املتخرية؛ اليت متّت إىل العصر احلاضر بكبري الصلة فجمعتها مجعا؛ صحيحة غري معتلة؛   إىل مئات من األحاديث
ا؛ وجيلي غوامضها؛ وحيكم يف أمورها؛ ويضرب   لشرح والبيان شرحا جياري احلياة؛ ويفصل شئو وقيمة غري معوجة؛ وتوليتها 

جه؛ وينظره القارىء الساذج فيسهل عليه فهمه؛  يف صميمها؛ شرحا يلمحه األديب فريوقه رصفه؛ ويقرأه املريب   فيسايره 
وتروى منه نفسه؛ شرحا فيه لكل مدّرس غنية؛ ولكل طالب بغية؛ ولكل راغب يف الدين أو اخللق منية؛ وقد ضمنته مجيع  

لفهرس، وأضف ا كما ترى ذلك يف اجلدول امللحق  ملدارس املصرية على اختالف درجا ت إليها أضعافها  األحاديث املقررة 
مما ميأل نفس الراغب، ويسد جوعة الناهم وقد جعلته قسمني؛ أسهبت يف شرح أوهلما وأوجزت يف آخرمها: إذ كان البيان  

السابق، داعية اإلجياز يف الالحق، وهللا يهديناا إىل سواء السبيل، ويوفقنا خلدمة هذا الدين، هو موال فنعم املوىل ونعم 
  النصري.

  العزيز اخلويل حممد عبد 
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  ب: أثر النيات يف األعمال -1
  عن عمر بن اخلطّاب رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

لنّيات، وإّمنا لكّل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو إىل امرأة ينكحها فهجرته إىل ما   «إّمنا األعمال 
دة: «فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا   هاجر إليه» .  [رواه البخاري ومسلم وغريمها] ، ويف رواية ز

جلملة األخرية «   » . 1ورسوله» ، مث عّقبها 
  

  اللغة:
ألقوال، وألعمال األعضاء اآلخرى من رأس ويد ورجل وغريمها. والنيات: مجع  األعمال: الشاملة ألعمال اللسان املسماة 

  نية، وهي: القصد، وبعبارة أوسع هي: انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. 
ا اإلرادة املتوجهة حنو الفعل البتغاء رضا هللا وامتثال حكمه، وكلمة «إمنا» تفيد التأكيد والقصر   وعّرفت يف الشرع: 

ا من حتصيل غرض ديين أو دنيوي، واهلجرة: ترك مكان إىل مكان آخر مأخوذة من اهلجر،   كقصر األعمال هنا على نيا
وهو مفارقة اإلنسان غريه ببدنه أو لسانه أو قلبه، واستعملت يف لسان الشارع يف ترك دار اخلوف إىل دار األمن، كما فعل 

لّدين كما فعل املسلمون يف بعض الصحابة يف تركهم مكة إىل احلبشة أول األمر، ويف ترك دار الكفر إىل دار اإلسالم فرارا 
ى هللا عنه،   م مكة إىل املدينة ملا انتشر اإلسالم فيها، وهاجر إليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويف ترك ما  مغادر

  والدنيا: مؤنث األدىن مأخوذة من الدنو وهو القرب، وتطلق على احلياة األوىل لإلنسان، وعلى املخلوقات. 
 __________  

ب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم () ر 1( ) . ورواه مسلم  1واه البخاري يف كتاب: بدء الوحي، 
لنية» (  ب: قوله صلى هللا عليه وسلم «إمنا األعمال    ) . 4904يف كتاب: اإلمارة، 

)1/9 (  

  

  الشرح:
و وزيرا أو مديرا؛ أو ليكسب خدمة ممن تصدق عليه؛  قد يتصدق إنسان ليقال: إنه حمسن، أو ليحظى مبكانه عند مليك أ

إلنفاق؛ أو البتغاء  رد االمتثال ألمر هللا  ئس عفته وحياءه؛ أو  وقد تصدق آخر ليكف يدا عن السؤال؛ أو ليحفظ على 
ختالف النية الباعثة عليه فه و من األول ثوابه ورضوانه؛ فالعمل من الشخصني واحد وهو التصدق ولكن اختلفت درجته 

يف درجة دنيا ألنه قصد به منفعة دنيوية شخصية لوالها ملا تصدق فباعث اخلري احلقيقي مل يتوطن نفسه؛ ومن الثاين يف درجة 
عليا للباعث الطيب الذي مأل قلبه وهو حمبة اخلري للناس؛ وحفظ الكرامة عليهم؛ واالمتثال ألمر هللا؛ وابتغاء مرضاته، مثل  

  كبري؛ ويرجى منه متابعة املعروف فهو مورد دائم لذوي احلاجات؛ ويف مثل هذا يقول هللا:   هذا يرجى منه خري
َِّ َوتـَْثِبيتاً ِمْن أَنـُْفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربْـ  ا واِبٌل مطر غزير  َوَمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمواَهلُُم اْبِتغاَء َمْرضاِت ا َوٍة بستان مبكان عال َأصاَ

ُ ِمبا تـَْعَمُلوَن َبِصٌري «فَ  َّ   » . 1آَتْت ُأُكَلها مثرها ِضْعَفْنيِ فَِإْن َملْ ُيِصْبها واِبٌل َفَطلٌّ مطر قليل َوا



ه  » حجر أملس َعَلْيِه تُراٌب فََأصابَُه واِبٌل َفَرتََكُه َصْلدًا أملس ال نبات عليه. فالثاين: عمل2أّما األول: َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفواٍن «
الختالس؛  لصالح؛ أو يكلوا إليه عمال ماليا يطلق فيه يده  مثمر؛ واألول غري مثمر. شخص يصلي لريائي الناس فيسموه 

ما بدرجة واحدة؟ ال. لواجب؛ وتطهريا لنفسه؛ وإرضاء لربه؛ أصال   وآخر يصلي قياما 
» عند ذي سلطان؛ أتكون  3أو حظوة «  كاتب أو شاعر أو خطيب يدعو إىل مصلحة عامة؛ والباعث له وظيفة يرجوها 

ن. فإن األول إذا مل يصل   درجته كاخر يدعو إىل ذلك ألن فيه خري األمة؛ وألن هذا بوحي قلبه املخلص لبلده؟ ال يستو
ذا   لبغيته حطم قلمه؛ أّما الثاين: فإنه دائب الدعوة، ولو القى يف سبيل ذلك الصعاب؛ وقل مثل ذلك يف سائر األعمال؛ و

ا؛ فدرجة كل عمل من درجة النية الباعثة  عر  ا؛ وموزونة مبيزا بعة للنيات مقّدرة  فت أن معىن اجلملة األوىل: األعمال 
  عليه؛ فإن كانت

 __________  
  .265) سورة البقرة، اآلية:  1(
  .264) سورة البقرة، اآلية:  2(
  ) حظوة: مكانة ومنزلة. 3(
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  شريفة فشريفة؛ وإن وضيعة فوضيعة؛ وال تبديل لذلك، وهذا هو معىن احلصر أو القصر.  خريا فخري؛ وإن شرا فشر؛ وإن
رها  ا ال تكون معتربة يف نظر الشارع؛ مرتتبة عليها آ لنية؛ أي إ وذهب بعض الشّراح إىل أن معىن العبارة: صحة األعمال 

لنية.    إال 
ما مس املصحف إال إذا سبقتهما أو صاحبتهما فالوضوء أو التيمم مثال ال يعتربان شرعا حبيث تؤدى  ما الصالة أو يباح 

ما فالنية على هذا التقدير ال بد منها يف املقاصد كالصالة واحلج، والوسائل كالوضوء  النية؛ أما بدون النية فال عربة 
لنية ولذلك مل يشرتطها يف الوسائل وإن شرطها يف  ه أوال هو  والتيمم. وقّدر بعضهم: كمال األعمال   املقاصد؛ وما قرر

  الظاهر وهو الذي يالئم التفريع اآليت. 
ا، وكان لكل عمل جزاء سعادة يف الدنيا؛ ونعيم يف اآلخرة؛ أو خالفهما: بّني  وإذا عرفت أّن درجة األعمال من درجات نيا

جلملة الثانية أن لكل إنسان جزاء ما نواه؛ فمن كان ت نيته ثواب هللا ومرضاته فله ذلك؛ ومن  الرسول صلى هللا عليه وسلم 
كانت نيته شرا فله الويل؛ ومن نوى عرضا دنيو حمضا فالحظ له يف الثواب، وقد أفاد احلصر يف هذه اجلملة أن ما مل ينوه  

  املرء ال شيء له أو عليه منه. 
ا  اهلجرة: اإلنتقال من مكة دار الكفر إىل يثرب دار اإلسالم وكانت من أبر األعمال  يوم كانت مكة يف أيدي املشركني إذ 

» نزوله؛ ويتعلم من رسول هللا صلى هللا  1يتمكن املسلم من إقامة شعائر الدين كاملة؛ ويستمع الوحي الذي كان يرتى «
اهدين؛ فيزيدهم قوة إىل قوة؛ وملا فتح املسلمون  مكة عليه وسلم ما هو نور له يسعى بني يديه؛ وينضم إىل فئة املسلمني ا

سنة مثان؛ وأصبحت دار إميان مل تبق حاجة إىل اهلجرة اللهم إال هجرة من دار كفر وبغي إىل دار إميان وعدل للشرع فيها  
قية إىل يوم القيامة وقد بّني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث    -قيام، وللمسلمني عزة وسلطان؛ فتلك ال تزال 

أن اهلجرة من الناس ليست بدرجة واحدة عند هللا؛ فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله؛ أي   -نيتطبيقا على القاعدتني السابقت 
ما، والتمكني هلما ما؛ وإقامة سلطا ا خدمة الّدين؛ وإعالء كلمة هللا بتعلم كتابه وسنة رسوله؛ والعمل  فهجرته   -يقصد 



  يتإليهما أي هي اهلجرة احلقة، اليت تنبغي لكل مسلم خملص؛ وال
 __________  

  ) يرتى: أترى: عمل أعماال متواترة بني كل عملني فرتة. 1(
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يستحق عليها الثواب اجلزيل واألجر العظيم؛ ومن كانت هجرته بقصد آخر: كمال يبتغيه، أو مناخ طيب يريد اإلقامة فيه،  
إىل   - أة يريد زواجها. وطيب العشرة معهاأو فرار من غرمي، أو من شرير أثيم، أو من حاكم ظلوم، أو ملك غشوم، أو امر 

فهجرته إىل ما هاجر إليه، أي ليس له إال ما قصده فليس له ثواب   - غري ذلك من األغراض الدنيوية، واملصاحل الشخصية
 جزاء  املهاجر خلدمة الّدين بل ال ثواب له مطلقا مادام مل يكن يف عمله قصد القربة إىل هللا، وإمنا له ما نواه ال يعدوه إىل 

  املقربني.
واحلديث حيبب إلينا الرغبة يف معايل األمور، وحيثنا على اإلخالص يف الطاعات، وحيضنا على خدمة الّدين ولو مبفارقة  

ا أو  الوطن، واملال والولد، ويبني أن األعمال ليست مبظهرها. بل للباعث عليها أثر كبري يف احنطاطها أو علوها، وعقا
ا.   ثوا

  
  ائم اإلسالمب: دع -2

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «بين اإلسالم على مخس: شهادة أالإله إال 
  » . 1هللا وأّن حمّمدا رسول هللا، وإقام الّصالة، وإيتاء الزّكاة، واحلّج وصوم رمضان» [رواه البخاري ومسلم] «

  
  اللغة:

ويقال يف الشرع على ضربني: أوهلما اإلعرتاف  -ضد احلرب  -النقياد واخلضوع، أو الدخول يف السلماإلسالم يف اللغة: ا
لقلب إىل التصديق  نيهما التصديق  اللساين  وبرسوله صلى هللا عليه وسلم و ... اخل وافق القلب اللسان أو خالف، و

لفعل واالستسالم  يف مجيع ما قض ى وقّدر، وهذا أنسب معانيه حبديثنا، والشهادة: قول صادر عن  للسان مع الوفاء 
  علم حصل ملشاهدة بصر أو بصرية، وتقال ملطلق اإلقرار واالعرتاف، واإلله: املعبود، والصالة يف األصل: الدعاء وتقال: 

خلشوع فيها، وال تفكر يف معانيها، وتذّكر من أقيمت  للعبادة املعروفة ملا فيها من الدعاء والتوجه إىل هللا. وإقامتها: تقوميها 
  له، فهي من أقام العود إذا قومه،

 __________  
ب: دعاؤكم إميانكم ( 1( ب: بيان أركان اإلسالم 8) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 21و.. (
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ا يف أ ملداومة عليها والقيام  ا، والزكاة يف األصل: مصدر زكا الزرع يزكو إذا منا وأطلقت يف عرف  وفسرت اإلقامة:  وقا
  الشارع: على ما خيرجه اإلنسان من ماله حقا  تعاىل ليصرف لذوي احلاجات ويف املصاحل العامة، والصوم يف اللغة: 

روب الشمس. واحلج يف اللغة:  اإلمساك، واملراد به هنا ترك الطعام والشراب واجلماع يوما كامال من طلوع الفجر إىل غ
موضعني جبوار   -للطواف به والسعي بني الصفا واملروة -الكعبة -القصد واملراد به يف لسان الشارع: قصد البيت احلرام

قي شعائره املعروفة. -املسجد احلرام   والوقوف بعرفة: واد واسع على حنو ألفي مرت من املسجد احلرام، إىل غري ذلك من 
  

  الشرح:
ا بناء البيت من أحجار وأخشاب وجري أو مي ألشياء اليت يقوم  ثل الرسول صلى هللا عليه وسلم أصول اإلسالم وقواعده 

طني، ورمل وإمسنت، وحديد وغريه، فكما للبيت عناصر أولية كذلك لإلسالم الذي هو تصديق وعمل وخضوع واستسالم  
ث، وهناك أمور أخرى هي من هذه كالفروع من األصول، أو هي  وأصول هي منه كعناصر البيت، وهي ما ذكرت يف احلدي

ر اإلحسان يف الصالة، واجلهاد يف سبيل هللا الزم للعقيدة  ر اإلحسان يف هذه األمور كحسن املعاملة للناس أثر من آ من آ
يل خدمته وصيانته،  اخلالصة إذ هو دفاع عنها أو نشر هلا، وما من مبدأ ميلك النفس إال سخرها وسخر ما متلك يف سب 

  ونشره وإذاعته، وهاك بيان القواعد اخلمس:
  

نه ال إله حقيقي جتوز عبادته ويصمد «    » إليه يف قضاء احلوائج اخلارجة عن متناول البشر إال هللا1فأوالها: االعرتاف 
ن،  ، الذي خلق كل شيء وبيده وحده األمر والتدبري، أما ما يعبده اجلاهلون من مشس وقمر، وحيوا ن وعجول، وأصنام وأو

وأنبياء وأولياء، فإنه الباطل والشرك، والظلم برتك الشكر لصاحب النعمة إىل من ال ميلك لنفسه ضرا وال نفعا، وال حياة وال 
.   مو

ن حممدا رسول هللا أرسله على حني فرتة من الرسل هلداية البشر، وإرشادهم ملصاحلهم احلقيقية، وإعان تهم وكذلك االعرتاف 
حلقائق ومبدأ اهلداية احلقة ولذلك بدأ به الرسول  لوحدة  والرسالة حملمد أساس االعرتاف  على شؤون احلياة. واالعرتاف 

  صلى هللا عليه وسلم. 
 __________  

  ) يصمد: يعمد ويقصد.1(
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نيتها: الصالة   و
فيفيض عليه من خريه، وتطهر نفسه من التكالب على  ، وهي دعاء وابتهال، وخشوع وامتثال، توثق صلة العبد بربه،  

أعراض هذه احلياة وتعّوده اإلخالص واالبتعاد من النفاق؛ تبعث يف جسمه النشاط مبا يقوم به من حركات؛ ومترنه على  
داه؛  النظام؛ وأداء األمور يف مواعيدها املضروبة، يقرأ فيها القرآن وقلبه خاشع، وذهنه حاضر، فيتعلم من علومه ويه تدي 

  وتصفو نفسه؛ ويستنري عقله هلذا كانت عنصرا أساسيا يف بناء اإلسالم.
  

لثتها: الزكاة:   و



»  1وهي قليل من مالك؛ الزائد عن حاجتك؛ خترجه للفقراء واملساكني؛ وحتّرر به رقاب األسرى العانني؛ وتعني به الغارمني « 
رفعت البؤس عن البائسني، فيحبونك؛ وجيّلونك وحيافظون على  املدينني؛ وتقوي به صرح هذا الدين؛ فتكون بذلك قد  

حياتك ومالك، حمافظتهم على رأس املال، إذ كنت مصدر رزقهم، وحمط آماهلم، وتكون بذلك خدمت دينك خدمة قيمة إذ  
  لق. جاهدت يف سبيله مبالك، وخدمت نفسك بتطهريها من رذيلة البخل والشح، وتعويدها اخلري، ورفع مقامها بني اخل

  
  ورابعتها: صوم رمضان: 

م، وينمي يف نفسك الشعور حبال الفقري واملسكني، إذ   ا من بقا الطعام؛ ويرحيها من العمل عدة أ يطهر معدتك مما علق 
ئسني؛ تذكرهم مبعونتك وبّرك ويزكي فيك روح التفكري، إذ البطنة تذهب   به تذوق أمل اجلوع والظمأ، فتذكر إخوا لك 

له هو رب نعمتك؛ فرتطب بذكره لسانك؛ وتقرأ من القرآن ما بدا لك، إىل غري ذلك من  لفطنة ؛ ويذكرك يف كل حلظة 
  حكمه وأسراره.

  
  وخامستها: حج البيت: 

فتذهب إىل مكة البلد األمني؛ الذي نشأ فيه سيد العاملني، ونبت فيه هذا الدين، وترى أول بيت وضع للناس؛ وتقوم  
ليل وتلبية وتكبري، وذبح قرابني وتصدق عمال خمتلفة كله ت؛ من طواف وصالة وسعي ووقوف بعرفات؛ وذكر و ا قر

َفُع اْلُمْؤِمِنَني « لسفر؛ وتذكر النشأة األوىل لإلسالم الذِّْكرى تـَنـْ » ، وجتتمع 2على الفقراء واملساكني؛ فتهذب نفسك 
  خوانك املسلمني، الذين 

 __________  
لّدين. ) املغرم: املثق1(   ل 
ت، اآلية: 2(   . 55) سورة الذار
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ا، فتفكر معهم فيما يعيد لإلسالم  3» ، وأتوا من كل فج « 2» من كل حدب «1نسلوا «  » ، من مشارق األرض ومغار
حكم إىل  -والعلم أول خطوة إىل العمل -جمده، أو ما يعلي سلطانه وشأنه، وتقف على حال املسلمني يف األقطار املختلفة

  أخرى، تنبهك هذه إليها. 
ََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني «  ألعمال الصاحلة اآلخرى وا   » . 4تلك دعامات اإلسالم، فاحرص عليها، ومنّها 

  
  ب: بيان املسلم واملهاجر -3

ويده، واملهاجر من هجر   عن عبد هللا بن عمرو عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «املسلم من سلم املسلمون من لسانه
ى هللا عنه» . [رواه البخاري وأبو داود والنسائي] «   » .5ما 

هلجرة يف احلديث األول.   شرحت لك يف احلديث املاضي كلمة اإلسالم، وبينت املراد 
  وهنا يبني الرسول صلى هللا عليه وآله اجلدير بلقب اإلسالم واجلدير بلقب املهاجرة، فاألول: 

اس من شره مسلمني أو غري مسلمني ممن هلم ذمة أو عهد وإن كانت حرمة املسلمني فوق حرمة غريهم ومنع  من سلم الن



لذكر -األذى عنهم يف املقدمة م بكل ما   -وهذه حكمة ختصيصهم  أما احملاربون املعتدون على ديننا أو بالد فنحار
قي األ لسالمة من شرمها دون  ما وإن كان بغريمها أيضا حمرما:  استطعنا، وخص اللسان واليد  عضاء ألن أكثر اإليذاء 

  فاملسلم ليس بسّباب وال شتام، وال مغتاب وال 
 __________  

  ) نسلوا: أسرعوا. 1(
  ) احلدب: املكان املرتفع. 2(
  ) الفج: الطريق بني جبلني، واملراد أتوا مسرعني من كل مكان.3(
  . 120) سورة التوبة، اآلية: 4(
ب: املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده () رواه ال5( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  10بخاري يف كتاب: اإلميان، 

ب: تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل ( ب: أي اإلسالم أفضل 162اإلميان،  ) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان، 
)5014 . (  
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مر مبنكر وال ينهي عن معروف، وال م، وال يقول بغري علم، وال حيرك لسانه سخرية منام، ال   يكذب على الناس، وال يغرر 
م  حد، بل لسانه حلو، ال يصدر منه للناس إال اخلري وكذلك املسلم ال يؤذي الناس بيده، فال يقلع زرعهم أو يسم حيوا

م، أو يقتلهم، أو يستلب أمواهلم، أ م أو يغري حدودهم، أو يضر و يكتب بيده يف ثلم أعراضهم، واحلط من  أو يهدم بنيا
م، بل يده شريفة نزيهة، ال تعمل إال اخلري، وال ختط إال  كرامتهم، والتضليل هلم، أو يعني عليهم عدوهم، أو حيرش الظلمة 

ديبا، وإقامة احلدود من جلد أو قطع، أو قتل على من سعى يف األ رض  احلق، ومن اخلري واحلق إيذاء الولد تربية له و
فسادا، وهّدد الناس يف أمواهلم ودمائهم وأعراضهم وكذلك ال يؤذي الناس ببصره أو مسعه، أو صوته أو رجله أو غريها من  

  أعضائه بل كله للناس سلم، وهو هلم خري. 
ى هللا  عنه، فال أما املهاجر حبق: فهو الذي مل يقف عند اهلجرة الظاهرة من ترك دار احلرب إىل دار األمن، بل هجر كل ما 
إىل غري   -يقتل وال يسرق وال يزين وال يفسق، وال يشهد الزور، وال يشرب اخلمور، وال يبخل أو يسرف أو يداهن أو ينافق 

بل ضرب بينه وبني املعاصي حجا وسورا، فكل عمله يف دائرة اخلري والواجب. واحلديث يبني يف   -ذلك من األمور احملرمة
ا إذا مل يؤيدها األعمال الدالة على صدقها. جالء أن الظواهر ال يعبأ هللا    

  
  ب: عالمة املؤمن  -4

عن أنس رضي هللا عنه، عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ال يؤمن أحدكم حّىت حيّب ألخيه ما حيّب لنفسه» . [رواه  
  » . 1البخاري ومسلم وأمحد والنسائي] «

  
  اللغة:

  من حسن ومجال، أو فضل   احملبة: امليل إىل ما يوافق احملب
 __________  



ب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  13) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان، 
ب: الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ... ( ب: عالمة  168اإلميان،  ) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 5031اإلميان (
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  » . 1وكمال، أو خري وإحسان، واملراد هنا امليل اإلختياري دون الطبعي القسري « 
  

  الشرح:
ا، فإذا أحس هذا اإلحساس   تمع، نفعه نفع لنفسه، وضره إضرار  آية اإلميان احلق أن يرى الفرد نفسه عضوا يف ا

له مثل ما حيب لنفسه، حيب لنفسه علما واسعا، وخلقا   الصادق، وانطبع يف نفسه رأى غريه كنفسه، بل رآه نفسه، فيحب
طيبا، وعمال صاحلا، ومكا عاليا، وشرفا ساميا، حيب هلا بيتا مجيال؛ وماال غزيرا، وضياعا واسعة، وزوجا صاحلة، وبنني  

ء خملصني، وإخوا صاحلني، وخدما طائعني! فليحب ألخيه ابن أخيه2شهودا، وركو ذلوال «  كل   -د أو عال - » ، وأقر
ر   له فذلك مناف لإلميان، بل ذلك بقية من آ ذلك، أما أن حيب لنفسه أمرا وال حيبه لغريه، وحيسده أو حيقد عليه إن 

الكفران، وكما حيب لغريه ما حيب لنفسه يبغض له ما يبغض هلا، يبغض الفقر والذل، واالستعباد واالحنطاط، والبالء يف املال 
  الد، وغري ذلك من األمور املكروهة، فليبغض ألخيه ما يبغض لنفسه وفاء حبق اإلميان. أو النفس أو األو 

  
  -1 - ب: عالمات النفاق -5

عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «أربع من كّن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه  
عها، إذا ائتمن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم  خصلة منهّن كانت فيه خصلة من الّنفاق حّىت يد

  » . 3فجر» . [رواه الشيخان وأصحاب السنن الثالثة أبو داود والرتمذي والنسائي] «
  

  اللغة:
فقاء    النفاق يف اللغة: خمالفة الباطن للظاهر، وأصله من 

 __________  
  ) القسري: القسر: هو القهر.1(
  ة السهلة واملهيأة. ) الذلول: الداب2(
ب: عالمة املنافق ( 3( ب: بيان خصال املنافق  34) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
دة اإلميان ونقصه (207( ب: الدليل على ز ) ، ورواه الرتمذي يف كتاب:  4688) . ورواه أبو داود يف كتاب: السنة، 

ب: ما  ب: عالمة املنافق (2632جاء يف عالمة املنافق ( اإلميان،    ) . 5035) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان، 
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» وهي إحدى حجراته يكتمها ويظهر غريها، والنفاق إن كان يف اعتقاد اإلميان فهو نفاق الكفر، وإال فهو نفاق  1الريبوع «
ل، يقال: وعدته خريا ووعدته شرا، فإذا أسقط قالوا يف اخلري: وعدته ويف العمل، ووعد يستعمل يف اخلري والشر إذا ذكر الفع

خلري، وأما الشر: فيستحب   لوعد يف احلديث: الوعد  الشر أوعدته، وحكى ابن األعرايب يف نوادره أو عدته خريا، فاملراد 
د عليه، واملخاصمة: املنازعة أصلها من  إخالفه وقد حيب ما مل يرتتب على ترك إنفاذه مفسدة. والغدر: ترك الوفاء مبا عاه

حيته فكل من املتخاصمني يف جهة، والفجور: امليل عن احلق واالحتيال يف رده وأصله من الفجر  خصم الشيء أي جانبه و
  وهو شق الشيء شقا واسعا والفجور فتق يف الدين. 

  
  الشرح:

ان منافقا خالصا ومن وجد فيه بعضها كان لديه من  يبّني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن من وجدت فيه أربع خصال ك
النفاق بقدر ما وجد فيه، وتلك اخلصال هي خيانة األمانة، والكذب يف احلديث، والغدر يف املعاهدة، والفجور يف املخاصمة 

ا لكبائر موبقة وجرائم مردية، ال تصدر عن مؤمن مأل اإلميان قلبه.    وحقا إ
ا التصرف يف فخيانة األمانة ظلم لصاحبها  ونزع للثقة من نفوس الناس خبائنها، وهي نوع من السرقة، وقد فسروا اخليانة: 

  األمانة بغري وجه شرعي كبيعها أو جحدها أو انتقاصها أو التهاون يف حفظها.
ت  واألمانة تشمل كل ما ائتمن عليه اإلنسان من مال أو عرض أو حق بل تشمل الشرائع اليت جعلها هللا يف يد   أما

لعمل، ولذلك مسى هللا تعاىل خمالفة كتابه وسنة رسوله خيانة يف قوله تعاىل:  أَيـَُّها الَِّذينَ    نعلمها للناس، ونقوم على حفظها 
ُتْم تـَْعَلُموَن» .  ِتُكْم َوأَنـْ ََّ َوالرَُّسوَل َوَختُونُوا َأما   آَمُنوا ال َختُونُوا ا

النفاق والقاضي على األخالق، وهو داع الحتقار صاحبه، وعدم الثقة يف شأن من الشئون،  أما الكذب يف احلديث فإنه أس 
  » على الناس عاش هلم، والكذاب يف احلقيقة ميت بني األحياء. 3وصاحبه لّباس «

 __________  
فقاء الريبوع: نوع من الفئران، وهو حيوان من الفصيلة الريبوعية صغري على هيئة اجلرذ الصغري1( له ذنب طويل قصري   ) 

  اليدين طويل الرجلني. 
  . 27) سورة األنفال، اآلية:  2(
  ) اللّباس: كثري اخللط والتدليس.3(
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ب من أبواب الكذب، وقد رتب هللا عليه نفاق القلوب يف قوله: فََأْعَقبَـُهْم نِفاقاً  ا  وخلف الوعود أو نقض العهود والغدر 
ََّ ما َوَعُدوُه َوِمبا كانُوا َيْكِذبُوَن «ِيف قـُُلوِِْم ِإىل يـَْومِ  » وخلف الوعد تضييع للثقة، وسرقة من وقت  1 يـَْلَقْونَُه ِمبا َأْخَلُفوا ا

ا اإلنسان من مكاسب احلياة رحبا عظيما، وكذلك نقض العهد،   املوعود، وإخالل بنظام حياته وأعماله، وكل هذه يفقد 
كان العزم عليه مقار للوعد فإذا كان عازما على الوفاء ساعة وعد ولكن عرض له ما   وخلف الوعد يكون جرمية كربى إذا

حال دون الوفاء، مل يكن من أهل النفاق، فإن كان الوفاء يف إمكانه وتركه فعليه إمث اإلخالف وإن كان قبل عازما على  
  الوفاء.

  جير إىل أوزار كثرية، ومفاسد عظيمة.وأما الفجور يف املخاصمة وعدم الوقوف عند احلق: فذلك وزر كبري 



فالفاجر يف اخلصومة ينكر حق صاحبه ويستحل ماله وعرضه، وال يرتك  من أبواب اإلضرار به إال اقتحمه، ولو أضاع يف  
ب القضا وبني احلزبني  من  سبيل ذلك املال الكثري، بل ولو شغله ذلك عن القيام بواجباته وأنت جد عليم مبا يكون بني أر

» وينشر اجلرائم، ويفتك  2بلد واحد، وبني األحزاب السياسية وغريها، فالفجور يف اخلصومة داء وبيل، يقطع األواصر «
ت يف النفاق.    ألخالق، فال جرم إن كان آية اآل

مع هذا وقد ذكر النووي أن مجاعة من العلماء عّدوا هذا احلديث مشكال من حيث إن هذه اخلصال قد توجد يف املسل م ا
خالقه ال أنه منافق حقيقة،   ذه اخلصال كاملنافق يف التخلق  ن املتصف  على عدم احلكم بكفره، وقد أجيب عن ذلك 

لنفاق يف احلديث النفاق يف اإلميان، وهذا اجلواب مردود بقوله يف احلديث: «كان منافقا   وهذا اجلواب مبين على أن املراد 
ن ا بشع  خالصا» ، وأجيب أيضا  لظاهر غري مراد وإمنا الغرض من ذلك املبالغة يف التحذير، والتنفري من هذه اخلصال 

  الطرق. 
لنفاق هنا نفاق العمل، ويرى آخرون أنه نفاق يف اإلميان، واملراد مبن وجدت فيه هذه اخلصال:   وارتضى القرطيب أن املراد 

  من تعودها وصارت له ديد وخلقا، 
 __________  

  . 77التوبة، اآلية:  ) سورة1(
  ) األواصر: الصلة والقرابة.2(
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ا منافق حقيقة يستحق الدرك األسفل من النار، فتلك أربعة   ا تدل على تكرر الفعل، فاملتخلق  ذا فإ ويدل عليه التعبري 
  أجوبة ختري منها ما شئت. 

ا. واحلديث دعامة كبرية من دعائم األخالق اليت ترتكز عليها عزة األ   مم وسعاد
  
  -2 - ب: عالمات النفاق -6

  عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النّيب صلى هللا عليه وآله قال: «آية املنافق ثالث: 
  » . 1إذا حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» . [رواه مسلم والرتمذي والنسائي] « 

وإخالف الوعد ترك الوفاء مأخوذة من أخلف الشجر إذا اخضر بعد  اآلية: العالمة الظاهرة اليت تدل على أمر خفي وراءها، 
ا كثرية كالفجور يف املخاصمة وإمنا الغرض   ت النفاق فيها فإ سقوط ورقه، وليس الغرض من ذكر هذه الثالثة حصر آ

لكذب، وإىل فساد الفعل  التنبيه إىل أصوهلا إذ التدين ينحصر أصله يف ثالثة القول والعمل والنية فنّبه إىل فساد القول 
إلخالف ألن اإلخالف القادح « قي الشرح للحديث يف 2خليانة، وإىل فساد النية  » ما كان العزم عليه مقار للوعد، و

  شرح ما قبله. 
  
  ب: الدين النصيحة  -7

  عن متيم الّداري أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «الّدين الّنصيحة» ، قالوا: ملن 
_ _________  



ب: عالمة املنافق ( 1( ب: بيان خصال املنافق  33) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
ب: عالمة املنافق (208( ب: ما جاء 5036) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 2631يف عالمة املنافق (
  ) القادح: الناقص. 2(
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   رسول هللا؟ قال: « ولكتابه. ولرسوله، وألئّمة املسلمني، وعاّمتهم» .
  » . 1[رواه البخاري ومسلم والرتمذي] « 

  
  اللغة:

 » : النصيحة: كلمة تعرب عن مجلة هي (إرادة اخلري للمنصوح له) وليست كلمة تعرب عن هذا املعىن 2قال صاحب النهاية « 
  سواها.

  وأصل النصح يف اللغة اخللوص، يقال: نصحته ونصحت له، وقال اخلطايب:
  النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح له. 

  
  الشرح:

لتعميم الذي ذكره الرسول مشلت الدين كله،   ا  ا، وأل حصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الّدين يف النصيحة لعلو شأ
ا عنه  ختالف املنصوح له فالنصيحة   فأخرب  ا ختتلف  ه فإ بصيغة القصر، والنصيحة وإن كان معناها العام ما ذكر

وصاف الكمال، وتنزيهه عن النقائص، وطاعة أمره،   اإلميان به، ونفي الشرك عنه، وترك اإلحلاد يف صفاته، ووصفه 
يه، ومواالة من أطاعه، ومعاداة من عصاه، وغري ذ لك مما جيب له، ومجيع هذه األشياء يف احلقيقة ترجع مصلحتها  واجتناب 

  إىل العبد، فهي نصيحة لنفسه وكسب خري هلا. 
نه كالمه تعاىل، وحتليل ما حلله، وحترمي ما حرمه، واالهتداء مبا فيه، والتدبر ملعانيه، والقيام حبقوق  والنصيحة لكتابه: اإلميان 

  ار بزواجره، واملعرفة له ... إخل.تالوته، واالتعاظ مبواعظه، واالعتب
ى عنه، وتعظيم حقه، وتوقريه حيا  والنصيحة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: تصديقه فيما جاء به، واتباعه فيما أمر به و

ا ... إخل.    وميتا ومعرفة سنته، ونشرها، والعمل 
به، وتذكريهم حبوائج العباد، ونصحهم يف رفق وعدل   والنصيحة ألئمة املسلمني: إعانتهم على احلق، وطاعتهم فيه، وأمرهم

ئمة املسلمني: إعانتهم على احلق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وتذكريهم حبوائج العباد،    ... إخل، واملراد 
 __________  

ب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم «الدين النصيحة  ورسوله.. م1( علقا» . ورواه  ) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان، 
ب: بيان أن الدين النصيحة ( ب: ما جاء يف  194مسلم يف كتاب: اإلميان،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 

  ) وقال: حسن صحيح. 1926النصيحة (
  ) صاحب النهاية: هو ابن األثري وكتابه «النهاية يف غريب احلديث واألثر» . 2(
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م يف تنظيم شؤون الدنيا، ويف إقامة معامل الدين ونشره بني  ونصحهم يف رفق وعدل . ئمة املسلمني قاد .. إخل، واملراد 
  الناس، فتشمل امللوك واألمراء والرؤساء والعلماء. 

والنصيحة لعامة املسلمني: إرشادهم إىل مصاحلهم يف دنياهم وأخراهم، وكف األذى عنهم، وتعليمهم ما جهلوه وأمرهم  
يهم عن املنكر وحنو ذلك واعلم أن نصيحة املسلمني فرض كفاية على من هو أهل هلا وهي واجبة على قدر  ملعروف و

  ومل خيش يف سبيلها أذى ال حيتمل، فإن خشيه فهو يف سعة.   -واملسلم ال ييأس - الطاقة البشرية مادام هناك أمل يف قبوهلا
  
ختالفها  -8   ب: أثر العلم يف النفوس واختالفه 

أيب موسى األشعري رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل عن 
يف رواية  -الغيث الكثري أصاب أرضا فكان منها نقّية قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري وكانت منها أجادب 

ا الّناس،  -«إخاذات وأصابه منها طائفة أخرى إّمنا    -يف رواية «ورعوا -فشربوا وسقوا وزرعوا» أمسكت املاء، فنفع هللا 
هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه يف دين هللا، ونفعه ما بعثين هللا به، فعلمه وعّلمه، ومثل من مل  

  » . 1لنسائي] «يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى هللا اّلذي أرسلت به» . [رواه البخاري ومسلم وا
  

  اللغة:
املثل: املثيل والنظري، ويقال: للصفة العجيبة؛ واهلدى: الداللة املوصلة للغاية، والغيث: املطر، والنقية: الطيبة املعدن،  

بسا، والعشب: النبات الرطب، واألجادب: مجع    اخلالصة من عوائق اإلنبات، والكأل: النبات رطبا و
 __________  

ب: فضل من علم وعّلم ( ) ورواه البخاري 1( ب: بيان مثل ما  79يف كتاب: العلم،  ) . رواه مسلم يف كتاب: الفضائل، 
  ) . 5912بعث النيب صلى هللا عليه وسلم من اهلدى والعلم ( 
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  جدب على غري قياس وهي: األرض الصلبة اليت ال ينضب منها املاء، واإلخااذات:
املاء. والرعي: تغذية احليوان من املرعى، والقيعان: واحدها قاع وهي األرض املستوية  مجع إخاذة وهي األرض اليت متسك 

  امللساء اليت ال تنبت، وفقه: فهم، وفقه: صار فقيها. 
  

  الشرح:
لقرآن الذي يرشد الناس إىل طريق اخلري، ويهداهم إىل وجوه املصلحة، والذي يعرفهم احلقائق، ويبني هلم   بعث هللا حممدا 

م غشاء اجلهالة، فهو هدى ورشاد، وهو علم ونور َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى  األحك ام، ويرفع عن قلو
» غري أن الناس مل يكونوا يف االنتفاع به بدرجة واحدة بل اختلفوا وتباينوا  2» . َوَأنـَْزْلنا ِإلَْيُكْم نُوراً ُمِبيناً « 1ِللنَّاِس «



  نفوسهم وتفاوت استعدادهم.الختالف 
ذنيه،   ألوزار، فهذا حينما يسمع الوحي يصغي إليه  م، ومل يفسدها  آل ففريق طيب النفس، صايف الفطرة، مل يدنسها 
خذ يف دعوة   لعمل به، و ويتفهمه ويتدبره؛ ويفقهه وحيفظه، وتتأثر به نفسه الطيبة، وقلبه السليم، فيوحي إىل األعضاء 

صح أمني. الناس إلي حكامه عليم، وإلرشاده جميب، وللناس به    ه، فهو للقرآن مسيع، و
ا املطر الغزير نفذ إىل صميمها،   ألرض الطيبة الرتبة، النقية اخلصبة، إذا نزل  وهذا قد مثّله الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ملاء العشب والكأل، فرعاه احليو 3فأثر فيها، فاهتزت « ملاء من كل  » وربت، وأنبتت  ان، وعاد خريه لإلنسان، بل أنبتت 
ا قد حبست املاء يف جوفها ملصلحتها، فأخصبت به  يج مما هو طعام لإلنسان وغذاء أو فاكهة ومتاع، فاألرض جلود زوج 

ا، ونفعت اإلنسان واحليوان مبا أخرجت من الكأل والثمار، كذلك القرآن إذا نز  ا، وحييت به بعد مو ل صيب  بعد إجدا
ألعمال الصاحلة وأخذ يعلم الناس ما علم وينفعهم مبا به   لنفوس الطيبة حييت به القلوب اهلامدة، فأوحت للمرء  آية 

  » . 4انتفع، وهذا الفريق هو الذي قال هللا فيه: ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشفاٌء « 
  إن قرعت أذنه آي   وفريق خبثت نفسه، وفسدت فطرته، ومات استعداده، فهذا

 __________  
  .185) سورة البقرة، اآلية:  1(
  . 174) سورة النساء، اآلية: 2(
  ) اهتزت األرض: أخصبت وأنبتت.3(
  . 44) سورة فصلت، اآلية: 4(

)1/23 (  

  

. وهذا مثّله  الوحي وّىل مستكربا كأن مل يسمعها، كأن يف أذنيه وقرا، ال يرفع به رأسا، وال يفتح له قلبا، وال يقبل منه هدى
ألرض املستوية؛ الرخوة الّسبخة « ا املاء أضلته يف جوفها؛ وأضاعته يف  1الرسول صلى هللا عليه وسلم  » ؛ إذا نزل 

ملاء وال هي أمسكته على ظهرها، فانتفع به احليوان   مسامها؛ ومل خترج به كأل وال عشبا؛ وال نبا وال مثرا، فال هي انتفعت 
لوحي ومل ينفع به فكان مثله كمثل األرض اخلبيثة، واإلنسان أو سقي  به أرض أخرى طيبة نقية فكذلك هذا الفريق مل ينتفع 

ُ َعلى   َّ ُْم َأْم َملْ تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنوَن. َخَتَم ا لى  قـُُلوِِْم َوَعلى َمسِْعِهْم َوعَ وهذا الفريق الذي قال هللا فيه: َسواٌء َعَلْيِهْم َأأَْنَذْرَ
  » . 2َأْبصارِِهْم ِغشاَوٌة َوَهلُْم َعذاٌب َعِظيٌم «

لث بني الفريقني مل يذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم؛ وذكر مثله ومن عرف الفريقني عرفه: بل املثل وحده يرشد   وفريق 
يعمل به يف خاصة  إليه؛ فهو ذلك الشخص الذي مسع القرآن؛ فعقله وفهمه، ووقف على أحكامه، وحالله وحرامه، ولكن مل

ْلِربِّ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ  ِ َُْمُروَن النَّاَس  ُلوَن  نفسه، ولكن دعا الناس إليه علمهم ما تعلم، فهو كالذين قال هللا فيهم: َأ ُتْم تـَتـْ  َوَأنـْ
» به  4و مبا علم وعّلم، وكان حر « » فهذا قد نفع هللا به العباد، وجعله معرب خري هلم ومل ينتفع ه3اْلِكتاَب َأَفال تـَْعِقُلوَن «

أن يهذب نفسه مبا هذب به غريه، فهذا مثله كاألرض الصلبة اليت متسك املاء ال تشربه، فيشرب منه الناس واحليوان،  
ملاء نبا حسنا، فيأكل اإلنسان ويرعى احليوان،   ا احلب والبذور، فينبت  وتسقي به األرض الطيبة اخلصبة، ويلقي 

لقرآن يعلمه وال يعمل به، أفرتضى أن تكون أرضا جمدبة؟ أليست نفسك أوىل بربّك  فاألجادب نفعت ومل تنفع، كذلك العامل 
  وعلمك، أتريد أن تكون ممن قال هللا فيهم: ِملَ تـَُقوُلوَن ما ال تـَْفَعُلوَن.



َِّ َأْن تـَُقولُوا ما ال تـَْفَعُلوَن « 5َكُربَ َمْقتاً «  للوحي وتدبره، وهذب به نفسك؛ وكمل به خلقك؛ وادع    » فاستمع6» ِعْنَد ا
  الناس إليه بقولك، كما تدعوهم بعلمك َوَمنْ 

 __________  
  ) الّسبخة: أرض ذات ملح ونز ال تكاد تنبت. 1(
  . 7،  6) سورة البقرة، اآليتان:  2(
  . 44) سورة البقرة، اآلية:  3(
: جديرا. 4(   ) حر
  ) املقت: البغض والكره.5(
  . 3، 2لصف، اآليتان: ) سورة ا6(

)1/24 (  

  

َِّ َوَعِمَل صاِحلاً َوقاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمَني «   » . 1َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدعا ِإَىل ا
  
  ب: اهللع عند املصائب  -9

شّق اّجليوب، ودعا عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: «ليس مّنا من لطم اخلدود. و 
  » . 2بدعوى اجلاهلّية» . [رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه] « 

  
  اللغة:

جيب الثوب: فتحته اليت يدخل منها اإلنسان الرأس أي طوقه، واجلاهلية: احلال اليت كان العرب عليها قبل اإلسالم من  
ألنساب، و  لدين احلق، واملفاخرة  ؛ و   الكرب، والتجرب، ووأد البنات، وغري ذلك. اجلهل 

  
  الشرح:

َّ ِإلَْيِه راِجُعوَن « َّ َِِّ َوِإ لرضا والتسليم إذ يقول: ِإ » ويقول: إن  3من خلق املؤمن الصرب عند نزول املصائب، ومقابلتها 
  » ؛ ويقتل جرثومتها. 4ما أخذ و ما أعطى، والصرب خيفف املصيبة؛ وحيلل صلدها «

وأما اجلزع واهللع والسخط على ما قضى هللا وقّدر، فليس من اإلميان يف شيء وليس الذي يقوم به من حزب حممد صلى  
  هللا عليه وسلم وصحبه. 

  » ، 5فالذي ينخلع قلبه للمصيبة وال يعرف الثبات والشجاعة يف مالقاة اإلحن « 
 __________  

  . 33) سورة فصلت، اآلية: 1(
ب: ليس منا من شق اجليوب (  ) رواه البخاري يف2( ب: حترمي 1294كتاب: اجلنائز،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ب: ضرب اخلدود ( 281ضرب اخلدود وشق اجليوب والدعاء ... (  ) . ورواه  1861) . ورواه النسائي يف كتاب: اجلنائز، 
ب: ما جاء يف النهي عن ضرب اخلدود ) . ورواه ابن ماجه 999وشق اجليوب عند املصيبة (  الرتمذي يف كتاب: اجلنائز، 



ب: ما جاء يف النهي عن ضرب اخلدود وشق اجليوب (   ) . 1584يف كتاب: اجلنائز، 
  .156) سورة البقرة، اآلية:  3(
  ) الصلد: الصلب األملس الشديد. 4(
  ) اإلحن: مجع إحنة: احلقد والضغن. 5(
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» الوجوه، ويدق الصدور، ويشق اجليوب، وميزق الثياب ويقطع اهلندام، ويدعو  1ويسخم «ومالقاة احملن، بل يلطم اخلدود، 
بدعوى اجلاهلية فيقول: واأبتاه، وا أماه، وا ولداه، وا زوجاه، وا قريباه، وا مصيبتاه، وا داهيتاه، وا مااله، وا بيتاه، ويقول  

ا على القدر؛ وينقد قضاءه   من املسلمني. من كان كذلك فليس  -كّلما يعرتض 
إمنا املسلم الثابت الرزين الصابر احملتسب: الذي ال يدفعه احلزن إىل التسخط، بل يكون كما قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم: حال وفاة إبراهيم ولده، جعلت عيناه تذرفان الدمع، فقال له عبد الرمحن بن عوف: وأنت  رسول هللا؟ فقال: «  

ا رمحة»  خرى، وقال: «إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال ما يرضي ربنا وإ بفراقك   ابن عوف إ ، مث أتبعها 
لنياحة  إبراهيم حملزونون» ، فليتق هللا رجالنا ونساؤ فيما يصنعون وقت املصائب، وليعلم األزواج الذين يسمحون لنسائهم 

م 2والتعديد « رًا َوُقوُدَها  » ، ولطم اخلدود، ودق الطبول، أ شركاؤهن يف اإلمث  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم 
  » . 3النَّاُس َواحلِْجارَُة «

  
  ب: أنواع الصدقة - 10

دة:   عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «على كّل مسلم صدقة» ، ويف رواية ز
   يوم» ، فقالوا:  نّيب هللا فإن مل جيد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه ويتصّدق» . قالوا: فإن مل جيد؟ قال: «كلّ 

ملعروف»  ملعروف،   -ويف رواية -«يعني ذا احلاجة امللهوف» . قالوا: فإن مل جيد؟ قال: «فليعمل  خلري أو  «فليأمر 
ا له صدقة» . ويف رواية: «فإنّه»  قالوا: فإن  -وليمسك عن الّشّر» ، ويف رواية ّ مل يفعل؟ قال: «فليمسك عن الّشّر فإ

  » . 4[رواه البخاري ومسلم والنسائي] «
 __________  

  ) يسخم: يسّود. 1(
  ) التعديد: ذكر املناقب احلميدة.2(
  . 6) سورة التحرمي، اآلية:  3(
ب: على كل مسلم صدقة ممن مل4(   -) .  1445 جيد ... ( ) رواه البخاري يف كتاب: الزكاة، 

)1/26 (  

  



  اللغة:
  الصدقة: ما خيرجه اإلنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة يف األصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب. 

ن يكون خملصا فيه، طيبة به نفسه. وامللهوف: املظلوم   وقد يسمي الواجب صدقة إذا حترى خمرجه الصدق يف فعله 
لعقل أو الشرع حسنه، واملنكر ما ينكر   يستغيث أو هو املستغيث مظلوما أو عاجزا، واملعروف: اسم لكل فعل يعرف 

  ما.
  

  الشرح:
ا   املسلم ال يعمل خلري نفسه فقط؛ بل خلريها وخري غريه، وقد أكد عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم كل يوم صدقة، يعود 

ا الفقراء واملساكني، فإن مل جيد ما يتصدق به جد يف العمل، وكدح يف حتصيل نفسه البذل ويثبت فيها خلق الكرم، وي نفع 
لطعام،  الرزق من طريق التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو غريها من طرق الكسب حىت يكون بيده مال ينفع نفسه 

لتصدق عليه،  والشراب، واللباس، والسكن والركوب، وختري املرأة الصاحلة، واإلنفاق عليها وعلى  أوالدها منه وينفع غريه 
واإلقراض له؛ وحتمل الّدين عنه، فإن مل جيد العمل أو وجده وال يستطيعه أعان ذا احلاجة من مظلوم يستغيث، ومكروب  

» عنه، وجيري املكروب بتفريج كربته 1يستجري، وعاجز يستعني. فينصر املظلوم مبساعدته على نيل حقه، ومنع احليف « 
بليته، فإن كان مريضا رجا له طبيبا يداويه، أو ساعده على دخول مستشفى يطببه ويراعيه، وإن كان له مال ضائع  وختفيف 

ساعده على الوصول إليه، ويعني العاجز على قضاء ماربه، وحتقيق أمانيه، فإن مل يكن يف قدرته اإلعانة وكشف الكرب أمر 
ملعروف من صالة وصيام، وحج وزكاة، وحس ن أخالق، ومجيل معاشرة، وأدب يف معاملة وتعلم علم، وإخالص يف  الناس 

تك وفجور، وظلم وسرقة، ونفاق ومداهنة   اهم عن املنكر من زين وشرب مخور، وشهادة زور، و عمل، وابتغاء خري، و
مر. 2«   » ، وليعمل مبا 

 __________  
ب: بيان أن اسم الصدقة يقع ع - ) . ورواه النسائي يف  2330لى كل نوع من املعروف ( ورواه مسلم يف كتاب: الزكاة، 

ب: صدقة العبد (    ) . 2537كتاب: الزكاة، 
  ) احليف: اجلور. 1(
  ) املداهنة: الغش واخلداع.2(
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ي عنه فإن ذلك أساس الدعوة احلقة: أن يعمل أوال مبا يدعو إليه فإن مل يكن ذلك يف املكنة «  » جّنب الناس 1وليرتك ما 
  ، ومنع ضره، كما جينب نفسه موارد اهللكة، ومزالق الفتنة، ومواقف التهمة.شره

ذلك ما ينبغي للمسلم حنو الناس: أن يكون نّفاعا هلم بقدر ما يستطيع، ال يدخر وسعا يف جلب اخلري هلم، ودفع الشر  
خلري، وميسك  مر  لقيام به،  عنهم، فلو أمكنه أن يقوم بكل ذلك فيتصدق ويعمل، ويعني وينفع، و عن الشر كان مطالبا 

  بل لو أمكنه إىل ذلك غريه، فعل ما استطاع. 
فاحلديث يرغب يف الصدقة إذ جعلها أول ما يبدأ به املسلم، وحيبب يف العمل والكسب، ويقدم حاجة النفس على حاجة  

ملعروف والنهي مر مبنع األذى عن   الغري «ابدأ بنفسك مث مبن تعول» وحيث على اإلعانة، ويدعو إىل األمر  عن املنكر، و



  الناس.
  

  ب: ترك املشتبهات  - 11
عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: «احلالل بّني، واحلرام بّني، وبينهما أمور مشتبهة،  

من اإلمث أوشك أن يواقع ما استبان،  فمن ترك ما شّبه عليه من اإلمث كان ملا استبان أترك، ومن اجرتأ على ما يشّك فيه 
  واملعاصي محى هللا، من يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه» . 

ويف رواية أخرى عن النعمان: «احلالل بّني، واحلرام بّني، وبينهما مشّبهات ال يعلمها كثري من الّناس فمن اتّقى الّشبهات  
ل احلمى يوشك أن يواقعه، أال وإّن لكّل ملك محى، أال وإّن محى استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الّشبهات كراع يرعى حو 

  هللا يف أرضه حمارمه، أال وإّن يف اجلسد مضغة إذا
 __________  

  ) املكنة: االستطاعة واالمكان.1(
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  صلحت صلح اجلسد كّله، وإذا فسدت اجلسد كّله أال وهي القلب» . 
  » وغريمها] . 1[رواه البخاري ومسلم « 

  
  للغة:ا

احلالل: املأذون فيه؛ واحلرام: املمنوع منه، وبّني: واضح، واملشتبه: أو املشبه اخلفي أمره، واإلمث: الذنب، واالستبانة:  
  الظهور، واجرتأ:

  تشجع، وأوشك: قرب، والرتع: رعي املاشية واإلتساع يف اخلصب، واحلمى:
ذ الوقاية مما يضر، استربأ: طلب الرباءة، والّدين: الطاعة وما املكان احملمي املمنوع على غري من محاه، واتقى: حذر واخت

  يتدين به، والعرض: موضوع املدح والذم من اإلنسان؛ واملضغة: القطعة قدر ما ميضغ؛ والقلب: معروف، ويقال للعقل: 
ا «   » . 2َأفـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ

  
  الشرح:

شد الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ما هو خري لنا يف ديننا وأعراضنا وهو االبتعاد عن مواطن الريب فيسلم الّدين من  ير 
النقص، والعرض من الطعن؛ فذكر أن احلالل بني واضح إذ هو ما أذن الشارع يف فعله بنص يف القرآن أو يف كالم الرسول  

ألنه ما منع الشارع فعله بنص قرآين أو حديث نبوي، وبعبارة أخرى احلالل هو صلى هللا عليه وسلم وكذلك احلرام واضح 
الطيب النافع، واحلرام هو اخلبيث الضار، وبني احلالل واحلرام أمور خفية مشتبهة ال يدري كثري من الناس أهي من احلالل أم 

ب من السباع أو خملب من الطري، فإن   من احلرام؟ كاألشياء اليت تعارضت فيها األدلة كلحوم احلمر اإلنسية وكل ذي
َتًة َأْو دَ  ماً َمْسُفوحاً َأْو َحلَْم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه ظاهر احلصر يف آية ُقْل ال َأِجُد ِيف ما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرَّماً َعلى طاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ

َِّ بِ  ه؛ وجاء يف احلديث النهي عنها، ومن أجل ذلك اختلف  3ِه «رِْجٌس َأْو ِفْسقاً ُأِهلَّ ِلَغْريِ ا » يدل على حل ما ذكر



  العلماء يف حلها، ومن الشبيهات األمور اليت ال تطمئن إليها نفسك الطيبة. 
» وغريمها عن احلسن 4فدعها إىل ما تطمئن إليه عمال حبديث: «دع ما يريبك إىل ما ال يريبك» . رواه الرتمذي والنسائي «

  ن علي. ب
 __________  

ب: فضل من استربأ لدينه ( 1( ب أخذ  52) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: املساقاة، 
  ) . 107احلالل وترك الشبهات (

  . 46) سورة احلج، اآلية: 2(
  . 145) سورة األنعام، اآلية: 3(
ب: احلث على 4(   ) . 5727ترك الشبهات () رواه النسائي يف كتاب: األشربة، 

)1/29 (  

  

الحتجاب من أخيها ابن جارية أبيها ملا ادعى   ومن هذا القبيل أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم زوجة سودة بنت زمعة 
» وحكم به لزمعة، وأمر 1بنوته عتبة بن أيب وقاص. فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم «الولد للفراش وللعاهر احلجر» «

الح تجاب منه ملا رآه شبيها يف الصورة بعتبة. ومن هذا أيضا شخص أرسل كلبه للصيد ومسى عند اإلرسال. فوجد  سودة 
عند الصيد مع كلبه كلبا آخر مل يسم عليه وال يدري أيهما الذي صاد، فإنه يرتك األكل منه، وكذلك مر النيب صلى هللا  

وعد   -ذكر هذه املسائل الثالث البخاري يف صحيحه -تها» عليه وسلم بتمرة ساقطة فقال: «لوال أن تكون صدقة ألكل
بعض العلماء املكروه من املشتبهات إذ تنازعه اإلذن فيه واملنع منه، ومن املشتبهات مال شخص ال يتحرج يف كسبه عن  

تصاحلني به  احلرام، فرتك معاملته واألكل من ماله الورع، كذلك من الشبهات املكاسب الناجتة عن صلح مل تكن نفوس امل 
  » . 2طيبة لقسر شابه « 

ا من   ملشتبهات عن كثري من الناس فأفاد أن بعضهم قد يعلم حقيقتها، وأ وقد نفى الرسول صلى هللا عليه وسلم العلم 
وادي احلالل أو احلرام، فال تكون إذ ذاك مشتبهة عنده، بل هلا حكم احلالل البني أو احلرام البني، وقد بني الرسول صلى  

 عليه وسلم أن من حتامى املشتبه الذي قد يكون يف الواقع إمثا حراما كان للحرام البني أشد حتاميا، ومن جرأ نفسه  هللا
وشجعها على اقتحام الشبهات والوقوع فيها مع قيام الشك وخمالطة الريب كاد يواقع احلرام البني. فالشبهات وقاية دون  

احلرام، ومن جتنبها كان يف مأمن منها، بعيدا عنها، فاجعل بينك وبني احلرام حصنا، احلرام، فمن انتهكها كاد يرتدى يف هاوية 
  واضرب دونه سدا.

ا ببهمهم « ا من غريهم، فمن ترك من الرعاة منطقة حوهلا،  3وما املعاصي إال كاألرض اليت حيميها امللوك، فيخصو » ومينعو
مه أمن الوقوع يف احلمى، وسلم من س من  ال يرعى فيها  اورة ال  م، ومن رعى يف املنطقة ا خط امللوك والتعرض لعقا

الوقوع فيه، كذلك املعاصي هي محى هللا يف أرضه، والشبهات منطقة حوهلا فمن ترك الشبهات كان للمعاصي أترك، ومن 
  خالطها كان إىل 

 __________  
ب:  -   ) مطوال.2518(  60ورواه الرتمذي يف كتاب: صفة القيامة، 
حلجارة. 1(   ) أي الولد للشخص الذي ولد على فراشه وال شيء للعاهر الزاين أو له الرجم 



  ) لقسر شابه: لقهر خالطه. 2(
  ) ببهمهم: البهائم: الضأن واملعز.3(
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الرباءة  الوقوع يف املعاصي أقرب، وقد جاء يف الرواية الثانية أن من اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه أي من حذرها طلب 
لتحرز من املعصية، وحتامى « ا، وكذلك طلب الرباءة لعرضه، فال يتهمه الناس مبقارفة  1والسالمة لدينه  » املنطقة اليت دو

حملرمات؟. 2«   » املعاصي وانتهاك احلرمات، وكيف؟ ومل يقارب الشبهات، فأىن يتهم 
له، وفسادها فساد له، تلك املضغة هي القلب موزع الدم ويف الرواية الثانية: أن يف اجلسد مضغة صالحها صالح للجسد ك

يف عروق اجلسم، ومصلحه بعد فساده واملراد به هنا العقل الذي ال يعمل إال حبرارة احلياة املنبعثة من الدورة الدموية، وال  
» اإلنصاف يف أحكامه  3« ريب يف أن صالح العقل، واستقامته يف اإلدراك والتفكري، ووزنه األشياء مبيزان احلقيقة، وحتريه

يرتتب عليه صالح األعضاء كلها، فال تصدر إال خريا، وال تعمل إال صاحلا، وال تقول إال حسنا، ألنه احلاكم عليها،  
  والرئيس بينها، وإذا صلح الرئيس صلحت الرعية. 

عث الشهوة، وسلطان اهلوى فس د سائر األعضاء فال يصدر  أما إذا فسد العقل، واختل نظام التفكري، وغلبه على ملكه 
غري الشر، إذ حكمة العقل مفقودة، وحركته مشلولة، وهل إذا أصيب القلب تسلم احلياة، ويصح اجلسد؟ كال. كذلك 
ملوها، وال   العقل يف مرضه مرض القوى كلها، فربوا العقول، وعودوها التفكري املستقيم، واحلكم الصحيح، وحذار أن 

لنظر والبحث، فت ا أن تسخروا العامل كله خلدمتكم. تغذوها    فقدوا االنتفاع بقوى اجلسم اليت تستطيعون 
» ، ويدعو إىل االحرتاس وبعد النظر؛ وحيضنا على ختليص  4فاحلديث حيذر من الشبهات، والوقوف يف مواقف الّريب «

ا، ويدعو إىل 5الّدين من الشوائب. وإبعاد العرض من املثالب « تنمية العقل؛ وترقية التفكري لتكون   » ؛ بتجنب أسبا
  األعمال منظمة؛ طيبة العاقبة. 

 __________  
  ) حتامى: اجتنب وابتعد.1(
  ) املقارفة: االرتكاب والفعل.2(
  ) حتريه، حتّرى: توّخى وقصد.3(
  ) الّريب: ج ريبة: وهي التهمة.4(
  ) املثالب: ج مثلبة: العيب. 5(
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ليد - 12   ب: فضل الكسب 
كل من عمل يده، وإّن  عن املقدام رضي هللا عنه عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاما قّط خريا من أن 

كل من عمل يده» . [رواه البخاري وأبو داود والنسائي «    » وغريهم] . 1نّيب هللا داود عليه الّسالم كان 



الشتغال يف عمل حكومي يتقاضى يف نظريه أجرا؛ وكالتجارة والزراعة والصناعة،  طرق املال كثرية كالوراثة واهلبة والصدقة؛ وكا
كله املرء ما كان من عمل يده، فالذي يشتغل بيده، ويكدح ببدنه   وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن خري طعام 

كل من تركة موروثة، أو هب كل من إنتاجه خري ممن  ة مبذولة، أو صدقة تعطى له عفوا  ويستجدي الرزق من عرق جبينه و
أو إستجداء ذلك أن ما كسبه اإلنسان بكدحه وكده يفيد جسمه نشاطا ويكسبه صحة، ويزيده قوة فإذا ما أكل أكل 
هنيئا؛ وهضم سريعا، فاستفاد وقويت النية، وال كذلك الكسل اخلمول الذي يعتمد على مال وقع يف يده عفوا، ويعطل 

كة، وميكث طوال يومه على مقهى أو مسطبة، فيأكل من غري شهية إذا مل يهضم الطعام السابق أعضاءه عن العمل واحلر 
فيزداد مخوال إىل مخواله وتعتل الصحة، فال جيد حالوة لطعام أو شراب، أضف إىل ذلك أن املال الناتج من الكد أغلى  

إنه ليشعر بلذة كبرية ساعة ينتفع به، وهل ترى  قيمة عند صاحبه مما جاءه عفوا، ولذلك جتده أحرص عليه مما سبق إليه، و 
تناول الثمرة من يد البائع كتناوهلا بيدك من الشجرة؟ وإىل ذلك أيضا أن الثروة املسوقة إن ضاعت قلما جتد هلا عوضا، أما 

  الثروة الكسبية فقلما تضيع، وإن ضاعت فمنبعها قائم وهو اليد العاملة. 
كل من عمل يده إذ كان يصنع الدروع  ولقد ذكر رسول هللا صلى هللا علي ه وسلم أن نيب هللا داود عليه السالم كان 

ه السلطان مكافأة له على شجاعته احلربية   احلربية، وال أحدثك عن داود وملكه إذ سخر هللا له اجلبال والطري واحلديد وآ
  ملا قتل جالوت وفيه يقول هللا: 

َّ َجَعْلناَك َخِليَفًة  » فمع هذا امللك والسيطرة، وما تبعهما من الغىن والثروة مل يستنكف من العمل  2ِيف اْألَْرِض « داُوُد ِإ
  بيده ليشجع العمال على املضي يف

 __________  
ب: كسب الرجل وعمله بيده ( 1(   ) . 2072) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 
  . 26) سورة ص، اآلية: 2(
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ذا أولئك األغنياء الوارث، وأولئك األمراء والوزراء، الذين يشمئزون من    أعماهلم، وليفيد جسمه صحة وقوة، فليعترب 
العمل، وخيالونه حطة وضعة، وما دروا أن كثرة األيدي املنتجة ثروة عظيمة لألمة، وعزة هلا وسيادة، وإشادة بذكرها بني  

  األمم.
  يبغض إلينا االعتماد على الثروة املسوقة، وترك األعمال املنتجة. فاحلديث يرغبنا يف العمل، ويدعو إىل ما يزيد صحة، و 

  
  ب: تفضيل احلرفة على السؤال  - 13

خذ أحدكم حبله: فيأيت حبزمة حطب؛ فيبيعها   عن الّزبري بن العّوام رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ألن 
ا وجهه، خري له من أن يسأل الّنا   » ] . 1س أعطوه أو منعوه» . [رواه البخاري ومسلم «فيكّف هللا 

  
  اللغة:

  احلطب: ما يوقد به، والكف: املنع. 
  



  الشرح:
» فإن أعطي السائل فاملنة عليه ثقيلة، 2سؤال الناس مذلة وضعة، واملؤمن عزيز غري ذليل: َوَِِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنَني «

فف من املسؤول أو أبغضه، واضطغن عليه «واجلميل أسر له واستعبا » وإن كان السائل قادرا 3د، وإن منع خزي وخجل و
ا فيما خلقت له، وما خلقت إال   النتفاع  على الكسب فهو كافر بنعمة هللا إذا مل يشكر له نعمة اجلوارح، فإن شكرها 

ا يف سبيل الرزق فلما كان السؤال بكل ذلك، وهو ما ال يال ئم أخالق املؤمن بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن للكدح 
خذ حبله   االكتساب خري منه، بل االكتساب هو اخلري، والسؤال هو الشر ولو كان االكتساب من أدىن احلرف، فالذي 

ت، فيجمع حزمة حطب مما رغب عنه الناس، أو من كأل مباح؛ وحيم لها على  وخيرج إىل املراعي واملزارع، أو األجران والغا
ا؛ ويقي وجهه ذلة املسألة خري له   كل به ويشرب فيحفظ بذلك على نفسه كرامتها وعز ظهره ويبيعها بقرش أو مليمات 

  من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. 
 __________  

ب: كسب الرجل وعمله بيده ( 1(   ) . 2075) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 
  . 8) سورة املنافقون، اآلية:  2(
  ) اضطغن عليه: انطوى على احلقد. 3(
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وبذلك عرفت أن أولئك الرجال أو النساء الذين يّتجرون يف الفجل أو الكراث أو البصل أو يف اخلضروات أو البقول أو  
ا من املزارع وعلى ظهورهم أو رؤوسهم خري من أولئك الذين جيوبون الشوارع ليال ارا  غريها من األشياء الرخيصة حيضرو و

» الناس؛ وأكثرهم قادر على الكسب؛ صاحل للعمل، بل أولئك املتجرون هم األخيار، وأولئك الشحاذون هم 1يتكففون «
األشرار، فال تعنهم على الشر ورغبهم يف اخلري، فاحلديث حيضنا على اكتساب الرزق ولو من املهن الصغرية، ويبغضنا يف  

  ومينعنا الذلة واملهانة.  السؤال، وحيفظ علينا العزة والكرامة،
  

  ب: السماحة يف املعاملة - 14
ع، وإذا اشرتى،   عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «رحم هللا رجال مسحا إذا 

  وإذا اقتضى» ، ويف رواية «وإذا قضى» . 
  » ] . 2[رواه البخاري والرتمذي وابن ماجة «

  لق على السهل، وعلى اجلواد، واألول هو املناسب هنا، واالقتضاء: طلب قضاء احلق. السمح: يط
لرمحة وإسباغ النعمة للرجل السمح السهل، ودعاؤه عند هللا مبكانة عظيمة ألنه صادر من   يدعو النيب صلى هللا عليه وسلم 

جابة ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح  النفس الطاهرة املخلصة، من اللسان الرطب بذكر هللا، فتفتح له أبواب اإل
  » . 3يـَْرفـَُعُه «

  وقد ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم السماحة يف أربعة أشياء: يف البيع، والشراء، واالقتضاء، والقضاء. 
  

  فالسماحة يف البيع: 



  أال يكون شحيحا بسلعته، مستقصيا يف مثنها، مغاليا 
 _______ ___  

لسؤال.1(   ) يتكففون: ميدون أيديهم 
ب: السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن ... (2( ) . ورواه الرتمذي يف  2076) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 

ب: ما جاء يف استقراض البعري أو السيء من احليوان أو السن (احلديث   ) . ورواه ابن ماجه يف  1320كتاب: البيوع، 
ب: السماحة يف البيع (كتاب   ) . 2203: التجارات، 

  . 10) سورة فاطر، اآلية: 3(
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  يف الربح منها، مكثرا من املساومة فيها، بل يكون كرمي النفس، راضيا بيسري الربح، مقال من الكالم.
  

  والسماحة يف الشراء: 
نت السلعة شيئا هينا كفجلة أو بصلة، واملشرتي غنيا،  أن يكون سهال يف كياسة، فال يدقق يف الدانق واملّليم، خصوصا إن كا

ألخذ والرد، وتعطيله عن املشرتين اآلخرين، أو مصاحلة اآلخرى، وال يكثر  1والبائع فقريا معدما، وال يسأم « » البائع 
  » ، ووقف على حقيقتها. 2التقليب يف البضاعة بعد أن سرب غورها «

  
  والسماحة يف االقتضاء:

» بال عنف ويف لني بال شدة، ويراعي حال املدين فإن كان معسرا أنظره وأخره، بل إن  3أو دينه يف هوادة «أن يطلب حقه 
لسداد تصدق عليه حبقه أو من حقه َوِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْريٌ   َلُكْم ِإْن  كانت حاله ال تسمح 

ُتْم تـَْعَلُمو  » . ومن السماحة يف االقتضاء: أال يطالب املدين على مشهد من الناس ومسمع، خصوصا إذا كانوا ال  4َن « ُكنـْ
جلهر. وأال يلحف « لدين. أو يتأذي املدين  » يف الطلب. أو يطالبه يف أوقات راحته وهناءته؛ فينغص عليه  5يعلمون 

ه إىل القضاء وهو مستعد للدفع يف وقت قريب فيغرمه  صفوه، وهو من أحرص الناس على قضاء احلقوق وأال يرفع أمر 
له. ويستنفذ من وقته من غري جدوى تعود عليه.   خيه -الرسوم وأجر احملاماة، ويشغل  كل ذلك من حسن   -إال اإلضرار 

  االقتضاء.
  

  وأما السماحة يف القضاء:
لشكر والدعاء، أو اهلدية  فأن يرد احلق لصاحبه يف املوعد املضروب، وال يكلفه عناء املطالبة أو املقاضاة، ويشفع القضاء 

  إن كان هلا مستطيعا إىل غري ذلك مما ينطوي حتت املساحمة. 
  فاحلديث يرغبنا يف حسن املعاملة، ويف كرم النفس، ويف مراعاة املصلحة، ويف حفظ الوقت. 

 __________  
  ) يسأم: يتعب. 1(
  ) سرب غورها: تبني له حقيقتها وسرها. 2(



  اهلوادة: الرفق والتأين. ) 3(
  .280) سورة البقرة، اآلية:  4(
  ) يلحف: يلّح. 5(
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  ب: فضل الغرس والزرع - 15
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه  

يمة، إّال كان له به صدقة» . [رواه الب ب فضل الغرس والزرع) ورواه طري أو  ذا اللفظ يف كتاب املزارعة يف ( خاري 
  » ] .1مسلم أيضا والرتمذي «

لغرس والزرع: املغروس  الغرس للشجر، والزرع للنبات، والغرس: هو الرشق أو الدفن يف األرض وقريب منه الزرع، واملراد 
ركب وراكب واملراد به هنا كل ذي جناح يسبح يف اهلواء.  » واحلبوب، والطري: مجع مفرده طائر ك2واملزروع كالعقل «

ام لكن خص يف العرف مبا عدا السباع والطري، والصدقة: ما خيرجه   والبهيمة: اسم لكل ما ال ينطق ملا يف صوته من اإل
د يسمى الواجب اإلنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة يف األصل تقال: للمتطوع به والزكاة: للواجب، وق

  صدقة إذا حترى صاحبه الصدق يف فعله. 
ا اإلنسان أو احليوان ويبني أن ما أكل من الشجر أو الزرع  ألشجار والزرع اليت ينتفع  واحلديث يرغبنا يف تعمري األرض 

بة عليها، وخص املسلم بذلك ألنه الذي ينتفع بثواب الصدقة يف الدنيا واآل خرة وأما الكافر  صدقات لإلنسان يستحق اإل
فيثاب على ما زرع أو غرس يف احلياة الدنيا فقط، وقال بعضهم جيوز أن خيفف عنه بذلك من عذاب اآلخرة خصوصا إذا مل  

  يرزق الغىن والعافية يف الدنيا. 
ب) رمحة الن حليوان، وقد أخرجه البخاري أيضا يف ( اس  ويف احلديث حث على السعي يف مصاحل الناس وعلى الرمحة 

  والبهائم.
حليوان التخفيف عنه يف األمحال وعدم تكليفه مشاق األعمال،   ومن الرمحة 

 __________  
ب: فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ... ( 1( ) . ورواه مسلم يف  2320) رواه البخاري يف كتاب: احلرث واملزارعة، 

ب: فضل الغرس والزرع ( ب: ما جاء يف فضل الغرس ) . ورواه الرتمذ3950كتاب: املساقاة،  ي يف كتاب: األحكام، 
)1382 . (  
  ) العقل: أعواد من الشجر تغرس يف األرض لتنبت. 2(
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  وترك اإلسراف يف ضربه وإيذائه، ومداواة جراحه، والقيام حباجاته.
  



  ب: اإلخالص واملساعدة - 16
يه وسلم «ثالثة ال ينظر هللا إليهم يوم القيامة، وال يزّكيهم، وهلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل 

يع إمامه ال يبايعه إّال لدنيا، فإن أعطاه منها   لطّريق فمنعه من ابن الّسبيل. ورجل  عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء 
ا كذا وكذا فصّدقه رضي وإن مل يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: وهللا اّلذي ال إله  غريه لقد أعطيت 

ِِْم َمثَناً قَلِ  َِّ َوَأْميا ا» ، مث قرأ: ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد ا يًال ُأولِئَك ال َخالَق َهلُْم  رجل» ، يف رواية «فصّدقه وأخذها ومل يعط 
ُ َوال يـَْنُظُر ِإلَْيهِ  َّ » [رواه البخاري ومسلم وأصحاب  1ْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َوال يـُزَكِّيِهْم َوَهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم. « ِيف اْآلِخَرِة َوال ُيَكلُِّمُهُم ا

  » ] . 2السنن « 
  

  اللغة:
دة؛ وابن السبيل: سالك الطريق، واملبايعة: لإلمام   يزكيهم: يطهرهم من األوزار وقيل: يثىن عليهم؛ وأليم: موجع؛ وفضل: ز

لدنيا: هنا عرضها، وسخط: غضب، والسلعة: املتاع والبضاعة وأقامها عرضها أو  الرضا به والتعهد له ببذل  الطاعة واملراد 
  روجها من قامت السوق إذا راجت، ويشرتون:

يستبدلون، وعهد هللا: ما عاهدوه عليه، واألميان: مجع واحدها ميني وهي احللف، والثمن: العوض، واخلالق: النصيب  
  واحلظ.

 __________  
  . 77ورة آل عمران، اآلية:  ) س1(
ب: اليمني بعد العصر (2( ب: بيان  2672) رواه البخاري يف كتاب: الشهادات،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

لعطية وتنفيق ... (  ب: احللف الواجب للخديعة 293غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن  ) . ورواه النسائي يف كتاب: البيوع، 
ب: ما جاء يف كراهية األميان يف الشراء والبيع (4474يف البيع (  ) .  2207) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: التجارات، 

ب: يف منع املاء (    ) . 3474ورواه أبو داود يف كتاب: البيوع، 
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  الشرح:
ف ورمحة، بل نظر مقت ثالثة أشخاص يغضب هللا عليهم يوم القيامة يوم جتزى كل نفس ما عملت فال ينظر إليهم نظر عط

دة سخط عليهم، وال يطّهر يف الدنيا نفوسهم من األوزار وكيف يطهرها  وازدراء، أو ال يلتفت إليهم مطلقا إعراضا عنهم، وز
م الذي هو ضرب من النفاق، ومنعهم املعونة من هم  1ومل يعدوها لقبول اهلداية بل لّوثوها خببث طويتهم « » ؟ وكذب أميا

م جمرمون، وهلم إىل الغضب وعدم التطهري عذاب يف حاجة إلي ها، أو معىن عدم التزكية عدم الثناء عليهم واملدح هلم أل
  شديد يف اآلخرة، يصلون سعريه، ويقامسون هليبه. 

  
لطريق [فيمنعه من السابلة املارين به]   فأول الثالثة رجل له ماء 

ن حاجته من املاء فمنعه من السابلة املارين به وهم يف حاجة إليه،  » ، أو حوض، أو زير به ما يزيد ع2كبئر: أو مصاصة « 
ا حياة اإلنسان واحليوان والنبات َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ  »  3«وإنه لذو نفس خبيثة إذ منع نعمة ساقها هللا إليه، 



ه، منعها يف حني مل تكن به حاجة إليها، وإذا كان منعها من أشد الناس حاجة إليها وهو املسافر ورمبا كان يف ذلك هلك -
»  5» كان خليقا «4بفضل املاء خبيال فهو بغريه أخبل، فهو مّناع للخري ال يسمح به لغريه. لو كان يف ذلك حتفه. فال جرم « 
  هلما. ذا العقاب. وقد استثىن الفقهاء من ذلك احلريب واملرتد إذا أصرا على الكفر ال جيب علينا بذل املاء 

  
لسمع والطاعة. وهو غري خملص يف بيعته  يع إمامه: ورضي له  ين الثالثة رجل    و

ملها أو ورطة يريد مساعدته على اخلالص منها. أو مال يبتغيه لنفسه أو ولده.   يعه ملصلحة خاصة يرجوها كوظيفة  إمنا 
يعه ومسع به يف املأل فَِإْن   فإن أجيب إىل بغيته رضي واطمأن، وإن مل جيب غضب وسخط. وشن الغارة على ذلك الذي 

» فمثل هذا جدير بغضب هللا وعقابه. ومنعه التوفيق واهلداية. إذ  6ُأْعطُوا ِمْنها َرُضوا َوِإْن َملْ يـُْعَطْوا ِمْنها ِإذا ُهْم َيْسَخطُوَن «
  ع مصلحة املسلمني والعمل خلريهم

 __________  
  م.) طويتهم: ما يضمرونه يف أنفسه1(
  ) مصاصة: بقية الشيء بعد أن ميص. 2(
  . 30) سورة األنبياء، اآلية: 3(
  ) ال جرم: أي حقا. 4(
  ) خليقا: جديرا. 5(
  . 58) سورة التوبة، اآلية: 6(
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مر   لعدل، يقيم حدود هللا، ويقدس احلق،  حلفظ، وعلى ملكه  والنصح هلم يف اختيار إمام عادل، ويقوم على دين هللا 
يف سوق مصاحله اخلاصة. فطلب   -مصلحتهم يف ختري اإلمام العادل -عروف وينهي عن املنكر. ويتفقد املصاحل العامةمل

احلظ لنفسه يف غش الرعية. وأراد الطعام الدسم، يف سم زعاف قدمه للربية ومن هذا الوادي األشخاص الذين ينتسبون  
لوها شكروا له،  حلزب خاص ال لنصرة مبادئه. والعمل حتت لوائه وطلب  اخلري لألمة من طريقه، بل ملارب شخصية، إن 

لسنة حداد ورموه بكل منكر وزور.    وإن منعوها انتقضوا عليه. وسلقوه 
م مرض.    أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وأولئك الذين يف قلو

  
متهان اسم هللا املقدس لث الثالثة: رجل يغش املسلمني    و

ا كانت تقام ، واحللف به زورا. لي  نال عرضا زائال، ورحبا كاسدا، وما هو بنائله. فيعرض سلعته وقت قيام السوق، والظاهر أ
لصالة فكان الظاهر أن يرعوي « لذكر لقرب العهد  ا عن الكذب ولكن 1إذ ذاك بعد العصر. أو خص هذا الوقت   «

ألميان املغلظة،   -بعد الصالة -عليه وسلم قال:  مل يرعوا. فكانت جرميته عند هللا أشد وكأنه الرسول صلى هللا  ويقيمها 
لعبارات الكاذبة، فيقول لرواد التجارة: وهللا الذي ال إله غريه لقد قدرت هذه السلعة ودفع يل مخسة وعشرون أو  ويروجها 

زيد مما قال، فصدقه رجل يف  ميينه اليت أكدها أشد ستة وعشرون أو ... وما قبلت، يريد بذلك ترغيب املشرتي يف األخذ 
ا الثمن الذي ذكر، بل كذب على أخيه وغشه  ا مل تقدر بذلك ومل يعط  التأكيد، وأخذها منه مبا قال، أو مبا زاد. والواقع أ



  يف الثمن واستهزأ  إذ اختذ امسه وسيلة للكذب، والتلبيس على الناس.
َِّ َوَأْمياِِْم َمثَناً َقِليًال « مث قرأ صلى هللا عليه وسلم قوله تعاىل: ِإنَّ الَّ  » اآلية ليؤكد قوله، ويزيد النفوس  2ِذيَن َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد ا

حللف الكذب يف األميان. بل مها داخالن   إميا به وتصديقا له. وواضح دخول املبايعة يف عهد هللا. ودخول ترويج السلعة 
ليمني. واألميان تقال للعهود أيضا. وأما دخول من منع املاء وارديه فغري  حتت العهد واألميان إذ األكثر يف العهد أن  يقرن 

آلية على األخريين.    واضح. فالظاهر أن االستشهاد 
 __________  

  ) يرعوي: يكف ويبتعد. 1(
  . 77) سورة آل عمران، اآلية:  2(

)1/39 (  

  

لتعاون على  وجائز أن يقال: حقيقة األميان عهد بني هللا والعبد أن يقوم بك  ى عنه. وقد أمر  ل ما أمر به وجيانب كل ما 
» ومنه منع املاء وعلى ذلك  1الرب والتقوى. ومن الرب بذل املاء وحّرم منع اخلري بقوله يف سياق الذم َمنَّاٍع لِْلَخْريِ ُمْعَتٍد َأثِيٍم «

  فالثالثة داخلة حتت اآلية. 
يصدق فيه وخيلص، وكذلك من ال يصدق يف ميينه واستبدل بذلك عوضا قليال.  ومعىن اآلية أن من مل يوف بعهد هللا، أو مل 

ال نصيب له   -وكل مثن نظري احلق والصدق فإنه قليل مهما كان يف نظر الشهويني عظيما -وعوضا ضئيال من حنو ما ذكر
ة يوم القيامة. وال يشهد له مبا  يف نعيم اآلخرة وال حظ. وال يكلمه هللا كلمة رضا وعطف وال ينظرن إليه نظرة حمبة ورعاي

فإن  -ينجيه. أوال يطهره يف الدنيا من األوزار ما دام عاكفا على ما يلوث نفسه. ويدنس فطرته ويعذبه يف اآلخرة عذا أليما
َب َوآَمَن َوَعِمَل صاِحلاً مثَُّ اْهتَ  ملغفرة والرمحة َوِإّينِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن    » . 2دى «ب وعمل صاحلا عاد عليه 

لعهود، واإلخالص فيها، والنصيحة للرعية يف ختري احلكام العادلني، واملوظفني املخلصني، وحيّرم األميان  فاحلديث حيتم الوفاء 
مر ببذل املعونة للمحتاجني.  لشهوات واألعراض الزائلة، و   الكاذبة، والغش يف املعاملة وبيع احلق 

» َيْسئَـُلوَنَك ماذا يـُْنِفُقوَن ُقْل ما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخْريٍ َفِلْلواِلَدْيِن  3َنَك ماذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو « وإنفاق العفو للبائسني َوَيْسئَـُلو 
ََّ ِبِه َعِليٌم «   » . 4َواْألَقْـَرِبَني َواْلَيتامى َواْلَمساِكِني َواْبِن السَِّبيِل َوما تـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا

  
حليوانب - 17   : الرفق 

  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «بينا رجل 
 __________  

  . 12) سورة القلم، اآلية: 1(
  . 82) سورة طه، اآلية:  2(
  .219) سورة البقرة، اآلية:  3(
  .215) سورة البقرة، اآلية:  4(
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كل الثّرى من العطش، فقال: لقد بلغ ميشي، فاشتّد عليه العطش، فنزل بئرا، ف شرب منها، مثّ خرج فإذا هو بكلب يلهث 
هذا مثل الذي بلغ يب، فمأل خّفه، ّمث أمسكه بفيه، مثّ رقي، فسقى الكلب، فشكر هللا له، فغفر له» . قالوا:  رسول هللا  

  » ] . 1مسلم « وإّن لنا يف البهائم أجرا؟ قال: «يف كّل كبد رطبة أجر» . [رواه البخاري و 
  

  اللغة:
بينا: هي بني أشبعت فتحتها فصارت ألفا؛ وكذلك بينما هي بني زيدت عليها ما. وهي ظرف مبعىن وسط. اللهث: ارتفاع 

النفس من اإلعياء والتعب؛ ويف احليوان خاصة إخراجه اللسان من شدة العطش واحلر. هلث الكلب وغريه يلهث هلثا.  
  : ما يلبس يف الّرجل. ورقى يرقى: صعد. والثرى: الرتاب الندي؛ واخلف 

  والكبد: عضو يف اجلنب األمين يفرز الصفراء ويقال: للجوف كله. واملراد برطوبة الكبد حياته.
  

  الشرح:
دية فعطش عطشا شديدا فنزل بئرا شرب   يقص علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قصة رجل مؤمن كان ميشي بطريق أو 

رج منها فإذا به جيد كلبا قد أخرج لسانه من شدة الظمأ يلحس به األرض الندية لعّل يف رطوبتها ما  منها حىت روي، مث خ
  يقّلل من حرارة العطش.

نية ومأل   فقال يف نفسه أو بلسانه: لقد بلغ هذا احليوان الدرجة اليت بلغتها يف العطش، وآمله منه ما آملين، فنزل إيل البئر 
ملاء، وأمسكه بفمه ما يف جدارن البئر عند الصعود مث صعد فسقى الكلب من خفه.  خفه    لتخلص له يداه وميسك 

  فشكر هللا هذا الصنيع. وما شكره إال عفوه عن ذنوبه السالفة. بل من شكره املّن بنعمه على احملسنني من عباده. 
  ها األذى. فسأل احلاضرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هل لنا يف البهائم إذا دفعنا عن

وأحسّنا إليها أجر وثواب؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: «يف كل كبد رطبة أجر» ، وهذه اجلملة تعم كل حيوان من كلب 
  أو قط أو مجل أو بقرة أو شاة ... إخل، وتشمل دفع أنواع 

 __________  
ب: فضل سقي املاء ( 1( ب:  ) . 2363) رواه البخاري يف كتاب: الشرب واملساقاة،  ورواه مسلم يف كتاب: السالم، 

  ) . 5820فضل ساقي البهائم احملرتمة وإطعامها (
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األذى عنه من عطش، أو جوع أو مرض أو حر، أو برد، أو محل ثقيل، أو عمل شديد، أو غري ذلك مما يتأذى به احليوان، 
لة الدرن عن جسمه. بل الكبد الرطبة تشمل  وتشمل إيصال ضروب النفع له من تقدمي الطعام والشراب والسكن له وإزا

  اإلنسان واحليوان. فكل عمل تعمله تزيل به ضرا. أو جتلب به نفعا إلنسان أو حيوان لك أجر فيه. 
ملاء.   وال تستكثر الشكر من هللا واملغفرة هلذا الذي أنقذ الكلب من ظمئه. فإنه نزل البئر له خاصة ليسقيه. ومأل خفه 

ده. وأمسكه بفمه وذلك مما يعافّه املتكربون. وعاىن ما عىن من النزول والصعود مثل ما عاىن لنفسه. كل وذلك مما يضر جبل



حليوان هذا املبلغ ال تكون رمحتها  1ذلك جتشمه « حليوان الظمان. وهل ترى نفسا تبلغ منها الرمحة  » يف سبيل رأفته 
ذا   لناس أشد؟ إن هذا العمل ليّدل على شعور راق. ورمحة فياضة. سكنت تلك النفس العالية. فكانت ال ريب خليقة 

ا تدعوها للخري. وتلفتها إىل   اجلزاء. والرامحون يرمحهم الرمحن، ولعلك عرفت من هذا احلديث تربية الشدائد للنفوس. وأ
الم الناس. وت ا. فتعمل على دفعه كما عملت لنفسه. ومن ذاق اآلالم املريرة شعر  لك حكمة من حكم  مثل ما حل 

إلحسان إليهم.    الصيام أنه يزكي يف الناس الشعور حبال البائسني فيمدون أيديهم 
حليوان ودفع الضر عنه. وحيبذ النصب يف سبيله ويعظم األجر على ذلك. وهذا احلديث أصل   فاحلديث حيث على الرأفة 

حليوان.   يف إنشاء مجعيات الرفق 
  الطرق ليشرب منها احليوان.ويشكر للذين يقيمون حياضا يف 

  
  ب: عقاب من آذى احليوان - 18

عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «عّذبت امرأة يف هّرة حبستها حىت ماتت  
  جوعا فدخلت فيها الّنار» ، ويف رواية:

  كل من خشاش «دخلت امرأة الّنار يف هرة ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها 
 __________  

  ) جتشمه، التجشم: حتمل املصاعب. 1(
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  » ] . 1األرض» . [رواه البخاري ومسلم «
  

  اللغة:
ا.    اهلرة: القطة، وخشاش األرض: هوامها وحشر

  
  الشرح:

ا طعاما  يذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن امرأة حبست هرة يف حجرة أو ربطتها حىت ماتت جوعا، فال هي قّدمت هل
ا هللا لذلك. ا كالفريان والصراصري وحنوها فعذ كل من هوام األرض وحشرا ، وال هي أطلقتها    وشرا

. وهذا   ويف هذا داللة واضحة على أن تعذيب احليوان بال سبب معصية تستوجب العقاب، وكذلك قتله إذا مل يكن مؤذ
» ، وفيه إشارة إىل جواز اختاذ  2 َذرٍَّة َخْريًا يـََرُه. َوَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرُه « يدخل يف عموم قوله تعاىل: َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقالَ 

ا.    اهلرة وربطها إذا مل يهمل طعامها وشرا
ا، ولكل جرمية عقا ماتتها اهلرة جوعا، بل لكل حسنة ثوا ا، وال يدل احلديث على إحباط عمل صاحل إن كان هلذه املرأة 

» ، وإذا كان هذا جزاء من  3فإن كان هلا من احلسنات ما يغمر اجلرمية مشلها قوله تعاىل: ِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْنبَ السَّيِّئاِت « 
مه، بل ما ظنك مبن يؤذي إخوانه الذين تربطه   لك مبن يصب على الناس وابال من شروره وآ يعذب احليوان األعجم فما 

  القرابة أو املصاهرة أو اجلوار أو االحتاد يف العمل أو غريها من الروابط؟. م رابطة الّدين أو



لعذاب الشديد من يؤذي احليوان ويوجب علينا اإلنفاق عليه أو تركه يسعى يف رزقه.    فاحلديث يتوعد 
  

  ب: أداء احلقوق  - 19
  موال الّناس عن أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من أخذ أ

 __________  
ب:  1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: األدب الرب والصلة واآلداب، 3482( 54) رواه البخاري يف كتاب: أحاديث األنبياء، 

  ) . 6618ب: حترمي تعذيب اهلرة وحنوها من ... ( 
  . 8،  7) سورة الزلزلة، اآليتان:  2(
  . 114) سورة هود، اآلية: 3(
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  » وغريمها] . 1أّدى هللا عنه، ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه هللا» . [رواه البخاري وابن ماجه « يريد أداءها 
من الناس من يقرتض األموال حلاجة من حاجته. عازما على أدائها يف املوعد املضروب، أو حني يقع يف يده مال، فهذا  

ه مكافأة على نيته الصاحلة، وعزمه احملمود، على أن لتلك  يؤدي هللا عنه ديونه فيفتح له من أبواب الرزق ما مل يكن حيتسب
ا ال تزال بصاحبها تدفعه إىل تلمس أبواب املكاسب، والبحث عن طرق املال، حىت   اإلرادة أثرا يف اكتساب الرزق فإ

فيها إىل أجل  يهتدي إليها، ويؤدي ديونه ومثل هذا من يشرتي من التجار طعامه وشرابه وحاجياته اآلخرى، أو بضاعة يتجر
  وليس بيده ما يدفعه نقدا. فإن عزم على األداء والوفاء يّسر هللا له املال حىت يويف مبا عاهد. 

أما من استقرض أو اشرتى شيئا دينا أو طلب إىل الناس أن يودعوه أمواهلم، أو استعار، أو استأجر عينا عازما على اجلحود 
عاىل يتلفه؛ فيوقعه يف خبث نيته وسوء طويته، ويفتح له من أبواب النفقات ما  واإلنكار. أو اإلتالف واإلهالك فإن هللا ت

» ، أو يسلط عليه من البال واملصائب ما يستأصل ملكه، أو يرسل إليه جيشا من األمراض  2يذهب مباله، طارفه وتليده « 
آلخرة شديد. وهل رأيت أكرمك هللا من  الفتاكة يعمل يف نفسه وأهله وولده ما حيرمهم لذة احلياة ونعيمها إىل عذاب يف ا

ما أو سنني استهزاء به، واستدراجا له هلي كاشرة له عن   اغتىن وتنعم يف مال غريه املغضوب؟ ولئن ضحكت له الدنيا أ
ُْم خاِويًَة ِمبا ظََلُمو  : فَِتْلَك بـُُيوُ ا. مث تلتهمه التهاما. أو تستلب ما كنز من أوالده وأحفاده استال ا ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم أنيا

ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبصاُر 3يـَْعَلُموَن « ُرُهْم لِيـَ ا يـَُؤخِّ ََّ غاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإمنَّ » فالنية الصاحلة.  4«» ، َوال َحتَْسَنبَّ ا
ة اخلبيثة جائحة املال. ومبددة الثروة. والقاضية علي صاحبها  واإلرادة الصادقة هلا أثرها يف كسب املال. واهلداية لسبله؛ والني

  لفقر
 __________  

ب: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها (1(   ) . 2387) رواه البخاري يف كتاب: االستقراض، 
ل األصلي القدمي له، ويقصد  ) طارفه وتليده، الطارف: احلديث املستفاد من املال وحنوه وهو خالف التالد، والتالد: املا2(

  يذهب كل ماله قدميه وحديثه. 
  . 52) سورة النمل، اآلية:  3(
  . 42) سورة إبراهيم، اآلية: 4(
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هلالك واخلسار؛ فال تستدن إال عند احلاجة؛ وإن استدنت فاعزم على الوفاء. ومهد لتنفيذ العزم بتذليل   واملرتبة. بل 
  ال. األسباب. والبحث عن مسالك امل

خذ أموال الناس يف صورة استدانة؛ وطوية نفسك غصب وسرقة؛ وانتهاب وخيانة؛ فتكون غشاشا ملن أعانك؛   وحذار أن 
ِت ِإىل َأْهِله َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما  ََّ   » . 1ا «بل تكون منافقا تبدي للناس غري ما تضمر؛ وال تنس قوله تعاىل: ِإنَّ ا

لطرق اخلفية. وإنه  فاحلديث حيض على اإلخالص يف النية؛ وعلى أداء احلقوق؛ ويتوعد من يضمر الشر؛ ويستلب األموال 
م ا ألجل. ويف نيتهم أن يعلنوا اإلفالس بعد أن متتلىء جيو لبضاعات يشرتو م    -ليؤذن أولئك التجار الذين ميألون خماز

م حبرب من هللا ال  خلسار والبوار. بل يؤذ م  ا.يؤذ    قبل هلم 
َ َجيَْعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً «  َّ   » . 2فليتقوا هللا يف أموال الناس لريزقهم من حيث مل حيتسبوا َوَمْن يـَتَِّق ا

  
  ب: املماطلة يف أداء احلق - 20

أحدكم على ملىء،  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «مطل الغّين ظلم، وإذا أتبع 
  » ] . 3فليتبع» . [رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه « 

  
  اللغة:

ا لتطول. وقال األزهري: املطل: املدافعة. واملراد به   املطل: يف األصل: املد، يقال: مطلت احلديدة أمطلها مطال إذا مدد
خري ما استحق اداؤه بغري عذر. والغين هنا: من قدر على األ داء ولو كان فقريا. واملليء: الغين املقتدر مأخوذة من ملؤ  هنا 

  الرجل مالء ومالءة إذا اغتين. 
 __________  

  . 58) سورة النساء، اآلية: 1(
  . 4) سورة الطالق، اآلية: 2(
ب: احلوالة ( 3( ب: حترمي مطل الغ2287) رواه البخاري يف كتاب: احلوالة،  ين ) . ورواه مسلم يف كتاب: املساقاة، 

ب: احلوالة ( 3978وصحة احلوالة ... ( ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب:  4705) . ورواه النسائي يف كتاب: البيوع، 
ب: احلوالة (   ) . 2403الصدقات، 
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ل  وقال صاحب املختار: املليء الثقة ويقال: امللي بال مهز تسهيال. واإلضافة يف مطل الغين من إضافة املصدر لفاعله. وقي
  من إضافته ملفعوله وهو بعيد. 

  
  الشرح:



ملرء أداؤه حلقوق الناس ولو مل يكن من كبار املثرين. ومما يزلزل الثقة أو يزيلها تلكؤه يف أداء احلقوق ولو كان  مما حيقق الثقة 
  يف مقدمة األغنياء املوسرين. 

  » . 1« والثقة رأس مال كبري تسّهل للمرء طرق أبواب التجارة وإن كان ماله قال
ملرء من   وتقّرب إليه جيوب الناس وخزائنهم وإن مل يكن مليا. فال جرم حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم مما ينزع الثقة 

نه إعطاء كل ذي حق حقه. وملا كانت مماطلة الغين القادر   نفوس الناس وهو املماطلة. ولقد عّرف علماء األخالق العدل 
خره يف أداء  احلقوق منعا للحق عن صاحبه عدها الرسول صلى هللا عليه وسلم ظلما فاملماطل ظلم غريه  على الدفع و

بتأخري حقه بدون عذر. بل ظلم نفسه إذ حرمها الثقة، وعرضها للطعن والثلب يف احلياة الدنيا، ولعقوبة هللا يف احلياة  
ق لرعيته أو ملن حتت يده إن كان ملكا أو أمريا أو  اآلخرى. فمن كان مدينا يف جتارة، أو يف متاع اشرتاه، أو كان قبله حقو 

رئيسا أو وزيرا أو كان عليه نفقة لزوجه، أو والده أو ولده، أو قريبه أو عبده، أو كان عليه زكاة أو ضريبة مشروعة، وحل  
ب لسداد الّدين بل قال بعض الفقهاء: لو أمكنه االكتسا -كان ظاملا  -» واملال يف جيبه أو حتت يده2موعد الدفع وتلكأ « 

ي طريق كان أداء احلق مىت حل أجله. ولو مل يطالبه به أهله. بل لو أمكنه  فرتكه كان ظاملا فاسقا. فالواجب على املستطيع 
در إليه تربئة لذمته. ورمحة لنفسه من ذل الّدين ومهه. ورمبا عسر عليه غدا ما تيسر له الساعة. واملال   الدفع قبل املوعد 

إن كان له   -أما إن كان عاجزا عن األداء فليس بظامل. بل ال يعد مماطال. والواجب على الدائن يف هذه احلال غاد ورائح.
  ويف قلبه رمحه.  -دين

تُ    » . 3ُموَن «ْم تـَْعلَ أحد أمرين: إما مهلة وإما صدقة َوِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة فـََنِظَرٌة ِإىل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
 __________  

  ) قال: قليال. 1(
  ) تلكأ: أبطأ.2(
  .280) سورة البقرة، اآلية:  3(
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وإذا قلنا: إن اإلضافة يف مطل الغين على معىن مطلك الغين فمعىن العبارة أنه جيب وفاء الّدين ولو كان مستحقة غنيا. فال  
خري ديون  ب أوىل. نتخذ من غناه ذريعة ملماطلته، وإذا كان    األغنياء ظلما فالفقراء من 

أن يقبل هذه اإلحالة، وأن  -ولقد أمر الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم الدائن إذا أحاله املدين على غين مليء موسر قادر
إلتباع إذا أتبع تنجية للمدين من الظلم أو اإلشراف ملطالبة حىت يستويف حقه، وإمنا أمره  عليه   يتبع الذي أحيل عليه 

» ، ولقد قال أكثر احلنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر. إنه جيب 1ملماطلة، وتعجيال إلستيفاء حقه بال مساوفة « 
ذا األمر.    على الدائن قبول اإلحالة على امللىء عمال 

القبول، ويف ذلك خريك  قال اجلمهور: إن األمر هنا لالستحباب وأي مانع مينعك أيها املسلم الرحيم من أن تلزم نفسك 
  » وليست من أخالق املؤمن. 2وخري أخيك؟ إنه ال مانع إال املعاكسة واملشاكسة « 

ذا احلديث على اعتبار رض احمليل واحملال دون احملال عليه لعدم التعرض لذكره، وبذلك قال مجهور الفقهاء،   وقد استدل 
  وعن احلنفية واالصطخري من الشافعية اشرتاط رضاه أيضا.

وكذلك استدل به على أن املعسر ال حيبس، وال يطالب حىت يوسر ألنه لو جازت مؤاخذته لكان ذلك لظلمه والفرض أنه 



  غري ظامل لعجزه، وقيل: حيبس وقيل:
إليذاء  يطالب وقد قدمنا لك حكم القرآن يف ذلك، أما املماطل فنسلك معه كل سبيل حىت يصل ذو احلق حلقه، ولو كان 

  . له أو احلبس
ت ألهلها، وال تكن ظلوما، واعمل على حتقيق الثقة بك، وارحم املدين العاجز وأمهله أو تصّدق عليه، وال ترفض  فأد األما

ََّ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحسِ  م ِإنَّ ا ِنَني ما ينفع غريك وينفعك، أو ينفعه وال يضرك ودع النزاع واخلصام وأحل حملهما األلفة والو
»3 . «  

 ___ _______  
  ) املساوفة: التسويف واملطل.1(
  ) املشاكشة: االختالف وصعوبة اخللق. 2(
  . 120) سورة التوبة، اآلية: 3(
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  ب: واجب الرؤساء حنو مرؤسيهم - 21
  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

ته، اإلمام راع ومسؤول عن رعّيته، والّرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن رعّيته، واملرأة  «كّلكم راع وكّلكم مسؤول عن رعيّ 
  راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعّيتها، واخلادم راع يف مال سّيده ومسؤول عن رعّيته» . قال:
رعّيته» . [رواه البخاري  وحسبت أن قد قال: «والّرجل راع يف مال أبيه وهو مسؤول عن رعّيته، وكّلكم راع ومسؤول عن 

  » ] . 1ومسلم والرتمذي « 
  

  اللغة:
الراعي: احلافظ املؤمتن. وبعبارة أخرى من إليه تدبري الشيء وسياسته وحفظه ورعايته مأخوذ من الرعي وهو احلفظ. والرعية:  

  كل ما يشمله حفظ الراعي ونظره. وحسبت: ظننت. 
  

  الشرح:
إلحسان فيما اسرتعيه ومسؤول عنه أمام من ال  ما من إنسان إال قد وكل إليه أمر يدبر  ه ويرعاه. فكلنا راع وكلنا مطالب 

لواجب عليه ملن حتت يده كان أثر ذلك يف األمة عظيما. وحسابه عند هللا يسريا وثوابه جزيال.    ختفى عليه خافية، فإن قام 
ألمة وعسر على نفسه احلساب.    وإن قصر يف الرعاية. وخان األمانة أضر 

وأوجب هلا املقت والعذاب. فإن فّر يف الدنيا من يد اإلدارة، أو النيابة، أو برأه القضاء، أو مل يكن تقصريه داخل يف حدود 
ملرصاد. وكل امرىء مبا كسب رهني.    القوانني القائمة فإن حساب هللا آت، وعقابه 

لكته أو إمارته. فعليه إقامة العدالة فيهم؛ ورّد  راع كفيل. وحافظ أمني مسؤول عن أهل مم - فإمام الناس من ملك أو أمري 
م يف دائرة  ا. واحرتام حر   احلقوق ألر

 __________  



ََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ... ( 1( ب: قول هللا تعاىل َأِطيُعوا ا ) . ورواه مسلم يف كتاب:  7138) رواه البخاري يف كتاب: الفنت، 
ب: فضيلة اإلمام ال ب: ما جاء يف اإلمام  4701عادل وعقوبة اجلائر ( اإلمارة،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: اجلهاد، 

)1705 . (  
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م يف األمور، واإلستماع لنصائحهم والذود عن كرامتهم، واحلرص على مصاحلهم، والدفاع عن   احلق واألدب واستشار
رمني اخلائنني،  حقوقهم، وفتح األبواب ملعايشهم، وتذليل السبل لتنمية ثرو  م. والضرب على أيدي املفسدين والتنكيل 

إىل غري ذلك مما ترقي به األمة. وتسلم من األضرار. وإن اإلمام   - والعمل على قطع الفساد يف األرض، ومنع اجلرائم منها
ا موردا ومصرفا.   املسؤول أمام هللا عن أمته ومجاعته، يسأل عن كل فرد فيها. وعن كل عمل من أعماهلا. يسأل عن ثرو

ا: ماذا صنع لراحته. وختفيف مشقته. وبعبارة أوجز: بقدر ما يف  ا بل يسأل عن حيوا وعما عمل ملصلحتها وسلك لسعاد
يده من الشؤون وما وكل إليه من األمور يكون احلساب. وتكون املسؤولية. فال يله ذو منصب مبنصبه عن القيام بواجبه.  

سة من احليطة والكياسة. وإعداد العدة حلساب أحكم احلاكمني.وال يغرتن الرؤساء    مبظاهر الر
كذلك الزوج أو رب األسرة راع يف أسرته. ومؤمتن على من حتت واليته فعليه التعليم هلم والتثقيف، والرتبية والتهذيب،  

بنوه وبناته وإخوته وأخواته وزوجه  بنفسه أو بوساطة ماله حىت يكونوا كملة يف األخالق، أئمة يف اآلداب، سواء يف ذلك 
دب العليم احلكيم.  ديبهم    وخدمه. ويف مقدمة التهذيب تعليمهم فرائض الّدين. و

ديبهم له من طريق عمله. أجرى «  . واإلبتعاد عن مواطن الريب.  1و م عن طريق الد » عليهم من كلمة. وعليه األخذ 
مناسبا. وطعاما وشرا موافقا. ولباسا يف دائرة األدب واحلشمة وزينة ال تدعو إىل  ومياآت الفنت. وعليه أن يقدم هلم مسكنا 

الفتنة. كل ذلك يف غري تقتري وال إسراف. بل يسلك طريق االقتصاد ليّدخر هلم ما يكون عّدة للشدائد، وسعة يف املضايق،  
ة وأذ واعّية. يتفقد األمور ويتحرى املصاحل ويقيم  وتركة تقيهم ذل املسألة وحتفظ عليهم الكرامة. وليكن يف بيته عينا راعي

حلقوق ومل خينها يف   ملعروف. وقام هلا  العدل يف رعا هذه اململكة الصغرية. وليعلم أن هللا سائله عن زوجه: هل عاشرها 
ئه الذين هم حتت كنفه: م اذا قّدم هلم وكيف  غيبته؟ وسائله عن ولده: ماذا صنع يف نفسه. وما عمل يف ماله. وعن أقر

  واساهم فليعّد اجلواب احلسن من عمله وخلقه وكرم رعايته وحسن واليته  َأيـَُّها 
 __________  

ثريا ونفاذا فيهم.1(   ) أجدى عليهم: أشد 
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رًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِْجارَُة َعَلْيها مَ    » . 1الِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد « الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم 
وكذلك املرأة يف بيت زوجها راعية، ومؤمتنة موكلة وربة مملكة، رعيتها البنات والبنون. والزوج الرؤوم. والبيت وما وعى. 

له واملال واخلدم. فلتكن لألوالد خري مربية. ولزوجها خادما طائعة. ويف بيتها حكيمة مّدبرة. وعلى املال قائمة راعية حافظة 
داهم إيل الصاحل.    منمية وخلدمها قدوة صاحلة، ترشدهم إىل الواجب. و



جر يف زجرهم « م وترعى نفوسهم وال  » . وبعبارة أخرى: نريد من املرأة  2ذب من أخالقهم. وتقوم بواجبهم. تراقب سري
لزوج يف معروف. وأد يف منطق وكماال  بيتا نظيفا منظما. وولدا صحيحا مؤد وماال مرعيا وطعاما شهيا ومثرا جنيا. وطاعة

يف نفس. ونظافة يف بدن وزي. ويف ولد وخدم فإن فعلت ذلك فنعمت الراعية. ونعمت من ترعى وإن املرأة مسؤوله أمام هللا 
عن هذه الرعية: أقامت بواجبها أم قصرت يف حقها فإن كان القيام فروح ورحيان وجنة نعيم. وإن كان التقصري فنزل من  

رة األحباب، والتفنن يف الزينات، واملشي يف  مح يم وتصلية جحيم فليتق هللا نساؤ وال يكن كل مههّن الطعام والشراب، وز
  الطرقات.

أما البيت وتدبريه، والولد وتقوميه؛ والزوج وشؤونه فال عناية وال رعاية. ذلك شني يف الدين. اخلطر فيه كبري. والوزر عظيم  
  واحلساب عليه عسري. 

كذلك اخلادم راع يف مال سيده، وحافظ مؤمتن، فلريعه كما يرعى ماله. ينميه مبا استطاع. وحيفظه من الضياع، يرحم حيوانه 
ويرأف به، ويتفقد صاحله وخريه، أليس من هذا املال يطعم ويشرب ويلبس ويسكن؟ أليس منه يتخذ األجر؟ فلم ال يكون  

لك برعاية األهل والولد. فال خين سيده يف ماله، أو ولده فيه أمينا، وعلى تثمريه حريصا. وإذا كان  مكلفا برعاية املال فما 
  أو أهله. وليبعد عنهم الدنس والد ولينصح لسيده يف كل ماله صلة به والدين النصيحة وليعلم أن هللا سائله عن رعيته. 

لسرقة أو  كذلك الولد راع يف مال أبيه يستثمره وينميه، وحيفظه ويرعاه، فال يب ذره تبذيرا، ويبدده تبديدا، وال خيونه فيه 
  اإلغتصاب، أو الكذب عليه يف

 __________  
  . 6) سورة التحرمي، اآلية:  1(
جر يف زجرهم: أهجر يف الزجر: أفحش فيه. 2(  (  
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ء احلساب. وهل مال أبيه إال ماله؟ فإن رعاه فإمنا يرعى لنفسه، ويدبر ملستقبله وسيسأل هللا  األبناء عما صنعوا يف مال اآل
  فليتقوا هللا فيه، وليعملوا ما حيمدون عليه.

وكلنا راع، وكلنا مسؤول عن رعيته. فالعمدة راع يف بلده. ومسؤول عن رعيته، واملأمور راع يف مركزه، ومسؤول عن رعيته،  
خ راع يف جملسه، ومسؤول عن رعيته، والناظر والنائب أو الشيخ راع يف دائرته، ومسؤول عن رعيته، ورئيس النواب أو الشيو 

راع يف مدرسته، ومسؤول عن رعيته، واملدّرس راع يف فصله، ومسؤول عن رعيته، وكل رئيس راع يف مصلحته، ومسؤول عن  
رعيته، والصانع راع يف صنعته، ومسؤول عن رعيته، والتاجر راع يف جتارته، ومسؤول عن رعيته، والزارع راع يف مزرعته،  

  مسؤول عن رعيته.و 
لواجبات واحلقوق. واإلحسان يف األعمال والرعاية ملا حتت اليد؛ وإنه ليقرر مسؤولية كل  فاحلديث دعامة كبرية يف القيام 

  فرد فيما وكل إليه من نفوس وأموال ومصاحل وأعمال. 
  

  ب: وجوب صالة اجلماعة - 22
يه وسلم قال: «واّلذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب حيتطب، عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عل

م، واّلذي نفسي بيده لو يعلم   لّصالة فيؤّذن هلا، مثّ آمر رجال فيؤّم الّناس، مثّ أخالف إىل رجال فأحّرق عليهم بيو مثّ آمر 



  » ] . 1لم والنسائي «أحدهم أنّه جيد عرقا مسينا أو مرماتني حسنتني لشهد العشاء» . [رواه البخاري ومس 
  

  اللغة:
م   اهلم: العزم أو ما دونه. وحيتطب: يكسر. ويؤم الناس: يصلي 

 __________  
ب: وجوب صالة اجلماعة (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: املساجد ومواضع  644) رواه البخاري يف كتاب: األذان، 

ب: ما روي يف التخلف عن اجلماعة ( ب: التشديد يف التخلف  ) . ورواه ال1479الصالة،  نسائي يف كتاب: اإلمامة، 
  ) . 847عن اجلمعة (
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  إماما وأخالف: أختلف أو آيت من اخللف. أو ذهب إىل من ختلف. والتحريق:
در. ويقال: عرقت العظم واعرتقته  املبالغة يف احلرق والعرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم، ومجعه عراق، وهو مجع 

سنانك. وتعرقت   ه إذا أخذت عنه اللحم 
وقال األصمعي: العرق قطعة حلم. واملرماة: ظلف الشاة وقيل ما بني ظلفيها من اللحم. وتطلق املرماة على: سهم صغري غري 

ها.   حمدد يتعلم به الرمي وهو أخبس السهام وأد
  

  الشرح:
لغة، ومز  ليف بني املسلمني ومجع  مما شرعه اإلسالم أداء الصلوات مجاعة يف املساجد حلكم  ا  ا مجة. ذلك أن القيام 

لكبري املتعال.  لواجب، معلقة اآلمال  م يف أكرب عباده مهذبة للنفوس، مرقية للشعور، مذكرة    لقلو
وفيها يقف األمري جبانب الصغري، والغين جبانب الفقري. فتتساوى الرؤوس كما تساوت األقدام يف الصفوف. وإذ ذاك تنسى 

  ظاهر الرتف اليت كثريا ما فتنت الناس.م
وفيها يتعلمون من اإلمام الّدين بطريق عملي أو نظري مبا يزودهم به من النصائح عقب الصلوات. وفيها معىن الوحدة.  

لسعي  والتمرين على األعمال املشرتكة. والتدريب على مواقف احلرب حتت إمرة قائد واحد. ويف صالة اجلماعة أيضا حركة 
ألمور العامةإىل إىل غري ذلك من   -واحلوادث املهمة - املساجد. فيزول الكسل وحيلو العمل. وفيها سهولة إعالم الناس 

ها.   مزا
ذه املثابة أكد الرسول صلى هللا عليه وسلم طلبها، وحتم على الرجال حضورها.   فلما كانت 

درته، يتصرف فيها كما يشاء أنه قد هّم وعزم، وقّدر وصمم  فالرسول صلى هللا عليه وسلم يقسم مبن نفسه بيده، وروحه بق 
حضار حطب حيطم   حضار حطب حيطم ويكسر ليسهل اشتعال النار فيه. مث يؤمر بعض الناس  مر بعض الناس  أن 

ا املؤذن. مث يتخري من بني احلاضرين رجال يؤم الناس يف  لصالة يؤذن  مر   الصالة ويكسر ليسهل اشتعال النار فيه. مث 
حلطب الذي   م  نيابة عنه. ويتخلف هو إىل رجال يف منازهلم قعدوا عن صالة اجلماعة. وتركوها بال عزر. فيحرق عليهم بيو

  حيطب. فيذهب احلريق بنفوسهم وأمواهلم عقا هلم على ترك هذه الشعرية. 



كيدا وتثبيتا، وقال: لو يعل م أحد هؤالء املتخلفني أن يف الذهاب إىل املسجد  مث أعاد الرسول صلى هللا عليه وسلم القسم 
كله أو ينتفع به حلضر   شيئا حقريا من متاع هذه احلياة 
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صالة العشاء اليت هي من أثقل الصلوات على ضعفاء النفوس لظالم الطريق. واقرتاب موعد النوم. وامليل فيه إىل الراحة من 
أو بعظم به بقا حلم أو بلحيمة.   - نعلها الطبيعي -شيء احلقري بظلف الشاةعناء األعمال طوال النهار. وقد مثل ال

ما الصبيان الرماية. وقيمتها ضئيلة. يعين بذلك الرسول أن هذا املتخلف لو وجد يف   وبسهمني دقيقني حسنني، يتعلم 
ن مزا اجلماعة. مؤثر لعرض هذه » إليها، فهو ضعيف اإلميان. غافل ع1احلضور إىل املساجد منفعة دنيوية يسرية هلرول «

  احلياة على ما عند هللا.
م ولعله منعه من التنفيذ أن غرضه  واحلديث كما ترى فيه وعيد شديد لتاركي صالة اجلماعة؛ وأنه هّم بقتلهم، وحتريق بيو

م ال ذنب هلم وال جريرة.    جمرد التهديد، أو نساء وصبيان يسكنون بيو
طاء واألوزاعي، وأمحد ومجاعة من حمدثي الشافعية، كأيب ثور، وابن خزمية، وابن املنذر، وابن  ومن أجل هذا الوعيد ذهب ع 

  حبان إىل أن صالة اجلماعة فرض عني. 
لغ داود بن علي وأتباعه من الظاهرية، فاشرتطوا اجلماعة لصحة الصالة بناء على أن ما وجب يف العبادة كان شرطا   بل 

ا مجاعة سقطت عن الباقني، وعليه مجهور املتقدمني من أصحابه وكثري فيها، وظاهر نص الشافعي أ ا فرض كفاية إذا قام 
ا سنة مؤكدة.    من احلنفية واملالكية، واملشهور عند الباقني أ

ا  2وأجابوا عن حديثنا جبملة أجوبة ال تسلم من قدح «  لتصريح  لصالة اجلمعة. واستدلوا لذلك  يف » ، وأمثلها أن املراد 
ت كثرية صحيحة، ومن األجوبة األحاديث املفصلة لصالة اجلماعة على  لعشاء يف روا رواية ملسلم، ولكن جاء التصريح 

رواه   -صالة الفرد كحديث «صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين درجة» ، ويف رواية: «خبمس وعشرين» 
  » عن أيب هريرة. فقالوا: إن األفضلية 3البخاري «

 __________  
  ) هرول: أسرع. 1(
  ) القدح: الطعن. 2(
ب: فضل صالة اجلماعة (3( ) عن ابن عمر رضي هللا عنه. منها ما روى مسلم يف  645) رواه البخاري يف كتاب: األذان، 

ب: ما روي يف التخلف عن اجلماعة (    - ) . 1480كتاب: املساجد، 
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  م ذلك اجلواز. تقتضي اإلشرتاك يف أصل الفضل، ومن الز 
واحلديث يدل على جواز أخذ مقرت يف اجلرائم على غرة ألنه صلى هللا عليه وسلم هّم بذلك يف الوقت الذي عهد منه فيه  

  » يف الوقت الذي يتحققون أنه ال يطرقهم فيه أحد.1االشتغال بصالة اجلماعة، فأراد أن يبغتهم « 



ألهون من الزجر اكتفى به عن  ويدل أيضا على تقدمي الوعيد والتهديد على العقو  بة، وسر ذلك أن املفسدة إذا ارتفعت 
  األغلظ من العقوبة. 

فاحرص أخي على صالة اجلماعة؛ وال تدعها إال لعذر قوي، وال يشغلنك عنها لعبة، أو أكلة، وال تتساهل يف حق هللا كما 
ا راعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مصلحة  ال تقصر يف حق نفسك، وكن لبيت هللا معمرا، وملصلحة إخوانك راعيا. كم

داك عظيم لبيت نداءه. وهرولت حنوه لتنفذ إشاراته. فا يناديك: حي على   لواجب. ولو  صحبه ومحلهم على القيام 
رول إىل اجلماعة؟ أال تعدو إىل التشرف بلقائه. وا لتلذذ  الصالة: حي على الفالح ويثين لك النداء فال جتيب نداءه؟ أال 

  مبناجاته يف ذلك اجلمع العظيم. من أويل النفوس الطاهرة؟ أكرب ظين أنك جميب وكيف؟ وأنت الفطن اللبيب. 
  

  ب: معاونة اإلخوان يف الدين - 23
  عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته، ومن فّرج عن مسلم كربة فّرج هللا  «املسلم أخو املسلم، ال يظلمه، وال يسلمه، ومن ك
عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلما سرته هللا يوم القيامة» . [أخرجه البخاري؛ ومسلم، وأبو داود، والنسائي،  

  » وقال: حسن صحيح] . 2والرتمذي «
 __________  

ا اجلمعة، ويف رواية يتخلفون   (وجاء يف رواية أن هذه الصالة اليت - هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء، ويف رواية أ
  عن الصالة مطلقا وكله صحيح وال منافاة بني ذلك) . 

  ) يبغتهم: يفاجئهم مبجيئه. 1(
ب: حترمي الظلم (2(   ) . 6521) رواه مسلم يف كتاب: األدب، 
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  اللغة:
إيل اهللكة، ومل حيمه من عدوه. وهو عام يف كل من أسلمته إىل شيء لكن غلب على   يقال: أسلم فالن فال إذا ألقاه

لنفس. وتفرجيها: كفها وإزالتها. خذ    اإللقاء يف اهللكة. والكربة: الغم الذي 
  

  الشرح:
خّوة املسلم للمسلم توثق العالقة بينهم كتوثقها بني إخوة النسب توثقا يرتتب عليه احملبة وامل ودة، واملواساة والنصر.  املراد 

وجلب كل خري ودفع كل ضر، ومن مقتضى األخوة أنه ال يظلمه وال يسلمه، وظلمه انتقاص حقه يف نفسه أو ماله أو  
ى عنه القرآن يف مواضع كثرية، وفيه يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:  طالقه حمرم؛ وقد  عرضه؛ طيبا أو فاسقا؛ فالظلم 

وإسالمه خذالنه وتركه لعدوه ينكل به، أو يقضي عليه؛ وإذا كان  -» 1رواه الشيخان « -القيامة»  «الظلم ظلمات يوم 
اإلنسان حيمي أعضاءه مما يضرها فليحم أخاه املسلم الذي اعتربه الشارع كعضو منه فلينصره ظاملا أو مظلوما؛ ونصره ظاملا  

  منعه من ظلمه.
لسعي يف مصاحل الناس سواء كانت مصاحل مالية؛ أو علمية، أو أدبية؛ وقد  وقوله: ومن كان يف حاجة أخيه إخل حث على ا



دلت هذه العبارة على أن الوقت الذي ينفقه اإلنسان يف قضاء مصاحل لغريه ال يضيع عليه؛ بل القدير العليم الذي بيده  
ل به من هللا  خريا كثريا، فليستعن املرء على  خزائن السموات واألرض يسعى يف قضاء حاجاته، فهو إن بذل لإلنسان قليال 

ََّ يـَْنُصرُْكْم « » ، وكذلك ما  2قضاء حاجته بقضاء حاجات الناس، وهذا املعىن يدخل يف عموم قوله تعاىل: ِإْن تـَْنُصُروا ا
ملسلمني يف احلياة الدنيا؛  فمن   بعده؛ وقوله: «ومن فرج عن مسلم كربة» إخل، حض على السعي يف دفع البال اليت حتل 

لعطلة سعيت له يف عمل، ومن حاق به ظلم   أصابته مسغبة بذلت له من مالك أو حثثت األغنياء على معونته؛ ومن بلي 
  ظامل رفعت عنه الظلم ما وجدت لذلك سبيال، ومن انتابه مرض داويته؛ أو أحضرت له طبيبا؛ وعلى

 __________  
ب: ال يظلم ا  - ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب،  2442ملسلم املسلم وال يسلمه (ورواه البخاري يف كتاب: املظامل، 

ب: ما جاء يف السرت على املسلم ( 4893ب: املؤاخاة (   ) . 1426) . ورواه الرتمذي يف كتاب: احلدود، 
ب: الظلم ظلمات يوم القيامة (1( ، الرب  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األدب2447) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 

ب: حترمي الظلم (   ) . 6520والصلة واآلداب، 
  . 7) سورة حممد، اآلية: 2(
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اجلملة تسعى إلخوانك يف إزالة النوائب أو ختفيفها؛ وقد ضمن هللا لفاعل ذلك رفع الكرب عنه يوم القيامة؛ وكرب يوم  
 بنون إال معونة تقدمها يف الدنيا لذوي احلاجة؛ وقوله:  القيامة شديدة ال متاثل كرب الدنيا؛ فليس لدرئها يوم ال ينفع مال وال

«من سرت مسلما» ، إخل حث على سرت زالت أخيه املسلم إذا اطّلع عليها؛ وظاهر هذا اإلطالق يشمل كل زلة صغرية أو  
وا، إذا  كبرية مما يوجب احلسد كسرقة وزين وشرب مخر أو ال، فسرت اجلميع مطلوب، ولكن للعلماء يف ذلك تفصيل فقال

رم أثناء ارتكابه اجلرمية تقدم إليه منكرا، ومنعه منها ما استطاع، فإن تركه كان آمثا ألنه مل يقم بواجب النهي عن   رأى ا
ا  1املنكر، ويعترب كمساعد له على اجلرمية، وهللا يقول: َوال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِمثِْ َواْلُعْدواِن « » ، وإن عرف اجلرمية بعد ارتكا

إلجرام وجب عليه تبليغ أويل األمر «اإلدارة أو النيابة» ما مل خيش من ذلك مفسدة راجحة  فإن كان مرتكبها من املعروفني 
إلجرام  ألن السرت يف هذه احلال يدعوه إىل التمادي يف اإلجرام، وجيرىء غريه من أهل الفساد على الطغيان، وإن مل يعرف 

ب وأقلع، فإن التبليغ حيرم عليه  فالسرت عليه مستحب، وجيوز له ت بليغ أويل األمر، وال يكون بذلك آمثا ما مل يعرف أنه 
ب نصيحة املسلمني الواجبة على   وقد قالوا: إن جرح الشهود والرواة واألمناء على األوقاف والصدقات وغري ذلك من 

ب الغيبة، وال من قبيل هتك ال   عورة.كل من اطّلع عليها. وال يعترب ذلك من 
ومدار البحث يف هذا املوضوع أن النهي عن املنكر واجب قوال فال متكن شخصا من ارتكاب جرمية أو إمتامها إن استطعنا،  

ا مصلحة للمسلمني أو دفع مضرة عنهم وجب التبليغ ملن ميلك التأديب، وإن   وأن العورة أو السيئة إذا كان يف اإلخبار 
لفساد.  كان يف اإلخبار جمرد الفضيحة وال   مصلحة من ورائه فينبغي السرت خصوصا على الذين مل يعرفوا 

واعلم أن هناك عيو خلقية، مستورة عن عيون الناس؛ ويؤمل الشخص أن تعرف عنه، فالواجب على من اطلع عليها أال  
  يذيع أمرها فإن اإلذاعة إيذاء واملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده. 

لسرت عليه يوم القيامة، فال يفضحه على رؤوسوقد وعد هللا سائر ال   عورات 
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  األشهاد، بل يتجاوز عن سيئاته مبا قدم من حسناته؛ ولو فسر سرت املسلم بسكوته مل نبعد، ولكن األول أظهر.
  

  ب: نصر الظامل واملظلوم - 24
ه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «انصر أخاك ظاملا أو مظلوما» . قالوا:  رسول  عن أنس بن مالك رضي هللا عن 

خذ فوق يديه» . [رواه البخاري ومسلم والرتمذي «    » ] . 1هللا هذا ننصر مظلوما، فكيف ننصره ظاملا؟ فقال: «
  

  الشرح:
عي يف خري أخيه؛ من طريق املساعدة على اخلري، واملنع  اإلخوة يف الدين رابطة متينة؛ وعالقة وثيقة؛ توجب على املرء الس

نَـُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحدامهُ  تـَُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ ا َعَلى اْألُْخرى  من الشر إن أراده أو سلك طريقه َوِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتـَ
َا   ِإىل َأْمرِ  -ترجع - َفقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيءَ  ََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني. ِإمنَّ ْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِإنَّ ا ِ نَـُهما  َِّ فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ ا

ََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن «   » . 2اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا ا
وسلم بنصر األخ ظاملا أو مظلوما، فاملظلوم يف حقه أو ماله مننع عنه الظلم، ونرفع   ولقد أمر الرسول صلى هللا عليه

ه، وإن كان القضاء هو 3احليف، بكل ما نستطيع من الوسائل، فإن كان الكالم جمد يف ارعواء « » الظامل عن ظلمه آثر
ملال رمسا للقضا وأجرا للمحا ه  مني، ومكافأة للخرباء، وإن كان ال يرتدع عن بغيه السبيل السرتداد احلق املسلوب ساعد

» ال تردعه إال القوة سلكنا  4إال بشكايته على صفائح اجلرائد سننا له القلم، وسود له الصحائف؛ وإن كان غشوما «
خذ حقه، ويربد غضبه وتطمئن نفسه.    سبيلها، واملضطر يركب الصعاب؛ والقصد أن تكون يد إىل يد املظلوم حىت 

 __________  
ب: أعن أخاك ظاملا أو مظلوما ( 1( ب:  2444) رواه البخاري يف كتاب: املظامل،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األدب، 

  ) بنحوه. 6525نصر األخ ظاملا أو مظلوما (
  . 10.  9) سورة احلجرات، اآليتان:  2(
  ) ارعواء: رجوع.3(
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  خلته مساعدته على ظلمه، أو جماراته يف عدوانه كما كان العرب يصنعون يف عهد اجلاهلية. أما نصر الظامل فرمبا 
  إذا أ مل أنصر أخي وهو ظامل ... على القوم مل أنصر أخي حني يظلم



لباطل، وليس نصر الظامل ذلك؛ بل  حلق و متنعه وكما يصنع أولو العصبية واجلهالة، املتهالكون يف احلزبية؛ ينصرون شيعتهم 
من الظلم؛ فإن أراد استالب مال أخذت بيديه وإن أراد اغتصاب حق حلت بينه وبينه؛ وإن أراد البطش بربيء ضربت على 

يده إن كانت يدك أقوى منها. وتراعي احلكمة يف املنع لئال ينقلب ظاملا لك؛ وقد يكون شديد النكاية. وأنت ضعيف  
  ا؛ فإن مل تكن جمدية فاستعن عليه مبن هو أعلى منه. الرماية فإن كانت النصيحة رادعة سلك سبيله

سه، أو يرهب سلطانه، أو يرجو مصلحة عنده، فال يكن يف ذلك رادع فاستعمل معه القوة ما قدرت عليه حىت  ممن خيشى 
وعداوة يعود إىل حظرية احلق، ويستقيم على النهج وإمنا مسى الرسول صلى هللا عليه وسلم ذلك نصرا وإعانة مع معاكسة 

لعيش من احلرام   ت القضائية ويشني مسعتها بني الربية، ويدنسها  ألن ظلمه إضرار بنفسه يف حياته احلاضرة، يعرضها للعقو
ْألَْكَربِ  ْلَعذاِب اواستمراء احلقوق ويعرضها لعقوبة هللا يف احلياة اآلخرة، بل يف احلياة الدنيا َولَُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اْألَْدىن ُدوَن ا

» ، فمن أراد قتل نفس عدوا وظلما إذا أرخيت له العنان حىت ارتكب هذا اجلرم الكبري عرض نفسه  1لََعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن « 
رخيا أسود؛ ورّمل زوجه، ويّتم ولده، وأساء إىل أسرته، وكان مثال سيئا يف  للقصاص، واستالب احلياة، فأعقب ذكرى سيئة و

عته من جرمه، وضربت بسيفك على يده حفظت له احلياة، وأبقيت على ذكراه، وأجنيت أهله وولده وحفظت الباقني، فإذا من
الشرف على أسرته؛ فكان ذلك نصرا مؤزرا، بل كنت له الصديق يف ثوب العدو واحلريص على خريه يف لباس الراغب يف 

  شره. 
فيهم ظاملا أو مظلوما بل اعمل على متتع كل امرىء حبقوقه،   فيا أيها املسلم ال جتعل للظلم بني املسلمني وجودا، وال ترى 

  » احلق 2وطمأنته على شؤونه، وآثر «
 __________  
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  واخلري. وإن أغضبت اجلهول، فإنه لك بعد نعم الشكور. وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه. 
  

  تعاون املؤمنني  ب: - 25
عن أيب موسى األشعرّي رضي هللا عنه عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعضا، مثّ  

  » ] . 1شّبك بني أصابعه» . [رواه البخاري ومسلم والرتمذي «
ارة، وللقطعة منها يف اجلدار من  البيت مكون من جدران اتصل بعضها ببعض، واجلدار مكون من لبنات أو طوب أو حج

لشيد « » ، وكان هلا سند من مجيع نواحيها، وهلذا يصعب حتريكها  2القوة واملتانة ما ليس هلا خارجة إذ شدت إىل ما حوهلا 
يف جدارها، بل يصعب تكسريها، أما خارج اجلدار فليس هلا مناعة وقوة فكسرها سهل، ونقلها أسهل، وكذلك اجلدار إذا  

زه العواصف الشديدة، أو تطرحه أرضا فإذا ما  كان ق ائما وحده. وعمره قصري تزلزله حوامل األثقال إذا مرت جبانبه، و
اتصل بغريه من طرفيه حىت كانت يف اجلدار حجرة. وكان من احلجرات منزل أو عمارة؛ رسخ يف مكانه وصلب يف مقامه، وال 

مثاله قوي شديد. تؤثر فيه احلوادث إال بقدر، فاجلدار وحده ضعيف   ، و
م التعاون والتناصر، والتظاهر والتكاتف على  ذلك مثل املؤمن للمؤمن، فهو معه كالبنيان يشد بعضه بعضا فاملؤمنون شأ



  مصاحلهم اخلاصة واملصاحل العامة:
ما التفرق والتخاذل فال يعرفه اإلميان، وليس من الّدين  » ، أ3َوَتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقوى َوال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِمثِْ َواْلُعْدواِن «

  يف شيء فإن كان التعاون كانت القوة 
 __________  

ب: نصر املظلوم (1( ب: تراحم املؤمنني  2446) رواه البخاري يف كتاب: املظامل،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األدب، 
ب: ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: 6528وتعاطفهم وتعاضدهم ( الرب والصلة، 

)1928 . (  
  ) الشيد: ما يطلى به احلائط من جص وحنوه. 2(
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)1/59 (  

  

ا يف التنكيل بعدوهم، حىت يسرتدوا حقوقا مغصوبة وأرضا منقوصة، أو يرهبون   للمسلمني، والشوكة للموحدين؛ يستخدمو
ا يف  ا من حيد ستالب ملكهم، واستعمار بالدهم، فال يقدمون على ما عزموا وبيتوا وقدروا، أو يسخرو ثهم جشعهم 

ت، وبقدر ما بني املسلمني   االنتفاع خبريات هذا الكون، وتذليل عناصره، بعمل اجلمعيات، وإنشاء الشركات، وإقامة النقا
م، وثبات ملكهم؛ وقيامه خالدا.يف أحناء األرض من حسن الصالت، ووثيق العالقات تكو    ن قو

وإن كثرت الزالزل، وتوالت العواصف، وأمجع األعداء من أمرهم. وأجلبوا علينا خبيلهم ورجلهم، وإن كان التخاذل والتدابر 
  والتقاطع وتبديد عرا اإلخاء، وانصراف كل إىل نفسه وهواه وشهرته. كان الضعف واإلحنطاط، والفشل واخلور. 

؛ بل ضعفاء يف ديننا. فال دنيا  فضيحة من ع ر ، وجيعلنا أذالء يف د ، وإبراق وإرعاد، يزلزل ملكنا، ويذهب مبجد دو
كل من الغنم  حصلنا وال دينا أقمنا؛ وال ثوا آجال ضمنا فخسر الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبني؛ والذئب إمنا 

  لتها. القاصية اليت تركت مجاعتها واستقلت عن فصي 
لتشبيك بني أصابعه. وإدخال بعضها يف   ولقد مثل الرسول صلى هللا عليه وسلم احتاد املسلمني ومعونة بعضهم لبعض 

ا؛ كذلك املسلمون إذا تضامت «  »  1خالل بعض، وال شك أن ذلك يزيد يف متانة كل إصبع ويعطي كل يد قوة إىل قو
م  » قواهم، وحتاّبت نفوسهم؛ و 2أيديهم، وتظاهرت « تساندت أممهم، زادوا قوة، وخلقوا هلم عزة فدانت األمم لسلطا

  » . 3وخضعت ألمرهم َوَِِّ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنَني « 
فيا أيها املسلمون ذلكم رسولكم، وأسوتكم وإمامكم، يرشدكم إيل سالح ماض وجيش غالب، وعدة عتيدة. تنفعكم يف  

عنكم األعداء وتزيل عنكم االستعباد، وترد إليكم العزة املاضية، والكرامة الراحلة، وتبّوئكم املكانة  البأساء والضراء، وتدفع
  العالية ذلكم هو سالح االئتالف، واالحتاد والوفاق، سالح ضم اليد إىل 

 __________  
  ) تضاّمت: ضم بعضها إىل بعض.1(
  ) تظاهرت: تعاونت واحتدت.2(
  . 8:  ) سورة املنافقون، اآلية3(



)1/60 (  

  

. فاستمعوا إلرشاده، واعملوا بنصحه فإنه من يطع الرسول أطاع   اليد. ومعونة األخ لألخ، وترك النزاع جانبا، والعداء ظهر
 َِّ يعاً َوال تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت ا َِّ مجَِ ُتْم َأْعداًء  عَ  هللا، ومن يعصه عصاه واذكروا قوله تعاىل: َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا َلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

» ً ََّ َمَع الصَّاِبرِيَن 1فَأَلََّف َبْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوا » ، وقوله: َوال تَناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُوا ِإنَّ ا
»2 . «  
  

  ب: دعوة املظلوم - 26
ا  عن عبد هللا بن عباس   ّ رضي هللا عنهما أّن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن، فقال «اّتق دعوة املظلوم، فإ

  » ] . 3ليس بينها وبني هللا حجاب» . [رواه البخاري ومسلم « 
  

  اللغة:
. وهو يف األصل مصدر  حجبه حيجبه حجبا  احلذر. وأصله اختاذ الوقاية مما يضر. واحلجاب: احلاجز املانع حسيا أو معنو

  وحجا إذا منعه وسرته. 
  

  الشرح:
ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن سنة عشر قاضيا   هذا احلديث قطعة من وصية وصى 

مدا رسول هللا، عليها. أو واليا قال له: «إنك ستأيت قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إيل أن يشهدوا أالإله إال هللا وأن حم
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلك  

ك وكرائم أمواهلم.   فأخربهم أن هللا فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فرتد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإ
  » . إخل.  نفائسها. واتق دعوة املظلوم ...

ا النتصار من ظلمه: َوَلَمِن انـَْتَصرَ    دعوة املظلوم على ظامله دعوة حقة، وإ
 __________  

  . 103) سورة آل عمران، اآلية:  1(
  . 46) سورة األنفال، اآلية:  2(
ب: االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم (3( اإلميان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: 2448) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 

  ) . 122ب: الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم (
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ر الغضب صادرة من أعمال النفس، فكانت 1بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل « » ، وهي دعوة حارة سخنت من 
قت من مدفع بعيد الغور، فما تزال تشق أجواء يف السماء متصعدة، شأن اهلواء إذا سخن بعيدة املدى، شأن القنبلة إذا أطل



ا بردا   ا، وتنفذ من بنائها، فيتقبلها ر الفضاء ال حيجبها حاجب وال يردها صادر حىت تصل إىل السماء، فتخرتق طبقا
را وجحيما ملن ظلمه، وكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم استنبط هذا املعىن من قوله تعاىل: ال  ُ  وسالما ملن دعا، و َّ حيُِبُّ ا

يعاً َعِليماً «  ُ مسَِ َّ لسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وَكاَن ا ِ » ، فالدعوة مشروعة بقوله: ِإالَّ َمْن ظُِلَم، ومقبولة مسموعة 2اْجلَْهَر 
يعاً َعِليماً، وقد جاء يف حديث رواه أمحد بسند ُ مسَِ َّ حسن: قبول دعوة املظلوم وإن كان   بتعقيب االستثناء بقوله: وَكاَن ا

فاجرا، وأن فجوره على نفسه ال يقف دون دعوته. وجاء يف احلديث أن إجابة الدعاء على ثالث مراتب إما أن جياب  
الداعي إىل ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله، فال تعجب إذا مل جتب إىل عني ما  

ُ يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن « طلبت وقد ظلمت، َّ   » . 3فإن هللا عليم حكيم قد تقتضي حكمته عدم اإلجابة إىل ما سألت َوا
ا وقاية، وما   وقد حّذر الرسول صلى هللا عليه وسلم واليه وعامله، وبعيثه وقاضيه من دعوة املظلوم، وأمره أن يتخذ من دو

ا، فال ي خذ يف الزكاة كرائم اتقاؤها إال بتجنب أسبا نتقاص كأن  ظلم أحدا ممن حتت واليته يف نفسه إيذاء، أو يف ماله 
» حيوانه، دون الوسط من ذلك، فيوغر صدره ويسن لسانه؛ ويبعث بدعوة املظلوم من قلبه، وال حيايب 4أمواله، وجنائب «

طل، وإن كان يف عمله األغنياء، ويعرض عن الفقراء، وال يعفو عن ظامل ملكانة أو وجا هة، وال يقبل رشوة أو شفاعة أو 
ة ووزع املساواة، وأخذ للضعيف من القوي وحترى احلق يف قضائه، والعدل يف أحكامه. إىل غري ذلك من   قاضيا جتنب احملا

  آداب الوالة والقضاة، فليكن قاضي اجلنة، واإلمام العادل الذي يظله هللا يف يوم ال ظل إال ظله.
 __________  

  .41) سورة الشورى، اآلية:  1(
  . 148) سورة النساء، اآلية: 2(
  . 66) سورة آل عمران، اآلية:  3(
  ) أي أفضلها. 4(
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ت، فاتقوا هللا فيها؛ وأدوا  فيا أيها القضاة والوالة، و أيها احلكام والرعاة، خّولكم هللا رعية وجعل حتت أيديكم حقوقا وأما
ت ألهلها، وال تن ِت األما َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما  ََّ قصوا أحدا حقه، وال تبخسوا عامال عمله؛ وال تسلبوا جمدا أمله ِإنَّ ا

 ََّ ََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه ِإنَّ ا ْلَعْدِل ِإنَّ ا ِ يعاً ِإىل َأْهِلها َوِإذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا  » واعلموا أن من  1َبِصريًا « كاَن مسَِ
صره ومعينه؛ ووليه وكفيله؛ وإنه ملتقبل دعوته، ومستمع شكايته؛ ومنتقم ممن ظلمه؛ وآخذ له منه   ظلمتم أو خذلتم فا 

ََّ غاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن « ن؛ واحذروا النكال: َوال َحتَْسَنبَّ ا   » . 2حقه، فاتقوا الّد
  

  زاء من اغتصب أرضا ب: ج  - 27
يف اغتصاب األراضي عن عائشة رضي هللا عنها أّن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شرب من األرض طّوقه من  

  » ] . 3سبع أرضني» . [رواه البخاري ومسلم «
  

  اللغة:
الطوق يف العنق، ويقال: للتكليف القيد بكسر القاف: القدر كالقاد والقيس والقاس؛ فكلها مبعىن واحد؛ والتطويق: وضع 



  واإللزام. 
  

  الشرح:
هذا احلديث روي عن عبد هللا بن عمر أيضا بلفظ: «من أخذ شيئا من األرض بغري حقه خسف به يوم القيامة إىل سبع  

  » . 4أرضني» «
ها  وكذلك روي عن سعيد بن زيد يف قصة حكاها مسلم: قال سعيد: إن أروى خاصمته يف بعض داره، فقال: دعو  ها وإ

فإين مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه من سبع أرضني يوم القيامة  
  اللهم إن كانت كاذبة 
 __________  

  . 58) سورة النساء، اآلية: 1(
  . 42) سورة إبراهيم، اآلية: 2(
ب: إمث من ظلم ش3( ب: 2453يئا من األرض ( ) رواه البخاري يف كتاب: املظامل،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: املساقاة، 

  ) . 4113حترمي الظلم وغصب األرض وغريها (
ب: إمث من ظلم شيئا من األرض ( 4(   ) . 2454) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 
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  » ، قال: فرأيتها عمياء تلتمس اجلدر تقول: 1فأعم بصرها، واجعل قربها يف دارها» «
  أصابتين دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي متشي يف الدار مرت على بئر يف الدار، فوقعت فيها، فكانت قربها. 

  ، ب من أبواب الظلم، شربا كان املأخوذ أو ذراعا، قصبة كان أو فدا الظلم حرام قليله وكثريه؛ وسرقة األرض وغصبها 
سناد عن احلكم بن احلارث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ملكا لألفراد أو من املنافع العامة ملا رواه أبو يع لى 

  «من أخذ من طريق املسلمني شربا جاء يوم القيامة حيمله من سبع أرضني» » 
خذون من جسور السكك احلديدية أو من شواطىء   كلون من الطرق اخلاصة أو العامة يف املباين أو املزارع أو  . فالذين 

ار والرت  ع كل أولئك ظلمة غصبة، وكذلك الذين يغريون معامل الضياع أو أراضي البناء، ويزحزحون حدودها عن أماكنها  األ
ليضموا إىل ملكهم من أمالك غريهم وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن من ظلم مقدار شرب من األرض طوقه من سبع  

يس معىن التطويق أن جيعل ذلك طوقا بوم القيامة حييط بعنقه، أو أن أرضني، أي ألزم إمث ذلك، ومل يكن له مفر من عقابه فل 
يكلف نقل تراب ذلك الشرب من سبع أرضني تعذيبا له فإن ذلك مّر يف ذوق اللغة يف هذا املوطن وأشباهه، وإمنا الغرض  

فيه أو  بين عليه فقط،   لزوم اإلمث له لزوم الطوق، وأخذ العذاب الشديد خبناقه، وليس العقاب على سطح ما أخذه ليزرع
بع   بع للسطح كما أن العلو  ا أقصاها، وهذا يفيد أن السفل  لغة يف جوف األرض وطبقا بل العقاب على ما اغتصبه 

بتة، وأبنية ومعادن.  طنها مبا فيه من حجارة  له، ولذلك استنبط الفقهاء من هذا احلديث أن من ملك ظاهر األرض ملك 
حلفر ما شاء ما مل يضر جبريانه. فإنه ال ضرر يف هذا الّدين وال ضرار. وله أن مينع   وعيون ومنابع. وغري ذلك وله أن ينزل 
  من يريد حفر 

 __________  



ب: ما جاء يف سبع أرضني وقول هللا تعاىل: الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمساواٍت ...  1( ) رواه البخاري يف كتاب: بدء اخللق، 
ب: حترمي الظلم وغصب األرض وغريها () بنحوه. رو 3198( ) بنحوه. ورواه مسلم  4111اه مسلم يف كتاب: املساقاة، 

ب: حترمي الظلم وغصب األرض وغريها (   ) . 4110يف كتاب: املساقاة، 
طل وهو يعلمه ( 2( ب: إمث من خاصم يف  ) بنحوه. وگرواه مسلم يف كتاب:  2458) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 
حلجة ( ا لظاهر واللحن  ب: احلكم    ) . 4448ألقضية، 
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ء أن  بيب وأسالك الربق والكهر ت أو قطارات. وكذلك له منع األ بئر أو سرداب حتت أرضه ليسلكه أو ليسري فيه عر
ُ الَّ  َّ ألرضني هنا: طبقات األرض السبع اليت نّبه إليها القرآن ا ِذي َخَلَق َسْبَع َمساواٍت َوِمَن اْألَْرِض متّد حتت ملكه. واملراد 

» ، وليعلم القارىء أن االعتداء على احلدود كثريا ما سبب مشاكل خطرة، وقضا عدة. بل كثريا ما أريقت فيه  1ِمثْـَلُهنَّ «
ذا احلديث ووقف كل عند حّده. ما وقعنا يف . بل دماء. وأنفقت يف سبيله خزائن األموال. فلو أّن الناس عملوا   هذه البال

ألرحنا احلكومة. وخففنا عن مصلحة املساحة ومل تثقل عبء املالية مبا تنفقه من مئات اآلالف يف سبيل إقامة األعالم  
احلديدية. بل كنا نقتصد ذلك من هذا الباب. لينفق يف أبواب أخرى كتعبيد الطرق، وشق الرتع، وإقامة السدود والقناطر،  

  لى تنمية الثروة، وخيفف عن الفالح عبأه. وغري ذلك مما يساعد ع
وبعد: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويف الدنيا نزاع وعداوة، ومتلفة وخسارة والطمع غبه الندم، فال تدنس نفسك الطاهرة  

لثمر قليل  ا األمراض الزراعية، ويرسل هللا عليها من جنوده اخلفية. فإذا  لقليل  برجسه. وال تفسد أرضك بشربه فتنتا وإذا 
مة.   ذاهب الربكة، وقليل يف عفة، خري من كثري يف 

  
  ب: ال حيل القضاء حراما وال حيرم حالال - 28

تيين   عن أّم سلمة زوج الّنّيب صلى هللا عليه وسلم أنّه مسع خصومة بباب حجرته. فخرج إليهم، فقال: «إّمنا أ بشر، وإنّه 
من بعض، فأحسب أنّه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبّق مسلم فإّمنا هي اخلصم، فلعّل بعضكم أن يكون أبلغ 

  » ] . 2قطعة من الّنار، فليأخذها أو ليرتكها» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود «
 __________  

  .12) سورة الطالق، اآلية: 1(
طل وهو يعلم2( ب: إمث من خاصم يف    ) . 2458ه ( ) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 
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  اللغة:
ت جلبة، خصام، واجللبة: اختالط األصوات، والبشر: اخللق يقال للجماعة   ادلة، ويف بعض الروا اخلصومة: املنازعة وا

والواحد، واخلصم املنازع وهو يف األصل اسم مصدر يستوي فيه الواحد واملثىن واجلمع، والذكر واملؤنث وجيوز تثنيته ومجعه،  



أكثر بالغه. وللمتقدمني يف بيان البالغة عبارات خمتلفة. فقيل: هي أن يبلغ املرء بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه. وقيل:   وأبلغ
حسن لفظ. وقيل: قليل ال يبهم وكثري ال يسأل. وقيل: إمجال اللفظ واتساع املعىن وقيل: حسن   إيصال املعىن إىل الغري 

جياز من غري عجز واإلطناب من غري خطأ. وقيل: النطق يف موضعه والسكوت يف موضعه اإلجياز مع إصابة املعىن. وقيل: اإل
  وقيل:

  غري ذلك وأنسب املعاين حبديثنا أوهلا. 
ا مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته وأحسب: أظن. هذا وقد جاء يف رواية للشيخني:   أما املتأخرون فعرفوها 

حلجة وأفطن هلا من غريه. وأصل اللحن امليل عن جهة 1من بعض» «  «ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته » . أي أعرف 
دة: فبكى الرجالن وقال كل  االستقامة يقال: حلن فالن يف كالمه إذا مال عن صحيح املنطق. وجاء يف رواية أليب داود ز

  » .2، وتوخيا احلق. مث استهما مث حتالال» « منهما حقي لك. فقال هلما النيب صلى هللا عليه وسلم: «أما إذا فعلتما فاقتسما
  

  الشرح:
  كان ألزواج الرسول صلى هللا عليه وسلم حجرات جبوار مسجده املعروف. ومن بينها حجرة أم سلمة. 

ا نزاعا وحماورة، وخصاما وجمادلة.  ا إذ مسع ببا   فبينما النيب صلى هللا عليه وسلم يف حجر
  ها ببعض، وكان ذلك على إرث قدمي كما صّرح بذلك يف رواية.ارتفعت فيها األصوات. واختلط بعض

  فخرج إىل اخلصوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقدم هلم هذه العظة البالغة، قبل أن يقضي
 __________  

حلجة (  - لظاهر واللحن  ب: احلكم    ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األقضية، 4450ورواه مسلم يف كتاب: األقضية، 
  ) . 3583ب: يف قضاء القاضي إذا أخطأ (

حلجة (1( لظاهر واللحن  ب: إمث من  4448) رواه مسلم يف كتاب: األقضية، احلكم  ) . رواه البخاري يف كتاب املظامل، 
طل وهو يعلمه (   ) . 2458خاصم يف 

ب: يف قضاء القاضي إذا أخطأ (2(   ) . 3584) رواه ابو داود يف كتاب: األقضية، 
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َرُسوًال   يف الشجار، ويفصل يف النزاع، فقال هلم: «إمنا أ بشر مثلكم» ، إمتثاال ألمر ربه ُقْل ُسْبحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشراً 
لغيب وال ببواطن األمور كما يزعم اجلاهلون إال ما يوحي إّيل ريب من آي القرآن وأمور التشريع، وأما  1« » فال علم يل 

الوقوف على دخائل النفوس وخفا األمور فأ وسائر الناس فيه سواء لنا ما ظهر وإىل هللا ما بطن، فإذا حضر جملسي  
ثريا، وأقوم قيال، وأقدر على صوغ   اخلصوم ألفصل بينهم يف نزاع قائم فرمبا كان بعضهم أشد بيا من بعض، وأقوى 

  » لسان وقوة بيان. وطول مران. وحدة ذهن. 2ة «احلجج. وتوضيح املشتبه. وجالء الغامض. لذراب
  وسرعة بديهة واآلخر دونه يف ذلك، فال حيسن البيان واخلصام. واحلوار والدفاع. 

وقد يكون احلق يف جانبه والصدق يف قوله ولكن عيه وضعفه سرت معامل حقه. وبيان األول وبالغته جلى دعواه، وألبسها  
طلة ، وقضية مزّورة، فيغلب على ظين، ويقع يف نفسي صدق من عال بيانه وقوي حجاجه ثوب احلقيقة. وقد تكون دعوى 

» ، وهو يف الباطن كاذب، فأقضي له مبا ادعى، فمن قضيت له حبق أخيه يف اإلنسانية مسلما أو ذميا، معاهدا أو  3«



ر إذ كان -حربيا ب التهييج اللتزام احلق فإمنا أقضي له بقطعة من  يف الواقع حق غريه ال حقه، فهو   فذكر املسلم من 
را وهلبا، فإن شاء فليأخذ ما حكمت به، وإن شاء فليرتك،   معذب به ال حمالة، فإن رآه اآلن ماال ونفعا فسرياه يف اآلخرة 

ُكْم َفَمْن شاَء  فإن أخذ فالنار موعده، وإن ترك فلعل هللا مساحمه فاألمر هنا للتهديد مثله يف قوله تعاىل: َوُقِل اْحلَقُّ ِمْن رَبِّ 
  » . 4فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن شاَء فـَْلَيْكُفْر» « 

  واحلديث كما ترى أصل كبري يف احملاماة والقضاء، وتبني لك املهم من أحكامه: 
  
  احملاماة عن الباطل إمث كبري. -1

 ََّ ً أَثِيماً. ويف ذلك يقول القرآن: َوال ُجتاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم ِإنَّ ا   ال حيُِبُّ َمْن كاَن َخوَّا
ُهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة َأْم َمنْ  ََّ َعنـْ ُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّنْيا َفَمْن ُجياِدُل ا   َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيًال  ها َأنـُْتْم هُؤالِء جاَدْلُتْم َعنـْ

»5 «  
 __________  

  .93) سورة اإلسراء، اآلية: 1(
  لسان ذرب: حاد، يقال: ذرب لسانه: إذا كان شتاما فاحشا ال يبايل ما قال. ) لذرابة لسان،2(
  ) حجاجة: املراد به الربهان الواضح.3(
  .29) سورة الكهف، اآلية: 4(
ت:  5(   . 109 - 107) سورة النساء، اآل
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ض الباطل. ورسم الباطل يف مظهر  فإن انضم إىل ذلك استخدام القوة اخلطابية، واملواهب النفسية يف إظهار احلق يف معر 
احلق كان اإلمث أشد، واجلرم أكرب أما أن تستخدم البالغة، وقوة العارضة يف نصرة احلق وإزهاق الباطل، يف عبارة سياجها  

خلصم والثلم للعرض فذلك ما ال حرج عليك فيه. بل لك من هللا أجر الدفاع، وثواب اإلقناع.   األدب. منزهة عن التشهري 
لباطل ال حيل حراما، وال حيرم حالال فبأي وجه يستحل احملامون أجر الدفاع عن الباطل إذا وقفوا    وإذا كان قضاء احلاكم 

على احلقيقة قبل التوكيل أو يف أثناء املرافعة. ليعلموا أن احلياة الدنيا متاع، وأن ما عند هللا خري وأبقى، وأنه ال يبقى على  
   حريص على حق. احلرام ملك، وال يضيع عند هللا

  
  من اّدعى حقا أمام القاضي، وعجز عن إثباته  -2

مل يربأ عند هللا ومل حيل له بذلك حق أخيه. فلو   -، وطلب ميني املدعي عليه فحلف، فربّأه القاضي، وهو يف احلقيقة مدين
إن احلق قدمي والرجوع إىل  متكن املدعي من إثبات دعواه بعد وجب على القاضي االستماع لبينته. ونقض احلكم األول، ف

احلق خري من التمادي يف الباطل، وكذلك لو اّدعى إنسان على آخر ماال، أو ادعى زوجية امرأة مل ترض به زوجا، أو اّدعى 
ا القاضي، وهي يف الواقع كاذبة  على رجل تطليقه لزوجته؛ وأقام البينة على ذلك، وكانت يف الظاهر بينة عادلة، فحكم 

حيل له املال، ومل يكن له حقوق األزواج، ومل حترم املدعي طالقها على زوجها بل املدعي مؤاخذ بعلمه ومعاقب  مزورة؛ مل 
  على كذبه، وال يرفع عنه حكم القاضي الذي أداه إليه اجتهاده.



  
  يدل احلديث على أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد خيالف قضاؤه الواقع -3

وة، ومبدأ العصمة. فإن ذلك يف املبادىء التشريعية؛ واألحكام الدينية، اليت هي قانون عام  ، وليس ذلك مبناف ملقام النب 
على رأي من يرى له االجتهاد يف سن  -يب هو وأمي -للناس يرجعون إليه يف كل العصور؛ فهذه ال خيطىء فيها؛ وإن أخطأ

لصواب، إذ هو أسوة للناس وق دوة، فال يقّر على األخطاء، وإن كانت من غري قصد،  األحكام الشرعية نزل عليه وحي هللا 
ا فاسقة؛   أما األحكام القضائية فقد يكون فيها اخلطأ، ال يف مبادئها، ولكن يف طرقها فقد حيكم ببينة يراها عادلة والواقع أ

  وقد
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بيان؛ فيحسب احلق يف جانبه؛  » كاذبة وقد حيسن أحد اخلصمني الدفاع وال 2» صادقة وهي غموس «1حيكم بيمني خاهلا «
فيحكم له واحلق لصاحبه، فمثل هذا القضاء جيوز من الرسول صلى هللا عليه وسلم كما جيوز من غريه؛ والقضاء ينفذ فيه  

طنا. طنا فال حيرم حالال، وال حيل حراما؛ فإن كان القضاء طبق الواقع نفذ ظاهرا و   ظاهرا ال 
كل اإلمث وإن قضت به لك احملاكم؛ أو عجز صاحب احلق عن رفع دعواه  فيا أيها املسلم ال تسلك إىل الب اطل احليل؛ وال 

سك وسلطانك، أو ألنه تعوزه البينة والدليل، واجعل لعلمك قيمة فاعمل به وإن خالفه  لفقده الرسوم، أو ألنه خيشى 
طلك وحقك، وهو أوىل  لرعاية َوَختَْشى النَّاَس  القضاء، واعلم أن هللا رقيب عليك، يعلم سرك وجهرك، و خلشية؛ وأجدر 

ُ َأَحقُّ َأْن َختْشاُه « َّ   » . 3َوا
وأما أنت أيها القاضي فليكن لك يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، فإذا تقدم إليك اخلصوم، وقد جّد بينهم  

ملوعظة احلسنة. واملقالة املؤثرة، عسى أن يرج حلق فيعودوا من جملسك  النزاع فتقدم إليهم  عوا عن خصامهم، ويعرتفوا 
  إخوا متصافني، ولنصحك شاكرين.

  
  ب: حق الطريق - 29

كم واجللوس على الّطرقات»  ّ يف رواية   - عن أيب سعيد اخلدرّي رضي هللا عنه، عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «إ
الس فأعطوا الّطريق حّقها» . فقالوا: ما لنا بّد إّمنا هي جمالسنا نت -لطرقات   حّدث فيها. قال: «فإذا أبيتم إّال ا

ملعروف، والّنهّي عن املنكر» . [رواه   قالوا: وما حّق الطّريق؟ قال: «غّض البصر، وكّف األذى، ورّد الّسالم؛ واألمر 
  » ] . 4البخاري ومسلم وأبو داود «

 __________  
  ) خاهلا: ظّنها. 1(
ا. ) الغموس: اليت ت2(   غمس صاحبها يف اإلمث لكذ
  . 37) سورة األحزاب، اآلية: 3(
ب: أفنية الدور واجللوس فيها و ... (4( ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس  2465) رواه البخاري يف كتاب: املظامل، 

ب: النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه (    ) . 5528والزينة، 
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  اللغة:
كم: ك لمة تستعمل للتحذير. والطرقات: مجع طرق. وهذه واحدها طريق. فالطرقات: مجع اجلمع. والبد: املناص واملهرب إ

ء:   والعوض. واإل
ء يقال: غض وأغض.   اإلمتناع. والغض: النقصان من الطرف والصوت وما يف اإل

  والكف: املنع.
ت أخرى. حسن الكالم وهداية الضال، وت شميت العاطس إذا محد، وإغاثة امللهوف، وإعانة املظلوم،  هذا وقد جاء يف روا

  واملساعدة على احلمولة وذكر هللا كثريا فتلك سبع إىل مخس. 
  

  الشرح:
ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صحبه عن اجللوس على الطرقات على املساطب أو األرائك، أو الكراسي. أو على  

  شة. األرض جبانب احلوائط مفروشة وغري مفرو 
ا جمتمعاتنا وأنديتنا. اليت نتحدث فيها بشؤوننا.   فقالوا للرسول صلى هللا عليه وسلم: ما لنا بد منها. وال غىن لنا عنها. أل

  ونتذاكر يف مصاحلنا. يف دنيا وديننا. ونروّح عن نفوسنا. 
م فهموا أن النهي للت  م مل  1نزيه « ويسّري بعضنا عن بعض مما أملّ بنا، فرتكها يشق علينا، وكأ » ، وال يراد به التحرمي. أل

ا،   الس، ال لنفسها وذا حة ضار، أو أن النهي ملعىن متصل  فع، وال إ يعهدوا من الرسول صلى هللا عليه وسلم حترمي 
م جمانبة املعىن الذي من أجله كان النهي ولذلك راجعوا الرسول صلى هللا عليه وسلم ذاكري ا جمالس وقد يكون يف إمكا ن أ

حمادثة ومذاكرة، ومؤانسة وجماملة، فلم ينهون عنها؟ ولو علموا أن النهي عزمة من العزمات ما راجعوه ولكانوا أول من  
لك بصريح العبارة؟. هم يف مواطن كثرية؛ ينفذون مبجرد اإلشارة؛ فما    ميتثل، كما عهد

م الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا يدل على أن الس وإمنا هو من أجل حقوق الطريق اليت   ولقد أجا النهي ليس لذات ا
الس؛ ورغبتم عن غريها إليها؛ جتلسون  2يتعرض هلا اجلالس؛ وقد يقصر فيها؛ فيبوء « مثها؛ فقال هلم: «إذا أبيتم إال ا  «

م يف استبانة الغامض؛ واستفص مل؛ فبني هلم حقوقها.فيها وتتسامرون فأعطوا الطريق حقها» . فسألوه عن حقها؛ شأ   ال ا
 __________  

ب: يف اجللوس يف الطرقات (  -   ) . 4815ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 
حة أقرب. 1(   ) املنهي عنه تنزيها: ما كان فعله إىل اإل
  ) أي يرجع. 2(
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  فأوهلا: غض البصر: 
ضرة فال ترسله إىل   -؛ ومياه جارية؛ ومساء صافية؛ وصور متحركةفإن أرسلته لتعرف سائر، أو متتع مبنظر فاتن؛ من خضرة 



السيدات، والفتيات املارات، مشبعا جبراثيم الشهوة، حممال ببواعث الفتنة فإن ذلك الذي حرم القرآن بقوله: ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني  
لك مبن يلفظ 1يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم « هلنات، ويقول املفظعات ويرمي احملصنات  » ، وإذا كان النظر إليهم حمرما فما 

الغافالت؟ إن وزره لكبري، وإمثه عند هللا عظيم، وكما حترم عليك النظرة املسمومة للسائرات كذلك حترم لاليت يطللن من  
لناس؛ أو حاسدا  خدورهن ويربزن من فتحات دورهن لقضاء مصلحة؛ ولرتويح نفس ضائقة؛ كذلك ال ترسل البصر ساخرا 

  ار أو غاضبا؛ بل كّف منه، وأرسل منه؛ فكفه عن احلرام؛ وأرسله يف احلالل. أو ز 
  

نيها: كف األذى:   و
ليد أو العصا من غري ما جرم اجرتمه « » ، وال  2فال تؤذ سائرا بلسانك أو يدك؛ فتشتمه أو تسبه؛ أو تنهال عليه ضر 

تطيب به نفسه، أو إراقة املاء يف طريقه حىت تزّل به األقدام، أو  ذنب اقرتفه، ومن اإليذاء سلبه شيئا مما حيمله من غري أن 
لسابلة «  » ، أو تضييقه الطريق مبجلسه أو  3وضع عقبات يف الطريق يعثر فيها املشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر 

ه، والعمل على إبعاد املارة قعوده حيث يتأذى اجلريان فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرا به مما جيب كف
  منه.
  

لثها: رد السالم:   و
» ، وسنة متبعة. وإنه رسول األلفة وداعية احملبة، وال تسأم كثرته من املارين. فإن كال يتحبب به 4فإن ذلك فريضة حمكمة « 

ذلك خلق الكرمي أفال  إليك وحيييك ويكرمك، أفال جتيب التحية مبثلها أو خري منها؟ أفال تود من وادك، وتكرم من كرمك؟
  تكونه؟.

  
ملعروف النهي عن املنكر:    ورابعها وخامسها: األمر 

ء جبرها البهيم، أو رأيت حيوا محل  وإن ذلك لواجب مقدس للمسلم على أخيه املسلم؛ فإذا رأيت عربة ذات محل ثقيل. 
لتخفيف، وإذا رأيت    فوق طاقته فانه عن هذا املنكر، ومر السائق 

 _______ ___  
  . 30) سورة النور، اآلية: 1(
  ) جرم اجرتمه: ذنب وخطأ ارتكبه وفعله. 2(
  ) السابلة: املارة يف الطريق.3(
  ) حمكمة: بينه وواضحة. 4(
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الستقامة، فإن أىب   لكف وإذا رأيت شا يعاكس فتاة ويعرتضها يف طريقها فانصح له  ن أو يتقاتالن فمرمها  سائرين يتسا
لص ور وال إضرار بك؛ وإن رأيت من يبخس الكيل، ويطفف «إال  ألخذ إىل القسم فافعل ما استطعت يف غري  »  1فع أو 

لعدل أو سّلمه إىل الشرطي، وإن رأيت من يعبث حبديقة اجلار أو ببعض حاجاته فحل بينه وبني العبث، وإن  امليزان فمره 
  إىل غري ذلك مما يقرتفه املارة وجيرتمه الباعة.  -اضرب على يدهف -» 2رأيت من يبيع طعاما عفنا، أو شرا أسنا « 



  
ت اآلخرى:    أما سبع الروا

  
  فأوهلا: حسن الكالم

وادة ولطف، وال تتلقه   ، فإن سألك طارق يف بعض شؤونه فأرهف له أذنك؛ وأجبه بعبارة حشوها األدب، وأرشده 
لفظاظة، وال ترفع من صوتك مع جلس وش على جريانك  خلشونة وجتاوبه  زأ. وال تقل هجرا وال فحشا، وال  ائك. وال 

م، أو تقضهم يف مضاجعهم.   فتؤذيهم يف بيو
  

نيها: هداية الضال   و
» فأقمه على صراطها. وإن رأيت كفيفا فخذ بيده أو وصله إىل  3فمن استهداك الطريق فاهده. ومن رأيته ضل احملجة «

  مقصده.
  

لثها: تشميت العاطس   و
لرمحة واملغفرة. فتجلب من وده. وتزيد يف أنسه. فتشميته الدعاء له وكل داع فإ ذا محد مواله فقل له: يرمحك هللا تدعو له 

  خبري فهو مشمت.
  

  ورابعها: إغاثة امللهوف 
  . وقد قدمنا القول فيه يف احلديث العاشر.

  
  وخامسها: إعانة املظلوم. 

  فتأخذ بيده حىت يصل إىل حقه.
  

  عانة احلمولةوسادسها: إ
  فإن رأيت حيوا زّل حبمله. أو فرسا عثر يف عدوه. 

أو عربة إنقلبت. أو سيارة وقفت. أو فرغ منها الوقود فخذ بيد الكايب حىت يرجع سريته األوىل. فإن زل إنسان حامال أو  
ملعونة. 4شاغرا «   » فهو أوىل 

 __________  
  ) يطفف: ينقص.1(
  ) أسنا: متغريا. 2(
  الطريق البني الواضح. ) احملجة:3(
  ) شاغرا: خاليا. 4(
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  وسابعها: ذكر هللا كثريا
عث على اخلريات. ومبغض يف السيئات. ومرغب على القيام حبق الطرقات.   حىت يكون لك منه 

ا من أطل من شرفات منزله. و  ا كل جالس فيه، بل يطالب  من  فتلك اثنتا عشرة خصلة هي حقوق الطريق اليت يطالب 
» ، ومن جثم يف متجره أو مصنعه حبيث يرى السابلة، والساكنون جتاهك يف الطبقات العلوية أو  1جلس يف طنوفه «

  السفلية أوىل مبراعاة األدب. وجتنب الضرر. وللجار من احلقوق أضعاف ما للسالك. 
ى عنه الشارع سدا للذريعة جيوز للمرء فعله إذ حلديث من قال: إن ما  ا أمن شره. وجانب ضره. وإن كان وقد استدل 

اهم عن اجللوس أوال حسما  األوىل تركه ابتعادا عن بواعث الفتنة. و عن املزلة وذلك أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 
للمادة فلما أبوا إال اجللوس بّني هلم مواضع اخلطر. فإن جتنبوها فال عليهم إن جلسوا. واستدل به على أن دفع املفاسد  

اهم الرسول صلى هللا عليه وسلم إتقاء لألخطار وإن كان يف اجللوس شىت املنافع. مق   ّدم على جلب املصاحل إذ 
لواجبات، فال عليك أن جتلس يف الطرقات على املقهى أو أمام املسكن، أو دون  فيا أيها األخ إن آنست يف نفسك القيام 

لشمس؛ أو تر د غري ذلك من املصاحل، وإن خشيت عدوان نفسك عليك، ومغالبتها  املتجر، تستنشق اهلواء وتستدىفء 
لك. وطغيان شهوتك على عقلك. وشيطانك على ملكك فدعها إىل داخل منزلك: أو إىل السري يف اهلواء الطلق. أو اجلو  

  الداىفء تسلم من املعاطب وتفز بطيب الرغائب.
  

  ب: إكرام املماليك واخلدم - 30
قال: «رأيت أ ذر الغفارّي رضي هللا عنه وعليه حلة، وعلى غالمه حّلة، فسألته عن ذلك، فقال: إّين عن املعرور بن سويد  

ّمه؟ إّنك امرؤ فيك   ساببت رجال فشكاين إىل الّنّيب صلى هللا عليه وسلم، فقال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: «أعّريته 
  جاهلّية» . مثّ 

 __________  
  شرف خارجا عن البناء. ) طنوفه، الّصنف: ما أ1(
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كل، وليلبسه مما يلبس، وال   قال: «إّن إخوانكم خولكم، جعلهم هللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما 
  » ] . 1تكّلفوهم ما يغلبهم: فإن كّلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم» . [رواه البخاري ومسلم «

  
  اللغة:

  لك إال إذا كانت ثوبني من جنس واحد.احللة: الكسوة وال تسمى بذ
ا من احلل. والغالم: الطار « » 2وقد نقل بعض أهل اللغة: أن احللة ال تكون إال ثوبني جديدين حيملهما من طيهما فأفاد أ

الشارب. وساببته: وقع بيين وبينه سباب من السب وهو الشتم الوجيع. والتعيري النسبة إىل العار وهو العيب. ويف بعض  
للسان العريب أعجميا كان أو عربيا. ويف رواية: قلت   ت: وكانت أمه أعجمية فنلت منها واألعجمي من ال يفصح  الروا



م  له.  ابن السوداء. واجلاهلية: احلال اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم وقد شرحناها قبل. واخلول: اخلدم مسوا بذلك أل
ا ويص صالح البستان. ويقال: إن اخلول مجع خائل وهو  يتخولون األمور أي يتعهدو ا. ومنه اخلويل: ملن يقوم  لحو

  الراعي. وقد يطلق اخلول على الواحد.
  والتكليف. حتميل النفس ما فيه كلفة ومشقة.

  
  الشرح:

لربذة لبادية بينه وبني املدينة ثالث مراحل -املعرور بن سويد لقي أ ذر  ادمه مثلها.  وعليه حلة. وعلى خ - موضع 
فسأله. كيف يلبس خادمه مثل ما يلبس. وذلك غري معهود. فأجابه ببيان السبب. وأنه حصل بينه وبني شخص سباب  

ا وقال له.  ابن األعجمية أو  ابن السوداء. أو ما شاكل ذلك من الكلمات. فشكاه   مه وعابه  ومشامتة. وأنه عايره 
مه؟ إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال   له الرسول صلى هللا عليه وسلم أعريته 

» ، وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية أي  3منكرا عليه ذلك إذ األم ال دخل هلا يف اخلصام، َوال َتِزُر وازِرٌَة ِوْزَر ُأْخرى «
ذنب إليك، مث   خصلة من خصاهلا اليت قضى عليها اإلسالم أن تعتدي يف اخلصام. فتجاوز اخلصم إىل أبيه وأمه وما هلا من 

  أوصاه هذه الوصية القيامة اليت رفعت من شأن اخلدم إىل درجة املخدومني والسادة. 
 __________  

كلون»  1( ب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما  ) رواه البخاري يف كتاب: العتق، 
ب: إطعام امل2545( كل وإلباسه ... () . ورواه مسلم يف كتاب: األميان،    ) . 4291ملوك مما 
  ) الطار الشارب: من ظهرت ونبتت شاربه. 2(
  . 36) سورة النساء، اآلية: 3(
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  فبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن اخلدم واملماليك إخوان يف الّدين أو يف اإلنسانية. 
ألخوة. وأنه ال ينبغي أن تنسيها اخلدمة.   وكان الظاهر أن يقول: خولكم إخوانكم. ولكن قّدم ما أصله التأخري اهتماما 

وهل اخلدمة إال إعانة. فكيف جتعلها سبب حتقري وإهانة؟ إن األخوة وحدها داعية التبجيل واإلكرام. فكيف إذا انضمت 
خدمته، فال  إليها اخلدمة. واملعونة واملساعدة؟ كنت حتسب أنك تطعم اخلادم وتسقيه، وتكسوه وتؤويه أو تنقده أجرا على 

ا، فهو يكمل نقصك، ويوفر  مور، أنت مضطر إليها يف حياتك، وكثريا ما تعجز عن معاجلتها، والقيام  تنسى أنه يقوم لك 
عليك وقتك، وحيقق غرضك، وتصور الوقت الذي تفقد فيه اخلادم كيف تعتل أمورك، ويقف دوالبك، وخيتل النظام وتتعسر 

حيقق مصاحلك جدير مبعونتك، خليق برعايتك، فهؤالء اخلدم اإلخوان جعلهم هللا حتت احلاجات؟ فالذي يكفيك شؤونك، و 
م. واإلحسان إليهم  مللك أو األجر، وصاروا مسخرين لك طواعية وأخيارا، فالواجب عليك العناية  يدك، ومكنك منهم 

ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ََّ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َوِ » ، فتطعمهم من جنس ما  1ً َوِبِذي اْلُقْرىب ... َأْو ما َمَلَكْت َأْميانُُكْم « َواْعُبُدوا ا
» طعاما يطهوه اخلادم ويعده، وعينه إليه 2تطعم فال تعد هلم طعاما دون طعامك، وال عيشا دون عيشك، وكيف تستمرىء « 

؟ فإن كان طبيخك حلما وأرزا، وخضارة وحلوى  ظرة، ويده فيه عاملة فتأكله كله، وال تبقي له بعضه، أما ختشى سم عينيه
فأبق له من كل، وال حترمه من بعض، وخل عنك الكرب والتعاظم، فلوال هذا ما طعمت الشهي، وال شربت اهلين، وكذلك  



  تلبسهم مما تلبس، وإن مل يكن مثله من كل الوجوه، فإن املدار على املواساة. 
 عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن مل جيلسه معه فليناوله ويف حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا

  رواه البخاري.  - »  3لقمة أو لقمتني، أو أكلة أو أكلتني فإنه ويل عالجه» « 
ا الرسول صلى هللا عليه وسلم أن   فالغرض أن تكون نفوسهم قانعة؛ وحباهلم راضية؛ وقد 

 __________  
ب: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه () رواه البخاري يف  1(   ) . 2557كتاب: العتق، 
  ) أي تستطيب وتستحسن. 2(
  ) ويل عالجه: أي غين بتحضريه وطبخه.3(
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م، أو يستفرغ جهدهم «  لسهل املستطاع الذي ال  1نكلفهم من األعمال ما يشق عليهم، ويهد من قو » ، بل التكليف 
ل  شاق وجب علينا أن نعينهم بنفوسنا أو خبدم إىل خدمنا واحلديث نصر للعمال، وأخذ بيد  يسأمه اخلادم، فإن كلفناهم 

ب البيوت أن يقفوا منهم موقف العدالة.   م؛ وإرشاد ألر اخلادم والغلمان؛ ورفع ملستواهم وتنبيه هلم إىل حقوقهم قبل سادا
م مبا يسوؤهم. أو وال يتناسوا رابطة األخوة. وال تبادل املنافع؛ وفيه النهي عن سبا ئهم وأمها ب للخدم وعدم التعرض آل

  حيط من قدرهم.
  وبعد: فهذه اشرتاكية اإلسالم وهذا موقفه حنو األرقاء. وهذا حرصه على مصلحة العمال. فهل بعد هذا رقي يف دين؟ 

  
  ب: أكرب الكبائر  - 31

كرب الكبائرعن أيب بكرة رضي هللا عنه قال: قال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: « »  - أال أنّبئكم  قالوا: بلى  رسول   -ثال
. وعقوق الوالدين» ، وجلس، وكان مّتكئا فقال: «أال وقول الّزور» ، قال: فما زال يكّررها حّىت   هللا قال: «اإلشراك 

  » ] . 2قلنا: ليته سكت. [رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي «
  

  اللغة:
ه مبهم. وبلى: حرف تصديق مثل نعم؛ وأكثر ما تستعمل بعد االستفهام، والعقوق: اإليذاء والعصيان، أصله نبأه وأنبأه: أخرب 

من العق: وهو الشق والقطع والزور الباطل. وأصله حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته حىت خييل ملن مسعه أنه خبالف ما هو 
  به.
  

  الشرح:
  زاد فحشه فأكربالذنوب درجات؛ فما فحش ضرره فكبرية؛ وما 

 __________  
م.1(   ) يستفرغ جهدهم: يستنفذ جهدهم وقو
ب: عقوق الوالدين من الكبائر ( 2( ب:  5976) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 



ب: ما جاء يف عقوق 255بيان الكبائر وأكربها ( ) . ورواه  1901الوالدين () . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
ب: ذكر الكبائر (   ) . 4021النسائي يف كتاب: التحرمي 
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الكبائر، وما قل ضرره فهو الصغرية، وكل حّرم هللا، ومنع مقارفته، والرسول صلى هللا عليه وسلم وسلم يعرض على حاضريه 
كرب الكبائر؛ ويف هذا العرض لفتهم إىل ما حيّدث به؛ و  م لوعيه وقد كرر كلمة حتديثهم  م لسماعه؛ وقلو صرف آذا

كربها؛ فحدثهم الرسول   العرض ثالث مرات حىت يزدادوا تنبهيا، ويتوجهوا إليه توجها، فقالوا: نعم  رسول هللا حدثنا 
  صلى هللا عليه وسلم بثالث. 

: واختاذ األنداد والوسطاء، واألولياء والشفعاء، ودعاؤهم  م كما يعبد.  أوهلا: الشرك  يف امللمات كما يدعي وعباد
لقرابني والنذور وضروب التقديس. وتلك أكرب جرمية أن جتعل ملن خلقك ندا. أن تشرك به ما ال ميلك ضرا   والتقرب إليهم 

ء. أن تشكر من ال نعمة له عليك وال ي . أن تشرك به أموا غري أحياء عجزة غري أقو د له  وال نفعا. وال حياة وال مو
  واصلة إليك؛ أن تعبد ومها وخياال.

  وتدعو أمساء أن تنادي من ال يسمع وال يبصر. وربك أقرب إليك من حبل الوريد. 
إلجابة للداعني؛ فادع هللا وحده خملصا له الدين.    قد فتح أبوابه للسائلني. ووعد 

َك َنْسَتِعُني « َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ   واذكر قوله تعاىل:  » ، 1وصدق بعملك. قولك لربك ِإ
َ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه. َويـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاُء «  َّ َِّ فـََقِد اْفَرتى ِإْمثاً َعِظيماً «2ِإنَّ ا ِ » ، وقوله:  3» . َوَمْن ُيْشِرْك 

ا َخرَّ ِمَن السَّماِء فـََتْخطَُفُه ال َِّ َفَكَأمنَّ ِ َِْوي ِبِه الّرِيُح ِيف َمكاٍن َسِحيٍق « َوَمْن ُيْشِرْك    » . 4طَّْريُ َأْو 
نيها لقول أو العمل. فسبهما وشتمهما بل قول أف هلما عقوق وقطيعة. وكذلك عصيان   -و عقوق الوالدين: وإيذاؤمها 

ما.   أمرمها. والتلكؤ يف قضاء شؤو
لسوء إليهما. كل ذلك عقوق. ونكران للجميل. نعم إ ن دعواك إىل اإلشراك، أو عصيان اخلالق فال تطعمهما. ومد اليد 

ما. وحسن املصاحبة هلما َوِإْن جاَهداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما  وإن وجب عليك الرب 
َب ِإَيلَّ «  ْنيا َمْعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأ ُهما ِيف الدُّ   ، واعلم أن هللا تعاىل قرن»  5َوصاِحبـْ

 __________  
  . 5) سورة الفاحتة، اآلية: 1(
  . 48) سورة النساء، اآلية: 2(
  . 48) سورة النساء، اآلية: 3(
  . 31) سورة احلج، اآلية: 4(
  . 15) سورة لقمان، اآلية: 5(
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لقضاء له بتوحيده يف العبادة إذ يقول: َوَقضى رَبَُّك َأالَّ  ً « اإلحسان إليهما  ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ُه َوِ َّ » ، وأمرك 1 تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
لرمحة. فال تضع اإلساءة موضع اإلحسان. وال الكفران مكان الشكران؛   لقول الكرمي، والصنع اجلميل. والدعاء هلما 

روى ذلك النسائي واحلاكم وصححه ابن   -انواعلم أن هللا ال ينظر يوم القيامة إىل ثالثة: العاق لوالديه، ومدمن اخلمر؛ واملن
  » . 2حبان «

ا يف املندوبت وفروض الكفاية كذلك؛ ولقد استأذن امرؤ  وقد قرر العلماء وجوب طاعتهما يف املباحات فعال وتركا واستحبا
مل يف ح ك أن    ق من ربياك صغريا. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد فأىب اإلذن له إال بعد اسرتضاء والديه؛ فإ

لثهما قول الزور والباطل: وقد أكرب الرسول صلى هللا عليه وسلم خطره؛ وأعظم جرمه؛ إذ جلس له بعد اتكائه؛   -و
داة التنبيه؛ وكّرر كلمته حىت شق على نفسه؛ وبدأ الغضب يف وجهه؛ ومتىن أصحابه لو سكت؛  اهتماما بشأنه، وصّدر قوله 

ِن    شفقة عليه ورمحة به؛ كما لشرك يف قوله: فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْألَْو م رؤوفا رحيما، وقول الزور قرنه القرآن  كان 
  » . 5» ، قوله: َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّوَر «4» ، وجاء يف ضمن أوصاف عباده املخبتني « 3َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر « 

ء مبا هم منه براء؛ والقول على هللا بغري علم؛ فكل ذلك  وقول الزور يشمل شهادة الباطل؛ و  احلكم اجلائر؛ ورمي األبر
عانته على  داخل يف قول الزور؛ هذا وإن شاهد الزور يسيء إىل نفسه؛ إذ يبيع آخرته بدنيا غريه. ويسيء إىل من شهد له 

ضالله عن احملّجة  ضاعة حقه؛ وإىل القاضي  » ، وإىل األمة بزلزلة احلقوق فيها؛ وعدم  6«ظلمه؛ وإىل من شهد عليه 
رد صداقة أو رجاء. أو نظري مبلغ يسري يتقاضونه.   اإلطمئنان عليها. ومن اخلزي الفاضح أن يكثر بيننا من يشهدون زور 

  أولئك الذين
 __________  

  .23) سورة اإلسراء، اآلية: 1(
ب: املنان مبا أعط2(   ) . 146/  4) . ورواه احلاكم ( 2561ى ( ) رواه النسائي يف كتاب الزكاة 
  . 30) سورة احلج، اآلية: 3(
  ) املخبتني: الطائعني اخلاشعني.4(
  . 72) سورة الفرقان، اآلية: 5(
  ) احملّجة: الطريق املستقيم. 6(
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ء املشركني وإخوان الشياطني. م. أولئك قر   خربت ذممهم. وخبثت نفوسهم. ومل خيالط اإلميان قلو
  

  ب: اليمني الفاجرة  - 32
عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من حلف على ميني صرب» ، ويف رواية 
ا مال امرىء مسلم لقي هللا وهو عليه غضبان» ، ويف رواية «فليتبّوأ مقعده من الّنار» ، فأنزل هللا   «مين كاذبة ليقتطع 

َِّ َوَأْمياِِْم َمثَناً َقِليًال « تصديق ذلك: ِإنَّ  » إىل آخر اآلية فدخل األشعث بن قيس، فقال: ما حّدثكم 1 الَِّذيَن َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد ا
  أبو عبد الّرمحن، فقالوا: 

«بّينتك أو كذا: قال ّيف أنزلت: كان يل بئر يف أرض ابن عم يل: فجحدين فقّدمته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 



ميينه» ؛ ويف رواية: فقال يل: «شهودك قلت: ما يل شهود» ، قال: «فيمينه» ؛ فقلت إذن حيلف ويذهب مبايل؛ فقال رسول 
»  2هللا صلى هللا عليه وسلم: «من حلف على ميني صرب وهو فيها فاجر ... إخل» [رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن « 

  وغريمها بعبارات متقاربة] . 
  
  غة:الل

نة مأخوذ من   ا صاحبها. وحبس عليها وكانت الزمة له من جهة احلكم. والفجور: شق سرت الد ميني الصرب: هي اليت ألزم 
  الفجر، وهو شق الشيء شقا 

 __________  
  . 77) سورة آل عمران، اآلية:  1(
ب: «إن الذين يشرتون بعهد هللا ... » . ( 2( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  4549) رواه البخاري يف كتاب: التفسري، 

لنار (  ب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة  ب:  353اإلميان،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األميان والنذور، 
ا ماال ألحد (  ب: ما جاء يف اليمني الفاجرة يقتطع 3243فيمن حلف ميينا ليقتطع  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: البيوع، 

ا ماال ( 1269املسلم (ا مال  ب: من حلف على ميني فاجرة ليقتطع  )  2323) . ورواه ابن ماجة يف كتاب: األحكام، 
ب: القضاء يف قليل املال وكثريه (    ) بنحوه. 5434. ورواه النسائي يف كتاب: آداب القضاة، 
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خذ قطعة من ماله. وتبوأ  واسعا. واإلقتطاع: من القطع وهو الفصل. وذلك أن احلالف كذ يقطع  املال عن صاحبه أو 
املكان: سكنه ونزل به مأخوذ من البواء، وهو استواء املكان وعدم اإلخنفاض فيه واإلرتفاع، يقال بوأت لفالن مكا سويته  

  ) . واجلحود: اإلنكار. 16له فتبوأه أي أقام فيه. واآلية تقدم شرحها يف احلديث ( 
ما يبينان احلق.  والبينة: الداللة الواضحة   عقلية كانت أو حسية. وتقال للشاهدين أل

  
  الشرح:

عبد هللا بن مسعود كان حيدث مجاعة حبديث اليمني الكاذبة. ويذكر اآلية اليت أنزهلا هللا من آل عمران تصديقا للرسول صلى 
د الرمحن عبد هللا بن مسعود  هللا عليه وسلم يف حديثه. فدخل عليهم األشعث بن قيس، وسأهلم عما حيدثهم به أبو عب

  فقالوا:
  كذا وكذا يعنون حديث اليمني واآلية املصدقة له. فقال: هذه اآلية نزلت ّيف. 
  وذلك أنه كان يل بئر ضمن أرض البن عم يل فجحدين ملكي. ومنعين حقي. 

ك بينتك تقيمها على صدق  فاختصمته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورفعت أمره إليه. فقال: بينتك أو ميينه. أي ل
  دعواك. أو ميني خصمك إن مل تكن لك بينه. فإن حلف مل يكن لك عليه طلب وإن نكل كان لك ما ادعيت. 

فقال: إنه إذا وجهت إليه اليمني حلفها زورا. ويذهب مبايل. ويضيع علّي بئري. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من 
نه إن كذب عليك يف اليمني. واقتطع مالك فإن هللا يتوىل عقابه يف اآلخرة. ولسوف  حلف على ميني صرب» ... إخل أي أ

  يعوضك هللا من حقك املال الكثري. أو الثواب اجلزيل. ذلك ملخص القصة.



  ومعىن احلديث أن من حلف على شيء حلفا كاذ أجأته إليه اخلصومة.
ا حمدث يف . وفاتق فيه فتقا وخارج عن احلق خروجا ومحله عليه اجلحود واملكابرة يف احلق. وهو  من حلف   - دينه حد

  هذه اليمني ليسلب به مال إنسان أو حقه.
ذه الطريقة اخلاطئة،  وحيول بينه وبينه لقي هللا يف القيامة وهو عليه غضبان. فينتقم منه على كذبه واستيالئه على مال غريه، 

ره ليتخذ له فيها م نزال، يصلى سعيه، ويقاسي جحيمه، فإن كان الذي اقتطع ماله أخا مسلما  واليمني الفاجرة. ويدخله 
كان اجلرم أكرب، والعقاب أعظم فإن واجب املسلم حنو املسلم مساعدته على اسرتداد حقوقه، واسرتجاع ماله؛ أما أن يقتطع 

  قطعة من ماله ظلما وعدوا ويكذب يف سبيلها 

)1/80 (  

  

ذا التحليل عرفت أن ذكر املسلم ال يراد به التخصيص؛ وقصر  » اسم هللا لسلبها فذ1وميتهن «  لك ما ينايف اإلميان؛ و
حة أموال غريه ممن ال يدين بدينه؛ بل ذكره لتفظيع اجلرمية، وأن أخّوة اإلسالم تستدعي الصدق؛ والتزام   احلكم عليه؛ وإ

ا احمل ا، أو تقول «على»  احلق؛ وكذلك كلمة «ميني» يف قوله: من حلف على ميني صرب يراد  لوف عليه ومسي ميينا لتعلقه 
  زائدة واملعىن من حلف ميني صرب.... 

الكذب يف نفسه جرمية ألنه قلب للحقائق، وتعمية على الناس؛ وإضالل هلم عن احلقيقة؛ وداعية فقد الثقة يف املعاملة  
ألميان الكاذبة الفاجرة؛ اليت فيه كيده  ا امتهان أمساء هللا املقّدسة، وصفاته العالية كانت اجلرمية واحملادثة، فإن انضم إليه 

اية. فإن كان إىل ذلك   ا. واحليلولة بينهم وبينها كان فحش اجلرمية  أكرب، فإذا أضيف إىل ذلك قطع احلقوق عن أر
اية النهاية؛ وأقصى الغاية؛ فال2وقوعها على أخيك يف الّدين وتربك « تعجب أن يكون العقاب   » يف العقيدة كان الفحش 

ك ومال أخيك؛ واحرتم للقضاء مكانته، ولبارئك أمساءه   ك واليمني الفاجرة؛ وإ غضب اجلبار؛ وأن يكون املتبوأ النار؛ فإ
خرها   وهلا على آخرها و ا عرضا من الدنيا؛ غناؤه قليل؛ وعقباه جحيم؛ واقرأ اآلية املرة تلو املرة؛ وعد  وصفاته؛ وال تبتغ 

  ى أوهلا لرتى عظم اجلرمية؛ وشدة العقوبة. عل
  ] األحكام املستنبطة من حديث اليمني الفاجرة[

حلديث ظاهرة:    وقد استنبط الفقهاء من هذا احلديث أحكاما كثرية نذكر لك منها ما صلته 
  األحكام تبىن على الظاهر وإن كان احملكوم له مبطال يف نفس األمر. -1
رء ما ليس حبالل له؛ وقد خالف يف ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف يف مسائل الفروج دون حكم احلاكم ال يبيح للم -2

  األموال.
  البينة على املدعي واليمني على من أنكر.  -3
ملدعى فيه.  -4   صاحب اليد أوىل 
ملدعي فيه، فال حيكم له القاضي   -5 مبلكيته أو ميني املدعى عليه تصرف عنه دعوى املدعي فقط، وال تستوجب احلكم له 

  حيازته، بل يقره على حكم ميينه.
 __________  

  ) ميتهن: حيتقر. 1(
  ) الرتب: من ولدك معك، واملماثل لك يف السن. 2(
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  ميني الفاجر تسقط عنه الدعوى، وال يؤثر يف اعتبارها فجور.  -6
  من أقام البينة قضي له حبقه من غري طلب ميني منه على صدق بينته.  -7
طريقة القضاء، فالقاضي يسمع الدعوى أوال من الطالب؛ مث يسأل عنها املطلوب: هل يقّر أو ينكر، فإن أنكر  شرح  -8

  طلب من املدعي البينة، فإن مل يقمها وّجه اليمني إىل املدعى عليه. 
حللف لعله يرجع إىل احلق إن كان مبطال، ويدع اليمني الغموس. -9   يعظ احلاكم املطلوب أذاهّم 
  

ملال  - 33   ب: الوصية 
ألرض   عن سعد بن أيب وقّاص رضي هللا عنه قال: جاء الّنّيب صلى هللا عليه وسلم يعودين وأ مبكة، وهو يكره أن ميوت 

  الّيت هاجر منها، قال: «يرحم هللا ابن عفراء» . قلت:  رسول هللا أوصي مبايل كّله؟ قال: «ال» . قلت: فالّشطر؟:
لث؟ قال: «فالثلث، والثلث كثري، إّنك إن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكّففون الّناس قال: «ال، قلت: الثّ 

ا صدقة حّىت الّلقمة ترفعها إّيل يف امرأتك، وعسى هللا أن يرفعك، فينتفع بك   ّ يف أيديهم، وإّنك مهما أنفقت من نفقة فإ
  .  س، ويضّر بك آخرون، ومل يكن له يومئذ إّال ابنة» 

  » وغريهم] . 1[رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن «
 __________  

ب: أن يرتك ورثته أغنياء خري من ... ( 1(  ، ) . ورواه مسلم يف كتاب: الوصية،  2742) رواه البخاري يف كتاب: الوصا
لثلث ( ب: ما جاء فيما جيوز للم4187ب: الوصية   ، )  2864وصي يف ماله () . ورواه أبو داود يف كتاب: الوصا

لثلث ( ب: الوصية   ، ب: ما جاء 3630بنحوه. ورواه النسائي يف كتاب: الوصا  ، ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الوصا
لثلث (  لثلث ( 2116يف الوصية  ب: الوصية   ،   ) خمتصرا. 2708) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الوصا
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  اللغة:
عالة: مجع عائل وهو الفقري يقال: عال الرجل يعيل عيلة وعيوال إذا افتقر. وتكفف: واستكف بسط  الشطر: النصف. وال

  كفه للسؤال. أو سأل ما يكف عنه اجلوع. أو سأل كفافا من طعام.
  

  الشرح:
أشفى   ملا كان النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة يف حجة الوداع ذهب إىل سعد بن أيب وقاص يعوده من مرض اشتد به. حىت 

ألرض اليت هاجر منها. 1على املوت «   » . وكان سعد يكره أن ميوت 
ففي احلديث إلتفات من التكلم إىل الغيبة كما يدل لذلك رواية مسلم عن سعد قال:  رسول هللا خشيت أن أموت  

ا كانت حصن املشركني الذين آذوا الرسول صل -ألرض اليت هاجرت منها كما مات سعد بن خولة ى هللا عليه وسلم  أل



رهم وأمواهلم بغري حق إال أن يقولوا: ربنا هللا. ويوّد أن ميوت بدار اهلجرة اليت أعّز هللا فيها   وأصحابه وأخرجوهم من د
اإلسالم. وسكنها املهاجرون املخلصون. الذين نصروا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكل ما استطاعوا حىت ظهر دين هللا. 

  هي العليا. وكلمة الذين كفروا هي السفلى.وصارت كلمته 
لشرك وأرجاس « » األعداء. إىل األرض املطهرة  2فمن أجل ذلك رغب سعد عن مكة إىل طيبة. عن األرض امللوثة 

  لتوحيد وأعمال الربرة األتقياء.
  وملا مسع الرسول صلى هللا عليه وسلم اسم سعد بن خولة من سعد بن أيب وقاص ترّحم عليه. 

م. وابن  وك م. ويدعو هلم بعد وفا ملؤمنني رؤوفا رحيما. فكان يواسيهم ويعطف عليهم يف حيا ان صلى هللا عليه وسلم 
خولة هذا من املهاجرين األولني الذين شهدوا بدرا. وقد تويف مبكة يف حجة الوداع. فخشي سعد أن يكون نصيبه نصيب  

ا خولة كما جاء ذلك يف رواية الزهري «فكلمة عفراء يف احلديث وهم من الراوي ص -أخيه ولقد قال سعد   - » 3وا
للرسول صلى هللا عليه وسلم ملا عاده: إنه قد بلغ يب الوجع ما ترى. وأ ذو مال. أفأوصي مبايل كله؟ قال: «ال» ، قال:  

لثلثني   جاء ذلك يف رواية. قال: «ال» :  - أفأوصي 
لنصف؟ قال: «ال» : قال: أف لثلث؟ قال: «فالثلث توصي به. قال: أفأوصي    أوصي 

 __________  
  ) أشفى على املوت: أشرف وقارب عليه. 1(
  ) أرجاس: الّرجس: الكفر واحلرام والفعل القبيح. 2(
لثلث ( 3( ب: الوصية    ) . 4185) رواه مسلم يف كتاب: الوصية، 
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  ما يتبادر إىل الفهم من هذه العبارة.والثلث كثري» . إن األوىل النقصان عنه. وال يزاد عليه، ذلك 
وجيوز أن يكون معناها: الثلث كثري يف األجر فهو األكمل. مث ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم احلكمة يف ترك الوصية  

ء. خري من تركهم فقراء ميّدون أكفهم إىل ا لقليل وهي أن ترك الورثة أغنياء. مبا يرثونه عن اآل لناس  لكثري إىل الوصية 
م ما يدفعون به اجلوع. ويزيلون به مضض احلاجة «1استجداء «   » . 2» . ليضعوا يف أيديهم من صدقا

ا. ما دام   مث بّني الرسول صلى هللا عليه وسلم له أن كل نفقة ينفقها على زوجه أو ولده. أو أقاربه أو خدمة صدقة وله ثوا
ا وجه هللا ويقصد وقاية هذه النفوس من ذ لة املسألة. وكرب احلاجة أو يقصد كف أيديهم عن احلرام. وتوفريها على  يبتغي 

إذا كانت مريضة مثال. أو كان  -العمل يف سبيل هللا. فكل ما أنفق صدقة. ولو كان قليال. حىت اللقمة يرفعها إىل فم امرأته 
وسلم ذلك لسعد ليبني له أن إنفاق  وأما ذكر الرسول صلى هللا عليه -يداعبها بذلك. أو الغرض من رفعها إعدادها لألكل

إلنفاق.  لثلث أو مبا دونه فليستكثره  ء طريق إىل تكثري األجر، فإن استقل أجر الوصية    املال على األهل واألقر
ملعروف. فإن امتدت به احلياة فليسلك هذا الطريق مث رجا له الرسول ربه أن يرفعه من مرضه. ويطيل   واألقربون أوىل 

س.عمره. و    يعلي من شأنه. حىت ينتفع به أ
  » من مرضه وأطال يف عمره. 3ويضّر به آخرون، وقد حقق هللا رجاءه لسعد. فربىء «

حىت عّز به اإلسالم. وذّل به خصومه كما ترى بعد، ومل يكن لسعد ساعة مرضه إال ابنة واحدة وقد وهب هللا له من الذرية 
  نتا عشر بنتا. بعد برئه بضعه عشر ابنا، أربعة ذكور واث



زيد من الثلث.  لثلث، وعلى أن األوىل أن ينقص عنه واستدل به على منع الوصية    واحلديث يدل على جواز الوصية 
  قال يف الفتح: وقد استقر اإلمجاع على ذلك لكن اختلف فيمن ليس له وارث 

 __________  
  ) استجداء، سجد: خضع وتطامن.1(
  اجة: شدة آالمها. ) مضض: املضض: التأمل. مضض احل2(
  ) برىء: شفي وختلص مما به.3(
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دة على الثلث. وجوزه احلنفية وإسحاق وشريك وأمحد يف رواية، وهو قول علي   خاص. فذهب اجلمهور إيل منعه من الز
ا السنة مبن له وارث. فبقي من ال وارث له على  ن الوصية يف القرآن مطلقة. فقيد اإلطالق، ويف  وابن مسعود، واحتجوا 

رة اإلمام للمرضى، فال يستنكف « م، وإن كانوا من الطبقة الدنيا، وفيه  1احلديث ز ر » امللوك والوزراء والعظماء من ز
العرتاض على القدر وأن ذلك ال  دة أمله. إذا مل يقرتن ذلك  الفسح للمريض يف طول احلياة، وجواز حتدثه بشدة مرضه. وز

لبالء. خصوصا إذا كان يف ذلك رجاء دعاء أو طلب دواء، وفيه احلث على صلة الرحم. واإلحسان إىل ينايف الصرب على ا
عد واإلنفاق يف وجوه الرب اآلخرى؛ وفيه التزام العدالة يف الوصية. ومنع حرمان   األقارب؛ وأن ذلك أوىل من صلة األ

م خشية أن تنتقل الثروة لغري  الورثة، ولو كانوا بنات كما جرت به عادة اجلهالء. يكتبون أمو  اهلم لبنيهم، وحيرمون بنا
األسرة. وما درى هؤالء أن املال يرفع من شأن الزوجة لدى زوجها ويعظم مكانتها. ويرّغب اخلاطبني يف الفتيات. وأن 

ن. وقد يّدعون هلن ذرية ضعافا. فاملال عدة هلن إذا تر 2البنات قد ينكنب « ملن. بل عدة هلن إذا » يف أزواجهن الذين يعولو
، بل يف سائر ورثتنا، وإنك ال حتسن التوزيع  قل مال األزواج أو زال، فالعدالة يف العمل على تنفيذ ما أوصا هللا به يف أوالد

  يف حال احلياة. فدعه  بعد الوفاة. وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون.
هللا عليه وسلم العلو، هو صحايب جليل هاجر إيل املدينة قبل أن   تتمة: سعد بن أيب وقاص هذا الذي رجا له رسول هللا صلى

جلنة. وأول من  يهاجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد شهد بدرا واملشاهد كلها وبشره الرسول صلى هللا عليه وسلم 
شه يف فتح العراق ومدائن  رمى يف سبيل هللا؛ وأحد ستة الشورى الذين عّينهم عمر للخالفة. وفارس اإلسالم. وقائد جيو 

  كسرى. 
وهو الذي خطط أرض الكوفة لقبائل العرب ومكث واليا عليها مدة عمر؛ وأقّره عثمان زمنا مث عزله؛ فعاد إىل املدينة. وفقد  

لعقيق على مقربة من املدينة سنة    . 55بصره؛ وعاش قليال مث مات يف قصره 
 __________  

  . ) يستنكف: استنكف: امتنع مستكربا1(
  ) ينكنب: نكب عنه: مال عنه واعتزله.2(
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  ب: اجلرائم املوبقة والسبع املهلكة  - 34
عن أيب هريرة عن الّنيب صلى هللا عليه وسلم قال: «اجتنبوا الّسبع املوبقات» ، قالوا:  رسول هللا وما هّن؟ قال: «الّشرك 

حل ، وأكل مال اليتيم، والّتوّيل: يوم الّزحف، وقذف احملصنات  ، والّسحر وقتل الّنفس اليت حّرم هللا إّال  ق، وأكل الّر
  » ] . 1املؤمنات الغافالت» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي «

  
  اللغة:

االجتناب: االبتعاد وأصله جعل الشيء على جنب. واملوبق: املهلك، والسحر: يطلق عند العرب على كل ما لطف مأخذه  
في؛ يقال سحرت فال وسحرته إذا خدعته واستملته. وكل من استمال شيئا فقد سحره: ومنه سحر العيون وقول ودق وخ

مبعىن طرف   -لفتح والتحريك - » ، وأصل املادة السحر2الرسول صلى هللا عليه وسلم: «إن من البيان لسحرا» « 
طنان خفيان فأخذ من امسهما السحر ل ما  دقة مسلكه. وخفاء سببه على أكثر الناس. ويطلق على  احللقوم أو الرئة أل

» يصرف به األبصار  3ضرب من التخييل ال حقيقة له ختدع به العيون حىت ترى ما ليس واقعا واقعا. كالذي يفعله املشعوذ «
  عّما يعمله خبفة يده وسرعة حركته وإىل ذلك اإلشارة بقوله: 

ا َّ ستخدام خواص األشياء وطبائعها اليت ال يعرفها العامة،  4َتْسعى « ُخيَيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأ » ، وقد يستعان على ذلك 
  كخاصية جذب املغناطيس للحديد، فهذا 

 __________  
َُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ... (1( ب: قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن   ،   ) . ورواه مسلم يف2766) رواه البخاري يف كتاب: الوصا

ب: بيان الكبائر وأكربها ( ب: اجتناب أكل مال اليتيم  258كتاب: اإلميان،   ، ) . ورواه النسائي يف كتاب: الوصا
ب: ما جاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم (3673(  ،   ) . 2874) . ورواه أبو داود يف كتاب: الوصا
ب: ما جاء يف 2( ) . ورواه البخاري يف كتاب:  2028إن من البيان سحرا () رواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 

ب: إن من البيان سحرا (    ) . 5767األدب، 
  ) املشعوذ: من الشعبذة: وهي مهر يف االحتيال، وأرى الشيء على غري حقيقته، معتمدا على خداع احلواس. 3(
  . 66) سورة طه، اآلية:  4(
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ا سحرا كالذي حكاه املؤرخون عن سحرة  الضرب إما حيلة وشعوذة؛ وإما صناعة علي مة خفية. جيهلها أكثر الناس. فيسمو
ا تسعى.  لزئبق على إظهار احلبال والعصي بصورة احليات والثعابني. حىت خّيل إىل الناس أ م استعانوا    فرعون أ

لث حيصل مبعونة الشياطني.    وقال بعض العلماء: إنه يطلق على ضرب 
مل عاصي؛ يؤثر يف القلوب بنحو احلب والبغض. ويف األجسام بنحو األمل والسقم؛ وهذا الضرب حيتاج إىل  والتقرب إليهم 

  برهان عملي.
ا لدقتها ال يتوصل إليها إال آحاد الناس، ومادته الوقوف  كتساب غري أ قال القرطيب: السحر حيل صناعية يتوصل إليها 

امات «على خواص األشياء، والعلم بوجوه تركيبها وأو  » بغري ثبوت، فيعظم عند  1قاته. وأكثرها ختييالت بغري حقيقة، وإ
ا 2من ال يعرف ذلك كما قال هللا تعاىل عن سحرة فرعون: َوجاُؤ ِبِسْحٍر َعِظيٍم «  » مع أن حباهلم وعصيهم مل خترج عن كو



ثريا يف القلوب كاحلب والب غض وإلقاء اخلري والشر. ويف األبدان  حباال وعصيا. مث قال: واحلق أن لبعض أصناف السحر 
  ألمل والسقم. وإمنا املنكور أن اجلماد ينقلب حيوا أو عكسه بسحر الساحر وحنو ذلك. 

دة مطلقا يقال: ر يربو ربوا إذا زاد ن األخريان أما األول: فإنه السحر احلالل. والر يف اللغة: الز   واملراد به يف اآلية الضر
  ومنا. 

دة على رأس املال من وجه خاص. والر املعروف يف اجلاهلية أن يقول الدائن ملدينه إذا حل  ويف اصط الح الفقهاء: الز
ه. ومن احليوان: ما فقد أمه. والتويل:    األجل: إما أن تعطي وإما أن تريب. واليتيم من اإلنسان: الذي فقد أ

حف: املشي. وزحف اجليش مشيه إىل عدوه يف ثقل لكثرته. وأصل الفرار واهلرب وأصله إعطاؤك الغري وليك أي ظهرك. والز 
لزىن. واحملصنات:   الزحف: الدب على املقعدة أو الركبتني قليال قليال. والقذف: الرمي. واملراد به هنا الرمي 

  » مأخوذ من احلصن وهو املكان املنيع، 3العفيفات الاليت أحصّن نفوسهن من اخلنا « 
 __________  

ام1( م األمر: أخفاه وأشكله. ) إ   ات: أ
  . 116) سورة األعراف، اآلية:  2(
  ) اخلنا: الفحش يف الكالم، وخنا الدهر: آفاته ونوائبه. 3(
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» ، وللمتزوجات ألن احلرية والزواج من دواعي العفة، واالبتعاد عن  1إذ نفوسهن يف حصن من العفاف، وتقال للحرائر «
ن. فهن ساهيات عن املنكر. الفاحشة. والغافالت: الاليت هلن لطهارة قلو    مل ختطر الفاحشة على 

  
  والشرح:

احلسنات درجات. والسيئات درجات فما كان من احلسنات نفعه كبريا كان ثوابه عند هللا عظيما. وما كان نفعه دون ذلك  
شة املهلكة. وما كان ضرره دون ذلك فهو  » والفاح2كان ثوابه أدىن وما كان من السيئات ضرره بليغا فهو الكبرية املوبقة « 

  الصغرية اليت يكفرها جمانبة الكبرية. 
جتناب السبع املوبقات وليس الغرض حصر املوبقات يف هذه السبع.  ويف هذا احلديث أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ا إىل أمثاهلا. أو ما زاد فحشه عن فحشها. كالزىن والسرقة و  والعقوق.   -اخليانة يف الغنيمة -الغلولبل الغرض التنبيه 
  واليمني الغموس. 

» ، وفراق اجلماعة، وترك التنزه من  4» ، وشرب اخلمر، وشهادة الزور والنميمة، ونكث البيعة «3واإلحلاد يف احلرم «
ذر. فكل هذه  » من رمحته، واالضرار يف الوصية واجلمع بني الصالتني من غري ع5البول، واألمن من مكر هللا، والقنوط «

لعذاب األليم. وهاك بيان السبع.    من اجلرائم املهلكة. واملوبقات املردية. اليت جاء فيها الوعيد الشديد 
  

  فأوالها الشرك:
ََّ ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاُء « فصلت ذلك يف » ، وقد  6وهو أكرب الذنوب. وفيه يقول هللا: ِإنَّ ا

  ) . 31احلديث (



  
  نيتها السحر: 
» كبري، ووزر عظيم، ألن فيه تلبيسا وتعمية وسرتا للحقائق، ووضع غشاء على األبصار، وإضالال للعامة  7وهو حوب « 

ا، فإن كان من سبله اإلتصال  ا. والنتائج على مقدما م يف ترتب املسببات على أسبا   وزلزاال لعقيد
 __________  

  حلرائر: ج حرة: اخلالصة من الرق. ) ا1(
  ) املوبقة: املهلكة. 2(
  ) اإلحلاد يف احلرم: أحلد يف احلرم: استحل حرمته وانتهكها. 3(
  ) نكث البيعة: نقضها ونبذها.4(
  ) القنوط: قنط: يئس. 5(
  . 116) سورة النساء، اآلية: 6(
  ) احلوب: اإلمث.7(
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لعصيان ك حلب والبغض ويف األجسام لشياطني، والتقرب إليهم  انت تلك أضرار أخرى. وإن كان منه ما يؤثر يف القلوب 
  لصحة والسقم كان أشد فحشا وأعظم وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السحر وتعليمه وتعاطيه.

: تعاطي السحر  وقالوا: إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا. وقال مالك وأمحد ومجاعة من الصحابة والتابعني
رد اإلحاطة به، والوقوف عليه  كفر يوجب القتل، وكأن حرمة التعلم والتعليم ألن ذلك وسيلة إىل العمل به. فإن كان ذلك 

مث   ن الباطلة وطرق العبادة فيها ال  وأمن العمل به، ومل يكن يف سبيله إقرتاف جرمية مل يتجه التحرمي كمن يتعرف األد
  من حظرية املّلة، بل له ثواب إن أراد النهي عنه. والتحذير منه. بذلك، وال خيرج 

  
لثتها قتل النفس احملرمة:   و

ألمة  1وإزهاق « » الروح اآلمنة الربيئة، وإراقة الدماء الطاهرة الزكية. فتلك جرمية ترفع األمن، وتنشر اخلوف، وتفتك 
  وتضعفها. 

للنساء، امليّتمة لألطفال، الزرّاعة لإلحن والعداوات. تلك اليت يقول هللا فيها: وتقطع روابط اإلخاء بينها تلك اجلرمية املرملة 
ا: َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً  2َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّا قـََتَل النَّاَس مجَِيعاً « » ، تلك اليت يقول هللا يف عذا

داً َفَجز  ً َعِظيماً «ُمتَـَعمِّ ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذا َّ » تلك اجلرمية اليت ال ختطر على قلب  3اُؤُه َجَهنَُّم خاِلداً ِفيها َوَغِضَب ا
ان. وقتل  » ، وقتل النفس يشمل قتل العدو 4مؤمن، أو ال تطاوعه نفسه عليها َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ « 

» البنات خمافة العار. فالنفس اإلنسانية حمرتمة إال إن كانت نفسا شريرة، جمرمة  6» ، ووأد «5األوالد خشية اإلمالق «
تمع منها، فالقاتل يقتل َوَلُكْم ِيف اْلِقصاِص َحياٌة  ُأوِيل اْألَْلباِب « » ، والزاين الذي حتت يده  7مفسدة. فإن دواءها إراحة ا

  عفه إذا انتهك عرض امرأة، واقرتف الفاحشة يرجم. والتارك لدينه املفارق للجماعة،امرأة ت
 __________  



  ) إزهاق الروح، إماتتها.1(
  . 32) سورة املائدة، اآلية: 2(
  . 93) سورة النساء، اآلية: 3(
  . 92) سورة النساء، اآلية: 4(
  ) اإلمالق: أملق فالن: افتقر.5(
  ابنته: دفنها حية.  ) ووأد البنات: وأد الرجل6(
  .179) سورة البقرة، اآلية:  7(
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تمع، واإلعتداء على حياته. ولكن ننقض من نقض بناءه، وأراق   احملارب  ورسوله يقتل. وبعبارة أخرى. ال نريد نقض ا
  دماءه.

  
 :   ورابعة املوبقات أكل الر

لباطل.   وهو ظلم لإلنسان، وأكل ملاله 
له. وموجب للخلود يف النار كما حكى القرآن. وكيف ال يكون كذلك وأنت تنتهز فرصة اإلعسار. وشدة  وحماربة  ورسو 

الفقر. وخلو اليد. الذي يوجب عليك الصدقة. فتخرج اجلنيه بعشرة قروش أو عشرين؛ مث تفعل ذلك كلما حل األجل حىت 
يده من مال يتكىء عليه يف احلياة، أو من بيت   يكون الر أضعافا مضاعفة. فتثقل ظهر أخيك وتذهب مبا قد يكون يف

شر للبلشفية  1يؤويه، ويؤوي زوجه وبنيه؟ وإن الر ملمحقة للمال «  زع للرمحة. وموجب للعداء. و » . ومذهبة للربكة. و
ُ ال حيُِبُّ ُكلَّ 2« َّ ُ الرِّ َويـُْرِيب الصََّدقاِت َوا َّ ب الثراء َميَْحُق ا دد أر ره الوخيمة 3َكفَّاٍر أَثِيٍم «  » اليت  » . ولقد كان من آ

م. ليس لنا منها إال الشقاء والنصب   أن أصبحت ضياعنا الواسعة، وعماراتنا الشاهقة ملكا لألجانب. أو نستغلها حلسا
  ر. » ؛ وهلم منها الثمرة والربح أصبحت األمم مستعمرة لنا اقتصاد وإن ذلك من أخطر األنواع يف االستعما4«

  من أجل هذا كله عده الرسول صلى هللا عليه وسلم من املوبقات ولعن آكله وموكله؛ وكاتبه وشاهده.
  

  وخامستها أكل مال اليتيم: 
وكان واجبا على الناس أن يكفلوه، وينّموا ماله ويرعوه؛ ويساعدوه حىت يبلغ أشده. ويدرك رشده. ولكن هناك نفوس  

مة « فرصة الصغر والضعف، فتأكل أموال اليتامي إسرافا وبدارا أن يكربوا؛ وفيهم يقول » . تنتهز 6» شرهة « 5خبيثة، 
َُْكُلوَن ِيف  ا  َُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى ظُْلماً ِإمنَّ   هللا: ِإنَّ الَِّذيَن 

 __________  
  ) ممحقة للمال: مذهبة له ولربكته.1(
هليئة االجتماعية أن تنتقل طفرة من النظام الرأمسا يل إىل النظام  ) البلشفّية: مذهب شيوعي يرى أن من املستحيل على ا2(

  الشيوعي وأنه ال بد من دور انتقايل يطبق فيه مذهب اجلماعية.
  .276) سورة البقرة، اآلية:  3(



  ) الّنصب: الشر والبالء. 4(
م يف الشيء: أفرط الشهوة أو الرغبة فيه. 5( مه:   (  
  عليه.  ) شرهة: شده عليه: اشتد حرصه6(
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رًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا «  » ، وهل ترضى أخي أن تكون لك ذرية ضعاف ترتكهم صغارا، فيأيت ظامل يقص أجنحتهم،  1بُُطوِِْم 
م؟ إذا كنت متقت ذلك أشد املقت فلماذا ال متقته من نفسك، ألوالد غريك؟ «ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه  وجيتاح ثرو

ََّ َوْليَـُقولُ 2ه» «ما حيب لنفس ْليَـتـَُّقوا ا »  3وا قـَْوًال َسِديدًا « » ، َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافاً خاُفوا َعَلْيِهْم فـَ
.  

  
  وسادستها التويل يوم الزحف: 

فإن ذلك اجلنب، وإن ذلك إضعاف الشوكة،   » .4والفرار من لقاء العدو، واهلرب من وجه اجليش املهاجم. والعدو املناجز «
اهدين، وإن ذلك ضياع البالد، وإضعاف الّدين أو القضاء عليه؛ يف ذلك متكني األعداء من دمائنا  5والفت « » يف عضد ا

ت؛ فبع نفسك لربك واشرت مبالك ونفس ك ونسائنا، وأوالد وأموالنا، يف ذلك االستعباد واالستذالل، والقضاء على احلر
جنة عرضها السموات واألرض؛ وما الشجاع إال من مييت نفسه يف سبيل حياة دينه، وإرضاء ربه، وإن املوت ال حمالة  

  مدركك، فليكن يف سبيل العزة والكرامة، ليكن يف سبيل احلياة لقومك؛ ويف التويل يوم الزحف يقول هللا:  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا
ِْم يـَْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه ِإالَّ ُمَتَحّرِفاً ِلِقتاٍل َأْو ُمتَ   ِإذا لَِقيُتُم الَِّذينَ  َر. َوَمْن يـَُوهلِّ َء ِبَغَضٍب َكَفُروا زَْحفاً َفال تـَُولُّوُهُم اْألَْد َحيِّزًا ِإىل ِفَئٍة فـََقْد 

َِّ َوَمْأواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصُري «   » . 6ِمَن ا
  

  وخامتة السبع قذف احملصنات: 
  الغافالت املؤمنات، وكيف ال يكون جرمية

 __________  
  . 10) سورة النساء، اآلية: 1(
ب: الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب ألخيه ... ( 2( ) . ورواه البخاري يف  168) رواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ( ب: ) . ورواه 13كتاب: اإلميان،  ، 59الرتمذي يف كتاب: صفة القيامة، 
ب: يف اإلميان ( 2515( ب: عالمة اإلميان  66) . ورواه ابن ماجه يف املقدمة،  ) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان، 
)5031 . (  
  . 9) سورة النساء، اآلية: 3(
زله وقاتل4( جزه احلرب:  جزه الشيء: عاجله وأسرع به يقال:    ه. ) املناجز: 
  ) الفّت: فت يف عضده: أوهن قوته. 5(
  . 16،  15) سورة األنفال، اآليتان:  6(
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ا  1منكرة؛ وإفكا إدا «  حلصانة، بعيدة عن الريبة، ال ختطر بقلبها الفاحشة، وال تتحدث  » أن تعمد إىل امرأة متمتعة 
إلمي ا بذكر  نفسها الطيبة، تعمد إىل هذه احلرة العفيفة، اليت مليء قلبها  ان، فلم يكن فيه موضع لنية خبيثة؛ ورطب لسا

خلنا، وصرفت كل جوارحها يف العمل الصاحل وكل وقتها يف تدبري بيتها؛ وتربية ولدها  لزور؛ ومل يتحرك  الرمحن؛ فلم ينطق 
لعهارة « لقذارة؛ والعفة  لفاحشة ويقذف الطهارة  خل2وتطهري نفسها؟ من يرم هذه  بث فجزاؤه ما قال هللا:  » ؛ والطيب 
َِْربـََعِة ُشَهداَء فَاْجِلُدوُهْم َمثاِنَني َجْلَدًة َوال تـَْقبَـلُ  َُْتوا  وا َهلُْم َشهاَدًة أََبدًا َوأُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن  َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصناِت مثَُّ َملْ 

ُ يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم ال تـَْعَلُموَن « » . ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاحِ 3« َّ ْنيا َواْآلِخَرِة َوا »  4َشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ
ْنيا َواْآلِخَرِة َوَهلُْم َعذاٌب َعِظي » ، يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم  5ٌم «، ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناِت لُِعُنوا ِيف الدُّ

  » . 6أَْلِسنَـتـُُهْم َوأَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا يـَْعَمُلوَن «
ذه املوبقات؛ فتوجب هلا مقت هللا ومقت الناس وتعّرضها لشديد العذاب يف الدنيا   فيا أيها املسلم ال تدّنس نفسك 

خلري بديال. واآلخرة بل اجعلها الطاهرة النقية الطيبة امله   ّذبة؛ اليت ال ترضى 
  

  ب: أداء الصالة لوقتها وبّر الوالدين واجلهاد  - 35
  عن عبد هللا بن مسعود قال: سألت الّنّيب صلى هللا عليه وسلم أّي العمل أحّب إىل هللا؟ 

  ويف رواية: أّي العمل افضل؟ قال: «الّصالة على وقتها» . قال: مثّ أّي؟ قال: 
نّ  «بّر الوالدين» .    قال: مثّ أّي؟ قال: «اجلهاد يف سبيل هللا» . قال: حّدثين 

 __________  
  ) اإلد: األمر الفظيع. 1(
ا.2(   ) العهارة: عهر املرأة: زىن 
  . 4) سورة النور، اآلية: 3(
  . 19) سورة النور، اآلية: 4(
  . 23) سورة النور، اآلية: 5(
  . 24) سورة النور، اآلية: 6(
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  » ] . 1صلى هللا عليه وسلم ولو استزدته لزادين. [رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي «رسول هللا 
  

  الشرح:
سأل عبد هللا بن مسعود رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أحب األعمال إىل هللا؛ وأفضلها عنده؛ ليكون حرصه عليه  

ن األحب؛ واألفضل واألرفع درجة واألجزل ثوا الصالة على أشد؛ وعنايته به أكرب؛ فأجابه الرسول صلى هللا عليه وسلم  



  وقتها؛ ويف رواية: 
  » . 2«الصالة لوقتها» « 

ِِنَّ «  » أي  3وقد قال الشراح: إن على هنا مبعىن الالم؛ والالم هنا حتتمل االستقبال؛ مثلها يف قوله تعاىل: َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
ن؛ وحتتمل اإلبتداء مث » أي ابتداء زواهلا؛ وحتتمل الظرفية  4لها يف قوله تعاىل: َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس «مستقبالت عد

رها يف 5أي يف وقتها؛ ويشهد لإلبتداء رواية مرجوحة « » فيها: الصالة يف أول وقتها وقد سبق الكالم على الصالة وآ
  احلديث الثاين. 

ا احملددة أفضل األعمال إذ يف ذلك العمل بقوله تعاىل: ِإنَّ الصَّالَة  وهنا يبني الرسول صلى هللا عليه وسلم الصال ة يف أوقا
» ً ً َمْوُقو » وتعّود النظام واحرتام املواعيد، وذكر هللا، والقيام بني يديه ومناجاته مخس مرات يف  6كاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكتا

ذيبها، واملبادرة إيل  7 على الفالح والدأب «اليوم والليلة؛ وتلبية داعي احلق كلما دعا: حيّ  ضة النفس و » على ر
اخلريات، وملك النفس والشهوات. وعدم التمكني للشيطان يف الفتنة، فإنه يتصيد النفوس الغافلة عن ذكر هللا، املنهمكة يف 

  شؤون احلياة؛ وأداء
 __________  

ب: فضل1( ب:  527الصالة لوقتها ( ) رواه البخاري يف كتاب: مواقيت الصالة،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
ب: فضل الصالة ملواقيتها  250بيان كون اإلميان  تعاىل أفضل األعمال ( ) . ورواه النسائي يف كتاب: املواقيت، 

ب: ما جاء يف الوقت األول من الفضل (609(   ) . 173) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الصالة، 
ب: بيان كون اإلميان  تعاىل أفضل األعمال () روا2(   ) . 248ه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
  . 1) سورة الطالق، اآلية: 3(
  .78) سورة اإلسراء، اآلية: 4(
) «روى ذلك علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال: «الصالة يف أول وقتها» أخرجه احلاكم  5(

قال الدارقطين: ما أحسبه حفظه ألنه كرب وتغري حفظه قلت: ورواه احلسن بن علي املعمري   والدارقطين والبيهقي من طريقه،
  يف «اليوم والليلة» عن أيب موسى حممد بن املثىن عن غندر عن شعبة كذلك» . (خ) . 

  . 103) سورة النساء، اآلية: 6(
  ) الدأب: العادة والشأن.7(
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لعذاب، بل يعرضك لعدم قبول الصالة منك، فإن كثريا من احملققني على أن الصالة ال الصالة يف غري وقتها يعرضك لإلمث وا
ا، على أنه إذا كان القضاء جائزا مع احلرمة 1تؤدي يف غري وقتها، فإن فاتتك بؤت «  مثها، ومل يكن لك خملص من عقا  «

ا التاليات، فيثقل  » به النفس، أو تؤديه على  2احلمل، فتنوء « فإن الصالة تكون ثقيلة على النفس. إذ تضم إىل أخوا
م عنها. أو كان هناك  مضض؛ أو بسرعة تفوت اخلشوع الذي هو لب الصالة وروحها. نعم لو نسي اإلنسان صالة. أو 
خريها مل يكن عليك إمث يف التأخري. وكان وقتها وقت الذكر. أو التيقظ. أو زوال العذر. وإذا قلنا: إن   عذر شرعي يبيح 

الم لالبتداء كان أفضل األعمال أداء الصالة يف أول وقتها. إذ ذلك مبادرة إىل اخلريات. وحلاق ألول اجلماعات. وتربئة  ال
ا أو يف  للذمة من دين الصلوات وأنك أول امللبني. املسرعني إىل مرضاة هللا. واحلظوة مبناجاته. فأداء الصالة كل يوم يف أوقا



  من سائر األعمال اآلخرى. أول األوقات أفضل عند هللا 
مث سأله عبد هللا عما يلي ذلك يف املرتبة فقال له: بر الوالدين. وكأن الرسول صلى هللا عليه وسلم استنبط ذلك الرتتيب من  

لصالة وشكر الوالدين بربمها. وبرمها 3قوله تعاىل يف وصية اإلنسان بوالديه َأِن اْشُكْر ِيل َوِلواِلَدْيَك «  بطاعة  » فشكر هللا 
  أمرمها. 

»  4وتفقد مصاحلهما واإلنفاق عليهما وحسن معاملتهما، وخفض اجلناح هلما. وأن تقول: َربِّ اْرَمحُْهما َكما رَبَّياِين َصِغريًا « 
  وهل الرتبية. والعطف والرمحة. 

لرب إال أن 5واحلب الطبعي. والكد « تكون جحودا كفورا؟ » لراحتك. والسهر لنومك. والشقاء لسعادتك، تقابل منك إال 
ألمر بتوحيده يف كثري من  6وال إخالك. وحسبك بيا ملنزلة الوالدين وإشادة «  » حبقهما أن هللا قرن اإلحسان إليهما 

ذن لراغب يف اجلهاد إال بعد استئذانه من أبويه. وأنه جعل السعي  ت. وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل    اآل
 __________  

ء 1(   لشيء: رجع. ) بؤت: 
  ) فتنوء: تتعب من شدة ثقله.2(
  . 14) سورة لقمان، اآلية: 3(
  .24) سورة اإلسراء، اآلية: 4(
  ) الكّد: الشدة يف العمل. والتعب.5(
  ) إشادة: مبالغة حبقهما.6(

)1/94 (  

  

  » . 1عليهما جهادا يف سبيل هللا «
نه اجلهاد يف سبيل هللا. وسبيله دينه الذي  مث سأله عبد هللا عما يلي بر الوالدين. فأخربه الرسول صلى   هللا عليه وسلم 

شرعه. واحلق الذي رمسه. وما اجلهاد إال بذل املستطاع من مال ونفس. ومركز وجاه. وقوى وتفكري. وقلم ولسان، يف سبيل 
أهله ممن أرادهم بسوء   » اإلسالم. وحفظ2إعالء كلمته. وحفظ دينه. ونشره بني الناس وتعليمه وحفظ البالد اليت يقطنها « 

  » . والدول املستعمرة. 3من األمم الغامشة «
» وال ذمة. فلنستخدم كل وسيلة يف سبيل إقامة الّدين. ورفع لواء القرآن والتمكني للحق يف  4اليت ال ترعى فينا إال « 

َلنا َوإِ  ََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنَني «األرض. ويف نفوس الناس عامة َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـُ   » . 5نَّ ا
دة على ذلك مما هو بيان لدرجات األعمال. أو مما حيتاج إليه  قال عبد هللا: ولو طلبت من الرسول صلى هللا عليه وسلم الز

بع السؤال وكان عبد هللا وقف عند هذا احلد شفقة   املرء يف دينه لزاد. ألنه إمام اإلرشاد. فكيف ال جييب السائل. ولو 
» عن عبد هللا. فما تركت أن 6على الرسول صلى هللا عليه وسلم وحرصا على راحته، ويؤيد ذلك ما جاء يف رواية ملسلم « 

  » . 7أستزيده إال إرعاء عليه. أي شفقة عليه لئال يسأم « 
. وإرشاد للمربني أن يتقبلوا أسئلة ويف هذا إرشاد للطلبة واملتعلمني أال يكثروا من األسئلة حىت يشقوا على أساتيذهم املربني

  الطلبة بصدور رحبة ولو سألوا مرارا. ما دام مل يكن يف ذلك مضيعة وال مضرة. 
وكان الظاهر أن يقّدم فيه اجلهاد على الصالة لوقتها وبر الوالدين؛ ألن املشقة فيه أكرب، إذ فيه بذل املال والنفس، ولكن  



  اجلهاد واجب وقيت، والصالة واجب دائم
 __________  

ذن األبوين (1( ب: اجلهاد  ب: بر  3004) رواه البخاري يف كتاب: اجلهاد والسري،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األدب، 
ما أحق به (   ) . 6451الوالدين وأ

  ) يقطنها: قطن يف املكان: أقام به.2(
  ) الغامشة: الظاملة. 3(
  ) إال: عهدا وميثاقا. 4(
  . 69ية:  ) سورة العنكبوت، اآل5(
  ) .1(  93) تقدم خترجيه ص 6(
  ) يسأم: السأم: امللل والضجر.7(
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لوالدين، فالصرب على مشقتهما وإن كان أدىن من الصرب يف مواطن الكفاح ولقاء األعداء، لكن املداومة على ذلك   كالرب 
  طوال السنني مما أكرب املشقة فيهما، ورفع درجتهما عن اجلهاد قرينهما. 

لم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد أجاب يف مواطن أخرى عن سؤال «أفضل األعمال» بغري هذه اإلجابة، وليس  وأع
من تعارض بني ذلك وتضارب، ألنه كان جييب كل سائل مبا يناسب حاله، أو يلتئم مع رغبته وميله. أو الختالف األوقات  

اعات:  واألحوال؛ ففي أوقات احلرب والنزال، وهجوم األعداء:   اجلهاد أحب، ويف أوقات ا
الصدقة أفضل: ويف أوقات اهلدوء والطمأنينة: الصالة أهم، وهكذا لكل حال ما يناسبها، فالرسول صلى هللا عليه وسلم  

  كان يلبس لكل حال لبوسها، وجييب مبا يسايرها، وهو البليغ احلكيم. 
ركي الصالة، الذين حيسبون أنفسهم مؤمنني؛ ومل ير  » بيوت هللا؛  1كعوا  ركعة أو يسجدوا له سجدة؛ ومل يغشوا «ولعن 

م؛ ولعل الكساىل الذين جيمعون   -وإن غشوا بيوت الناس ذا احلديث؛ فيقلعوا عن جرمهم؛ ويتوبوا إىل ر لعلهم يعتربون 
ا آخر األوقات يكون هلم من ذلك موعظة، وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.    الصلوات؛ أو يؤدو

  
  ب: طاعة األئمة والرؤساء يف املعروف - 36

عن عبد هللا بن عمر عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «الّسمع والطّاعة على املرء املسلم فيما أحّب وكره ما مل يؤمر  
  » ] . 2مبعصية، فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة» . [رواه البخاري «

  
  الشرح:

ََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِيل قال هللا تعاىل:  َأيـُّهَ    ا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا ا
 __________  

  ) يغشوا: يدخلوا. 1(



ب: السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ( 2( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  7144) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 
ب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترمي   ) . 4740ها يف املعصية (اإلمارة، 
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  » فأمر عباده املؤمنني بطاعته. وطاعة رسوله. وأويل األمر فأفاد أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. 1اْألَْمِر ِمْنُكْم «
وسلم وأنه ألنه إذا أمر مبعصية فأطعناه مل حنقق طاعة هللا وطاعة الرسول. فكانت اآلية شاهد ما قال الرسول صلى هللا عليه 

  ال طاعة ألولياء األمور. فيما فيه خمالفة هللا أو الرسول. 
  

  أولو األمر:
لشؤون العامة. واملصاحل املهمة.   هم الذين وكل إليهم القيام 

  فيدخل فيهم كل من ويل أمرا من أمور املسلمني: من ملك ووزير. ورئيس ومدير. 
ئب وضابط وجندي وقد أوجب ا لرسول صلى هللا عليه وسلم على كل مسلم السمع ألوامر  ومأمور وعمدة. وقاض و

» فإذا دعو  2هؤالء. واملبادرة إىل تنفيذها. سواآ كانت حمبوبة له. أم بغيضة إليه َوَعسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخْريٌ َلُكْم «
لضرائب املشرو  عة دفعناها. وإن طلبوا منا املساعدة على  إىل احلرب. وبذل املال يف سبيلها لّبينا الطلب. وإذا طالبو 

ئبة حققنا  3حفظ الشواطىء واملزارع من املياه الطاغية « بتهم  » أجبنا. وإن رغبوا يف معونتنا ألهل بلد اجتاحهم حريق أو 
ما دام يف  رغبتهم. وهكذا نسمع كل ما أمروا به وننفذه، سواء وافق رغباتنا وميولنا أو خالفها، وسواء شق علينا أم سهل 

ام بريء، أو حبسه. أو إيذائه، أو مصادرة ماله  املصلحة العامة، وما دام يف دائرة احلالل املشروع، أما إن أمرو مبعصية كإ
. أو   لباطل، أو أرادوا مالنا وحيواننا ورجالنا ملساعدة عدو ، أو رغبوا إىل القضاء أن حييد عن احلق وحيكم  ظلما وعدوا

عراضهن، أو من  أرادوا أن خن ، أو طلبوا أن نرخص ملن يرغنب يف اإلجتار  ط بيد صك االستعباد لنا وألبنائنا وأحفاد
د للميسر إن أمرو بشيء من ذلك أطعنا هللا وعصيناهم وأرضيناه وإن أغضبناهم.   -يتجرون يف اخلمور، أو يفتحون 

  فطاعتهم حمرمة، وخمالفتهم واجبة.
ث فيها إطالق األمر بطاعة الوالة، والصرب على مكارههم، وعدم اخلروج عليهم، كحديث أنس بن هذا وقد جاءت أحادي

  مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
 __________  

  . 59) سورة النساء، اآلية: 1(
  .216) سورة البقرة، اآلية:  2(
دة. 3(   ) املياه الطاغية: طغى املاء: فاض وجتاوز احلد يف الز
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  » يريد بذلك صغرها. 1«امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» «
وكحديث ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد يفارق  

  » . 2اجلماعة شربا، فيموت إال مات ميتة جاهلية» «
يعنا على السمع وكحديث عبادة بن الص امت قال: دعا النيب صلى هللا عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن 

، وأثرة علينا  -يف حال النشاط والكراهة  -والطاعة يف منشطنا ومكرهنا وأال ننازع   - استئثار حبظ دنيوي -وعسر ويسر
» . روى هذه األحاديث الثالثة البخاري، فيجب  3يه برهان «عندكم من هللا ف -جهارا -األمر أهله إال أن تروا كفرا بواحا

آلية السابقة وحبديثنا الذي نشرحه، وحبديث معاذ الذي رواه أمحد: «ال طاعة ملن مل يطع هللا» « » .  4تقييد اإلطالق فيها 
  م: وأحاديث أخرى حتّرم علينا طاعتهم يف املعصية، ويدل لتقييد حديث أنس حديث أم احلصني عند مسل

لصرب عليه يف حديث ابن عباس 5«امسعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب هللا» « » ، واملكروه الذي أمر 
حلكمة واملوعظة  ما شق على نفوسنا، ومل يكن معصية هللا والرسول، فإن كان معصية فالنهي عن املنكر واجب، ولكن 

حلسىن  » مشل 6احلسنة، فال نثري الفنت ونبدد «  األمة، ونعّرض دماءها وأمواهلا ومصاحلها للضياع إذا أمكننا إزالة املنكر 
  واملساملة. وكذلك إذا كان ضرر املنكر دون الضرر املرتتب على اإلنكار. 

لكفر هنا املعصية، وكل معصية للخا لق  وأما حديث عبادة الذي فيه: أال ننازع األمر أهله إال أن نرى كفرا بواحا فاملراد 
  جحود بنعمته. 

 __________  
ب: السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ( 1(   ) . 7142) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 
ب: السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية ( 2(   ) . 7143) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 
ب: قول النيب صلى هللا 3( ا» ( ) رواه البخاري يف كتاب: الفنت،  و   7055عليه وسلم: «سرتون من بعدي أمورا تنكرو

ب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية (7056   ) . 4748) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلمارة، 
  ) . 213/  3) رواه أمحد ( 4(
ب: وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف5(   ) . 4735املعصية ( ) رواه مسلم يف كتاب: اإلمارة، 
  ) نبّدد: بّدد: فّرق. 6(
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يدل على ذلك رواية: إال أن يكون معصية  بواحا فال ننازع والة األمور يف واليتهم، وال نعرتض عليهم يف تدبريهم إال إن 
ويل. فإن رأينا ذلك أنكر عليهم إنكارا يقلعون به ع ن املعصية مع إلتزام احلكمة يف رأينا منهم منكرا حمققا ال شبهة فيه وال 

  النصيحة.
فأطع من ولوا أمرك ما داموا  مطيعني، واصرب على ما تبغض منهم ما مل يكن معصية بينة، واحرص على احتاد الكلمة،  

ك أن تداهن « مر هللا عاملة. وإ و  » الوالة يف معصية. أ1وبقاء األلفة. وسالمة اجلماعة، ما دامت على احلق قائمة. و
َِّ ِمْن َأْولِي   » . 2اَء مثَُّ ال تـُْنَصُروَن «جتاريهم على مظلمة َوال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوما َلُكْم ِمْن ُدوِن ا

  
  ب: من يضاعف هللا هلم األجر - 37



يه وسلم: «ثالثة يئتون أجرهم مّرتني: الّرجل تكون له عن أيب موسى األشعرّي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل
  األمة، فيعّلمها. فيحسن تعليمها.

لّنيب صلى هللا عليه  ديبها، مثّ يعتقها، فيتزّوجها فله أجران، ومؤمن أهل الكتاب اّلذي كان مؤمنا، مثّ آمن  ا فيحسن  ويؤّد
سّيده، له أجران» . [رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن وسلم فله أجران، والعبد اّلذي يؤّدي حّق هللا، وينصح ل

  » ] . 3ماجه «
  

  الشرح:
ا يكون مقدار األجر. وإذا كانت احلسنة واحدة. وكان هلا   ا. وعلى قدر اإلخالص فيها والنفع  لكل حسنة أجرها وثوا

  جهات متعددة تعدد األجر. كما
 __________  

: دار 1(   اه والينه. ) تذاهن: داهن فال
  . 113) سورة هود، اآلية: 2(
ب: فضل من أسلم من أهل الكتابني (3( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  3011) رواه البخاري يف كتاب: اجلهاد والسري، 

ب: وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم إىل مجيع ... ( ) . ورواه النسائي يف كتاب:  385اإلميان، 
ب: ما جاء يف الفضل يف ذلك  3344ب: عتق الرجل جاريته مث يتزوجها (النكاح،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: النكاح، 

ب: الرجل يعتق أمته مث يتزوجها ( 1116(   ) .1956) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: النكاح، 
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  لم ثالثة أشخاص يؤتون أجرهم مرتني. يتعدد بتعدد احلسنات. ويف هذا احلديث يذكر الرسول صلى هللا عليه وس
  

  أوهلم [من حيسن إىل أمته] 
: الرجل تكون له أمة حتت يده ملكا واستخداما. فيحسن إليها اإلحسان كله. فيعلمها فرائض الّدين وسننه. وشؤون املنزل 

سه أم بوساطة غريه، من  وأعماله من نظافة وطهي. وعجن وخبز. وترتيب ونظام. وخدمة أوالد. سواء أكان ذلك التعليم بنف
ايته، وتدرك غايته وتكون فيه  1زوج وخدم، أو بنات وحشم «  قص، بل جيّد فيه، حىت تبلغ  » وال يقتصر على تعليم 

ا، ويرّوضها «2احلاذقة « ا ويهذ » على مكارم األخالق. وأحاسن اآلداب  3» املاهرة، واحلكيمة املدبرة، وكذلك يؤد
واألمانة. وحسن املعاشرة. واألدب يف احملادثة. ويبالغ يف ذلك التأديب. حىت تكون الفتاة املهذبة.  كالعفة والقناعة والصدق

حلرية اليت  ما الغاية يعتقها من رقها، ويطلقها من قيدها، وميّن عليها  واألمة املكملة؛ وبعد ذلك التعليم والتأديب، والبلوغ 
ا، واملست مرها ال سلطان ألحد عليها، تتصرف يف ماهلا ونفسها كما تريد يف الدائرة  فطر الناس عليها، فتصبح ذات شأ قلة 

  املشروعة، واخلطة احملمودة.
ا، ويرفعها من درجة  مث يضيف إىل ذلك منة أخرى، وحسنة كربى: أن يتخذها زوجا له فيسويها بزوجة احلرة. ويلحقها بسيد

أجران يف هذه األمة، أجر التحرير بعد االستعباد، وأجر الزواج بعد  » ، فهذا الشخص له 4اخلدمة إىل مرتبة القرينة « 
االستخدام. وله فوق ذلك أجر التعليم، وأجر التأديب، وكأنه ملا كان العتق من احلسنات يف الدرجة العليا حىت عّده هللا يف 



ما، وبعد  القرآن اقتحام العقبة وكان زواج األمة بعد حتريرها أكرب نعمة تسدى إليها اقتصر عل ى أجريهما، إشارة إىل علو شأ
إلماء والعبيد،  مرتبتهما، ومل يذكر أجري التعليم والتهذيب؛ وحكمة أخرى، وهي التنبيه إىل أن التعليم والتأديب ال خيتص 

  جة بل ذلك واجب السيد حنو البنات والبنني، أفرتى بعد ذلك أن اإلسالم مل يرفع من شأن الرقيق، ومل يرق به إىل در 
 __________  

  ) حشتم: حشم الرجل: خاصته الذين يغضبون لغضبه وملا يصيبه من مكروه، من عبيد أو أهل أو جرية. 1(
  ) احلاذقة: حذق العمل: أوغل يف ممارسته حىت صهر فيه. 2(
  ) يرّوضها: يعدها ويعلمها. 3(
  ) القرينة: الزوجة. 4(
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خذ بيده إ  ذيبه، ومل  ىل احلرية املنشودة واحلقوق العامة؟ مث أترى بعد ذلك أن اإلسالم مل حيّض على تعليم  احلر يف تربيته و
ا، ويعلمها واجبات بيتها؟ إذا كان الشارع   ذيبها وتثقيفها، مبا ينّمي عقلها، وحيسن أخالقها، ويرفع شأ ديبها، و البنت و

حلرائر احملصنات؟ فعّلم بنتك لك  ا يكن هلا ولك املستقبل السعيد والعيشة الراضية،   يشيد بذلك يف اإلماء، فما  وأد
  والكرامة العالية.

  
نيهم: من آمن بديننا وكتابنا، وإمامنا ونبينا من أهل الكتب املقدسة   و

  يهودا أو نصارى، فأولئك هلم أجران على اإلميان لتعدد جهته. 
م.   أجر على اإلميان بدينهم، والعمل بكتا

بينا، والعمل بكتابنا، ويف هذا ترغيب عظيم لليهود أو النصارى يف املسارعة إىل اعتناق اإلسالم. الذي وأجر على اإلميان بن
ن، وأن ما أرادوه من الثواب يف احملافظة على دينهم حمفوظ هلم إىل ما ينالون من ثواب اإلميان اجلديد،   هو خامتة األد

يد، فاإلسالم ال يغمط « لقرآن ا   حق حقه، وال حيرم عامال أجره. » لذي 1والعمل 
  

لثهم: العبد الذي يقوم بواجب الرق لسيده وواجب العبودية لربه   و
، فهو لسيده اخلادم املطيع واحلافظ األمني، خيلص لسيده يف سائر أعماله، حيرص على ماله وينميه، وحيافظ على بناته وبنيه،  

لواجبات فال يلهيه القيام خبدمة سيده، عن  يرشده إىل ما يراه اخلري، وينبهه إيل مواطن الشر، و  هو لربه مؤد للحقوق، قائم 
ا، وإذا ما رغب إليه سيده يف اقرتاف جرمية   رئه، فإذا ما نودي للصالة هرول إليها، وإذا ما دعي ملكرمة أجا القيام حبق 

رك، وللقرآن ذاكر، وللسوء  وامر الدين قائم، ولنواهيه  خماصم، فهذا له أجران: أجر النصح   نصحه وأطاع ربه، فهو 
  لسيده، وأجر الطاعة لربه.

هذا والعدد ال مفهوم له. فهناك من يؤتى أجره مرتني غري أولئك. كنساء الرسول صلى هللا عليه وسلم فقد قال هللا فيهن: 
ا َأْجَرها َمرَّ  » ، وكمن يتصدق على قريبه له  2َتْنيِ َوَأْعَتْد َهلا رِْزقاً َكِرمياً « َوَمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ َِِّ َوَرُسوِلِه َوتـَْعَمْل صاِحلاً نـُْؤِ

  أجران: أجر
 __________  



  ) يغمط: غمط: استصغر واحتقر. 1(
  . 31) سورة األحزاب، اآلية: 2(
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  الصدقة، وأجر الصلة.
ا. وكالذي تيمم وصّلى، وملا وكاحلاكم إذا أصاب يف حكمه فله أجران. وكالذي يسن سنة حسنة له أجرها وأجر م ن عمل 

وجد املاء أعاد الصالة، فقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: «لك األجر مرتني» ، وكالذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له 
ُ ُيضاِعُف   َّ أجران. كل ذلك جاءت به األحاديث الصحيحة، فدل على أن مضاعفة األجر ليست قاصرة على الثالثة َوا

ُ واِسٌع َعِليٌم «ِلمَ  َّ   » . 1ْن َيشاُء َوا
  

  ب: التيسري والتبشري  - 38
عن عامر بن أيب موسى عن أبيه قال: ملّا بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعاذ بن جبل إىل اليمن قال هلما: «يّسرا وال 

  » ] . 2تعّسرا، وبّشرا وال تنّفرا، وتطاوعا وال ختتلفا» . [رواه البخاري «
  

  اللغة:
التيسري: التسهيل، وضده التعسري. والتبشري: اإلخبار مبا يسر ويبدو أثره على البشرة، ويقابله اإلنذار. والتنفري: إزعاج  

رته من مكانه، وضده التسكني. والتطاوع: إطاعة كل واحد منهما صاحبه، وضده التخالف.   الشيء وإ
لنصائح، حىت يكونوا   كان من عادة الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا بعث  والته وعماله إىل األقطار املختلفة أن يزودهم 

م على اإلسالم، فلما بعث أ موسى األشعري ومعاذ بن جبل إىل اليمن كال منهما على   للناس قدوة حسنة، وجيمعوا قلو
امها عن ثالثة.  -إقليم - خمالف فيها ذه النصيحة فأمرمها بثالثة، و   زودمها 

  
امها عن التعسري أمرمه -1 لتيسري، و   ا 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر « َّ   » ، وقوله: 3، فالتيسري التسهيل على الناس وقد ندب إليه القرآن يف قوله: يُرِيُد ا
 __________  

  .261) سورة البقرة، اآلية:  1(
ب: قول النيب صلى 2(   ) . 6124هللا عليه وسلم «يسرا وال تعسرا» (  ) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
  .185) سورة البقرة، اآلية:  3(
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» صعبا، وال يكلفهم عسرا، يتأذون به، أو تتململ منه  2» ، فال جيشمهم «1َوما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحَرٍج «
م إماما ال يطيل يف صالته، بل خيفف كتخف يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإن فيهم املريض  نفوسهم، فإذا صّلى 

  والضعيف وذا احلاجة.
خذ منهم ما يسهل على نفوسهم، دون ما   وإذا خاطبه بعضهم بعبارات جافة، لكنها فطرية ال يتغري منها، ويف جباية الزكاة 

طل سلك يهم عن قبيح، وإقالعهم عن  م يف الزجر سبيال سهال، خاليا   يشق عليها، من غري تقصري يف حق، وإذا أراد 
ر إليه   ل أعرايب يف املسجد، و من الغلظة يف القول، والقسوة يف املوعظة، كالذي فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا 

  -الناس ليوقعوا به فقال هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم: «دعوه وأهريقوا على بوله ذنو من ماء، أو سجال من ماء» 
  » . 3«فإمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين» « -الذنوب والسجل الدلو

يهم وزجرهم؛ كذلك تيسر على النفس، فال تكثر عليها من الطاعات حىت تسأمها   وكما تيسر على الناس يف معاملتهم، و
ا يف يسر، فالذي يشق عليه  القيام يف الصالة يرتكه إىل القعود.  ومتلها، وال تشق عليها يف أداء الواجبات إذا أمكن القيام 

ملاء يف الربد القارس ومل يتيسر له   أو يشق عليه الصوم ملرضه أو سفره أو كربه يرتكه إىل اإلفطار، أو يصعب عليه التوضؤ 
  ري. املاء الساخن يستبدل به التيمم، وهكذا يرفق بنفسه وال يعسر عليها حىت خترج عن أمره. ومن فهم التيسري عرف التعس
لشيء يستلزم النهي عن ضده تقوية   لتيسري مع أن األمر  ى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن التعسري بعد أمره  وإمنا 

كيدا؛ حىت ال يبقى ملتنطع « لتيسري مرة.  4و ا لتنطعه. على أنه لو اقتصر على «يسروا» لتحقق اإلمتثال  » علة يعتل 
لنهي   عن التعسري. والنهي يقتضي الكف عن الفعل دائما فهمنا املداومة على التيسري.  وإن عسر مرارا. فلما قرنه 

  وكذلك يقال يف األمر والنهي اآلخريين.
  
امها عن التنفري.  -2 لتبشري؛ و   وأمرمها 

ألخبار الّسارّة    فتبدأ الناس 
 __________  

  . 78) سورة احلج، اآلية: 1(
  لى مشقة. ) جيشمهم: جشم األمر جشما: تكّلفه ع2(
ب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم «يسرا وال تعسرا» (3(   ) . 6128) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
  ) متنطع: تنطع يف كالمه: تشّدق وغاىل. 4(
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 مجاعة » منهم العزائم؛ وتعلو اهلمم. فيقبلون على األعمال الطيبة، فإذا دعو 1املروحة للنفوس، املزيلة للهموم، فتشحذ « 
هم بذكر الثمرات اليت جينيها العبد من ورائه. فنذكر هلم العزة يف الدنيا وامللك والغين َوَِِّ اْلِعزَُّة وَ  ِلَرُسولِِه إيل هذا الدين بدأ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلاِت لََيْسَتْخِلَفنـَّهُ 2َوِلْلُمْؤِمِنَني « َّ ْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم  » . َوَعَد ا
َ َجيَْعْل َلُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً «3« َّ » ، ونذكر ما أعد هللا للمؤمنني يف احلياة اآلخرة. مما ال عني رأت وال أذن  4» . َوَمْن يـَتَِّق ا

رائعه ال تثقل النفوس، وال حترجها، بل هي هلا طهارة  مسعت. وال خطر على قلب بشر، ونبني هلم سهولة الّدين، وأن ش
ا جتّب « » السيئات وأن أبواب هللا هلا  5وسعادة وبرد وراحة وإذا وعظنا شريرا لريعوي عن غيه رغبناه يف التوبة، وعّرفناه أ



ر ا دين، وما  مفتحة، وأن اإلستقامة أجدى عليه من اإلجرام، وإذا نصحنا طالبا ليجد يف دروسه بّينا له آ جلد، ومثراته يف ا
  كسبوا من كبري املناصب، وعلو اجلاه، وسعة الثروة، ذلك هو التبشري. 

أما التنفري فجانب سبيله، فال تبدأ من دخل اإلسالم حديثا؛ ومل يتمكن من نفسه بذكر أنواع املياه، وأحكام االستنجاء،  
التيمم وأركانه ... وتستقصي يف ذكر األحكام له استقصاء حىت وفروض الوضوء وسننه وآدابه؛ والغسل وأحكامه وأسبابه؛ و 

ا لكبرية فينفر من الّدين   يرى نفسه أمام تعليمات ثقيلة وأحكام كثرية؛ وكل هذا للصالة وسيلة؛ فما احلال يف املقاصد؟ إ
لنكوص «   » بعد أن خطا فيه خطوة. 6بعد أن رغب فيه؛ ويهم 
ن ما أسل بة؛ وال بد من عقابه على ما أجرم فريجع عن  وكذلك ال تنفر العاصي  فه من السيئات ال توبة له منه وال إ

» العاقبة؛ وسوء النتيجة، فتفت يف عضده؛  7اإلقالع؛ ويستمر يف اإلجرام؛ وكذلك ال تبدأ الطالب الكسالن بوخامة «
  وتذهب ببقية

 __________  
  ) تشحذ: شحذ اهلمة: قّواها.1(
  . 8ية:  ) سورة املنافقون، اآل2(
  . 55) سورة النور، اآلية: 3(
  . 4) سورة الطالق، اآلية: 4(
  ) جتّب: متحو. 5(
  ) النكوص: نكص: رجع عما كان قد اعتزمه وأحجم عنه.6(
  ) الوخامة: يقال: هذا األمر وخيم العاقبة أي سيء. 7(
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حلياة الطيبة  ؛ والذرية املباركة؛ وال تقل له: زوجك هذه من أسرة  عزمه. فتضره وال تنفعه. وإذا قابلت من تزوج حديثا فبشره 
خلقها كيت وكيت. أو هي ال حتسن إدارة منزل؛ وال خدمة زوج؛ وقد خطبها فالن ورغب عنها؛ مما يدل على محاقتك  

  وقصر نظرك؛ وأنك ال تقدر املواقف قدرها.
ار الذي هو قرينه ألن اإلنذار غري منهي عنه، إذ كان وإمنا ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم التنفري جبانب التبشري دون اإلنذ

َر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَملُ  َْساً َشِديداً ِمْن َلُدْنُه َويـَُبشِّ وَن الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َأْجرًا الرسول صلى هللا عليه وسلم مبشرا ونذيرا لِيـُْنِذَر 
جلحيم. وأن األول: للمتقني، والثانية: للمجرمني؛ فكيف ينهى » ، وال1َحَسناً. ماِكِثَني ِفيِه أََبدًا «  قرآن من سننه قرن النعيم 

ى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن   الرسول صلى هللا عليه وسلم عن سنته وطريقته، وعن سلوك منهج القرآن؟ لذلك 
. فاإلنذار ملن ال يقيمه على الصراط اإلبراق  التنفري دون اإلنذار. وأن للتبشري مقاما. ولإلنذار مقاما. فاإلنذار مقاما

رق األمل، وكالمها حممود. أما التنفري فإنه ممقوت ما دام يبعد عن احلق، ويرغب  واإلرعاد. والتبشري ملن حيركه إىل العمل 
لتبشري   عن اخلري، فإن كان مبعدا عن الرذيلة فذلك اإلنذار احملمود، وإذا كان لإلنذار مقام، وللتبشري مقام، مل يكن األمر 

يا عن اإلنذار الختالف الوجهة، ومن التنفري إذا كنت مدّرسا أن حتدث الطلبة بطول املقرر وصعوبته، وأنه ال أمل يف  
ملسائل الصعبة واألبواب العسرة. بل حتدثهم بسهولة املقرر، وأن اإلرادة املاضية حتيط به يف   اإلحاطة به، أو أن تبدأهم 

م من األسهل إىل السهل، فالصعب مث األصعب وكذلك كل من توىل مع آخرين عمال مهما؛  يسري من الوق خذ  ت، و



م فيه، حىت يبلغوا غايته، وكل هذا من احلكمة.    يسهل عليهم أمره؛ ويتدرج 
  
امها عن التخالف. -3 لتطاوع، و   وأمرمها 

يف معروف فليطعه. فإن رأى غري ما رأى تباحثا يف وجوه  ألن التطاوع قوة وألفة والتخالف ضعف ونفرة. فما دام األمر 
» املسألة، مث أصدرا عن اتفاق تلك نصيحة الرسول صلى هللا عليه وسلم أليب موسى ومعاذ. وجدير  2االختالف، وّحمصا « 

ويعلو يف   بكل من بعث واليا، وعّني حاكما، على إقليم من األقاليم أن يضع هذه النصيحة نصب عينيه لينجح يف إدارته،
  واليته.

 __________  
  . 3، 2) سورة الكهف، اآليتان: 1(
  ) ّحمص املسألة: كشفها ومتعن فيها. 2(
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» : حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أيب بردة، عن أبيه  1قال البخاري « -هذا وللحديث بقية، فنذكر لك أصله
وسى ومعاذا إىل اليمن، فقال: «يسرا وال تعسرا. وبشرا وال تنفرا. وتطاوعا قال: بعث النيب صلى هللا عليه وسلم جده أ م

ا شرب من الشعري املزر «  » ...  3» ، وشراب من العسل البتع «2وال ختتلفا» ، قال أ موسى:  نيب هللا إن أرضنا 
وقاعدا، وعلى راحليت، وأتفوقه   فقال: «كل مسكر حرام» فانطلقا. فقال معاذ أليب موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما،

ا حتلب،   -تفوقا اري، مأخوذ من فواق الناقة أل أي ال أقرأ وردي منه دفعة واحدة، ولكن أقرؤه شيئا بعد شيء يف ليلي و
م فأحتسب نوميت كما أحتسب قوميت، وضرب فسطاطا - مث تراح حىت تدر، مث حتلب م، فأقوم، وأ بيتا   -قال: أما أ فأ

فجعال يتواران فزار معاذ أ موسى، فإذا رجل موثق، فقال: ما هذا؟ فقال أبو موسى: يهودي أسلم، مث ارتد،   -من شعر
  فقال معاذ: ألضربن عنقه. 

  
  ب: إطعام اجلائع وعيادة املريض  - 39

  عن أيب موسى األشعرّي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
  » ] . 4املريض، وفكوا العاين» . [رواه البخاري « «أطعموا اجلائع، وعودوا

  
  اللغة:

ا خمتصة به.   رة املريض حىت صارت كأ ك مرة بعد أخرى فهو عائد وقد اشتهرت العيادة يف ز رة، وكل من أ العيادة: الز
ومنه احلديث: «اتقوا   والعاين: األسري. وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا يعنو وهو عان. واملرأة عانية، واجلمع عوان،

ن عوان عندكم» أي أسراء أو كاألسراء.   هللا يف النساء فإ
  

  الشرح:
  يف هذا احلديث طلب أمور ثالثة:



 __________  
ب: بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع (1(   ) . 4341) رواه البخاري يف كتاب: املغازي، 
  صة.) املزر: نبيذ الشعري، ونبيذ الذرة خا2(
  ) البتع: نبيذ العسل. 3(
ب: وجوب عيادة املريض (4(   ) . 5649) رواه البخاري يف كتاب: املرضى، 
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  أوهلا: إطعام اجلائع. 
 ِإْطعاٌم ِيف ٍة. َأوْ وقد حث على ذلك القرآن يف مواضع كثرية مثل قوله تعاىل: َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة. َوما َأْدراَك َما اْلَعَقَبُة. َفكُّ رَقـَبَ 

» ، فيجب علينا كفائيا إطعام اجلائع إنقاذا له من أمل 1َأْو ِمْسِكيناً ذا َمْرتَبٍَة «  -  -يَِتيماً ذا َمْقَربَةٍ  -جماعة - يـَْوٍم ِذي َمْسغََبةٍ 
ا فقد الطعام، وليكن إطعامه من خري ما نطعم به عم ال بقوله  اجلوع. وحمافظة على صحته بل على حياته إن كان يودي 

  تعاىل:
» ، ومل يبعد من عمم 3» ، وقوله: َويُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِِّه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسريًا «2َوال تـََيمَُّموا اْخلَِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن «

  اجلائع يف اإلنسان واحليوان. 
  

نيهما: عيادة املريض    و
» : حق  4ام اجلائع وفك األسري، وعضد ذلك حبديث أيب هريرة عند البخاري «؛ وقد أوجبها كفائيا بعض الفقهاء كإطع

  املسلم على املسلم. 
ا يف األصل  5وبرواية مسلم «  » : مخس جتب للمسلم على املسلم، وذكر منها عيادة املريض، ولكن اجلمهور على أ

كرة وحمبة ومنفعة، فهي تذكر اإلنسان  مندوبة، وقد تصل إىل الوجوب يف حق بعض الناس دون بعض، وعيادة املريض تذ 
ا، فينطق بشكر مسديها « » ، وهي تزرع احملبة بني املريض وعواده، بل  6بناعي احلياة، وتعرفه قيمة الصحة اليت يتمتع 

حضار نطاسي   لداء؛ أو تربع  فعة للمريض تروّح عنه وتسليه، ورمبا وصف العائد دواء ذهب  بينهم وبني قرابته، وهي 
» ، أو أرشد إىل طبيب ماهر، وينبغي أن تكون العيادة يف األوقات املعتادة، وأال يطيل اجللوس حىت يضجر املريض، أو 7«

  يشق على أهله، ما مل تدع ضرورة إىل ذلك، وأن يالحظ أوامر األطباء يف ترك اقرتاب أو مكاملة، أو قلة الرتداد. 
  

لثها: فك العاين    و
عدو مبال أو غريه، واجلمهور على وجوب ذلك كفائيا حىت ال تكون ذلة ملؤمن كتب هللا له العزة.  ، وفكه ختليصه من أيدي ال

  وقال إسحق بن 
 __________  

ت:  1(   . 16 -11) سورة البلد، اآل
  .267) سورة البقرة، اآلية:  2(
  . 8) سورة اإلنسان، اآلية:  3(



تباع اجل 4( ب: األمر    ) . 1240نائز () رواه البخاري يف كتاب: اجلنائز، 
ب: من حق املسلم للمسلم رد السالم (5(   ) . 5615) رواه مسلم يف كتاب: السالم، 
  ) مسديها: املسدي: احملسن.6(
  ) الّنطاسّي: العامل املاهر والطبيب احلاذق. 7(
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دي، ولو كان يف يد  راهواه: جيب ختليص األسرى من بيت املال، وهو رواية عن مالك، فتخليصهم واجب حكومي ال فر 
رهم  ، يف مذلة أعدائنا، بل علينا أن نسرتدهم إىل د ، والغرض أال ندع قوما جاهدوا إلعزاز م أسارا أسارى لألعداء فادينا 

  بكل ما استطعنا أفرادا وأمة.
  

  ب: إئتالف األرواح واختالفها - 40
وسلم يقول: «األرواح جنود جمّندة، فما تعارف منها ائتلف وما  عن عائشة رضي هللا عنها قالت: مسعت الّنيب صلى هللا عليه 

  » عن أيب هريرة] . 1تناكر منها اختلف» . [رواه البخاري وكذلك مسلم « 
  

  اللغة:
الروح: ما به احلياة واحلركة، واجلنود: مجع جند، وهم األعوان واألنصار. وبعبارة أخرى: اجليش والعسكر، وواحد اجلند  

ادة الغلظ والتجمع، يقال لألرض الغليظة ذات احلجارة: جند وجتنيد اجلند مجعهم، فمعىن جمندة: جمموعة، جندي، وأصله امل
والتعارف: معرفة بعضها بعضا، واملعرفة: إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره، والتناكر: ضده، واالئتالف: االجتماع مع التئام، 

  وبعبارة أخرى: 
  ف.اإلئتناس واحملبة، وضده االختال 

هذا واحلديث قد رواه البخاري يف صحيحه معلقا غري متصل عن الليث عن حيىي، عن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. ولكن 
وصله يف كتابه (األدب املفرد) فرواه فيه عن عبد هللا بن صاحل عن حيىي ... وقد تكلم يف عبد هللا هذا بعض أئمة اجلرح  

  والتعديل.
  

  الشرح:
، أو  2يف االجتماعات العامة ميل كل امرىء إىل من يشاكله «  من الظواهر اليت نراها » ويناسبه روحا وخلقا، أو دينا وأد

تمعني بعد مدة وجيزة من بدء االجتماع قد انقسموا مجاعات تتحدث كل مجاعة يف   مبدأ ومذهبا، أو حرفة وعمال، فرتى ا
ا اخلاصة، وأمورها املشرتكة وتتغري نفوسها إذا رأت دخ    يال بنيشؤو

 __________  
ب: األرواح جنود جمندة ( 1(   ) . 6650) رواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 
ه. 2(   ) يشاكله: مياثله ويشا
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م صلة، وال جتمعهم به جامعة، وجتلس يف ركوب « » عام قطار أو سفينة أو ترام أو سيارة، أو يف  1مجاعتها، ال تربطه 
الس فرتى ن فرة من آخرين. ورمبا مل يكن قبل هذا اجتماع وال تعارف، وال جملس من ا فسك منجذبة إىل بعض احلاضرين. 

تعاد وختاصم فما سر هذا التالف والتحابب، وما علة هذا االختالف والتنافر؟ ذلك ما بّينه الرسول صلى هللا عليه وسلم  
وجيوش جميشة فاليت بينها تعارف وتشاكل، وتوافق   ذا احلديث فهو يقول: «إن أرواح العباد ونفوسهم جنود جمتمعة

جتماعه، ويفرح للقائه. التفاق يف املبدأ، وتقارب يف الروح» . لف بعضها بعضا، ويسر    وتناسب، 
روى أبو يعلى يف مسنده عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت: كانت امرأة مبكة مزاحة، فنزلت على امرأة مثلها يف املدينة، فبلغ 

  ئشة فقالت: صدق حيب مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «األرواح جنود جمندة» ... إخل. ذلك عا
ا ختتلف، وينفر بعضها من بعض، وال يود لقاءه، فاألخيار األبرار، األجماد   أما اليت بينها تناكر وتباين وتباعد وتغاير فإ

م أشباههم، أو اجنذبو  م، ووثق فيها روابط  األطهار إذا وجدوا يف جمتمع جذ ا إليهم، وسرى بينهم تيار من احملبة مجع قلو
در إليهم   م. وكذلك األشرار الفجار إذا حلوا بناد  الصلة، وعرى اإلخاء واملودة اما من ال يشاكلهم فتنفر منه قلو

ؤهم، ونفروا ممن ال يتخلق خبلقهم وال يسري يف سبيلهم.  م قر م. وجذ   أضرا
لرب واإلستقامة. ونفرت منهم نفسك ونبا عنهم قلبك. فإذا عرفت رج   اال 

ا، وطهرها من أوزارها حىت تتقارب األرواح،   م يف الطهارة فداو نفسك من عيو فاعلم أن فيك عيبا ونقصا، وأنت دو
لشر والفسق واخلالعة « » ، فاعلم 3عهر « » وال2وتتشاكل النفوس، فتحل األلفة حمل النفرة. وإذا رأيتك مياال من تعرفهم 

نك الّرب األمني، أو الصويف العظيم، أو التقي املخلص،  م. فإذا كانت نفسك حتدثك  أنك من طبقتهم، ونسبك من شجر
  أو اإلنسان املهذب فكذب نفسك يف حديثها. 

  » خمدوع، وأبله مفتون، ففتش يف زوا قلبك جتد للباطل ركنا، 4واعتقد أنك غر «
 __________  

  وب: ما يركب.) الرّك1(
  ) اخلالعة: خلع عذاره: ترك احلياء وركب هواه. 2(
  ) العهر: الفجور. 3(
  ) غّر الرجل: جهل األمور وغفل عنها.4(
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وللشيطان حظا؛ وللفساد جوا؛ وهذا ما جذب قلبك إىل األشرار؛ وإذا رأيتك متيل إىل األخيار؛ وحتب جمالسهم وتنجذب  
سريتك واعوجاج طريقتك؛ فأدرك أن فيك بقية من اخلري؛ وال يزال فيك أمل. فرّب هذه  نفسك إليهم؛ مع علمك بسوء 

  البقية؛ وقّو هذا األمل؛ حىت يرحل عنك الشر؛ وتدخل جبملتك يف حزب اخلري. 
وكذلك إذا كنت طاهرا برا نقيا؛ ورأيت يف نفسك بعض امليل للمجرمني، أو الركون إىل الظاملني فاعرف أن الشيطان قد  

ِمْن َشرِّ ما َخَلَق. َوِمْن َشرِّ غاِسٍق  -الصبح - ث فيك نفثة، وثغر يف قلبك ثغرة، فتحضن منه، وقل: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلقِ نف



ِت ِيف اْلُعَقِد. َوِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسَد « - ليل إذا دخل -ِإذا َوَقبَ  من طبائع  » . فاحلديث يبني لنا طبيعة1َوِمْن َشرِّ النـَّفَّا
خلري.  ا، فنجنبها الشر، ونغمرها    النفوس؛ لننتفع 

  
  ب: بّر الوالدين  - 41

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال:  رسول هللا من أحّق حبسن صحابيت؟ 
  قال: «أّمك» ، قال: مثّ من؟ قال:
  » . 2ك» ، قال: مثّ من؟ قال: «أبوك» . [رواه البخاري ومسلم] ««أّمك» ، قال: مث من؟ قال: «أمّ 

  
  اللغة:

لعناية واالهتمام   لبدن، وقد تكون  الصحبة والصحابة مصدران: مبعىن املصاحبة، وهي املالزمة، واألصل فيها أن تكون 
  كما هنا.

  
  الشرح:

ْنيا َمْعُروفاً  هذا احلديث يدل على أن لكل من األبوين حقا يف املصاحبة احلسنة؛  ُهما ِيف الدُّ والعناية التامة بشؤونه َوصاِحبـْ
  » ، ولكن حق األم فوق حق األب بدرجات، إذ مل يذكر حقه إال بعد أن أكد حق األم متام التأكيد، بذكرها ثالث 3«

 __________  
  ) سورة الفلق. 1(
ب: من أحق الناس حبسن الصحبة (2( ) . رواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة،  5971) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

ما أحق به (   ) . 6447ب: بر الوالدين وأ
  . 15) سورة لقمان، اآلية: 3(
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ما شريكان يف تربية الولد هذا مباله ورعايته؛ وهذه خبدمته يف طعامه وشرابه، ولباسه   مرات، وإمنا علت منزلتها منزلته مع أ
  وفراشه و ... إخل. 

ألم عانت يف سبيله ما مل يعانه األب، فحملته تسعة أشهر وهنا على وهن، وضعفا إىل ضعف؛ ووضعته كرها؛ يكاد  ألن ا
ايتها األم رؤم « » ، وكذلك أرضعته سنتني، ساهرة على  1خيطفها املوت من هول ما تقاسي، ولكم كان بدء احلياة لوليد 

ا يف سبيل ذلك ا   آلالم وبذلك نطق الوحي:راحته، عاملة ملصلحته وإن برحت 
ً َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرهاً َوَوَضَعْتُه ُكْرهاً َوَمحُْلُه َوِفصالُُه َثالثُو  ْنساَن ِبواِلَدْيِه ِإْحسا َنا اْإلِ » ، فرتاه وّصى اإلنسان  2َن َشْهراً « َوَوصَّيـْ

  م حقها.إلحسان إيل والديه؛ ومل يذكر من األسباب إال ما تعانيه األم إشارة إىل عظ
، ومسكنا ولباسا؛ وما إىل ذلك من حاجات املعيشة، إن كا  ومن حسن املصاحبة لألبوين اإلنفاق عليهما طعاما وشرا
عمة راضية فارفعهما إىل درجتك أو زد. فإن ذلك من   حمتاجني. بل إن كا يف عيشة دنيا أو وسطى؛ وكنت يف عيشة 

ما من البدو. اإلحسان يف الصحبة. واذكر ما صنع يوسف  مع أبويه وقد أويت امللك إذ رفعهما على العرش بعد أن جاء 



 ً ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ُه َوِ َّ ُلَغنَّ ِعْنَدَك  ومن حسن الصحبة بل مجاع أمورها ما ذكره هللا بقوله: َوَقضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ  ِإمَّا يـَبـْ
َهْرُمها َوُقْل َهلُما قـَْوًال َكِرمياً. َواْخِفْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمحَْ اْلِكَربَ َأَحُدُمها َأْو ِكالمهُ  ِة َوُقْل َربِّ  ا َفال تـَُقْل َهلُما ُأفٍّ َوال تـَنـْ

هلنات « 4» فامنع عنهما لسان البذاءة « 3اْرَمحُْهما َكما رَبَّياِين َصِغريًا « ذى. وألن  » الصغرية. وجنبهما أنواع األ5» ، ولو 
ما. ورّطب لسانك   هلما قولك؛ واخفض هلما جناحك؛ وذلل لطاعتهما نفسك؛ وأذك يف روحك العطف عليهما؛ والرمحة 
شارة  ألم، عمال  دة العناية  لدعاء هلما من خالص قلبك وقرارة نفسك وقل: رّب ارمحهما كما ربياين صغريا، وال تنس ز

  الوحي؛ ومسايرة ملنطق احلديث.
__ ________  

  ) رؤوم: رئمت األنثى ولدها: أحبته وعطفت عليه ولزمته فهي رؤوم.1(
  . 15) سورة األحقاف، اآلية:  2(
  . 24،  23) سورة اإلسراء، اآليتان: 3(
  ) البذاءة: بذأ: فحش قوله. 4(
  ) اهلنات: ج اهلن: كناية عن شيء يستقبح ذكره لصغره. 5(
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  ديث تقدمي األم على األب يف النفقة إذا كان مال الولد ال يتسع إال لواحد منهما. وقد استنبط مجهور الفقهاء من احل
ما سواء. وهو مروي عن مالك والشافعي.    وقيل: إ

  
  ب: سب الرجل والديه - 42

جل  عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إّن من أكرب الكبائر أن يلعن الرّ 
ه، ويسّب أّمه» . [رواه   والديه» ، قيل:  رسول هللا وكيف يلعن الّرجل والديه؟ قال: «يسّب الّرجل أ الّرجل فيسّب أ

  » ] . 1البخاري ومسلم « 
  

  اللغة:
  اللعن من هللا: الطرد واإلبعاد على سبيل السخط. ومن الناس: السب والدعاء. والسب الشتم الوجيع.

  
  الشرح:

تمع كبري كالقتل والزىن وشرب اخلمر والسرقة وشهادة الزور وقطيعة الرحم  من الذنوب  ما ضرره عظيم. وسوء أثره يف ا
لكبائر لكرب املفسدة فيه، وللوعيد الشديد عليه وهلذا النوع درجات حبسب الضرر   وأكل مال اليتيم. وهذا النوع يسمى 

  خل.الذي فيه، فكلما كانت دائرته أوسع كان يف الكرب أد
فكتمان الشهادة كبرية؛ ولكن أكرب منه الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما كان من الذنوب ضرره يسريا  

لصغائر. كعبوسة الوجه، وهز الرأس احتقارا، واحلديث يبني أن سب الرجل أبويه من أكرب الكبائر. وأعظم الذنوب.   يسمى 
لكبري مكان الرب العظيم، والشتم الذميم عوض القول الكرمي، وهل هو إال كفر  ألنه اإلساءة يف موضع اإلحسان، واإلمث ا



ءة نفس، وخسة «2بنعمة الرتبية منهما، وغمط « » طبع، وهل يرجى من شخص يسيء إىل أبويه اللذين 3» حلقوقهما، ود
  ربياه صغريا أن حيسن إىل أحد من

 __________  
ب: ال1( ب: بيان  5973 يسب الرجل والديه () رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 259الكبائر وأكربها (
  ) غمط: غمط احلق: أنكره وهو يعلمه. 2(
  ) خّسة: خّس الرجل، خسة وخساسة: حقر. 3(
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عجب الصحابة واستغربوا الناس؟ كال. فهو مصدر شر ومبعث فساد. فال جرم أن كان ذنبه عظيما. ووزره خطريا ولذلك 
  وقالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ استبعاد أن يكون يف بين اإلنسان من يقدم على هذا اجلرم العظيم.

ن يسب شخص أ شخص آخر، فيسب هذا أبويه، انتصارا  فبني هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه سب غري مباشر، 
األول ألبويه. ألنه تسبب فيه. وإذا كان التسبب لذلك من أكرب الكبائر  لنفسه، وانتقاما مضاعفا لعرضه، فذلك سب من 

لك مبن يسبهما كفاحا « ما؟ إن ذلك للوزر األكرب، ال يفوقه إال الشرك واألصل يف هذا 1فما  » . بله من يؤذيهما ويضر
. فـََيسُ  َِّ ََّ َعْدواً احلديث قوله تعاىل: َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا » ، فنهى املسلمني عن  2بَِغْريِ ِعْلٍم « - ظلما -بُّوا ا

  سب اآلهلة اليت يعبدها املشركون خمافة أن يسبوا هللا انتصارا آلهلتهم.
  

  ب: مثرات صلة الرحم - 43
له يف رزقه، وأن ينسأ  عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنّه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «من سّره أن يبسط 

» بلفظ] : إّن صلة الّرحم حمّبة يف األهل، مثراة يف  3له يف أثره فليصل رمحه» . [رواه البخاري ومسلم، ورواه الرتمذي « 
  املال منسأة يف األثر.

  
  اللغة:

  البسط: النشر والتوسعة، والرزق: يقال للعطاء اجلاري كاملرتب.
التأخري، وأثر الشيء: ما نشأ عنه ودّل عليه، فأثر املشي يف األرض صورة القدم فيها،  وللنصيب، وملا يتغذى به. واإلنساء: 

  واملراد به هنا: األجل أي بقية احلياة. قال زهري: 
 __________  

  ) أي يشتمهما مستقبال ومواجهة.1(
  . 108) سورة األنعام، اآلية: 2(
ب: من بسط له يف الرز 3( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرب  5985ق بصلة الرحم () رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

ب: صلة الرحم وحترمي قطيعتها (  ب: ما جاء يف تعليم النسب  6470والصلة،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
)1979 . (  
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  واملرء ما عاش ممدود له أمل ... ال ينتهي الطرف حىت ينتهي األثر
ر. فإذا مات فال حركات، ومسيت بقية العمر أ ا تتبعه يف الذهاب كما يتبع األثر صاحبه، وألن املرء ما عاش حلركاته آ ثرا أل

م   ر ء وصلة األقارب تكون بز ا داعية الرتاحم بني األقر ألثر الذكر احلسن، والرحم القرابة أل ر، أو املراد  وال آ
ملال، صدقة إن كانوا فق لنفس و   راء، وهدية إن كانوا أغنياء. ومعونتهم 

  وبعمل كل ما يستطيع من جر مغنم، أو دفع مغرم. فيعتربهم كنفسه يف جلب اخلري، واتقاء الشر. 
  

  الشرح:
رتب الرسول صلى هللا عليه وسلم على صلة الرحم أمرين بسط الرزق واإلنساء يف األثر. أما ترتب السعة يف الرزق على  

لصلة يستج  م اليت إذ شغل صلة الرحم فألنه  لصلة عداو م فيعاونونه على كسب الثروة فتزداد. وينفي  لب حمبتهم ومود
لصلة يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية   ا استنفدت كثريا من وقته. يتعطل فيه عن ابتغاء الرزق. وألنه 

َ َجيَْعْل  َّ لصلة يدخل يف زمرة املتقني َوَمْن يـَتَِّق ا َ َجيَْعْل َلُه ِمْن  1َلُه َخمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسُب « و َّ » ، َوَمْن يـَتَِّق ا
ت كثرية ترتب السعادة الدنيوية على األعمال الصاحلة مثل َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا َواتـََّقْوا  2َأْمرِِه ُيْسرًا « » ويف القرآن آ
ُهْم ِمبا كانُوا َيْكِسُبوَن «َلَفَتْحنا َعَليْ  » ، وأما ترتب اإلنسان يف األثر على 3ِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َواْألَْرِض َولِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذ

لذكرى الطيبة لإلنسان بعد وفاته فاإلنساء فيها معناه التأخري واإلطالة؛ فألسنة الناس ثناء عليه   الصلة، فإن فسر األثر 
ا خالدة يف عامل األحياء. ودع   اء له. لقيامه بواجب القرابة؛ ورمبا استمرت هذه الذكرى أمدا طويال. فنفسه الرحيمة كأ

ُ نـَْفساً ِإذا جاءَ  َّ َر ا   وإن فسر األثر ببقية العمر فظاهره أن األجل ميتد بصلة الرحم؛ وذلك يعارض قوله تعاىل: َوَلْن يـَُؤخِّ
لنسبة إىل كل سبب من أسبابه. فإذا فرضنا أن الشخص حدد له ستون عاما إن » ، فاجلوا4َأَجُلها « ب أن األجل حمدد 

  وصل رمحه وأربعون إن قطعها؛ فإذا وصلها زاد هللا يف عمره الذي حدد له إذا مل يصل. 
 __________  

  . 3،  2) سورة الطالق، اآلية: 1(
  . 4) سورة الطالق، اآلية: 2(
  . 96:  ) سورة األعراف، اآلية3(
  . 11) سورة املنافقون، اآلية:  4(
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لربكة يف   لنسبة إىل سبب آخر. وأحسن من هذا أن تفسر مد األجل  لنسبة إىل سببه اخلاص، ويتأخر  فاألجل ال يتأخر 
ألعمال ال1العمر؛ فيهبه هللا قوة يف اجلسم؛ ورجاحة يف العقل؛ ومضاء يف العزمية. فتكون حياته حافلة «    طيبة. » 

فهي حياة طويلة وإن كانت يف احلساب قصرية وذلك ألن املقياس احلقيقي للحياة املباركة ليس الشهور واألعوام ولكنه 
؛ لكثرة   ر. فرب شخص عّمر طويال؛ وكأن مل يكن. ورب آخر عاش قليال؛ وكأنه لبث فينا قرو جالئل األعمال؛ وكثرة اآل



  ما عمل؛ وعظم ما خّلف.
ءه أجّلوه واحرتموه؛ فامتألت نفسه سرورا، وشعر مبكانة وإمنا رتبت ا لربكة يف العمر علي صلة الرحم ألن املرء إذا وصل أقر

لعظمة عن أعمال جميدة داع لإلكثار منها  عالية من أجل صنيعه الذي صنع، والسرور منّشط كما أن احلزن مثّبط، والشعور 
  وبذل اجلهد يف سبيلها. 
ب البسطة يف العيش ما آمّنا وعملنا الصاحلات لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلاِت ُجناٌح ِفيما واحلديث يقر على ح

دة احلياة إن كانت يف سبيل الطيبات، كما 2طَِعُموا ِإذا َما اتـََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلاِت « » ، ويقر أيضا على الرغبة يف ز
ء َوآِت َذا اْلُقْرىب َحقَُّه « حيثنا على   » . 3بر األقر

  
  ب: فضل كفالة اليتيم  - 44

صبعيه الّسبابة   عن سهل بن سعد عن الّنيب صلى هللا عليه وسلم قال: «أ وكافل اليتيم يف اجلّنة» ، هكذا، وقال 
  » ] . 4والوسطى. [رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والرتمذي والنسائي «

____ ______  
  ) حافلة: مليئة. 1(
  . 93) سورة املائدة، اآلية: 2(
  .26) سورة اإلسراء، اآلية: 3(
ب: فضل من يعول يتيما ( 4( ب: يف  6005) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 

ب: ما جاء 5150من ضم اليتيم (    - ) .  1918يف رمحة اليتيم وكفالته (  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
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  اللغة:
اليتيم من اإلنسان: من مات أبوه قبل بلوغه، ومن احليوان: من فقد أمه؛ وكافله: مربيه الذي يقوم بشؤونه؛ ويدير مصاحله،  

ام. ما، والسبابة: األصبع اليت تلي اال صبعيه أشار    وقال: 
  

  الشرح:
ه الذي كان يرعاه بنفسه وماله، وحيبه من أعماق قلبه؛ ويؤثر مصلحته على مصلحته. وإن مما يذرف الدمع   اليتيم من فقد أ

ساخنا ساعة املوت صبية صغارا؛ وذرية ضعافا، خيلفهم احملتضر وراءه؛ خيشى عليهم إحن احلياة؛ وصروف الدهر؛ ويتمىن هلم 
وعطفه عن نفسه الراحلة، وجيدون فيه من العناية مبصاحلهم ما وليا مرشدا؛ يرعاهم كرعايته؛ ويسوسهم كسياسته؛ يعزيهم بره  

خيرجهم رجاال يف احلياة؛ ميألون العيون؛ ويشرحون الصدور. فالذي يكفل اليتيم ويتعهده؛ وينمي ثروته ويهذب نفسه؛  
 عظيما؛ وكان حرّ » ؛ ويعوضه عنه كافال رحيما، وراعيا حكيما؛ فال جرم أن كان مكانه عند هللا1ويطمئن والده يف جدثه «

أن يكون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة صاحبا وقرينا؛ يتمتع مبا فيها من النعيم؛ كما متع برعايته اليتيم؛ ويف هذا  
مورهم. أما كان الكافل، أو قريبا، أو أجنبيا أو صديقا.   ترغيب عظيم يف كفالة األيتام، والعناية 

ا من قيامها على   -النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «أ وسفعاء اخلدين» ويف حديث عوف بن مالك أن  اليت شحب لو



نوا. رواه أبو   -خدمة ولدها «كهاتني يوم القيامة» : امرأة ذات منصب ومجال حبست نفسها على يتاماها حىت ماتوا أو 
  » . 2داود «

  
  ب: السعي على األرملة واملسكني  - 45

اهد يف سبيل هللا» .  عن أيب هريرة رضي هللا  عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: «الّساعي على األرملة واملسكني كا
  » ومالك وغريمها] . 3[رواه البخاري « 

 __________  
ب: اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم (  -   ) بنحوه.7394ورواه مسلم يف كتاب الزهد: 
  ) جدثه: اجلدث: القرب. 1(
ب: يف فضل من عال يتيما ( ) ر 2(   ) . 5149واه أبو داود يف كتاب: األدب، 
ب: الساعي على املساكني (3(   ) . 6007) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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  اللغة:
ل  الساعي: الذي يذهب وجييء يف قضاء املصاحل. واألرملة: اليت مات زوجها. واملسكني: احملتاج الذي أسكنته احلاجة. وسبي

  هللا: دينه وشرعه. 
  

  الشرح:
اهد يف سبيل هللا الذي خيدم دينه بنفسه وماله، أو جاهه وسلطانه أو علمه وفنه، ليس له جزاء إال اجلنة إىل الذكرى الطيبة   ا

  يف احلياة الدنيا واملكانة العالية يف النفوس.
ا. بعد أن فقدت وكذلك اجلزاء للساعي على األرملة واملسكني، فيكد ويتعب؛ وجياهد وين صب، ليكفي تلك األرملة حاجا

» ؛ ويكف يدها عن 1بعلها، الذي كان يرعاها وينفق عليها، فهو بذلك خيفف عنها من أمل املصيبة؛ ويسليها على الفجيعة «
املد؛ ويصون وجهها عن العرض. وكذلك يصنع للمسلم الذي فقد املال؛ وعجز عن الكسب أو قدر ولكن مل جيد العمل، 

هو جيمع املال بعرق جبينه. ال ليمّتع نفسه أو ولده؛ أو لينفقه يف البذخ واللذة، ولكن ليسد به جوعة املسكني، ويغنيه عن  ف
اهدين، ومنزلة املقربني. فاخدم   اإلستجداء فيحفظ على وجهه ماء احلياء، وعلى نفسه خلق العفاف، فكان خليقا مبرتبة ا

ب العاهات تنل املنزلة العالية واجلنة اخلالدة.مبالك ووقتك وقوتك وسعيك ذوي احل   اجات، وأر
  

  ب: إيذاء اجلار  - 46
عن أيب شريح قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: «وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن، وهللا ال يؤمن» ، قيل: ومن  رسول هللا؟ 

من جاره بوائقه» .    قال: «اّلذي ال 
  » وغريمها] . 2د « [رواه البخاري ومسلم وأمح

  اللغة:



ئقة وهي الداهية والشيء املهلك واألمر الشديد يوايف املرء بغتة.  ا    البوائق: واحد
  الشرح:

لعطف عليه. واحملبة   من سعادة املرء أن يكون يف بيئة يشعر فيها 
 __________  

  مال أو محيم.  ) الفجيعة: الفاجعة: املصيبة املؤملة توجع اإلنسان بفقد ما يعّز عليه من 1(
من جاره بوائقه (2( ب: إمث من ال  ب:  6016) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

  ) عن أيب هريرة بنحوه. 170بيان حترمي إيذاء اجلار ( 
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لذي جبانبه جريان سوء، يعملون  له، ومن شقائه أن يكون بني مجاعة يضمرون له الشر، ويدبرون له املكايد فالشخص ا
ل، وال ينعم  1لإلضرار به يف نفسه؛ أو ماله، أو عرضه، وحيوكون « » له العظائم والدواهي، منغص يف عيشه؛ ال يهنأ له 

» الفؤاد، كل ذلك من سوء اجلوار، ولقد بني الرسول صلى هللا عليه  2مبال، تراه مقطب الوجه، حمزون النفس مكلوم « 
حللف والتكرار ثالث مرات، وهل املؤمن إال من   - ذا خلقه، وتلك دخيلته مع جارهوسلم أن من ه غري مؤمن، وأكد ذلك 

  أمنه الناس على دمائهم؛ وأمواهلم؛ وأعراضهم. وهل اإلميان إال من األمن. 
، لقد كان ال ؛ وعليه ضدا؛ فكيف يكون من املؤمنني الذي أخلصوا دينهم  واجب عليه أن يتفقد  فإذا كان اجلار جلاره حر

أمور جاره؛ ويساعده بكل ما استطاع؛ ويعمل على جلب اخلري له؛ ودفع الشر عنه؛ حىت يكو يف عيشة راضية؛ وحياة  
طيبة؛ أفما كفاه أن يرتك كل ذلك حىت يقف منه موقف العداء؛ يدبر له املوبقات املدمرات، واملفظعات املهلكات وليقف  

ملكان موقف احلياد إن مل يكن لصن ع املعروف أهال ال حيسن إليه فال يسيء؛ واحلديث يؤكد حق اجلار؛ وأنه من بني احلقوق 
ْإلِمياِن فـََقْد   ِ العظيم؛ حىت أن من ينتهك حرماته يسلب عنه اإلميان الذي هو معقد السعادة يف الدنيا واآلخرة َوَمْن َيْكُفْر 

  » . 3اِسرِيَن «َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اخلْ 
  

  ب: إكرام الضيف واإلحسان إىل اجلار  - 47
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من كان يؤمن  واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن  

  ريا أو ليصمت» . كان يؤمن  واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره؛ ومن كان يؤمن  واليوم اآلخر فليقل خ
  » ] . 4[أخرجه الشيخان وابن ماجه « 

 __________  
ا. 1(   ) حيوكون: ينسجون له الشرور واملصائب ليوقعوه 
  ) مكلوم: كلم كلما: جرحه. 2(
  . 5) سورة املائدة، اآلية: 3(
ب: من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يؤذ جاره4(   - ) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث أمورا ثالثة، يقتضيها اإلميان  واليوم اآلخر؛ إكرام الضيف؛ واإلحسان إىل  
لذكر اإلميان  واليوم اآلخر دون غريمها مما جيب اإلميان به كالرسل والكتب   خلري أو الصمت؛ وإمنا خص  اجلار؛ والنطق 

اية احلياة الدنيا، وهو ينتظم البعث والنشر؛ واحلشر  اإلهلية ألن هللا تعا ىل مبدأ كل شيء وبيده اخلري والشر، واليوم اآلخر 
ما مقتضيا هلذه األشياء الثالثة ألن من   واحلساب؛ واجلنة والنار؛ فهو يوم جامع لكثري مما جيب اإلميان به؛ وإمنا كان اإلميان 

؛ وعلم أنه خبري مبا يعمله، وحماسبه عليه. وأن بيده الثواب والعقاب جيّد يف عمل الطيبات؛ ويدع السيئات. ومن   صّدق 
ر من آمن بكل  -آمن بيوم حييا فيه الناس مجيعا، وتعرض عليهم فيه أعماهلم من خري أو شر؛ ويلقون جزاءهم من جنة أو 

تقائه الشرور ملسارعة إيل اخلريات ونفر من العقاب    . ذلك طمع يف الثواب 
  
  إكرام الضيف:  -1

  الضيف يطلق على الواحد واجلمع ومنه قوله تعاىل: 
ُهْم َعْن َضْيِف ِإْبراِهيَم. ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه « ش، ويظهر له  1َونـَبِّئـْ » ، وإكرام الضيف يكون حبسن استقباله، فيقابله بوجه 

راحة؛ وإن كان ذا سعة والضيف فقري مد إليه يد  السرور حبضوره، ويقدم له خري ما عنده من الطعام والشراب ووسائل ال
م؛ وما زاد عليها فهو صدقة؛   املعونة، ويودعه كما استقبله إىل غري ذلك، وقد قال العلماء: إن الضيافة الشرعية ثالثة أ

كرامه هذه الثالثة، وما زاد عليها فهو فضل من املضيف.    فنحن مأمورون 
  
  اإلحسان إىل اجلار:  -2

اور يف الدار؛ واملراد به الثاين؛ واسم اجلار عام يشمل املسلم والكافر؛ والعابد اجلار يطل ق على الداخل يف اجلوار، وعلى ا
  والفاسق والصديق والعدو. والقريب واألجنيب؛ واألقرب دارا واألبعد. 

ه الصفات. واإلحسان إىل اجلار  وله مراتب بعضها أعلى من بعض؛ فاملسلم القريب العابد الصديق أوىل ممن مل تتوفر فيه هذ
  يكون بعمل ما يستطيع معه من 

 __________  
ب: احلث على إكرام اجلار والضيف ولزوم الصمت إال ... ( 6018( - ) .  174) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ب: حق اجلوار (   ) . 3672ورواه ابن ماجه يف كتاب: األدب، 
  . 52، 51) سورة احلجر، اآليتان: 1(
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ضروب اخلري فإن استقرضك أقرضته. وإن استعانك أعنته. وإن احتاج أعطيته. وإن مرض عدته وإن أصابه خري هّنأته. وإن 
ئبة «    » عّزيته. وكن أمينا على أسراره. 1انتابته 

هلدا حريصا على مصاحله كما حترص على مصاحلك.    متوددا إليه 
  فع األذى عنه أمر حمتم. وإذا كان اإلحسان للجار مطلو فد



جلار حىت ظننت أنه   ويف حديث البخاري عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «ما زال جربيل يوصيين 
ً َوِبِذي اْلُقْرىب  2سيورثه» « ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ت كثرية حتث على اإلحسان إىل اجلار من ذلك قوله تعاىل: َوِ » ، ويف القرآن آ

ْجلَْنِب َواْبِن السَِّبيِل « وَ  ِ   » .3اْلَيتامى َواْلَمساِكِني َواْجلاِر ِذي اْلُقْرىب َواْجلاِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب 
  
  قول اخلري أو الصمت: -3

كأمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس أو قراءة    -سعادة املرء وشقائه يف طرف لسانه فإن حبس لسانه يف دائرة اخلري
ل خريه، وكفى شره. وإن خرج به عن دائرة اخلري جلب عليه النوائب وأرداه «علم »  5» يف هوة «4، أو منطق أدب: 

حد أمرين إما قول اخلري وإما الصمت؛ فمن مل يتيسر له اإلحسان يف   سحيقة، وقد أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  ؛ القول والنفع به فليمسك عليه لسانه فإن ذلك أسلم له

» إىل  6وقد قال العلماء: إن هذه العبارة من جوامع كلمة صلى هللا عليه وسلم ألن القول كله إما خري؛ وإما شر، وإما آيل « 
ا؛ فأذن فيه على اختالف أنواعه؛ ودخل فيه ما يؤول إليه؛   أحدمها، فدخل يف اخلري كل مطلوب من األقوال فرضها وند

لصمت. وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إىل   الشر فأمر عند إرادة اخلوض فيه 
 __________  

لرجل من الكوراث واحلوادث املؤملة.1( ئبة: ما ينزل   (  
جلار (2( ب: الوصاة  ب: الوصية  6014) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 

  ) . 6630جلار واإلحسان إليه (
  . 36، اآلية: ) سورة النساء3(
: أهلكه.4(   ) أرداه: أردى فال
  ) هّوة: احلفرة البعيدة القعر. 5(
  ) آيل: راجع. 6(
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  ب: وحدة املسلمني وترامحهم - 48
عن الّنعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ترى املؤمنني يف ترامحهم وتواّدهم  

لّسهر واحلّمى» . [أخرجه البخاري وكذلك مسلم «وتعاطفهم كمثل اجل »  1سد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده 
  بعبارات خمتلفة] . 

  
  اللغة:

ب التفاعل الذي يستدعي اشرتاك اجلماعة يف أصل الفعل، وهي وإن تقاربت يف املعىن  الرتاحم والتواد والتعاطف: كلها من 
  بينها فرق لطيف، فالرتاحم: 

خوة اإلميان ال بسبب آخر، والتواد: التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي والتعاطف: إعانة  رمحة ب عضهم بعضا 
بعضهم بعضا كما يعطف الثوب على الثوب تقوية له، وتداعوا: دعا بعضهم بعضا، ومنه تداعت احليطان أي تساقطت أو  



قي، واحلّمى: تلك احلرارة املرت ألعمال الطبيعية.كادت، وسائر: مبعىن    فعة اليت تضر 
  

  الشرح:
جلسد الواحد، فكما أن اجلسد إذا مرض منه  2ميثل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املؤمنني يف هذه اخلالل «  » الثالث 

ب واحدا منهم  مل له الباقي، فلم يذق نوما وسارت إليه حرارة احلّمى، فاملته، فكذلك املؤمنون حقيقة إذا  ئبة شعر  عضو 
  ملها الباقون، فسعوا مبا فيهم من العواطف لدفع األمل عنه، وجلب اخلري إليه. 

لنسبة للشخص، فاخلري يصيب الواحد   لنسبة للمجموع كالعضو  فاملسلمون يف جمموعهم كشخص واحد وكل فرد منهم 
ذا احل3منهم كأمنا أصاب كلهم؛ والشر ينوبه «  ب مجيعهم؛ فليعترب  مل ملا  » كأمنا  ديث بعض األمم اإلسالمية اليت ال 

ا، بل رمبا ساعدت عدّوها على القضاء عليها وليعترب به أولئك األفراد الذين جدوا يف اصطياد مصاحلهم   يصيب جار
رهم نفورا، أولئك مل يتوطن اإلميان بعد   م ولوا على أد خرين؛ وإذا ما طلب منهم مواساة إخوا الشخصية وإن أضرت 

  فوسهم.ن
 __________  

ب: رمحة الناس والبهائم (1( ب:  6011) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 
  ) . 6529تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم (

  ) اخلالل: ج اخلّلة: اخلصلة. 2(
  ) ينوبه: يصيبه. 3(
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  ب: الرمحة وعقاب جمانبها - 49
بعن  رمحة   -أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من ال يرحم ال يرحم» . [أخرجه البخاري يف 

لفاظ متقاربة] . 1وأخرجه مسلم وأبو داود والرتمذي «  - الولد وتقبيله ومعانقته  «  
قرع بن حابس التميمي جالسا، فقال  للحديث سبب، ذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم قّبل احلسن بن علي، وعنده األ

األقرع: إن يل عشرة من الولد، ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال: «من ال يرحم ال  
  يرحم» . 

ْلُمْؤِمِنَني رَ  ِ ا رسوله يف قوله:  حليوان. عاطفة شريفة وخليقة حممودة، ولقد مدح هللا  لناس. بل  » ،  2ُؤٌف رَِحيٌم « الرمحة 
ا اليهود. ملا نقضوا العهود؛ إذ يقول: فَِبما نـَْقِضِهْم ِميثاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنا قـُلُ  ُْم قاِسَيًة  وضدها القسوة اليت عاقب هللا  وَ

»3 . «  
ألبناء، وأثرها تقبيل ومعانقة كما صنع الرسول صلى هللا عليه وسلم   فالرمحة فضيلة. والقسوة رذيلة. والرمحة تكون 

ديب وتربية وإجابة رغائب   وإبعاد من الشر.  -ما دامت يف سبيل املصلحة -حلسن. و
ء واألمهات وأثرها قول كرمي، وصنع مجيل، وطاعة يف غري معصية وخدمة صادقة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهما َكما رَبَّياِين   آل وتكون 

ء، وأثر 4َصِغريًا « ألقر رة ومودة، وسعي يف مصلحة، ودفع ملضرة، وتكون بني» ، وتكون    ها بر وصلة، وز
 __________  



ب: رمحة الولد وتقبيله ومعانقته (1( ب:  5997) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الفضائل، 
ب: يف قبلة الرجل  ) . ورواه أبو داود 5982رمحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه ( يف كتاب: األدب، 

ب: ما جاء يف رمحة الولد (5218ولده (   ) . 1911) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
  . 128) سورة التوبة، اآلية: 2(
  . 13) سورة املائدة، اآلية: 3(
  .24) سورة اإلسراء، اآلية: 4(
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ملعروف، وإخال ا على 1ص متبادل، وأال ترهقه «الزوج وزوجة، وأثرها عشرة  ملرهقات، بل يعاو لطلبات، وال يكلفها   «
خلدم ما دام يف املال سعة أو بنفسه إن كان يف وقته فضل.   شؤون املنزل وتربية األوالد 

م عن اللمم «  خذ  هل دينك، ترشدهم إيل اخلري، وتعلمهم ما تعلمت. و عزهم،  » إيل السبيل األهم وتعمل ل2وتكون 
حليوان فتقدم له أكله  لناس مجيعا، فتحب هلم ما حتب لنفسك، وتكره هلم ما تكره هلا، وتكون  ودفع املذلة عنهم، وتكون 

  وشربه، وتداوي جرحه، وال تكلفه عسريا، وال حتمله ثقيال. 
لرحيم: فأسبغ عليك نعمة  فإن كانت الرمحة خليقتك رمحك الناس كما رمحتهم، وكانوا لك كما كنت هلم، ورمحك الرمحن ا

ئبة، أو حلت بك ضائقة « بتك  طنة، وإن تركتها إىل القساوة قست عليك اخلليقة، فإن  » أغضوا عنك وفّروا 3ظاهرة و
ا « رها، وكذلك يصنع هللا بك يرفع عنك رمحته، فإذا أنت يف الدنيا يف معيشة 4منك، فتجرعت وحدك صا » ، وصليت 

و هناءة، ويف اآلخرة ال ينظر هللا إليك وال يكلمك، ولك العذاب اهلون جزاء مبا اكتسبت، فارحم  ضنك، ال تنعم بعزة أ
  ترحم، وكن للناس يكونوا لك وختلق خبلق هللا يرفع شأنك، ويعل نفسك وهللا ال يضيع أجر احملسنني. 

  
ملال وطيب الكالم - 50   ب: الصدقة 

 عليه وسلم الّنار فتعّوذ منها، وأشاح بوجهه، مثّ ذكر النار، فتعوذ منها، وأشاح  عن عدّي بن حامت قال: ذكر الّنّيب صلى هللا
مثّ قال: «اتّقوا النار ولو بشّق مترة فإن مل يكن فبكلمة طّيبة» . [رواه البخاري   -بوجهه قال شعبة: أّما مّرتني فال أشكّ 

  » ] . 5ومسلم «
 __________  

  له على ما ال يطيقه.) ترهقه: تطلب ما يزيد عن طاقته، ومح 1(
  ) اللمم: مقاربة الذنب. 2(
ألمر، وضاق به ذرعا. 3(   ) ضائقة: ضاقت حيلته، وضاق 
ا: يقال: صابت بقّر: نزلت النازلة يف مستقرها، يضرب عند نزول الشدة وإصابتها. 4(   ) صا
ب: طيب الكالم ( 5(   ) . 6023) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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  اللغة:
، أي أجلأ إليه، وأحتصن به، يقال: عذت به أعوذ عوذا وعياذا ومعاذا أي أجلأ إليه. واملعاذ: املصدر  تعو  ذ: قال: أعوذ 

  والزمان واملكان. وأشاح: 
يقال: مبعىن حذر ومبعىن جد يف األمر: ويقال: أشاح وجهه وبوجهه وأشاح عنه وجهه إذا أعرض متكرها. واإلتقاء: اختاذ  

  يضر. وبعبارة أخصر: احلذر. الوقاية مما 
  والشق: النصف أو اجلانب. 

  
  الشرح:

ُونَّ ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم النار وسعريها وشررها. ومتثلها أمامه كأنه يراها رأي العني َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقِني. َلرتََ 
» ، وأعرض بوجهه عنها متكرها هلا كأن لفحها يكاد  2«» ، فقال أعوذ  منها. وأحتصن به من شرها وهوهلا 1اجلَِْحيَم «

وقد جزم شعبة أحد رواة    -يصل إليه، فيحول عنها وجهه، مث ذكرها مرة أخرى فصنع مثل ما صنع يف الذكرى األوىل
اتني املرتني، إما أن الرسول صلى هللا عليه وسلم زاد عليهما فهذا ما مل يتيقنه شعبة لرسول صلى مث قال ا - احلديث ورجاله 

  هللا عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق مترة» . إخل. 
ا،   مته رؤوف رحيم، حريص على سعاد ا أليم وسعريها عظيم وهوهلا شديد. والرسول صلى هللا عليه وسلم  النار عذا

ن الصدقات وقاية من النار ووقايتها مما يضرها، فكيف ال يرشدها إىل ما تتقي به النار، وتنأى به عن هول اجلحيم؟ لقد بني أ
اهدين، واملصاحل العامة كان ما بذل سورا منيعا، وحاجزا   فمن بذل املال يف سبيل هللا للفقراء واملساكني والغارمني وا

كثري عند هللا فهو    -ممن ال يستطيع غريه إذا أعطاه بطيب نفس وإخالص قلب - حصينا، يقيه هليب اجلحيم، وقليل املال
ا عظيم، فال حتقر املعروف وإن قّل، وال تستقل  يريب التمرة  الصغرية بل شقها. حىت تكون كاجلبال الشاخمة، أثرها كبري وثوا

الصدقة وإن كانت بشق من مترة، أو ملّيم من قرش، أو قطعة من رغيف، فرمبا سدت حاجة من جائع، بل رمبا أنقذت نفسا 
ّلة ما بذلوا وهو منتهي جهدهم وغاية وسعهم، فقال: الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن أشرفت على اهلالك، وقد ذّم هللا من عاب مجاعة بق

ُهْم َوَهلُْم   يغتابون ويعيبون اْلُمطَّوِِّعَني ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ِيف الصََّدقاِت َوالَِّذيَن ال َجيُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُرونَ  ُ ِمنـْ َّ ُهْم َسِخَر ا ِمنـْ
  َعذابٌ 

 __________  
ب: احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة ... ( -   ) . 2346ورواه مسلم يف كتاب: الزكاة، 
  . 6، 5) سورة التكاثر، اآليتان: 1(
  ) هوهلا: اهلول: الفزع الشديد واخلوف. 2(
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ا دخلت على امرأة، معها ابنتان هلا تسأل، فلم1أَلِيٌم « جتد عندي شيئا غري مترة،   » ، وعن عائشة رضي هللا عنها أ
كل منها، مث قامت فخرجت، فدخل النيب صلى هللا عليه وسلم علينا فأخربته فقال  ها فقسمتها بني ابنتيها. ومل  فأعطيتها إ

» ، فصدقة املال  2النيب صلى هللا عليه وسلم: «من ابتلى من هذه البنات بشيء كن له سرتا من النار» ، رواه البخاري «
» أو قّلت، ما دام ذلك اجلهد، فإن مل جيد املرء ما ميد به يده للسائل واحملروم؟ فليحرك 3ومن النار واقية، جّلت «فعة، 



ُ َغِينٌّ َحِليٌم «  َّ بـَُعها َأذًى َوا لكلم الطيب: قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْريٌ ِمْن َصَدَقٍة يـَتـْ » ، فإذ رّد السائل  4لسانه وليتكلم 
ُهُم اْبِتغاَء َرْمحٍَة ِمْن رَبَِّك تـَْرُجوها فَـ لقو  ُقْل َهلُْم  ل اجلميل، أو وعده العطاء عند اليسار كان له ذلك صدقة َوِإمَّا تـُْعِرَضنَّ َعنـْ

ملعروف، والنهي عن املنكر، واإلصالح بني الناس كل 5قـَْوًال َمْيُسورًا « » وحض أهل اليسار على إطعام املسكني، واألمر 
 ِإْصالٍح َبْنيَ  صدقات فإن أعوزك املال فلن يعوزك اللسان ال َخْريَ ِيف َكِثٍري ِمْن َجنْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأوْ ذلك 

َِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيماً «   » . 6النَّاِس َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك ابِْتغاَء َمْرضاِت ا
  

  اخللق  ب: حسن - 51
عن عبد هللا بن عمرو أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول: «إن خياركم أحسنكم أخالقا» ، ويف رواية: «إّن من  

  » ] . 7خريكم أحسنكم خلقا» . [رواه البخاري « 
اء بال  اخللق: يطلق على كل صفة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بسهولة من غري تكلف كالكرم يصدر عنه اإلعط

  عناء، واحللم يستدعي مصابرة السفيه والعفو
 __________  

  . 79) سورة التوبة، اآلية: 1(
ب: رمحة الولد وتقبيله ومعانقته (2( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة،  5995) رواه البخاري يف كتاب، األدب، 

  ) . 6636ب: فضل اإلحسان إىل البنات (
  ) جّلت: عظمت وكثرت.3(
  .263) سورة البقرة، اآلية:  4(
  .28) سورة اإلسراء، اآلية: 5(
  . 114) سورة النساء، اآلية: 6(
ب: حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل (7(   ) . 6035) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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  عن املسيء، واحلكمة تقتضي وزن كل عمل مبيزان املصلحة.
نه الع ادة يف اإلرادة. فتعود العزم على منازلة العدو كلما أوقد حر يسمى خلق الشجاعة. واخللق  وعرف بعضهم اخللق: 

  يقال للمكارم وللمساوي. كالبخل والسفه واجلنب وغريها من الرذائل.
م، أما من ساءت  ويف هذا احلديث بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن خيار املسلمني من حسنت أخالقهم وكرمت صفا

م ليست بصالة   منهم األخالق وقبحت الصفات فأولئك األشرار، وإن كانوا يصلون، ويصومون وحيجون، فإن صال
خالص ألمثر بال مراء كرم األخالق فإن الصالة احلقة تنهى   ء، ولو كان ذلك منهم  اخلاشعني، وصيامهم جماراة، وحّجهم ر

رم. واحلج املربور ينمي خلق الصرب وحسن العشرة، واملعونة فربهان عن الفحشاء واملنكر. والصيام اخلالص داعية الصرب والك
الصدق يف العبارات واإلخالص فيها كرم األخالق. وآية التقصري فيها سوءها وألن حسن اخللق من العلو مبكان مدح هللا به  

لقرآن كما قالت زوجه عائشة رضي هللا  » ، وكان خلقه صلى هللا عليه وسلم ا1خري خلقه فقال: َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم « 
  عنها. فكان أدبه آدابه. وخلقه أخالقه. من صرب وحلم، وكرم وعفو، وإخالص وشجاعة، وعدل وحكمة ... إخل. 



وأن مما يثمره حسن اخللق يف هذه احلياة تيسر األمور لصاحبه، وموافاة الرغائب، وحب اخللق له، وثناءهم عليه، ومعونتهم  
عن أذاه وقلة مشاكله يف احلياة. واطمئنان نفسه، وطيب عيشه، ورضاء ربه، أما الثمرة يف احلياة اآلخرة فجنة   له. واإلبتعاد

  نعيم، وقرب من رب العاملني. 
روى الرتمذي من حديث جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «إن من أحبكم إّيل؛ وأقربكم مين جملسا يوم القيامة  

وقد وردت أحاديث كثرية يف احلث على مكارم األخالق. منها حديث النواس بن مسعان: «الرب   » ،2أحسنكم أخالقا» « 
  رواه  - » . وحديث أيب الدرداء: ما شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق3رواه مسلم «  -حسن اخللق»  

 __________  
  . 4) سورة القلم، اآلية: 1(
ب: ما 2(   ) . 2018جاء يف معايل األخالق (  ) رواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
ب: تفسري الرب واإلمث (3(   ) . 6463) رواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 
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موالكم ولكن يسعهم  1الرتمذي وابن حبان وصححاه، ورواه أبو داود « » ، وحديث أيب هريرة: «إنكم لن تسعوا الناس 
رواه  - بسند حسن، وحديث أيب هريرة: «إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق» رواه البزار   -منكم بسط الوجه، وحسن اخللق» 

  أمحد، وكذلك البزار بلفظ: مكارم، بدل صاحل. 
  

  ومن حماسن األخالق: 
الصدق، والشهامة؛ والنجدة وعزة النفس والتواضع؛ والتثبت، وعلو اهلمة، والعفو، والبشر، والرمحة واحلكمة، والشجاعة، 

» ، وحفظ السر،  4» ، والدعة، والصرب، والورع، واحلياء، والسخاء، والنزاهة «3انة، والدماثة «» ، والصي2والوقار «
  والقناعة والعفة، واإليثار.

  
  ومن مساويها:

ء، والغيبة، والنميمة، والتبذل « » ، واحلمق، والكذب، واجلهل، واملكر، واخلبث،  6» ، والغدر، واخلرق «5السفه، والر
» ، والغضب،  8» ، واحلسد، والشراسة، والعجب، واجلنب، وضعف اهلمة، والكرب، والعبوس «7القحة «والطيش، واحلقد، و 

ون «9والذعر «   » ؛ وإفشاء السر، والشره والفجور. 10» ، والكسل، واهلزء، والزهو، واحلرص، والشماتة، وا
  » . 11فاحرص أخي على مكارم األخالق واختذها حليتك؛ وجتنب سفسافها « 

لفون ويؤلفون. لتكون   من اخليار الذين 
 __________  

ب: ما جاء يف حسن اخللق (1( ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب،  2003) رواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
  ) . 4799ب: يف حسن اخللق (

  ) الوقار: الرزانة واحللم.2(
  ) الّدماثة: دمث الرجل: سهل خلقه. 3(



  عن السوء وترك الشبهات.  ) النزاهة: البعد4(
  ) التبذل: تبذل الرجل: ترك التصون والتحرز.5(
  ) اخلرق: اجلهل. 6(
  ) القحة: وقح الرجل أي قل حياؤه. 7(
  ) العبوس: عبس: مجع جلد ما بني عينيه وجلد جبهته وجتّهم.8(
  ) الّذعر: اخلوف والفزع. 9(
ون: جمن فالن جمو وجمانة: قّل حياؤه. 10(   ) ا
  فسافها: الّسفساف: الرديء احلقري من كل شيء وعمل.) س11(
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  ب: مداراة األشرار  - 52
عن عائشة أّن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «إّن شّر الّناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه أو ودعه الّناس اتّقاء شّره» 

  » ] . 1. [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي «
  

  اللغة:
ودعه: تركه، وقد ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه، وقد جاء املاضي يف هذا احلديث عن الرسول  

صلى هللا عليه وسلم ولكن شكال ال جزما وجاء املصدر يف قوله صلى هللا عليه وسلم: «لينتهني أقوام عن ودعهم 
  در.  اجلماعات» ، والصحيح أن ذلك جائز ولكنه استعمال

  
  الشرح:

» ، فأحسن الناس عمال أعالهم 2الناس يف اآلخرة منازل. كما كانت أعماهلم يف الّدنيا منازل َوِلُكلٍّ َدرَجاٌت ِممَّا َعِمُلوا «
  درجة وأرفعهم منزلة. 

هم درجة، وأحّطهم «   » منزلة. 3وأسوؤهم عمال أد
ا. وبني هذين درجات متفاوتة ومنازل خمتلفة حبسب اختالف األع   مال وتفاو

ويف هذا احلديث بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس ووادعوه وفارقوه وساملوه 
منون إذا كاشفوه حباله، أو نصحوه   ال ألنه ال خري فيه وال منفعة ترجى من ورائه. بل اتقاء شره وحذر ضره وبغيه، فهم ال 

ملقذعات «لريعوي عن ظلمه  منون أن يرميهم  لسيئة. ال  » ويدبر هلم املكيدات  4أو جالسوه وخالطوه أو قابلوا سيئه 
»  6» أثيم، جمرم شرير؛ ال يتحامى «5اليت تضرهم يف نفوسهم أو أعراضهم وأمواهلم أو مناصبهم ومراكزهم، فهو أفاك « 

  منكرا، وال جيايف مأمثا، 
 __________  

ب: مل يكن النيب صلى هللا عليه وسلم فاحشا وال متفاحشا ( ) رواه البخاري يف  1( ) . ورواه مسلم 6032كتاب: األدب، 
ب: مداراة من يتقي فحشه ( ب: يف حسن العشرة 6539يف كتاب: الرب والصلة،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 



ب: ما جاء يف امل4791(   ) . 1996داراة () . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
  . 19) سورة األحقاف، اآلية:  2(
  ) أحطّهم: أحقرهم وأصغرهم.3(
  ) املقذعات: الشتائم املستقبحة.4(
  ) أفّاك: أفك فالن: كذب وافرتى وخدع. 5(
  ) يتحامى: يتجنب. 6(
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ته الغليظة؛ فالسالمة منه يف  أو هو دّن من القاذورات؛ إن اقرتبت منه أو نبشته هبت عليك رائحته اخلبيثة، ولوثتك جناس
تمع؛ وهل منزلته السوأى إال جهنم؛ يصلى  ء على ا جمانبته؛ أو متاركته ومساملته؛ هذا أسوأ الناس منزلة يوم القيامة ألنه و

» من  4» ويتسربل « 3» ؛ ويطعم من زقومها «2» ، ويشرب من محيمها «1سعريها ويعاين هليبها؛ يستظل بيحمومها «
ا؛  ومثل هذا ليس من اإلسالم يف شيء؛ فإن املسلم من سلم الناس من لسانه ويده؛ وليس من اإلميان يف قليل وال  قطرا

كثري؛ فإن املؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهلم؛ فإن كان حيمل لقب اإلسالم أو اإلميان فهو لقب مكذوب؛ ونعت 
  مسروق.

  ] سبب احلديث[
ري عن عائشة أن رجال استأذن النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رآه قال: «بئس أخو  هذا واحلديث له سبب: روى البخا

العشرية، وبئس ابن العشرية» ، فلما جلس تطلق النيب صلى هللا عليه وسلم يف وجهه. وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل  
جهه، وانبسطت إليه. فقال رسول هللا  قالت له عائشة:  رسول هللا حني رأيت الرجل قلت له: كذا وكذا. مث تطلقت يف و 

صلى هللا عليه وسلم: « عائشة مىت عهدتين فاحشا؟ إن شر الناس عند هللا منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» .  
  أهـ.
  

  العشرية: 
جهه. يقال: وجه طلق اجلماعة أو القبيلة. أو هي األدىن إىل الرجل من أهله، وهم ولد أبيه وجده. وتطلق: أبدى له طالقة و 

وطليق أي مسرتسل منبسط، ليس بعبوس. وللفحش يقال لكل ما خرج عن احلّد حىت استقبح من قول أو فعل أو صفة.  
  لكن استعماله يف القول أكثر. 

ألمحق املطاع ألنه كان  وقد قيل: إن هذا الرجل املستأذن هو خمرمة بن نوفل. وقيل: عيينة بن حصن الفزاري. وكان يسمى 
رئيس قومه: وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يتألفه ليسلم قومه. وقد أسلم يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وارتّد يف 

خالفة أيب بكر وحارب. مث رجع إىل اإلسالم. وحضر بعض الفتوح يف عهد عمر. وهو الذي استأذن له ابن أخيه احلر بن  
   ابن اخلطاب وهللا ما تعطيناقيس يف الدخول على عمر. فلما دخل قال: 

 __________  
  ) حيموحها: اليحموم: احلرارة الشديدة. 1(
  ) محيمها: احلميم: املاء احلار. 2(



  ) زقومها: الّزقوم: شجرة مرة كريهة الدائمة، مثرها طعام أهل النار. 3(
  ) يتسربل: تسربل: لبس. 4(
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لعدل. فغضب عم1اجلزل « ن يقع به» . وما حتكم بيننا  فقال احلر:  أمري املؤمنني إن هللا  -يبالغ يف ضربه -ر حىت هّم 
ْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلَني «  ِ » ، وإن هذا من اجلاهلني. وإن هذا من  2قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم: ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر 

» .  3روى ذلك البخاري يف كتاب االعتصام « -ن وقّافا عند كتاب هللاجلاهلني. فو هللا ما جاوزها عمر حني تالها عليه وكا
وسواء كان املستأذن على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمرمة أو عيينة فالقصة مشكلة من جهة املعىن إذ كيف يذم  

 يهش يف وجهه؛  الرسول صلى هللا عليه وسلم شخصا رآه مقبال، ويقول فيه: بئس أخو العشرية؛ وبئس ابن العشرية مث
وينبسط له حينما جلس معه؛ وهل هذا إال التظاهر بغري ما يضمر؟ فكيف يصدر هذا من الرسول الكرمي؛ الذي شهد له  
ب النصيحة لألمة والتحذير هلا من أن تغرت بذوي   نه من  نه على خلق عظيم؟ لقد أجيب عن هذا الذم  رب العاملني 

ب الطوا   ذا الذم على جواز  4اخلبيثة فتقع يف شراكهم «املظاهر اجلميلة؛ أر » ، ويصيبها شر من جهتهم. بل استدل 
غيبة من أعلن الفسق أو الفحش. أو جار يف احلكم. أو دعا إىل بدعة جهارا أو حنو ذلك. وهذا االستدالل ال يتم إال إذا  

ذه املثابة.    كان من عابه الرسول صلى هللا عليه وسلم 
ب املداراة؛ إتقاء لشره. وليس من قبيل املداهنة يف  وأجيب عن التطلق  نه من  يف وجهه والتبسط إليه بعد ذلك الذم 

  الدين اليت هي من مساوىء األخالق.
قال القرطيب: والفرق بني املداراة واملداهنة أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الّدين أو مها معا. وهي مباحة. ورمبا  

داهنة ترك الّدين لصالح الدنيا. والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا بذل له من دنياه حسن عشرته؛ والرفق يف  استحبت. وامل
  مكاملته. 

ذا   ومع ذلك فلم ميدحه بقوله. ومل يناقض قوله فيه فعله. فإن قوله فيه قول حق؛ وفعله معه حسن عشرة. فيزول 
هذا الذم والتطلق شيء. وال زلنا نرى مقام الرسول صلى هللا عليه وسلم اإلشكال. ذلك ما أجابوا به وال زال يف النفس من 

  وكرم خلقه فوق ذلك املوقف.
  وأن الذي جنده يف نفوسنا كالذي وجدته عائشة، وإذا كان الغرض من ذلك التبسط 

 __________  
  ) اجلزل: الكثري العظيم من كل شيء.1(
  . 199) سورة األعراف، اآلية:  2(
ب: االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( ) رواه البخار 3( لكتاب والسنة،    ) . 7286ي يف كتاب: االعتصام 
ا لك. 4( ا وحيوكو   ) شراكهم: أي تقع يف املكائد واملصائب اليت ينسجو
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ها مقابلته له حبال عادية ليس  التألف له كان من متامه أال يذكره بسوء قد يصل خريه إليه. وإذا كان الغرض املداراة كفى في
فيها تصنع؛ مث كيف يظهر على وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم خالف ما يف نفسه؛ ووجهه مرآة قلبه؛ مث هل كان عيينة  

بدرجة من القوة والشر حبيث خيشاه الرسول صلى هللا عليه وسلم ويداريه؟ أما جواب الرسول صلى هللا عليه وسلم فإنه احلق  
  فيه. ال مرية 

فإنه مل يكن فاحشا يف حال من أحواله. وصدق فيما قال. أما أن يظهر لإلنسان خالف ما يف نفسه ويبدي له البشاشة ويف 
  قلبه الكراهة، فذلك ما جنل عنه مقام الرسالة.

، وأن تدع شر األعمال لتجانب شر امل  نازل عند  وبعد: فالرجاء إليك أن تكون حبا للمسلمني ال ضدا. وسلما هلم ال حر
ن، واعلم أن قوة هللا فوق كل قوة.    الّد

» ، فيأخذك القهار أخذ عزيز مقتدر، يوم يؤخذ  1وأن بطشه شديد، فال تغرت بقوتك، وال ترعب الناس بسطوتك «
  لنواصي واألقدام.

  
ا - 53   ب: النميمة وعقا

ة قّتات» ، ويف رواية: «منّام» . [رواه الشيخان وأبو  عن حذيفة قال: مسعت الّنّيب صلى هللا عليه وسلم يقول: «ال يدخل اجلنّ 
  » ] . 2داود والرتمذي والنسائي «

  
  اللغة:

القتات: النمام، يقال: وقت احلديث يقته قتا إذا زّوره وهيأه وسواه، وقيل النمام: الذي حيضر القصة فينقلها، والقتات:  
: الذي ينقل حديث الناس بعضهم يف بعض على وجه الوشاية  الذي يتسمع من حيث ال يعلم به مث ينقل ما مسعه. والنمام

  » والسعاية واإلفساد، والنميمة: الوشاية، وأصلها اهلمس واحلركة اخلفيفة.3«
  ويقال: من ينم وينم منا ومنيما. النميمة: اإلسم، والرجل من، ومنوم ومنام، ومنم. 

  وهي منة. 
 __________  

  ) بسطوتك: قوتك وبطشك.1(
ب: ما يكره من النميمة () رواه ال2( ب: بيان غلظ 6056بخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ب: يف القتات ( 287حترمي النميمة ( ) . رواه الرتمذي يف كتاب: الرب  4871) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 
ب: ما جاء يف النمام (   ) . 2026والصلة، 

  ى الكالم: كذب فيه وألّفه ولّونه. ) الوشاية: وش3(
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  الشرح:
ٍف َمِهٍني. َمهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميٍم « » ، فنهى تعاىل عن طاعة اهلماز الطعان، العياب املغتاب، 1قال هللا تعاىل: َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

عث الفنت، وزارع اإلحن، و  لوشاية واإلفساد، ألنه  مقطع الصالت، ومفرق اجلماعات، جيعل الذي ميشي بني الناس 



الصديقني عدوين، واألخوين أجنبيني، والزوجني متنافرين، والولد حر ألبيه، واألب ضد لبنيه، فهو غراب بني، ونذير شر، 
خذ قوله مسلما. وترتب عليه عداء وختاصما؛  ك أن  يه لزاما. فإ ومحال حطب، ومشعل هلب. فكانت طاعته حراما. و

لتثبت يف خربه والتحري عن صدقه:  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـ فإنه  يـَُّنوا َأْن  فاسق. وقد أمر هللا تعاىل 
ِدِمَني «  ث األمنّاء، وال  » ، بل إن كنت مؤمنا كرميا فال تشغل نفسك حبدي2ُتِصيُبوا قـَْوماً ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى ما فـََعْلُتْم 

م النمام اجلهول؛ بل قبح له عمله وبغض إليه  ئك وا خوانك وأقر تضيع من وقتك يف تسمع أخبار السفهاء. وظن اخلري 
قة، وإن  منّه وقل له ال تفسد بيين وبني إخواين، وال تبغض إىل أعواين، وخري لك أن تذكر ما يزيد الصلة متانة. وعرا اإلخاء و

  ريك إليك أحاديث السوء، ينقل عنك إىل غريك. فال جتعله موضعا لثقتك، واجعل وشايته دبر أذنك. من ينقل عن غ
» يدبرها له اخلصوم  3واعلم أن نقل األنباء قد تكون فيه مصلحة شرعية، ومنفعة عمومية. كمن ينقل إىل شخص مكيدة « 

واملوظفني اخلائنني، فهذا ال حرج فيه بل ذلك واجب،  من قتل أو سرقة؛ وكمن يعّرف األئمة وامللوك سرية احلكام الظاملني،
  » ، واألموال، ونصحا للرعية والوالة. والّدين النصيحة.4حقنا للدماء «

رمني، ما مل يكن له من   ا دار املتقني، وهذا من ا وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن اجلنة ال يدخلها قتات، أل
، أو الغرض من العبارة التحذير من القت، والتنبيه إىل خطر النم؛ أو املراد: ال يدخلها أول  احلسنات ما ميحو أثر السيئات 

لنار من خبث الوزر؛ مث يدخلها طاهرا طيبا.   األمر. حىت يطّهر 
 __________  

  . 11، 10) سورة القلم، اآليتان: 1(
  . 6) سورة احلجرات، اآلية:  2(
  ) مكيدة: خديعة. 3(
  ن دم فالن: منعه أن يسفك. ) حقنا للدماء: حق4(
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  ب: ذو الوجهني - 54
يت هؤالء بوجه،   عن أيب هريرة قال الّنيب صلى هللا عليه وسلم: «جتد من شرار الّناس يوم القيامة عند هللا ذا الوجهني، اّلذي 

  » ] . 1وهؤالء بوجه» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود «
ك أنه صديقك احلكيم، واحلريص على مصلحتك الساعي يف منفعتك، وأنه عدو لعدوك، من الناس من يظهر لك إذا قابل

صب له حياة الشر، فتغرت بقوله، وتنخدع بوشيه، فتفضي إليه بسر نفسك وتبوح له خببيئة أمرك،   وأنه حرب عليه مثلك 
وكيده ومكره. فإذا ما فارقك ذهب إىل  وحتدثه عن عدوك؛ ومبا تنقم منه؛ وتعيب عليه، وما تدبره له أو تتقي به شره وضره  

ل من شرفك، وأظهر له أنه عدو لك وحرب عليك،  ح له بكل سرك؛ ودخيلة نفسك؛ وطعن له يف عرضك و عدوك و
لنهش مث حيدث هذا مبا فكر فيه وقدر، وبيت له  لذم ويف عرضك  وأنه له الصديق الويف فتطمئن نفسه إليه وينطق فيك 

را، فيزداد العداء؛ وتربو  2 األول، ويقصه عليه قصا، حىت يوغر صدره «ودبر، فيذهب به إىل  » إيغارا، ويشعل يف قلبه 
الشحناء؛ وهكذا دواليك بني اإلثنني أو احلزبني؛ حىت تتأجج نريان العداوة وترمي بشرر كالقصر؛ فمثل هذا منافق كذاب،  

شرار، حر بصلي النار؛ وهذا هو ذو الوجهني املتلون بلونني، » خداع، غشاش منام، فكان ال ريب عند هللا من األ 3خمتال « 
إلصالح بني خصمني أو حزبني متعاديني، فيحكي لكل فريق أحسن ما قال اآلخر   الالبس لباسني؛ وليس منه من يسعى 



زع الكراهة  فيه، ويسكت عما ذكر من مساويه، ويعتذر لكل عما كان من اآلخر من دواعي اخلصام وأسباب العداء، حىت ين
لعدوين خلصمني صديقان، و ما زرعا؛ فإذا    من نفسهما نزعا، ويزرع احملبة يف قلو

 __________  
ب: ما قيل يف ذي الوجهني (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: فضائل الصحابة، 6058) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

ب: يف ذي الوجهني ( ) . ورواه أبو داود يف كتاب، األد6401ب: خيار الناس (    ) . 4872ب. 
  ) يوغر: ميتأل غيظا وحقدا. 2(
  ) خمتال: ختله: خدعه عن غفلة ورواغه.3(
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صح أمني وخملص كرمي فله من الناس الشكر اجلزيل، ومن هللا الثواب العظيم َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك ابِْتغاَء   اخوان، إمنا هذا 
َِّ َفَسْوَف نـُؤْ    » . 1تِيِه َأْجراً َعِظيماً «َمْرضاِت ا

  
  ب: الظن والتجسس والتحاسد - 55

كم والّظّن، فإّن الّظّن أكذب احلديث، وال   ّ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إ
، كما أمركم هللا تعاىل، املسلم أخو  جتّسسوا، وال حتّسسوا، وال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وكونوا عباد هللا إخوا

املسلم، ال يظلمه، وال خيذله وال حيقره، حبسب امرىء من الّشّر أن حيقر أخاه املسلم: كّل املسلم على املسلم حرام، ماله، 
قوى  ودمه، وعرضه، إّن هللا ال ينظر إيل أجسادكم، وال إىل صوركم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم، الّتقوى ههنا، التّ 

» ويشري إىل صدره» . [رواه البخاري ومسلم يف كتاب األدب من صحيحيهما من طرق خمتلفة،  -ههنا، الّتقوى ههنا
  » ] . 2وألفاظه فيهما مفرقة «

  
  اللغة:

ليد، والتحسس تعرفه من طريق احلواس، مث استعمال يف البحث  أصل التجسس تعرض الشيء من طريق اجلس أي االختبار 
  اس وقيل: عن عيوب الن

إن األول البحث عن العورات؛ والثاين االستماع حلديث القوم. وقيل: األول البحث يف بواطن األمور؛ وأكثر ما يقال يف  
» ، وقيل  3الشر. والثاين ما يدرك حباسة العني واألذن كما يف قوله تعاىل:  َبِينَّ اْذَهُبوا فـََتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه «

  بع العورات ألجل غريه، والتحسس تتبعها لنفسه؛ واحلسد: متين زوال النعمة عن التجسس تت
 __________  

  . 114) سورة النساء، اآلية: 1(
ب: حترمي الظن والتجسس والتنافس والتناجش (2( ب: حترمي  6482) رواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة واآلداب،  ) ، و

ب: ما ينهى  6488) و (6487وعرضه (ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وماله  ) . ورواه البخاري يف كتاب: األدب، 
  ) خمتصرا. 6064عن التحاسد والتدابر ( 

  . 87) سورة يوسف، اآلية:  3(
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إلعراض وهي معان متقاربة، وأصله إعطاء كل  لتعادي؛ و لتهاجر؛ و مستحقها، اقرتن ذلك بسعي أم ال. والتدابر: فّسر 
  خر إعراضا. واحلقر: االحتقار أي االستصغار واالستقالل. وحبسب امرىء: أي كفايته أو كافيه، والباء زائدة. دبره لآل

والعرض: موضع املدح أو الذم من اإلنسان سواء كان يف نفسه، أو يف سلفه، أو من يلزمه أمره. وقيل: هو جانبه الذي  
لتقوى: الوقاية والصيانة مما يضر وذلك بفعل األوامر، وترك يصونه من نفسه وحسبه، وحيامي عنه أن ينتقص ويسلب. وا

  النواهي.
  

  الشرح:
ألخوة، وبيان ملا تقتضيه. ي عن ستة أشياء، وأمر    يف احلديث 

  وملا حرم من املسلم على املسلم، وملا ينظر إليه الرب من املرء وهاك البيان: 
  
كم والظن: -1   إ

لفاحشة من غري أن يظهر عليه أثرها. فهذا ظن سوء ال مربر له. وهو  الظن هنا التهمة اليت ال سبب هلا،   كمن يتهم رجال 
ى هللا عنه بقوله:  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ « » ، وال يدخل يف الظن احملرم الظن  1الذي 

ب جهرة، وال الظن يف األمور املعاشية، وال حسن الظن  تعاىل، ويدخل فيه الظن يف اإلهليات  مبن أورد نفسه موارد الري
  والنبّوات فإنه حمرم، والواجب فيها اليقني. 

ن الظن احملرم   لظن ولكن أجيب عن هذا  الجتهاد والرأى ألنه عمل  حلديث على منع العمل يف األعمال  وقد استدل 
  ل، ليس مبنيا على أصل، وال حتقيق نظر. ظن جمرد عن الدلي

نه أكذب احلديث. واستشكل ذلك من جهتني:    وقد وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم الظن 
  األوىل: أن الظن ليس من قبيل احلديث حىت يكون أكذبه، بل هو عمل نفسي. 

إىل الظن، فكيف يكون الظن أكذب   والثانية: أن تعمد الكذب الذي ال يستند إيل ظن أصال أشد من األمر الذي يستند 
لظن ما ينشأ عنه   لكذب إذا مل يطابق الواقع أو أن املراد  احلديث؟ واجلواب عن األوىل أن الظن حديث نفسي. فيوصف 

  من الكالم.
  واجلواب عن الثانية: أن وصفه بذلك لإلشارة إىل أن املراد به ظن ال يعتمد 

 __________  
  . 12  ) سورة احلجرات، اآلية:1(
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؛ وكان أكذب احلديث ألن االعتداد به أكثر من الكذب احملض « »  1على شيء. فهو ال يطابق الواقع؛ فكان لذلك كذ
ألكذبية مبالغة يف ذمه ألن الكذب معروف وصاحب الظن معتمد  خلفائه يف األكثر ووضح الكذب احملض، أو أن وصفه 



  يح فقبحه بوصفه فذلك تنفريا منه. بزعمه على شيء. فكأنه يف نظره غري قب
  
  وال جتسسوا، وال حتسسوا:  -3  -2

ي طريق.  ى القرآن عن التجسس واملراد املنع عن تتبع عورات الناس؛ والبحث عن مثالبهم    تقدم الفرق بينهما؛ وقد 
لظاهر؛ ونكل إىل هللا أمر الباطن. نعم لو تعني التجسس طريقا لدرء مفسدة كبري  ة. أو جلب مصلحة عظيمة فنكتفي منهم 

مل يكن حمرما. كما إذا علمنا أن أشخاصا عزموا على ارتكاب جرمية قتل أو سرقة مثال؛ فتجسسنا عليهم لنحول دون وقوع 
  اجلرمية أو لنقبض عليهم أو جتسسنا ملعرفة جناة ارتكبوا جرمية وفّروا فإنه ال حرج يف ذلك. 

  
  وال حتاسدوا: -4

ويتمىن زوال ما لديه من النعم إليه أو إىل غريه، مالية كانت أو غريها. فإن هذا ينايف خلق املؤمنني أي ال حيسد بعضكم بعضا 
ُ ِبِه بـَْعضَ  َّ ى هللا تعاىل عن ذلك التمين بقوله: َوال تـََتَمنـَّْوا ما َفضََّل ا ُكْم َعلى  الذين حيبون لغريهم ما حيبون ألنفسهم، وقد 

لتعو 2بـَْعٍض « ذ من شر احلاسد يف قوله: ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق. ِمْن َشرِّ ما َخَلَق ... َوِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسَد  » ، وأمر 
» ، واحلسد مذموم وإن مل يقرن بسعي يف سلب النعمة عن الغري. نعم لو خطر لإلنسان فجاهده، ومل ميكن له من نفسه  3«

  َقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطاِن َتذَكَُّروا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُرونَ يرجى له الصفح عنه ِإنَّ الَِّذيَن اتـَّ 
»4 . «  
  
  وال تباغضوا: -5

املراد بذلك جتنب أسباب البغض ألن البغض ال يكسب ابتداء، فكل ما يسبب الكراهة والعداوة حمظور على اإلنسان فعله.  
  يقع، وحمبة للعبد أن يقلع ويتطهر. وهذا إحساس شريف ال يفارق املؤمن.  نعم البغض يف هللا حممود ألنه كراهة للشر أن

 __________  
  ) احملض: كل شيء خلص حىت ال يشوبه شيء خيالطه.1(
  . 32) سورة النساء، اآلية: 2(
  ) سورة الفلق. 3(
  . 201) سورة األعراف، اآلية:  4(
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  وال تدابروا: -6
  لنهي ترك التقاطع والتهاجر.  بّينا التدابر يف اللغة، واملراد

  قال مالك يف املوطأ: ال أحسب التدابر إال اإلعراض عن السالم يدبر عنه بوجهه، وهذا نوع منه. 
  
ألخوة:  -7   األمر 

ألخوة يف قوله: وكونوا عباد هللا إخوا كما أمركم هللا، أي كونوا كإخوان النسب يف   أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم 



َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة «الشفق » ، فإنه وإن كان خربا فإنه يف معىن  1ة، والرمحة، واملواساة، والنصيحة كما أمر هللا يف قوله: ِإمنَّ
األمر، والغرض من هذا أن يكون الشعور بني أفراد املسلمني كالشعور بني أفراد األسرة الواحدة، يسعى كل فرد يف مصلحة 

فإن رابطة اإلميان فوق رابطة النسب؛ حىت أنه ال طاعة ملخلوق وإن كان أ يف معصية اخلالق َوِإْن  اآلخر، ودفع الضرر عنه،
ْنيا َمْعُروفاً «  ُهما ِيف الدُّ   » . 2جاَهداَك َعلى َأْن ُتْشِرَك ِيب ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهما َوصاِحبـْ

  
  ما تقتضيه األخوة:  -8

خوة املسلم   املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره. حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخاه املسلم. املراد 
للمسلم توثق العالقة بينهما توثقا يستدعي احملبة واملودة والرفق والشفقة، واملالطفة واملؤانسة. والتعاون يف اخلري، مع صفاء 

ات اليت بعدها. فال ينتقص املسلم حقوق أخيه. وال خيذله إذا  القلوب، وبذل النصيحة وهذه األخوة تستدعي نفي الصف
عث للعداوة. ويكفي املسلم شرا ذلك االحتقار   دعاه لنصرته يف حق. وال يستصغره وحيتقره. فإن ذلك قاطع لألخوة، 

  الذي يقطع العالقات، ويثري العداوات.
  
  حرمة املسلم:  -9

  رضه.كل املسلم على املسلم حرام: دمه، وماله، وع
كلمة جامعة يف حمافظة املسلم على حقوق أخيه، وعدم تعديه عليها بغري حق فال حيل ملسلم أن يسفك ألخيه دما َوما كاَن  

، أو غشا يف املعاملة، وال يطعن يف أوصافه  3ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ « » ، وال يستلب له ماال، سرقة أو انتها
ئه وأجداده، أو من ميتون إليه بسبب فهو يصون موضع الكرامة منه،  وأخالقه، أو   آ

 __________  
  . 10) سورة احلجرات، اآلية:  1(
  . 15) سورة لقمان، اآلية: 2(
  . 92) سورة النساء، اآلية: 3(
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  ويرعى جانب العزة فيه. 
  

  موضع نظر الرب يف احلديث: - 10
ا موضع التقوى. حقيقة ليست قيمة املرء يف زيّه  إن هللا ال ينظر إىل الصور واألجساد ولكن ينظر إىل القلوب واألعمال أل

  احلسن وال يف صورته اجلميلة، وال يف جسمه الضخم. ولكن قيمته يف أعمال طيبة. 
تصلح صادرة عن قلوب خملصة، فمن صفا قلبه. وامتأل خبشية هللا وعظمته. وحمبة اخلري للناس، وصدرت منه أعمال صاحلة، 

ا دينه، فذلك الرجل يستحق نظر هللا ورعايته، ورمحته ومثوبته؛ وإن كان رث « » الثياب،  1ا نفسه، وأسرته وأمته، ويرفع 
لظاهر عن العناية   حنيف القوام، تقتحمه األبصار، فلنعلن بتطهري الباطن ولنسارع يف اخلريات، وحذار أن تشغلنا العناية 

  شور وترك اللباب. لباطن؛ فإن ذلك أخذ الق



  
ون  - 56 ملعاصي وا اهرة    ب: ا

انة أن يعمل   اهرين، وإّن من ا عن أيب هريرة قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «كّل أّميت معاىف إّال ا
لّليل عمال مثّ يصبح وقد سرته هللا، فيقول:  فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقد   ت يسرته ربّه ويصبح يكشف  الّرجل 

  » ] . 2سرت هللا عنه» . [رواه البخاري ومسلم « 
  

  اللغة:
املعافاة: سالمتك من أذى الناس وسالمتهم منك. ويقال: عاىف هللا العبد وأعفاه سّلمه من البال والعلل، واملعافاة مفاعلة  

ن تعفو ويعفى عنك، والعفو: التجاوز عن الذنب وترك العقا   » . 3ب عليه، وأصله: احملو والطمس «من العفو 
اهرة: اإلعالن واإلظهار. فهي مبعىن اجلهر. يقال: جهر وأجهر   واملعاىف: اسم املفعول من عافاه عفاء ومعافاة وعافية. وا

  وجاهر فاجلهار واإلجهار 
 __________  

  ) رث: الّرث: رديء املتاع. 1(
ب: سرت املؤ 2( ب:  6069من على نفسه () رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الزهد والرقائق، 

  ) . 7410النهي عن هتك اإلنسان سرت نفسه ( 
  ) الطمس: طمس الشيء: شّوهه أو حماه وأزاله.3(
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انة: اإلستهتار وعدم املباالة مبا يقول أو يقال له.  اهرة مبعىن واحد. وا   وا
لثة: اجلهار ويف  ومبا يفعل. يقال: جمن ميج نية: اإلجهار. ويف  انة. ويف  اهرة بدل ا ن جمو وجمانة وجمنا. ويف رواية، ا

رابعة: اإلهجار. يقال: أهجر يف منطقه يهجر إهجار إذا أفحش أو أكثر الكالم فيما ال ينبغي. واإلسم اهلجر، والبارحة:  
  والسرت:  أقرب ليلة مضت من وقت القول. وهي من برح مبعىن زال.

  الستارة أي ما يسرت به. 
  

  الشرح:
ا «    » حوهلا.2» ، بل أن نرتع « 1املعاصي محى هللا، حمرم علينا غشيا

 . ارا، سرا وجهارا وإن كان األثر خمتلفا، والعقاب متفاو لتسلم أجسام لنا وعقول، وأعراض ونفوس. والغشيان حمظور ليال و
م؛ املختفني  يف فسقهم، عندهم بقية من احلياء، إن مل يكن من هللا فإنه من الناس. فال زال  ذلك أن املسترتين يف عصيا

لديهم ضمري يؤنبهم، وواعظ نفسي ينصحهم، وإن كان مغلو على أمره، ومقهورا للشيطان، ولذلك استحوا من اإلعالن،  
سرارهم، مل م  يلفتوا غريهم إىل جرمهم، ومل حيرضوا النفوس   واختفوا عن األنظار، وإن كان هللا مبا يعملون حميطا. هذا إىل أ

بوا، وأصلحوا ما أفسدوا َوِإّينِ  بوا وأ م يف فسقهم. وإىل ذلك أن العفو عنهم من مأمول إذا  الغافلة بعملهم على االقتداء 
َب َوآَمَن َوَعِمَل صاِحلاً مثَُّ اْهَتدى « ر مل يكثر، والذنب عنهم مل يعرف. أما  » ، ألن الضرر مل ينتشر، واألث3لََغفَّاٌر ِلَمْن 



دون الفاحشة  م، املستهرتون بدينهم؛ الذين يشربون اخلمر على قارعة الطريق، وير اهرون بعصيا املعلنون لفسقهم، ا
لر علنا، ويلعبون امليسر يف النوادي. ويتجاهرون برتك الصالة ومنع الزكاة. ويغشون « » املطاعم  4جهارا ويتعاملون 

خذون الرشا أمام العيون أما أولئك فليسوا مبعافني، وليسوا من األذى  -واملقاهي يف رمضان على مرأى من الناس ومنظر؛ و
م يدل على متكن الشر من نفوسهم، وامتزاجه بلحومهم  ئلني. وكيف؛ وإعال بساملني، وال من الشر آمنني، وال من العفو 

م فقدوا خلق احلياء، و    » . فأولئك 5مات عندهم الوازع « ودمائهم، وأ
 __________  

ا. 1( ا: إتيا   ) غشيا
  ) نرتع: املراد ال نرتكبها وال حنوم حوهلا.2(
  . 82) سورة طه، اآلية:  3(
  ) يغشون: يدخلون. 4(
  ) الوازع: الضمري الزاجر والناهي واملعاتب.5(
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ُ َمَرضاً « يزيدهم هللا ضالال إىل ضالهلم، وفسقا إىل فسقهم؛ عقا َّ م ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم ا » . فـََلمَّا  1هلم على جماهر
ُ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقَني «  َّ ُْم َوا ُ قـُُلوَ َّ » ، فالتوبة منهم غري مأمولة، والنصيحة هلم غري مقبولة، فكيف  2زاُغوا َأزاَغ ا

لنصائح 3فح. وسنته ونظامه أن عفوه للتائبني، وصفحه عن الّنبّيني «يرجى هلم من هللا عفو، ويؤمل عنهم ص » ، وأن التأثر 
ت يزيدهم غيا إىل غيهم َوَأمَّا الَِّذيَن   الستهتار يف العصيان. أما من فقدوا االستعداد فقرع اآل ملن مل ميت فيهم االستعداد 

ُْم رِْجساً ِإَىل رِجْ  ْ » ، فكيف يكون هؤالء من املعافني، وإىل ذلك أن  4ِسِهْم َوماُتوا َوُهْم كاِفُروَن «ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َفزاَد
م يف إجرامهم، وسلوك سبيلهم، فيجيبهم ضعفاء اإلميان، واهنوا « ملعصية دعوة عملية لإلقتداء  م  » اإلرادة،  5جماهر

ا إىل يوم القيامة»   فيحملون من وزرهم، ويكتب هلم من فسقهم «ومن دعا إىل ضاللة كان عليه وزرها، ووزر من عمل 
لتوبة النصوح6« مهم  فكيف يتخلصون من أوزار من   - إن كان هلا يف نفوسهم موضع -» ، فإن أمكنهم التخلص من آ

  أضلوهم بغري علم؟ 
ون وا اهرة واإلعالن، أو من الفحش واإلهجار، أو من ا الستهتار، وعدم  وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن من ا

لّدين، وبرقابة اخلبري العليم؛ وبشعور املسلمني لليل، ويغشى فاحشة حتت سرتة البهيم.   -املباالة  أن يقرتف املرء جرما 
ظرة؛ وإن كانت عني هللا راعية، وأقالم الكتبة الكرام مقيدة. مث يصبح؛ ومل يقف   حيث النفوس عنه غافلة، واألبصار إليه 

لسوء.  على جرمه إال  إلجرام، وعن سريته  لسر، ويعلن عن نفسه  عالم الغيوب، وستار الذنوب فيهتك السرت، ويبوح 
الس م، ورجس الشيطان فيقول للناس إذا ما أصبح ومجعته ا   ويلطخ عرضه بدنس اآل

 __________  
  . 10) سورة البقرة، اآلية:  1(
  . 5) سورة الصف، اآلية: 2(
ب إىل 3( ب ولزم طاعته.) الّنبيني:    هللا: 
  . 125) سورة التوبة، اآلية: 4(



  ) واهنوا: ضعيفوا. 5(
ب: من سن سنة حسنة أو سيئة (6( ب: ما  6745) ورواه مسلم يف كتاب: العلم،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: العلم، 

ب: من سن سنة ) . رواه ابن ماجه يف2674جاء فيمن دعا إىل هدى فاتبع أو إىل ضاللة وقال: حسن صحيح (  املقدمة، 
  ) . 206حسنة أو سيئة (

)1/140 (  

  

ب اللهو واخلالعة: لقد فعلت الليلة املاضية كذا وكذا. فانتهكت عرضا، وشربت مخرا، ولعبت ميسرا.  1لندماء « » ، وأر
  وكانت ليلة ساهرة وصيدة طيبة ... إخل. 

رمة، وف علته املنكرة، ويذيع السوء عن شريكه أو شركته فيتأثر بروايته فينزع سرت هللا عنه، ويكشف للناس عن نفسه ا
م مرض، ويبغون ليلة كليلته، وسهرة كسهرته. هذا هو األمحق السفيه؛ وهذا هو املاجن « » األفني  2وقصته الذين يف قلو

طال وزورا.  » ؛ وهذا عدو نفسه؛ وهذا من شياطني اإلنس؛ الذين يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا؛ وي3« قص 
اهرين؛ فليس من املعافني أُولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبا َكَسُبوا َهلُْم َشراٌب ِمْن محَِيٍم، َوَعذاٌب   - حرموا الثواب - فهذا ال ريب من ا

  » .4أَلِيٌم ِمبا كانُوا َيْكُفُروَن «
ك والعصيان. وحذار حذار اإلجهار وا انة واإلهتار. فإن زللت فاسرت على نفسك؛ عسى هللا فالتزم أخي سواء السبيل، وإ

  أن يعفو عنك. إن تبت وأنبت، وعلى صراط احلق استقمت.
ى هللا عنها؛ فمن أمل بشيء منها فليسترت بسرت هللا »  5أخرجه احلاكم «  -ويف حديث ابن عمر: اجتنبوا هذه القاذورات اليت 

ك الزلل ويهديناا إىل أحسن العمل.ورواه مالك يف املوطأ من مرسل زيد بن أسلم. و   هللا يقينا وإ
  

  ب: التواضع والكرب - 57
هل اجلّنة: كّل ضعيف متضّعف» ، ويف   عن حارثة بن وهب اخلزاعي عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «أال أخربكم 

  رواية: «متضاعف» ، ويف أخرى: 
هل   الّنار: كّل عتل جّواظ  «مستضعف، لو أقسم على هللا ألبّره أال أخربكم 

 __________  
  ) ج ندمي: املصاحب على الشراب املسامر. 1(
  ) املاجن: جمن: قّل حياؤه ومل يبال مبا يصنع. 2(
  ) األفني: أفن الرجل: نقص عقله.3(
  . 70) سورة األنعام، اآلية: 4(
  ) . 244/  4) رواه احلاكم ( 5(
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  » ] . 1سائي وابن ماجة « مستكرب» . [رواه الشيخان والرتمذي والن
  

  اللغة:
الضعف: خالف القوة. ويكون يف النفس. ويف البدن. ويف احلال واملتضعف واملستضعف: من يستضعفه الناس. ويتجربون 

ثة حاله. أو لضعف جسمه واحنطاط قوته. واملتضعف واملتضاعف، املتواضع كأنه الذي يتكلف   عليه يف الدنيا لفقره ور
احللف. وبر هللا: قسمه وأبره صدقه فيه والعتل: الغليظ اجلايف خلقه. وكل شديد قوي تسميه العرب   الضعف. واإلقسام:

لشديد  عتال. مأخوذ من العتل وهو األخذ مبجامع الشيء وجره بقهره. ومنه العتال ملن حيمل األشياء الثقيلة. وفسر العتل: 
لف للفظ الشديد. و جلايف عن املوعظة. و احش اآلمث. وبغري ذلك، وكل معانيه تدور على الغلظ والقوة.  اخلصومة. و

جلموع:   واجلواظ: فسر 
لقصري البطن. لسمني: املختال يف مشيته و لفاجر. و للفظ الغليظ و   املنوع: و

  واملستكرب: الذي يرى نفسه أكرب من غريه مبا ليس فيه. فهو مدّع متكّلف.
  

  الشرح:
لضخامة وا لقلوب اليت حتملها،  2ملنة «الرجال ال تقاس  لزي والصورة، ولكن تقاس  لشكل والقوة وال  » ، وال 

واألعمال اليت تصدرها، واألخالق اليت تلبسها. فمن محل قلبا سليما وأصدر عمال نبيال، وختلق خلقا مجيال فذلك الرجل، 
لقوة، رث احلال، قليل املال، مشوه الصورة، حيمد هللا صنيعه، وجيزل من الصواب نصيبه، وإن كان ضعيف البنية، واهن ا

ليني، وثوبني خلقني، تقتحمه العيون وتزدريه النفوس، ويستضعفه األمحق  3أشعث أغرب، أسود أفحم، ذا طمرين «  «
اجلهول، ويتجرأ عليه ذو البأس والسلطة، واجلاه والقوة، ذلك هو الضعيف، املتضعف، واملسكني املستضعف ذلك هو  

» املتطامن. بل ذلك قوي النفس متني اخللق. صايف السريرة خالص العقيدة. لو أقسم على هللا 4واضع. واخلنوع « الّذل املت
  أن يهبه ماال أو علما. أو زوجا. أو ولدا. أو قوة. أو جاها ألبره يف قسمه، 

 __________  
ب: الكرب ( 1( ب: النار  ) . ورواه مسلم يف كتاب: 6071) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، 

ب: من ال يؤبه له (7116يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء (   ) . 4116) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الزهد، 
  ) املّنة: القوة. 2(
  ) طمرين: الطّمر: الثوب اخللق البايل. 3(
  ) اخلنوع: خنع إىل األمر: ذّل وخضع.4(
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وا حلفه، وأجابه إىل رغبته، لعلو مكانته عند هللا وقرب منزلته إليه وكرامته عليه َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُ  وصدقه يف
» ، أما من  2َدْوَس ُهْم ِفيها خاِلُدوَن «» ، أُولِئَك ُهُم اْلوارِثُوَن. الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفرْ 1ِيف اْألَْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َوَجنَْعَلُهُم اْلوارِِثَني «

» يف املخاصمة،  3محل قلبا لئيما، وأصدر ذميما، وختلق رذيال، فكان جايف الطبع، غليظ القلب، نفورا من املوعظة، لدودا «
، خمتاال مسينا، قصريا بطينا،4فظا « ما شرها جواظا وقحا، مجوعا منوعا، أكوال شرو متكربا على   » عنيدا، فاحشا أثيما، 



ت هللا تتلى وىل مستكرب، كأن مل يسمعها، يستنكف أن يكون  عبدا، وبوحدته مقرا،   اخللق، معرضا عن احلق، إذا مسع آ
»  5من كان كذلك فهو إىل هللا بغيض ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِيَن «  - ولرسوله متبعا، ويتعاىل مبا ال يعليه، ويستكرب مبا ليس فيه

تِنا َواْسَتْكَربُوا َعْنها ال تـُفَ مأو  ِ تَُّح َهلُْم  اه اجلحيم، ومسكنه السعري، وإن كان ضخما بدينا، وجبارا عنيدا ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا 
ِزي اْلُمْجرِِمَني. َهلُْم ِمْن َجَهنََّم  وََكذِلَك جنَْ  -ثقب اإلبرة  -َأْبواُب السَّماِء َوال َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اْجلََمُل ِيف َسمِّ اْخلِياطِ 

  » . 6ِمهاٌد. َوِمْن فـَْوِقِهْم َغواٍش وََكذِلَك َجنِْزي الظَّاِلِمَني «
م عباد هللا   فال تغرت أخي بقوتك. وتسّخرها يف التجرب على الضعفاء الذين حيملون نفوسا عظيمة. وقلو رحيمة. فإ

ََّ َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنوَن « املقربون. وجنده املخلصون ال يرد عليه   » . 7م دعاء، وال خييب هلم رجاء ِإنَّ ا
  

  ب: حرمة اخلصام واهلجر - 58
عن أيب أيوب األنصاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «ال حيّل لرجل أن جيهر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان.  

  ذا؛ وخريمهافيعرض هذا، ويعرض ه
 __________  

  . 5) سورة القصص، اآلية: 1(
  . 11،  10) سورة املؤمنون، اآليتان:  2(
  ) لدودا: لّد فالن: شدد خصومته.3(
  ) فظّا: اجلايف املسيء. 4(
  . 23) سورة النحل، اآلية:  5(
  . 41، 40) سورة األعراف، اآليتان:  6(
  .128) سورة النحل، اآلية:  7(
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ل    » ] . 1ّسالم» ، [رواه البخاري ومسلم « الذي يبدأ 
  

  اللغة:
  اهلجر: ضد الوصل، فاملراد به الرتك قوال أو فعال. وفسرها هنا برتك الشخص مكاملة اآلخر إذا تالقيا. 

  
  الشرح:

املؤمن ألخيه املؤمن ودود متودد، آلف متألف، حمب متحبب ال يعرف اهلجر والعداء، والنفور واخلصام، ألن ذلك يضعف  
نة، ويوجب الفرقة، وميزق الوحدة، من أجل هذا حّرم الرسول صلى هللا عليه وسلم على اإلنسان أن يهجر أخاه فوق  امل

مها، يلقى أحدمها اآلخر، فينأى عنه جبانبه، ويلوي اآلخر عنقه. ال ينبسان « » بكالم، وال يتبادالن  2ثالث ليال، معها أ
م، ذلك أن اهلجر أثر غضب ونفور،  السالم، وقد دل احلديث مبفهومه على حل اهل لناس، ورمحة  ، رفقا  جر ثال

ر الغضب أو   دأ  وللغضب ثورة وسلطان وحّدة، يصعب التغلب عليها أول األمر، فرخص للشخص يف ثالث، حىت 



نه الفساد أو ختمد، ويضعف أثره أو يذهب. أما ما زاد عليها فحرام ما مل يكن يف اهلجر مصلحة راجحة، فإذا خاف على دي 
خشي الضرر على نفسه أو دنياه من املكاملة جاز له اهلجر، ورب هجر مجيل خري من خمالطة مؤذية، ولذلك أمر هللا به يف  

ِيت َختاُفوَن ُنُشوزَُهنَّ َفِعُظوُهنَّ. َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإنْ  ُغوا   َأطَعْ ديب الزوجات يف قوله: َوالالَّ َنُكْم َفال تـَبـْ
لصرب واهلجر اجلميل يف قوله: َواْصِربْ َعلى ما يـَُقوُلوَن. َواْهُجْرُهْم  3َعَلْيِهنَّ َسِبيًال «  » ، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم 
يًال «  غري عذر، » ، وهجر صلى هللا عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه مخسني يوما ملا ختلفوا عن غزوة تبوك ب4َهْجرًا مجَِ

م، حىت ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أالملجأ من هللا إال إليه، وهجر  جرا وأمر أصحابه 
اجر مجاعة من الصحابة، ومدار البحث أنه إذا كان يف اهلجر مصلحة تفوق ضرره   صلى هللا عليه وسلم نساءه شهرا، و

  جاز، وإن زاد على ثالث. 
 __________  

ب: اهلجرة وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ال حيل لرجل ... » (1( ) .  6077) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
ب: حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي (   ) . 6478ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 

  ) ينبّسان: نبس: حتركت شفتان بشيء. 2(
  . 34) سورة النساء، اآلية: 3(
  . 10) سورة املزمل، اآلية: 4(
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لسالم، فله ثواب السبق، وكبح «  »  1وقد أفاد احلديث أن إمث اهلجر يزول بتبادل التحية، وأن خري املتهاجرين من يبدأ 
إلمث. 2مجاح « ء    » النفس، فإن مل يرد عليه اآلخر 

  ع احلال إىل ما كانت عليه قبل اخلصام. وقال اإلمام أمحد: ال يزول اهلجر مبجرد التحية بل ال بد من رجو 
ويف هذا الباب قصة لعائشة «مع ابن أختها عبد هللا بن الزبري استشكلها العلماء فنذكرها ملا فيها من األدب اجلم، ونعقبها  

  جلواب عنها. 
عائشة، أو ألحجرن عليها،  روى البخاري عن عائشة: أن عبد هللا بن الزبري قال يف بيع أو عطاء أعطته عائشة: وهللا لتنتهني 

فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا نعم، قالت: هو  علّي نذر أال أكلم ابن الزبري أبدا. فاستشفع ابن الزبري إليها حني طالت  
اهلجرة فقالت: ال. وهللا ال أشفع فيه أبدا. وال أحنث يف نذري. فلما طال ذاك على ابن الزبري كلم املسور بن خمرمة، وعبد 

ا ال حيل هلا أن الرمح ن بن األسود بن عبد يغوث، ومها من بين زهرة، وقال هلما: أنشدكما  ملا أدخلتماين على عائشة فإ
رديتها، حىت استأذ على عائشة. فقاال:   -هي خالته ومربيته - تنذر قطيعيت فأقبل به املسور وعبد الرمحن ومها مشتملني 

  أندخل؟السالم عليك ورمحة هللا وبركاته. 
قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم، وال تعلم أن معهما ابن الزبري فلما دخلوا دخل ابن الزبري  

ا، إال ما كلمته، وقبلت منه. ويقوالن إن  احلجاب، فاعتنق عائشة، وطفق يناشدها ويبكي وطفق املسور وعبد الرمحن يناشدا
ى عما قد علمت من اهلجر. وإنه ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، فلما أكثروا النيب صلى هللا عليه وسلم 

طفقت تذكرمها. وتبكي.   -والتحريج: التضييق -على عائشة من التذكرة والتذكري بفضل صلة الرحم العفو وكظم الغيظ
ا حىت كلمات ابن الزبري وأعتق ت يف نذرها ذلك أربعني رقبة، كانت تذكر نذرها وتقول: إين نذرت، والنذر شديد، فلم يزاال 



  » . 3بعد ذلك. فتبكي حىت تبل دموعها مخارها» «
 __________  

  ) كبح: كبح فال عن حاجته: رّده عنه. 1(
  ) مجاح: مجح الرجل: ركب هواه فال ميكن رّده. 2(
ب: اهلجرة وقول رسول هللا صلى هللا عليه3(   ) .6073وسلم: «ال حيل لرجل ... » ( ) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

)1/145 (  

  

  واالستشكال للقصة من جهتني:
  األوىل: أن نذرها من قبيل نذر املعصية وهو ال ينعقد. 

جر اهلجر احملرم واجلواب عن ذلك أن عائشة رأت أن ابن الزبري ارتكب مبا قال  والثانية: أنه ما كان ينبغي ألم املؤمنني أن 
» عليها. فإن فيه انتقاصا لقدرها، ونسبة هلا إىل ارتكاب ما ال جيوز من التبذير املوجب  1وله: ألحجرن «أمرا عظيما وهو ق

ا أم املؤمنني، وخالته أخت أمه، ومل يكن أحد   ملنعها من التصرف فيما رزقها هللا تعاىل، مع ما انضاف إىل ذلك من كو
ا رأت أن يف ذلك الذي وقع من ه نوع عقوق، والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما ال يستعظمه من  عندها يف منزلته. فكأ

ي صلى هللا عليه وسلم عن كالم كعب بن مالك وصاحبيه، عقوبة   الغريب، فرأت أن جمازاته على ذلك برتك مكاملته، كما 
لعظيم منزلتهم وازدراء هلم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغري عذر، ومل مينع من كالم من ختلف عنها من املنافقني مؤاخذة للثالثة 

ا رأت اهلجر من النوع املأذون فيه، فنذرته، وكّفرت عنه  2« م. فعلى هذا حيمل ما صدر من عائشة، وأ ملنافقني حلقار  «
  ملا مل تف به مبكاملتها ابن الزبري.

ا، وانظر حرص ها على الوفاء بنذرها، وانظر هذا األدب العايل من الصحابة مع أم املؤمنني وكيف كان حرصهم على مرضا
ا كفارة عن نذرها، مث ما برحت تبكي بعد ذلك بكاء شديدا   ربعني رقبة حرر ا وكيف سخت نفسها  وكيف بكت ملا فا

  على نذرها؛ أن مل تف به! هكذا يكون احلرص على شرائع الّدين واحرتام أمهات املؤمنني. 
  

  ب: الصدق والكذب وأثرمها - 59
لّصدق، فإّن الّصدق يهدي إىل الّرب، وإّن الّرب يهدي  عن عبد هللا بن مس عود عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «عليكم 

كم والكذب، فإّن الكذب  ّ   إىل اجلّنة، وما يزال الّرجل يصدق، ويتحّرى الّصدق حّىت يكتب عند هللا صّديقا، وإ
 __________  

  ) ألحجرن: حّجر الشيء ضيقه.1(
  دراه: حّقره وعابه.) ازدراء: از 2(
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  . « يهدي إىل الفجور، وإّن الفجور يهدي إىل الّنار، وما يزال الّرجل يكذب، ويتحّرى الكذب حّىت يكتب عند هللا كّذا
  » ] . 1[رواه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي « 

  
  اللغة:

ول، ماضيا كان أو مستقبال، وعدا كان أو غريه، وال قال الراغب يف كتابه (مفردات القرآن) : أصل الصدق والكذب يف الق
ن يف غريه كاإلستفهام والطلب، والصدق: مطابقة القول الضمري واملخرب عنه.   لقصد األول إال يف اخلرب، وقد يكو ن  يكو

، أو مرتددا بينهما على اعتبارين، كقول املنافق2فإن اخنرم « : حممد رسول هللا » شرط مل يكن صدقا. بل إما أن يكون كذ
  فإنه يصح أن يقال. صدق لكون املخرب عنه كذلك. ويصح أن يقال: كذب ملخالفة قوله لضمريه. والصديق: 

من كثر منه الصدق. وقد يستعمل الصدق والكذب يف كل ما حيق يف االعتقاد وحيصل حنو: صدق ظين. ويف الفعل حنو  
  » ، هذا ما قال الراغب.3«صدق يف القتال. ومنه: َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤ 

  
  وقال اجلمهور:

  الصدق: ما طابق الواقع. والكذب: ما خالفه وقال آخرون:
الصدق ما طابق االعتقاد والكذب ما خالفه. واهلداية: الداللة املوصلة إىل املطلوب. والرب: التوسع يف فعل اخلري، وهو اسم 

واجلنة يف األصل: املرة من جنه جينه إذا سرته، وتطلق على احلديقة  جامع للخريات كلها. ويطلق على العمل اخلالص الدائم.
نة ويطلق   ا جتن ما حتتها، وتسرته بظلها، وحتري الشيء: تعمده وقصده. والفجور: شق سرت الّد ذات النخل والشجر أل

  على امليل إىل الفساد. 
  واسع. وعلى اإلنبعاث يف املعاصي وهو اسم جامع للشر. وأصل الفجر الشق ال

  
  الشرح:

  الصدق فضيلة الفضائل. وأنس اخلالئق يقوم عليه نظام االجتماع
 __________  

ََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ 1( ب: قول هللا تعاىل:  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا ) .  6094 () رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
) . ورواه أبو داود يف كتاب:  6582ب: قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة، 

ب: يف التشديد يف الكذب ( ب: ما جاء يف الصدق والكذب  4989األدب،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
)1971 . (  
  ) اخنرم: نقص.2(
  . 105) سورة الصافات، اآلية:  3(
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السري احلميد، وإنه ليعلي صاحبه عند الناس مجيعا فيجعله موضع ثقتهم، مرغوب احلديث عندهم،  وترتيب األمور، وسريها 
م، هلذا أمر به الرسول صلى هللا عليه وسلم كما أمر  حمبو إليهم، حمرتم الكلمة عند حكامهم، مقبول الشهادة عند قضا



ََّ وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقَني «القرآن يف قوله:  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا  » ، وأشاد مبكانته يف حديثه عن إبراهيم وإسحاق  1ا
» ، ومدح به إمساعيل يف قوله: َواذُْكْر ِيف اْلِكتاِب  2ويعقوب إذ يقول: َوَوَهْبنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتنا َوَجَعْلنا َهلُْم ِلساَن ِصْدٍق َعِليا « 

يقاً نَِبيا.  3اِدَق اْلَوْعِد وَكاَن َرُسوًال نَِبيا « ِإْمساِعيَل ِإنَُّه كاَن ص » ، وإدريس يف قوله: َواذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه كاَن ِصدِّ
ً َعِليا «    » . 4َورَفـَْعناُه َمكا

احلقيقة، أو وفقهما   والصدق يكون يف القول ويف العقيدة، ويف العمل. فالصدق يف القول أن يكون مطابقا لضمريه، أو وفق
  معا، وهذا يدعوك إىل التثبت يف احلديث، والتحري قبله. وأال تقول بغري علم فإذا حّدثت عن املاضي فقل احلق. 

وإذا حّدثت مبا نويته فاجعل حديثك طبق نيتك. وإذا وعدت فاجعل نية الوفاء قرينة العزم. وال تستفهم عن أمر وأنت به  
لسامعني حلاج ة يف نفسك وال تطلب من خادمك طلبا وقد أشرت إليه بعدم اإلجابة؛ أو نبهته إىل ذلك من  عليم لتغرر 

  قبل.
والصدق يف العقيدة أن تكون طبق األصل يف الوجود. ففي الوجود إله واحد فّعال؛ حيكم ما يريد؛ ويبدىء ويعيد؛ فال تعتقد  

 عليه وسلم، فاعتقد رسالته، ويف الوجود ظلم أمة أو  » وشريكا ويف الوجود حممد رسول هللا صلى هللا5له يف ذلك ندا «
عدالتها فاعتقد ما شهد به الوجود؛ وهكذا. والصدق يف العقيدة يستدعي أوال حبثها؛ وطلب الدليل عليها من احلسيات أو 

؛  العقليات، ونفي الشبهات عنها. والصدق يف الفعل أن يكون مظهره يف اخلارج طبق صورته يف النفس، فيكون خا لصا 
ء، وال تريد الوصول به إىل غرض دينء، كالذي يزور عظيما؛ مظهرا توّدده إليه،   تبغي به املصلحة؛ ال يشوبه نفاق وال ر

وحمبته له، وهو يريد من وراء ذلك منفعة شخصية. وكالذي جياهد مداراة وجماراة؛ أو طمعا يف مركز أو جاه. فكل ما تقدم  
  يشمله عنوان

 __________  
  . 119سورة التوبة، اآلية:  ) 1(
  . 50) سورة مرمي، اآلية:  2(
  . 54) سورة مرمي، اآلية:  3(
  . 57،  56) سورة مرمي، اآليتان:  4(
  ) ّندا: الند: املثل والنظري.5(
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ئل، الصدق، وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أنه يهدي إىل الرب، ويرشد إىل التوسع يف اخلري، ذلك أنه منبت الفضا
. والتصديق برسله ووحيه. إال شعبة من الصدق؛ فالصادق موفق   ا. وهل اإلميان  ا، ومتفرع غصو وجذع شجر

  - » ، والرب طريق اجلنة، بل مفتاحها الذي ال تفتح بغريه: ِإنَّ اْألَْبراَر لَِفي نَِعيٍم. َعَلى اْألَراِئكِ 1للخريات، مقيم للمربات «
َخمُْتوٍم. ِختاُمُه ِمْسٌك   -شراب خالص -ُيْسَقْوَن ِمْن رَِحيقٍ  -جه ورونقه - ْعِرُف ِيف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيمِ يـَْنُظُروَن. تَـ  -األسرة

ْليَـَتناَفِس اْلُمَتناِفُسوَن «   » . 2َوِيف ذِلَك فـَ
تربية اخللق وتكوينه.  وقد بني لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث مسألة من أهم مسائل األخالق وهي طريقة 

يد، ويعمله املرة   وتقويته يف النفس وتثبيته. وجعله يف صف الطبائع. ذلك أن يتحرى اإلنسان القول اجلميل. أو الصنع ا
بع  بعد املرة، والرابعة تلو الثالثة، والسادسة بعد اخلامسة، حىت يؤثر يف نفسه أثرا، ويتخذ منها جمرى، يزداد تعمقا كلما 



فإذا بذلك األثر اخللق والفضيلة، اليت تصدر عنها األعمال الطيبة بسهولة، فمن رغب أن يكون الصدق شيمته   العمل.
لصدق خلقه، وإذا به الصّديق. ومن  3« » وخلقه، وديدنه وطبعه، فليتحر الصدق يف أقواله وأعماله. وليتابع ذلك، فإذا 

»  6» الشدائد كلما دعته، وليناضل اخلطوب «5فليخض غمار « » ،4رغب أن يكون الشجاع املقدام، والبطل املغوار « 
لشجاعة خلقه. ومن أراد نفسه على الكرم فليبذل من ماله كلما أهاب به داعي اإلحسان فإذا به   كلما دامهته، فإذا 

  اجلواد الكرمي.
ني. وإعالن ذلك يف املأل  ومعىن كتابة هللا من حتري الصدق وتعوده صديقا ضبط ذلك يف سجله وحسابه يف زمرة الصديق

  األعلى. فرحا به. ورفعا لذكره والوحي إىل قلوب العباد بذلك ليحرتموه وجيلوه. ويوّقروه ويكربوه.
 __________  

ر. 1(   ) للمربات: بّر فالن ربه: توسع يف طاعته فهو 
ت:  2(   . 26 - 22) سورة املطففني، اآل
  ) مشيته: الّشمية: اخللق ج شيم.3(
  : من الرجال: املقاتل الكثري الغارات على أعدائه.) املغوار4(
  ) غمار: ج الغمرة: الشدة. 5(
  ) اخلطوب: ج اخلطب: األمر الشديد يكثر فيه التخاطب. 6(
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تمع، وخيتل سري األمور، ويسقط خدنه  1وكما أن الصدق أّس الفضائل فإن الكذب أّس الرذائل، به يتصدع « » بنيان ا
، ال يصدقونه يف قول وال يثقون به يف عمل. وال حيبون له جملسا. أحاديثه منبوذة، وشهادته مردودة لذلك  » من العيون2«

ت. املقّبحة للكذب، املنّفرة منه:   ى عنه الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويف القرآن كثري من اآل
لعذاب الشديد َوال تـَُقوُلوا ِلما َتِصُف أَْلِسنَـُتكُ  َِّ اْلَكِذَب ِإنَّ  املتوعدة عليه  ُم اْلَكِذَب هذا َحالٌل َوهذا َحراٌم لِتَـْفَرتُوا َعَلى ا

َِّ اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحوَن. َمتاٌع َقِليٌل َوَهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم «  ِت  3الَِّذيَن يـَْفَرتُوَن َعَلى ا ِ ا يـَْفَرتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن  » . ِإمنَّ
 َِّ » ، والكذب إمنا جيري جمرى الصدق. فيكون يف القول، والعقيدة، والعمل فقول ما ال يطابق 4َوأُولِئَك ُهُم اْلكاِذبُوَن « ا

  الضمري أو الواقع أو مها معا، أو ال يوافق النية كذب. 
ء يف األعمال وإلباسها لباسا غري لباسها النفسي كذب.  وقد بني الرسول صلى هللا وإعتقاد ما ال يساير الوجود كذب، والر

  عليه وسلم أن الكذب يهدي إىل الفجور، ويبعث إىل الشر. 
نة، فإذا بصاحبه مرتطم « » ، وهل الشرك واختاذ الند الذي هو أكرب  6» يف املعاصي: متهالك عليها «5ويهتك سرت الد

يف املعاملة، ونية اإلخالف يف  جرمية إال كذب، وهل النفاق الذي هو شر من الكفر الصريح إال كذب، وكذلك الغش 
املواعيد واملراآة يف األعمال كلها من ضروب الكذب، وبني صلى هللا عليه وسلم أن الفجور يهدي إىل النار، ويرمي بصاحبه  

يِن « ا يـَْوَم الدِّ ريها وتعودها تتكون  » ، وكما أن األعمال احلميدة. بتح7إىل الدرك األسفل َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم. َيْصَلْوَ
ا كونت يف نفسه   األخالق العالية، اليت هي مصدر اخلريات، كذلك األعمال السيئة إذا حتراها اإلنسان وتعودها. وضري 

م. فمن مسح لنفسه بكذبة مرة.    األخالق السيئة. اليت هي مصدر الشرور واآل
خرى. وعززها بثالثة. فرابعة. وهكذا أصبح الكذب خلق ا له، وصار الكذاب املهني. فلتجنبها نفسك وإال تصبح  وأتبعها 



  خلقك أو طبعك، دع احملارم، وإن 
 __________  

  ) يتصدّع: تصدّع القوم: تفرقوا.1(
  ) خدنه: اخلدن: الصديق. 2(
  . 117،  116) سورة النحل، اآليتان:  3(
  .105) سورة النحل، اآلية:  4(
  ) مرتطم يف املعاصي: واقع يف املعاصي. 5(
  الك عليها: شديد احلرص عليها. ) 6(
  . 15، 14) سورة االنفطار، اآليتان:  7(
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متعود الكذب كذا تدوين  -وقعت يف شيء منها فبادر إىل التوبة، وحذار العودة والتكرار، فتكون من اهلالكني، وكتابة هللا
به يف املأل األعلى، وإهلام النفوس أن متجه   ذلك يف صحيفته السوداء، وحسبانه من حزب الكاذبني املنافقني، والتشهري

  » ، فإذا به بني الناس الطريد املهني، الكريه البغيض. 2» ومتقته « 1وحتتقره، وتزدريه « 
ج الصدق لتكون الصديق ذا املكانة العالية بني الناس، والدرجة الرفيعة عند هللا، وال تغش الكذب حىت ال   فالتزم أخي 

  والكذاب املهني واجعل صحيفتك بيضاء نقية، ومكانتك يف املقربني علّية. تكون الفاجر األثيم، 
  

  ب: ضبط النفس  - 60
لّصرعة، إّمنا الّشديد اّلذي ميلك   عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ليس الّشديد 

  » ] . 3نفسه عند الغضب» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود «
  

  اللغة:
  الصرعة: املبالغ يف الصراع الذي ال يغلب، فهو صيغة مبالغة من الصرع؛ وهو الطرح على األرض.

  
  الشرح:

بني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف احلديث أن الشديد ليس الذي يصرع الناس وال يصرعونه، ويطرحهم على األرض وال  
ان الغضب، فيقهرها حبلمه، ويصرعها بثباته، وال ميكنها من أن  يطرحونه، وإمنا الشديد حقا الذي ميلك نفسه عند ثور 

تسرتسل مع تيار الغضب، فتشتم وتسب، وتضرب وتقتل، وخترج عن سنن االعتدال يف أقواهلا وأفعاهلا، تلبية لداعي االنتقام 
لسوء ش ر حفيظتها، وإمنا كان الشديد حبق من ملك نفسه عند الغضب ألن النفس األمارة  ر خصوم اإلنسان،  ممن أ

ا   وأعدى أعدائه أل
 __________  

  ) تزدريه: حتّقره وتعيبه. 1(



  ) متقته: تبغضه أشد البغض.2(
ب: احلذر من الغضب (3( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة واآلداب،  6114) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

ب: من كظم غيظا () . ورواه أ6586ب: فضل من ميلك نفسه عند الغضب ... ( ) 4779بو داود يف كتاب، األدب 
  بنحوه. 
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سا من الصرعة.1تدفع به إىل املعاطب «   » . فإذا ملك زمامها ومل متلكه: قهر أقوى خصومه. فكان أشد 
ر امحر منه  الوجه والعينان،  واعلم أن الغضب غريزة يف اإلنسان كامنة يثريها اعتداء على حق. أو انتهاك حلرمة. وهو إذا 

  » لثوران الدم، واملرء إذا جاراه، فاندفع يف االنتقام أراده. فالواجب جماهدة النفس يف هذه احلال. 2وانتفخت األوداج «
سا.  ا فذلك اجلندي الباسل الذي صرع أشد أعدائه    ومنعها مما أرادت فإن ظفر 

ا   ا العظماء. ومكن    دهم القادة والزعماء.وضبط النفس هو الفضيلة اليت عال 
وهي أس اإلحسان يف الفكرة، ووزن األقوال مبيزان احلكمة. وصدور األعمال وفق املصلحة، وهي جتعل صاحبها الثبت  

ا لتحمي اإلنسان من الطيش والنزق  5» الرصني «4» . القرم « 3الرزين « » ذا النفس املطمئنة. واألخالق اهلادئة. وإ
  و إىل احرتامه وإجالله. وتوقريه وإكباره فاملك زمام نفسك عند الغضب تكن أشجع الناس.» والفرق. وتدع6واهللع «

  
  ب: احلياء وأثره  - 61

يت إّال خبري» .    عن عمران بن حصني قال: قال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: «احلياء ال 
  » وأمحد] . 7[رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

معىن احلياء: فقيل: هو خلق يبعث على فعل احلسن. وترك القبيح. وقيل: هو انقباض   اختلفت العبارة يف اإلعراب عن
  النفس خشية ارتكاب ما يكره، 

 __________  
  ) املعاطب: اهلالك. 1(
  ) األوداج: ج الودج وهو الوداج: عرق يف العنق، وهو الذي يقطعه الذابح فال تبقى معه حياة. 2(
  ) الرزين: احلليم الوقود. 3(
  قرم من الرجال: السيد املعظم واملكّرم.) ال4(
  ) الّرصني: رصن رصانة: ثبت واستحكم.5(
  ) اهللع: اجلزع الشديد. 6(
ب: احلياء (7( ب: بيان عدد شعب اإلميان 6117) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ها وفضيلة احلياء وكونه من اإلميان    ) . 155( وأفضلها وأد
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وقيل: خوف الذم بنسبة الشر إليه، وقال الزخمشري: هو تغري وانكسار يعرتي اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويذم،  
  واشتقاقه من احلياة يقال حي الرجل كما يقال:

لبطن؛  النساء وهو عرق، واحلشى وهو ما دون احلجاب مما يف ا -نسي وحشي وشظي الفرس إذا اعتّلت هذه األعضاء
لذراع أو عصب صغار فيه لركبة أو  ر والتغري  جعل احلي ملا يعرتيه من االنكسا -والشظى وهو عظم مستدق الزق 

متنكس القوة، منتقص احلياة كما يقال: هلك فالن حياء من كذا، ومات حياء، ورأيت اهلالل يف وجهه من شدة احلياء،  
  وذاب حياء ومجد يف مكانه خجال.

وقال الراغب: احلياء انقباض النفس عن القبيح وهو من خصائص اإلنسان لريتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي. فال يكون  
، وهو مركب من جنب وعفة فلذلك ال يكون املستحيي فاسقا. وقلما يكون الشجاع مستحيا. وقد يكون ملطلق  كالبهيمة

  االنقباض كما يف بعض الصبيان. اه. 
  

  الشرح:
طنيا. حيول بني املرء والقبائح أو مينعه من عمل ما يعاب به ويذم. أو ينقد عليه ويعنف   -إذا كان احلياء تغريا نفسيا، وخلقا 

  ن ال شك خلقا حممودا. كا
» أو يسبه شخص فيمنعه احلياء من مقابلة 1ال ينتج إال خريا. فالذي مير خبياله فعل الفاحشة. فيمنعه حياؤه من اجرتاحها « 

السيئة مبثلها، أو يسأله سائل، فيحول حياؤه دون حرمانه، أو تقابله فتاة مجيلة فيغض احلياء بصره. أو يستربئه مدين معسر 
فيأىب عليه حياؤه إال اإلبراء. أو يضمه جملس، فيمسك احلياء بلسانه عن الكالم فيما ال يعنيه، أو اخلوض فيما ال  من دينه، 

ر احلسنة. واألعمال الطيبة ذو خلق حممود. ويف حديث عبد هللا بن عمر عند   جييده والذي يكون للحياء يف نفسه هذه اآل
ر على رجل من األنصار وهو يعظ أخاه يف احلياء فقال رسول هللا صلى هللا عليه البخاري: «أن النيب صلى هللا عليه وسلم م

شئا عن الشعور برقابة هللا. وعظم حقه عليه.  2وسلم: «دعه، فإن احلياء من اإلميان» « » ، وأعلى درجات احلياء ما كان 
  فإن هذا يقيم املرء على صراط احلق. ال يلتوي عنه مينة أو يسرة. 

  د هللا بن مسعود عند الرتمذي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «استحيوا من هللا ويف حديث عب
 __________  

ا. 1(   ) اجرتاحها: ارتكا
ب: احلياء (2(   ) .6118) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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، قال: «ليس ذلك.    حق احلياء» ، قلنا: إ نستحي من هللا  رسول هللا، واحلمد 
والبطن وما حوى، وتذكر املوت   -كالسمع والبصر واللسان  -لكن االستحياء من هللا حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعىو 

ا حىت تشغله عن الواجبات - والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة احلياة الدنيا وآثر اآلخرة على األوىل، فمن فعل  - مل يفتنت 



نة، وقد يتولد  ذلك فقد استحيا من هللا حق احلياء»  ، وعن بعض السلف. رأيت املعاصي مذلة فرتكتها مروءة. فصارت د
  احلياء من هللا تعاىل من التقلب يف نعمه.

ا على معصية.   فيستحي العاقل أو يستعني 
يه عن ذنبه، وال عدم مطالبتك حبق أنت يف حاجة إليه. و  ال  وليس من أثر احلياء قعودك عن مواجهة من يرتكب إمثا، و

تركك السؤال ألستاذك عن مسألة خفيت عليك، أو ترى فيها غري ما يرى، خجال منه أو من إخوانك أو خشية أن تكون  
حلق والصواب عليم كل ذلك وأشباهه   خمطئا يف رأيك، وال تركك القول يف جملس رفع الباطل فيه أو اخلطأ رأسه. وأنت 

ز واملهانة، واجلنب واحلقارة، وإطالق احلياء عليه للشبه بينه وبني احلياء  ليس من أثر احلياء احملمود؛ إمنا ذلك أثر العج
  احلقيقي.

طال، وال  1ولقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم أشد حياء من الكرب يف خدرها « » ، وما ترك النهي عن املنكر، وال أقر 
مينعهن احلياء أن يسألن عن أمر دينهن، وأن   سكت على خطأ، ويف الصحيح عن عائشة قالت: رحم هللا نساء األنصار، مل

ا قالت: جاءت أم سليم إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت:    يتفقهن يف الدين. وروى البخاري عن أم سلمة أ
  » . 2رسول هللا إن هللا ال يستحي من احلق؛ فهل على املرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: «نعم إذا رأت املاء» « 

ضا عن أنس قال: «جاءت امرأة إيل النيب صلى هللا عليه وسلم تعرض عليه نفسها؛ فقالت: هل لك حاجة ّيف؟  وروي أي
(تريد الزواج به) فقالت ابنته: ما أقل حياءها فقال: «هي خري منك. عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نفسها»  

»3 . «  
 __________  

  ) .6119ب: احلياء () رواه البخاري يف كتاب: األدب، 1(
ب: ما ال يستحيا من احلق للتفقه يف الدين ( 2(   ) . 6121) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
ب: ما ال يستحيا من احلق للتفقه يف الدين ( 3(   ) . 6123) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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  ب: مفاسد من حرموا احلياء - 62
 صلى هللا عليه وسلم: «إّن ممّا أدرك الّناس من كالم الّنبّوة األوىل: إذا مل تستح فاصنع ما عن أيب مسعود قال: قال رسول هللا

  » ] . 1شئت» . [رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه «
  

  اللغة:
حيا مبعىن  النبوة: سفارة بني هللا وبني ذوي العقول من عباده إلزاحة علتهم يف أمر معادهم ومعاشهم. وحيي، واستحي واست

  واحد، واألخري أعلى وأكثر وقد قدمنا يف احلديث السابق شرح احلياء. 
  

  الشرح:
حلق، فكان 2من يوم أن خلق هللا اإلنسان وجّد النزاع « » بني بنيه بعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب 

» واألجيال، ومن  3ناس مسري األمثال، فبقي على ممر احلقوب «فيه احلكم البالغة، والنصائح القّيمة، وكان منها ما سار يف ال



ذلك «إذا مل تستح فاصنع ما شئت» ، أي إذا مل يكن لدى املرء حياء حيول بينه وبني الشرور، وجينبه غشيان الزور، فليفعل 
طل، طيب أو خبيث، معروف أو منكر جيّر إليه الذم واملالم، و  العيب والعار، أم ال جير، ما بدا له من خري أو شر، حق أو 

فإن هللا تعاىل حمص عليه ما يصنع، مقيد ما يعمل، وسيجزيه اجلزاء العادل على ما كسبت يداه، فاألمر يف العبارة للتوبيخ  
ن احلياء هو الذي حيول بني املرء ومواقعة السوء «  » . وأن من حرمه هوى يف بؤرة الفساد ال  4والتهديد، وفيه إشعار 

حة، وأن معىن العبارة: إذا كنت يف  حمالة، حىت رتكاب كل ضاللة، ومقارفة كل سيئة، وقيل: إن األمر هنا لإل  كأنه مأمور 
نك فيه على سنن الصواب فاصنع ما بدا لك. ال حرج فيه عليك، واملعىن األول هو   فعلك آمنا من أن تستحي منه جلر

  املتبادر إىل الفهم. 
 __________  

ب: إذا مل تستحي فاصنع ما شئت ( ) رواه البخاري1( ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب،  6120يف كتاب: األدب، 
ب: احلياء ( 4797ب: يف احلياء (    ) . 4183) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الزهد، 

  ) جد النزاع: عظم. 2(
  ) احلقوب: مجع حقبة، مدة غري حمددة. 3(
  افه.) مواقعة السوء: االقرتاب منه واقرت 4(
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نرى يف هذا العامل شرارا لئاما، وفسقة فجارا، يعتدون على احلرمات، فيسفكون الدماء، ويسلبون األموال، ويهتكون  
م قوارع الناصحني، وعظات املخلصني، وكأن مل تكن قارعة، وكأن مل  ، تقرع آذا األعراض ال يقدسون حقا، وال حيرتمون رأ

م جيرتحون «يسمعوا عظة. يف سبيل احمل » كل فاحشة، ويقرتفون كل مظلمة، وختنق 1افظة على جاههم، وبقاء سلطا
ت وتصدع اجلماعات، مث يعجب صوايف النفوس، وطهرة القلوب: كيف ال ترعوي هذه عن غيها؟ أليس هلا قلب؟   احلر

قهوا هذه احلكمة البالغة لعرفوا السبب،  أليس فيها عاطفة؟ أليس فيها من اإلنسانية بقية؟ ولو مسعوا هذه الكلمة اخلالدة. وف
م فقدوا خلق احلياء، فصنعوا ما شاؤا. واقرتفوا ما أرادوا وإن كان يف ذلك هالك العباد وخراب   وبطل العجب. ذلك أ

ُ َفما لَُه ِمْن هاٍد «  َّ   » . 2البالد َوَمْن ُيْضِلِل ا
  

  ب: حذر املؤمن  - 63
 صلى هللا عليه وسلم قال: «ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مّرتني» . [رواه الشيخان  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب

  » ] . 3وأبو داود وابن ماجه «
  

  اللغة:
  اللدغ: ما يكون من ذوات السموم. واللدغ: ما يكون من النار. 

  
  الشرح:

ره وعياله، فمّن عليه النيب صلى هللا  سبب احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم أسر أ عزة الشاعر يوم بدر، فذكر له فق 



عليه وسلم وأطلقه بغري فداء، وعاهده أال حيرض عليه وال يهجوه، فلحق بقومه، مث رجع إىل التحريض واهلجاء مث أسر يوم  
  أحد، فسأله املن. فقال: 

  حر مرتني» . ال. متسح عارضيك مبكة تقول: «سخرت مبحمد مرتني» ؟ وأمر به فقتل وقال: «ال يلدغ املؤمن من ج
 __________  

  ) جيرتحون: يرتكبون.1(
  . 33) سورة الرعد، اآلية:  2(
ب: ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني (3( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الزهد  6133) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 

ب: ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني ( ب: يف احلذر من الناس  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 7423والرقائق، 
ب: العزلة ( 4862(   ) . 3982) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الفنت، 
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واحلديث ورد بصيغة اخلرب (برفع يلدغ) وبصيغة النهي (بكسر يلدغ) ، فعلى األول هو إخبار يف معىن األمر أي ليكن املؤمن 
حية الغافلة. في  لدغ مرة بعد أخرى يف أمر الّدين أو الدنيا. أو هو إخبار عن شأن  حازما حذرا. كيسا فطنا ال يؤتى من 

املؤمن الكامل الذي أوقفته جتاربه على غوامض األمور. وأنه دائما يعترب يف املستقبل حبوادث املاضي؛ وأما املؤمن املغافل  
ي فمعناه ما قال شارح املشكاة: إنه صلى هللا عليه و 1« سلم ملا رأى من نفسه الزكية الكرمية  » فقد يلدغ مرارا؛ وعلى أنه 

اه عن االخنداع، وكأنه قال له: ليس من شيمة  امليل إىل احللم والعفو عن أيب عزة جّرد منها مؤمنا كامال؛ حازما ذا شهامة، و
، ويذب عن دينه أن ينخدع من مثل هذا الغادر املتمرد مرة بعد أخرى. فانته عن حدي ث  املؤمن احلازم الذي يغضب 

ىب احللم والعفو؛ ومن أوصافه صلى هللا  احللم؛ وامض لشأنك يف االنتقام منه واالنتصار من عدو هللا: فإن مقام الغضب  
عليه وسلم أنه كان ال ينتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة هللا؛ فينتقم هلا؛ وقد ظهر من هذا أن احللم مطلقا غري حممود كما أن 

  » كذلك. 2احلرد «
لتحلم مندوب إليه ولكن مع املؤمنني، وأما األعداء فلهم الغلظة، أال ترى قوله تعاىل يف وصف الصحابة: َأِشدَّاُء َعَلى فمقام ا

نَـُهْم «   » . 3اْلُكفَّاِر ُرَمحاُء بـَيـْ
ذا أن اإلميان ال يتفق والغافلة، بل يقتضي احلذر واحليطة «    » . 4ولعلك عرفت 

ملاضي، وال يستفيدون من التجارب مل يكمل اإلميان بعد يف نفوسهم. وإن   وأن أولئك الذين يضحك عليهم، وال يتعظون 
كانوا قائمني برسوم العبادة. فاملؤمن كيس حذر، من خلقه االعتبار بكل بالء. ولعّل مستمد هذا احلديث من القرآن قوله  

ُتُكْم  » ، وقوله تعاىل يف وصف املنافقني َأَوال  5َعلى َأِخيِه ِمْن قـَْبُل « تعاىل حكاية عن يعقوب َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإالَّ َكما َأِمنـْ
ُْم يـُْفتَـُنوَن ِيف ُكلِّ عاٍم َمرًَّة َأْو َمرََّتْنيِ مثَُّ ال يـَُتوبُوَن َوال ُهْم َيذَّكَُّروَن « َّ   » . 6يـََرْوَن َأ

 __________  
  ) أي من ال فطنة له. 1(
  س.) احلرد: االعتزال والتنحي عن النا2(
  . 29) سورة الفتح، اآلية:  3(
  ) احليطة: االحتياط. 4(



  . 64) سورة يوسف، اآلية:  5(
  . 126) سورة التوبة، اآلية: 6(
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لغادر  - 64   ب: التشهري 
  عن عبد هللا بن عمر عن النّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «إّن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فالن ابن

  » ] . 1فالن» . [رواه الشيخان « 
  

  اللغة:
لشيء وتركه. ويقال: لرتك العهد وعدم الوفاء به.   الغدر: اإلخالل 

  واللواء: العلم والراية. وال ميسكها إال صاحب اجليش. 
  

  الشرح:
ْلُعُقوِد « ِ ْلَعْهدِ 2قال تعاىل  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا  ِ َِّ 3 ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤًال «» ، وقال: َوَأْوُفوا  » ، وقال: َوَأْوُفوا ِبَعْهِد ا

ََّ يَـ  ََّ َعَلْيُكْم َكِفيًال ِإنَّ ا ُقُضوا اْألَْمياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها َوَقْد َجَعْلُتُم ا   » . 4ْعَلُم ما تـَْفَعُلوَن «ِإذا عاَهْدُمتْ َوال تـَنـْ
ليس الغدر من شيمته ألنه خيل بنظام احلياة، ويفسد على املرء تدبريه ملصلحته؛ وهو  املؤمن صادق القول، ويف العهد، 

  » من الكذب. والكذب رأس النفاق. وإضرار مبن عاهده. وال ضرر وال ضرار. 5ضرب «
 كله  وقد بّني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن الغادر يشهر به على رؤوس األشهاد يوم القيامة حيث العامل

» عليه  6جمتمع، فينصب له لواء، ويرفع له علم يف املوقف حبيث تراه العيون. ويقال: هذه غدرة فالن بن فالن؛ تشنيعا « 
رم؛ هذا الذي   دى مناد هذا فالن ا وتقبيحا وتوبيخا له وتعذيبا؛ وتصور أنك يف حفلة جامعة. وأنك بني يدي مليك؛ مث 

ا وإن كانت صادقة؟ فإذا كان 7عق «غدر؛ هذا الذي كذب؛ أال تكاد تص لك  » من هذه النسبة، فإن كانت كاذبة فما 
  هذا هو األثر يف جمتمعاتنا 

 __________  
ئهم (1( ب: ما يدعى الناس  ب: حترمي 6177) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اجلهاد، 

  ) . 4504الغدر (
  . 1ية: ) سورة املائدة، اآل2(
  .34) سورة اإلسراء، اآلية: 3(
  . 91) سورة النحل، اآلية:  4(
  ) ضرب: صنف ونوع.5(
: عابه وفضحه.6(   ) تشنيعا: شنع فال
  ) تصعق: صعق الرجل: غشي عليه وهلك. 7(
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حملشر العام الذي ال تدع خملوقا من يوم أن كان آدم عليه السالم إىل أن ورث هللا لك   األرض ومن عليها إال  اخلاصة فما 
» ،  1ضمه ذلك املوقف الذي يتجلى فيه رب العاملني وحياسب كل إنسان على الصغري والكبري؛ ال شك أن العذاب مربح «

واهلول مفزع؛ إذ تقول:  حسر على ما فرطت يف جنب هللا؛ وهذا اللواء املرفوع قد يكون لواء حقيقيا؛ فيه رمز لصاحبه، 
  ، وقد يكون الغرض إشهار الغدرة من غري مالحظة أن يكون هناك لواء مرفوع.وإشارة إىل غدرته

  والغرض من احلديث التنفري من الغدر، وبيان أنه جرمية كبرية، وأن صاحبه عند هللا مهني وعذابه أليم.
  

  ب: السالم ومن يبدأ به - 65
«يسّلم الّراكب على املاشي، واملاشي على القاعد،  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: 

  » ] . 2والقليل على الكثري» . [رواه البخاري ومسلم «
ً َفَسلُِّموا َعلى أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن عِ  َِّ ُمبارََكًة طَيَِّبةً السالم: حتية مباركة سّنها هللا للمسلمني. قال تعاىل: فَِإذا َدَخْلُتْم بـُُيو   ْنِد ا

»3 . «  
  وهذا احلديث بني لنا األحق ببدء السالم.

  
  فأوال: الراكب يسلم على املاشي

لف القلوب، والراكب أحسن حاال من املاشي، فالبدء من   ، ألن الغرض من السالم استجالب املودة، ودفع النفرة، و
، وحكمة أخرى أن السالم حتية الوارد  جهته دليل على تواضعه ألخيه املسلم يف حال رفعته، فكان ذلك أجلب حملبته ومودته

لسالم. وإذا تالقى راكبان   على غريه. والراكب أسرع يف السري من املاشي يف األكثر، فكان الوارد عليه فندب له اإلبتداء 
  أو ماشيان فأيهما أحسن حاال بدأ أخاه. فإن تساو بدأ أيهما شاء. وللبادىء فضل على غريه.

 __________  
  الربح: الشدة والعذاب الشديد واألذى. ) مربح: 1(
ب: يسلم الراكب على املاشي ( 2( ب؛  6232) رواه البخاري يف كتاب االستئذان  ) . ورواه مسلم يف كتاب السالم 

  ) . 5611يسلم الراكب على املاشي والقليل على الكثري (
  . 61) سورة النور، اآلية: 3(
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  د نيا: املاشي يسّلم على القاع
  » ووضعا. 1ألن السالم حتية الوارد عرفا « 

لثة: أن   لسالم أزال اخلوف عنه. وحكمة  والوارد هنا هو املاشي. مث إن القاعد قد يتوقع الشر من القادم عليه. فإذا بدأه 
م: فسقطت البداءة عنه دفعا للمشقة.    القاعد قد يشق عليه مراعاة املارين مع كثر



  
لثا: القليل يسلم عل   ى الكثري و

لسالم على القليل خيف على هذا أن يداخله شيء من الكرب لسالم الكثري   . ولعل احلكمة يف ذلك أنه إذا بدأ الكثري 
عليه. ومن جهة أخرى العدد القليل أسرع مشيا من اجلمع الكثري يف الغالب. فكان كالوارد عليه والسالم حتية الوارد. ومن  

لثة بدء القليل أيسر كل   فة فكان أوىل. جهة 
هذا وقد ذكر بعض العلماء أن من مشي يف الشوارع املطروقة كالسوق ال يسلم إال على بعض من يلقاه. ألنه لو سلم على  

  كلهم تشاغل على قضاء مهمته. اليت خرج ألجلها وخرج عن العرف املألوف. واملؤمن حكيم يلبس لكل حال لبوسها. 
  

  احلرير، وإبرار القسم إخل ب: يف استعمال الذهب والفضة و  - 66
تّباع اجلنائز،   ا عن سبع، أمر  عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «بسبع، و

رّده وعيادة املريض، وإجابة الّداعي، ونصر املظلوم، وإبرار القسم أو املقسم، ورّد الّسالم» . يف رواية «وإفشاء الّسالم بدل 
ا عن آنية الفّضة، وخامت الّذهب، واحلرير، والّديباج، والقّسي واإلستربق، وامليثرة احلمراء» . [رواه   وتشميت العاطس؛ و

»  2البخاري يف مجلة أبواب من صحيحه. ورواه مسلم يف كتاب اللباس والزينة. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه « 
  وغريهم.]

 __________  
م.) العرف1( م ومعامال   : ما تعارف عليه الناس يف عادا
ب: إفشاء السالم (2( ب: حترمي 6235) رواه البخاري يف كتاب: االستئذان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 

ء الذهب والفضة على   -استعمال إ
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  اللغة:
  مليت وقيل.اجلنائز: مجع جنازة بفتح اجليم وكسرها وهي النعش فيه ا

رة، وبر القسم وإبراره تصديقه، واإلفشاء: النشر واإلكثار، والعطاس: اندفاع  لفتح امليت، والعيادة: الز لكسر النعش، و
خلري والربكة يقال: مشت فال ومشت عليه تشميتا،   اهلواء من األنف بعزم مع صوت يسمع، والتشميت: كالتسميت الدعاء 

لثبات على طاعة هللا، وقيل: معناه أبعدك هللا من  فهو مشمت، واشتقاقه م ن الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا للعاطس 
  الشماتة، وجنبك ما يشمت به عليك؛ وقيل: 

هلدى، وقصد السمت أي الطريق. واآلنية:    أصله التسميت. فمعىن مسته دعا له 
ء وهو الوعاء، والديباج: الثوب املتخذ من اإلبريسم؛ وب عبارة أخرى: الثوب الذي سداه وحلمته حرير؛ والقّسي:  مجع إ

ا من مصر نسبت إىل قرية على شاطىء البحر يقال هلا: القس قريبة من تنيس. وبعض   ثياب من كتان خملوط حبرير يؤتى 
  احملدثني يكسر قافها؛ وقيل: أصل القسي القزي منسوب إىل القز. وهو ضرب من اإلبريسم.

  قيل: إنه منسوب إىل القس وهو الصقيع لبياضه، واإلستربق: فأبدلت الزاي سينا، و 
غليظ الديباج. وامليثرة: وطاء كانت النساء تضعه على السروج ألزواجهن ويكون من احلرير والصوف وحنومها، وقيل: غطاء 



  للسرج من احلرير خاصة. 
ا سروج من الديباج وقيل: هي شيء كالفراش  قال أبو عبيد: املياثر من مراكب العجم تعمل من الديباج واحلرير وقيل: إ

رة. وهي:  لقطن أو الصوف جيعلها راكب البعري حتته على الرحل وامليثرة مأخوذة من الو   الصغري تتخذ من احلرير وحتشى 
  اللني والنعمة.

  
  الشرح:

ى عن سبعة، ترجع إىل ثالثة؛ وهي استعمال   آنية الفضة، ولبس خامت  أمر النيب صلى هللا عليه وسلم بسبعة أشياء. و
يت:  ى عنه يف هذا احلديث عشرة؛ نفصلها لك فيما    الذهب، واستعمال احلرير بسائر أنواعه، فجملة ما أمر به و

 __________  
تباع اجلنائز (5356الرجال والنساء وخامت ... (  - ب: األمر  ) . ورواه ابن  1938) . ورواه النسائي يف كتاب: اجلنائز، 

ب: كراهية لبس احلرير (  ماجه يف ) وهو جزء صغري جدا من احلديث املذكور. ورواه الرتمذي يف  3589كتاب: اللباس، 
ب: ما جاء يف كراهية لبس املعصفر للرجل والقسي (   ) . 2809كتاب: األدب، 
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  اتباع اجلنائز:  -1
» . فنسري مع  1احلياة أن نتبع جنازته، ونواري سوأته « من اإلكرام للمسلم. والوفاء له، واألداء حلقه، إذا ما فارق هذه 

اجلنازة، أمامها أو خلفها، ميينها أو مشاهلا، على مقربة منها ونصلي عليها ونواري جثته يف قربها ومستقرها، فنحسن بذلك إىل  
  امليت إذا صنعنا معه ما نستطيع من معروف، من صحبة وصالة.

م، وشاركناهم يف تشييع فقيدهم. وحنسن إىل  ومحل ومواراة، ودعاء واستغفار، وحن ئه، إذ واسيناهم يف مصا سن إىل أقر
  أنفسنا بثواب املسري وأجر الصالة.

عثة إىل اخلريات.    وتذكر عن احلياة وعامل البقاء. والذكر عند ذوي القلوب احلية 
إميا واحتسا وكان معها حىت يصلي عليها  منفرة عن السيئات ويف حديث أيب هريرة عند البخاري «من اتبع جنازة مسلم 

ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقرياطني كل قرياط مثل أحد (أي يرجع بثواب عظيم) ، ومن صّلى عليها مث رجع قبل أن تدفن  
  » نصف أجر األول.2فإنه يرجع بقرياط» « 

ى الرسول صلى هللا  وقد قال العلماء. اتباع اجلنائز سّنة ملن عرفنا ومن مل نعرف، األقارب واأل جانب يف ذلك سواء. وقد 
ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا» «   » . 3عليه وسلم النساء عن اتباعها، ففي حديث أم عطية عند الشيخني «

  
  عيادة املريض:  -2

  ) . 30وقد بسطنا القول يف ذلك يف احلديث (
  
  إجابة الداعي:  -3

ا»  يف حديث عبد هللا بن عمر عند الشيخ ني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إىل وليمة فليأ



  » . 5» ، ويف رواية ملسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو حنوه» «4«
ان الوالئم تقام للنعم احلادثة من زواج أو رزق ولد، أو ختانة، أو جناحه، أو شفاء، أو ادراك غاية، وتقام إكراما لإلخو 

م، وقضية اإلميان أن   واألصدقاء، وبرا 
 __________  

  ) سوأته: السوأة: العورة. 1(
ب: من انتظر حىت تدفن ( 2(   ) ، بنحو آخر. 1325) رواه البخاري يف كتاب: اجلنائز، 
ب: اتباع النساء اجلنائز (3( ي النساء ) . ورواه مسلم يف كتاب: اجلنائز، 1278) رواه البخاري يف كتاب: اجلنائز،  ب: 

  ) . 2164عن اتباع اجلنائز ( 
ب: حق إجابة الوليمة والدعوة ومن ... ( 4( ) . ورواه مسلم يف كتاب: النكاح،  5173) رواه البخاري يف كتاب: النكاح، 

جابة الداعي إىل دعوة (    ) . 3495ب: األمر 
جابة الداعي إىل دعو 5( ب: األمر    ) . 3499ة () رواه مسلم يف كتاب: النكاح، 
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حتب ألخيك ما حتب لنفسك واحلب معىن نفسي، وشعور داخلي، تظهره األعمال فإن أجبت أخاك إىل دعوته، وشاركته يف  
كيد العالقات، وتوثيق الصالت.  مسرته، برهنت بعملك على حبك له، وأّن ما حّل به من النعم كأمنا حل بك. ويف ذلك 

أحزنت نفسه وأوغرت صدره. وعرضت الصلة للقطع أو الضعف. بل رمبا سبب ذلك عداء وإن رفضت اإلجابة بال عذر 
جابة الدعوة. فاجابتها واجبة. وبذلك قال   وخصاما. فلتقوية الصالت ومنع احلزازات أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم 

  الظاهرية. 
ق بني وليمة العرس وغريها، فأوجبوا وليمة العرس دون قال ابن حزم. إنه قول مجهور الصحابة والتابعني. ومن الفقهاء من فر 

ا فرض كفاية. ويعجبين ما قاله   ا فرض عني، ونص عليه مالك، وقيل: إ غريها بل صرح مجهور الشافعية واحلنابلة 
ص ألحد يف الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق والوليمة اليت تعرف وليمة العرس. وكل دعوة دعا إليها رجل وليمة. فال أرخّ 

» ال يرون الوجوب يف الوالئم كلها. وقد سوغ 1تركها ولو تركها مل يتبني أنه عاص. كما تبني يل يف وليمة العرس. والشيعة «
الفقهاء ترك اإلجابة ألعذار. منها أن يكون يف الطعام شبهة. كأن يكون طعام حاكم ظامل ال يتورع عن أموال الناس، أو قيم  

ا األغنياء كما يصنع أكثر الناس اليوم. أو أن على أيتام ال يعرف  جر غشاش أو حنو ذلك. ومنها أن خيص  لعفة. أو 
طل، أو يكون فيها   يكون فيها من يتأذى حبضوره معه. أو يكون دعاه خوفا من شره أو طمعا يف جاهه، أو ليعينه على 

ألجنبيات، أو تكون ذريعة إىل فساد، أو ما شاكل ذلك، ويف حديث جابر عند  منكر كشرب مخر، ورقص فتيات. وخلوة 
  النسائي «من كان يؤمن  واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر» . 

  
  نصر املظلوم:  -4

ملعروف والنهي عن املنكر وهو واجب على من قدر عليه. ومل خيش ضررا؛ وقد  هو من فروض الكفاية، ومن مجلة األمر 
  ) . 24م فيه يف احلديث (بسطت الكال

  



  إبرار القسم:  -5
ملؤمن. واإلكرام له فإذا حلف لك شخص لتعطينه من مالك، أو لتساعدنه يف قضاء حاجة من حاجته، أو   وهو من الرب 

  لتعّلمنه مسألة، أو 
 __________  

إلمامة. 1(   ) الّشيعة: فرقة كبرية من املسلمني اجتمعوا على حب علّي وآله وأحّقيتهم 

)1/163 (  

  

  » ، فأبّره يف ميينه، وحقق رجاءه. 2» ، أو لتعولن يتيما «1لتفتنيه يف معضلة «
وقد قال العلماء إّن إبرار القسم سنة إذا مل يكن يف ذلك مفسدة، أو خوف ضرر، فإن كل شيء من ذلك فال إبرار، فمن  

تني املنكر حرم عليك  حلف لتساعدنه على النكاية بفالن، أو اغتصاب ماله، أو استالب حقه، أو ل تشربن معه اخلمر؛ و
  إبراره؛ ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. 

  
  إفشاء السالم ورده:  -6

السالم داعية احملبة، وآية اإلخاء واأللفة؛ وقد أمر به القرآن يف عدة مواطن؛ وبني أنه حتية من عند هللا مباركة طيبة فَِإذا  
ً َفَسلِّمُ  َِّ ُمبارََكًة طَيَِّبًة «َدَخْلُتْم بـُُيو » ، وكان حتية إبراهيم وضيفه املكرمني ملا دخلوا عليه  3وا َعلى أَنـُْفِسُكْم حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد ا

فشائه ورده يدل على وجوبه ولكن  5» ، وهو شعار أهل اجلنة حتَِيـَّتـُُهْم ِفيها َسالٌم «4قاُلوا َسالماً قاَل َسالٌم «  » ، واألمر 
َِْحَسَن ِمْنها َأْو ُردُّوها « حكى كث » ، فإن كان 6ري من العلماء أن االبتداء به سنة؛ والرد واجب َوِإذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا 

املسلم مجاعة فهو سنة كفاية يف حقهم إذا سّلم بعضهم حصلت سنة السالم يف حق مجيعهم فإن كان املسّلم عليه واحد  
  كانوا مجاعة كان الرد فرض كفاية يف حقهم فإذا رّد واحد منهم سقط احلرج عن الباقني. تعني عليه الرد، وإن  

ويف حديث علي عند أمحد والبيهقي «جيزىء عن اجلماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، وجيزىء عن اجلماعة أن يرد أحدهم» ،  
حق من اآلخرة، وال وعن أيب يوسف أن الرد من اجلميع واجب، وكما يسلم عند اللقاء يسلم عند ال فراق، فليست األوىل 

لسالم ألنه شعار املسلمني، فإن بدؤ به أجبناهم، ويف حديث أيب هريرة عند مسلم «ال تبدؤا   نبدأ اليهود والنصارى 
لسالم» «    » ، ويف حديث7اليهود والنصارى 

 __________  
  ) معضلة: املسألة املشكلة اليت ال يهتدى لوجهها. 1(
  لّن: تقوم مبا حيتاج إليه من طعام وكساء وغريمها.) لتعو 2(
  . 61) سورة النور، اآلية: 3(
  . 69) سورة هود، اآلية: 4(
  . 10) سورة يونس، اآلية:  5(
  . 86) سورة النساء، اآلية: 6(
لسالم وكيف يرد عليهم ( 7( ب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب    ) . 5626) رواه مسلم يف كتاب: السالم، 
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  » . 1أنس يف الصحيحني «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» «
لسالم، وهو مروي عن ابن عباس وأيب أمامة وغريمها، وهو رأي لبعض الشافعية حمتجني   وذهب طائفة إىل جواز بدئنا هلم 

لسالم، وال  فشائه، وقال بعض الشافعية يكون ابتداؤهم    حيرم، وقد قال العلماء:بعموم األحاديث اآلمرة به و
إن كلمة السالم يف التحية اسم من أمساء هللا تعاىل، فمعىن السالم عليكم: أنتم يف حفظ هللا ورعايته، كما يقال: هللا معك، 
  وهللا يصحبك، وقيل هي مبعىن السالمة، أي سالمة هللا مالزمة لك، وقدمنا لك يف احلديث السابق بعض مباحث السالم. 

  
  لعاطس:تشميت ا -7

تشميته الدعاء له كما قدمنا، وصيغته الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «أن العاطس إذا ما قال: احلمد  قال له 
لكم» « » ، فإن مل حيمد هللا فال يشمت، روى البخاري عن  2املشمت: يرمحك هللا، فيجيبه العاطس: يهداكم هللا ويصلح 

 صلى هللا عليه وسلم فشمت أحدمها، ومل يشمت اآلخر، فقال الرجل:  رسول هللا مشت أنس أن رجلني عطسا عند النيب
» ، وإمنا حيمد العاطس شكرا  على نعمة العطاس، الذي  3هذا، ومل تشمتين، قال: «إن هذا محد هللا، ومل حتمد هللا» « 

يه أحدثت أدواء عسرة، وسالمة أعضائه والتئامها أذهب عنه الضرر فإنه خيرج األخبرة احملتقنة يف الدماغ، اليت لو بقيت ف
  » بعد هذه الرجة الشديدة نعمة أخرى تستدعي احلمد. 4«

ا املشمت.    وملا كان احلمد طاعة  كان من موجبات الرمحة، فدعا له 
  والعاطس كافأه بطلب اهلداية له وإصالح احلال.

هلداية دون الرمحة ملا رواه أبو داود والرتمذي عن أيب موسى قال:  وقد قال العلماء: إن العاطس إذا مل يكن مسلما دعي له 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجون أن يقول هلم: يرمحكم هللا. فيقول: «يهداكم هللا ويصلح 

  » ، 5لكم» «
 __________  

ب: النهي عن ابتداء أهل ا1( لسالم وكيف يرد عليهم ( ) رواه مسلم يف كتاب: السالم،    ) . 5617لكتاب 
ب: إذا عطس كيف يشمت (2(   ) . 6224) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
ب: ال يشمت العاطس إذا مل حيمد هللا (3(   ) . 6225) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
  ) التئامها: التأم الشيء: انضم والتصق. 4(
ب: ما جاء  5038ب: كيف يشمت الذمي () رواه أبو داود يف كتاب: األدب، 5( ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: األدب، 

  ) . 2739كيف تشميت العاطس (
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وقالوا: إذا زاد العطاس على ثالث فال تشميت، وإن ذلك لزكام فمتابعة التشميت فيه مشغلة للجليس. ورووا عن رسول  
ت «   تبلغ درجة الصحة. » مل 1هللا صلى هللا عليه وسلم يف ذلك روا



لشفاء والعافية. فإن ذلك من الرتاحم بني املسلمني، وإنه حلسن مجيل.    وال مانع من أن يدعو للمزكوم 
لتشميت يدل على وجوبه. ويؤيد ذلك حديث: «حق على كل مسلم مسعه أن يشمته» « » . وحديث  2هذا واألمر 

» وحديث: «حق على املسلم ست» ، وذكر فيها، «وإذا  3وذكر منها التشميت» « - «مخس جتب للمسلم على املسلم: 
  » . األول يف البخاري، والثالث يف مسلم. والثاين فيهما. 4عطس فحمد هللا فشمته» «

لوجوب بعض املالكية ومجهور أهل الظاهر، وقوى ذلك ابن القيم فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ   وقد قال 
لظاهرة فيه، وبصيغة األمر اليت هي حقيقة فيه، وبقول الصحايب أمر رسول هللا صلى هللا  احلق الدال عليه، وبلفظ على ا 

  عليه وسلم، قال: 
وال ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثرية بدون جمموع هذه األشياء، وذهب آخرون إيل أنه فرض كفاية إذا قام به  

و بكر بن العريب وقال به احلنفية ومجهور احلنابلة، وذهب مجاعة من  البعض سقط عن الباقني، ورجحه أبو الوليد بن رشيد وأب
املالكية إىل أنه مستحب وجيزيء الواحد عن اجلماعة، وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاين،  

ورد يف عموم   واألحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب ال تنايف كونه على الكفاية، فإن األمر بتشميت العاطس وإن
  املكلفني ففرض الكفاية خياطب به اجلميع على األصح، ويسقط بفعل البعض. اه. 

  
  آنية الفضة: -8

لعذاب، منها حديث  جاءت أحاديث صحيحة يف النهي عن الشرب واألكل يف آنية الذهب والفضة، والتوعد على ذلك 
  حذيفة قال: مسعت رسول 

 __________  
ب: كم مرة يشمت العاطس () روى ذلك أبو داود يف  1( ) . وروى الرتمذي يف كتاب: األدب،  5034كتاب: األدب، 

  ) . 2744ب: ما جاءكم يشمت العاطس (
ب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب ( 2(   ) . 6223) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
تباع اجلنائز3( ب: األمر  ب: من حق 1240( ) رواه البخاري يف كتاب: اجلنائز،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: السالم، 

  ) . 5615املسلم للمسلم رد السالم (
ب: من حق املسلم للمسلم رد السالم (4(   ) . 5616) رواه مسلم يف كتاب: السالم، 
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كلوا يف صحافهما»  هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «ال تلبسوا احلرير وال الديباج، وال تشربوا يف آنية الذهب وال فضة، وال 
ا هلم يف الدنيا. ولكم يف اآلخرة» ، رواه الشيخان «  ء يشبع اخلمسة) ، «فإ ا صحفة وهي إ » وغريمها؛ ومنها 1. (واحد

  -حديث أم سلمة عند الشيخني أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «إن الذي يشرب يف آنية الفضة إمنا جيرجر
ء الذهب أو الفضة ... » «2ر جهنم» « يف بطنه  -يصب كل أو يشرب يف إ   » إخل.3» . ويف رواية ملسلم «إن الذي 

من أجل ذلك ذهب الفقهاء إىل حترمي األكل والشرب يف أواين الذهب والفضة. ال فرق يف ذلك بني الرجال والنساء. إمنا  
ما تزيّنا وجتّمال، وليس الشرب واألكل من واد يه، وذهب داود إىل حترمي الشرب فقط. ولعله مل يبلغه حديث هلن التحلي 

رد التزهيد. ورد ذلك   لكراهة دون التحرمي، وقالوا: إن األحاديث  حترمي األكل أو مل يثبت ذلك عنده، وقال مجاعة 



حة مطلقا. والنص حجة عليهم، وأحل إل ق مجاعة من  لوعيد عليه يف حديث أم سلمة املذكور، وشذت طائفة، فقالت 
ألكل والشرب ومل يسلم بذلك احملققون، ويف حديث رواه أمحد وأبو  الفقهاء أنواع االستعمال اآلخرى كالتطيب والتكحل 

ا لعبا» «  لفضة فالعبوا  » ، ومجهور الفقهاء على منع اختاذ األواين منهما بدون استعمال؛ ورخصت فيه  4داود: «عليكم 
اختاذ األواين من اجلواهر النفيسة وإن كانت أعلى قيمة من الذهب والفضة. ومنع ذلك بعضهم،   طائفة، والفقهاء على جواز

يعاً « » ، فال حترمي إال  5وال تنس يف هذا الباب قاعدة أن األصل يف األشياء احلل لقوله تعاىل: َخَلَق َلُكْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  اإلسراف واخليالء، بدليل، والذي نراه يف حكمة التحرمي أن ذلك مظنة

 __________  
ء مفضض (1( ب: األكل يف إ ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة،  5426) رواه البخاري يف كتاب: األطعمة، 

ء الذهب والفضة على الرجال والنساء و ... (   ) . 5367ب: حترمي استعمال إ
ب: آنية الفضة 2( ب: حترمي  5634() رواه البخاري يف كتاب: األشربة،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 

  ) .5353استعمال أواين الذهب والفضة يف الثوب وغريه ... (
ب: حترمي استعمال أواين الذهب والفضة ... ( 3(   ) . 5354) رواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 
ب: ما جاء يف الذهب4(   ) . 4236للنساء (  ) رواه أبو داود يف كتاب: اخلامت، 
  . 29) سورة البقرة، اآلية:  5(
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»  1 ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني « واإلسراف حمّرم بنص القرآن  َبِين آَدَم ُخُذوا زِينـََتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِفُوا ِإنَّهُ 
ذه اآلية، كما حيّرم ، وهلذا نرى أن اختاذ اجلواهر النفيسة، بل حتل لذهب والفضة إذا جاوز حد القصد حرام  ي النساء 

َِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه َوالطَّيِّبا ِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل  اإلسراف يف األكل والشرب. فإن مل يكن إسراف فال حرمة ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا
ِت لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن «ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلَياِة ال ُل اْآل   » . 2دُّنْيا خاِلَصًة يـَْوَم اْلِقياَمِة َكذِلَك نـَُفصِّ

ما! فننمي ثروتنا، ونعز   وخري لنا من اختاذ الذهب والفضة أواين أن نستثمرها يف األعمال الصناعية أو الزراعية، أو نتجر 
ا،    وجعلو أجراء أو عماال هلم يف ضياغنا وأمالكنا.أمتنا ونغنيها عن أموال األجانب اليت استعبدو 

  
لذهب:  -9   التختم 

حلرمة يف حديث أيب موسى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:   النهي عن خامت الذهب يدل على حرمته، وقد ورد التصريح 
ث من أميت. وحرم على ذكورها» « مذي وصححه ولكن احلديث » ، رواه أمحد والنسائي والرت 3«أحل الذهب واحلرير لإل

حلرمة على الرجال قال   معلول، إذ يف سنده سعيد بن أيب هند، عن أيب موسى؛ وسعيد مل يلق أ موسى ومل يسمع منه؛ و
  اجلمهور. وقال مجاعة:

  بكراهة ذلك كراهة تنزيه. وقد لبسه مجاعة من الصحابة، منهم سعد بن أيب وقاص. 
  ة وجابر بن مسرة. والرباء راوي حديثنا. وطلحة بن عبد هللا. وصهيب. وحذيف

وآخرون ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه. ويف حديث عبد هللا بن عمر: أن النيب صلى هللا عليه وسلم اختذ خامتا من ذهب  
  أو فضة. وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه «حممد رسول هللا» فاختذ الناس مثله فلما رآهم قد اختذوها رمى به وقال: ال



ألبسه أبدا؛ مث اختذ خامتا من فضة؛ فاختذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر: فلبس اخلامت بعد النيب صلى هللا عليه وسلم  
ملدينة - » 4أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، حىت وقع من عثمان يف بئر أريس « ومن هذا  - بئر يف حديقة قرب مسجد قباء 

لفضة.   عرفت جواز التختم 
 _________ _  

  . 31) سورة األعراف، اآلية:  1(
  . 32) سورة األعراف، اآلية:  2(
ب: حترمي الذهب على الرجال (3( ب ما  5163) رواه النسائي يف كتاب: الزينة،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: اللباس، 

  ) . 1720جاء يف احلديد والذهب ( 
ب: ما جاء يف اختاذ ا4(   ) . 4218خلامت () رواه أبو داود يف كتاب: اخلامت، 
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  استعمال احلرير:  - 10
نواعه. بل على حترمي ما مجع يف نسيجه بني احلرير وغريه إذا فسر القسي مبا كان  حديثنا يدل على حترمي احلرير اخلالص 

ر عند  مصنوعا من كتان وحرير. وقد ورد يف النهي عن لبس احلرير واجللوس عليه مجلة أحاديث صحيحة. منها حديث عم
» ، ومنها  1الشيخني أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ال تلبسوا احلرير؛ فإنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة» « 

ا النيب   حديث عبد هللا بن عمر عند الشيخني وأيب داود والنسائي وابن ماجة أن عمر رأى حلة من استربق تباع. فأتى 
ا للعيدين والوفود. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إمنا   صلى هللا عليه وسلم فقال:  رسول هللا ابتع هذه. فتجمل 

هذه لباس من ال خالق له» ؛ مث لبث عمر ما شاء هللا أن يلبث؛ فأرسل صلى هللا عليه وسلم إليه جببة ديباج. فأتى عمر 
ذه. فقال النيب صلى  النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:  رسول هللا قلت: إمنا هذه  لباس من ال خالق له. مث أرسلت إيل 

  هللا عليه وسلم: «إين مل أرسلها إليك لتلبسها. 
ا حاجتك» « ا النيب صلى هللا عليه وسلم أن  2ولكن لتبيعها وتصيب  » ، ومنها حديث حذيفة عند البخاري قال: 

كل فيها. وعن لبس احل   » . 3رير والديباج وأن جنلس عليه «نشرب يف آنية الذهب والفضة. وأن 
ووردت أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك منها حديث عقبة قال: أهدي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فروج  

فلبسه مث صّلى فيه. مث انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له مث قال: «ال ينبغي هذا  -قباء مفتوح من اخللف  -حرير
ومنها حديث املسور بن خمرمة أنه قّدمت للنيب صلى هللا عليه وسلم أقبية، فذهب هو وأبوه للنيب صلى   » ، 4للمتقني» «

  هللا عليه وسلم لشيء منها، 
 __________  

ب: لبس احلرير للرجال (1( ب:  5834) رواه البخاري يف كتاب: اللباس،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 
  ) . 5377غري ذلك للرجال (حترمي لبس احلرير و 

ب: من جتمل للوفود (2( ب: 6081) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) بنحوه. ورواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 
ب: ما جاء يف لبس احلرير ( 5371حترمي لبس احلرير للرجال ( ) . ورواه  4041) . ورواه أبو داود يف كتاب: اللباس، 

ب: الزينة للعيدين (النسائي يف كتاب ال ب: كراهية لبس احلرير  1559عيدين  ) . ورواه ابن ماجة يف كتاب: اللباس، 



  ) خمتصرا. 3551(
ب: افرتاش احلرير ( 3(   ) . 5837) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 
ب: القباء وفروج حرير وهو القباء (4(  كتاب: اللباس  ) . ورواه مسلم يف5801) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 

ب: حترمي لبس احلرير وغري ذلك للرجال (    ) .5394والزينة، 
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فخرج النيب صلى هللا عليه وسلم قباء من ديباج مزرور، فقال: « خمرمة خبأ لك هذا» ، وجعل يريه حماسنه، وقال:  
  -فرو طويل الكمني -ليه وسلم لبس مستقة» ، ومنها ما رواه أنس أنه صلى هللا ع1«أرضي خمرمة» ، روامها الشيخان «

ا إىل جعفر، فلبسها. مث جاءه. فقال: «إين مل أعطكها لتلبسها» ،   - رفيع  -من سندس أهداها له ملك الروم، مث بعث 
  قال: فما أصنع؟ 

ا إىل أخيك النجاشي»  والرباء بن  » ، ولبس احلرير أكثر من عشرين صحابيا. منهم أنس 2رواه أبو داود «  -قال: «أرسل 
  عازب راوي حديثنا. 

  من أجل هذا التعارض يف األدلة كان حترمي لبس احلرير موضع نظر.
حته، منهم ابن علية؛ ولكن مجهور الفقهاء على التحرمي لألحاديث اليت سقناها أوال.    فحكى القاضي عياض عن مجاعة إ

لتحرمي أجدر، وقالوا يف  وقالوا إن حديث عقبة فيه «أنه ال ينبغي هذا للمتقني» ، فإذا كا ن لبسه ال يالئم املتقني فهو 
ما من قبيل األفعال، فال تقاوم األقوال الدالة على التحرمي. على أنه ال نزاع أن النيب صلى   حديث املسور وحديث أنس: إ

النيب صلى هللا عليه  هللا عليه وسلم كان يلبس احلرير، مث كان التحرمي آخر األمر كما يشعر بذلك حديث جابر قال: لبس 
وسلم قباء له من ديباج أهدي إليه، مث أوشك أن نزعه، وأرسل به إىل عمر بن اخلطاب، فقيل: قد أوشكت ما نزعته   

اين عنه جربيل عليه الّسالم» ، فجاءه عمر يبكي، فقال  رسول هللا كرهت أمرا، وأعطيتنيه، فما يل؟   رسول هللا، قال: «
لفي درهم» ، رواه أمحد، وروى مسلم حنوه « قال: «ما أعطيتك لت » ، وقالوا أيضا:  3لبسه، إمنا أعطيتك تبيعه؛ فباعه 

لسندس،   حديث أنس يف سنده علي بن زيد بن جدعان ال حيتج حبديثه؛ وقال اخلطايب. يشبه أن تكون املستقة مكففة 
  وقالوا إن ما لبسه الصحابة كان خزا؛ وهو ما نسج من صوف وإبريسم.

ذا وقال حممد بن علي الشوكاين يف كتابه «نيل األوطار» ميكن أن يقال إن لبسه صلى هللا عليه وسلم لقباء الديباج  ه
  وتقسيمه لألقبية بني أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم

 __________  
ب: القباء وفّروج حرير وهو القباء (1( ب:  ) . وروا5800) رواه البخاري يف كتاب: اللباس،  ه مسلم يف كتاب: الزكاة، 

  ) . 2428إعطاء من سأل بفحش أو غلظة (
ب: من كرهه ( 2(   ) . 4047) رواه أبو داود يف كتاب: اللباس، 
ب: حترمي لبس احلرير وغري ذلك للرجال ( 3(   ) . 5386) رواه مسلم يف كتاب: اللباس والزينة، 
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ا متأخرة عنه، فيكون قرينة صارفة للنهي إىل الكراهة؛ ويكون ذلك  على أحاديث النهي، كما أنه ليس فيها ما ي دل على أ
ت هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا؛ ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو حمرم يف   مجعا بني األدلة؛ ومن مقو

عضهم على بعض ما هو أخف من  الشريعة؛ ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون حترميه، فقد كان ينكر ب
  هذا.

وال نعلم خمالفا يف جواز لبس احلرير للنساء إال ابن الزبري، فإنه حّرمه عليهن حمتجا بعموم األحاديث، ولكن ختطئه األحاديث 
اليت فيها خطوط   -الكثرية الدالة على حله للنساء كحديث علّي قال: أهديت للنيب صلى هللا عليه وسلم حلة سرياء

ا إّيل فلبستها فعرفت الغضب يف وجهه.   - سور وهي برود من احلرير أو الغالب فيها احلرير؛ وفسرت بغري ذلككاملي فبعث 
ا إليك لتشققها مخرا بني النساء» ، رواه الشيخان « ا إليك لتلبسها، إمنا بعثت    » . 1فقال: «إين مل أبعث 

ان وغريمها عن أنس: أن النيب صلى هللا عليه وسلم رخص لعبد  وقد أبيح لبس احلرير للعذر كاجلرب وحنوه، روي الشيخ
ما « حة التطريز به والتسجيف والقليل منه  2الرمحن بن عوف والزبري يف لبس احلرير حلكة كانت  » . وجاء ما يدل على إ

ى عن لبس احلرير إال موضع أصبعني أو ثالث   -»  3ة أو أربعة « يف الثوب كحديث عمر: أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
  رواه مسلم وأصحاب السنن. 

ونقول لك بعد هذا البيان اجلامع انظر يف األدلة نظرة دقة وإنصاف، واستفت قلبك يفتك. وال عليك أن تستمع لوحي  
  نفسك. 

 __________  
ب: هدية ما يكره لبسها ( 1( ب: ) بنحوه. ورواه مسلم يف كتاب: اللبا2614) رواه البخاري يف كتاب اهلبة  س والزينة، 

  ) . 5387حترمي لبس احلرير وغري ذلك للرجال (
ب: ما يرخص للرجال من احلرير واحلكة (2( ) . ورواه مسلم يف كتاب: اللباس 5839) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 

حة لبس احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها (  ب: إ   ) . 5398والزينة، 
ب: حترمي لبس احلرير وغري ذلك للرجال ( ) رواه مسلم يف كتاب3( ) . ورواه النسائي يف كتاب:  5384، اللباس والزينة، 

ب: الرخصة يف لبس احلرير ( ب: ما جاء يف احلرير والذهب  5328الزينة،  ) بنحوه. ورواه الرتمذي يف كتاب اللباس، 
)1721 . (  
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  ب: إطعام الطعام وإقراء السالم - 67
هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أّن رجال سأل الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: أّي اإلسالم خريا؟ قال: «تطعم الطّعام،   عن عبد

  » ] . 1وتقرأ الّسالم على من عرفت، ومن مل تعرف» . [رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه «
  

  اللغة:
ويطلق: على جمموع ما شرعه هللا من األحكام، وقرأ السالم، وأقرأه،  اإلسالم: االنقياد واخلضوع أو الدخول يف السالم، 

قاله، يقال: أقرىء فال السالم واقرأ عليه السلم كأنه حني يبلغه سالمه حيمله على أن يقرأ السالم ويرّده، واملعىن األصلي  
  ملادة «قرأ» اجلمع. 



  
  الشرح:

ن خريها إطعام الطعام. وإقراء  سأل سائل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن خري خصال اإلسالم. وأكثرها نفعا، فأجابه «
السالم» ، وقد أجاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مواطن أخرى بغري هذا اجلواب كالذي سأله: أي اإلسالم أفضل؟ 

  » . 2قال: «من سلم املسلمون من لسانه ويده» « 
ليد أو اللسان أرشده إىل   وسبب اإلختالف يف اجلواب اختالف حال السائلني أو السامعني، فمن خيشى منه اإليذاء 

لقول أو الفعل أرشده إىل ذلك. وإطعام الطعام يشمل بذله للمحتاج وتقدميه للضيف.  الكف؛ ومن يرجى منه النفع العام 
شارته معونة املسلم مباله، أ كان نوع املعونة، وأ كان املال ط . أو مسكنا أو لباسا وإقامة الوالئم، بل يشمل  عاما أو شرا

  أو نقدا. وإقراء السالم على من عرفنا ومن مل نعرف يزيد احملبة بني املتعارفني وجيلب الصلة واملودة بني املتناكرين. فال خنص 
 __________  

ب: إفشاء السالم من اإلسالم (1( ب: بيان  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإل28) رواه البخاري يف كتاب: اإلميان،  ميان، 
ب: أي اإلسالم خري ( 159تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل ( ) . ورواه أبو 5015) . ورواه النسائي يف كتاب: اإلميان، 

ب: يف إفشاء السالم ( ب: إطعام الطعام 5194داود يف كتاب: األدب،  ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: األطعمة، 
)3253 . (  
ب: أي اإلسالم أفضل () رواه البخاري يف  2( ب: بيان تفاضل 11كتاب: اإلميان،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 162اإلسالم وأي أموره أفضل (
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به من نعرف وال بعض من نعرف تكّربا وتصّنعا. بل إقامة لشعائر اإلسالم نبذله لكل مسلم ليتالف اجلميع وتزداد الصلة  
حلديث من أجاز  بينهم متانة. على أ نك لو منعته من مل تعرف رمبا كان ممن تعرف، فاعراضك عنه يوحشه منك. وقد متّسك 

لسالم. وال حجة فيه؛ ألن السالم شعار اإلسالم. فيحمل قوله: من عرفت على املسلم، وأما من مل تعرف  ابتداء الكافر 
م احتياطا فال حرج حىت يعرف أنه كافر وخص هاتني  فال داللة فيه. بل إن عرف أنه مسلم فذاك، وإن مل يعرف. فسلّ 

رهم  لذّكر ملسيس احلاجة إليهما أول األمر إذا كان املسلمون يف حال بؤس وفقر. فإن املهاجرين تركوا د اخلصلتني 
رمها إمياء إىل  وأمواهلم فرارا بدينهم. واألنصار قامسوهم أمواهلم. وكانوا يف حاجة إىل التعارف والتالف وإىل ذلك أن يف ذك

لذكر ويف احلديث ( ) بسط القول يف إطعام اجلائع. ويف 39األعمال اخلريية كلها مالية كانت أو بدنية. من أجل هذا خصنا 
  ) مباحث السالم.66و  65احلديثني ( 

  
  ب: أدب املناجاة  - 68

فال يتناجى   -يف رواية ملسلم: «إذا كان ثالثة -عن عبد هللا بن عمر أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إذا كانوا ثالثة
  اثنان دون الثّالث» ، ويف رواية أخرى: 

لّناس، أجل أّن ذلك حيزنه» ، ويف رواية: «يتناج» . [رواه   «إذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون اآلخر حىت ختتلطوا 
  » ] . 1البخاري ومسلم « 



  
  الشرح:

به يف جنوة من األرض أي مكان مرتفع. أصله من النجاء ألنك تعاونه على ما فيه خالصه.   املناجاة: املسارّة. وأصله أن ختلو
  وأجل: مبعىن من أجل.

  يقال: فعلت كذا من أجل كذا. وأجل كذا أي بسببه وجيوز يف مهزته الفتح والكسر. 
  وأصل األجل: اجلناية اليت خيشى عاقبتها يف اآلجل. مث استعمل يف التعليل. 

ْإلِمثِْ الشرح قال هللا ِ ُتْم َفال تـََتناَجْوا     تعاىل:  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا تَناَجيـْ
 __________  

ملسارّة واملناجاة ( 1( س  ب: إذا كانوا أكثر من ثالثة فال  ) . ورواه مسلم 6290) رواه البخاري يف كتاب: االستئذان، 
ب: حترمي مناجاة االثنني    ) . 5660دون الثالث بغري رضاه (يف كتاب: السالم، 
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ََّ الَِّذي ِإلَْيِه ُحتَْشُروَن. ِإمنََّ  ْلِربِّ َوالتـَّْقوى َواتـَُّقوا ا ِ ا النَّْجوى ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َواْلُعْدواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتَناَجْوا 
ْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن «َولَْيَس ِبضارِِّهْم َشْيئاً  َِّ فـَ َِّ َوَعَلى ا ِِْذِن ا ا هللا جّل شأنه عن التناجي مبا فيه ضرر أو إضرار.  1ِإالَّ   ، «

م يعود ضررها أوال إىل نفوسنا. وتبعد من رمحة ربنا. كإسراف يف طعام أو شراب أو لباس. وال جبرائم يتطاير  فال نتناجى 
نيا.  شررها إىل   الناس أوال. ويعود منه إلينا 

ب. وال بعصيان الرسول فيما أمر. أو اخلروج على ما شرع.    كزىن وقتل. وسرقة و
ألمور اليت تقينا األضرار.   ألعمال اخلريية، من نشر علم، وتقومي خلق، وبذل مال وإصالح خصم، و ح لنا التناجي  وأ

للعدو، واختاذ احلصون من دونه، واّدخار املال للنوائب واحلميه الواقية من   » . كإعداد القوة2وحتفظنا من الغوائل «
م اقرتاف  ا الذين آمنوا. إذ يسرهم الرب والتقوى، وحيز ألوزار من وسوسة الشيطان ليحزن  األمراض وبّني أن النجوى 

مرا عليهم، فا ا، واالئتمار عليها، وقد تكون كيدا هلم، و م، والتحدث  لسوء حمرمة مطلقا. بني اثنني انفرادا  اآل لنجوى 
ا عن واحد أو أكثر، استأذنوا أم مل يستأذنوا.  لث ورابع، أو بني مجاعة انفردوا  لث، أو عن    ا عن 

لنسبة للحاضرين. ذلك ما بّينه الرسول   ا. جتب رعايته  خلري فحالل للمتناجني. غري أن هناك أد يتعلق  أّما النجوى 
لس مؤلفا من ثالثة فال يتساّر اثنان حبديث دون الثالث ألن هذا يوحشه ص لى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث. فإن كان ا

ما ينهشان « لس موغر الصدر «3وحيزنه. وقد يظن أ » ، 4» يف عرضه. أو حيطان من قدره، أو يكيدان له، فيقوم من ا
ه  » الريب، فلإل5تساوره الظنون، وختاجله «  بقاء على املودة، واحملافظة على األلفة منعا املناجاة من دونه إال أن يستأذ

ذنه، وكذلك احلكم لو تناجى ثالثة من دون رابع أو أربعة من دون خامس،   فيأذن. فال حرج إذا ألن املنع حلقه، فيستباح 
  أو مخسة من دون سادس، أو ... إخل، لتحقق علة النهي يف كل 

 __________  
ادلة، اآليتان:   ) 1(   . 10، 9سورة ا
  ) الغوائل: الفساد والشر والداهية.2(
ش فال يف عرضه: اغتابه ووقع فيه. 3(   ) ينهشان: 



  ) موغر: حممي الصدر من الغيظ. 4(
  ) ختاجله: ختطر له الشكوك. 5(
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ملناجاة من دون واحد أشد إ يغار لصدره. وبدل أن يكون النفور من  ذلك. بل العلة هنا أشد حتققا. فإن انفراد مجع 
ا أول عدد يتصور فيه  لذكر أ ملنع أجدر وكأن احلكمة يف ختصيص الثالثة  شخصني يكون من أكثر. فاألثر أفحش. فكان 

لس مؤلفا من أربعة فأكثر. وكان الباقي بعد من يتناجي اثنني  فأزيد املعىن. فما كان مثله يف حتقيق العلة أحلق به، وإن كان ا
جازت النجوى. إذ ميكن الباقني التانس والتناجي. ويدل على ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: «حىت ختتلطوا  

لناس» ، وعمل ابن عمر راوي احلديث. فإنه كان إذا أراد أن يسار رجال وكانوا ثالثة دعا رابعا. وقال لالثنني. اسرتحيا شيئا  
 عليه وسلم يقول: «إذا ... » إخل. ويؤيده أيضا ما رواه البخاري عن عبد هللا قال: قسم  فإين مسعت رسول هللا صلى هللا

  النيب صلى هللا عليه وسلم يوما قسمة. فقال رجل من األنصار. 
ا وجه هللا. قلت: أما وهللا آلتني النيب صلى هللا عليه وسلم فأتيته وهو يف مأل، فساررته، فغضب   إن هذه القسمة ما أريد 

كثر من هذا فصرب» « ح م املناجاة  1ىت امحر وجهه، مث قال: «رمحة هللا على موسى أوذي  » . نعم لو كان الباقون حتز
لث  ما  لث. أو كان حبضر تركت لوقت آخر. ما مل تكن يف أمر مهم ال خطر فيه، ولو تسارا احلديث اثنان. فقدم عليهما 

ما.ال يسمع جهرمها ال يقرب منهما ليتسمع حد ذ   يثهما إال 
روى البخاري يف (األدب املفرد) عن سعيد املقربي قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث. فقمت إليهما. فلطم  

ى عن   ما. وذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ن فال تقم معهما حىت تستأذ صدري. وقال: إذا وجدت اثنني يتحد
لتناجي، والنفي يف الرواية ذلك، والنهي يف رواية «يتناج » يدل على التحرمي. ما مل يكن رضا من املنفرد، وآية الرضا إذنه 

  اآلخرى مبعىن النهي. 
  

  ب: االحرتاس من النار وتغطية اآلنية - 69
لّليل إذا رقدمت، وأغلقوا األ بواب وأوكئوا عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «اطفئوا املصابيح 

دة: «واكفتوا صبيانكم عند املساء فإّن للجّن انتشارا وخطفة» .    األسقية، وّمخروا الطّعام والشراب» ، ويف رواية ز
 __________  

ب: الصرب يف األذى (1(   ) . 6100) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
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  » وغريمها واللفظ للبخاري] . 1[رواه البخاري ومسلم « 
  

  اللغة:



لثة: وأجيفوا أي أغلقوا، والسقاء: القربة ومجعه أسقية، وأوكأ السقاء: ربطه   إغالق الباب: إقفاله، ويف رواية، وغلقوا، ويف 
لوكاء وهو اسم للخيط الذي يشد به فم القربة والكيس وحنومها، والتخمري: التغطية، ومنه اخلمر لتغطيتها العقل   وشده 

  والكفت: الضم. واخلطف: األخذ بسرعة. واخلمار لسرته الرأس، 
  

  الشرح: يف هذا احلديث أمر الرسول ص خبمسة أشياء. 
  وقد قال مجاعة، إن األمر هنا لإلرشاد؛ إذا املقصود به حتقيق مصاحل دنيوية، وحيتمل أن يكون للندب. 

لنفس أو املال؟ فإن أمن الضرر   فال وجوب،  وملاذا ال يكون للوجوب إذا خشي من املخالفة ضرر 
  

  فأول اخلمسة إطفاء املصابيح عند الرقاد ليال. 
ن الفويسقة   » . 2رمبا جّرت الفتيلة. فأحرقت أهل البيت» «  -الفأرة -وقد جاء تعليل ذلك يف رواية «

ُ يـَتَـَوىفَّ  َّ ا  فاإلنسان حينما ينام يفقد الشعور مبا جيري والتيقظ ملا حيدث، وما النوم إال وفاة غبها حياة ا اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوِ
َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخرى ِإىل َأَجٍل ُمَسمى «  » ، فاإلحتياط واحلكمة إطفاء  3َوالَِّيت َملْ متَُْت ِيف َمناِمها فـَُيْمِسُك الَِّيت َقضى َعَليـْ

حتكاك فأرة. أو صدمة قطة أو عبث حيوان. أو حركة إنسا ن، أو عصفة ريح، أو خيشى  السرج اليت ال يؤمن وقوعها 
ا، أو ينحبس عنها. أو وسخ يف زيتها أو خلل يف آلتها. فتتصل النار مبا   لتها واشتعال فتيلتها، من هواء يلعب  التهاب ذ

جتد. فإذا احلريق يلتهم اإلنسان واحليوان، والبيت واملتاع. على حني غفلة. فيصعب اإلطفاء ويعظم اخلسار، فإن كان  
ئية، فال حرج انقالب السر  در اخلطر أو عدميه كاملصابيح الكهر ؛ أو أحيط مبا مينع اتصاله بغريه لو وقع؛ أو كان  اج مأمو

رها، وخاصة إذا كان الفحم وقودها، فرمبا وقع  يف تركه إن كانت مصلحة؛ وكذلك احلكم يف املواقد ال ننام عنها متقدة 
  احلجرة؛ فمات منها على الفراش؛ ورمبا استنفدت أو كسجني 

 __________  
ب يف شراب أحدكم فليغمسه. (1( ب إذا وقع الذ ) . ورواه مسلم يف  3316) رواه البخاري يف كتاب: بدء اخللق، 

ء وإيكاء السقاء وإغالق األبواب ... (  ب: األمر بتغطية اإل   ) . 5214كتاب: األشربة، 
  . 175) تقدم خترجيه مبثل حديث جابر ص  2(
  . 42لزمر، اآلية:  ) سورة ا3(
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دي الرسول صلى هللا عليه وسلم.    النيام خمتنقني. وكم للمواقد واملصابيح من حوادث خطرية نشأت من ترك االسرتشاد 
  

نيها   إغالق األبواب ليال:  -و
لطيور الداجنة أو  فإنه مينع احليوان أن يتسرب إىل اخلارج وأهله عنه غافلون. ومينع السباع أن تدخل املنازل. فتفتك 

احليوان أو تعتدي على اإلنسان وحيول دون الشياطني من اإلنس أو يكون عقبة يف سبيلهم. فال يسرقون وينهبون: وال  
يعتدون ويسفكون. وإذا كان النهي عن املنكر واجبا فاحليلولة بينه وبني من رامه الزمة ومن احليلولة أن تسد عليه الطريق،  

  وجتيف دونه الباب.



  
لثها ورابعها   إيكاء األسقية اليت فيها املاء:  -و

وتغطية األوعية اليت فيها األطعمة واألشربة. فإن ذلك وقاية هلا من اجلراثيم املنتشرة.. وصيانة هلا من األتربة واألشياء القذرة، 
مما يفسدها؛ فيطعمها املرء هنيئا  » فيها، فتبقى سليمة 1ومنعا للهوام واحلشرات عنها وللطيور أن تلوثها، وللحيوان أن يلغ «

ا مريئا.    ويشر
  

  » ، وإيواؤهم3» الصبيان إذا ما جّن الليل «2وخامسها: كفت «
الس  م  م إىل املضاجع. فإن ذلك يطمئن أهليهم. وحيول دون ضالهلم يف ظالم الليل، ومينع غشيا إىل املنازل؛ والرجوع 

لليل؛ تسّرتا جبلبا به احلالك، وارتيادا ألهل الريب والفساد، والليل كثري املخاطر، والصبيان طائشة  الفجار، اليت تنفق 
م   خذون احلذر فرمبا صدمتهم عقبة أو سقطوا يف حفرة. أو دمهتهم عربة، أو فجأ العقول ال حيسنون االحرتاس، وال 

رزوا « م، » إىل بيو4قاطرة، أو لسعتهم عقرب أو آذاهم شيطان؛ فكانت احلكمة أن  ئهم وأمها م، وميرحوا يف رعاية آ
لليل، وخيشى منهم على الصبيان إذا  -كما جاء يف رواية  -أو يناموا حتت أستارهم؛ وأما اجلن أو الشياطني الذين ينتشرون 

ُْم «   » . 5بقوا يف اخلالء، فهم عامل يروننا وال نراهم ِإنَُّه َيراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال تـََرْوَ
  ومردة اجلن هم الشياطني كما أن من اإلنس شياطني كما صرح بذلك القرآن وال 

 __________  
طراف لسانه أو أدخل فيه لسانه. 1(   ) يلغ فيها: ولغ: شرب 
  ) كفت: صرف. 2(
  ) جّن: أظلم. 3(
رزوا: يدخلوا. 4(  (  
  . 27) سورة األعراف، اآلية:  5(
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إليذا ء واألمهات، كما متتد أيدي الشياطني منا إىل أبنائنا مانع من أن متتد يدهم  ء إىل الصبيان الذين ال حتوطهم رعاية اآل
ُ ِمْن َورائِِهْم حمُِيٌط « َّ   » . 2» ، َوما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليًال «1لشتم والضرب. واللطم واخلطف َوا

قهاء: إن احلديث يدل على مشروعية وضع اليد على الفم عند التثاؤب  ومن غريب االستنباط أو عجيبه ما قال بعض الف
  لدخوله يف عموم األبواب جمازا؟؟ 

  
  ب: الغىن غىن النفس - 70

عن أيب هريرة عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ليس الغىن عن كثرة العرض، ولكّن الغىن غىن النفس» . [رواه البخاري  
  » وغريمها] . 3ومسلم «

  
  لغة:ال



ُتُم الْ  ُ اْلَغِينُّ َوأَنـْ َّ ُفَقراُء  الغين: يقال لعدم احلاجة مطلقا، وليس ذلك إال  وحده، فهو الغين عن عباده، وهم الفقراء إليه َوا
  » ، ويقال لقلة احلاجات كما يقال لكثرة القنيات، والعرض: ما ينتفع به من متاع الدنيا وحطامها، وأما العرض:4«

  من املال غري نقد، ومجعه عروض.فهو ما كان 
  

  الشرح:
  الغين يف عرف الناس من كثر ماله، وعظمت ثروته، من ضياع واسعة. 

ضرة. وعمارات شاهقة. وقناطري مقنطرة من الذهب والفضة وخيل مسومة « مية،  5وجنات  » . وأنعام راعية، وعروض 
روة. ووفرة املال. وكثرة املتاع ولكن الغىن غين النفس، فمن  وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الغين ليس بسعة الث

استغىن مبا يف يده عما يف أيدي الناس، ومل تشرف نفسه عليه، ومل تتطلع إليه، فهو الغين اجلدير بلقب الغىن، وإن كان يف  
ا بطبقات أهل لقسم وعفته، وزهده وقناعته، جعلته يف درجة من الغىن دو الثراء الذين حرموا الرضاء   املال قال إذ رضاه 

  والزهادة بل أولئك
 __________  

  . يف األصل (بكل شيء) . 20) سورة الربوج، اآلية: 1(
  .85) سورة اإلسراء، اآلية: 2(
ب: الغىن غىن النفس (3( ب: ليس الغىن  6446) رواه البخاري يف كتاب: الرقاق،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الزكاة، 

  ) . 2417عن كثرة العرض (
  . 38) سورة حممد، اآلية: 4(
  ) مسّومة: سّوم الشيء: أعلمه بسومة والّسومة: القيامة. 5(
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» يف سؤال. وال حيرص على مال.  1ليسوا من الغىن يف شيء، وإن غين النفس مطمئن القلب. هادىء البال. ال يلحف «
. بل ما جاءه رضي به وقنع. وأنفق منه على نفسه  » أو ضاعت عليه فرصة2وال تذهب نفسه حسرة إذا فاتته صفقة «

م حاجته ومل  3وأهله. وبر الناس بعفوه وفضله. وهو من الناس ملك مبجل « » . وأمري موقر. وعظيم معزز. إذ مل ينزل 
العزة  ميلك احلرص عليه منته، واحلاجة مذلة، واحلرص معرة. فإن كان إىل غىن النفس غىن املال. فتلك الدرجة العلياء. و 

  » . 4القعساء «
أما من كثر ماله. وتشعبت أمالكه. وقلبه موزع بني ضيعته وعمارته. وذهبه وفضته وفرسه وبقرته. ليس له هّم إال مجع املال.  

» غيظا إذا فاته القرش، ويتمىن كل ما يف أيدي الناس إىل ما يف يده. بل حيسدهم على 5حيرص عليه أشد احلرص، ويتميز «
  عمة. خيشى عدوى الفقر إن مدت يده إىل فقري بدرهم.ما رزقوا من ن

» أن يتربع لعمل خريي بيسري من وفره. ومل يبق ما ميتع فيه نفسه بثروته أو يقوم بواجبه لولده وزوجته.  6وحيسب اجلائحة «
  وقرابته وعشريته ذلك هو الفقري حقا، احملروم صدقا. 

  ذي فعل الفقرومن ينفق الساعات يف مجع ماله ... خمافة فقر فال
وهل يكون غنيا من نفسه ملا يف أيدي الناس متطلعة. وليست مبا يف يدها راضية قانعة؟ هل يكون غنيا من هذا احلرص من  



  » أن يروي نفسه من منهل العلم؛ ويغّذيها بلبان احلكمة؟ 7قوته. وأعل من صحته. ومنعه التكالب «
جنيا، أو لباسا رفيعا. فيأىب عليه حبه للمال. وشغفه بكنزه. إجابتها إىل  هل يكون غنيا من تبغي نفسه طعاما شهيا، أو مثرا 

ا    طلبتها وحتقيق رغبتها؟ هل يكون غنيا من أوالده يف بؤس؛ وأهله يف ضنك يعيشون يف أحضان الثروة ولكن من التمتع 
 __________  

ملسألة وهو مستغن عنها. 1(   ) يلحف: يلح 
  ) صفقة: البيعة. 2(
  معظّم موقّر. ) مبّجل: 3(
بتة. 4(   ) القعساء: ممتنعة 
  ) يتميز: يتقطع.5(
لرجل يف ماله. 6(   ) اجلائحة: املصيبة حتّل 
  ) التكالب: تكالب على الشيء. تواثب كما تفعل الكالب.7(
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. وذلك الذميم ا لبغيض، والبائس  حمرومون؟ ذلك بال ريب فقري؛ وإن عده الناس غنيا. وذلك املعدم وإن حسبه الناس ثر
، ونكاال وعقا َأَحيَْسُبوَن َأمنَّا منُِدُُّهْم بِِه ِمْن ماٍل َوبَِنَني. نُ  سارُِع َهلُْم ِيف اْخلَْرياِت الفقري الذي جعل هللا املال يف يده أملا له وعذا

  دََّدُه.» ، َوْيٌل ِلُكلِّ ُمهََزٍة ُلَمَزٍة. الَِّذي َمجََع ماًال َوعَ 1َبْل ال َيْشُعُروَن «
َبَذنَّ ِيف اْحلَُطَمِة «   » . 3» ، َأْهلاُكُم التَّكاثـُُر. َحىتَّ ُزْرُمتُ اْلَمقاِبَر. َكالَّ َسْوَف تـَْعَلُموَن «2َحيَْسُب َأنَّ مالَُه َأْخَلَدُه. َكالَّ لَيـُنـْ

ن ما عنده خري وأبقى،  وأن املال يف يد الشره البخيل  واعلم أن السبيل إىل غىن النفس الرضا مبا قدر هللا وأعطى والثقة 
لَِّيت تـَُقّرُِبُكْم ِعْنَد زُْلفى ِإالَّ  ِ َمْن آَمَن َوَعِمَل صاِحلاً  فقر ومذلة. ويف يد القانع الكرمي غىن ومعزة َوما َأْمواُلُكْم َوال َأْوالدُُكْم 

ْعِف ِمبا َعِمُلوا َوُهْم ِيف اْلُغُرفاِت آمِ    » . 4ُنوَن « فَأُولِئَك َهلُْم َجزاُء الضِّ
  

  ب: االعتدال ومداومة األعمال  - 71
ا كانت تقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:    عن عائشة رضي هللا عنها أ

، إّال أن يتغّمدين   «سّددوا، وقاربوا، وأبشروا، فإنّه مل يدخل اجلّنة أحدا عمله» ، قالوا: وال أنت  رسول هللا؟ قال: «وال أ
  » ] . 5ة، واعلموا أّن أحّب العمل إىل هللا أدومه وإن قّل» . [رواه البخاري ومسلم والنسائي « هللا منه برمح

مرين    ويف احلديث أمر بثالثة أشياء: التسديد، واملقاربة، واإلبشار، وإخبار 
 __________  

  . 56،  55) سورة املؤمنون، اآليتان:  1(
ت: 2(   . 4 - 1) سورة اهلمزة، اآل
ت: ) سورة التكاثر3(   . 3 -1، اآل
  . 37) سورة سبأ، اآلية: 4(
ب: القصد واملداومة على العمل (5( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  6467) و (6464) رواه البخاري يف كتاب: الرقاق، 



ب: لن يدخل أحد اجلنة بعمله بل برمحة هللا تعاىل ( ) . ورواه النسائي يف كتاب: قيام الليل  7053صفات املنافقني، 
ب: االختالف على عائشة يف إحياء الليل ( وتطو    ) . بنحو آخر. 1641ع النهار، 
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لعمل. بل بفضل هللا ورمحته.   أوهلما أن دخول اجلنة ليس 
  الثاين: أن أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل.

  
  التسديد يف األمور طلب السداد فيها:  -1

لصواب وهو مقارب للقصد، ألن التقصري يف املطلوب وهو القصد والعدل. أي ما بني اإلفراط وا لتفريط، وفّسر السداد 
م،   أو املغاالة فيه خترجه عن الصواب، والقصد يف األمور ما كان عليه حممد صلى هللا عليه وسلم، يف تطهرهم، وصال

م، وأخالقهم ... إخل.    وصيامهم، وصدقا
  
  واملقاربة عدم اإلفراط يف العبادة:  -2

جهاد النفس فيها يفضي إىل املالل فيؤدي إىل تركها، فيكون اإلفراط فيها من التفريط والتقصري، فاملطلوب منا يف  ألن إ
  األعمال املقاربة ال املبالغة. 

» فيه برفق، وال تبغضوا إىل أنفسكم عبادة هللا، فإن املنبت ال أرضا  1ويف حديث جابر: «إن هذا الدين متني فأوغلوا «
  ا أبقى» . قطع، وال ظهر 

  
  واإلبشار كالتبشري:  -3

دخال السرور على   مر  اإلخبار مبا يسر ويظهر أثره على بشرة اإلنسان (ظاهر جلده) فالرسول صلى هللا عليه وسلم 
مرا، نفوسنا من فرط رمحة هللا بنا حنن املؤمنني، العاملني، فال نيأس من روح هللا ما دمنا عند حدوده اليت رمسها، ال نعصي له أ

يا.   وال خنالف 
  
لرمحة:  -4   تغّمده 

ها حىت كانت له كالغمد للسيف، يبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن العمل ال يدخل عامله اجلنة، ولو   ا وألبسه إ عّمه 
ت القرآن الكثرية اليت تدل على أن دخول اجلنة وإ رثها إمنا هو  كان الرسول نفسه، إال إذا مشلته رمحة هللا، وهذا ينايف آ

ُتْم تـَْعَمُلوَن « -لعمل الصاحل ُتْم تـَْعَمُلوَن  2مع اإلميان كقوله َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت ُأورِثـُْتُموها ِمبا ُكنـْ » ، وقوله: اْدُخُلوا اْجلَنََّة ِمبا ُكنـْ
جوبة كثرية منها أن التوفيق للعمل من رمحة هللا3« ، ولوال رمحته ما كان إميان وال » ، وقد أجاب العلماء عن هذا التعارض 

عمل صاحل، فالسبب األصلي لدخول اجلنة الرمحة. والعمل املرتتب عليه الدخول أثرها. ومنها أن أعمال الطاعات كانت يف 
  زمن يسري، والثواب ال ينفد، 

 __________  
  ) أوغلو: تعمقوا وتدبروا برفق.1(



  .72) سورة الزخرف، اآلية:  2(
  . 32اآلية:   ) سورة النحل،3(
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ألعمال، وأقول: إن العمل يف نفسه ال يتسبب عنه الدخول لوال أن هللا  لفضل ال  فاإلنعام الذي ال ينفد يف جزاء ما ينفد 
جعله كذلك يف حكمه وشرعه، وجعله سببا إمنا هو بفضله ورمحته، ولو شاء مل جيعله سببا ولكن جعله كذلك يف كتبه، وعلى 

، فال سبيل إىل اجلنة إال من طريقه، فال ندعه وتطمع يف رمحة هللا، فإن رمحته كتبها للذين يتقون، ويؤتون الزكاة  السنة رسله
ته يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النيب األمي، فإن راقتك « » هذه األجوبة فخذها وإن وفقت خلري منها  1والذين هم 

  فهاته.
لتقدمة. وإن مل تر سبيال لدفع التعارض بني  ت واحلديث فالقرآن أوىل    اآل

  
  األعمال الطيبة كثرية:  -5

كالصالة، والصدقات، والصيام، وقراءة القرآن واالنتصار للمظلومني، ونشر العلم بني الطالبني، واجلد يف خري الناس،  
ا تغذية اإلميان وتقويته. وإعالء النفس وإكبارها والقصد يف العم   ل سبيل إدامته واملواظبة عليه. واألعمال الطيبة من شأ

لقبول والثواب ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ألن   فبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن أحب األعمال إىل هللا وأوالها 
املداومة فيها تغذية اإلميان يف كل وقت. فال تذبل شجرته وفيها ترقية دائمة للنفوس. فهي دائما صاعدة يف درج الكمال. 

إلنسان عن العمل، فتذوي « وال ك » شجرة اإلميان، وتضعف نفسه عن مكافحة الشدائد،  2ذلك اإلجهاد الذي يقعد 
ن عمل  اهدين، ويقيد يف سجل الكساىل العاطلني، وقد أخربت عائشة رضي هللا عنها  ويشطب امسه من ديوان العاملني ا

ة يف األصل املطر املستمر مع سكون، بال رعد وال برق، واملراد  الرسول صلى هللا عليه وسلم كان دمية أي دائما ألن الدمي
  لدوام الدوام العريف وهو اإلتيان مبا يطلق عليه اسم املداومة عرفا، ال مشول األزمنة إذ هذا غري مقدور. 

  
  ب: حق هللا على العباد وحقهم عليه  - 72

  صلى هللا عليه وسلم ليس بيين  عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: بينما أ رديف الّنيبّ 
 __________  

  ) راقتك: أعجبتك. 1(
  ) تذوي: تذبل. 2(
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وبينه إّال آخرة الّرحل. فقال: «معاذ» : قلت: لّبيك رسول هللا وسعديك، مثّ سار ساعة، مثّ قال: « معاذ» ، قلت: لّبيك  
  ، قلت: لّبيك رسول هللا وسعديك، قال: رسول هللا وسعديك، مث سار ساعة، مثّ قال: « معاذ بن جبل» 



«هل تدري ما حّق هللا على عباده؟» ، قلت: هللا ورسوله أعلم. قال: «حّق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا» ،  
 إذا  مث سار ساعة، مثّ قال: « معاذ بن جبل» ، قلت: لّبيك رسول هللا وسعديك، قال: «هل تدري ما حّق العباد على هللا

م» . [رواه البخاري ومسلم «    » وأمحد وغريهم] . 1فعلوه؟» قلت: هللا ورسوله أعلم. قال: «حّق العباد على هللا أّال يعذ
  

  اللغة:
الرديف والردف: الذي يركب خلفك، ويقال الردف أيضا للكفل والعجز، وأردفه: أركبه خلفه، وكل شيء يتبع شيئا فهو  

الرحل: ما يوضع على ظهر البعري كالسرج للفرس، وآخرته العود الذي جيعل خلف الراكب يستند ردفه، والرتادف: التتابع، و 
إليه، ولبيك: مأخوذ من اللب وهو اإلجابة والتثنية فيه للتكرير والتكثري أي إجابة لك بعد إجابة ومل يستعمل إال على لفظ 

مل كان وألب إذا أقام به، وألب على كذا إذا مل يفارقه، وهو  التثنية، وقيل: إنه من التلبية وهي إجابة املنادي من لب 
منصوب على املصدر بعامل ال يظهر كأنك قلت: ألب إلبا بعد إلباب، وقيل: معناه اجتاهي وقصدي إليك، من قوهلم:  

طعام  داري تلب دارك أي تواجهها، وقيل: معناه إخالصي لك من قوهلم: حسب لباب، إذا كان خالصا حمضا. ومنه لب ال
ولبابه، وسعديك: معناه ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، وإسعادا بعد إسعاد، والتثنية فيه واإلعراب مثلهما يف  

لبيك، واحلق: الشيء الثابت املتحقق، فما لإلنسان على غريه إن كان ال تردد فيه يسمى حقا؛ وهللا حق، والصدق حق،  
  ع.والعبادة: الطاعة مع خضوع أو هي غاية اخلضو 

  
  الشرح:

اهد الذي    كان معاذ بن جبل الشاب العابد، األمة القانت، الشهم ا
 __________  

ب: إرداف الرجل خلف الرجل (1( ب:  5967) رواه البخاري يف كتاب: اللباس،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
  ) . 142الدليل على أن من مات على الوحيد دخل اجلنة قطعا (
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راكبا يف سفر خلف الرسول صلى هللا عليه وسلم دابته ال يفصله منه إال آخرة الرحل اليت كان يسند   -ر الغزوات كلهاحض
اهد، فقال:  معاذ. قال إجابة لك    إليها ظهره. وكان إردافه له تواضعا منه صلى هللا عليه وسلم وإكراما للشباب ا

ة. فرتكه الرسول صلى هللا عليه وسلم دون أن حيدثه، وبعد أن سار ساعة قال:  رسول هللا بعد إجابة، وطاعة لك بعد طاع
  معاذ. قال: 

إجتاها إليك  رسول هللا بعد اجتاه، وإسعادا بعد إسعاد، فرتكه الرسول صلى هللا عليه وسلم أيضا بدون حمادثة. وبعد أن سار  
» مساعدة، فتلك نداآت  1بعد إخالص. ومساعدة غب « فرتة قال:  معاذ بن جبل. قال: إخالصا لك  رسول هللا 

» لضبطه ووعيه  3» األذن له؛ وإيقاظ احلافظة «2ثالث نبهت معاذا إىل العناية مبا يلقى؛ وصرف الذهن إليه، وإرهاف «
ققوه  وعرفته أنه نبأ عظيم؛ وحديث خطري، مث قال له: هل تدري  معاذ ما حق هللا على عباده وما الذي جيب عليهم أن حي

دة يف تنبيهه إىل ما يلقى عليه، وتشويقا إليه.    شكرا له؟ ومل يستفهم الرسول صلى هللا عليه وسلم منه استجوا له، ولكن ز
وقد رّد معاذ علم ذلك إىل هللا الذي أحاط بكل شيء علما. وإىل الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي يبلغ عن هللا وحيه  



عند حده. ومل يقف ما ليس له به علم. وقد بني له الرسول صلى هللا عليه وسلم أن حق   وهذا من معاذ كمال أدب: وقف
  هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا: 

ي فنؤمن برسوله   كلمة جامعة مل ترتك من الّدين صغرية وال كبرية. فعبادته اخلضوع له والتذلل. وذلك بطاعته فيما أمر و
لصيام، وحنج البيت احلرام ما استطعنا إىل  ونصدق بكتابه، ونقيم  ذب نفوسنا ونصح أجسامنا  الصالة ونؤيت الزكاة، و

» خبلق حسن، ونقف عند ما شرع هللا، ال نتعّدى  4ذلك سبيال، وحنسن عشرة الناس، ونصدق يف معاملتهم، وخنالقهم «
ى عنه من اخلبائث مما هو  اعتداء على النفس. أو املال أو العرض أو إضرار  حدوده. وال نتجاوز رسومه. وجنانب كل ما 

  خللق. 
وأساس ذلك علم بكتاب هللا، ومبا احتواه، وهذا بتالوته وتدبره ودراسته وتفهمه. أما توحيده وعدم اإلشراك به فأن نعتقد  

؛ أو نبيا مرسال،  أنه وحده صاحب اخللق واألمر. وأن من دونه ال ميلك ضرا وال نفعا إال ما شاء هللا. سواء أكان ملك ا مقر
ء وال  ا خداع وال ر   أو وليا عابدا؛ ومن توحيده أن تكون األعمال خالصة لوجهه؛ ال يشو

 __________  
  ) غّب: مبعىن بعد. 1(
  ) إرهاف: اصفاء.2(
  ) احلافظة: قوة حتفظ ما تدركه القوة الومهية من املعاين وتذكرها وتسمى الذاكرة أيضا.3(
  ملهم خبلق حسن. ) خنالقهم: نعا4(
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تدليس ونفاق، وأال ندعوا معه غريه. أو نقدم إليه القرابني أو نسوق النذور. أو نتخذه وسيلة إليه. فإن كل ذلك شرك ينايف  
مقام التوحيد مث سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم معاذا عن حق العباد على هللا، وما وعدهم به؛ وكتبه هلم على نفسه؛  

م عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الّدين. وأسلموا الوجوه، وعّمروا القلوب بتوحيده، وطهروها من دنس اإلشراك. فقال إذا ه
م. وكيف يعذب  له مثل مقالته األوىل: هللا ورسوله أعلم. فقال له الرسول صلى هللا عليه وسلم: حق العباد على هللا أال يعذ

لسميع، تقرع أذنه آي الوحي فإذا به قد مثلها يف عمله، وأظهرها يف خلقه، ويسمع » على طاعته، وكان عبده ا1من توفر « 
  هدى الرسول صلى هللا عليه وسلم فإذا به قد اختذه إماما وقدوة: وهاد وأسوة؛ كيف يعذب ذا النفس العالية. 

ا نكتة «  أو شرك، بل كيف ال يسبغ نعمته،   » من دنس2الطاهرة النقية، اليت ال يرى فيها إال بياض التوحيد ونوره، ليس 
َى النـَّفْ  َس َعِن  ويدخل جنته عباده املقربني، وجنده املخلصني، وهو الّرب الرحيم؛ وأكرم األكرمني َوَأمَّا َمْن خاَف َمقاَم رَبِِّه َوَ

  » . 3اْهلَوى. فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى « 
  

  ب: نذر الطاعة ونذر املعصية - 73
عن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع هللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه» . [رواه  عن عائشة 

  » ] . 4البخاري وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه « 
  

  النذر: 



جدا إذا رزقت ولدا، أو ب لغت أمال.  أن توجب على نفسك ما ليس بواجب حلدوث أمر، كأن تنذر صدقة أو اعتكافا، أو 
ى من نذر معصيته أن يعصيه. فنذر   ويف هذا احلديث أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم عن نذر طاعة هللا أن يطيعه و

  الطاعة جيب الوفاء 
 __________  

  ) توفر: عكف. 1(
  ) نكته: العالمة اخلفية. 2(
  . 41، 40) سورة النازعات، اآليتان:  3(
ب: النذور يف الطاعة () رواه البخاري يف كتاب: األميان و 4( ) . ورواه النسائي يف كتاب: األميان والنذور،  6696النذور، 

ب: ما جاء يف النذر يف املعصية (3815ب: النذر يف الطاعة ( ) .  3289) . ورواه أبو داود يف كتاب: األميان والنذور، 
ب: من نذر أن يطيع هللا  ) . ورواه ابن ماجة يف كتاب:  1526فليطعه ( ورواه الرتمذي يف كتاب: النذور واألميان، 

ب: النذر يف املعصية (   ) . 2126الكفارات، 
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  » ، ونذر املعصية حيرم الوفاء به، إذ ال نذر يف معصية اخلالق.1به. قال تعاىل: َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم «
رة األقربني، أو اجلهاد يف سبيل هللا ونشر دينه  فمن نذر إرشاد اجلاهلني. وإنقاذ املظلومني أو مساعدة البائسني. أو  ز

راقة دمه أو اغتصاب ماله أو نذر االنضمام حلزب   ومطاردة أعدائه وجب عليه الوفاء مبا نذر، ومن نذر النكاية بعدوه، 
اإلله   مبطل، أو انتخاب شخص جمرم، أو شرب مخر، أو لعب ميسر، أو إقامة ليلة ساهرة، تنتهك فيها احلرمات. ويعصي

حرم عليه الوفاء. والطاعة تشمل الواجبات كالصالة املكتوبة، والزكاة املفروضة، وصيام رمضان، واحلج الواجب، والنفقة  
ت كصالة النافلة، والصدقة اجلارية، والصيام املستحب وحج التطوع، فالواجبات إذا   على الزوجة والولد، وتشمل املندو

ا واجبة بدون إجياب العبد. بل تدخل حتت عنوان النذر ألنه إجياب ما ليس بواجب وهذه كانت عينية ال ينعقد نذرها أل
  واجبة. أما الواجب على الكفاية كاجلهاد ورد السالم. واملندوب فينعقد نذره. 

وجيب الوفاء به. وأما نذر املباح كلبس الثوب وركوب الدابة والرتوض فقد استدل لصحته حبديث عائشة: «ال نذر يف  
» . ومجهرة احملدثني على تضعيفه فلما نفي نذر املعصية أفاد صحة 2عصية. وكفارته كفارة ميني» ، رواه أصحاب السنن «م

  ما عداه.
لدف، فقال هلا: «أوف  وحبديث بريدة عند أمحد والرتمذي: أن امرأة قالت:  رسول هللا إين نذرت أن أضرب على رأسك 

لدف إن رده هللا تعاىل ساملا. بنذرك» ، وكان ذلك وقت خروجه يف    غزوة، فنذرت الضرب 
  وقال مالك والشافعي: ال ينعقد نذر املباح واستدال حبديث ابن عباس قال: 

بينا النيب صلى هللا عليه وسلم خيطب إذ هو برجل قائم؛ فسأل عنه؛ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم يف الشمس؛ وال يقعد؛  
  يصوم؛ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: «مروهوال يستظل وال يتكلم؛ وأن 

 __________  
  . 29) سورة احلج، اآلية: 1(
ب: كفارة النذر ( 2( ب:  3845) رواه النسائي يف كتاب: األميان والنذور،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األميان والنذور، 



ب: ما جاء عن رسول هللا  ) . ورواه الرتمذي يف  3290من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية ( كتاب: النذور واألميان، 
ب: النذر يف املعصية ( 1524صلى هللا عليه وسلم: أالنذر يف معصية ( )  2125) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الكفارات، 

.  
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الطاعة؛ وأسقط عنه » ؛ فأمره بفعل 1فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه» ، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه «
املباح؛ وأصرح من هذا ما رواه أمحد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  

فع املدين وهو ضعيف، وأجا عن 2«ال نذر إال فيما ابتغي به وجه هللا» « » ، يف سند هذا احلديث عند أمحد عبد هللا بن 
نه ال مانع من أن يكون من قسم املباح ما يصري مندو إذا قصد به القربة   حديث عائشة بضعفه؛ وعن حديث بريدة 

» للّتقوي به على قيام الليل؛ والسحور للّتقوي على صيام النهار، فيجوز أن يكون إظهار الفرح بعود  3كالنوم يف القائلة « 
.النيب صلى هللا عليه وسلم ساملا معىن مقصودا يثاب عليه؛ في   كون مندو

ا الثوري وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه   وقد اختلف الفقهاء يف نذر املعصية هل جتب فيه كفارة أو ال جتب؟ فقال بوجو
وأمحد وبعض الشافعية؛ وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصني؛ ومسرة بن جندب؛ وقال بعدم  

اية عن أمحد؛ واستدل األولون حبديث عائشة السابق «ال نذر يف معصية،  الوجوب مالك والشافعي واجلمهور؛ وهو رو 
وكفارته كفارة ميني» ، وحبديث ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من نذر نذرا يف معصية فكفارته كفارة ميني» ،  

م «كفارة النذر كفارة ميني» ، رواه  » ؛ وحبديث عقبة بن عامر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل4رواه أبو داود « 
ن النذر ميني؛ ومن حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا  5مسلم «  » وأمحد؛ فعمومه يشمل نذر املعصية؛ و

نذرها، والدليل على أنه ميني حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت:  رسول هللا إن  
  ت أن حتج ماشية، أخيت نذر 

 __________  
ب: النذر فيما ال ميلك ويف معصية ( 1( ) . ورواه أبو داود يف كتاب:  6704) رواه البخاري يف كتاب: األميان والنذور، 

ب: من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية ( ب: من  3300األميان والنذور،  ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: الكفارات، 
  ) . 2136طاعة مبعصية ( خلط يف نذره 

ب: اليمني يف قطيعة الرحم ( 2(   ) . ورواه أمحد. 3273) رواه أبو داود يف كتاب: األميان والنذور، 
  ) القائلة: الظهرية. 3(
ب: من نذر نذرا ال يطيقه ( 4(   ) . 3322) رواه أبو داود يف كتاب: األميان والنذور، 
ب: يف كفا5(   ) . ورواه أمحد. 4229رة النذر () رواه مسلم يف كتاب: النذر، 
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  » . 1فقال: «إن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئا؛ لتخرج راكبة؛ ولتكفر عن ميينها» ، رواه أمحد وأبو داود «
نه نذر غري منعقد، فال يوجب شيئا كاليمني غري املنعقدة، بل ال يسمى نذرا ألن النذر التزام الطاعة،   واستدل اجلمهور 

ألحاديث اليت أبطلت نذر املعصية ومل تذكر فيه كفارة؛ كحديثنا؛ وحديث مسلم «ال نذر يف معصية وهذا  التزام معصية؛ و
ن األصح يف حديث ابن عباس أنه 2هللا، وال فيما ال ميلك العبد» «  » . وأجابوا عن أدلة األولني بضعف حديث عائشة، و

دة متنع العموم. إذا رواه الرتمذي بلفظ «كفارة النذر إذا مل يسم كفارة ميني» ، ورواه   موقوف عليه؛ وأما حديث عقبة ففيه ز
  » إخل. فكفارة اليمني يف النذر املبهم. 3ابن ماجه بلفظ «من نذر نذرا مل يسمه» «

كفارة فيه؛   كأن يقول:  علّي نذر. وال يزيد. وال يعلم خالف يف ذلك إال عن الشافعي فإنه قال: ال ينعقد النذر املبهم وال
  واحلديث حجة عليه. ومباذا جييب اجلمهور عن كون النذر ميينا؟ أيقولون: نذر املعصية ميني غري منعقدة؟ 

ذا عرفت حكم نذر الطاعة. ونذر الواجب. ونذر املعصية. ونذر املباح والنذر املبهم. وبقي نوعان: مها نذر اللجاج   و
ن يراد به احلث على فعل شيء. أو املنع منه من غري أن يقصد به والغضب. ونذر املستحيل فاألول ما أخرج خمر  ج اليمني 

النذر والقربة. كالذي يقول يف حال الغضب خلصمه إن مل أرفع عليك قضية فداري صدقة. أو يقول: إن عاشرت فال فعلي 
لثاين    االمتناع عن معاشرته.  مائة جنيه للجمعية اخلريية اإلسالمية. يريد األول حث نفسه على رفع القضية و

وهذا حكمه حكم اليمني. فإن رفع القضية أو ترك العشرة فال شيء عليه وإن مل يرفع أو عاشر لزمته كفارة ميني. وهو خمري 
  بني األمرين. وهذا رأي اجلمهور. 

  وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه الوفاء بنذره، أما نذر املستحيل كصوم األمس 
 __________  

ب: من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية () رواه أب1(   ) . 3295و داود يف كتاب: األميان والنذور، 
ب: ال نذر يف معصية وال فيما ال ميلك العبد ( 2(   ) مطوال. 4221) رواه مسلم يف كتاب: النذر، 
ب: ما جاء يف كفارة النذر إذا مل يسّم ( 3( ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: 1528) رواه الرتمذي يف كتاب: النذور واألميان، 

ب: من نذر نذرا ومل يسّمه (   ) . 2127الكفارات، 
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ب أوىل.    فال ينعقد، ألنه ال يتصور الوفاء به، وال يوجب شيئا. كما لو حلف على فعله، فإنه ال تلزمه كفارة. فالنذر من 
  

أليسر وترك االنتقام للنفس  - 74   ب: األخذ 
 عنها قالت: «ما خّري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني أمرين قّط إّال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا، فإن  عن عائشة رضي هللا

ا  كان إمثا كان أبعد الّناس منه، وما انتقم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنفسه يف شيء قّط إّال أن تنتهك حرمة هللا فينتقم 
  ] . » 1» . [رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

إذا بلغت به الكراهة حد السخط. والنقمة العقوبة.   -كضرب وعلم  -االنتقام: املبالغة يف العقوبة. مأخوذ من نقم ينقم
  واحلرمة ما وجب القيام به من حقوق هللا وحّرم التفريط فيه، وتقال ملا ال حيل فعله. وانتهاكها: تناوهلا مبا ال حيل. 



  
  الشرح:

ليه وسلم األدب الكرمي، واخللق العظيم، ويف هذا احلديث تقص علينا عائشة الصديقة زوج الرسول  للرسول صلى هللا ع
دابه خلقني من أخالقه العالية، مها اختيار األسهل األيسر. ما مل   صلى هللا عليه وسلم وأكرم نسائه عليه. ومن أعلمهن 

.   » حمارم هللا.2يكن حمرما، وعدم االنتقام لنفسه ما مل تغش «    فينتقم 
فمثل خّريه ربه بني اإلفطار والصيام يف السفر أو املرض. فاختار األيسر، وخريه بني مقابلة السيئة مبثلها والعفو فاختار  

العفو، وخّريه فيمن حتاكموا إليه غري خملصني يف احلكم بينهم أو اإلعراض عنهم، فاختار ما رآه أسهل، وخّريه بني أن يقوم  
ثه، أو يزيد على النصف فكان خيتار ما يراه أيسر على نفسه، وخّريه بني أن يفتح له كنوز األرض أو جيعل  نصف الليل أو ثل

  رزقه الكفاف فاختار الكفاف ليتفرغ 
 __________  

ب: صفة النيب صلى هللا عليه وسلم (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الفضائل،  3560) رواه البخاري يف كتاب: املناقب، 
م واختياره من املباح أسهله و ... ( ب: مبا   ) . 5999عدته لآل

  ) تغش: تنتهك. 2(
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مها   لعبادة ربه، والدعوة إىل دينه، وكذلك إذا خّريه أهل بيته بني أمرين اختار أيسرمها، فإذا خّريوه بني طعامني اختار أد
 أي األماكن ينزل، أو يف أي البقاع تكون املعركة، كلفة. وإذا استشار أصحابه يف أي الطرق يسلك يف سفرة أو غزوة، ويف

مرين اختار األيسر منهما، وهكذا دأبه، ما مل يكن أحد األمرين معصية، فإنه يكون أبعد الناس منه، وكيف ال تنفر  فأشاروا 
لّدين، أو نفسه الطيبة الطاهرة مبا خيدش طاعته لربه، وحرصه على شرعه ولن خيريه بني طيب وخبيث. كماء ومخر إ ال جاهل 

  منافق. أو كافر ال يعلم أحكام الشريعة، ذلك اخللق األول. 
أما اخللق الثاين فكان صلى هللا عليه وسلم ال يناله أمر ميضه من جفاة األعراب أو من ضعفة اإلميان، أو من أعدائه فينتقم 

لظلم يف  لنفسه. فاألعرايب الذي جفا عليه يف صوته، واآلخر الذي جذبه من ردائه  مه  حىت أثر يف كتفه، وذلك الذي ا
  القسمة، وذلك الذي أخذ منه سيفه على غرة وأراد الفتك به، فسقط من يده، وتناوله الرسول صلى هللا عليه وسلم. 

كل أولئك وأمثاهلم صفح عنهم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهذا ما مل يكن اإليذاء له انتهاك حلرمة من حرمات هللا،  
، انتصارا لدينه، وقياما بواجب النهي عن املنكر. واع   تداء على شرعه فإنه ينتقم 

إلفك، وآذاه يف أهل بيته وأهدر دماء مجاعة من املشركني  ولذلك أقام حد القذف مثانني جلدة على من رمى زوجه البتول 
 َْ م كثريا ما انتهكوا حرمات هللا َوال  َِّ َواْليَـْوِم ملا فتح مكة ممن كانوا يؤذونه أل ِ ُتْم تـُْؤِمُنوَن  َِّ ِإْن ُكنـْ ُخْذُكْم ِِما رَْأفٌَة ِيف ِديِن ا

  » . 1اْآلِخِر «
لرخص إن كانت على النفس أسهل. والعفو عن   واحلديث حيثنا على أخذ اليسر، والرغبة عن العسر، ويدعو إىل األخذ 

خذ يف ذلك هوادة « املسيئني إال أن ينتهكوا حرمات هذا الّدين، و  ملعروف والنهي عن املنكر، وأال  »  2يندبنا إىل األمر 
.  

 __________  



  . 2) سورة النور، اآلية: 1(
  ) اهلوادة: اللني والرفق. 2(
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  ب: تقاتل املسلمني وعقابه - 75
ول: «إذا التقى املسلمان بسيفيهما  عن أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

ل املقتول؟ قال: «إنّه كان حريصا على قتل صاحبه» .  فالقاتل واملقتول يف الّنار» ، فقلت:  رسول هللا هذا القاتل، فما 
  » ] . 1[رواه الشيخان وأبو داود والنسائي «

  
  اللغة:

لة أي ما ليت بكذا  ا، يقال: ما  اهتممت به ويطلق على اخلاطر، وعلى القلب، واحلرص فرط   البال: احلال الذي يهتم 
  الشره، وفرط اإلرادة. 

  
  الشرح:

داً َفَجزاُؤُه جَ  لعذاب الشديد يف قوله َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ َهنَُّم خاِلدًا القتل العدوان إمث كبري، وجرم عظيم. توعد هللا عليه 
ُ َعَلْيِه وَ  َّ ً َعِظيماً «ِفيها َوَغِضَب ا » ، وما كانت يد املؤمن الذي مأل اإلميان قلبه لتمتد إىل أخيه بسفك  2لََعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعذا

» ، وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أنه  3دمه، وإزهاق حياته َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمناً ِإالَّ َخطًَأ « 
» ؛ أو غريها من آالت  5» ، أو نبوتيهما «4مان بسيفيهما، أو بندقيتيهما، أو مسدسيهما، أو مديتيهما « إذا تالقى مسل

القتل، فذكر السيف على سبيل التمثيل وأعمل كل منهما ما يف يده للقضاء على صاحبه، واإليذاء حبياته فالقاتل واملقتول 
لم قائال: هذا القاتل الذي أودى حبياة صاحبه يستحق النار كما نطق  يف النار. فسأل أبو بكرة رسول هللا صلى هللا عليه وس

بذلك القرآن، ولكن ما شأن القتيل الذي أريق دمه حىت يكون مع قاتله يف النار؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: «إنه كان 
  حريصا على قتل 

 __________  
ب: قول هللا تعاىل: َوَمنْ 1( ت،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الفنت  6875 َأْحياها ... () رواه البخاري يف كتاب: الد

ب: إذا تواجه املسلمان بسيفهما (  ب: يف النهي 7182وأشراط الساعة:  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: الفنت واملالحم، 
ب: حترمي القتل ( 4268عن القتال يف الفتنة (    ) . 4133) . ورواه النسائي يف كتاب: حترمي الدم، 

  . 93رة النساء، اآلية: ) سو 2(
  . 92) سورة النساء، اآلية: 3(
  ) مديتيهما: املدية: الشفرة الكبرية وهي السكني. 4(
  ) نبوتيهما: الّنبوت: العصا الطويلة املستوية. 5(
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سبابه املباشرة، ولوال أن ضربة صاحبه عجلت حبياته، وجدلته مضرجا «  ائه لكان » بدم1صاحبه» ، وشارعا فيه، ومتلبسا 
مثه، واستوجب العقاب جبرمه.  ء    هو السافك، وقرينه القتيل. فكل منهما 

فإن رفعت سيفك حبق على من رفعه عليك عدوا وظلما. أو حسدا وبغيا، فال حرج عليك وال مالمة، ولن متّسك النار،  
رمني السّفاكني.   بل رمبا كنت مأجورا إذا قضيت به على ا

ر احلرب بينهما وعملنا ما نستطيع للقضاء على اخلصومة. وإحالل  فإذا قام نزاع بني  طائفتني من املسلمني حىت اشتعلت 
» وقتال الباغية. وإشهار سيوفنا على سيوفها 2السلم حمل احلرب. فأبتا أو أبت إحدامها وجب علينا اإلنضمام للمحقة «

نَـُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُمها َعَلى  حىت نفلها. ونذهب بشوكتها وتفيء إىل أمر هللا َوِإْن طائِفَ  تاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
ْلَعْدِل َوأَ  ِ نَـُهما  َِّ فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ ََّ حيُِبُّ اْلُمقْ اْألُْخرى َفقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىل َأْمِر ا َا  ْقِسُطوا ِإنَّ ا ِسِطَني. ِإمنَّ

ََّ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُوَن « غ على نفسك، أو مالك أو عرضك  3اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم َواتـَُّقوا ا » ، وإذا أرادك 
لسيف، ولكن استعمله بنية الدفاع  هل. إذا كنت ال تستطيع دفعه إال  ال بنية القتل. فإن   فدافعته بسيفك فلست للنار 

  قضت عليه ضربة الدفاع فعلى شر قضيت، وإن أصابتك ضربة ففي سبيل هللا قتلت، ويف سجل الشهداء كتبت.
ويف صحيح مسلم عن أيب هريرة أنه جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال:  رسول هللا أرأيت إن جاء رجل يريد 

  إن قاتلين قال: أخذ مايل؟ قال: «فال تعطه» ، قال: ف
» ، ويف حديث عبد هللا 4«فاقتله» ، قال: فإن قتلين، قال: «فأنت شهيد» ، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «فهو يف النار» « 

بن عمرو عند أيب داود والرتمذي وصححه «من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون  
  ماله فهو شهيد، 

 __________  
  مضّرجا: ملطخا.  ) 1(
  ) للمحقة: صاحبة احلق. 2(
  . 10،  9) سورة احلجرات، اآليتان:  3(
ب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان القاصد ... (4(   ) . 358) رواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
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  » . 1ومن قتل دون أهله فهو شهيد» «
لنار سواء، ألن كال منهما بذل منتهى جهده لقتل صاحبه، غاية األمر  وظاهر احلديث أن درجة القاتل والقتيل يف  العذاب 

  أن ضربة أحدمها نفذت قبل اآلخرى. 
وقيل: بل درجتهما خمتلفة، فالقاتل يعذب على القتال والقتل؛ والقتيل يعذب على القتال فقط؛ فعذاب القاتل أطول أو  

  أشد.
لثاين منهم ابن   وقد اختلف العلماء سلفا وخلفا يف القاتل ب أتنفع توبته، فتدرأ عنه العذاب أم ال تنفع؟ قال مجاعة  إذا 

دًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم ... « بت؛ مستدلني بقوله تعاىل يف سورة النساء َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ » إخل، وقال  2عباس وزيد بن 



لنفع لقوله تعاىل يف صفة عباد الرمحن وَ  ْحلَقِّ َوال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق  كثريون  ِ ُ ِإالَّ  َّ ال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا
َب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال صاحلِ  ً. ِإالَّ َمْن  ماً. ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَخيُْلْد ِفيِه ُمها ُ َسيِّئاِِْم  اً فَُأْولِئَك يـُبَ َأ َّ ُل ا دِّ

ُ َغُفورًا رَِحيمًا « َّ » ، وقالوا: إن هذا االستثناء مراعى يف آية النساء، وكذلك اختلفوا يف القصاص. فمن  3َحَسناٍت وَكاَن ا
ة الناس فحسب،  » ، فإنه يفيد أن القصاص ملصلح4قائل: إنه ال يدفع اإلمث مستدال بقوله تعاىل: َوَلُكْم ِيف اْلِقصاِص َحياٌة «

خذه يوم القيامة، ومن قائل: إنه يدفع اإلمث ألن  5وذلك بردع « قيا  » بعضهم عن بعض؛ أما القتيل املظلوم فال يزال حقه 
جزاء السيئة سيئة مثلها، ولقوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث عبادة بن الصامت بعد ذكر القتل وجرائم أخرى «ومن  

  يف الدنيا فهو كفارة له» . رواه البخاري.أصاب من ذلك شيئا فعوقب  
حلديث على أن قصد اجلرمية، والعزم عليها والتصميم يعاقب به املرء وإن مل تقع منه اجلرمية. إذ علل عقاب   وقد استدل 

نه كان حريصا على قتل صاحبه، واحلرص فرط اإلرادة كما بينت لك يف اللغة. ويف رواية: إنه أر    اد قتل القتيل يف احلديث 
 __________  

ب: يف قتال اللصوص (1( ب: ما جاء  4772) رواه أبو داود يف كتاب: السنة،  ت،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الد
  ) . 1421فيمن قتل دون ماله فهو شهيد (

  . 93) سورة النساء، اآلية: 2(
  . 70  -68) سورة الفرقان، اآليتان: 3(
  .179) سورة البقرة، اآلية:  4(
  بردع: زجر ومنع. ) 5(
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صاحبه، وقد اعرتض على هذا االستنباط مبا جاء يف حديث ابن عباس عند البخاري «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا  
ا، فعملها كتبها هللا له سيئة واحدة» «   » . 1عنده حسنة كاملة؛ فإن هو هّم 

«إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها عليه حىت يعملها   ومثل ذلك ما جاء يف حديث أيب هريرة عند البخاري أيضا
لسيئة عقا إذا مل يقرتن  2فإن عملها فاكتبوها له مبثلها. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» « » ، فلم جيعل يف اهلم 

  بعملها.
عث الشر حىت غلبه. َوَأمَّا َمْن خا . إذ جاهد  َى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى. فَِإنَّ اْجلَنََّة وجعل يف تركها خشية هللا ثوا َف َمقاَم رَبِِّه َوَ

لنفس من غري  3ِهَي اْلَمْأوى « لتفرقة بني اهلم والعزم. فاألول: مرور الفكرة  » ، وقد دفع هذا التعارض بعض العلماء 
  استقرار فيها. 

الثاين دون األول. وهو دفع مدفوع. وتفريق مردود. ومل   والثاين: التصميم على املعصية وتوطني النفس عليها. فالعقاب على
إلرادة يف حديثنا ويف حديث أيب هريرة املعارض. فالصواب من القول إنه ال تعارض أصال. فإن   يقم عليه دليل مث إنه صرح 

رمية برفع السيف  حديثنا مل يرتب العقاب فيه على جمرد احلرص أو اإلرادة بل هو مرتب على أمرين. األخذ يف تنفيذ اجل
  والتقاتل به. وسبق اإلصرار عليها. وبعبارة أخرى: الشروع يف اجلرمية والقصد اجلنائي كما يقول رجال القانون.

أما جمرد الشروع يف اجلرمية والقصد اجلنائي كما يقول رجال القانون. أما جمرد العزم بدون تنفيذ فال يدل حديثنا على  
عباس وحديث أيب هريرة أنه ال عقوبة فيه. بل التعبري بصيغة االفتعال يف جانب الشر دون  املؤاخذة به وظاهر حديث ابن  



ن الشر ال بد فيه من املعاجلة واملخالطة  4جانب اخلري يف قوله تعاىل: َهلا ما َكَسَبْت َوَعَلْيها َما اْكَتَسَبْت « » ، يشعر 
النية فيه هلا ثواب بقدرها: ويؤيد هذا حديث أيب هريرة عند الشيخني ليحسب على املرء فال يكفي فيه جمرد النية. أما اخلري ف

  «إن هللا جتاوز
 __________  

ب: من هم حبسنة أو بسيئة (1(   ) . 6491) رواه البخاري يف كتاب: الرقاق، 
)2 َِّ ُلوا َكالَم ا ب: قول هللا تعاىل: يُرِيُدوَن َأْن يـَُبدِّ   ) . 7501 ... ( ) رواه البخاري يف كتاب: التوحيد، 
  . 41، 40) سورة النازعات، اآليتان:  3(
  .286) سورة البقرة، اآلية:  4(
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  » . 1ألميت ما حدثت به أنفسها. ما مل تعمل به أو تتكلم» « 
حلديث من مل ير القتال يف الفنت. كسعد بن أيب وقاص.    وقد احتج 

م، ممن مل يتدخلوا يف الشجار الذي كان بني علّي وشيعته، وعائشة  وعبد هللا بن عمر، وحممد بن مسلمة، وأيب بكرة، وغريه
  وأنصارها.

وقدمنا لك واجب املسلمني يف الفنت، الذي أمر به القرآن يف جالء ال غموض فيه. وهو اإلصالح بني الطائفتني املتقاتلتني  
  . فإن أبتا الصلح. أو أبته إحدامها فواجب قتال اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا

عث عليها إال االستئثار  2وبعد: فاحلديث ينعى « » على املسلمني ما بينهم من شجار. وما يقوم بني أممهم من حروب. ال 
مللك. والتعصب للجنس. دون االنتصار للحق. ولقد شربت هذه احلروب من دماء املسلمني عّبا حىت أضعفت شوكتهم 

م، وطأطأت رؤوسهم خلصومهم، وأ م لسيوفهم. فانتقصوا بالدهم من أطرافها، بل جاسوا خالهلا وزلزلت سلطا خضعت رقا
  » وأصبحت هلم الكلمة يف أكثرها. فهل من مدّكر؟ لقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر. 3«
  

  ب: نعمة القرآن واملال - 76
ء الليل، عن أيب هريرة أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «ال حسد إّال يف اثنتني: رجل ع ّلمه هللا القرآن، فهو يتلوه آ

ء الّنهار فسمعه جار له، فقال:   وآ
ه هللا ماال، فهو يهلكه يف احلّق، فقال رجل ليتين أوتيت مثل  ليتين أوتيت مثل ما أويت فالن، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آ

  ما أيت فالن فعملت مثل ما 
 __________  

سيا يف األميان ( ) رواه البخاري يف كتاب: األمي1( ب: إذا حنث  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان،  6664ان والنذور، 
لقلب إذا مل تستقر (   ) . 328ب: جتاوز هللا عن حديث النفس واخلواطر 

  ) ينعي: يعيب. 2(
  ) جاسوا: فسدوا.3(
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ه هللا ماال فسّلطه  » : «ال 2» ] ، ويف رواية للشيخني «1يعمل» ، [رواه البخاري والنسائي «  حسد إّال يف اثنتني: رجل آ
ا ويعّلمها» .  ه هللا احلكمة، فهو يفضي    على هلكته يف احلّق، ورجل آ

  
  اللغة:

احلسد: أن يرى املرء نعمة على أخيه فيتمىن زواهلا عنه إليه أو إىل غريه. وقد يضيف إىل التمين السعي يف زواهلا. والغبطة: أن 
  ال يتمىن زواهلا عن أخيه، والتالوة: القراءة؛ وال تكاد تستعمل إال يف قراءة كالم هللا تعاىل. يتمىن مثلها و 

واألصل ملعىن «ت ل و» اتبع؛ ولذلك قيل لولد الشاة والناقة «تلو» إذا فطم وصار يتبع أمه، وكل ما يتبع غريه يف شيء  
عادته؛ أو ألن شأنه أن يقرأ  يقال هو تلوه، ومسيت قراءة القرآن تالوة ألنه مثاين كلما قر  ىء منه شيء يتبع بقراءة غريه أو 

ء: الساعات، الواحد أىن مثلت اهلمزة   تباعه والعمل به، واآل الهتداء والعمل به، بل فسرت تالوة القرآن  ليتبع 
  والتسليط التمكني من القهر واإلخضاع. واهللكة: اإلهالك.

لعلم والعمل.   وبعبارة أخرى: وضع األشياء مواضعها.  واحلكمة: إصابة احلق 
حلكمة هنا القرآن بدليل الرواية اآلخرى. والقرآن مبّني   ولذلك قيل ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم، واملراد 

  للحق، مؤت للحكمة. 
  

  الشرح:
 ذوو النفوس اخلبيثة، والقلوب  احلسد رذيلة ممقوتة. ألنه كراهية اخلري للناس، ومتين زوال النعم عنهم، وال يتخلق به إال

عث الشر. فإن انضم إىل ذلك السعي يف زوال النعم بوشاية أو عمل   األثيمة. اليت مات فيها داعي اخلري، وحي مكانه 
  تضاعف املقت. وتزايد الفحش.

ُ ِبِه بـَْعَضُكْم َعلى بـَْعٍض « َّ ى هللا عنه بقوله: َوال تـََتَمنـَّْوا ما َفضََّل ا لتعوذ منه يف سورة الفلق َوِمْن َشرِّ   » 3وقد  ، وأمر 
  » . 4حاِسٍد ِإذا َحَسَد «
 __________  

ب: اغتباط صاحب القرآن (1(   ) . 5026) رواه البخاري يف كتاب: فضائل القرآن، 
ب: االغتباط يف العلم واحلكمة (2( افرين  ) . ورواه مسلم يف كتاب: صالة املس73) رواه البخاري يف كتاب: العلم، 

لقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة ... ( ب: فضل من يقوم    ) . 1893وقصرها، 
  . 32) سورة النساء، اآلية: 3(
  . 5) سورة الفلق، اآلية: 4(
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وإذا كان احلسد كله شرا كان قول الرسول صلى هللا عليه وسلم ال حسد إال يف اثنتني من قبيل االستثناء املنقطع. فال حسد 
مود أو جائز مطلقا، ال يف مال أو علم، وال يف منصب أو جاه وال يف غري ذلك من أنواع النعم. سواء رجوت النعمة  حم

ن ليستا من وادي احلسد.  ا لغريك. ولكن هناك خصلتان حممود   الزائلة لك أو رجو
ا تكون أو نقول: إن احلسد هنا يراد به الغبطة جمازا. فمعىن العبارة ال غبطة إال يف هاتني  اخللتني. فحصر الغبطة فيهما مع أ

لغبطة دون غريمها من صنوف النعم.  ن  ما وحدمها اجلدير   يف غريمها بيا لعلو درجتهما وعظيم منزلتهما. وأ
  

  » [حفظ القرآن وفهمه]1فاخللة « 
جلّد يف إدراكها، والسعي يف نواهلا خلة رجل من هللا لتمين، احلقيقة  لقرآن، فوهبه حفظه، وعلم ما  األوىل اجلديرة   عليه 

تضمنه. من حالل وحرام وحكم وأحكام، وقصص وأخبار، وآداب وأخالق. فذاق حالوته وعرف مكانته، فحرص عليه  
ء النهار. فلسانه به   ء الليل. وآ لنواجذ واختذه مسريه وجليسه وخليله وأنيسه، فهو يتلوه آ احلرص كله، وعض عليه 

ديه، ومقتفية ألثره، يفصل به يف املشكالت وحيكم يف املنازعات،  رطب، وقلبه ح ي، وعقله يف منو وعلو، ونفسه مهتدية 
ويقضي على الشبهات، يفيت به املستفتني، ويفض شجار املتنازعني يدعو الناس إليه. وحيثهم على أن يقرئهم آيه، ويعلمهم 

فيه من النعيم وحيذرهم عذاب اجلحيم، فهو به عليم، وألمره مسيع،   أحكامه، يعظهم بعظاته: ويهداهم بكلماته. يبشرهم مبا
ا األمور مبيزان احلق. ويقول فيها القول   شر. فأورثه ذلك احلكمة اليت يزن  حكامه فاصل، وملا فيه  وآليه قارىء، و

  » . 2ًا َكِثريًا َوما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلباِب «الفصل: يـُْؤِيت احلِْْكَمَة َمْن َيشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأوِيتَ َخريْ 
نعم من أويت القرآن أويت خريا كثريا. أويت صحة يف جسم وطهارة يف نفس، وكماال يف عقل، وسعة يف مال، وعزة يف تواضع.  

، واأللباب الناضجة، فأولئك وشدة يف رمحة، ورسوخا يف علم، وصدقا يف قول، وما يذكر مبا يسمع إال ذوو العقول الراجحة
اره يتمنون أن يؤتوا مثل ما أويت من الذكر احلكيم، وأن يوفقوا   إذا سعد جدهم جبار عّلمه هللا القرآن، ووفقه لتالوته ليله و

  لتالوته كما وفق، 
 __________  

  ) اخللة: اخلصلة. 1(
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ملسابقة إليه، والتنافس فيه.  ويعملوا به كما عمل، فهذا   منهم رجاء مشروع، ومتن حممود، جدير 
  

  واخللة الثانية: [االعتدال يف إنفاق املال] 
لرغبة، احلرية «  لغبطة خلة رجل وهبه هللا ماال، فلم يكن فيه قتورا خبيال، وال مبذرا سفيها، يبدده بني الكأس  1اخلليقة   «

ء  والطاس، وينثره حتت اقدام املائ الت املميالت الفاتنات الراقصات، ويرمي بيده على مناضد امليسر، ويهلكه يف والئم الر
والشهرة، ولكن يف سبيل هللا ينفقه. ويف إقامة احلق يهلكه، ويف سبيل العزة لقومه، واالستقالل لبلده ينثره، يهّذب به نفسه 

ءه، ويواسي أصحابه ، يفتح به املدارس، وينشىء املصحات واملالجىء، ويقيم  ويرقى، ويعلم أوالده ويثقف، يصل به أقر
ملشروعات املثمرة، ويعطف به على األرامل واأليتام، واملساكني والفقراء   املصانع، ويؤلف به الشركات النافعة، وينهض 



  ن. » ، وحيرر املستعبدي2يساعد به الغارمني، ويقضي به على الظاملني وينصر املظلومني، يفك به العانني « 
فيده يف إنفاقه مطلقة، وال آلفة مهلكة؛ ولكن يف سبيل هللا؛ ال يف سبيل الشيطان، ويف سبيل احلق والشرف. ال يف سبيل  

  الرتف والسرف.
  فمن متىن مثل هذا املال، ورجا هللا أن يوفقه ملثل هذه األعمال: كان ذا اخللة احملمودة. والغبطة املشكورة. 

ما ألس الفضائل. ومجاع املكارم ثروة يف العلم وثروة يف املال. وقفهما على اخلري؛  نك مها اخللتان اخلليقتان  لتمين، وإ
ما يف النفع، فأي فضل بعد هذا يف ذلك فليتنافس املتنافسون. وملثل هذا فليعمل العاملون.   وجّد 

  
  ب: النصح للرعية وعقاب املقصرين فيه  - 77

 صلى هللا عليه وسلم يقول: «ما من عبد اسرتعاه هللا رعية، فلم حيطها بنصحه إّال عن معقل بن يسار قال: مسعت رسول هللا 
  مل جيد رائحة اجلّنة» ، ويف لفظ آخر عنه: «ما من وال يلي رعّية من املسلمني، فيموت وهو غاش هلم إّال 

 __________  
  ) احلرية: اجلديرة. 1(
  ) العانني: املأسورين والذليلني.2(
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  » ] . 1م هللا عليه اجلنة» . [روى ذلك البخاري ومسلم «حرّ 
  

  اللغة:
الرعية: ما يرعاه املرء وحيفظه. ويسوسه ويدبره، واسرتعاه الرعية طلب منه رعايتها وحفظها؛ والنصح: حتري األقوال  

صح العمل أي خالصه، وح اطه حيوطه كأله واألفعال؛ اليت فيها صالح املنصوح؛ وهذا أثر اإلخالص له. فالنصح: من 
  وصانه، واإلسم احلياطة. وأحاط به مثله وغشه، أظهر له غري ما أضمره وزين له غري املصلحة.

  
  الشرح:

الرعية أمانة يف يد الراعي، جيب عليه القيام حبفظها، وحسن التعهد هلا، والعمل ملصلحتها، فمن واله هللا شؤون اخللق من  
... إخل. جيب عليه أن حيوطهم بنصحه. وخيلص هلم يف حكمه، فيكون هلم كما  ملك وأمري، ورئيس ووزير ومدير ومأمور

يكون لنفسه، حيب العدل معه والصدق فليكن معهم عادال. ويف معاملتهم صادقا، حيب لنفسه السالمة والعافية، والعلم  
» إليه، ولينّم  2، ويسّهل السبل « والثروة، فليعمل على سالمتهم من األمراض، ووقايتهم من األضرار وليقم بينهم دور العلم

جلد يف ترقية الصناعة، وإقامة التجارة، وحتسني الزراعة، جيب األمن على نفسه، وماله وعرضه، فليكن لنفوسهم   م،  ثرو
ه واقيا. وملاهلم راعيا ولعرضهم صائنا، فيضرب على أيدي املفسدين بيد من حديد. ال حيركها إال الرتبية والتأديب، حيب لنفس 

  جمدا وعلوا. 
م. وشرفهم وكرامتهم. وبعبارة وجيزة: ليفرض نفسه واحد منهم وليعاملهم مبا حيب أن يعامل به، وقد   دهم وعز فليعمل 

بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن من مل حيط رعيته بنصحه، ومل حيفظها بقوله وفعله بل كان فيها احلاكم اخلامل، أو الوايل  



جلد يف املصلحة. وهو يضمر  الظامل، أو الراع لعداوة، يتظاهر  ي الغاش. الذي يعطي من طرف اللسان حالوة، وقلبه مفعم 
من كان كذلك إذا استمر على  -املفسدة، يبدو للناس الشاب العابد، والورع القانت وبني جنبيه لئيم ماكر، وعدو غادر

  جلنة. فال يدخلها. غشه ومل يرعو عن غيه؛ حىت بغتته املنية حّرم هللا عليه ا
 __________  

ب: من اسرتعى رعية فلم ينصح (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  7151) و (7150) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 
ب: استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار (   ) . 361اإلميان، 

  ) الّسبل: مجع السبيل: السبب والوصلة أو الطريق.2(
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» رائحتها العبقة الذائعة املنتشرة؛ إمنا مأواه النار: وما للظاملني من أنصار. وإن هذا لوعيد شديد، وعذاب  1«  بل ال يراح
» والذل عشرات السنني.  2أليم. وإنه للحق. واإلنصاف والعدل فإن من غش اآلالف أو املاليني، وسامهم اهلوان «

  ) . 21ربك بظالم للعبيد (انظر احلديث  وحرمهم لذة احلياة ليستحق النكال أضعافا مضاعفة وما 
  

  ب: اللدد يف اخلصومة - 78
عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إّن أبغض الّرجال إىل هللا األلّد اخلصم» . [أخرجه 

  » ] . 3البخاري ومسلم « 
  

  اللغة:
من لديدي الوادي أي جانبيه، واخلصم: الشديد املنازعة الذي حيج  األلد: األكثر لددا. واللدد: اخلصومة الشديدة. مأخوذ

  خماصمه ويغلبه. 
  

  الشرح:
  بني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن أبعد الناس من رمحة هللا وحمبته ومودته ومعونته. 

  بل أحقهم بغضبه ولعنته، وعذابه وعقوبته، الذي يشتد يف خصومته. وجيادل حىت جيدل خصمه.
طالقه يشمل من جيادل الستيفاء حق. ولكن ذلك ال يدخل فيه فإن لصاحب احلق مقاال. كما قال رسول هللا  واحلديث 

طل. أو جيادل بغري علم. كاحملامني الذين مل يدرسو القضية أو درسوها   صلى هللا عليه وسلم وإمنا املراد به من خياصم يف 
طلها، ودافعوا فيها، وكاجلدليني الذين حي م العامة، أو ذوو  وعرفوا  امون عن اآلراء الباطلة، والعقائد الزائغة، حىت يضل 

الس. ويدخل يف الذم من خياصم يف احلق، ويتجاوز يف   حلديث يف ا لتأليف. أو  العقول الصغرية، سواء كان ذلك 
لباطل جاء قوله تعاىل:  اخلصومة قدر احلاجة: فيسب ويكذب إليذاء خصمه. أو خياصمه عنادا ليقهره ويذله. ويف الدف اع 

ََّ ال حيُِبُّ َمنْ    َوال ُجتاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم ِإنَّ ا
 __________  

  ) يراح: يشم. 1(



  ) اهلوان: الذل. 2(
ب: األلد اخلصم ( 3( ب: يف األلد7188) رواه البخاري يف كتاب: األحكام،  اخلصم  ) . ورواه مسلم يف كتاب: العلم، 
)6722 . (  
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ً أَثِيماً    كاَن َخوَّا
  ) . 28؛ واحلديث 5» . (انظر احلديث  1«
  

  ب: قارىء القرآن  - 79
عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «مثل اّلذي يقرأ القرآن كاألترّجة، طعمها طّيب، ورحيها طّيب، 

طّيب؛ وال ريح هلا، ومثل الفاجر» ، ويف رواية: «املنافق اّلذي يقرأ القرآن كمثل الّرحيانة  واّلذي ال يقرأ القرآن كالتمرة طعمها
ويف رواية «املنافق اّلذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة، طعمها مّر، وال ريح هلا»   -رحيها طّيب، وطعمها مّر، ومثل الفاجر» 

واملؤمن اّلذي ال يقرأ» ... [رواه الشيخان وأبو داود والرتمذي  ويف رواية «املؤمن اّلذي يقرأ القرآن ويعمل به ...  -
  » ] . 2والنسائي «

  
  اللغة:

األترج: نوع من الفاكهة. متوسط احلجم. واحدته أترجة. وقد ختفف جيمه وتزاد ساكنة قبلها. وقد حتذف مهزته مع  
ا خاصة بسطت يف كتب املفردات الطبية. الوجهني. واألترج: مركب من أربعة أشياء قشر وحلم ومحض وبزر. لكل منها مز 

» الفم، تصلح رائحته فساد اهلواء، ويذكر أن بعض األكاسرة  3وهو حسن املنظر. لني امللمس. لذيذ األكل. يطيب نكهة « 
ه؟  غضب على قوم من األطباء فأمر حببسهم، وخّريهم أدما ال يزيد هلم عليه، فاختاروا األترج فقيل هلم: مل اخرتمتوه على غري 
ق، وفيه دهن،   فقالوا: ألنه يف العاجل رحيان. ومنظره مفرح، وقشره طيب الرائحة، وحلمه فاكهة ومحضه أدم، وحبه تر

  والرحيان: كل نبت طيب
 __________  

  . 107) سورة النساء، اآلية: 1(
ب: فضل القرآن على سائر الكالم ( 2( اه مسلم يف كتاب: صالة  ) . ورو 5020) رواه البخاري يف كتاب: فضائل القرآن، 

ب: فضيلة حافظ القرآن (  ب: من يؤمر أن جيالس 1857املسافرين وقصرها،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 
ب: ما جاء يف مثل املؤمن القارىء للقرآن وغري القارىء (4830( ) . ورواه  2865) . ورواه الرتمذي يف كتاب: األمثال، 

ب: مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق (النسائي يف كتاب: اإلمي   ) . 5053ان، 
  ) نكهة: رائحة. 3(
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الرائحة، واحدته رحيانة، واملعروف منه عند العرب األس ويقال. إن رائحته تقتل اجلراثيم اجلوية. واحلنظل: نبات ميتد على  
  األرض كالبطيخ ومثره يشبه مثر البطيخ.

  يضرب املثل مبرارته. ولكنه أصغر منه بكثري، و 
  

  الشرح:
» هذا الّدين، منه تفرعت فنونه، وأخذت  1اإلميان طريق السعادة، والفجور أو النفاق وسيلة الشقاوة؛ والقرآن دوحة «

علومه، من فقه وتوحيد، وتصوف وحكمة، وأصول وأخالق، ووعظ وقصص، ومبقدار اتصال القلب به، وتفكري العقل فيه 
اهلدى والعلم ولقد مّثل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث ألربعة أصناف من الناس هلم  تكون درجة اإلنسان يف

عتباره كتا ينتمون إليه. ويؤمنون به ولو إميا ظاهرا.  لقرآن. و   صلة 
  

  فأوهلم شخص أو فريق مأل اإلميان قلبه 
دق، وبدينه عامل. جعل لنفسه حظا من القرآن، يتلوه  ، وفاض على جوارحه، فهو  موقن وبرسوله مؤمن، وبكتابه مص

جده، أو مضجعه، أو جالسا على فراشه أو مكتبه، ويتلوه يف ساعات النهار قائما وقاعدا، راكعا وساجدا،   ء الليل يف  آ
  سبيل. كلما سنحت له فرصة لقراءته انتهزها حىت ال يغافل قلبه عن ذكر هللا، فتخطفه الشياطني وتضله عن سواء ال

وليست قراءته من طرف لسانه وشفته، وشدقه وحنجرته، بل قلبه الذي يقرأه ولبه الذي يردد. ولذلك أمثرات اخلشية  
ألترجة ذات الطعم اللذيذ، والرائحة الطيبة:   واهلداية، وأنتجت العمل واالستقامة، فهذا مثله الرسول صلى هللا عليه وسلم 

» الباطل مشنا، وإن  2ته، مل جتد إال امرآ وفيا، برا تقيا، يقدس احلق تقديسا، ويشنأ «فإن بلوته واختربته وعاشرته وعامل
مشمته فرائحة طيبة، ذكية عبقة، حتي القلوب، وتنعش النفوس، وتذكي العقول، وكيف ال تكون كذلك وهي نفحة القرآن 

  ومسكه الذي انبعث من لسانه الرطب املعطر، وقلبه احلي املطهر.
  

نيهم: شخ لقرآن مؤمنو   ص أو فريق، 
خالقه متخلق، ولكن مل يؤت القرآن تالوة وحفظا، وإن أوتيه تطبيقا وعمال، فهذا رشاده مهتد، و حكامه عامل، و   ، و

 __________  
  ) دوحة: الّدوحة: الشجرة العظيمة املتشعبة ذات الفروع املمتدة من شجر ما. 1(
  ) يشنأ: يبعض ويتجنب. 2(
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ة حلو الطعم لذيذه، وطيب اخللق مجيله، صادق النية حسن الطوية، أما الرائحة فمفقودة، إذا مل يطيب مبسك  كالتمر 
  » ، ومثله يف عمله اجلليل. 1القرآن، وإن غسل قلبه مبائه السلسبيل « 

  
لثهم   فاجر أو منافق:  -و

يد حفظه، ويتقن طرقه ويعرف قراءته وتوقيع ألفاظه  ليس له من اإلميان إال امسه وال من الّدين إال رمسه يقرأ القرآن، وقد جي



» فإن بلوته تكشف لك عن قلب أسود، وفؤاد مظلم، وخالق 2ونغماته ولكن ال جتاوز التالوة حنجرته، وال تعدو ترقوته «
لرحيانه، وإن مشمت فرائحة ذكية. وإن ذقت فمرارة لذعة، كذلك    مر، وعمل ضر، وهذا مثله الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ن على السوء، تذوق مرارته؛   هذا يقرأ القرآن، فتسرتيح له النفوس كما تسرتيح للروائح العطرة، ولكن قلبه ونفسه منطو
  وحتسن قذارته؛ إن عاشرته أو عاملته. 

  ومثل هذا ال أثر للقرآن يف نفسه، ألن فجوره ونفاقه ختم على قلبه، فال تؤثر فيه نصيحة وال تنجح معه موعظة. 
  
  منافق أو فاجر:  -ابعهمور 

حلنظلة، ال ريح هلا   لقرآن، ال علما وال عمال؛ وال تالوة وال حفظا، وهذا شبهه الرسول صلى هللا عليه وسلم  ال صلة له 
وطعمها مر بشع، كذلك هذا، حيمل نفسا خلقت من الفجور، ونبتت يف النفاق، إن تذّوقها الناس آذت ألسنتهم ودنست  

  نه خري؛ إذ حرم من طيب الطيوب، وعطر العطور:نفوسهم؛ وال يشم م
  » اآلذان وسراج األلباب. 3كتاب هللا؛ جالء العيون. وشرح الصدور. وحياة النفوس؛ وطب القلوب. وشنف «

لبيان والتمثيل. فيا ترى يف أيها وضعت نفسك؟   تلك هي األصناف األربعة. اليت تعرض هلا الرسول صلى هللا عليه وسلم 
  ن املؤمن املخلص. والقارىء املتدبر. ظين أن تكو 

  والعامل الورع. 
 __________  

  ) الّسلسبيل: الشراب السهل املرور يف احللق لعذوبته واسم عني يف اجلنة. 1(
ن، اجلمع تراق. 2(   ) ترقوته: الّرتقوة: عّظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق، ومها ترقو
  . ) الّشنف: ما يعلق يف أعلى األذن من حلي 3(
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  ب: تسبيح هللا وتقديسه - 80
عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «كلمتان حبيبتان إىل الّرمحن، خفيفتان على الّلسان، ثقيلتان يف  

  » ] . 1امليزان: سبحان هللا وحبمده، سبحان هللا العظيم» . [رواه الشيخان والرتمذي والنسائي وابن ماجه «
  
  غة:الل

ا رقة تقتضي اإلحسان إيل املرحوم،   ن وعطشان، وقد عرفت الرمحة  الرمحن: صيغة مبالغة تفيد اإلمتالء من الصفة كرّ
ا يف جانب الباري مبعىن اإلحسان فقط، وخري من هذا أال نؤول  وتطلق على جمرد الرقة، وعلى جمرد اإلحسان، ويقال إ

حلقيقة إليه.  الصفات، بل نثبت  ما أثبته لنفسه   من غري تشبيه وال متثيل ونكل العلم 
وما نعرفه من صفاتنا مقرب إلينا صفاته، وإن كان الفرق بني صفات هللا وصفاتنا كالفرق بني ذاته وذواتنا، وسبحان: يف  

من السبح وهو املر   األصل مصدر مبعىن التسبيح كغفران، ومعناه التنزيه عن النقائص، وأصله اجلد يف عبادة هللا تعاىل مأخوذ
، أي   السريع يف املاء أو اهلواء، ويقول النحاة: سبحان واقع موقع املصدر منصوب بفعل حمذوف، تقدير: سبحت هللا سبحا

إلضافة، واحلمد  الثناء عليه بصفاته العليا، وقد قالوا: إن الواو يف «سبحان هللا وحبمده»   تسبيحا وأكثر ما يستعمل 



ير. أسبح هللا متلبسا حبمده. أو للعطف والتقدير: أسبح هللا، وأقوم حبمده، واألول أظهر التفاقه مع أسلوب  للحال، والتقد
  القرآن كما سنذكر.

  
  الشرح:

  » اهلمم، وحيوط3» فاتر « 2ذكر هللا تعاىل حيىي ميت القلوب، ويذكي «
 __________  

ب: فضل التسبيح (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الدعوات، الذكر والدعاء  6406) رواه البخاري يف كتاب: الدعوات، 
ب: 6786ب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء ( ) . رواه 3467(  -60 - ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: الدعوات، 

ب: فضل التسبيح (   ) .3806ابن ماجة يف كتاب: األدب، 
  ) يذكي: ينشط. 2(
  ) فاتر: ضعيف. 3(
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العصمة، ويقيه نزعات الشيطان. ويباعد بينه وبني املعاصي ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر  املرء بسياج من 
َِّ َأْكَربُ «   » . 1ا

ا،   وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث صيغة من صيغ الذكر ال مشقة يف حفظها وال صعوبة يف استيعا
» ، تغدق على املؤمن من فيض هللا اخلري الكثري، واألجر الوفري، تثقل من  2ذلك عظيمة األثر كبرية اجلدوى « وهي مع

ا هني سهل ال   الطيبات حسناته، ومتحو من أوزاره وسيئاته، ولئن كانت سائر التكاليف شاقة على النفس. فإن الذكر 
  » القلب. 3للنفس من شواغل الدنيا وهواجس « يستعدي قوة وال استعدادا وإمنا يوجب إخالصا وتفريغا

وليس بكثري على هللا الذي وسعت رمحته كل شيء أن جيزل الثواب العظيم على العمل القليل. ملا يف هذه الصيغة من تنزيه 
  هللا عن الشريك والنظري، وحتميده على سوابغ النعم وجزيل الفضل. وتعظيمه مبا هو أهله. 

وا عما يغضب وأنت خبري أن هذه الفضائ م، وجتنبوا املعاصي واحلرام، و ل إمنا هي ملن أخلصوا يف دعائهم. وكملوا يف إميا
م. وال تظن أن من أدمن « ملقدسني  4هللا من اآل » الذكر. وأصّر على ما شاء من شهواته وانتهك محى هللا يلتحق 

  رها فمه. الطاهرين ويبلغ منازهلم بكلمات جيريها على لسانه. ال يتجاوز أث
ء والغافلة. ومل   يرشدك هذا احلديث إىل أن لألعمال واألقوال ثقال وخفة يثقل منها ما كان خالصا  وخيّف ما شابه الر
يكن يف حضور القلب وانتباهه. وإن األعمال صور ماثلة وأرواحها وجود اإلخالص فيها ولقد قال هللا تعاىل: فَاذُْكُروِين  

ه وإن كانت مثل زبد  » ، وقا5َأذُْكرُْكْم « ل صلى هللا عليه وسلم: «من قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطا
  » . 6البحر» «

 __________  
  . 45) سورة العنكبوت، اآلية:  1(
  ) اجلدوى: العطية.2(
  ) هواجس: ج اهلاجس: اخلاطر.3(



  ) أدمن: دوام عليه. 4(
  .152) سورة البقرة، اآلية:  5(
ب: فضل التسبيح () رواه ال6( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الدعوات، الذكر والدعاء، 6405بخاري يف كتاب: الدعوات، 

  - ب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء
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  ب: مثرة إفشاء السالم - 81
 تؤمنوا وال تؤمنون حىت  عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «واّلذي نفسي بيده ال تدخلون اجلّنة حّىت 

حتابّوا: أال أدّلكم على شيء إن فعلتموه حتاببتم، أفشوا الّسالم بينكم» . [هذا احلديث رواه مسلم يف كتاب اإلميان وكذلك  
  » ] . 1رواه أبو داود والرتمذي « 

  
  الشرح:

.   يقسم الرسول صلى هللا عليه وسلم مبن نفسه بيده وهو: هللا سبحانه على ثالث قضا
إلميان.    األوىل: دخول اجلنة 

لتحاب.    الثانية: اإلميان 
كيد لصدقه صلى هللا عليه وسلم فيما أقسم عليه  دة  الثالثة: إفشاء السالم سبيل التحاب، وإيثار هذه الصيغة يف القسم ز

  وبيان لعظمة املقسم به وسلطانه على املقسم. 
  

إلميان]    أما القضية األوىل [: دخول اجلنة 
ُ َعَلْيِه اْجلَنََّة َوَمْأو في َّ َِّ فـََقْد َحرََّم ا ِ » ، وقوله: َوَمْن  2اُه النَّاُر « دل عليها كثري من آي القرآن مثل قوله تعاىل: ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك 

» ، واإلميان: هو التصديق القليب الذي حيرك  3« َْتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلاِت فَأُولِئَك َهلُُم الدَّرَجاُت اْلُعلى. َجنَّاُت َعْدنٍ 
ألعمال السيئة فيدخل اجلنة بعد أن يلقى جزاء  ألعمال الصاحلة فاملؤمن حقا ال ميسه عقاب، أما من دّنس إميانه  األعضاء 

  ما اقرتف. 
 __________  

ب: 6783( -   ) . 3466(  -60 - ) مطوال. ورواه الرتمذي يف كتاب: الدعوات، 
ب: بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون ... () روا1( ) . ورواه أبو داود يف كتاب:  193ه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

ب: يف إفشاء السالم ( ب: ما جاء يف إفشاء السالم (5193األدب،  )  2688) . ورواه الرتمذي يف كتاب: االستئذان، 
.  
  . 72) سورة املائدة، اآلية: 2(
  . 76،  75تان:  ) سورة طه، اآلي3(
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لتحاب.]    وأما القضية الثانية: [اإلميان 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة «  م إخوة يف قوله: ِإمنَّ » ، واحملبة شأن اإلخوة. مث املعروف أن الشخص  1فألن هللا تعاىل وصف املؤمنني 

ت أعماله وأخالقه على سنن الشريعة حيب » ، فاملؤمن الذي جر 2إذا أمكنت العقيدة من نفسه أحب من على شاكلته « 
  من ماثله يف ذلك، وها حنن أوالء نرى التالف والتحاب بني من ينتمون حلزب واحد أو يتفقون يف املبدأ. 

  
  وأما القضية الثالثة: [إفشاء السالم سبيل التحاب] 

 امليل، وإذا تكرر السالم منا امليل فكان  فألن إلقاء السالم يشعر مبيل ملقيه إىل من سلم عليه فإذا تبادال ذلك فقد تبادال
حمبة وإذا عّممه بني الناس اكتسب حمبتهم ولذلك حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على بذله ملن عرفت ومن مل تعرف،  
لسالم سنة وأن رده فرض وأقله أ لسالم يف احلديث يدل على وجوبه ولكن نقل ابن عبد الرب وغريه أن اإلبتداء  ن  واألمر 

يقول: السالم عليكم، وأكمل منه أن يزيد ورمحة هللا وبركاته، فإن كان املسّلم عليه واحدا وجب الرد عليه عينا، وإن كانوا 
  مجاعة فالرد فرض كفاية يف حقهم.

ويف احلديث «جيزىء من اجلماعة أن يرد أحدهم» رواه أمحد والبيهقي، وكما يكون السالم عند اللقاء يكون عند الفراق  
حق من اآلخرة» . حل   ديث «إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم وليست األوىل 

وقد قالوا: إن السالم اسم من أمساء هللا تعاىل فمعىن السالم عليكم: أنتم يف حفظ هللا كما يقال: هللا معك وهللا يصحبك،  
  وقيل السالم مبعىن السالم أي سالمة هللا مالزمة ذلك. 

عار املسلمني فال ينبغي ملسلم يعرف قيمة احملافظة على شعائر دينه ومقومات أمته أن يستبدل به كلمة واعلم أن السالم ش
ارك سعيد» ، «ليلتك سعيدة» ، «بنجور» ، «بنسوار» ، إخل ...    أخرى. مثل «

 __________  
  . 10) سورة احلجرات، اآلية:  1(
  ) شاكلته: الّشاكلة: السجية والطبع.2(
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  ب: فضل سرت العورة - 82
عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من رأى عورة فسرتها كان كمن أحيا موؤدة» ،  

  » ] . 1[احلديث أخرجه أبو داود والنسائي «
  

  اللغة:
دفن يف الرتاب حية، وإحياؤها:  العورة: كل ما يستحيا منه إذا ظهر، وكل عيب وخلل يف شيء هو عورة، واملوءدة: اليت ت

ا.    إنقاذها مما يراد 
  



  الشرح:
  » ويقطع الصالت. 2سرت العورات والعيوب من األمور املرغب فيها ألن كشفها وإفشاءها مما يورث الضغينة «

خر  والعورات اليت تسرت هي اليت يف سرتها مصلحة فوق مصلحة كشفها أما إذا كان يف السرت مفسدة دينية كشخص رأى آ
يسفك دما وكان السرت عليه مما جيعله يتمادى يف الشر، فالواجب التبليغ عنه بل والكشف الذي يرتتب عليه حفظ األموال 

  وحقن الدماء أمر مطلوب. 
ا كما يف قوله   وقد شبه الرسول صلى هللا عليه وسلم ساتر العورة مبن أحيا موؤدة أي أنقذها من الوأد الذي كان حييق 

ا َأْحَيا النَّاَس مجَِيعاً «تعاىل: َومَ  » ، ووجه الشبه بينهما أن من سرت العورة أحيا صاحبها حياة أدبية فلم يشع 3ْن َأْحياها َفَكَأمنَّ
ون احلياة احلقيقية يف سبيل الشرف والكرامة  عنه السوء ومل يثلم شرفه بني صحبه وقومه. وإحياء املوؤدة إحياء روحي وقد 

  ول صلى هللا عليه وسلم ساتر العورة مبحيي املوؤدة ألن يف كّل إنقاذ حياة. فمن أجل ذلك شبه الرس
  والغرض من احلديث احلث على سرت العورة إذا مل ترتتب عليه مفسدة راجحة.

 __________  
ب: يف السرت على املسلم ( 1(   ) . 4891) رواه أبو داود يف كتاب: األدب، 
  ) الّضغينة: احلقد الشديد. 2(
  . 32ملائدة، اآلية: ) سورة ا3(
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  ب: القصد يف الطعام والشراب - 83
عن املقدام بن معد يكرب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ما مأل آدمي وعاء شّرا من بطنه حبسب ابن آدم  

مذي وابن ماجه وابن لقيمات يقمن صلبه فإن كان ال حمالة فاعال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» ، [أخرجه الرت 
  » ] . 1حبان يف صحيحه « 

  
  اللغة:

  حبسبه: أي كافية أو يكفيه، الصلب: العمود الفقري. 
  

  الشرح:
ى عن ذلك القرآن بقوله: وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا  يدعو احلديث إىل ذم الشبع واإلسراف يف تناول الطعام والشراب وقد 

  » . 2رِِفَني «ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمسْ 
» ويعوق الذهن عن التفكري  3وإمنا كان ملء البطن شرا ملا فيه من املفاسد الدينية والدنيوية فالشبع يورث البالدة «

م كثريا قتل وقته الذي هو رأس ماله يف احلياة العملية فيخسر كثريا من   الصحيح وهو مدعاة الكسل والنوم الكثري ومن 
  » . وجلبت من األضرار واألمراض ما ال قبل لإلنسان به. 4وكم من أكلة كانت عاقبتها الكظة «  مصاحله الدينية والدنيوية

مت الفكرة وخرست احلكمة وقعدت األعضاء عن العبادة، وال كذلك   ومن وصا لقمان البنه:  بين إذا امتألت املعدة 
فذة والشهوة مغلوبة. والنفس مقهورة، » متق 5احلال يف اإلقالل من الطعام والشراب فالقلب صاف والقرحية « دة والبصرية 



  وقد أرشد الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املقدار املناسب يف الطعام وهو ما يقيم احلياة 
 __________  

ب: ما جاء يف كراهية كثرة األكل ( 1( ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: األطعمة، 2380) رواه الرتمذي يف كتاب: الزهد، 
  ) . ورواه ابن حبان يف صحيحه. 3349ب: االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع (

  . 31) سورة األعراف، اآلية:  2(
  ) البالدة: بلد: ضعف ذكاؤه وقّل نشاطه. 3(
  ) الكظّة: البطنة. 4(
  ) القرحية: طبيعة اإلنسان اليت جبل عليها. 5(
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كان ال بد مكثرا جعل للطعام والشراب ثلثي املعدة وترك ثلثها الباقي    وحيفظ الصحة وميكن اإلنسان من القيام بواجبه وإن
  خاليا حىت يتمكن من التنفس بسهولة. 

وذلك أن البطن إذا امتألت ضغطت على احلجاب احلاجز فضغط على الرئتني فضاقت جماري التنفس الذي هو ضروري  
  ن.إلصالح الدم الفاسد وحتويله إىل دم صاحل تقوم به حياة اإلنسا

فمحور احلديث مدح االقتصاد يف الطعام والشراب وذم اإلسراف فهما وهو ما يطلبه الطب ويقوم به نظام العمل وتتوفر به 
  لإلنسان مصاحله الدينية والدنيوية.

  
  ب: فضل الدعوة إىل اخلري  - 84

ى كان له من األجر مثل أجور من  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من دعا إىل هد
مهم شيئا»   م من اتّبعه ال ينقص من آ اتّبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آ

  » ] . 1. [احلديث أخرجه مسلم ومالك وأبو داود والرتمذي « 
  

  اللغة:
هلد ي هنا: ما به يكون املرء سالكا الطريق املستقيم من خري يعمله أو شر  اهلدى: الداللة والرشاد والضاللة ضده، واملراد 

لضاللة:   يتجنبه، واملراد 
  ما به يتنكب اإلنسان جادة احلق كصاحل يدعه وسيء يعمله.

  
  الشرح:

أجورهم  بّني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن الداعي إىل اهلدى له من األجر والثواب مثل من اتبعه مع استيفاء التابعني 
م من اتّبعه مع استيفائهم   كاملة وأن الداعي إىل الضاللة كعقيدة فاسدة وجرمية منكرة وخلق مرذول عليه من اإلمث مثل آ

مهم كاملة والسبب يف ذلك أن املرشد إىل اخلري كانت كلمته سببا يف وجود هذا اخلري يف    آ
 __________  



ب: من سن س1( ) . ورواه أبو  6745نة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة () رواه مسلم يف كتاب: العلم، 
ب: لزوم السنة ( ب: ما جاء فيمن دعا إىل هدى  4609داود يف كتاب: السنة،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: العلم، 

  ) .2674فاتبع أو إىل ضاللة (

)1/210 (  

  

تمع اإلنساين من هؤالء التابعني فما فعلوه من الطيب ات كأنه هو الذي فعله فله جزاؤه موفورا. وكذلك داعي الضاللة كأنه ا
بعيه فعليه عقاب ما اجرتموا.    الذي ارتكب جرائم 

ملعروف والنهي عن املنكر الذي هو وظيفة الرسل واملصلحني كما فيه إنكار شديد   واحلديث فيه ترغيب عظيم يف األمر 
ق ويزينون هلم اجرتاح السيئات أولئك الذين خيرجون على إمجاع املسلمني  وويل عظيم للذين يضلون الناس عن طريق احل

م ما   حثون وهللا يعلم أ م جمددون  لباطل ليضلوا عن سبيل هللا ويفرقوا الكلمة ويشتتوا اجلمع زاعمني أ ويلبسون احلق 
  » اجلماعة مستظال.1« اخلري قصدوا وال الفهم واحلق طلبوا، فكن للخري داعيا، وعن الشر منفرا ويف كنف

  
  ب: وصف املؤمن  - 85

عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ليس املؤمن بطّعان وال لّعان وال فاحش  
  » ] . 2وال بذيء» . [أخرجه الرتمذي وحسنه واحلاكم وصححه «

  
  اللغة:

ن: السباب الشتام، واللعن من هللا اإلبعاد من الرمحة. والفاحش: الذي ينطق  » يف األعراض، واللعا3الطعان: الذي يقدح «
  جر الكالم وقبيحه، وكذلك البذيء الذي يسف يف القول وخيرج فيه عن دائرة األدب وهو من البذاء مبعىن:

  الكالم القبيح.
  

  الشرح:
» وال يعمل 4للسان فال يقول إال مجيال وطاهر السريرة «املؤمن طّهر اإلميان قلبه ودفعه إىل اخلري ومسا به عن الدنيا، عّف ا

  إال حسنا. 
 __________  

  ) الكنف: اجلانب. 1(
ب: ما جاء يف اللعنة ( 2(   ) . 12/  1) . رواه احلاكم ( 1977) رواه الرتمذي يف كتاب: الرب والصلة، 
  ) يقدح: يعيب. 3(
  ) السريرة: ما يكتم ويسر. 4(
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قص اإلميان مل متأل  فإن رأيت يف املتسمني هلجر فهذا  لشتائم وخيوض يف األعراض وينطق  إلسالم من ينطلق لسانه   
لكلمات البذيئة والعبارات املستهجنة «   » . 1العقيدة قلبه بل ال زال فيه حظ للشيطان فينطق على لسانه 

قصه وإن واحلديث يبني أن األخالق هلا مكانة عالية يف اإلميان وأن من مل حيسن خل قه ويتأدب لسانه ضعيف اإلميان أو 
صام وصّلى وحج وزكى فال يتم للمرء إميان إال إذا قام بكل ما أمر هللا من عبادات وأخالق وحسن معاملة للناس. وهللا  

  » . 2يقول يف حق رسوله صلى هللا عليه وسلم َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم «
  

  ب: الكّيس والعاجز  - 86
اد بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «الكّيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت  عن شدّ 

  » ] . 3والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتّىن على هللا األماين» . [رواه الرتمذي وأمحد واحلاكم وابن ماجه «
  

  اللغة:
اقب وقد كأس يكيس كيسا، والكيس: العقل. ودان نفسه: قهرها وأذهلا، الكّيس: العاقل املتبصر يف األمور الناظر يف العو 

واهلوى: ميل النفس إىل الشهوة. قيل ّمسي بذلك ألنه يهوي بصاحبه يف الدنيا إىل كل داهية ويف اآلخرة إىل اهلاوية. واألماين:  
  ما يتمناه اإلنسان.  مجع أمنية وهي: ما يتخيله اإلنسان فيقدر وقوعه من لذائذه وشهواته وبعبارة أخرى

  
  الشرح:

  » .4ما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل َوِإنَّ الدَّاَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلََيواُن َلْو كانُوا يـَْعَلُموَن «
 __________  

  ) املستهجنة: املستقبحة. 1(
  . 4) سورة القلم، اآلية: 2(
ب:  ) رواه الرتمذي يف كتاب: صفته القيامة والرقائق3( ) .. ورواه ابن ماجه يف كتاب:  2459(احلديث  -25  -والورع، 

ب: ذكر املوت واالستعداد له (    ) . 57/  1) . ورواه احلاكم (4260الزهد، 
  . 64) سورة العنكبوت، اآلية:  4(
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يت وما  تذر. فإن خريا ازداد منه  فالعاقل حقيقة من قهر نفسه وأخضعها حلكمة عقله وشريعة ربه فهو حياسبها على كل ما 
لقهر واإلذالل حىت تسلك اإلمام «  ب إليه وعاد على نفسه    » املبني وال حتيد عنه مينة أو يسرة.1ومحد هللا وإن كان شرا أ

لواجب عليه لربه ونفسه وأهله وقومه فذلك ما ينفع ملا بعد املوت من بعث وحشر وحساب ونعيم،   لقيام  وسلوكه 
م من يستعد هلذه الرحلة الطويلة ولذلك اليوم املشهود ولتلك الدار الباقية بنفس يطهرها وخلق طيب يتجمل وعقاب، واحلاز 

ََّ بَِقْلٍب َسِليٍم «  َفُع ماٌل َوال بـَُنوَن. ِإالَّ َمْن أََتى ا   » . 3» ، ذلك الكيس احلاذق «2به وعمل صاحل يقدمه يـَْوَم ال يـَنـْ
واه فنفسه أسرية شهواته كلما أهابت به «أما العاجز املقّصر يف الواجب   مت  » القرتاف فاحشة لّىب  4فهو ذلك الذي 

َِّ  نداءها وكلما أخذت به عن سنن احلق سار وراءها غري مبال مبا هو صائر إليه َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن اتـََّبَع َهواُه ِبَغْريِ ُهدًى مِ  َن ا



هي صاحبة األمر تصرفه كما تريد فبحق ذلك هو األمحق وإنه ليزيده محقا متنيه » ، أما عقله ودينه فمقهوران لشهوته، ف5«
ستدراك ما فاته آخر حياته ومل يدر هذا العاجز   على هللا األماين الكاذبة فهو يعلل نفسه بعفو هللا ومغفرته وسعة رمحته أو 

ت هللا  ويتبعون الرسول النيب األمي. مل يدر هذا العاجز أن  أن رمحة هللا كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون 
» الناس يف ريعان الشباب حيث البنية سليمة والقوة موفورة، فالعاقل  6املوت غائب ال يدري مىت يقدم وأنه قد يباغت «

  . جيعل هواه خاضعا لعقله ومن وراء إذن ربه ويف احلديث «ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به» 
والعاقل ال يتمىن من املكافات إال ما يتناسب مع عمله الذي قدمه إن كان له عمل واجلنة مثنها اإلميان والعمل الصاحل َوَمْن 

  َْتِِه ُمْؤِمناً َقْد َعِمَل الصَّاِحلاتِ 
 __________  

  ) اإلمام: الطريق املستقيم. 1(
  . 89،  88) سورة الشعراء، اآليتان: 2(
  يف عمله.  ) احلاذق: املاهر3(
  ) أهابت به: دعته. 4(
  .50) سورة القصص، اآلية: 5(
  ) يباغت: يفاجىء. 6(
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َِْت رَبَُّه ُجمْرِماً فَِإنَّ َلُه  1فَُأولِئَك َهلُُم الدَّرَجاُت اْلُعلى «  » ، فمن الحّظ له منها فال نصيب له فيها ولكن يف جهنم ِإنَُّه َمْن 
ا بضائع النواكى) «2َوال َحيْىي « َجَهنََّم ال َميُوُت ِفيها    » . 3» ويف احلكم (ال تتكلوا على األماين فإ

  إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفريط يف زمن البذر 
  

  ب: االستشارة  - 87
»  4ي وأبو داود « عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «املستشار مؤمتّن» . [رواه الرتمذ 

  عن أيب هريرة] . 
  

  الشرح:
ومعىن احلديث أن املستشار أمني ملن استشاره فإن أفشى سره أو مل ميحض له الرأي ومل خيلص له يف النصيحة فقد خانه وإذا  

ضج وقلب خملص فأ ألمور وفكر  ولئك  كان املستشار أمينا فال تضع سرك إال عند من يرعاه وال تستشر إال من هلم خربة 
  الذين يرجى خريهم وينتفع برأيهم.

  
  ب: املؤمن القوي - 88

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «املؤمن القوّي خري وأحّب إىل هللا من املؤمن  
، وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل ل و أّين فعلت كذا كان  الّضعيف ويف كّل خري، احرص على ما ينفعك، واستعن 



  كذا وكذا ولكن قل قّدر هللا وما شاء هللا فعل فإّن لو تفتح عمل
 __________  

  . 75) سورة طه، اآلية:  1(
  . 74) سورة طه، اآلية:  2(
  ) النوكى: احلمقى.3(
ب: إن املستشار مؤمتن (4( ب: يف  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األدب، 2822) رواه الرتمذي يف كتاب: األدب، 

  ) . 5128املشورة (
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  » ] . 1الشيطان» . [أخرجه مسلم « 
  

  الشرح:
  يف احلديث حث على أمور ثالث:

  تقوية اإلميان.  -1
  احلرص على النافع.  -2
3- .   االستعانة 

  والنهي عن أمرين:
  العجز.  -1
  حصل. وقولك إذا أصابك مكروه، أو فاتك حمبوب، لو أين فعلت كذا كان خالف ما -2

يت:    فإن هذا القول فتح  للشيطان ولكن تقول قّدر هللا وما شاء فعل فتلك مخسة أمور نبينها فيما 
  
  اإلميان حمور السعادة يف الدنيا واآلخرة  -1

لعمل الصاحل َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييـَنَُّه َحياًة طَيِّ  َِْحَسِن ما كانُوا مىت أتبع  َبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم 
» ، والناس متفاوتون يف اإلميان فمنهم قوي تدفعه عزميته إىل األعمال الصاحلة فرتاه مقداما يف اجلهاد أّمارا  2يـَْعَمُلوَن «

ألذى يناله يف سبيل الدعوة إىل اخلري، صبورا  اء عن املنكر ال يبايل  على القيام حبقوق هللا من صالة وصوم  ملعروف: 
  » إىل نفسه سبيال.3وزكاة وحج وحسن معاملة للناس ال تفرت مهته يف ذلك وال يدع للخور « 

ومنهم ضعيف اإلميان تراه يعكس سابقه، وقد ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن األول خري من الثاين ألنه دائب يف  
خرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فسعيه مشكور، والثاين آمن وقصر يف السعي فهو  طلب السعادة لنفسه كاملة، أراد اآل

  لنفسه عند تقصريه وكما أن األول خري فهو أحب إىل هللا من الثاين. ألنه أيت من األعمال مبا يقربه إليه ويستدعي 
 __________  

لقوة وترك العجز واالست1( ب؛ يف األمر    ) . 6716عانة  و.. () رواه مسلم يف كتاب: القدر، 



  . 97) سورة النحل، اآلية:  2(
  ) للخور: الضعف.3(
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  عطفه عليه وال كذلك الثاين. 
لعمل  إلميان عند كل منهما، ولكن األول: مناه  وقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: «ويف كل خري» ألن اإلستعداد 

، وأيت أكله عند   ، وأيت أكله كل الطيب فازداد رسوخا وثبا لعمل الطيب فازداد رسوخا وثبا كل منهما، ولكن األول: مناه 
لعناية وصاحل العمل خشي عليه الذبول فاملوت فعقد اخلري.  ذن ربه، وأما الثاين فإنه أمهله، وإن مل يتداركه    حني 

وإبعاد احلشرات منها حىت يثمر للعبد عزة  فالغرض من هذه اجلملة احلث على العناية بشجرة اإلميان بسقيها والقيام عليها 
  يف دنياه وسعادة يف أخراه. 

  
حلرص على النافع  -2   أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ضة أو هندسة أو  فع من علوم احلياة كر يف الدنيا واآلخرة، فاملؤمن ال يدع فرصة يستطيع فيها كسب مال أو جاه أو علم 
ب أو تنميته أو أداء عمل يقرب إىل هللا وينفع يف اآلخرة كقراءة قرآن ومدارسة ودين وصالة  طب أو تربية أو كسب خلق طي

  أو صيام. ال يدع فرصة يستطيع فيها شيئا من ذلك إال انتهزها.
  
  وال ينسى ربه عند مباشرة األسباب فإن العوائق مجة  -3
  ف عن غايته. » واحلاجة إىل مدده يف كل حلظة دائمة فإن مل يستعن به رمبا وق1«

ى له من كل أمر مراده    إذا كان عون هللا للمرء مسعفا ... 
  وإن مل يكن عون من هللا للفىت ... فأول ما جيين عليه اجتهاده 

َك َنْسَتِعُني « َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ   » . 2فليستعن  الذي بيده كل شيء ومنه التيسري وبه التوفيق ِإ
  
  غرضه   وال ييأس من الوصول إىل -4

وقد مألت الثقة  نفسه بل ليطرح عنه الكسل جانبا والتقاعد واخلمول ظهر وليقل كما كان يقول الرسول صلى هللا  
) إرشاد إىل ما به يقوى اإلميان فإن 3و   2» ويف هاتني اجلملتني (3عليه وسلم: «اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل» « 

  عمل بعد حبثه وتبني الصاحل منه مع الثقةقوة العزمية واجلد يف مباشرة ال
 __________  

  ) مجّة: الكثرية. 1(
  . 5) سورة الفاحتة، اآلية: 2(
  ) . 89(  218) سيأيت خترجيه ص 3(
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 واإلستنجاد به مما يزيد اإلميان قوة يف النفس كما أن اجلملة اآلتية إرشاد لرتك التمنيات الباطلة وترك الكالم الذي ال  
  جيدي بل يقول حسنا ويفعل طيبا. 

  
  نشرح لك األمر اخلامس مبا قاله ابن القيم  -5

يف زاد املعاد قال: قوله لو كنت فعلت كذا وكذا مل يفتين ما فاتين أو مل أقع فيما وقعت فيه، كالم ال جيدي عليه فائدة البتة 
(لو) اّدعاء أن األمر لو كان كما قدره يف نفسه   فإنه غري مستقبل ملا استدبر من أمره وغري مستقيل عثرته بلو ويف ضمن

  لكان غري ما قضاه هللا وقدره ومشيئته. 
فإذا قال: لو أين فعلت كذا لكان خالف ما وقع فهو حمال إذ خالف املقّدر املقضي حمال فقد تضمن كالمه كذ وحماال  

لقدر مل يسلم من معارضته بقوله: لو أين فعلت كذ ا لدفعت ما قّدر علّي. فإن قيل ليس يف هذا رد وإن سلم من التكذيب 
للقدر وال جحد له إذ تلك األسباب اليت متناها أيضا من القدر فهو يقول لو وفقت هلذا القدر ال ندفع به عين ذلك القدر 

جلهاد فكالمها من  لتوبة وقدر العدو  لدواء وقدر الذنوب  القدر،   فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر املرض 
  قيل:

هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر املكروه، وأما إذا وقع فال سبيل إىل دفعه وإن كان له سبيل إىل دفعه بقدر آخر  
فهو أوىل به من قوله لو كنت فعلته بل وظيفته يف هذه احلالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو خيفف وال يتمىن ما ال مطمع 

ا  يف وقوعه فإنه عجز حم مر به والكيس: هو مباشرة األسباب اليت ربط هللا  ض وهللا يلوم على العجز وحيب الكيس و
ا النافعة للعبد يف معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل اخلري؛ وأما العجز فيفتح عمل الشيطان ألنه إذا عجز عما ينفعه   مسببا

به العجز والكسل. وصار إىل األماين الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذا فتح عليه    عمل الشيطان ألن 
ورمبا يشكل على هذا احلديث أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أن 

  » . 1معي اهلدى ألحللت» ، رواه البخاري ومسلم «
طلبا وإما هر ملا يف ذلك من عدم التوكل وأما   واجلواب أن كراهة استعمال «لو» يف التلهف والتحسر على أمور الدنيا إما 

ت كما يف   إذا استعملت يف متين القر
 __________  

ب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»  1( ) رواه البخاري يف كتاب: التمين، 
ب: بيان وجوه اإلحرام وأنه 7230( جيوز إفراد احلج والتمتع والقرآن وجواز ...  ) . ورواه مسلم يف كتاب: احلج، 
)2935 . (  
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ملاضي  هذا احلديث فال كراهة. فما مضى نسّلم األمر فيه  ونقول قّدر هللا وما شاء فعل واملستقبل نعد له عدته معتربين 
ميان واجلد يف األعمال واالعتماد على متجنبني األسباب اليت أدت إىل وقوع املكروه أو دفع احملبوب ولباب احلديث تقوية اإل 

دية واألخذ فيما يفيد.    هللا وترك األماين الباطلة والكلمات غري ا



  
  ب: دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم  - 89

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «اللهّم إّين أعوذ بك من العجز والكسل  
  » ] . 1 والبخل وأعوذ بك من عذاب القرب وفتنة احمليا واملمات» . [رواه مسلم « واجلنب

  
  الشرح:

  تعوذ النيب صلى هللا عليه وسلم  من أمور سبعة: 
  

نيها: العجز والكسل   أوهلا و
المها داء يقعد  والفرق بينهما: أن العجز عدم القدرة والكسل: عدم انبعاث النفس للخري وقلة الرغبة فيه مع إمكانه وك

لواجبات ويفتح عليه أبواب الشرور وكما أن العمل واجلد فيه مناط «  »  3» السعادة يف العاجلة «2اإلنسان عن القيام 
ُ 4والقابلة « َّ لعمل يف مثل قوله تعاىل: َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى ا » ، فكذلك العجز والتكاسل طريق الشقاوة وقد أمر القرآن 

لعمل يستدعي القدرة عليه واإلنتفاع وإذا كان العمل واجبا كان الرتك حمرما  5ْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن «َعَمَلكُ  » ، والقيام 
والرتك إما للعجز وإما للكسل ففي اآلية ذم هلما فلذلك تعوذ منهما النيب صلى هللا عليه وسلم وإبعاد العجز عن املرء إما  

ا إن كانت مفقودة.دامة القدرة إن كانت م   وفرة أو بتيسري أسبا
  

لثها ورابعها: اجلنب والبخل    و
ملال فمن فقد  لنفس والثاين    واألول يتعلق 

 __________  
ب: ما يتعوذ من اجلنب (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الدعوات، الذكر  2823) رواه البخاري يف كتاب: اجلهاد والسري، 

ب: التعوذ من    ) . 6812العجز والكسل وغريه (والدعاء، 
  ) مناط: موضع التعليق. 2(
  ) العاجلة: الدنيا. 3(
  ) القابلة: اآلخرة. 4(
  . 105) سورة التوبة، اآلية: 5(
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لباطل فهو اجلبان  ادل  الشجاعة على مقاومة الشهوات النفسية واخلواطر الشيطانية أو مكافحة العدو أو مدافعة اخلصم ا
اهدين وينفقه يف وجوه املصلحة فلذلك البخيل الذي يقول هللا فيه:  ومن مل يوا س مباله الفقراء واملساكني ويقدمه للغزاة وا

ْرُهْم بَِعذاٍب أَلِيٍم «  َِّ فـََبشِّ ا ِيف َسِبيِل ا   » . 1َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يـُْنِفُقوَ
ت كثرية  ي عن اجلنب والبخل وليس برجل يف احلياة من ال يقدم نفسه وماله وأمر هللا يف آ لنفوس واألموال. هو  جلهاد 

  » . 2يف سبيل إعزاز دينه وإسعاد أمته َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن «



  
  وخامسها: اهلرم 

رى وسبب اإلستعاذة منه ما فيه من اخلرف واختالل العقل واحلواس واملراد به الّرّد إىل أرذل العمر كما صرح به يف رواية أخ
والضبط والفهم وتشويه بعض املنظر والعجز عن كثري من الطاعات والتساهل يف بعضها ويكفي للتعوذ منه أن هللا مساه أرذل 

  العمر وأن املرء فيه ال يعلم من بعد علم شيئا. 
  

  وسادسها: عذاب القرب 
 اْلَعذاِب  ثل قوله تعاىل: النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَلْيها ُغُدوا َوَعِشيا َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ وقد استدل لثبوته مب

  » ، وقوله: 3«
ُْم َمرََّتْنيِ مثَُّ يـَُردُّوَن ِإىل َعذاٍب َعِظيٍم « ُ ِسُطوا أَْيِديِهْم » ، وقوله: َوَلْو َترى ِإِذ الظَّاِلُمو 4َسنـَُعذِّ َن ِيف َغَمراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة 
ت ما هو نص يف عذاب القرب وإمنا العمدة يف  5َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعذاَب اْهلُوِن « » ، ولكن ليس يف هذه اآل

: «أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القرب  إثباته ما ورد يف السنة من مثل هذا احلديث وحديث عائشة عند البخاري
فقالت هلا أعاذك هللا من عذاب القرب فسألت عائشة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن عذاب القرب فقال: «نعم عذاب  

» ، ويف  6القرب» قالت عائشة فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد صّلى صالة إال تعوذ من عذاب القرب «
  ي أيضا: أن النيب صلى هللا عليه وسلم البخار 

 __________  
  . 34) سورة التوبة، اآلية: 1(
  . 9) سورة احلشر، اآلية:  2(
  . 46) سورة غافر، اآلية:  3(
  . 101) سورة التوبة، اآلية: 4(
  . 93) سورة األنعام، اآلية: 5(
ب: التعوذ من عذاب القرب ( 6(   و آخر. ) بنح 6366) رواه البخاري يف كتاب: الدعوات، 
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لنميمة، وأما اآلخر فكان   ن يف كبري» : مث قال بلى أما أحدمها فكان يسعى  ن وما يعذ ما ليعذ مّر على قربين فقال: «إ
  » . 1ال يسترت من البول» « 

ن عمر وبشر  » ونفاه بعض اخلوارج وبعض املعتزلة كضرار ب2وإىل إثبات عذاب القرب ذهب مجيع أهل السنة وأكثر املعتزلة «
املريسي ومن وافقهما، وحجة النافني له أن عمدة ما ورد فيه أحاديث آحاد وهي إمنا تفيد الظن دون القطع الواجب يف 

  ب العقائد، وليس يف القرآن ما هو نص فيها. 
  

  وسابعها: فتنة احمليا واملمات 
لنا ر لتنظر جودته واحمليا زمن احلياة واملمات وقت املوت وأصل الفتنة االمتحان واالختبار ومنه: فتنت الذهب إذا اختربته 



لدنيا والشهوات أو االبتالء مع زوال الصرب واملراد بفتنة املمات  واملراد بفتنة احمليا ما يعرض لإلنسان يف حياته من االفتتان 
َرُهْم «ما دل عليه مثل قوله تعاىل: َوَلْو َترى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروا اْلَمالئِ  » ، وقوله: َوَلْو َترى ِإِذ 3َكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْد

ِسُطوا أَْيِديِهْم « ا السؤال يف القرب مع احلرية. 4الظَّاِلُموَن ِيف َغَمراِت اْلَمْوِت َواْلَمالِئَكُة  إليذاء، أو املراد    » ، أي 
  وسلم، فنعوذ  من شرها وسوء أثرها. فتلك األمور السبعة اليت تعوذ منها صلى هللا عليه 

  
  ب: النظر ملن هو أسفل - 90

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو  
«إذا نظر أحدكم إىل من فّضل عليه   » :5فوقكم فهو أجدر أال تزدروا نعمة هللا عليكم» . [رواه مسلم، ولفظ البخاري] « 

  يف
 __________  

ب: النميمة من الكبائر (1(   ) . 6055) رواه البخاري يف كتاب: األدب، 
صحابه 2( ) املعتزلة: فرقة من املتكلمني خيالفون أهل السنة يف بعض املعتقدات، على رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل 

  حلقة احلسن البصري. 
  . 50ال، اآلية:  ) سورة األنف3(
  . 93) سورة األنعام، اآلية: 4(
ب: لينظر إىل من هو أسفل منه وال ينظر إىل من هو فوقه (5(   ) . 6490) رواه البخاري يف كتاب: الرقاق، 
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  املال واخللق فلينظر إىل من هو أسفل منه ممّن فّضل عليه» . 
  

  اللغة:
  ليه زراية وأزريت به إذا انتقصته وعبته. وازدراء واستزراره: احتقاره واستخف به.اإلزدراء: االحتقار واالنتقاص يقال زريت ع

  
  الشرح:

له من متاع هذه احلياة أساس السعادة فيها والرضا يدعو إىل شكر هللا على ما وهب قليال كان أو كثريا وفقد  رضا املرء مبا 
ر احلسد. » في1هذا الرضا مؤمل للنفس موقع هلا يف اهلم واحلزن مذك «    ها 

ا كلما بلت درجة  فالنفس اليت ال ترضى شقية يف هذه احلياة ولن تكون يوما سعيدة مهما حصلت من أعراض هذه احلياة فإ
ا فملتها وتطلعت إىل غريها فلم ترض حباهلا فتأملت وقد أرشد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث إىل   تعود

لرضا ويعرفنا نعم هللا علينا لنقوم بشكرها الواجب فيزيد من نعمه، ذلك الطريق  الطريق الذي يورثنا ال قناعة وميأل نفوسنا 
أن ننظر إىل من هو دوننا يف أعراض احلياة الدنيا دون من هو فوقنا فيها ألن ذلك يدعو إىل االعرتاف بنعمة هللا علينا  

ا، وما من حال للمرء إال ويف الناس من هو دونه فيها كما فيهم من هو  وإكبارها والشكر عليها، ال احتقارها واإلستهانة 
ألسقام وينتقل إىل ما فضل به عليه من العافية اليت هي أساس التمتع بطيبات   أعلى منه فيها فالعاقل ينظر إىل املبتلى 



ويزن ذلك بسالمته من هذه   » أو تشويه يف الشكل3» أو بكم «2احلياة، وينظر إىل من يف خلقه نقص من عمي أو صمم «
إلقالل وبقلة   لدنيا ومجعها مع إمهاله القيام حبق هللا فيها ويعلم أنه قد رجحه  العاهات وأشباهها، وينظر إىل من ابتلي 

لفقر املدقع « زن » والّدين املثقل وينتقل إىل سالمته منهما وهكذا يوا4التبعة يف األموال وبسالمة دينه، وينظر إىل من بلي 
» بشكره وجيّد يف  5بني حاله وأحوال من دونه فريى تفضيل هللا له على كثري من خلقه ويستعظم نعم هللا عليه فيلهج « 

  عبادته ويرضى مبعيشته فيسعد يف أواله وآخرته.
 __________  

  ) مذك: منم، من ذكى الشيء إذا منا وكرب. 1(
  ) صمم: صّم صّما: ذهب مسعه.2(
  لكالم خلقة. ) البكم: العجز عن ا3(
  ) املدقع: الشديد املذّل. 4(
  ) يلهج: يثابر ويعتاد. 5(
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أما إذا اقتصر نظره على من عاله فهنالك احلسد والغم وهناك ازدراء النعم وهنالك التقصري يف شكر هللا والولوع بغاية 
ا.  ت من وسائل هذه احلياة وستنفد حياته دو   الغا

العامل واخللق واألعمال الطيبة ووسائل الشرف والعزة فهو نظر حممود يدعو إىل الرتقي يف مدارج أما النظر إىل من فوقه يف 
  الكمال وذلك خليق بكل إنسان يبغي جمدا يف دنياه ونعيما يف أخراه. ويف هذا املعىن قول الشاعر:

  » يستفيد به ... يف دينه مث يف دنياه إقباال 2» عيشا رغيدا «1من رام «
   من فوقه أد ... ولينظرن إىل من حتت ماال فلينظرن إىل

  
  ب: التعوذ من اهلم والّدين - 91

عن أيب سعيد اجلدرّي رضي هللا عنه قال: «دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم املسجد فإذا هو برجل من  
غري وقت صالة» ، قال: مهوم لزمتين وديون األنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه» ، فقال « أ أمامة مايل أراك جالسا يف 

 رسول هللا. فقال: «أال أعّلمك كالما إذا قلته أذهب هللا عّز وجّل ّمهك وقضى دينك» . فقال: بلى  رسول هللا. قال:  
خل  «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهّم إّين أعوذ بك من اهلّم واحلزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك من الب

واجلنب. وأعوذ بك من غلبة الّدين وقهر الّرجال» . قال: فقلت ذلك فأذهب هللا ّمهي وقضى عّين ديين. [رواه أبو داود  
»3 . [ «  
  

  الشرح:
األنصار: هم أهل املدينة الذين هاجر إليهم الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فاووهم ونصروهم، رأى الرسول عليه 

  ه يف املسجد يف غري وقت السالم أحد صحابت
 __________  



  ) رام: طلب. 1(
  ) الّرغيد: العيش الطيب الواسع.2(
ب: يف االستعاذة (3(   ) . 1555) رواه أبو داود يف كتاب: الصالة، 
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  ا. صالة، وشأن املسلم اجلد والعمل ال الضعف والكسل، واملساجد ليست بيو للسكىن ولكن للذكر والعبادة يف أوقا
يت املسجد يف غري وقت   ن ديو لزمته، ومهوما أحاطت به جعلته يرتك الناس و فسأله عما أقعده يف املسجد، فأجابه 
صالة، فعرض عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه كلمات إذا قاهلا يف الصباح ويف املساء زالت مهومه وأحزانه،  

  » 2» عيشه وأقض «1غص «وقضيت ديونه اليت شغله التفكري فيها فن
مضجعه وأذهب عن نفسه انشراحها وسرورها فقال:  رسول هللا أحب أن تعلمين هذه الكلمات فعلمه الرسول أن يتعوذ  

   من مثانية أمور: 
  

نيها   اهلم واحلزن:  -أوهلا و
اف شر وقوعها كطالب يف مدرسة شغل  أما اهلم والقلق فإنه يكون يف األمور املهمة املقبلة اليت يرجو اإلنسان حصوهلا أو خي

اهلم قلبه وملك منافذه بسبب إقباله على امتحان ينال به اإلجازة، فرتاه يف شغل دائم وتفكري مستمر يف صعوبة االمتحان  
ته وأحوال الناجحني والراسبني. وما يؤول إليه أمره لو قدر له الرسول، أو مباذا يشتغل لو كان من الفائزين، وهكذا يضيع وق

يف غري فائدة بدال من أن جيّد يف دروسه وحيصل علومه ويستعد ملا هو مقدم عليه ويدع النتائج  وحده وهو معتقد أن هللا 
  ال يضيع أجر من أحسن عمال.

وكصاحب خصومة مطروح أمرها أمام القضاء تراه مهموما من نتيجتها خياف أن حيكم عليه فيها خلصمه فيطلق للتفكري  
 يكتم اضطرابه وقلقه عن الناس ويقصر فيما جيب عليه ويتقاعد عن العمل الذي يقيه شر القضاء، وكان أوىل به  العنان، وال

طل خصمه،   حلق واحملافظة عليه وإعداد الرباهني والبينات اليت تغلب حقه على  أن يفكر يف توكيل من حيسن الدفاع عنه 
ا منه وحيوك له احلبائل كما يعد العدة حىت إذا حكم عليه ما خيفف وقعه  ويذيب أمله، ال أن يرتك خلصمه كل فرصة يتمكن 

»3 «  
  » 4واملكائد «

لكالم فيها والتحدث   لإليقاع به ألن ذلك ليس من شأن املسلم، وقل مثل ذلك يف سائر الناس الذين هلم آمال شغلوا 
  عنها عن العمل لنيلها واجلد يف سبيلها 

 __________  
  ه. ) فنغص: كّد عيش1(
  ) أقّض: مل ينم ومل يطمئن به النوم. 2(
  ) احلبائل: املصائب.3(
  ) املكائد: املكيدة: اخلديعة. 4(
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  » 1أو خيشون قوارع «
م أن يعدوا لكل أمر عدته، ولكل شدة وقايتها وأن   م هلعا ونفوسهم جزعا، وخليق  م أو نوائب تصيبهم فتطري قلو حتل 

  املنجية من البالء أو املبعدة عنه أو املخففة من وقعه. يكون تفكريهم يف الوسائل 
فمن أجل أن اهلم مضيعة للوقت يف غري جدوى، وأنه داع إىل التقصري يف الواجب وأنه تقاعد عن التدبري النافع لنيل اخلري  

زن الذي يكون على املرجو، أو جتنب الشر احملذور، من أجل ذلك تعوذ الرسول صلى هللا عليه وسلم منه كما تعوذ من احل
ُِنوا َوال َحتَْزنُوا «  َ ا هللا عنه بقوله: َوال    » 2أمر حمبوب فات نيله. أو ضر نزل ال يقلع، فهذا أيضا مذموم. وقد 

ََّ َمَعنا «   » . 3، وبقوله حكاية عن رسوله صلى هللا عليه وسلم ال َحتَْزْن ِإنَّ ا
نا فيه معذورين، ولكنه مضيعة للوقت وسخط على القضاء، وتعلق مبا ال سبيل له ولو كان احلزن يرد فائتا، أو يدفع واقعا لك

  وتكاسل عن اختاذ األسباب لدفع املصيبة أو ختفيف أملها، فمن أجل ذلك أيضا تعوذ الرسول صلى هللا عليه وسلم منه. 
خذ لنفسه من حوادثه وحوادث غريه عظات ملا يستقبل م  لصرب و مه حىت ال يقع فيما وقع فيه  وعلى املؤمن أن يدرع  ن أ

ملصائب عباده، ليميز اخلبيث من الطيب ويستبني   من قبل «ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني» ، وهللا سبحانه خيترب 
  » 4من كان قوي العزمية كثري اجللد والتصرب من اخلائر «

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف وَ  ِر الصَّاِبرِيَن « اهللوع قال تعاىل: َولَنَـبـْ   » . 5اْجلُوِع َونـَْقٍص ِمَن اْألَْمواِل َواْألَنـُْفِس َوالثََّمراِت َوَبشِّ
ُ وقال عز شأنه: َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْرتَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنوَن. َولََقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمنْ  َّ َليَـْعَلَمنَّ ا ْبِلِهْم فـَ الَِّذيَن   قـَ

  » . 6َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلكاِذِبَني « 
  

  الثالث والرابع: مما تعوذ منه الرسول صلى هللا عليه وسلم العجز والكسل
لعمل مكانة اإلنسان يف هذه احلياة  واألول: عدم القدرة على الشيء، والثاين: التقاعد عنه مع استطاعته، وإذا علمت أن 

لنعيم املقيم، وأن وعلوه ورفعته، وأن به    السعادة يف اآلخرة والفوز 
 __________  

  ) قوارع: مجع القارعة: وهي املصيبة. 1(
  . 139) سورة آل عمران، اآلية:  2(
  . 40) سورة التوبة، اآلية: 3(
  ) اخلائر: الضعيف املنكسر. 4(
  . 155) البقرة، اآلية:  5(
  . 3،  2) سورة العنكبوت، اآليتان:  6(
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ما داء وبيل «العجز وا ما املؤمن أدركت أ   » 1لكسل شر ما يبتلى 
ما َخِسَر الدُّنْيا َواْآلِخَرَة ذِلَك ُهَو اْخلُْسراُن اْلُمِبُني «   » 2من أصيب 

يت أمرا خطريا من شأنه أن يذهب ببعض   . هذا وجمانبة العجز تكون مبجانبة أسبابه فال يعمل اإلنسان عمال شاقا أو 
، أو يسلبه القدرة وجيعله من العجزة الذين ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال فالذي جيهد نفسه وحيّملها  أعضائه العاملة

فوق طاقتها وال يعطيها قسطها من الراحة وحظها من الطعام والشراب احلالل الطيب، والذي ال يداوي علل جسمه ويرتك 
جر طبيب أو بثمن د واء هو ساع حنو العجز جان على نفسه شر جناية ومن يتعوذ   الدواء ملرارته أو يبخل عن نفسه 

َِّ َأْن تـَُقوُلوا ما  ال  من العجز وهو سائر حنوه يف أحد هذه الطرق فإنه يطلب ما ال جيد ويقول ما ال يفعل َكُربَ َمْقتاً ِعْنَد ا
  » 3تـَْفَعُلوَن «

د ين العاملني ومباشرة األسباب واستشارة لذة العمل وحالوة بلوغ  وأما الكسل فمجانبته تكون بتقوية اإلرادة ومعاشرة ا
د يف العمل واملغامرة، والتعس يف الكسل ومالزمة الراحة.    اآلمال ومتثل اخليبة والفشل، ومعرفة أن ا

  
  واخلامس والسادس: اجلنب والبخل.

ملال.  لنفس، والثاين: شح    واألول: شح 
بيل الدين، يف سبيل إقامة معامل احلق، يف سبيل حفظ البالد ورد عادية املعتدين عليها  فالذي يبخل بنفسه عن بذهلا يف س

  » 4واملنتهكني حرمتها والسالبني حقوقها، والقاسرين «
م شر االستبداد؛ الذي يبخل بنفسه عن بذهلا يف هذه السبل، املذللة طريق   أهلها، على الذل واالستعباد، واملستبدين 

  » 5املوطدة «الكرامة والعزة، 
  » 6للشرف والرفعة، الذي يبخل عن ذلك مييت نفسه، ويشرتي حنسه «

، ألنه إن حيي جسمه فقد ماتت روحه، ماتت نفسه العالية، وذهبت حياته الطيبة، وكم من حي بني الناس هو يف عداد  
ً َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َرِِّْم يـُْرزَُقوَن. َفرِِحَني ِمبا  األموات وكم من ميت يف عداد األحياء َوال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيلِ  َِّ َأْموا  ا

ُ ِمنْ  َّ ُهُم ا   آ
 __________  

  ) وبيل: شديد. 1(
  . 11) سورة احلج، اآلية: 2(
  . 3) سورة الصف، اآلية: 3(
ربين واملكرهني.4(   ) القاسرين: ا
  ) املوطدة: املثبة واملقوية. 5(
  حس: اجلهد والّضر.) حنسه: النّ 6(

)1/225 (  

  

  » 1َفْضِلِه «
، إذ احلياة احلقة أن تعيش مرفوع الرأس موفور الكرامة يف قولك وتصرفك وقلمك ورأيك واعتقادك، أن تعيش يف أمة ال  



ا وحقوقها وأمواهلا رأيها احملرتم وقوهلا النافذ، ومصلحتها املقدسة، ولن يعيش يف  سلطان ألحد عليها. وال من يتحكم يف رقا
  » 2أمة هذا وصفها إال من بذل نفسه يف الذود « 

عنها وكّرس حياته يف جلب اخلري هلا، ودفع الضرر عنها. هذا هو الكرمي حقا، هذا هو الشجاع صدقا، هذا هو اجلواد بال  
لنفس أقصى غاية اجلود.    ريب. واجلود 

  خرت استبقي احلياة فلم أجد ... لنفسي حياة مثل أن أتقدما
ذيبها وسد حاجتها وتقدمي الطيبات هلا، أو يبخل به  أم ا الذي يبخل مباله عن نفسه فال ينفقه يف سبيل ترفيهها وإسعادها و

عن الفقراء واملساكني، والعجزة واملقعدين، واملنكوبني وامللهوفني، أو يبخل به عن اجلهاد، ومناجزة األعداء، ومصاحل األمة  
  لك وحيبسه يف خزائنه إمنا يسعى يف هالك نفسه والقضاء على أمته.العامة، الذي يبخل مباله عن ذ

خذه معه إىل جدثه «    » 3وما يبغي من يكنز أمواله عن حقوقها؟ أفيطمع أن 
  » 4؟ أو ينفق منه يف عامل الغربة والوحدة؟ أينفعه إذ ما وقف أسرع احلاسبني. واشتد الكرب وهال «

صر، بل يكون شرا عليه ونكاال ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن   اخلطب؟ كال لن ينفع اإلنسان بعد وفاته ما له إذا مل يكن من عمله منقذ و
ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْريًا َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَُّقوَن ما خبَُِلوا ِبِه يـَوْ  َّ ُهُم ا   » 5َم اْلِقياَمِة «يـَْبَخُلوَن ِمبا آ

ْرُهْم ِبَعذاٍب أَلِيٍم. يـَْوَم ُحيْمى َعَلْيها ِيف  ، َوالَِّذيَن َيْكِنُزونَ  َِّ فـََبشِّ ا ِيف َسِبيِل ا ا   الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال يـُْنِفُقوَ ِر َجَهنََّم فـَُتْكوى ِ
ُتْم َتْكِنُزونَ  ُْم َوُظُهورُُهْم هذا ما َكنَـْزُمتْ ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكنـْ   » 6 «ِجباُهُهْم َوُجُنوُ
  واملؤمن الصادق من بذل يف سبيل الدين نفسه ويف إعالء شأن أمته ماله. 

 __________  
  . 170، 169) سورة آل عمران، اآليتان: 1(
  ) الذود: الدفاع والتضحية. 2(
  ) جدثه: قربه. 3(
  ) مال: خاف ورعب وفزع. 4(
  . 180) سورة آل عمران، اآلية:  5(
  . 35، 34) سورة التوبة، اآليتان: 6(
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إذا غلب اإلنسان ذهب بعزه، وأودى بنعيمه وأنسه وأتى  -أعاذك هللا -السابع والثامن: غلبة الّدين وقهر الرجال: والّدين
  » 1على طارفه « 

  » 2وتليده « 
  وقدميه وجديده. 

ي إىل الصواب.  إذا غلب اإلنسان ملك عليه فكره وعقله، وصوابه ورشده فال يذوق طعم اهلناءة وال حيسن التفكري وال يهتد
وإمنا يغلب الدين إنسا استدان بال بصرية ومل يدبر أمره وينظم شأنه. وجيّد يف طلب وتلمس الطرق املشروعة إليه ليقوم  
لسداد، وإمنا يغلب من استدان ومل يعزم على الوفاء بل كانت نيته التقصري. إمنا يغلب من استدان لغري حاجة ماسة بل  

  » 3ء الشهرة وامللق «الرواء شهوة أو ابتغا



لباطل. ء وحب الظهور الكاذب واملدح    والر
أما من استدان لضرورة ملجئة عازما على الوفاء فهذا هللا ضامنه، وموفقه للسداد ورازقه من حيث ال حيتسب حىت خيلصه  

ََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً. َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حيَْ  َِّ فـَُهَو َحْسُبُه «مما أمهه َوَمْن يـَتَِّق ا   » . 4َتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى ا
إلذالل واالستعباد لغريهم: أو انتصارهم عليه يف مواطن النزاع واخلصومة، أو يف ميادين احلرب والطعان  وغلبة الرجال إما 

ذبة وجمدا موهوما، ويطمس معامل جمد  فنعوذ  من أن يستبد بنا فرد فيستخدمنا ملاربه، و بين على رؤوسنا عظمة كا
  » 5وسؤدد «

طله على حقنا وتكون له الكلمة علينا، ويقتل رجالنا ويسلبنا أموالنا ويسيب   ، كما نعوذ به من أن يغلبنا خصمنا فينصر 
  » 6نساء وذرارينا « 

عداء وأن يهبنا أسباب السعادة والعزة حىت ويدوس عزتنا وكرامتنا، نعوذ  من كل ذلك ونسأله القوة والعدة حىت يرهنب األ
  ال يستبد بنا فرد أو أمة. 

تلك هي األمور الثمانية اليت علمها الرسول صلى هللا عليه وسلم أليب أمامة فلنتخذ منها غذاء يف الصباح وعشاء يف املساء 
  حىت جنمع إىل تغذية اجلسم تغذية الروح فلنضمن لنفوسنا 

 __________  
  ديث املستفاد من املال وحنوه وهو خالف التالد.) طارفه: احل1(
  ) تليده: الّتالد: املال األصلي القدمي.2(
  ) امللق: الكالم. 3(
  . 3  - 2) سورة الطالق، اآلية: 4(
د والشرف. 5( : الّسؤدد: ا   ) سؤدد
  ) ذرارينا: مفرده: ذرّية. وهي: ولد الرجل. 6(
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  اللذة الكاملة والسعادة الشاملة.
خذ يف  و  ا مقيم بل الواجب عليك أن جتتنبها أو  ك أن تعوذ  من هذه الثمانية وأنت لسبيلها سالك ويف التلوث  إ

ك أن تلوكها «   » 1التقصي عنها وإ
ا األفواه.    بلسانك وال مترها بقلبك فإن الدعوة الطيبة ما صدرت عن القلوب قبل أن تلفظ 
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هريرة رضي هللا عنه قال: قال رجل للّنّيب صلى هللا عليه وسلم:  رسول هللا، أّي الّصدقة أفضل؟ قال: «أن تّصّدق عن أيب 
مل الغىن، وختشى الفقر، وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم» ، قلت لفالن   وأنت صحيح، حريص» . ويف رواية «شحيح، 

  » 2ي « كذا، ولفالن كذا، وقد كان لفالن. [رواه البخار 
 . [  
  



  اللغة:
مل الغين: تطمع فيه بلغت احللقوم: قاربت الروح املوت، إذ لو بلغت حقيقة   احلرص: اجلشع. والشح: منتهى البخل، 

املوت مل يصح شيء من تصرفه وال إقراراته. ومل يتقّدم للروح ذكر اكتفاء بداللة السياق، احللقوم: جمرى النفس لفالن: املراد 
لثانية املوصي له أي أوصيت لفالن بكذا ولفالن بكذا. ويف األخرية للوارث أي وقد صار املال للوارث. أو منه يف األوىل وا

ا يف األوليني للموصى له ويف الثالثة للمقّر له أي وكان علي لفالن كذا دينا.   أ
  

  الشرح:
بون أن يسألوا  كان أصحاب الرسول صلى هللا عليه وسلم يتحرون أفضل أنواع الطاعات وأعظمها عند   هللا أجرا؛ وال 

ا إىل هللا، وينالوا الدرجات العال.    الرسول عنها ليتقربوا 
فسأله أحدهم عن أكثر الصدقات أجرا، فقال له عليه الصالة والسالم: أن تتصّدق وأنت صحيح اجلسم معاىف يف بدنك مل  

ملال إذ ذاك ينقطع أملك من احلياة، ومل تقف بك القدم على حافة القرب، إذ امل رض يقصر يد املالك عن ملكه، وسخاوته 
لعطاء ألنه يكون قد مل    ال متحو عنه مسة البخل وال تدل على طيب نفسه 

 __________  
  ) تلوكها: الكها لوكا: أدارها يف فمه. 1(
ب: فضل صدقة الشحيح الصحيح (2(   ) . 1419) رواه البخاري يف كتاب: الزكاة، 
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سئم العيش، ورأى ماله قد صار لغريه خبالف ما إذا كان صحيحا يكون للمال مكان يف قلبه وحب من نفسه، ملا  احلياة، و 
  مل من البقاء وخيشى من الفقر فالشح به غالب والسماح به حينئذ أصدق يف اإلخالص وأعظم يف املثوبة. 

ه كان ذلك داال على الرغبة يف اخلري وابتغاء ما  وكذا إذا تصدق وهو حريص على مجع املال قد توافرت لديه أسباب إدخار 
  عند هللا.

لتصدق حىت يكون املوت منه قاب قوسني ألنه يكون مغلوال «   » 1وال يتأخر 
عن التصرف يف كل ماله إذ أن املريض ال جيوز له أن يتربع إال بثلث ماله فقط، وما زاد على ذلك يكون من حق الورثة إن  

  شاؤا مل جييزوه. شاؤا أجازوا تصرفه وإن 
ويدل احلديث على أن تنجيز وفاء الّدين والصدقة يف حال الصحة أفضل منه يف حال املرض ألنه يف األوىل يصعب عليه 

  إخراج املال غالبا ملا خيوفه الشيطان من الفقر، ويزين له من إمكان طول العمر واحلاجة إىل املال، كما قال تعاىل:
  » 2ْقَر «الشَّْيطاُن يَِعدُُكُم اْلفَ 

َِْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت «   » 3، وقال: َوأَْنِفُقوا ِمْن ما َرزَْقناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن 
  اآلية. ويف احلديث: «مثل الذي يعتق ويتصّدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع» . 
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جاءين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوذين من وجع اشتّد يب، فقلت  رسول  عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه قال:



هللا: قد بلغ يب من الوجع ما ترى، وأ ذو مال، وال يرثين إّال ابنة أفأتصّدق بثلثي مايل؟ قال: «ال» ، قلت فالّشطر  رسول 
  هللا؟ قال: «ال» ، قلت فالثّلث؟ قال: «الثّلث والثّلث كثري، 

______ ____  
  ) مغلوال: مقيدا وممسوكا. 1(
  .268) سورة البقرة، اآلية:  2(
  . 10) سورة املنافقون، اآلية:  3(
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ا وجه هللا إال أجرت عليها  إّنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الّناس، وإّنك لن تنفق نفقة تبتغي 
  حىت ّما جتعله يف ّيف امرأتك» . 

  » ] . 1بخاري « [رواه ال
  

  اللغة:
  الوجع: اسم لكل مرض ومجعه أوجاع ووجاع، اشتد: قوى بلغ يب: 

أثر ّيف ووصل غايته، ذو مال: أي كثري فالتنوين للتكثري كما صرح بذلك يف رواية أخرى، (إال ابنة) امسها عائشة ومل يكن  
ورزق أوالدا كثريين منهم أربعة ذكور واثنتا عشرة    لسعد رضي هللا عنه يف ذلك الوقت من الولد إال هذه البنت، مث عويف بعد

لنصب على اإلغراء أو بفعل حمذوف  انثى، ومعىن ال يرثين أي من الذرية وإال فقد كان له عصبة، الشطر: النصف، الثلث 
لثلث و  لرفع على االبتداء واخلرب حمذوف أي كافيك. والثلث كثري، وحيتمل أن يكون مسوقا لبيان اجلواز  أن األوىل أن و

لثلث هو األكمل الكثري أجره، أو يكون معناه كثري  ينقص عنه وال يزيد عليه وهذا هو املتبادر. أو يكون لبيان أن التصدق 
كفهم،   غري قليل يف نفسه. تذر: ترتك، عالة: فقراء مجع عائل من عال يعيل إذا افتقر، يتكففون الناس: يسألون الناس 

  بسط كفه للسؤال أو سأل ما يكف عنه اجلوع أو سأل كفافا من طعاما.  يقال تكفف واستكف إذا
  

  الشرح:
ت إىل هللا.   يشري هذا احلديث إىل نوع مما كان املسلمون يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم يبتغون من ختري أفضل القر

من إذا تركه البنته  فسعد رضى هللا تعاىل عنه ملا أحس بثقل املرض وخشي أن يكون قد د أجله مث رأ ى أن ماله كثري ال 
اليت ليس له وارث سواها أن يطغيها أو ال حتسن تدبريه ورمبا جّر إىل ما ال يؤجر هو وال هي عليه فسأل الرسول صلى هللا  

لثلثني حيث يرى أن ثلثه الباقي يكفي ابنته سواء أبقيت من غري زوج أم تزوجت وإ لتصدق  ذن له  ن يف  عليه وسلم أن 
ذلك القدر صالحها وخريها ويكون قد قدم لنفسه ما جيعل له عند هللا منزلة رفيعة، فلم جيز له النيب صلى هللا عليه وسلم  

ذن له به أيضا. فاستأذن يف الثلث فأذن له.    التصدق بذلك، فاستأذنه يف النصف فلم 
ن له عليه الصالة والسالم واحلكمة السامية من ذلك تلك أن    املسلم ال مث أ

 __________  



ء النيب صلى هللا عليه وسلم سعد بن خولة ( 1( ب: ا ) . ورواه مسلم يف كتاب:  1295) رواه البخاري يف كتاب: اجلنائز، 
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أوالده يف غىن عن سؤال الناس مبا يقيهم  يقتصر ثوابه على ما يقدمه قبل وفاته من صدقته بل أنه يثاب أيضا على أن جيعل 
م وبؤس الفقر وذله، بل ليس ذلك فقط هو الذي يؤجر عليه املؤمن، فإن  2» الدهر ويدفع عنهم غائلة «1عوز « » األ

  أقل احلظوظ الدنيوية إذا قصد به وجه هللا كان طاعة يثاب عليها كما يشري إىل ذلك قوله: «حىت ما جتعله يف ّيف امرأتك» . 
ء فيه  فانظر كيف أن الرب الرحيم ذا الفضل العظيم يرضى من املسلم ببعض ماله وجيزيه عليه مىت كان خالصا له وحده ال ر

تيها.    وال نفاق، ويفيض عليه من رمحته على أدىن اخلريات 
ابنته وحدها أم مع   وقد عرب الرسول بقوله: «ورثتك» ليكون اجلواب كليا مطابقا لكل حال ميوت عليها سعد، سواء أورثه

ن يغنيهم مبا يقيهم ذل السؤال.    غريها أم ورثه غريها، ومل خيص ابنته دون سواها ليشمل مجيع الورثة وأنه مطالب 
نه رغب   اية احلديث. تلك هي قوله: «وإنك لن تنفق» ... إخل، فإن سؤال سعد رضي هللا عنه يشعر  وهناك لطيفة يف 

دة عن الثلث قال له على سبيل التسلية والرتضية إن مجيع ما  تكثري األجر فلما منعه الر  سول صلى هللا عليه وسلم من الز
جزة ومن نفقة ولو كانت واجبة تؤجر عليها ابتغيت بذلك وجه هللا تعاىل.   تفعله يف مالك من صدقة 

  
  هذا ويؤخذ من احلديث سوى ما تقدم:

زيد من الثلث إن كان ه -1 ناك وارث. وقد اختلف فيمن ليس له وارث، فذهب مجهور األئمة إىل  أن الوصية ال جتوز 
ا أَ  ن الوصية يف اآلية مطلقة ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِ دة إذ ذاك مستدلني  دة عليه، وقال احلنفية جيوز الز ْو  منعه من الز

ا السنة مبن له وارث فبقي من ال وارث له على اطالقه3َدْيٍن «   .» ، فقيد
ذا احلديث أيضا ألن من ال وارث له ال يرتك من خيشى عليه الفقر.   و

  أن السنة تقيد القرآن كما تقدم. -2
 __________  

  ) عوز: العوز: احلاجة واختالل احلال. 1(
  ) غائلة: الفساد والشر. 2(
  . 12) سورة النساء، اآلية: 3(

)1/231 (  

  

من املكلفني إلمجاع العلماء على أن هذا احلكم عام وليس خمتصا  أن خطاب الشرع للواحد يعم من كان على صفته  -3
  بسعد. 

حة مجع املال من طرقه املشروعة واحلث على صلة األقارب.  -4   إ



  
  ب: القصد يف العبادة  - 94

الّنّيب  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج الّنّيب صلى هللا عليه وسلم يسألون عن عبادة 
م تقالّوها، فقالوا وأين حنن من الّنّيب صلى هللا عليه وسلم، قد غفر هللا له ما تقّدم من   صلى هللا عليه وسلم فلّما أخربوا كأ

ّخر، فقال أحدهم:    ذنبه وما 
فال أتزوّج أبدا فبلغ الّنّيب  أّما أ فأ أصّلي الّليل أبدا، وقال آخر: أ أصوم الّدهر وال أفطر، وقال آخر: أ أعّتزل الّنساء 

ل أقوام قالوا كذا وكذا، أما وهللا إين ألخشاكم  وأتقاكم له  صلى هللا عليه وسلم ذلك فحمد هللا وأثىن عليه. وقال: «ما 
  » وغريه] . 1لكّين أصوم وأفطر، وأصّلي وأرقد، وأتزوّج الّنساء، فمن رغب عن سّنيت فليس مّين» . [رواه البخاري « 

  
  لغة:ال

  الرهط: اجلماعة من ثالثة إىل عشرة، وهو اسم مجع ال واحد له من لفظه، والنفر: من ثالثة إىل تسعة. 
والثالثة الذين يف احلديث هم: علي بن أيب طالب، وعبد هللا بن عمرو، وعثمان بن مظعون رضي هللا عنهم تقالوها: رأى كل 

ا قليلة م وما حاهلم، الرغبة عن الشيء:  أخشاكم  وأتقاكم: أكثرهم خشي - منهم أ ل أقوام: ما شأ ة  وتقوى منه، ما 
  كراهيته واإلعراض عنه. والرغبة فيه: حبه وامليل إليه، السنة: الطريقة. 

  
  الشرح:

» عبادة النيب عليه الصالة والسالم ومقاديرها رجاء أن يكون هلم حظ  2كان الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم يتحرون «
  بته يف الدرجة واملنزلة عند هللامقار 

 __________  
ب: الرتغيب يف النكاح (1(   ) . 5063) رواه البخاري يف كتاب: النكاح، 
ا وجيتهدون يف طلبها. 2(   ) يتحرون: يقصدو
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ا ال تزي م  تعاىل فجاء ثالثة منهم إىل أزواجه يسألون عن كيفية عبادته يف السر ومقاديرها، فلما علموا أ د على عباد
لنسبة إليهم. ال تفي مبا يبغون احلصول عليه من الزلفى ورأوا من وعد هللا غفران ذنوب الرسول صلى هللا   وجدوها قليلة 

م دونه يف ذلك مبراحل كبرية، ويف حاجة إىل مداومة الطاعة  خر ما يغنيه عن كثرة العبادة، وأ عليه وسلم ما تقدم منها وما 
  . واإلكثار منها

فأخذ كل على نفسه أن يالزم نوعا من العبادة ال ينقطع عنه، فرأى أحدهم أن جيايف جنبه عن املضاجع ليال ويصرف مجيع  
لياليه أبدا يف العبادة فال يعطي نفسه حظها من النوم والراحة، ألن السهر يف ذكر هللا يصفي الفكر، ويرفق الذهن، والنوم  

» شهواته  2» مجاح « 1نفس. ورأى آخر أن يصوم الدهر وال يفطر، ألن الصيام يكبح «يدعو إىل الكسل والرتاخي ويبلد ال
لضعفاء والفقراء  ويكسر شره نفسه وينفي ما خبث من طباعه ويغسل ما دنس من أخالقه، وجيعله يستشعر الرمحة والرأفة 

  واملساكني.



لدنيا ومالذها وينسيه عبادة هللا حيث يشغله أمر  ورأى آخر أن يعتزل النساء فال يتزوج، ألن ذلك يبعده عن االشتغال 
  معاشه والسعي على أوالده وتربيتهم والنظر يف أمورهم من التفرغ للطاعة.

فلما بلغ ذلك الرسول صلى هللا عليه وسلم خطب املسلمني منبها إىل خطأ ما عزم عليه هذا النفر؛ وإىل أن التقرب إىل هللا 
م  ال يكون بتحميل النفس فوق طاق لشاق من الطاعات بل إن خري األعمال إىل هللا أدومها وإن قل، وأ تها وإجهادها 

يوشكون أن يوقعوا أنفسهم يف عجز وضعف ال يقوون معهما على أدىن أنواع العبادات فضال عن أعالها فيكونون كاملنبت  
نفسهم ليستدميوا الطاعة ويتمتعوا مبا أحله هللا هلم من الطيبات، إذ ال   ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى. وخري هلم أن يرتفقوا 

  » يف اإلسالم. 3رهبانية «
ولقد كان من آدابه صلى هللا عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه وخطب يف شأنه أال يعني فاعله وال يواجهه مبا يكره وال يسميه 

ل أقوام ألن املقصود و  ل رجال أو ما  هو الزجر عما اعتزموا عليه حيصل هلم ولغريهم مسه على رؤوس املأل. بل يقول: ما 
  ممن مسع 

 __________  
  ) يكبح: مينع ويرد. 1(
  ) مجاح: مجح الرجل: ركب هواه فال ميكن رده. 2(
  ) رهبانية: هي التخلي عن أشغال الدنيا، وترك مالذها، والزهد فيها والعزلة عن أهلها. 3(
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ىل توبيخهم، وهذا من مكارم أخالقه عليه الصالة والسالم وحسن آدابه ومجيل  اخلطبة أو بلغه أمرها بدون االلتجاء إ
دييب» . 1عشرته، ولقد قال تعاىل: َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم «    » ، وقال عليه الصالة والسالم «أدبين ريب فأحسن 

النفس مما أحله هللا، ولكن ترغب يف اإلفطار  » السمحة ال تدعو إىل الرهبانية وحرمان 2ويف احلديث إشارة إىل أن احلنيفية «
  ليقوى املؤمن على الصيام، ويف النوم ليتقوى على القيام. ويف التزوج ليكسر شهوة نفسه ويعفها ويكثر النسل. 

ومن رغب عن ذلك، فإن كان لنوع من التأويل والفهم ال يعّد ذلك خروجا عن امللة وال كفرا، ويكون معىن (فليس مين) أي  
» يفضي إىل اعتقاد صواب ما عمل ورجحانه كأن معىن (فليس مين) فليس  3من طريقيت وإن كان إعراضا وتنطعا «ليس 

  على مليت ألن اعتقاد ذلك كفر، وإن كان تورعا لشبهة يف ذلك مل يكن ممنوعا وال مكروها.
  

  ويؤخذ من هذا احلديث سوى ما تقدم:
  التنبيه على فضل النكاح والرتغيب فيه. -1
  وعدم الغلو يف اإلنقطاع عن املالذ وما أحله الشرع.  -2
فيه رد على منع استعمال املباحات واحلالل من األطعمة الطيبة واملالبس اللينة وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثياب  -3

َِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه َوالطَّيِّباِت ِمنَ  ُ َلُكْم َوال  4 الّرِْزِق «من الصوف وغريه ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا َّ » ، ال ُحتَّرُِموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ ا
  » . 5تـَْعَتُدوا «

» ، وال يؤمن معها من الوقوع يف  6واحلق: العدل، والقصد يف مجيع األمور، فإن مالزمة الطيبات تقضي إىل الرتفه والبطر « 
  الشبهات، كما أن منع النفس من



 __________  
  . 4م، اآلية: ) سورة القل1(
  ) احلنيفّية: ملة اإلسالم. 2(
  ) تنطّعا: تكلفا ومغاالة. 3(
  . 32) سورة األعراف، اآلية:  4(
  . 87) سورة املائدة، اآلية: 5(
  ) البطر: بطر فالن: غال يف املدح والزهو، فهو بطر. 6(
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وترك النفل يفضي إىل إيثار البطالة وعدم النشاط  تناوهلا يؤدي إىل التنطع املنهي عنه، ومالزمة االقتصاد على الفرائض مثال
  إىل العبادة، ورمبا يؤدي إىل التكاسل عن الفرائض.

ألمرين وشارك يف الوجهني، فلبس مرة الصوف والشملة اخلشنة، ومرة الربدة والرداء   وقد أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم 
لرطب وطيب الطعام  كل القثاء  رة كان  كل الدجاج. احلضرمي، و   إذا وجده، ومرة كان 

  يؤخذ من احلديث أيضا مشروعية التوصل إىل العلم لكل أحد حىت النساء إذا تعذر أخذه من أصل حمله.  -4
تهدين. -5   وعلى تقدمي احلمد والثناء على هللا عند إلقاء مسائل العلم، وإزالة الشبهة عن ا
تها، وهذا من أهم األمور اليت تركت ونشأ عن تركها مفاسد عظيمة يف الّدين  احلث على متابعة السنة والتحذير من خمالف -6

  والدنيا.
  

  ب: جزاء العجب واخليالء - 95
عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من جّر ثوبه خميلة مل ينظر هللا إليه يوم  

  » ] . 1القيامة» . [رواه البخاري «
  

  اللغة:
جّر ثوبه: أسبله وأطال، املخيلة، واخليالء: العجب، والكرب عند فضيلة يرتاآها اإلنسان يف نفسه، مل ينظر هللا إليه: مل يرمحه  

  ومل حيسن إليه ألن النظر وهو تقليب احلدقة حمال على هللا تعاىل ملا يلزمه من املماثلة للحوادث.
  

  الشرح:
ا يف غري معصية وال طغيان. أحل هللا سبحانه وتعاىل لنا ا   لطيبات من الرزق من مأكل ومشرب وملبس لنتمتع 

ومن شر املعاصي الكرب واإلعجاب ألن الكرب يسلب الفضائل، ويكسب الرذائل، ويباعد بني املؤمن وبني التواضع وهو رأس 
  أخالق املتقني، ويورث احلقد 

 __________  
ب: 1(   ) . 5791من جر ثوبه من اخليالء ( ) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 
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م وجيايف بني املرء وبني الصدق وكظم الغيظ وقبول النصح، والوقوف على ما يكون فيه   لناس واغتيا والغضب واإلزدراء 
م: من عيب. واستفادة العلم واالنقياد للحق، ومنشأ ذلك استحقاره واستصغاره ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

  «الكرب بطر احلق وغمص اخللق» أي رد احلق واملماراة فيه وازدراء الناس.
  ] أسباب الكرب[

  وللكرب أسباب كثرية: 
  

  منها العلم: 
وما أسرع الكرب إىل العلماء، فال يلبث أحدهم أن يستشعر يف نفسه كمال العلم فيستعظم نفسه ويستحقر الناس  

ن ما هو عليه ليس بعلم حقيقي ألن العلم احلقيقي ما يعرف العبد ربه ونفسه وخطر أمره وهذا يورث  ويستجهلهم، وذلك 
ََّ ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء « نه سيء النحيزة « 1اخلشية والتواضع قال تعاىل: ِإمنَّا َخيَْشى ا » فال يزيده  3» خبيث الدخلة « 2» أو 

  العلم إال خبثا وسوآ. 
  

  ومنها احلسب والنسب: 
نف «  فيتكرب من يعرف » من خمالطة الناس وجمالستهم، وجيري على لسانه التفاخر  4له علو نسب على من دونه ورمبا 

بنسبه، ولقد روي أن أ ذر رضي هللا عنه قال: قاولت رجال عند النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت له:  ابن السوداء  
  على ابن السوداء فضل» . فغضب صلى هللا عليه وسلم وقال: « أ ذر ليس إلبن البيضاء 

  
  ومنها املال والقوة واالتباع والعشرية: 

ففي هذا احلديث يبني لنا الرسول صلى هللا عليه وسلم سببا من أسباب اخليالء، والعجب وهو جر الثوب وإطالته تيها من  
لنفس يف الدنيا حيث يكسب املقت من  الناس وإضاعة املال، ويف  الرجل أو املرأة ولو كان اللبس مع التشمري ألنه يضر 

  اآلخرة حيث يكسب اإلمث. 
أما من قصد إظهار نعمة هللا عليه شاكرا عليها غري حمتقر ملن ليس مثله فال يضره ما لبس من املباحات قال عليه الصالة  

  بس ما » ، وقال ابن عباس: «كل ما شئت وال5والسالم: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري إسراف وال خميلة» « 
 __________  

  . 28) سورة فاطر، اآلية: 1(
  ) النحيزة: الطبيعة. 2(
  ) الّدخلة: الباطن. 3(
نف: يستكرب ويتعاىل. 4(  (  
َِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه. معلقا. 5( ب: قول هللا تعاىل: ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا   ) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 
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  » . 1طأتك اثنتان: سرف وخميلة» « شئت ما أخ
وال شك أن ما هو يف حكم جر الثوب إطالة األكمام وتوسيعها عن املعتاد وقدر بعضهم املذموم مبا نزل عن الكعبني إال إذا  
ا وقيل بكراهتها ملا روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر رجال قد أسبل إزار  س  ه كان املداراة عيب أو عاهة فال 

فقال: «ارفع إزارك» ، فقال: إين أحنف «معوج الرجل إىل الداخل» تصطك ركبتاي فقال: «ارفع إزارك فكل خلق هللا  
لثواب.  ا تدعو إىل اخليالء وتعلق النجاسات    حسن» ، وأل

داب الّدين تزدد من هللا قر وحمبة، وتذكر مبدأك و  لعمل  لتواضع تزدد رفعة و هو نطفة مذرة،  فعليك أيها املؤمن 
خذك العزة يف غري احلق، ومل تتعاظم على إخوانك املؤمنني، وإذا 2ومنتهاك وهو جيفة قذرة «  » ، فإنك إن عرفت ذلك مل 

اية ومتحوال.    ذكرت  عليك فضال ونعمة فاذكر أن لذلك 
كل  كل احلسنات كما  ا ممحقة للربكة، مذهبة للنعمة،  ك والبطر واخليالء فإ   النار اخلطب.فإ

  
  ب: بيع الرجل على بيع أخيه - 96

ى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يبيع الّرجل على بيع أخيه وأن خيطب الّرجل على  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: «
ذن له اخلاطب» . [رواه البخاري «   » ] . 3خطبة أخيه حىت يرتك اخلاطب قبله أو 

  
  اللغة:

ملرأة.  اخلطبة: بكسر اخلاء:   طلب الزواج 
  

  الشرح:
اشتمل هذا احلديث على النهي عن أمرين: بيع الرجل على بيع أخيه، وخطبة الرجل على خطبة أخيه حىت يرتك اخلاطب  

ذن له.    قبله أو 
 __________  

ب: قول هللا تعاىل: ُقْل َمْن َحرََّم ... معلقا. 1(   ) رواه البخاري يف كتاب: اللباس، 
  ة امليت إذا أنتنت.) جيفة: جث2(
ب: ال خيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع ( 3(   ) . 5142) رواه البخاري يف كتاب: النكاح، 
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لث ويقول للمشرتي يف مدة اخليار افسخ   أما األول: فصورته أن يبيع شخص آلخر شيئا ويكون للمشرتي اخليار فيأيت 
نقص من الثمن.    ألبيعك مثله 

ي عن هذا النوع من البيع ألنه جيلب العداوة والبغضاء بني البائع األول والثاين ورمبا جّر ذلك إىل أضرار ال تنتهي  وإمنا 
ملسلم أن يسبب من الشرور واإلحن ألخيه ولنفسه   عند حد كما هو مشاهد معلوم. فلعرض قليل من متاع الدنيا ال يليق 



  ب. ما يغضب هللا ورسوله ويزرع احلقد يف القلو 
وبناء على القاعدة القائلة: (إن النهي عن الشيء يقتضي فساده) يكون بيع الرجل على بيع أخيه فاسدا وبذلك قال املالكية 

  واحلنابلة. 
  أما مجهور الفقهاء فيقولون بصحة هذا البيع مع اإلمث ألن النهي هنا ليس لذات املنهي عنه بل ألمر خارج.

ا فتقبل هي أو الويل بزواجه فيجيء آخر وخيطبها لنفسه مع وأما الثاين: فهو أن يطلب الرجل م ن امرأة أو من وليها التزوج 
إلمجاع إذا قبلت املخطوبة أو وليها الزواج من اخلاطب األول أما لو رّد أحدمها فال حترم   علمه خبطبة األول وهو حرام 

  خطبة الثاين. 
  » يفسخ نكاحه سواء قبل الدخول أم بعده. 1ة «وهل احلرمة تفسد زواج اخلاطب الثاين؟ قالت الظاهري

  وقال اجلمهور ال يفسخ ألن النهي عن اخلطبة، وهي ليست شرطا يف صحة النكاح فال يفسخ لوقوعها غري صحيحة. 
وهذا احلكم عام يشمل عدم جواز اخلطبة على خطبة األول ولو فاسقا أو كافرا وهو رأي عامة العلماء. وقيل: ال حترم  

خطبة الفاسق والكافر ألن احلديث مقيد بعد خطبة الرجل عن خطبة أخيه. وال أخوه بني املسلم والكافر   اخلطبة على
ألخ2وحبديث: «املؤمن أخو املؤمن» « ن التعبري    » فيخرج بذلك الفاسق ورد ذلك 

 __________  
لظاهر، وهم أتباع داود بن علي 1( لظاهري.) الظاهرية: من الفقهاء: منسوبون إىل القول    بن خلف األصبهاين، املعروف 
ذن أو يرتك2( ب: حترمي اخلطبة على خطبة أخيه حىت    - ) رواه مسلم يف كتاب: النكاح، 
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  هنا خرج خمرج الغالب فال مفهوم له.
ذن له اخلاطب» يدل بنصه على جواز اخلطبة له بعد اإلذن ومبفهومه على جواز ذ لك لغريه ألن  وقوله يف احلديث: «حىت 

  » فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها. 1إذن اخلاطب األول قد دل على عدوله «
  

  ب: ما ينبغي اعتباره يف اختيار الزوجة - 97
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها  

  » ] . 2ين تربت يداك» . [رواه اجلماعة إال الرتمذي «فاظفر بذات الدّ 
  

  اللغة:
ئهم وحسبوها،   ء واألقارب مأخوذ من احلساب ألن العرب كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آ آل احلسب: الشرف 

لرتاب  بسبب الفقر. وهذه مجلة فيحكم ملن زاد عدده على غريه، وقيل املراد به هنا األفعال احلسنة. تربت يداك: لصقت 
ا مثل على حد قوهلم للشاعر: قاتله هللا   ا احلث والتحريض، وقيل إ ا حقيقته بل يراد  خربية مبعىن الدعاء لكن ال يراد 

  لقد أجاد. 
  

  الشرح:



نواع الرتغيب، والناس يف اختيارهم الزوجة  الزواج سنة من سنن اهلدى حث عليه الرسول صلى هللا عليه وسلم ورغب فيه 
  وتفضيلهم بعض النساء على بعض خمتلفون. 

منهم من يرغب يف ذات الغىن الوافر والثروة الواسعة لكي تعينه على مطالب احلياة ومشاق الزوجية ومرافق األوالد، أو توفر 
  عليه بعض مطالبها اخلاصة أو يتمتع يف ماهلا وينعم به. 

 __________  
- )3449 . (  
  ه.) عدوله: رجوعه عن رأي1(
ب: األكفاء يف الدين (2( ب: استحباب  5090) رواه البخاري يف كتاب: النكاح،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الرضاع، 

ب: ما يؤمر به من تزويج ذات الدين (3620نكاح ذات الدين ( ) . ورواه 2047) . ورواه أبو داود يف كتاب: النكاح، 
ب: كراهية تزوي ة (النسائي يف كتاب: النكاح،  ب: تزويج ذات  3230ج الز ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: النكاح، 

  ) . 1858الدين (
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م عن قلة ويقوى عن ضعف.   ومنهم من يرغب يف ذات احلسب العايل والعدد الكثري يتخذ منهم عصبة ويعتز 
ا «   ه. » قلب1ومنهم من يرغب يف ذات اجلمال البارع ميتع مبنظرها نفسه ويسرتوح 

من بدينها أن يثلم شرفه، أو تزل قدمها يف مهواة املعاصي والشرور، إن غاب   ومنهم من يرغب يف ذات الّدين احلصان، 
لطلب أو   حفظت غيبه، وإن حضر مل تقع عينه منها على ما يكره وكل له وجهة، يدفعه إىل االختيار ما يرى أنه اجلدير 

ماته « ل يسعى وراء بغيته ويدأب للحصول على طلبته، ال يرضى بديال عما رمسه لنفسه  » ؛ فال يزا2حيقق رغباته ويسد 
وال يقنع بغري ما يرى أن سعادته يف العثور عليها وحتصيلها حىت ينال أمنيته ويقنع ما تيسر له؛ غري أن الرسول عليه الصالة 

لبحث والطلب القمينة « ن تقتين 3والسالم اختار من بني هؤالء اجلديرة   وتدخر وتكون شريكة الرجل يف حياته، تلك  » 
ا ضجيعة الرجل وأم أوالده، وأمينته على ماله وسره وشرفه، فدينها   هي ذات الدين؛ إذا وجدت ال ينبغي العدول عنها، أل

الده على جيعل الرجل مطمئنا يفضي إليها بذات نفسه ويطلعها على مكنون أمره، وتكون احلفيظة على ماله ومنزله، املربّية أو 
ا سعيد وهي به سعيدة.    التقوى والصالح فهو 

لتقوى فقلما يدوم له صفاؤها ويساس « لّدين ومل تتحل  » قيادها وترعي حقوقه، وتكون له 4أما ذات املال اليت مل تعتصم 
الكلمة املطاعة األمر، ذات احلرية البارة املطيعة، وإمنا تعتز عليه مباهلا وتفخر بثرائها، ترى أن هلا من غناها ما جيعلها النافذة 

ا يف الثروة أو كان هو   املطلقة فيخرج من يده زمامها؛ ويفلت من حكمته وطاعته قيادها وتكون البلية عظمى إذا كان دو
وى، فينقلب األمر  معدما، هنا تكون هي السيدة وهو املسود، هي اآلمرة وهو املطيع، هي املالكة ألمره وتسّريه كما حتب و

  وتعظم املصيبة كما هو مشاهد بني ظهرانينا مما تئن منه احلياة الزوجية ويهدم يف
 __________  

  ) يسرتوح: يريح ويفرح ويرضى.1(
ماته: حاجاته وشهواته.2(  (  



  ) القمينة: اجلديرة. 3(
صالحه.4(   ) يساس: ساس األمر: دبّره وقام 
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» مقت وكره، ومثابة شرور وآالم، ونزاع 1ثل وأدىن الصفات وجيعل املنزل مباءة «كيان األسر، وينشىء األبناء على أسوأ امل 
  وخصام. 

ا تدل على زوجها حبسبها؛ وتفخر عليه بعديدها وخباصة إذا كان أقل منها عددا؛ فال يشعر معها   وأما ذات احلسب فإ
  ناءة وال سعادة، أو يطأطىء هلا رأسه، ويذل نفسه. 

ك واجلمال البارع وأما ذات اجلمال فتك ون مبعث ظنة، وجملبة ريبة، ولقد استشار رجل حكيما يف الزواج فقال افعل وإ
  فقال فكيف ذلك؟ فأجابه: 

ر منتجع   ولن تصادف مرعى ممرعا أبدا ... إال وجدت به آ
وال تزوجوهن  ولقد قال الرسول عليه الصالة والسالم يف ذلك: «ال تزوجوا النساء حلسنهن فلعل حسنهن أن يرديهن، 

  ألمواهلم فعسى أمواهلن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الّدين، وألمة سوداء ذات دين أفضل» .
وليس املراد من ذلك أن يعرض املرء عن ذات املال واحلسب واجلمال، ويقبل على املعدمة الوضيعة الدميمة، بل املراد أال  

املال أو احلسب أو اجلمال غري آبه مبا عساه يكون هلا من صفات   جيعل اإلنسان نصب عينه يف اختيار الزوجة وتفضيلها
» عما تتحلى به من خالل قد تفضل ما نظر إليه منها وليبدأ بذات الّدين والتقوى فإذا ضمت إىل  2أخرى، وال ينقب « 

  ذلك خلة من اخلالل املرغوبة كان خريا وأفضل. 
ا ماال ينفد وحسبا يزول، ومجاال يذبل وتذوي نضرته بعد حني، أما  » كثريا أن تفقد مع دينها وصالحه3وإال فال يضريه «

يت إال خبري دائم وسعادة مستمرة.  م إال جّدة. وال    الّدين فال يزيد مع األ
 __________  

  ) مباءة: املباءة: املنزل. 1(
  ) ينقب: يبحث ويفحص فحصا بليغا. 2(
  ) يضريه: يضّر به. 3(
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  لزواجب: احلث على ا - 98
عن ابن مسعود رضي هللا تعاىل عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « معشر الّشباب من استطاع منكم الباءة 

لّصوم فإنّه له وجاء» . [رواه اجلماعة «   » ] . 1فليتزوّج فإنّه أغّض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه 
  

  اللغة:



حد. الشباب: مجع شباب (ومل جيمع فاعل على فعال غريه) وهو اسم ملن بلغ ومل جياوز  املعشر: مجاعة يشملهم وصف وا
وى   الثالثني وقيل األربعني مث يسمى كهال إىل األربعني، مث شيخا. الباءة والباء: اجلماع. وأصله املوضع يتبوؤه اإلنسان و

  إليه، وقيل: معناه يف احلديث مؤنة النكاح. 
نيني ويكون املعىن من قدر على الوطء ومؤن التزويج، كما يشهد لذلك رواية «من استطاع منكم  ويصح محله على كال املع

«فلينكح» ، أغض للبصر: أشد كفا له عن النظر إىل احملرم،   - قدرة -أن يتزوج فليتزوج» . ورواية «من كان ذا طول» 
نه وجأ يف عنقه: إذا غمزه دافعا له، ووجأه  أحصن للفرج: أشّد منعا له من الوقوع يف الفاحشة. وجاء: أصله الغمز وم

ة، ألن   ب االستعارة لعالقة املشا لسيف: إذا طعنه به، ووجأ أنثييه: غمزمها حىت رضهما، وتسمية الصوم وجاء من 
لوجاء.   الصوم ملا كان مؤثرا يف ضعف شهوة النكاح شبه 

  
  الشرح:

مهم أن يبادر  2ن هم غرسها النامي، وعتادها « خياطب الرسول عليه الصالة والسالم شباب أمته الذي » يف مستقبل أ
  الشباب منهم إىل التزوج مىت كان

 __________  
ب: من مل يستطع الباءة فليصم (1( ب:  5066) رواه البخاري يف كتاب: النكاح،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: النكاح، 

قت نفسه إليه ووجد مؤنه ... ( ب: احلث على  3386استحباب النكاح ملن  ) . ورواه النسائي يف كتاب: النكاح، 
ب: ما جاء يف فضل التزويج واحلث عليه ( 3210النكاح ( ) . ورواه أبو  1081) . ورواه الرتمذي يف كتاب: النكاح، 

ب: التحريض على النكاح ( ب: ما جاء يف2046داود يف كتاب: النكاح،  فضل  ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: النكاح، 
  ) مطوال.1845النكاح (

  ) عتادها: العتاد: عدة كل شيء.2(
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» إىل النساء حىت ال تزل به القدم يف مهواة املعاصي ومحأة  1قادرا على أمور الزواج من النفقة وما يتبعها، وكان به توقان « 
رضائها بدون أن يبايل سوء مغبة أو  » ونزوة تدفع الشاب إىل إطاعة شهوته وتقهره على إ2الشرور فإن للشباب فتوة «

ا عسرية وتدارك  حسنها، وكم جر ذلك من ويالت وأعقب من أدواء استفحل فيما بعد شرها، وعم ضررها وأصبحت مالفا
أخطارها يف غري الوسع والطاقة، وكم من شاب أغرته شهوته واستبعدته لذته فاتى نفسه من املعاصي حظها وأروى من  

ا فكان عاقبة ذلك أن افتقر بعد يسر ومال عريض، وضعف بعد قوة وصحة شاملة، وانتابته األمراض » غلته3املوبقات « 
» ، قد أقض مضجعه، وذبلت نضرته وتنكرت له احلياة  4والعلل فصار حليف اهلم والسهاد، ينام على مثل شوك القتاد «

م بعد ابتسامها، وكلبه الزمان « » مطيعا، ونفر منه األصدقاء، وكان  6ان له مواتيا «» وقد ك5بعد إقباهلا، وكشرت له األ
  قرة أعينهم وموضع الغبطة والسرور منهم. 

ا حتصن الفرج عن الوقوع يف   ولقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم حكمة املبادرة إىل الزواج بعد القدرة واالستطاعة 
لشرف»   احملرمات ومالبسة ما يغضب هللا ويزري 

و إىل العفة وغض البصر عما ال جيعل من حمارم هللا، أضف إىل ذلك أن املبادرة إىل الزواج متكن املرء إذا رزق  والكرامة، وتدع



م وجعلهم رجاال صاحلني ينفعون أنفسهم وأمتهم، وجيعل منهم   م وإعدادهم ملستقبل حيا أوالدا من تربيتهم والقيام بشؤو
م جانبها، وتقوى شوك تها وحتفظ هيبتها وكرامتها، ويدفع من يريد إذالهلا واستعبادها. وأما إذا أبطأ  عمادا هلا وقوة، يرهب 

م وتوفري أسباب   يف الزواج حىت تقّدم به العمر فقد ال يستطيع تربية أوالده لضعف قوته وعجزه عن حتصيل ما به حيا
  » مهيضي8السعادة هلم، ورمبا أدركه األجل فيرتكهم كزغب القطا «

 __________  
  توقان: اشتياق.  ) 1(
  ) فتوة: الفتّوة: الشباب بني طوري املراهقة والرجولة. 2(
  ) املوبقات: املهلكات. 3(
  ) القتاد: نبات صلب له شوك كاإلبر. 4(
  ) كلبه الزمان: وثب عليه. 5(
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م وكلب « 1« اجلناح    » الزمان. 2» ضعيفي املنة. ال يقدرون على دفع عوادي األ
ن، وجين مثارهن يف 3زد على ذلك أيضا أن اإلبطاء يف الزواج يزيد يف كثرة الفتيات العانسات «  » ويفوت عليهن زمن نضر

نه وليس هلن القوة على مدافعة الشهوة كالرجال فتطغى عليهن وجتربهن على سلوك طريق   الغواية والفساد وهناك الطامة إ
الكربى واملصيبة العظمى، من اختالط األنساب وانتهاك حرمة األعراض ومتزيق ثوب احلياء، واالستهتار مبا يزيل الكرامة  

ء واملروءة والنخوة «    » . 4ويذل الشرف والعزة ويقضي على اإل
زواج وهو الصوم فإنه يكسر الشهوة ويقتل امليل والرغبة وقد وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم العالج لغري القادر على ال

ا. 5يف النساء ألنه يضعف البدن وينقص من الدم الذي يبعث احلرارة والقوة فتقل دوافع الشهوة وتضمحل «   » شد
  

  ب: استئذان املرأة يف الزواج  - 99
تنكح األّمي حىت تستأمر وال البكر حّىت تستأذن»   عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «ال 

ا؟ قال:   ، قالوا  رسول هللا وكيف إذ
  » ] . 6«أن تسكت» . [رواه اجلماعة «

 __________  
  ) مهيضي اجلناح: مكسوري اجلناح. 1(
  ) كلب الزمان: أذاه وشره. 2(
ن سن الزواج.3(   ) العانسات: الفتيات األبكار اللوايت فا
  احلماسة واملروءة. ) النخوة: 4(



  ) تضمحل: تضعف. 5(
ب: ال ينكح األب وغريه البكر والثيب إال برضامها (6( ) . ورواه مسلم يف  5136) رواه البخاري يف كتاب: النكاح، 

لسكوت ( لنطق والبكر  ب: استئذان الثيب يف النكاح  ) . ورواه النسائي يف كتاب: النكاح،  3458كتاب: النكاح، 
ب: استئمار البكر والثيب (3267البكر (ب: إذن  ) بنحوه. ورواه أبو 1871) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: النكاح، 

ب: يف االستئمار (   ) . 2092داود يف كتاب: النكاح، 
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  اللغة
ذا مل يتزوجها، وقيل  األمي: كل مذكر ال أنثى معه، وكل أنثى ال مذكر معها بكرا أو ثيبا، يقال آم الرجل، وآمت املرأة إ -

ا ال زوج هلا.  1األمي: اليت ال زوج هلا وأصله اليت كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء « » طرأ عليها، مث قيل يف البكر جمازا أل
ا واملراد لبكر تستأمر: يطلب وليها أمرها قبل أن يزوجها. البكر: اليت مل تزل بكار ا هنا الثيب بدليل مقابلتها  ا   واملراد 

لزواج. ا    هنا البالغة، تستأذن: يطلب إذ
  

  الشرح:
يستأثر بعض األولياء بتزويج من يكون حتت كنفهم من النساء أبكارا كن أم ثيبات صغريات كن أم كبريات مبن يشاؤن ال  

  يرجعون إليهن برأي وال يعتدون منهن بقول. 
ن ممن ال يرغنب ويسّلمون قيادهن ملن ال حيببنه و  ال يرضني عشرته فيشجر اخلالف والشقاق، وتنمو البغضاء واحلقد فيمّلكو

م «  » ، وقد يكون الباعث األولياء على ذلك رغبة يف مال الزوج أو اعتزاز  2وحيل الكره حمل احلب، واخلصام حمل الو
الزوج ملوليته والعقد عليها  جباهه، فأرشد الرسول صلى هللا عليه وسلم الناصح األمني إىل أنه ال يصح أن ينفرد الويل بتخري 

م شريكة للزوج يف حياته. وأّما ألوالده ومدبرة ملنزله. فينبغي أن يكون هلا رأي يف  ا ستكون يف مستقبل األ بدون رضاها، أل
ا عن صريح   إلذن وال يكفي السكوت منها وإن كانت بكرا اكتفي بسكو اختياره فإن كانت ثيبا فال بد من تصرحيها 

كيد املشاورة، ذلك  الرضا،  إلستئذان يف البكر، واألول يدل على  إلستئمار يف جانب األمي وهي الثيب، و بدليل التعبري 
لرضا.   ن الثيب قد قل حياؤها مبمارستها الرجال فال تستحيي من التصريح 

لسكوت يف الداللة عليه، ولو ردت و  احدة منهما الزواج فال يصح من  أما البكر فيغلب عليها احلياء فال تصرح فيكتفي 
ا ال تدري ما   ا هي البالغة إذ ال معىن الستئذان الصغرية أل ستئذا وليها العقد عليها، واملراد من البكر اليت أمر الشارع 

  اإلذن.
ا، فلو    هذا وقد ذهب احلنفية إىل أنه يشرتط يف صحة زواج الويل الكبرية إذ

 __________  
ب: ما جاء يف استئمار البكر والثيب (ورواه الرتمذي يف   -   ) بنحوه.1107كتاب: النكاح، 
  ) برزء: املصيبة. 1(
م: الوفاق. 2(   ) الو
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عقد عليها بدون استئذان مل يصح، سواء أكان الويل أ أم جدا أو غريمها بكرا كانت، أو ثيبا إذ ال والية عندهم على البالغة 
  ألن علة الوالية هي الصغر.

ا. لقوله عليه الصالة والسالم: «الثيب  لغا بغري استئذا وقال الشافعي ومالك وأمحد: جيوز لألب أن يزوج البكر ولو كانت 
ا» «  ا سكو » ، فقد جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ومفهومه أن وىل  1أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذ

ا منها. ومبا روي أن ابن  ّن.البكر أحق    عمر والقاسم وساملا كانوا يزّوجون األبكار ال يستأمرو
  

  واستدل احلنفية: 
ها زّوجها وهي كارهة 2مبا رواه أمحد وأبو داود «  -1 » : أن جارية بكرا أتت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكرت أن أ

  فخريها النيب عليه الصالة والسالم.
ا واملال دون النفس، فكيف ميلك أن يتصرف يف نفسها   ن الوايل ليس له أن يتصرف يف مال -2 ذ البكر البالغة إال 

  وخيرجها إىل من قد يكون أبغض الناس إليها. 
ا ال يعقل له  -3 ذ ستئذان البكر ومنع العقد عليها إال  أن مجيع ما يف السنة من األحاديث الصحاح واحلسان املصّرحة 

ا خمالفتها. فلو كان للويل إجبار عليها مل يكن لألمر  فائدة إال العمل على وقفه الستح الة أن يكون الغرض من استئذا
ا فائدة.    ستئذا

ا من  ا رضا فمذهب احلنفية أ   واختلف يف املراد من البكر اليت يعترب سكو
 __________  

ل1( لنطق والبكر  ب: استئذان الثيب يف النكاح  ) . ورواه أبو داود يف  3462سكوت () رواه مسلم يف كتاب: النكاح، 
ب: يف الثيب ( ب: ما جاء يف استئمار البكر والثيب  2098كتاب: النكاح،  ) . ورواه الرتمذي يف كتاب: النكاح، 

ب: استئذان البكر يف نفسها (1108( ) بنحوه. ورواه ابن ماجة يف كتاب:  3260) . ورواه النسائي يف كتاب: النكاح، 
ب: ا   ) بنحوه. 1870ستئمار البكر والثيب ( النكاح، 

ب: يف البكر يزوجها أبوها ال يستأمرها (2( ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب:  2096) رواه أبو داود يف كتاب: النكاح، 
ب: من زوج ابنته وهي كارهة (   ) . 1875النكاح، 
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ا « زالت بسبب غري الوقاع كمرض أو وثب أو مل يكن   » أم1مل ميسها إنسان ويكون مصيبها أول مصيب سواء بقيت عذر
ا بوطء حالل فهي ثيب، ومن رميت بز فإن تكرر منها ذلك أو أقيم عليها احلّد فهي   هلا عذرة أصال، ومن زالت بكار

ا رضا عند أيب حنيفة ألن الناس عرفوها بكرا و  مل  ثيب، وإن مل يتكرر ومل حتد فهي يف حكم البكر من حيث اعتبار سكو
  يشتهر أمرها فال يزال هلا حياء األبكار.

ا ثيب لغة   ا عند استئمارها بل ال بد من اإلفصاح منها أل ا ثيب فال يكتفي بسكو وقال أبو يوسف وحممد والشافعي إ



  وشرعا وال يعلم بقاء حيائها من ذكر الزواج.
ل اإلرادة واالختيار ال حق ألحد عليها يف إكراهها على  ويف هذا احلديث تقرير ملبدأ جليل ذلك هو اعتبار املرأة إنسا كام

ا تشاطره احلياة الزوجية، وما   ما ال حتب وترضى مىت كانت عاقلة فقد جعل هلا اختيار الزواج الذي سيكون شريك حيا
ها أن يكرهها على الزواج ممن ال تر  غب. بل جعل  تتطلبه من تكاليف ومهام، ومل يبح ألحد من ذوي قرابتها، ولو كان أ

ا، فإن أجازته ورضيت عن فعله بعد علمها مبا يلزم العلم به   ا وإجاز ها من أي شخص كان موقوفا على إذ تزوجيه إ
» ، وإال فال سلطان ألحد عليها، ذلك بعد أن كانت املرأة يف اجلاهلية وضيعة 2انعقدت رابطة الزواج متينة غري منقوضة « 

من سقط املتاع، ال رأي هلا وال إرادة يف أمر من أمورها، جّل أو هان، وكان لوليها أن يزوجها   الشأن قليلة اخلطر تكاد تكون
  » عن الزواج ال راّد لقوله وال معقب لعمله. 3مبن يشاء ومبا يشاء أو يعضلها «

هلا قسطها « يه طبيعتها اخللقية » من احلرية واالستقالل حسبما تقتض4فجاء اإلسالم وفك عنها قيود العبودية واإلذالل وأ
تمع.    ووظيفتها يف ا

  
  ب: إحداد املتوىف عنها زوجها  -100

  عن زينب ابنة أيب سلمة عن أّم حبيبة قالت: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 __________  

ا. 1( ا: بكار   ) عذر
  ) منقوضة: مفسودة. 2(
  ) يعضلها: مينعها. 3(
  ) قسطها: حقها. 4(
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«ال حيّل المرأة تؤمن  واليوم اآلخر أن حتّد على مّيت فوق ثالث إّال على زوج أربعة أشهر وعشرا» . [رواه  يقول: 
  » من حديث طويل] . 1البخاري «

  
  اللغة:

حتد: فعل مضارع إما بفتح التاء مع ضم احلاء أو كسرها، من حدت املرأة حدا وحدادا، وإما بضم التاء وكسر احلاء من  
  ادا إذا امتنعت عن الزينة من طيب ولباس ملوت زوج أو قريب.أحدت إحد

وأصل احلد يف اللغة: املنع ومنه مسي البواب والسبحان حدادا، ومسيت العقوبة حدا، واملراد هنا منع املتوىف قريبها أو زوجها 
مها، وق مها  نفسها من الزينة والطيب، ومنع اخلطاب خطبتها والطمع فيها، ثالث ليال: أي مع أ وله وعشرا: أي ليال مع أ

  كذلك.
  

  الشرح:
» ورمبا كان مشكورا بل قد يكون إظهاره واجبا مراعاة حلق القرابة 2احلزن على القريب أو الزوج أو الصاحب غري حمظور « 



،  » إىل القلب والغم إىل النفس3ووفاء لواجب الصحبة. ولكنه مىت خرج عن هذا القدر صار مذموما ألنه يبعث السأم «
  ويدعو إىل تعطيل األعمال وحترمي ما أحل هللا ورمبا جر إىل السخط من قضاء هللا. 

واحلديث يدلنا على القدر الذي يباح للمرأة فيه أن تبدي احلزن على من ميوت من زوج أو غريه، وقد بني أن هلا اإلحداد  
م، أما على ال م،  على غري الزوج من أب أو ابن أو أخ أو غريهم إىل ثالثة أ اية العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أ زوج فإىل 

ا.    فتمتنع من التزين والتطيب والظهور مبظهر الفرح أو السرور وكذا متنع خطبتها والتكلم يف شأن زواجها حىت تنتهي عد
م على غري الزوج حرام تغضب هللا ورسوله. و  لذا فإن كثريا من  وقد أشار بقوله: ال حيل إىل أن جماوزة اإلحداد من ثالثة أ

  زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم ونساء الصحابة كن
 __________  

ب: حتّد املتوىف عنها أربعة أشهر وعشرا (1( ) . ورواه مسلم يف كتاب: الطالق، 5334) رواه البخاري يف كتاب: الطالق، 
م (   ) . 3710ب: وجوب اإلحداد يف عدة الوفاة وحترميه يف غري ذلك إال ثالثة أ

  ) حمظور: ممنوع وحمّرم. 2(
  ) السأم: امللل. 3(
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م امتثاال ألمر الرسول صلى هللا عليه   ن ويبدين أمارات التزين بعد ثالثة أ يكففن عن اإلحداد على من ميوت من أقار
  وسلم وقياما عند تعاليمه.

  ة ألن (املرأة) ال تطلق إال على البالغة. واستدل احلنفية بكلمة (امرأة) على أنه ال جيب اإلحداد على الصغري 
وقال غريهم بوجوب اإلحداد عليها إذا تويف زوجها كما جتب العدة. والتقييد يف احلديث بلفظ (امرأة) ألنه خرج خمرج  

ا أم   واستدلوا أيضا بتنكري امرأة على وجوب اإلحداد سواء دخل - الكثري الغالب ويطالب وليها مبنعها مما متنع منه البالغة
  ال، حرة كانت أو أمة أو كتابية أو أم ولد إذا مات زوجها ال سيدها. 

» إخل على أنه ال إحداد على الذمية وبذلك قال بعض املالكية.    واستدلوا بقوله: «تؤمن 
كيدا للمبالغة يف الزجر؛ وألن اإلحداد من حق الز  وج وهو ملتحق  وقال اجلمهور: إن قيد اإلميان ال مفهوم له وإمنا ذكر 

  لعدة يف حفظ النسب فتطالب به الكافرة. 
وبقوله: «إال على الزوج» على أنه ال   -واستدل بقوله: «على ميت» على أالإحداد على امرأة املفقود ألنه مل تتحقق وفاته

افعية واجلمهور. أما  يزاد على الثالث يف غري الزوج أ كان أو غريه وعلى أنه ال إحداد على املطلقة مطلقا وبه قالت الش
احلنفية فقالوا بذلك يف املطلقة رجعيا واملطلقة قبل الدخول أما املبانة فعليها اإلحداد قياسا على املتوىف عنها زوجها. هذا ومل 

ربعة أشهر وعشر حكمة جلية فنكل ذلك إىل العليم احلكيم.    تظهر للتحديد 
  

  ب: ختري األوقات للمواعظ  -101
م كراهة الّسامة علينا» . [رواه  عن ابن مسعود ر  ملوعظة يف األّ ضي هللا عنه قال: كان الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: «يتخّولنا 

  » ] . 1البخاري «



 __________  
ملوعظة والعلم كي ال1( ب: ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتخوهلم    -) رواه البخاري يف كتاب: العلم، 
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  اللغة:
  ولنا: يتعهد بتنويع املواعظ وال يثقل علينا مبتابعتها، السامة:يتخ

  امللل والشجر. 
  

  الشرح:
م فيلقي إليهم مبواعظة وينشر بينهم   ثرا من يتفقد أحوال الناس وأنسب أوقا خري الواعظني وعظا وأجداهم نفعا وأكثرهم 

  ماثره. 
م؛ وكان يف كل ذلك حسن   كما أن أحسن العلماء أثرا من اختار للناس مسائل العلم؛  وانتقى ما يفيدهم يف دنياهم وآخر

لفاكهة الشيقة «  ملزاح الطريف واحلكمة  » ، وينتهز تشوقهم إىل ما يبني هلم وخلوهم من 1العبارة فصيح القول خيلط اجلد 
   األثر وأجنح الفائدة.» قواهم ورغبتهم يف التفقه والتعلم، فهناك يكون لوعظه وعلمه أبني2شواغل الدنيا، واستجمام «

وهذا قدوة املؤمنني صلى هللا عليه وسلم كان يتفقد األوقات املناسبة للصحابة فيعظهم ويعلمهم؛ وجيعل من حوادثهم  
لغات، ودروسا مجة املنافع وما كان يداوم عليهم بذلك خمافة أن يلحقهم امللل والضجر فيسأموا وينصرفوا   وأحواهلم عظات 

ملقدار املالئم للمرض ويتمشى معه يف طريق العالج مرتقيا يف عن مساعه وقبول  قوله؛ ولكنه كان كالطبيب يعطي من الدواء 
» داؤه ويعز شفاؤه، ويف احلق أن للنفوس  3مقادير الدواء حىت ال ميل املريض ويكره الدواء فيصعب عالجه ويستفحل «

وعظة وذلك عند صفائها واسرتاحتها من العناء واملشقة؛ وحني ذاك  » إىل مساع امل 4أوقا تكون فيها راغبة يف العلم تواقة «
» منهما مبا يناسب مقدارا ومادة وأن هلا أوقا تكون فيها مكدودة ضجرة، قد أثقلتها متاعب احلياة  5ينبغي أن تتبلغ « 

م فال تقبل علما وال تقبل على عامل، بل تنفر وتفر هاربة ال تلوي 6وشغلتها صوارف «   على نصح» األ
 __________  

ب: االقتصاد يف املوعظة (68ينفروا ( -   ) . 7060) . ورواه مسلم يف كتاب: صفات املنافقني، 
  ) الّشّيقة: املشتاقة واملشوقة.1(
  ) استجمام: جتمع وكثر. 2(
  ) يستفحل: يتفاقم ويشتد. 3(
  ) تواقة: مشتاقة. 4(
  ) تتبلغ: تكتفي. 5(
  ) صوارف: نوائبه وحوادث. 6(
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» يف الرأي أن يبتغي الناصح هلا يف تلك األوقات رشدا أو يرقب  2» إىل وعظ مرشد، ومن اخلطل «1صح، وال تصيخ « 
لرسول صلى هللا عليه وسلم يف ذلك، وال يكون الواعظ أو املرشد كخاطب ليل ال يدري ما   إصالحا، فعلينا أن نقتدي 

وجلهل كثري بطرق الوعظ واإلرشاد اختيار مسائل العلم وتثقيف الناس وخباصة يلقي على الناس، وال من يلقي عليه موعظته، 
م؛ وانصرف الناس على االستماع إليهم والركون إىل قوهلم؛ وفّضلوا اجللوس يف   العامة. منهم قّلت الفائدة منهم على كثر

القوم االستماع والعمل، وأجادوا يف جمالس اللهو عن دروس العلماء والواعظني، اللهم إال قليال أحسنوا الوعظ فأحسن 
» عصيها، وملكوا زمامها 3القوم وختريوا أساليبه فكان هلم التأثري احلسن والسلطان على القلوب فأالنوا قاسيها؛ وأسلسوا «

  » . 4فكانوا من الصاحلني املصلحني الذين عملوا بقوله صلى هللا عليه وسلم «يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا» «
  

  ب: ما يكره من التمادح -102
(ويف رواية) : يف  - عن أيب موسى رضي هللا عنه قال: مسع الّنّيب صلى هللا عليه وسلم رجال يثين على رجل ويطريه يف املدحة

  فقال: -املدح. ويف أخرى يف مدحه
  » ] . 5«أهلكتم أو قطعتم ظهر الّرجل» . [رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

و، شك من الراوي. يطريه: يبالغ يف    مدحه، املدحة: بكسر امليم: كيفية املدح وهيئته أهلكتم أو قطعتم: كذا 
  

  الشرح:
» اهلمم إىل جالئل  6املدح على الشيء قد يكون من إشارات االستحسان ودواعي التشجيع واإلجادة واستحثاث «

د العامل،   األعمال واإلشادة بذكر ا
 __________  

  ) تصيخ: تستقمع.1(
  ) اخلطل: اخلطأ الفاحش.2(
  ) أسلسوا: سهلوا وأالنوار. 3(
  ) . 2(  102) تقدم خترجيه ص 4(
ب: ما يكره من التمادح (5( ب: النهي عن 6060) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الزهد، 

  ) . 7429املدح إذا كان فيه افراط و ... (
  ) استحثاث: استعجال. 6(
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وحفز العزائم على الدأب والسعي لتحصيل احملامد وابتناء املكارم، كما أن السكوت عنه غمط من شأن أوىل اهلمم وتثبيط  
هلم، وفّت يف عضدهم، وإماتة ملا عساه يكون عندهم من غرائز يدفعها التنشيط، ويعربها الغمص والزراية كل هذا خري ما  

  دام القصد ما ذكر.



عث النفاق والذلة، وحميي املهانة  1ح للتملق « أما إذا كان املد  ا فإنه جملبة الطغيان و » وإسناد األعمال إىل غري أر
واحلقارة وموجب املقت والسحت والكذب؛ ألن املادح يضطر إىل اإلفراط وقوله غري احلق وإىل إظهار ما ال يضمر  

  ا وهذا غري جائز. للممدوح واعتقاده أنه كما يقول مادحه وقد يكون فاسقا أو ظامل
  ففي حديث أنس «إذا مدح الفاسق غضب الرب» ، وقال احلسن رضي هللا عنه. 

  من دعا لظلم بطول البقار فقد أحب أن يعصي هللا يف األرض.
س ولقد كان سيد علي رضي هللا عنه إذا أثين عليه يقول: اللهم  فإذا ما سلم املدح من تلك اآلفات كما تقدم مل يكن به 

  يل ما ال يعلمون، وال تؤاخذين مبا يقولون، واجعلين خريا مما يظنون.  اغفر
  

  ب: جزاء النميمة وعدم االستتار من البول  -103
عن ابن عّباس رضي هللا عنهما قال: مّر الّنيب صلى هللا عليه وسلم حبائط من حيطان املدينة أو مكة فسمع صوت إنسانني  

ن يف قبورمها فقال الّنّيب ص   لى هللا عليه وسلم: يعّذ
ن يف كبري» ، مثّ قال: «بلى كان أحدمها ال يسترت»  ن وما يعذ ويف رواية: «ال يستربءى» . ويف أخرى «ال يستنزه   -«يعذ

لّنميمة» . [رواه البخاري «    » وغريه] . 2من بوله وكان اآلخر ميشي 
  

  اللغة:
  واالبتعاد عنه، احلائط: البستان، يف كبري: يف أمر يشق عليهما اجتنابه 

 __________  
  ) التملق: التوّدد بكالم لطيف وتضرع فوق ما ينبغي. 1(
  ) . 2(  219) تقدم خترجيه ص 2(
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َِّ َعِظيٌم « » يسترت: جيعل بينه وبني بوله، سرتة: أي ال يتحفظ منه  1بلى: أي إنه لكبري خطره َحتَْسُبونَُه َهيِّناً َوُهَو ِعْنَد ا
تطهر ويستنزه: يبعد عن أن يصيبه البول أي ال يتوىف منه النميمة: هي نقل الكالم بني الناس إليقاع األذى  ويستربىء: ي 

م.   وإحلاق الضرر 
  

  الشرح:
ىب ارتكابه ويظنه هني   ينبئنا الرسول صلى هللا عليه وسلم أّن من الذنوب ما يعده اإلنسان صغريا ال يبايل أن يقرتفه وال 

» مؤمل العاقبة وأن من ذلك عدم االستتار وقت قضاء احلاجة فتبدو للناس عورته كاحليوان  2ملغبة « الشأن. وهو سيء ا 
» ، ويفقد حياءه وتضيع كرامته ويصبح حقريا شأنه شأن  3البهيم. مع أن هللا كرمه على سائر اخللق َوَلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم «

وتتناثر على جسمه ومالبسه فتلوثها وجتعله مستقذرا يف أعني الناس وتفسد   الدواب. أو أال حيرتز من البول فتصيبه النجاسة
م وإفساد صداقتهم  -صالته وعبادته لنميمة ونقل الكالم بني األصدقاء واخلالن بقصد اإلضرار  ومن ذلك أيضا. السعي 

لكتابة، وسواء   لقول أم  م، وكشف ما يكره كشفه من أمورهم سواء أكان ذلك  كان املنقول من األعمال أم من  وموّد



  » وعاقبتها سيئة. 5» جسيما «4األقوال ولذا كان خطبها «
  ولقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: «ال يدخل اجلنة منام» . 

لنميمة  لفون ويؤلفون وإن أبغضكم على هللا املشاؤن  وقال: «أحبكم إىل هللا أحاسنكم أخالقا املواطئون أكنا الذين 
  رقون بني اإلخوان، امللتمسون للرباء العثرات» . املف

  وقال احلسن: من ّمن إليك ّمن عليك. 
ومعىن هذا أن النمام ينبغي أن يبغض وال يوثق بقوله وال بصداقته. وكيف ال وهو ال ينفك عن الغدر واخليانة واإلفساد بني  

  الناس وهذا من آفات اللسان اليت جيب
 __________  

  . 15آلية: ) سورة النور، ا1(
  ) املغّبة: العاقبة واآلخرة. 2(
  .70) سورة اإلسراء، اآلية: 3(
  ) خطبها: اخلطب: احلال والشأن.4(
  ) جسيما: عظيما.5(
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خذ نفسه ولسانه على احلق وحمبة الناس والعمل خلريهم والبعد عما يضرهم ويسيء إليهم.   على املسلم أن حيذر منها و
  

  رآن ب: تعاهد الق -104
  عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  «تعاهدوا القرآن. فواّلذي نفسي بيده هلو أّشد تفّصيا من اإلبل يف عقلها» . 
  » ] . 1[رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

لصا وتفلتا، يقال تفصيت من الشيء تفصيا  تعاهدوا القرآن: حافظوا عليه وتقلدوه حينا بعد حني مبالزمة تالوته تفصيا: خت
  إذا ختلصت وخرجت منه. 

  العقل: بضمتني مجع عقال بكسر العني وهو احلبل يشد يف ركبه البعري. 
  

  الشرح:
وامره ونواهيه  تدي وإليه حنتكم و القرآن هو قانون شريعتنا اإلسالمية؛ وقاموس لغتنا العربية وقدوتنا وإمامنا يف حياتنا؛ به 

دي، وعند حدوده نقف، سعادتنا يف سلوك سننه واتباع مناهجه. وشقوتنا يف تنكب تعاليمه والبعد عن شرعته، ومن  نقت
حلفظ ومداومة التالوة واملدارسة حىت ال ينسى.    الواجب أن نتعهده ونتفقده 

لع لبعري الذي خيشى منه الشراد فما دام تعاهده  قال أمن نفوره؛ أما إذا أمهل  ولقد شبهه الرسول صلى هللا عليه وسلم 



ضته.    شرد وند وصار من الصعب إمساكه ور
لتالوة بل جيعله مسريه يف خلوته وجليسه يف وحدته ومؤنسه   وكذلك القرآن فمىت كان املسلم شديد العناية به ال يرتك تعاهده 

أمهل شأنه وشغلته الصوارف عنه نسيه،   يف وحشته، ال يستبدله بلغو القول فيما ال يفيد، دام حفظه وطال مقامه، أما إذا
؛ ووجد مشاقّا جسيمة يف استعادة حفظه وثقل عليه استدراكه.   وكلما طال العهد برتكه ازداد نسيا

 __________  
) . ورواه مسلم يف كتاب: صالة املسافرين، 5033) رواه البخاري يف كتاب: فضائل القرآن، استذكار القرآن وتعاهده (1(

  ) . 1841بتعهد القرآن وكراهة قول: نسيت آية كذا و ... ( ب: األمر 
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َّ َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيًال « حة القسم  1وهذا احلديث يوافق قوله تعاىل: ِإ » . وحيض على مداومة تالوة القرآن ويفيد إ
  عند اخلرب املقطوع بصحته مبالغة يف تثبيته يف صدر سامعيه. 

  
  التعوذ من اإلمث والّدين ب:  -105

عن عائشة رضي هللا عنها: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يدعو يف الّصالة ويقول: «اللهّم إّين أعوذ بك من املأمث  
واملغرم» ، فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ  رسول هللا من املغرم؛ فقال: «إّن الّرجل إذا غرم حّدث فكذب ووعد فأخلف»  

  » ] . 2ه البخاري «. [روا
  

  اللغة:
  أعوذ: أجلأ وأستجري. املأمث: اإلمث والذنب. املغرم: بفتح امليم والراء الغرم وهو: الدين، وفعله غرم كشرب.

  
  الشرح:

ى عباده املؤمنني عن اقرتافها « وقاك هللا   -» وحذرهم من انتهاكها وأن حيوموا حوهلا. والّدين3املعاصي حمارم هللا اليت 
» أن استعاذ الرسول  4مثقل األعناق، وطريق املنة واألذى وسبيل الفقر ومورث املهانة يف أكثر أحواله؛ فال غرو « -ذله

صلى هللا عليه وسلم منهما وأكثر من استعاذته يف صلواته حىت أدرك ذلك الصحابة فسأل أحدهم عن الباعث على كثرة  
»  5ىل أن خيفي معسرته وبؤسه حىت ال يشمت فيه عدوه وال يلحف « تعوذه. من الّدين. فقال: إن الرجل إذا أدان اضطر إ

يف مطالبته غرميه، فيظل ميأل ما ضغيه بزخرف من القول، ميوه به على سامعيه، وجيايف بينهم وبني اإلطالع على حقيقة أمره،  
ح كل عام ودخيلة نفسه، ويظل يقول إن يل عقارا جبهة كذا، وجتارة لن تبور يف أصناف كذا وكذا، تدر ع لّي من األر

  القناطري املقنطرة من 
 __________  

  . 5) سورة املزمل، اآلية: 1(
ب: من استعاذ من الّدين ( 2(   ) . 2397) رواه البخاري يف كتاب: االستقراض، 
ا. 3( ا وإتيا   ) اقرتافها: ارتكا



  ) ال غرو: الغرو: العجب، أي ال أعجب. 4(
  ) يلحف: أي يلح. 5(
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والفضة، ويل ديون على فالن وفالن ولكم سخوت على الفقراء، وجدت على املساكني، وأبرأت مدينني من ديون   الذهب
كانوا عن أدائها عاجزين، وهكذا ال يربح يقول إن يل ويل وهو يف كل ذلك كاذب مائن ومنافق خمادع حىت ينكشف للناس  

نيهم ويضرب هلم اآلجال ويتملقهم رجاء أن ميهلوه حىت إذا جاءت » فيطالبوه ويالزموه فيعدهم ومي 1أمره ويبدو هلم عواره « 
» . ألن  3» مرة أخرى وهو يف كل ذلك مياطل ويراوغ «2مواعيده، وحلت النجوم، استمهلهم وطلب منهم أن ينسئوه «

ظه « خلالص لنفسه  » وضاقت عليه موارده وخانه حظه وعثر به جده، وألفى يديه صغرا مبا كان يؤمله. فالتمس ا4الّدين 
لسبل كسم اخلياط « ألبواب قد أرجتت دون تنفيس كربته أو تفريج غمته فسقط يف 5من الناس وإذا  » أو هي أضيق، و

  » . 6يده وأسلم نفسه للمقادير تناوشه فتصرعه فال جيد منها مفرا وال ملتحدا «
انة فكم من بيوت عامرة خربت، وثروات طائلة ذلك شأن الذي يستدين فيما يكرهه هللا أو فيما ال يكون له حاجة لالستد

دت، ونفوس كانت كرمية عزيزة ذلت وهانت، وحرمات استطالت على الدهر خضعت وأنوف عزت على اإلحن   ذهبت و
لّدين ومهانته.    واحلوادث أرغمت 

اء الزلفى حلاكم أو ويل  كل ذلك لّدين مل متس إليه احلاجة ومل تدع إليه ضرورة ملحة. بل ملظهر كاذب ونفاق مزر، وابتغ
» ، وإطفاء غلة ممقوتة. وهذا هو الذي يستعيذ منه الرسول صلوات هللا 7واجلري وراء عرض زائل أو إشباع شهوة مرذولة «

  عليه. 
أما االستدانة حلاجة ماسة مع القدرة على األداء فال يستعاذ منه، وال يستغين عنه إال القليل من الناس ألن بعضهم حمتاج إىل 

لرسول صلى هللا عليه وسلم يف استعاذته والبعد عما يوجب  -عض وال غىن ألحدهم عن اآلخرب وما أحوجنا إىل االقتداء 
  الذلة ويزري 

 __________  
  ) عواره: ضعفه وجبنه. 1(
  ) ينسئوه: يؤخروه.2(
  ) يراوغ: خيادع ويوعد. 3(
ظه: غلبه وشّق عليه. 4(  (  
  كثقب اإلبرة أو غريها، وسم اخلياط ثقب اإلبرة. ) سم اخلياط: الّسم: كل ثقب ضيق  5(
  ) ملتحدا: امللجأ. 6(
  ) مرذولة: الرذيلة: اخلصلة الذميمة.7(
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ء، وال يكون ذلك إال 1لكرامة ويريق ماء احلياة ويضيع املروءة وما أحوجنا إىل ابتغاء العزة، واحملافظة على الشمم «  » واإل
داب ديننا والعم م اليت قّل املعني واملناصر وكثر العدو وأحكم فينا حبائله وأعمل يف  بتمسكنا  ا وخاصة يف هذه األ ل 

  هدم كيان وحدتنا وديننا وكل عزيز علينا جهده ومكايده وال حول وال قوة إال  العلي العظيم.
  

  ب: احللف بغري هللا  -106
بيه فقال: «إّن هللا   عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أن الّنّيب صلى  هللا عليه وسلم مسع عمر بن اخلطّاب وهو حيلف 

ئكم من كان حالفا فليحلف  أو ليصمت» . [رواه البخاري] «    » . 2ينهاكم أن حتلفوا 
  

  الشرح:
أو لغرابته عنده،  قد يلقي إنسان آلخر قوال أو يذكر له خربا فال يصدقه السامع، إما ملخالفته ملا يعلمه من موضوع احلديث، 

أو لغريه، ذلك من البواعث اليت حتول دون وقوع ذلك اخلرب موقع القبول، أو يصدقه، ولكن حيتاج من القائل إىل ما يؤكده  
نواع املؤكدات، ومنها اليمني.   ويزيده ثبو وحتققا، فيضطر املتكلم إىل أن يؤكد قوله ويوثق خربه 

قرتانه مبا يعظم عند السامع واملتكلم. ويف هذا احلديث يعلمنا الرسول صلى فاحللف على الشيء يفيد توكيد احمللو  ف عليه 
ئنا، ألن التعظيم   هللا عليه وسلم مبن حنلف ونؤكد أقوالنا إذا أرد احللف، ومن نعظّم، ويبني لنا أن حنلف  وال حنلف 

إلجالل    واإلكبار. احلقيقي ال يكون إال له سبحانه وتعاىل وهو اجلدير 
ء وبكل ما سوى هللا من نيب أو ويل وختصيص احللف   آل وملا كان النهي يقتضي احلرمة. فقد أفاد احلديث حرمة احللف 

   خاصة، ولكن اتّفق العلماء على أن اليمني تنعقد  وذاته وصفاته العلية. 
ء للكراهة  آل   ال للتحرمي،واملشهور من مذهب املالكية أن النهي عن احللف 

 __________  
  ) الّشمم: االرتفاع. 1(
ئكم (2( ب: ال حتلفوا  ب:  6646) رواه البخاري يف كتاب: األميان والنذور،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األميان، 

  ) . 4233النهي عن احللف بغري هللا تعاىل (
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  حلف بغري هللا فقد كفر أو أشرك» .  وعند احلنابلة للتحرمي لقوله عليه الصالة والسالم: «من
  ويرى بعض األئمة أنه ال إمث يف احللف بغري هللا ما مل يسو بينه وبني هللا يف التعظيم، أو كان احللف متضمنا كفرا أو فسقا. 

ن: أحدمها أنه على حذف مض اف  وأما ما ورد يف القرآن من القسم بغري هللا كالشمس والقمر والنجوم والطور، ففيه جوا
والتقدير ورب الشمس إخل. والثاين أن ذلك خمتص  سبحانه وتعاىل فإذا أراد تعظيم شيء من خملوقاته أقسم به وليس  

  لغريه ذلك. 
  

  ب: النية يف احللف -107
  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «اليمني على نية املستحلف» . [رواه مسلم وابن



  » ] . 1ماجة «
  

  الشرح:
مر   يتخاصم اثنان أمام القاضي يف حق ألحدمها على اآلخر وليس لصاحب احلق منهما بينة فيطلب ميني خصمه فيحلف 

و خالف ما حيلف عليه.    القاضي 
و يف ميينه عمال آخر، أو معرضا بشيء سوى ما  ويكلف رجل آخر عمال من األعمال فيزعم أنه قام به ويقسم على ذلك 

  حلف عليه، فهل تعترب يف ذلك نية احلالف أو نية احمللف؟ 
و خالف ما  يدلنا احلديث على أن املعترب ما نواه احمللف ال احلالف، واحلنث وعدمه على ما نواه املستحلف، فمن حلف 

  طلب منه احللف عليه حنث يف ميينه وعليه كفارة اليمني. 
  التفصيل أن احمللف إن كان ظاملا أووقد فّصل العلماء يف ذلك: وخالصة 

 __________  
ب: ميني احلالف على نية املستحلف ( 1( ) . ورواه ابن ماجة يف كتاب: الكفارات، 4260) رواه مسلم يف كتاب: األميان، 

  ) . 2120ب: من وّرى يف ميينه ( 
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ئبه فعلى نية احمللف، أما إذا كان كاذ يف دعواه فالعربة بنية احلالف وإال فبنية احمللف، وكذا إذ ا كان احمللف هو القاضي أو 
  بغري طلب أو بطلب غري القاضي أو يف موضع ال تعلق ألحد حبق قبل احلالف فعلى نية احلالف.

ئبه يف دعوى توجهت عليه فتكون على   واحلاصل أن اليمني على نية احلالف يف كل األحوال إال إذا استحلفه القاضي أو 
  املستحلف.  نية

لطالق أو العتاق فتنفعه التوراة  لعتاق إال إذا حلفه القاضي  لطالق أم  وهذا مراد احلديث سواء كان اليمني  تعاىل أم 
ما وإمنا يستحلف  تعاىل.    ويكون االعتبار بنية احلالف ألن القاضي ليس له التحليف 

  
  ب: كراهة احللف يف البيع  -108

  يرة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن أيب هر 
  » ] . 1«احللف منفقة للّسلعة ممحقة للربكة» (ويف رواية للّربح) . [رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

النون   احللف: القسم واملراد اليمني الكاذبة كما صرح بذلك يف رواية اإلمام أمحد. منفقة: مصدر ميمي من النفاق بفتح
  » ضد الكساد.2وهو: الرواج «

  السلعة بكسر السني: واحدة السلع بكسر ففتح وهي: املتاع وما أعد للتجارة. 
دة والنماء.   ممحقة: بوزن منفقة من احملق وهو: النقص واإلبطال، واهلاء فيهما للمبالغة، الربكة: الز

  



  الشرح:
جرا يف شراء شيء وختتلفان يف الثمن فيقسم  عها لك مبا ذكر من  تساوم  لك األميان املغلظة أنه ال يربح فيها شيئا إذا 

  الثمن أو أن غريك قد عرض 
 __________  

)1) ... َُّ ُ الرِّ َويـُْرِيب الصََّدقاِت َوا َّ ب: َميَْحُق ا ) . ورواه مسلم يف كتاب:  2087) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 
ب: النهي عن احل    ) . 4101لف يف البيع (املساقاة، 

ا. 2(   ) الرواج: راجت السلعة: نفقت وكثر طّال
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» عليه وخسارا كبريا. أو ختتلف معه يف نوع السلعة أو  1عليه فيها أكثر مما تعرض أنت وأن يف بيعها لك مبا رغبت غبنا «
ا من الصنف الفالين أو من نوع كذا، وال يزال ينم ليمني أ ألميان، حىت تغرت 2ق « جنسها فيلقاك  » لك الكالم ويغريك 

ا ال تساوي ما   وتصدقه، فتشرتيها كما قال مبا طلب من الثمن، حىت إذا فحصت عنها مل جتدها كما كنت ترغب أو وجد
لثمن الذي أراده.   دفعت فيها، بينما يكون البائع قد ظفر منك 

ا وجد الربح قد منا بني يديه وملع بريق الذهب والفضة أمام عينيه  وهكذا يصنع مع غريك فتنفق بضاعته وتزداد ثروته، وكلم
» هذا السبيل الذي يرى أنه يدر عليه الربح الوفري، من غري كبري جمهود وال خسارة مادية، ويظن أنه بذلك قد  3استمرأ «

م: نزلت به  » ، وأن السعادة أقبلت عل4أمن البوار وسلم من اخلسران، حىت إذا ظن أن الدنيا قد واتته « يه وساملته األ
  مصيبة يف جسمه أو ماله أو ولده ذهبت بوافر ثرائه. 

» مبا مجع واقتىن. من مرض ممض، أو فقد ولد، أو سرقة، أو حريق، أو حنو ذلك من البال اليت 5واجتاحته جائحة أودت «
، ومن سا وال عقا ا هللا من ال يرعون لدينه حقا، وال خيشون لبطشه  يتخذون امسه هزؤا ولعبا، ويشرتون بعهد هللا  يصيب 

م مثنا قليال، فيصبح صفر اليدين يندب حظه، ويلقي على الدهر تبعة ما أصابه، وما درى أنه هو الذي خاط لنفسه   وأميا
ر من ذمته » السحيقة اليت ترّدى فيها ال إىل جناة أو قرار مبا خف6ثوب الفقر وما نزل به وهو الذي حفر لنفسه تلك اهلوة « 

ا، الزم رعايتها وهكذا يصدق عليه قول هللا تعاىل: َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن   وكذب يف قوله، ونقض من ميني هللا واجب الوفاء 
  » . 7َحْيُث ال يـَْعَلُموَن. َوأُْمِلي َهلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتٌني «

لربح القليل من حالل طيب عن ربح كثري من  فواجب املؤمن يف جتارته أن يكون صادقا، أمينا ال خائنا وال غاش ا، وأن يقنع 
  حرام خبيث، ألن األول كثري الربكة 

 __________  
  ) غبنا: خبسا. 1(
  ) ينمق: منق: الكتاب: كتبه فأحسن. 2(
  ) استمرأ: وجده مريئا. 3(
ه على األمر: طاوعه. 4(   ) واتته: وا
  ) أودت: أودى: هلك. 5(



  لقعر.) اهلّوة: احلفرة البعيدة ا6(
  . 45، 44) سورة القلم، اآليتان: 7(
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خذه النازالت «  » الفادحات  1مأمون الفائدة، بعيدة عنه الغوائل مبنجاة عما يذهبه من النوائب. أما الثاين: فسبيل أن 
ل، خري من غىن كثري يف مرض واضطرا2« دته، وملال قليل يف صحة وطمأنينة وراحة  ب فكر  » فتقل بركته ومتحق ز

  ووساوس ومهوم.
  

  ب: شراء املصراة  -109
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من اشرتى غنما مصّراة فاحتلبها فإن رضيها  

  أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من متر» . 
  » ] . 3[رواه البخاري وأبو داود « 

  
  اللغة:

لتخفيف والتشديد إذا مجعته.   املصراة: الدابة اليت ربط ضرعها ليجتمع اللنب، من قولك صريت املاء يف احلوض وصريته 
  سخطها: كره شراءها ومل يرد بقاءها عنده. الصاع: قد حان وثلث. 

  
  الشرح:

ا إىل إذا أراد بيع شاة أو بقرة ربط أثداءها يومني أو أكثر حىت جيتمع اللنب فيها مث خي -وال يزالون -كان بعض الناس رج 
ا فيغرت بذلك ويشرتيها بثمن   ا غزيرة اللن حافلة الضرع وأن ذلك عاد السوق ليبيعها فيظن من ال يعرف حقيقة أمرها أ

غال. حىت إذا ما عاد إىل بيته واحتواها منزله وحلب ذلك القدر الذي كان قد اجتمع يف ضرعها، وجدها قد صارت عجفاء 
»  6عطيه من اللنب إال اليسري، فيعرف أنه قد خدع بظنه أن ورمها شحم، وأن تصريتها «» وال ت5» ال تدر أخالفها «4«

للنب، فيسقط يف يده ويصبح يف حرية من أمره، وغم وبؤس مما صار إليه.    اكتناز 
 __________  

زلة) . 1(   ) الّنازالت: املصيبة الشديدة ج (
  قله. ) الفادحات: ج فادحة: وهي النازلة وفدحه األمر: أث2(
ب: إن شاء رد املصراة يف حلبتها صاع من متر ( 3( ) . ورواه أبو داود يف كتاب: 2151) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 

ب: من اشرتى مصراة فكرمها (   ) . 3445البيوع واإلجارة، 
  ) عجفاء: عجف عجفا: هزل فهي عجفاء. 4(
  ف) . ) أخالفها: اخللف: حلمة الضرع أو ضرع الناقة ج (أخال 5(
  ) تصريتها: صرى الناقة: حبس لبنها يف الضرع. 6(
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خليار بعد أن احتلبها إن  فبني الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن من حدث له ذلك واشرتى دابة مصراة فهو 
ئعها ورد معها قدحني و  ا على ما فيها من عيب وغرر، وإن شاء ردها على  ثلثا من التمر، لقاء ما  شاء أمسكها ورضي 

ام غريه   احتلبه من لبنها واسرتداد الثمن الذي دفعه، ألن البائع غرر به وخدعه واستغل طيب نفسه ونقاء سريرته من ا
  لغش وعدم احتياطه.

  
  ومن هذا احلديث تستبني أمور: 

  
  أن اخليار ال يثبت إال بعد احللب -1

ا  مصراة ثبت له اخليار على الفور ولو مل حيلب، ولكن ملا كانت التصرية ال تعرف  ، واجلمهور على أن املشرتي إذا علم أ
  غالبا إال بعد احللب جعل احللب قيدا يف ثبوت اخليار. 

  
  أن املصراة حيل بيعها مع ثبوت اخليار  -2

ا  ت اليت روي  م بعد احللب كما يدل على ذلك بعض الروا   احلديث. وال مدة له بل يثبت عقب احللب ثالثة أ
  
لغنم -3   أن هذا احلكم ال خيتص 

ن « » فال يرد للنب عوض، وإن ثبت له خيار  1بل يشمل اإلبل والبقر من كل مأكول اللحم. أما غري مأكوله كاجلارية واأل
  ردها لفوات أمر مقصود منها. 

  وهل يثبت اخليار مبجرد احللبة األوىل أو أن له الثانية والثالثة؟ 
  أن له احللبة الثانية وال يسقط خيار بسكوته بعد األوىل.  اتفق العلماء على

واختلفوا يف الثالثة، فقال اجلمهور: إن له الثالثة ألن احللبة األوىل ال يتحقق معها معرفة التصرية. وكذا الثانية جلواز أن يكون 
  تها فكان له ردها. نقصها عن األوىل الختالف املرعى أو ألمر غري التصرية فإذا حلب الثالثة حتققت تصري

  
  يفيد احلديث أن الصاع يرد مع الشاة.  -4

قيا أي ال يلزم البائع بقبوله ألن نص احلديث أثبت له حقا هو صاع التمر وهل   ويلزم من ذلك عدم رد اللنب ولو كان 
  يتعني التمر أو جيوز غريه مما يقتات به أهل البلد أو قيمته؟ مذاهب.

  الصاع قل اللنب أو كثر حسما للنزاع يف قلته ويدل احلديث أيضا على وجوب 
 __________  

ن: احلمارة.1(   ) األ

)1/262 (  



  

دية حيث ال يوجد من يعتمد قوله يف املقدار والقيامة.   وكثرته، إذ قد حيصل البيع يف صحراء، أو 
حلديث ومل يعملوا به، فلم يثبتوا الرد بعيب التصرية، ومل يوج بوا رد الصاع من التمر. وحجتهم على هذا وقد خالف احلنفية 

ذلك: أن حكم هذا احلديث خمالف لألصول املعلومة، وما كان كذلك ال يلزم العمل به، أما املقدمة األوىل فإن املعلوم من  
قيميا   األصول أن املثليات تضمن مبثلها والقيميات بقيمتها من النقدين. وههنا إن كان اللنب مثليا فضمانه مبثله لبنا وإن كان

لتمر فهو خارج عن األصلني مجيعا.    فضمانه بقيمته من النقدين، وهو يف احلديث مضمون 
لصاع مطلقا قل اللنب أو   وأيضا أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون الضمان بقدر التالف من املضمون وهنا قدر الضمان 

  كثر.
قيا، ويف  » مع بقائها واألعيان ال تضمن 1ذلك ضمان األعيان «  وأيضا أن احلديث يقضي برد الصاع ولو كان اللنب 

ت.    لبدل إال إذا هلكت كاملغصوب وسائر املضمو
ا من الشرع. واملظنون ال يعارض   وأما املقدمة الثانية فإن هذا احلديث خري آحاد فيفيد الظن، واألصول املعلومة مقطوع 

  املقطوع.
  ع املقام لبسطه.وقد نوقشت هذه احلجج ورد عليها مبا ال يتس

  
لس يف البيع والشراء  -110   ب: ثبوت خيار ا

خليار ما مل يتفّرقا، فإن صدقا وبّينا بورك هلما يف بيعهما  عن حكيم بن حزام: أّن الّنّيب صلى هللا عليه وسلم قال: «البّيعان 
  وإن كتما وكذ حمقت بركة بيعهما» .

  » ] . 2وأمحد « [رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
 __________  

نري (1(   ) . 641/ 9) األعيان: العني: ما ضرب نقدا من الد
ب: إذا بّني البيعان ومل يكتما ونصحا (2( ) . ورواه مسلم يف كتاب: البيوع،  2079) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 

ب: يف خيار املتبايعني () . ورواه أبو داود يف كتاب: البيو 3836ب: الصدق يف البيع والبيان (   ) . 3459ع واإلجادة، 
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  اللغة:
ب التغليب ألن البيع هو البائع. اخليار: اسم من االختيار أو التخيري   البيعان: البائع واملشرتى، ويسمي املشرتي، بيعا من 

لس يف الفسخ  ألن اإلمضاء ال حيتاج إىل شيء زائد وهو: طلب خري األمرين من إمضاء البيع أو فسخه. واملراد به خيار ا
إلجياب   ألقوال أي ما مل يتم البيع  ما، وقيل: يفرتقا  بدا على اإلجياب والقبول ويكفي فيه السكوت. يتفرقا: يفرتقا 

ألبدان ورد ذلك بقوله تعاىل: َوما تـََفرََّق الَِّذيَن أُ  لكالم وتفرقا  »  1وتُوا اْلِكتاَب « والقبول. وزعم بعضهم أنه يقال افرتقا 
لكالم ألنه املخالفة يف االعتقاد.    فإنه ظاهر يف التفرق 

ن ابن عمر رضي هللا  ما» و ويرجح محل التفرق يف احلديث على تفرق األبدان ما رواه البيهقي بلفظ «حىت يتفرقا من مكا



ع أو اشرتى شيئا ومل يشأ الرجوع، قام من جملسه ومشي هنيه » ، صدقا وبّينا، أي صدق البائع  2ة « عنهما كان إذا 
املشرتي يف نوع املبيع وسالمته من العيوب وبني له ما فيه. وصدق املشرتي البائع يف نوع الثمن وجنسه وبني له ما فيه من  

. أي أخفى كل منهما عن اآلخر ما يف البدل الذي يكون من جهته وغش كل اآلخر فيما عليه   عيب أو حنوه كتما وكذ
  .البدل

دة والفائدة اليت كان يرجوها كل منها البائع يف الثمن واملشرتي يف املبيع مبا   حمقت بركة بيعهما: أي قلت وضاعت الز
  » واملصاب اليت تذهب مبا يف أيديهما.3يبتليهم هللا به من اجلوانح « 

  
  الشرح:

يدعو للندم من رغبة عما اشرتاه أو استكثار قد يشرتي اإلنسان شيئا من آخر حلاجة له فيه مث يندم على الشراء لطروء ما 
د من قبل، يقتضي رد املبيع، وقد يبيع شيئا من ماله حلاجة عرضت مث يتبني له أفضلية بقائه،   الثمن أو بدو أمر مل يكن 

»  4أقاله « إما لتبني خسارة يف البيع، أو اهتدائه إىل خملص سوى البيع من احلاجة اليت دعت إليه، فيود كل منهما أن لو 
  صاحبه وفسخ ما بينهما من عقد أو وجد 

 __________  
ب: وجوب اخليار للمتبايعني قبل افرتاقهما (  -   ) . ورواه أمحد.4476ورواه النسائي يف كتاب: البيوع، 
  . 4) سورة البّينة، اآلية:  1(
  ) هنيهة: قليال من الزمان.2(
  ) اجلوانح: مفردها جاحنة وهي املصائب.3(
  : فسخ العقد الذي بينهما.) أقاله4(
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  سبيال حيله من هذا التعاقد. 
خليار بعد اإلجياب والقبول بني إمضاء البيع أو فسخه ما   لذا يبني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن كال من البائع واملشرتي 

لس)    .  داما يف جملس البيع فلكل منهما أن يفسخه بدون رضا اآلخر، ويسمى هذا (خيار ا
ملفارقة فال سبيل إىل العدول   كد  أما إذا ترك أحدمها صاحبه فال خيار هلما وال ألحدمها ألن ما كان بينهما من عقد قد 

إلقالة.    عنه إال برضا الطرفني 
ألبدان ألنه املفهوم عند اإلطالق إذا قيل تفرق الناس وألن البّيعني (بتشد يد الياء) فالتفرق املذكور يف احلديث هو التفرق 

مها البائع واملشرتي على ما تقدم، وال يسمى أحدمها بّيعا حقيقة إال بعد حصول العقد منهما، ومىت حصل العقد ال يكون  
خليار ما مل يوجد منه قبول املبيع، وأن  ألبدان. وألن كل واحد يعلم بداهة علما عاما أن املشرتي  ألقوال ال  منهما تفرق 

بت    يف ملكه قبل أن يعقد البيع. البائع خياره 
خلال احلديث عن   - إذ ليس بينهما أقوال سوامها -فلو كان املراد من التفرق اإلختالف يف األقوال وهي اإلجياب والقبول

لس، وهم مجاعة من الصحابة والتابعني منهم:   - الفائدة ومل يكن له معىن ذا متسك من أثبت لكل من املتبايعني خيار ا و
لس  -ن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وشريح، والشعيب، وعطاءعلي، واب وذهب مالك وأبو حنيفة إىل عدم القول خبيار ا



لشرط.  إلجياب والقبول فال خيار إال    وإىل أن الصفقة مىت متت 
ذا احلديث ملعارضته ما هو أقوى منه من حنو قوله تعاىل:    ومل يعملوا 

» ألن اآلية تدل على طلب اإلشهاد عند البيع فإن وقع قبل التفرق مل يكن له فائدة مع ثبوت خيار  1ْم «َوَأْشِهُدوا ِإذا تَبايـَْعتُ 
لس.   ا

  وإن وقع بعد التفرق، مل يصادف حمله ألنه وقع بعد متام البيع.
ْلُعُقوِد « ِ   » والراجع عن موجب العقد قبل التفرق مل يكن 2وقوله: َأْوُفوا 

 __________  
  .282لبقرة، اآلية:  ) سورة ا1(
  . 1) سورة املائدة، اآلية: 2(

)1/265 (  

  

موفيا به. وقوله عليه الّسالم: «املسلمون عند شروطهم» ، اخليار بعد العقد بدون شرط مفسد للشرط وهو العقد الذي  
  ويف بعض هذه األقوال مقال يرجع إليه من شاء يف املطوالت. -بينهما

ألبدا   ن موكول إىل العرف فما عّده العرف تفرقا حكم به وإال فال. واملشهور أن حّد التفرق 
  ويف احلديث داللة على شؤم التدليس والكذب ومين الصدق واإلرشاد.

  
  ب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحها  -111

ى عن بيع الّثمار حّىت تزهي، فقي ل وما تزهي؟ قال:  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  «حّىت حتمّر» ، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

خذ أحدكم مال أخيه» . [رواه البخاري ومسلم] «    » . 1«أرأيت إذا منع هللا الّثمرة مب 
  

  اللغة:
  تزهي يف القاموس: زها النخل طال كأزهى، والبسر تلون كأزهى وزهى.

  
  الشرح:

ا من العاهات  كان الناس يف عهد الرسول صلى هللا  عليه وسلم يبيعون مثار خنلهم أو بساتينهم قبل أن يظهر نضجها وأما
ن يعفن الطلع أو يفسد الثمر  2« » بل قبل أن يبدو الثمر من أكمامه فتجتاحه اجلوائح وتذهب به العاهات واألمراض 

م مع البائع ويكثر بينهما اللجاج والشحناء، » مل جيد املشرتي مثرا مما رغب فيه وقت لشراء فيختص3حىت إذا جاء اجلداد «
البائع يقول بعتك وما ضمنت لك السالمة من اآلفات، واملشرتي يقول ما اشرتيت إال لكي أنتفع مبا دفعت مثنه. ومب  

  تستحل الثمن الذي أخذته إذا كنت مل أقبض شيئا مما اشرتيته ويف ذلك من العداوة والبغضاء ما فيه. 
 __________  

ع الثمار قبل أن يبدو صالحها مث () رو 1( ب: إذا  ) . ورواه مسلم يف كتاب:  2198اه البخاري يف كتاب: البيوع، 



ب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغري شرط القطع (   ) عن ابن عمر رضي هللا عنه بنحوه. 3840البيوع، 
  ض.) العاهات: العاهة: ما يصيب الزرع واملاشية من آفة أو مر 2(
  ) اجلداد: اجلداد: أوان قطع مثر النخل.3(
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ا،  ا وصفر فنهى الرسول صلى هللا عليه وسلم البائعني واملشرتين عن بيع الثمار قبل أن تعقد ببدو صالحها، وتظهر محر
لكها لكيال حيصل بينهم االختالف إال املخاصمة إذ قد عرف كل منهم م ا هو مقدم عليه  وتصري مبأمن من اآلفات اليت 

خذه من اآلخر.    وأمن على البدل الذي 
ولظاهر النهي قال بعض العلماء: ببطالن البيع قبل أن تزهي الثمار سواء قبل وجودها أم بعده وقبل ازدهائها. وقيل: إن  

  البيع جائز ... 
كل مال أخي اية احلديث تدل على العلة يف النهي، وأنه خماطب به البائع لئال  لباطل، واملشرتي لئال يضيع ماله،  هذا و ه 

  ويساعد البائع على الباطل. وفيه أيضا قطع أسباب النزاع بني املسلمني.
وهل يكفي بدو الصالح يف جنس الثمار؟ حىت لو بدا الصالح يف بستان من البلد جاز بيع مثرة مجيع البساتني، وإن مل يبد 

ستان على حدة. أو ال بد من صالح كل جنس على حدة أو يف كل شجرة  الصالح فيها، أو ال بد من بدو الصالح يف كل ب
  على حدة. 

  قال مالك: يكفي بدو الصالح يف جنس الثمار جلواز البيع يف اجلميع وإن مل يبد صالحها ولو كانت من أنواع خمتلفة. 
  وقال اإلمام أمحد: ال بد من بدو صالح كل بستان على حدة.

ع كل جنس بدو الصالح يف ذلك اجلنس بصالح بعضه وال يشرتط صالح اجلميع ألن  وقال الشافعي: يشرتط لصحة بي
اإلزهاء متالحق واشرتاط الكل يؤّدي إىل إفساد أكثره، وقد مّن هللا تعاىل على عباده بكون الثمار ال تطيب دفعة واحدة  

هم. ا فيشكروا هللا على ما آ   ليطول زمن التفكه والتلذذ 
  

  اوز عن املعسر ب: فضل التج -112
جر يداين الّناس، فإذا رأى    عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: «كان 
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  » ] . 1معسرا قال لفّتيانه جتاوزوا عنه لعّل هللا أن يتجاوز عّنا فتجاوز هللا عنه» . [رواه البخاري «
  

  الشرح:
  وأكثرها عند هللا أجرا، وعند الناس محدا وشكرا.  التجاوز عن املعسرين وتفريج كرب املكروبني من أعظم األعمال مثوبة،

»  2ولقد قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: «من سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه» « 



.  
» ، وقد 3وقال صلى هللا عليه وسلم: «من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة» « 

ا واسع رحابه، ومتسك بتالبيبه وتصبح الدنيا أمامه كسم اخلياط، يوّد اخلالص  4يت على املرء شّدة ومسغبة «  » يضيق 
بس، وال   ي مثن وإن غال، ويوّد أن لو ابتلعته األرض، لديون تراكمت، وأزمات به حلت مل تبق على رطب وال  منها 

طق.    صامت من ماله وال 
أنقذه دائنه مما هو فيه وحط عنه بعض دينه أو جتاوز له عما شغلت به ذمته. كان كمن رّدت إليه احلياة وقد كادت فإذا ما 
جرا شأنه البيع والشراء  6» ، أو انتشل من براثن «5تزهق « هيك إذا كان املتجاوز  » اهلالك وقد أوشك أن يغرق، و

دة ماله. وإ  منا ثروته، وتقليب جتارته يف األسواق يبتغي املال الوفري، والربح الكثري، للربح والكسب، فهو جّد حريص على ز
فإذا ما وضع عن غرميه بعض ما عليه دل ذلك على إخالصه وسالمة نفسه من الشح ورغبته يف اخلري وابتغاء األجر؛ فال  

  ور الرحيم.» وهو الغف7غرو أن يتجاوز هللا عن سيئاته وحيط من أوزاره ويعفو برمحته عن هفواته «
 __________  

ب: من أنظر معسرا ( 1(   ) . 2078) رواه البخاري يف كتاب: البيوع، 
ب: فضل إنظار املعسر (2(   ) . 3976) رواه مسلم يف كتاب: املساقاة، 
  . 54) تقدم خترجيه ص 3(
اعة. 4(   ) املسغبة: ا
  ) تزهق: خرجت. 5(
  ) . 46/  9ج براثن ( ) براثن: الربثن: خملب السبع أو الطائر اجلارح، 6(
  ) اهلفوة: السقطة والزلة.7(
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  ب: االستقراض وحسن القضاء -113
عن أيب هريرة رضي هللا عنه أّن رجال أتى الّنّيب صلى هللا عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهّم به أصحابه، فقال رسول هللا صلى  

ال «أعطوه سنا مثل سّنة» قالوا  رسول هللا ال جند إّال أمثل من  هللا عليه وسلم: «دعوه فإّن لصاحب احلّق مقاال» ، مثّ ق
  سّنه، فقال: 

لفاظ خمتلفة] . 1«أعطوه، فإّن خريكم أحسنكم قضاّء» . [رواه البخاري ومسلم «  «  
  

  اللغة:
يه وسلم أن يتقاضاه: يطلب منه قضاء الدين. أغلظ: شدد يف املطالبة. فهم به أصحابه: أراد أصحاب الرسول صلى هللا عل 

  يؤذوه مقاال: صولة يف الطلب وقوة احلجة. 
  سنا مثل سّنة: مجال سنه مثل الذي له. أمثل: أفضل وأحسن. 

  
  الشرح:



اقرتض الرسول صلى هللا عليه وسلم من أعرايب بعريا، فلما حل أجل األداء جاء األعرايب ليستويف ماله، ولكنه مل جيمل يف 
بة على عادة األعراب من اجلفوة؛ فأساء ذلك بعض الصحابة الذين حضروا املطالبة الطلب ومل حيسن، بل شدد يف املطال

  وأرادوا أن يؤذو األعرايب لسوء أدبه مع الرسول صلى هللا عليه وسلم ولكنهم مل يفعلوا أد مع النيب صلى هللا عليه وسلم. 
خذوا عليه القول حىت  يبني حقه ويطلب ماله، فإن صاحب احلق ذو  فقال هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم: دعوه وال 

» وقوة وبيان، فإذا حيل بينه وبني املطالبة به ضاع حقه، وعّد كاذ أو حمتاال، وال شك أن هذا من حسن أخالق 2صولة «
املصطفى عليه الصالة والسالم، فكأنه يبدي عذر األعرايب يف تشديده يف الطلب، ويكف عنه عاديه الصحابة، ويكبح من  

م اإليقاع به. غي ره جفاء ذلك األعرايب وغلظته، ويسري عنه ما يعرتيه من اخلوف والفزع إلراد   ظهم، الذي أ
ن يشرتي له بعريا يقضي به حقه فقالوا مل جند إال أفضل من الذي    مث أمر 

 __________  
ب: االستقراض اإلبل (1( ب: من  ) . ورواه مسلم يف2390) رواه البخاري يف كتاب االستعراض   كتاب املساقاة 

  ) . 4086استسلق شيئا فقضى خريا منه (
  ) صولة: يقال هو ذو صولة: مقدام.2(
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ه يكن لكم فضل حسن القضاء.   يستحقه فقال صلى هللا عليه وسلم: اشرتوه وأعطوه إ
  

  يدل هذا احلديث على أمور: 
لدين إذا حل أجله.    جواز املطالبة 

  هللا عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه. وحسن خلق النيب صلى
  وقبح جمافاة صاحب احلق وإن أساء يف الطلب. 

ا مجيع أنواع احليوان وعلى هذا أكثر العلماء، أما احلنفية فلم جيوزوه، ألن فيه بيع احليوان   وجواز استقراض اإلبل ويلحق 
سخة ملا يف هذا احلديث، وألن احليوان مما   حليوان نسيئة، وهو منهي عنه يف مجلة أحاديث صحيحة رجاهلا ثقات فهي 

  ختتلف أفراده اختالفا كبريا، ويقع بينها تفاوت كبري، يؤدي إىل اخلصومة واملنازعة.
  ، ويدل على جواز الوفاء مبا هو أفضل من املثل املقرتض، إذا مل يكن ذلك مشروطا يف العقد، وإال فهو حرام ألنه ر

دة    القليل والكثري والصفة واملقدار. ويستوي يف الز
  

  ب: النهي عن القضاء حني الغضب -114
عن أيب بكرة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: «ال يقضّني حكم» ، ويف رواية «ال حيكم أحد  

  » ] . 1بني اثنني وهو غضبان» . [رواه اجلماعة «
  

  اللغة:
  ى القيم مبا يسند إليه وعلى ما يرتضيهاحلكم: احلاكم. ويطلق عل



 __________  
ب: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو غضبان ( 1( ) . ورواه مسلم يف كتاب:  7158) رواه البخاري يف كتاب: األحكام 

ب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان ( ب: القاضي يقضي  4465األقضية،  ) . ورواه أبو داود يف كتاب: األقضية، 
ب: ما جاء ال يقضي القاضي وهو غضبان (3589بان (وهو غض ) . ورواه  1334) . ورواه الرتمذي يف كتاب: األحكام، 

ب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن جيتنبه ( ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: األحكام،  5421النسائي يف كتاب: آداب القضاة، 
  ) . 2316ب: ال حيكم احلاكم وهو غضبان (
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  صمان للفصل بينهما.اخل
  

  الشرح:
من يف ظالله اخلائف، ويرتدع من جربوته  عث الطمأنينة إىل النفوس، به حيق احلق ويزهق الباطل،  العدل دعامة العمران و

» السعيدة،  1وسطوته الظامل، ويقوي الضعيف احملق، ويضعف القوي املبطل، وتستنري بضوئه مسالك احلياة الوادعة «
  رته صخب البطش واجلور.ويضمحل على صخ

طيل، أن يكون جد حريص على  وأحرى مبن نصب للفصل بني الناس يف اخلصومات، واستجالء احلق يف ثنا الدعاوى واأل
ن يكون حاضر الذهن،   وضع األمر يف نصابه وتفرس الصواب، من بني عريض األقوال واملزاعم، وال يتحقق ذلك، إال 

» احلاذق، مالكا زمام أمره، خايل الذهن 4» ، والعبقري «3» الناقد «2، يزنه مبيزان الصرييف «واعيا لكل ما يقال بني يديه
سر لبه امللق «  » واإلطراء، حليما ال حتل  5من الصوارف، اليت حتول بينه وبني ما جعل له، رزينا ال تستفزه األهواء، وال 

يج طائره «  س من اهلموم والشواغل. هنالك يتحقق منه العدل، ويرتضي » املفزعات، فارغ النف6حبوته املكدرات، وال 
احلكم، وختضع اهلامات العاصية، وتذل النفوس الطاغية وميتد ظل األمن على الناس، وتسكن ثورة األهواء، ويقضي على  

  نزوات العبث والفساد.
ل يف حكمه، كأن يكون حال غضب أما إذا كان القاضي، أو احلكم على غري ذلك اختل نظره ورمبا جتاوز احلق إىل الباط

استوىل على نفسه، وصعب عليه صرفه ومقاومته. وكان سائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر ودقة  
  البحث، الستيضاح الصواب. 

ى الرسول صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث أن يقضي القاضي بني الناس وهو غضبان، وقاس العلماء عل ى  ولذا 
  الغضب كل ما من شأنه أن يؤثر على العقل ويغري الفكر 

 __________  
ركه.1(  :   ) الوادعة: وادع فالن فال
رب هلا. 2(   ) الّصرييف: الّصريف: املتصرف يف األمور ا
  ) الناقد: الذي مييز اجليد من الرديء والصحيح من املزيف.3(
  شيء.  ) العبقري: صفة لكل ما بولغ يف وصفه وما يفوقه4(



  ) امللق: اللني من الكالم. 5(
  ) طائرة: يقال: طار طائرة: غضب وأسرع وهو ساكن، الطائر: حليم هادىء وقور. 6(
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  من جوع أو مرض أو هم أو حنو ذلك. 
  

للقطة وحكمها -115   ب: التعريف 
فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها  عن زيد بن خالد رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ا» ، قال: فضالّة الغنم، قال: «هي لك أو ألخيك أو للّذئب» ،   ووكاءها مثّ عّرفها سنة فإن جاء صاحبها وإّال شأنك 
ا» . [رواه البخا كل الّشجر حّىت يلقاها رّ ري  قال: فضالّة اإلبل؟ قال: «مالك وهلا؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء و

لفاظ خمتلفة] . 1«   » وغريه 
  

  اللغة:
اللقطة: (بضم الالم وفتح القاف على املشهور) : كل مال معصوم معرض للضياع ال يعرف مالكه، وأكثر ما تطلق: على ما 

سوى احليوان، أما احليوان فيقال له ضالة. العفاص: الوعاء الذي يكون فيه الشيء من جلد أو نسيج أو خشب أو غريه، أو 
خوذ من العفص وهو: الثين، ألن الوعاء يثين على ما فيه، وأصل العفاص: اجللد الذي يكون على رأس القارورة، يقال  مأ

عفصتها عفصا: إذا شددت العفاص عليها وأعفصتها إذا جعلت هلا عفاصا. الوكاء: (بكسر الواو) وهو ما يشد على رأس 
ملراد من معرفة العفاص والوكاء متييزمها عن غريمها حىت ال ختتلط  الصرة والكيس من خيط وحنوه، وفعله أوكى كأعطى. وا

اللقطة مبال امللتقط، وحىت يستطيع إذا جاءه صاحبها أن يستوصفه العالمات اليت متيزها عن غريها، ليتبني صدقه من كذبه. 
ا: تص رف فيها، ألخيك: املراد به  عرفها سنة: انشر خربها بني الناس بقدر استطاعتك، حىت يعلم صاحبها أمرها. شأنك 

  صاحبها أو ملتقط آخر. الذئب:
ا ختزن فيه املاء   ا. سقاؤها: السقاء وعاء املاء واملراد به هنا كرشها أل املراد به كل حيوان مفرتس. ما لك وهلا: دعها وشأ

م دون أن تشرب.    فتقوي على السري عّدة أ
 __________  

) . ورواه مسلم 2429ب: إذا مل يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي ملن وجدها ( ) رواه البخاري يف كتاب: اللقطة،1(
ب: معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم واإلبل (   ) . 4473يف كتاب: اللقطة، 
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ا تقوي على السري وقطع البالد ورعي الشجر واالمتناع على السباع املفرت  ا:  حذاؤها: املراد به أخفافها أي أ سة. ر
  صاحبها.



  
  الشرح:

  اشتمل هذا احلديث على حكم ثالثة أشياء سئل فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
  
  اللقطة:  -1

نه جيب على   ا أكثر ما تطلق على غري احليوان. وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم حكمها  وقد تقدم تعريفها وأ
ا اليت متيزه ط، وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار (كيل أو ملتقطها أن يتبني عالما ا عما عداها من وعاء ور

وزن أو ذرع) وحيتفظ عليها احتفاظه على ماله، وال يعتدها غنيمة ساقها هللا إليه، فيعمل فيها يد اإلتالف واإلنفاق، كأمنا هي 
مبا يستطيع يف جمتمع الناس وعقب الصلوات يف املساجد،  مال مملوك له سواء يف ذلك احلقري واجلليل، مث يعّرفها وينشر نبأها 

ا هناك، وما يعتقد أنه يذيع أمرها حىت يصل إىل صاحبها. ومدة التعريف سنة، وتلك يف ذات القيامة غري   وحيث يظن أن ر
  التافهة.

ذا أراد حفظها ملالكها  وقال مجهور العلماء إن التعريف سنة واجب، إذا أراد متلكها ومل يرد حفظها على صاحبها أما إ
  فاألصح أنه يلزمه التعريف أيضا لئال تضيع على صاحبها فإنه ال يدري أين هي حىت يطلبها. 

ما،   خذه وإن كان يتبعه صاحبه يعرف أ أما القليل التافه الذي يعلم أن صاحبه ال يطلبه عادة فإنه ال يعرف أصال وميلك 
  بعد ذلك.  إىل أن يغلب على الظن أن صاحبه ال يطلبه 

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليه الفساد كالطعام فللملتقط أن ينتفع به ويضمنه لصاحبه، وله أن يتصدق به وال ضمان  
  عليه هذا حكم تعريفها. 

من عليها إذا تركها استحب األخذ؛ وإال وجب،   أما أخذها والتقاطها فهو مستحب، وقيل جيب، وقيل إن كانت يف موضع 
  ن نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. وإذا علم م

إال  - مكة -وهذا كله يف غري لقطة احلرم، أما لقطته فيحرم أخذها إال لتعريفها لقوله عليه الصالة والسالم «ال يلتقط لقطتها
  » . 1من عرفها» « 

 __________  
ب: كيف تعّرف لقطة أهل مكة معلقا. 1(   ) رواه البخاري يف كتاب: اللقطة، 
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وملا فقدت األمانة، وغلب الطمع على الناس سنت احلكومات يف قوانينها أن من وجد شيئا وجب عليه تسليمه إىل رجال 
س به.    احلكومة وإال عد سارقا يعاقب مبا يستحق، وهذا ال 

لتعدي، وعليه ردها لصاحبها مىت بّني من العالمات   واللقطة يف مدة التعريف: وديعة عند امللتقط ال يضمنها إذا هلكت إال 
ا مييزها عما عداها وال يشرتط أن يقيم البينة. وإذا انقضت املدة ومل يطلبها صاحبها كان للملتقط  واألمارات ما كان خاصا 

ا إن عاد يطلبها.  ا وعليه ضما   االنتفاع 
  
  ضالة الغنم:  -2



  وقد ذكر النيب عليه الصالة والسالم أنه جيوز أخذها بقوله: 
خذها أنت أو أخوك وهو صاحبها أو   «هي لك أو ألخيك» إخل فكأنه قال هي ضعيفة معرضة للهالك، مرتددة بني أن 

  ملتقط آخر، أو أن تفرتسها الوحوش ويف ذلك حث على أخذها.
  وهل جيب تعريفها أوال؟

خذها وغرم لصاحبها. وقال املالك ية: إنه ميلكها مبجرد  اجلمهور على الوجوب. فإن مل يطلبها صاحبها كان للملتقط أن 
  األخذ وال ضمان عليه، ولو جاءها ألنه سوى يف احلديث بني الذئب وامللتقط، والذئب ال غرامة عليه، فكذلك امللتقط. 

كلها امللتقط ردت إليه.    وامجعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن 
  
  ضالة اإلبل:  -3

ا مستغنية  » على العطش 1عن امللتقط وحفظه مبا ركب يف طباعها من اجلالدة «وقد ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أ
والقدرة على تناول املأكول من الشجر بغري تعب لطول عنقها فال حتتاج إىل ملتقط وخباصة أن بقاءها حيث ضلت يسهل  

  على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها يف إبل الناس.
 __________  

  وصرب على املكروه.  ) اجلالدة: جلد جالدة: قوي1(
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  ب: النهي عن عقوق األمهات وكثرة السؤال وإضاعة املال  -116
عن املغرية بن شعبة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «إّن هللا حّرم عليكم عقوق األّمهات، ووأد البنات، ومنع  

  » ] . 1رواه البخاري «وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة الّسؤال، وإضاعة املال» . [
  

  اللغة:
وأد البنات: دفنهن أحياء. منع: مصدر منع مينع. هات: اسم فعل مبعىن   -عقوق األمهات: إيذاؤهن وعدم القيام حبقوقهن

عطائه وطلب ما ال يستحق ما منع ما أمر هللا  قيل وقال: ويف رواية قيال وقاال: ومها إما امسان. يقال كثر  -أعطين. واملراد 
لقيل والقال، وإما: مصدران لقال يقول واملراد كثرة الكالم املفضي إىل اخلطأ والزلل، وكرر للمبالغة يف الزجر عنه؛ وإما  ا

ا. فيقول: قال فالن كذا وقيل كذا.   فعالن حمكيان واملراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليحدث 
  

  الشرح:
ا.اشتمل هذا احلديث على ستة أشياء جيب على امل    سلم اجتنا

  
  أوهلا: عقوق األمهات 

وعدم القيام حبقوقهن والوفاء هلن مبا جيب من حسن الطاعة واإلنفاق واملعونة: وطيب القول والبعد عما يغضبهن أو يسبب  
بنها محال وفصاال «   » ورضاعا وتربية وحياطة من كل أذى وضرر.2سخطهن، فطاملا شقيت األم 



ح،  وتشقى ليسعد، ابتسامته وهو صغري أشهى لديها من الدنيا وما فيها، وصحته وسروره أغلى ما  تسهر لينام، وتتعب لري
  تبغي احلصول عليها، تفتديه بكل مرختص وغال، وتقيه مبا تستطيع ومتلك من كل غائلة وشر، إن بكى طارت نفسها شعاعا، 

 __________  
ب: عقوق الوالدين من 1( ب: 5975الكبائر ( ) رواه البخاري يف كتاب: األدب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األقضية، 

  ) . 4458النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنهي عن منع وهات (
  ) الفصال: فطام املولود. 2(
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ا التياعا « جلحود والكفران أو جيعله يف مطارح 1وإن مرض تقرحت جفو » ، فليس من حسن الصنيع أن يقابل ذلك 
  ان. النسي

وقد خص األم يف هذا احلديث ألن العقوق إليها أسرع لضغفها ولينبه على أن بر األم مقدم على بر األب يف التلطف 
  واحلنو. 

  
نيها: دفن البنات وهن أحياء:   و

  وكان أهل اجلاهلية يفعلون ذلك خمافة الفقر أو العار، ألن البنت ضعيفة املنة، عاجزة عن مزامحة الرجال يف كسب مادة 
احلياة فتكون عبئا على أبيها ومحال ثقيال، فكان بعضهم يقتل البنات لتخف عنه ثقل معيشتهن، وبعض آخر يئدهن خمافة أن 

  جيلنب عليه العار بزلة جتعل أهلها سبة الدهر. 
  

لثها: منع وهات:    و
ملال عن الواجبات الشرعية وما تقتضيه املروءة من زكاة وبر وإعا ما البخل  نة حمتاج وغوث مستغيث، وحنو ذلك  واملراد 

دة على استحقاق ملا يف ذلك من إضاعة املروءة وإذالل النفس  والطمع فيما ليس أهال له، من ابتغاء أجر بدون عمل، أو ز
لباطل.   وأكل املال 

  
  ورابعها: قيل وقال: 

ا وإشاعتها ورمبا كان يف شيء منه ا ما يغضب املقول فيه، من أمور كان يود  واملراد تتبع أخبار الناس وأحواهلم للتحدث 
  إخفاءها، وأسرار ال حيب إذاعتها، فتنشأ العداوة وتنمو الضغينة ويعم الفساد واألذى. 

  » به من كانت هذه صفته من املذلة والصغار، وما يلقاه من الناس من اإلهانة واالحتقار. 2أضف إىل ذلك ما يوصم «
  

  وخامسها: كثرة السؤال: 
ك إما سؤال املال والصدقة، ويف ذلك من إراقة ماء الوجه وإذالل النفس ما ير أن يدنس به نفسه، وإما السؤال واملراد بذل

عن املشكالت واملعضالت وأخبار الناس واخرتاع األحاجي واأللغاز للتعجيز واإلرهاق، ملا يرتتب على ذلك من إضاعة  
ال ما يؤمل السائل ويسيء إليه أو إىل غريه على حّد قوله تعاىل: ال  الوقت يف غري املفيد. ورمبا كان يف اجلواب عن السؤ 



  َتْسئَـُلوا َعنْ 
 __________  

  ) التياعا: العه اهلم واحلزن والشوق: أحرقه. 1(
  ) يوصم: وصمه: عابه.2(
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  » . 1َأْشياَء ِإْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم «
  

  وسادسها: إضاعة املال: 
  و إنفاقه فيما يغضب هللا من احملرمات. إلسراف يف إنفاقه أ

ن املال  وعلى اجلملة إنفاقه يف غري وجهه املأذون فيه شرعا مما جيلب مصلحة دينية أو دنيوية، أو يدفع مضرة كذلك. ذلك 
  قوام احلياة ومادة الدنيا اليت هي مزرعة اآلخرة. وإضاعته تورث الندم والفقر والذل.

ء وامللق للحكام، والظهور يف انظر إىل ما يصنع يف األفرا  ح واملامت وجهاز العروس واملنازل، وما ينفق يف املالذ واملالهي والر
م. م ووفقنا للعمل بسّنة خري األ   املظاهر الكاذبة اخلادعة وما جيلب ذلك من اخلراب العاجل وقا هللا شر هذه اآل

  
  ب: قبض العلم مبوت العلماء -117

  رو بن العاص قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: عن عبد هللا بن عم
«إّن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حّىت إذا مل يبق عامل اختط الّناس رؤوسا» .  

  » ] . 2ومسلم « ويف رواية: «رؤساء جّهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضّلوا وأضلوا» . [رواه البخاري 
  

  الشرح:
خذون بيد املسرتشد إىل حيث السداد   العلماء هم مصابيح اهلداية. ورسل الرشاد، وأمناء هللا يف خلقه، يهدون الضال، و

هم هللا من بسطة الفهم، وسعة العقل ونفاذ البصرية ما يكون عصمة هلم من الزلل يف الرأي، واخلطل يف الفهم،   والصواب، آ
ستكناه احلقائق، وكشف غوامض العلوم، فصدورهم أوعية املعارف، وعقوهلم خزائن احلكم، يفيض منها على  وعو على ا

  الناس ينبوع ال 
 __________  

  .101) سورة املائدة، اآلية: 1(
ب: كيف يقبض العلم ( 2( ب: رفع العلم  100) رواه البخاري يف كتاب: العلم،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: العلم، 

  ) . 6737ه وظهور اجلهل والفنت يف آخر الزمان ( وقبض
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م يكون رقيها وعزها.2» ومعني ال يغيض «1ينضب « م يف األمة واسرتشاد الناس    » وعلى مقدار كثر
خريها. وانغمارها يف جهالة جهالء،   كما أن يف قلتهم وانقضاض األفراد من حوهلم أو ابتعادهم عن الناس يكون احنطاطها و

  وفشوا األكاذيب واألضاليل فيها.
ومبوت العامل خيبو مصباح يضيء ظلمات احلياة، ويثلم سيف كان للحق ماضيا، وينهدم ركن من أركان عظمة األمة وجمدها، 

» . وظل ذلك الركن مظلما، واستولت من بعده على العقول األوهام 3فإن مل خيلفه غريه بقي ذلك اجلانب مهيضا «
ر  هل، وأفيت من ليس بينه وبني العلم 4ت من مكامنها هوام الفتنة والزيغ «واخلرافات، و الس من ليس هلا  » ، وتصدر ا

نسب وال صهر فأذاع األساطري، ومأل األفئدة واآلذان مبا ينبو عنه العلم الصحيح. وجيايف احلق والصواب وال يزال سادرا يف 
  صائر عن سواء السبيل. ظلماء الزيغ حىت يضل من حوله بضالله ويعمي الب

فواجب على العلماء أن يذيعوا ما ائتمنهم هللا عليه من مسائل العلوم وأبكار الفنون وأن ينشروا بني الناس نور اهلدى وال  
م حىت ال يصبحوا يف بيداء ال هدى فيها وال  م، وعلى العامة أن حيرصوا على تفهم ما حيتاجون إليه يف حيا يستأثرون به دو

  رشاد. 
  

  ب: مضار االختالف وكثرة السؤال  -118
عن أي هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «دعوين ما تركتكم، فإّمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم  
يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» . [رواه البخاري   واختالفهم على أنبيائهم، فإذا 

  » ] . 5سلم «وم
 __________  

  ) ينضب: نضب املاء: غار وقل.1(
  ) يغيض: يقال: غاض الكرام: ذهبوا وقلوا. 2(
: هّيجه.3(   ) مهّيضا: هّيض فال
  ) الزيغ: زاغ زوغا: مال عن القصد.4(
ب: االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وس5( لكتاب والسنة،    - لم) رواه البخاري يف كتاب: االعتصام 
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  الشرح:
  هلذا احلديث سبب. 

روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس فقال: «أيها الناس قد فرض هللا عليكم احلج فحجوا» ، فقال رجل  
؛ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم»   أكل عام  رسول هللا؟ فسكت حىت قاهلا ثال

  قال: «ذروين ما تركتكم» إخل احلديث.  مث
يعلم الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني االقتصار يف السؤال على ما ال بد هلم منه، وعدم اإلحلاح فيما ال فائدة فيه  

مر يستثقل فيؤدي لرتك االمتثال فتقع املخالفة واملعصية فيكون العذاب؛ وهذا إذا مل يكن امل قام مقام خمافة أن تقع اإلجابة 
استفهام واسرتشاد حيث حيمد السؤال ويذم السكوت، ورمبا تفضي كثرة السؤال إىل مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل، إذ أمروا  



  أن يذحبوا بقرة. فلو ذحبوا أي بقرة كانت المتثلوا، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. 
عليه وسلم وجيتنبوا كل ما حظر عليهم فعله فال يسوغ  مث أرشدهم إىل أنه جيب عليهم أن يقفوا عند نواهي الرسول صلى هللا

  هلم اإلتيان بشيء منه. 
وقد استدل بعض العلماء بعموم النهي يف هذا احلديث على أن اإلكراه أو الضرورة ال تبيح فعل املنهي عنه كالتداوي مبحّرم 

  أو دفع العطش به.
ق طاقتهم وال مبا يستحيل عليهم فعله، ويدخل يف ذلك كثري من  وأن الشرع مل يكلفهم إال مبا يطيقونه، فال يكلفهم مبا فو 

  األحكام، كالصالة ملن عجز عن ركن منها أو شرط فيأيت مبا يف مقدوره، وكذا الوضوء وسرت العورة وحفظ بعض الفاحتة.
ملأمورات ألنه أطلق االجتنا ملنهيات فوق اعتنائه  ذا احلديث على أن اعتناء الشرع  ب يف املنهيات ولو مع وقد استدل 

مشقة الرتك، وقيد يف املأمورات بقدر الطاقة، وقد يقال إن النهي يقتضي الكف عن الشيء، وهذا مقدور لكل أحد وال  
مشقة فيه، فال يتصور عدم االستطاعة، خبالف األمر فإنه يقتضي الفعل، وقد يعجز عن مباشرته كما هو مشاهد فلذا قيد  

الستطاعة دون ال   نهي.األمر 
 __________  

ب: توقريه صلى هللا عليه وسلم وترك إكثاره سؤاله عما ال ضرورة إليه أو 7288( - ) . ورواه مسلم يف كتاب: الفضائل، 
 ) ...6068 . (  
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واستدل به على ذم كثرة السؤال والتعمق يف املسائل إذا كان على وجه التعنت والتكلف، أما إذا كان على وجه التعلم  
ُتْم  ال تـَْعَلُموَن  والتعليم ملا حيتاج إليه من أمر الّدين أو الدنيا فذلك جائز بل مأمور به لقوله تعاىل: َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

»1 . «  
لباطل.  ادلة    أضف إىل هذا أن كثرة السؤال عما ال يعين مضيعة للوقت واشتغال مبا هو عبث وداعية إىل االختالف وا

مثل ذلك كثرة التفريع على مسائل ال أصل هلا من الكتاب وال السنة وال اإلمجاع فيصرف فيها زمان كان صرفه يف غريها  و 
  أوىل.

ا مع ترك البحث عن حقيقتها. وعما مل يثبت فيه دليل صحيح   إلميان  ومن ذلك البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع 
لنقل ويوقع التعمق فيه يف  كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح، وعن مد ة هذه األمة إىل غري ذلك مما ال يعرف إال 

الشك واحلرية؛ وقد روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ال يزال الناس يتسائلون حىت يقال هذا هللا خلق اخللق فمن  
  » . 2خلق هللا» « 

  وضابط القول يف ذلك. 
يت بفائدة: وتفريع املسائل وتوليدها ال سيما فيما يقل وقوعه أو يندر،  أن املذموم من البحث والسؤال هو اإلكثار فيم ا ال 

ب البحث واملناقشة حىت يفوت اإلنسان كثري من   وخباصة إذا كان احلامل على ذلك املباهاة واملبالغة. وكذا إغالق 
  األحكام اليت حيتاج إليها يف حياته.

واحملافظة على ما جاء عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة الذين   أما إمعان النظر والبحث يف كتاب هللا تعاىل
فع مطلوب، وهو الذي كان عليه عمل الفقهاء من التابعني،  شاهدوا التنزيل وعرفوا السنة وما دلت عليه فإن ذلك حممود 



  هم أهل دين واحد حىت » وتولدت الشحناء والبغضاء، و 3أما من جاء بعدهم، فقد كثر بينهم اجلدال واملراء «
 __________  

  . 7) سورة األنبياء، اآلية: 1(
ب: ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما ال يعنيه و ...  2( لكتاب والسنة،  ) رواه البخاري يف كتاب: االعتصام 
إلميان (7296( ب: يف األمر    ) . 341) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 
ظره وجادله.) املراء: ما راه مر 3(   اء: 
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صدق عليهم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف آخر احلديث «فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم على  
  أنبيائهم» . 

  
  ب: فضل الصدقة واالستعفاف عن السؤال  -119

العليا خري من اليد الّسفلى وابدأ مبن تعول» .  عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «اليد 
  » ] . 1[رواه البخاري ومسلم « 

  
  اللغة:

  اليد العليا: اليد املتصدقة املنفقة. اليد السفلى: اليد اآلخذة تعول:
  يكون يف عيالك وتلزمك نفقته. 

  
  الشرح:

رء نفسه ذل السؤال، وحفظ به ماء وجهه؛ من أفضل نعم هللا على عبده سعة الرزق وبسطة املال، وخري املال ما وقى به امل 
فمن عرف لنفسه حقها، وبغي هلا السعادة دأب وسعى يف حتصيل ما يوفر كرامته ويغنيه عن سؤال الناس وجعل له يدا  

لدوان، واستطاب الراحة والدعة ال يبايل أن يعرض أدمي   هلوان وقنع  عندهم، ومل جيعل ألحد عليه فضال، وأما من رضي 
ؤه. وجهه    لالمتهان وال يؤمله أن تستباح كرامته، وتراق على ما يف أيدي الناس عزته وإ

فالرسول صلى هللا عليه وسلم يرغبنا يف السعي جللب الرزق من طرقه املشروعة وليكون لنا فضل التصدق على البؤساء  
فتات املوائد، وحيثنا على اإلنفاق يف سبيل  واملعوزين وال نكون ممن ميدون أيديهم لسؤال الناس ويقنعون مبا يلقى إليهم من 

  اخلري مما أفاء هللا علينا: وأن نبدأ بذوي القرىب منا ومن تلزمنا نفقتهم حىت يكون ثواب الصدقة مضاعفا وأجرها عظيما. 
  

  ب: التحلل من املظامل يف الدنيا  -120
  من كانت عنده عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: «

 __________  



ب: ال صدقة إال عن ظهر غىن (1( ب:  1427) رواه البخاري يف كتاب: الزكاة،  ) مطوال. ورواه مسلم يف كتاب: الزكاة، 
  ) . 2383بيان أن اليد العليا خري من اليد السفلى و.. ( 
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ل أن يؤخذ ألخيه من حسناته، فإن مل يكن له حسنات أخذ  مظلمة ألخيه فليتحّلله منها فإنّه ليس مثّ دينار وال درهم من قب
  من سّيئات أخيه فطرحت عليه» . 

  » ] . 1[رواه البخاري « 
  

  اللغة:
ها أو إبرائه يفائه إ مث: يف اليوم  -مظلمة: بكسر الالم مصدر ظلم كضرب: وهو اجلور واإليذاء يتحلله منها: يستربئه منها 

  ا.اآلخر يؤخذ من حسناته: من ثوا
  

  الشرح:
م جيمع مشل املسلمني، ويقوي رابطتهم ويشد أواصر « م،  2ما أمجل العدل وإيتاء كل ذي حق حقه، وما أحسن الو » وحد

وما أجدرهم أن يصدروا يف أعماهلم عن حب يتبادلونه، وإخالص يفيض عليهم هناءة وسعادة، وما أشقاهم إذا لبسوا ثياب 
إلحن وال3النمور، واضطغنوا « بغضاء واستشعروا الغل والضغن كل يبغي الشر ألخيه ويود لو التهم ما يف يده وأودى  » 

خلري ومرافق احلياة.  لده واستأثر دون اآلخر    بطارفه و
م   ماذا يرجو الظامل من ظلمه؟ وماذا يرجتي لعاقبته؟ وما الذي أعّده يوم يقتص منه ويؤخذ للمظلوم حبقه، لئن غره إقبال األ

ا شديدة قاسية؟ ولئن اعتز بقوة جسمه، وامتداد سلطانه فسيذوق لطغيانه وجتربه مرارة وابتسام ا لدهر له فليحذر تقلباته فإ
  » . 4الصاب والعلقم «

يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يعض الظامل على يديه يقول  ليتين اختذت مع الرسول سبيال، هنالك 
  » ويتفرق عن العاصي األصحاب واألنصار، وال يبقى إال ما أسلف من خري أو شر. 6عيون الغشاوة «» عن ال5تنجاب «

 __________  
ب: القصاص يوم القيامة (1(   ) . 6534) رواه البخاري يف كتاب: الرقاق، 
  ) أواصر: اآلصرة: ما عطفك على غريك من رحم أو قرابة أو معروف.2(
  اد.) اضطغنوا: انطووا على األحق3(
  ) العلقم: كل شيء مر. 4(
  ) تنجاب: تنكشف وتنقطع.5(
  ) الغشاوة: الغشاء وهو الغطاء.6(
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  ويؤخذ بيد العاصي فينصب على رؤوس الناس؛ وينادي مناد هذا فالن ابن فالن، فمن كان له حق فليأت، فيأتون. 
  تيهم؟فيقول الرب: آت هؤالء حقوقهم، فيقول  رب فنيت الدنيا فمن أين أو 

فيقول للمالئكة خذوا من أعماله الصاحلة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته، وقد روي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
يت يوم القيامة بصالة   «أتدرون من املفلس؟» ، قالوا: «املفلس فينا من ال درهم له وال متاع» ، فقال: «إن املفلس من 

ف هذا، وأكل ما هلذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطي هذا من حسناته وهذا من  وصيام وزكاة وقد شتم هذا، وقذ
هم فطرحت عليه مث طرح يف النار» . [رواه اإلمام مسلم  حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطا

»1 . [ «  
  

  ب: يف بطانة اخلري وبطانة الشر -121
ه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «ما بعث هللا من نّيب وال استخلف من خليفة إّال  عن أيب سعيد اخلدرّي رضي هللا عن

لّشّر وحتّضه عليه فاملعصوم من عصم هللا تعاىل» . [رواه  مره  ملعروف وحتّضه عليه؛ وبطانة  مره  كانت له بطانتان! بطانة 
  » ] . 2البخاري «

  
  اللغة:

ون أمره وخيصهم مبزيد التقريب يسمى به الواحد واجلمع. يقال: بطن فالن بفالن يبطن به البطانة: خاصة الرجل، الذين يبطن
  بطو وبطانة، إذا كان خاصا به داخال يف أمره حتضه عليه: تّرغبه فيه وحتببه إليه. 

  
  الشرح:

»  3أمول النوال «من ويل أمور الناس ومهامهم فقد تعرض خلطري العظائم، ومحل جسيمات األمور، وصار مرهوب البطش م
، ومن شأن ذلك أن يرتقب الناس أحواله. ويطرقون أبوابه، كل يبغي عنده الزلفى. وهلم يف ذلك مارب شىت وهم يف ذلك  

صح يبصره مبعايب األمور ونقائص األعمال، ويرشده   فريقان: فريق 
 __________  

ب: حترمي الظلم (1(   ) . 6522) رواه مسلم يف كتاب: الرب والصلة اآلداب، 
ب: بطانة اإلمام وأهل مشورته ( 2(   ) . 7198) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 
  ) الّنوال: النصيب والعطاء.3(
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خذ بيده إىل حيث السالمة والنجاة، فيكون   ها، ويهديه السبيل األقوم و إىل مزالق األقدام ومطارح اهللكة فيجنبه إ
 وإن أصابه يف ذلك مكروه احتمله. وفريق يزين له كل ما صدر منه، وميوه أمام عينيه حقائق  الناصح األمني، والصادق الويف

حية من   األشياء فتبدو على صورة مستعارة، وجيعل كل ما يعمله أو يقوله كأنه إهلام أو وحي متلو ال يتطرق إليه اخلطأ من 
  نواحيه.

حكمه، وخيفي الضرر الذي تبدو أعالمه يف سبيله فال يلبث حىت   كما يهون له ما يكون من خطل يف رأيه، أو فساد إدارة



» يف سيئات ما صنع، فال هو مبستطيع أن يتقدم فيزداد  1يرتطم يف سوء عمله، وتشتبه عليه مصادره وموارده، ويرتبك «
، فيعيا عليه  سوآ. وال أن يتأخر إذا ضلت به السبل. ضم إىل ذلك ختلي األوفياء املخلصني عنه، وانقضاضهم من حوله

  » اهلدى والسداد.2األمر ويعز «
والشواهد على ذلك كثرية يف كل عصر وأمة، وما أخذ املسلمون من مجيع نواحيهم إال بتقريبهم بطانة الشر ورجال السوء  

م غري األمناء الصادقني، وتشريدهم أويل الرأي واحلزم، وإقصائهم»   وتوليتهم شئو
،  الصاحلني األكفاء، وتصديقهم ما يوسوس به إليهم شياطني اإلنس، من زخرف القول والغرور، حىت ظنوا يف السراب، شرا

، فهلكوا وأهلكوا من تبعهم وختطفتهم األمم من كل جانب، وسامهم كل مفلس. وتكلم عنهم 4ويف اجلديب « » نضرة ورّ
ال على األمراء واخللفاء واألمم، ونكاال من ال حيسن هلم قوال، وال يرعي هلم مصلحة وال كرامة، وقدميا كانت بطانة ال سوء و

  » على الصاحلني أويل القدرة على كفاء األمور وتصريف الشؤون.5«
  أجل: إنه ينبغي للحاكم أن يتخذ له من يكشف أحوال الناس يف السر. 

  » عاقال، وأن يكون هو6ولكن جيب أاليعتمد إال من كان مأمو ثقة فطنا «
 __________  

  : ارتبك األمر: اختلط عليه ووقع فيه ومل يكد يتخلص منه. ) يرتبك1(
  ) يعّز: يشتد ويشق. 2(
  ) إقصائهم: إبعادهم.3(
: يبس الحتباس املاء عنه. 4(   ) اجلديب: جدب املكان جد
  ) نكاال: اجلزاء والعقاب.5(
  ) فطنا: فطن األمر: تبّينه وعلمه.6(
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قدا متدبرا يف أحوال أعوانه، ألن املصيبة إمنا تدخل على احلاكم املأمون من قبوله قول من ال يوثق به، فمىت كان  حازما 
  ذلك عصمة هللا مبشيئته من الزلل، وأمنه العثرات. 

هذا وقد يقال إن هذا التقسيم ال ميكن انطباقه على النيب صلى هللا عليه وسلم ألنه وإن جاز عقال أن يكون فيمن يتودد إىل 
عليه وسلم ويكون من بطانته من هو من أهل الشر فال يتصور منه أن يصغي إليه ويعمل بقوله لوجوب  الرسول صلى هللا 
  العصمة للرسول.

اية احلديث اإلشارة إىل سالمة النيب صلى هللا عليه وسلم من ذلك وهي قوله: «فاملعصوم من عصمه هللا  واجلواب: أن يف 
  تعاىل» . 

رضي هللا تعاىل عنها عن النيب صلى هللا عليه وسلم: «من ويل منكم عمال فأراد هللا به  ويف معىن احلديث ما روي عن عائشة 
  خريا جعل له وزيرا صاحلا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه» . 

  
  ب: ثواب اخلوف من هللا وصدقة السر  -122

م القيامة يف ظّله يوم ال ظّل إّال ظّله.  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «سبعة يظّلهم هللا يو 



ّ يف  إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة هللا، ورجل ذكر هللا يف خلوة ففاضت عيناه، ورجل قلبه معّلق يف املساجد، ورجالن حتا
ّدق بصدقة  هللا اجتمعا عليه وتفّرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها، فقال إّين أخاف هللا، ورجل تص

  » برتتيب وألفاظ خمتلفة] . 1فأخفاها، حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه» . [رواه البخاري ومسلم « 
  

  الشرح:
يذكر الرسول عليه الصالة والسالم يف هذا احلديث ما أعده هللا سبحانه وتعاىل لسبعة من عباده املؤمنني الذين صفت  

م وزكت نفوسهم وراقبوا هللا يف سره   م وعالنيتهم وصدروا يف مجيع أعماهلم عن رهبة منه وخوف وطمع، فهم يوم عقيد
 __________  

ليمني (1( ب: الصدقة  ب: فضل إخفاء  1423) رواه البخاري يف كتاب: الزكاة،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: الزكاة، 
  ) . 2377الصدقة (
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صر هلم وال1القيامة يف كنفه «   معني.  » وحياطته حيث ال 
  

  أوهلم: إمام نّصب لريعى مصاحل املسلمني
لقسطاس « م، فسار بينهم  » املستقيم، وانتصف للمظلوم من الظامل، ومل خيش ضعيف من  2وينظر فيما يرقيهم ويرفع شأ

حلزم على اجلادة، ومهد هلم سبل إقامة الّدين، ومعرفة ح دوده يف  جوره، ومل يطمع قوي يف جاهه وسلطانه، قد أخذ الناس 
  غري إفراط وال تفريط فأمن الناس يف غدوهم ورواحهم على أنفسهم وأمواهلم.

ا  ويف احلق أن العدل دعامة امللك، ووسيلة التقدم والعمران، وسري األمم يف سبيل الرقي خبطوات واسعة يف مجيع مرافق حيا
ا. ضتها وسعاد   ووسائل 

  املسلمني فعدل فيه. ويدخل يف ذلك أيضا كل من ويل شيئا من أمور 
  

نيهم: [شاب مالزم لعبادة هللا عز وجل]   و
شاب امتأل فتوة ونشاطا، واكتمل قوة ومنوا، الزم عبادة هللا وراقب يف سره وجهره مواله، مل تغلبه الشهوة. ومل ختضعه 

  » . 3لطاعتها دوافع اهلوى والطيش «
  

لثهم: رجل خال إىل نفسه فذكر عظمة ربه   و
لدموع وفاضتا طمعا يف ثوابه وغفرانه، ورهبة من عذابه    وقوة سلطانه، ورمحته على عباده وجزيل إحسانه، فاغرورقت عيناه 

ثره وعمق رهبته.  ء وخديعة على مأل من الناس ومشهد منهم، مما يدل على صدق    وأليم عقابه، مل يفعل ذلك ر
  

  ورابعهم: من حبب إليه املساجد
ا يسرع إليها  ا، وليس املراد حب اجلدران ولكن حب العبادة   فيظل متعلقا  إذا حان وقت الصالة وحيافظ على أوقا



ا وهي رأس كل خطيئة.   والتضرع إىل هللا فيها وهذا يستلزم جتافيه عن حب الدنيا واشتغاله 
م، والتأم كلمتهم، شرعت فيها اجلماعات يف اجلمع  واألعياد ملا يف ذلك  واملساجد بيوت هللا وجمتمع املسلمني ومناط وحد

  من حكم مجة وفوائد ال حتصى.
 __________  

  ) كنفه: الكنف: جانب الشيء.1(
  ) القسطاس: اضبط املوازين وأقومها.2(
  ) الطيش: طاش طيشا: اضطرب واحنرف وزّل.3(
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  وخامسهم: رجالن متكنت بينهما أواصر احملبة الصادقة
م إال وثوقا   . والصداقة املتينة، اخلالصة  من شوائب النفاق وابتغاء النفع، ال يؤثر فيها غين وال فقر وال تزيدها األ

وإحكاما. سرمها يف طاعة هللا، وجهرمها يف مرضاته ال يتناجيان يف معصية وال يسران منكرا. وال تسعى أقدامهما إىل فسق أو 
د «فجور، جتمعهما رابطة الّدين وحبه. وتفرقهما الغرية على الّدين  » عن حرمته، ال لعرض زائل أو متاع من الدنيا  1والذ

  قليل. 
  

  وسادسهم: [رجل دعته إىل منكر امرأة ذات مال ومجال فأعرض عنها من خشية هللا تعاىل] 
رجل دعته إىل منكر امرأة اجتمعت لديها كل دواعي الغي والعصيان من مجال رائع، وحسب ومال يغري ذوي النفوس  

  الضعيف. املريضة واإلميان 
ويل السهوات «   » . 3» اجلاحمة « 2ويهيب 

» ، ولكن هذا الرجل صدها عن  4وقّل من جيتمع فيها ذلك من النساء فسرعان ما تليب النداء وترعى يف خضراء الدمن « 
  نريانه.غيها وزجرها عما تبغيه منه؛ وذكّرها بقوة هللا وشدة بطشه وأنه منه جد خائف ال يقوى على عصيانه وال يطيق عذاب 

  وهذا إمنا يصدر عن شدة خوف من هللا تعاىل ومتني تقوى وحياء.
  

  وسابعهم: رجل ينفق يف سبيل هللا ال يبتغي من الناس جزاء وال شكورا
ء «5فهو من املراآة بعيد، وعن الزلفى « » ، يكاد إلخفائه الصدقة أال تعلم مشاله ما تنفق ميينه، فأين  6» واملخادعة للناس 

  ثل هذا؟ حنن من م
لقاب التعظيم   ىب إال أن يقرن امسه  ترى الواحد إذا حدثته نفسه بعمل بر زفت أمامه البشائر ودقت حوله الطبول، و

ا عمله وال يقوى على محلها ما اعتزمه؛ حىت إذا أتى وقت العمل، وإبراز   والتبجيل، وينعت بنعوت اإلحسان والرب ما ينوء 
  رت تلك العزمية وتضاءلت هذه اهلمة ونسي ما كان منه يفما نواه إىل عامل الظهور، خا

 __________  
دا: دفعه وطرده.1( د: ذاده ذ   ) الّذ
  ) السهوات: الغفالت.2(



  ) اجلاحمة: اهلائجة املائجة. 3(
  ) الّدمن: السماد املتلبد. 4(
  ) الزلفى: الّزلفة: القربة واملنزلة.5(
ء: بعيد. 6(  (  
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حىت يصري يف خرب كان. ولذا حمقت الربكة من األموال وسلطت عليها األرزاء واألدواء وصارت منبع آالم  سالف الزمان؛ 
  وشقاء، بدل أن تكون سبيل سعادة وهناءة. 

فكل واحد من هؤالء السبعة يف الذروة من التقوى والصالح واملنزلة العليا من منازل األبرار واملتقني؛ فال غرو أن كألهم هللا 
  » . 1وحاطهم حبياطته؛ ومن كان يف كنف هللا مل ترهقه النوائب ومل ترق إليه اخلطوب واألهوال «حبفظه 

  
  ب: جزاء االنتحار وقتل النفس -123

ر جهّنم يرتّدى   عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: «من ترّدى من جبل فقتل نفسه فهو يف 
ر جهنم خالدا خمّلدا فيها أبدا، ومن قتل  فيه خالدا خمّلدا فيها  أبدا، ومن حتّسى مسّا فقتل نفسه، فسّمه يف يده يتحّساه يف 

ر جهنم خالدا خمّلدا فيها أبدا» . [رواه البخاري « ا يف بطنه يف    » ] . 2نفسه حبديدة، فحديدته يف يده جيأ 
  

  اللغة:
  مقامه ويدوم عذابه. حتسى: جترع وشرب. جيأ: يطعن.  خالدا خملدا: يطول -تردى: سقط، واملراد أسقط نفسه

  
  الشرح:

لعيش   إن الصرب على املكاره من عالمات قوة العزمية، واجلزع واليأس من صفات أهل الضعف واخلور، فالعاقل من رضي 
بتة وجنان «  ن األمور بيد هللا، وأن العسر يعقبه 3حلوه ومره وقابل الشدائد بعزمية  يت  » قوي، علما  اليسر، والضيق 

لغىن؛ ال دوام حلال وال استمرار.    بعده الفرج، والفقر يزول 
النتحار لضيق معيشته، أو مرض طالت مدته؛ أو إخفاق يف امتحان، أو ضياع مال، أو فقد حبيب   فمن حّدثته نفسه 

ن يلقي نفسه من    فيسعى للتخلص من احلياة 
 __________  

  الشديد واملخيف املفزع. ) األهوال: اهلول: األمر 1(
ب: شرب السم والدواء به وما ... ( 2( ب:  5778) رواه البخاري يف كتاب: الطب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلميان، 

  ) . 297غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه وإن ... ( 
  ) اجلنان: القلب. 3(
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أو يطلق على رأسه الرصاص، أو يرمي بنفسه حتت قطار فال يظن » أو خنجر؛ 1جبل، أو يتناول مسّا، أو يبقر بطنه مبدية «
أنه بذلك قد جنا وختلص من العذاب بل تعرض لعذاب طويل األمد، شديد األمل مبا قتل به نفسه يف الدنيا، فال هو أبقى  

لناجي يوم القيامة من عذاب هللا.    على حياته وال هو 
لليأس؛ وال يقنط من رمحة هللا وال يلجأ إىل مثل هذه النقائص، بل يثابر ويصرب   فاحلازم املفكر، والبصري املتدبر ال يستسلم 

  ويكل إىل هللا تصريف األمور فاملريض يشفي. 
ومن رسب يف االمتحان هذا العام فقد ينجح يف العام القابل، ومن نزلت به كارثة يف صحته أو ماله فإن هللا قادر على أن  

  يزيلها ويعوضه خريا منها. 
  

  ب: النهي عن سب الدهر -124
  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «قال هللا تعاىل: 

  » . 2يسّب بنو آدم الّدهر وأ الّدهر بيدي الّليل والّنهار» . [رواه البخاري] «
  

  الشرح:
ملرء حوادث، وحتل به كوارث. وجتري تصاريف القدر على غري ما  يرغب؛ فيشتد مهه؛ وتصبح الدنيا يف وجهه أضيق تنزل 

» فيسخط ويتربم ويضطرب حىت خيرج عن جادة العقالء، وحييد عن سبيل احلازمني احلكماء، كأمنا أخذ  3من كفة احلابل «
م عهدا أال جتري رحيها له إال رخاء حيث أصاب، وعقد بينه وبينها ميثاقا، أن تكون على ما يهوى يف مجيع   على األ

  ألوقات واألزمان.ا
م مسخرة ممن بيده تقليب   م وما أحدثت وما درى أن األ فإذا مل تكن على ما يشتهي، وسب الزمان وتصاريفه. ولعن األ

ا تسري بقدر معلوم ليس له فيه اختيار.    الليل والنهار وأ
 __________  

  ) مبدية: املدية: الشفرة الكبرية. 1(
ب: ال تسبوا الدهر ( ) رواه البخاري يف كتاب: األد2( ب: 6181ب،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األلفاظ من األدب، 

  ) . 5823النهي عن سب الدهر (
حلبلة. 3(   ) احلابل: الصائد 
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فالسخط عليها سخط على من بيمينه زمامها؛ وبقدرته تصريفها حلكمة يريدها، ونظام وإيداع جيريه ال طاعة ملخلوق وال  
زلة أو حلت بواديه فادحة « وقوفا عند ا صدره، وال يكفر جبزيل نعم هللا عليه 1رغبة إنسان؛ فمن أملّت به  » ، فال يضيق 

م ال تبقى على حال وال يدوم بؤس وال حزن، فإن مع العسر يسرا؛ وبعد الضيق فرجا.    وليصرب، فإن األ
  



  ب: املبادرة إىل اإلميان واإلقالع عن املعاصي -125
 موسى األشعري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «مثلي ومثل ما بعثين هللا كمثل رجل أّتى  عن أيب

ن، فالّنجاء الّنجاء فأطاعه طائفة فأدجلوا على مهلهم فنجوا وكّذبته طائفة  قوما فقال رأيت اجليش بعيين، وإّين أ الّنذير العر
  » ] . 2رواه البخاري «فصّبحهم اجليش فأجتاحهم» . [

  
  اللغة:

ن:   مثلي: صفيت وحايل العجيبة. النذير: املخرب فيه شر وسوء، العر
ن: كان رجال من خثعم « » على قبيلته  4» متزوجا يف بين زبيد فأراد بنو زبيد أن يغريوا «3ضد املكسو؛ والنذير العر

  ، فصادف منهم غرة وفّر إىل أهله فأنذرهم وكان مما قاله هلم: فخافوا أن ينذر قومه فجعلوا عليه حراسا بعد أن خلعوا ثيابه 
ن ينبذ ثوبه ... إذا الصدق ال ينبذ لك الثوب كاذب   أ املنذر العر

  الّنجاء:  -فكان مثال لكل أمر ختاف مفاجأته؛ ولكل رجل ال ريب يف كالمه
  يل كله.اهلرب وهو منصوب على اإلغراء. أدجلوا: ساروا من أول الليل وساروا الل

  صبحهم: أغار عليهم يف الصباح، اجتاحهم: استأصلهم فلم يبق على أحد. 
  

  الشرح:
هلدي ودين احلق بشريا ونذيرا، وداعيا    جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للناس 

 __________  
  ) فادحة: الفادحة: النازلة. 1(
ب: االنتهاء عن املعاصي 2(   ) . 6482() رواه البخاري يف كتاب: الرقاق، 
  ) خثعم: إحدى قبائل العرب.3(
  ) يغريوا: يشنوا احلرب. 4(
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ملعجزات الباهرة « ذنه وسراجا منريا، وأمده ربه  ت البينة اليت تؤيد صدقه، ومل يقو أحد من معانديه  1إىل هللا  » ، واآل
م، ومتكنهم، من كل ما ينيلهم ما يبتغون، فقامت على إبطال براهينه، والئل حججه مع كثرة املعاندين وتوافر الوسائل لديه

م، فمرة قالوا إنه ساحر، ومرة قالوا إنه شاعر، وأخرى قالوا إنه يتلو أساطري األولني  له الكلمة عليهم ودحضت مفرت
  اكتتبها فهي متلي عليه بكرة وأصيال.

لباطل بعدما تبني هلم احلق، وقد هدى  هللا به لإلميان قوما أخلصوا  فنجوا وفازوا،   وهم يف كل ذلك كاذبون جمادلون 
خلزي «    » والعذاب األليم.2وأضل آخرين بكفرهم وعنادهم فباؤا 

لعجز املبني   رة أخرى، و رة؛ والقتل واألسر  لفشل واهلزمية يف احلرب  م ما حلقهم من الذل واهلوان  ولو أطاعوه ملا أصا
ا انتشارها، يف أقطار املعمورة؛ وحيولوا دون دخول الناس يف دين هللا أفواجا؛ وما كان عن أن يقفوا يف سبيل دعوته ومينعو 

» . خمافة أن تزول عنهم مناصب 3عنادهم وال جمادلتهم عن يقني يعتقدونه وال شبه، مل جيل الشك عنها ولكن تكربا وعتوا « 



د يف احملافظة عليها.    توارثوها. ومظاهر ختيلوا أن العز وا
ملنذر املخوف الذي بدت عليه مجيع إمارات الصدق وجاء حيذر قومه  فشبه  الرسول صلى هللا عليه وسلم حاله وحاهلم 

غارة العدو املهلكة فأسرع إىل تصديقه طائفة واستعدت للنجاة فنجت يف سعة من الوقت وفازت؛ وتباطأت يف تصديقه  
م األماين.   طائفة غر

  قوي وجيش جرار حىت صبحهم العدو وأغار عليهم فأهلكهم ومل يبق منهم أحدا.  ومل يتخذوا ألنفسهم احليطة من عدو
  

  ب: حماسبة الوايل لعماله والتشديد عليهم  -126
  عن أيب محيد الساعدي قال: استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابن اللتبية على 

 __________  
ره األمر: أدهشه وحريه. 1(   ) الباهرة: 
  ي خزى: وقع يف بلية وشر وافتضح فذّل بذلك وهان.) اخلزي: خز 2(
  ) عتوا: عتا: استكرب وجاوز احلد.3(
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صدقات بين سليم، فلّما جاء إىل النّيب صلى هللا عليه وسلم وحاسبه قال: هذا اّلذي لكم وهذه هديّة أهديت يل، فقال  
تيك هديّتك إن كنت صادقا» ، مثّ قام   رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «فهّال جلست يف بيت أبيك وبيت أّمك حىت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطب الّناس ومحد هللا وأثىن عليه مثّ قال: «أّما بعد فإين أستعمل رجاال منكم على أمور ممّا  
تيه هديّته إن كان وّالين هللا فيأيت أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هديّة أهديت يل، فهّال جلس يف بيت أبيه وبيت أّمه  حىت 

خذ أحدكم منها شيئا بغري حّقه إّال جاء هللا حيمله يوم القيامة، فألعرفّن أحدا منكم لقي هللا حيمل بعريا له  صادقا، فوهللا ال 
  »1أال هل بّلغت» . [رواه البخاري ومسلم «  -رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر. مثّ رفع يديه حىت رؤي بياض إبطيه

ت خمتلفة] .    بروا
  

  اللغة:
  واليعار: صوت الشاة.  - الرغاء: صوت البعري واخلوار؛ صوت البقرة أو الثور

  
  الشرح:

يضرب الرسول صلوات هللا وسالمه عليه من نفسه مثال للوالة واخللفاء يف حماسبة عماهلم ومرؤوسيهم، على ما ولوهم عليه،  
م أداة لذلك، ويسلطون  2ت. ويبتزون «فال يناموا عنهم وال يرتكوهم جيمعون الثروا » أموال الرعية. متخذين من سلطا

م وسطاء ومدخرات   م وأتباعهم يظلمون الناس يف جباية األموال منهم بغري حق وإرهاقهم، ويتخذون منهم ومن بيو أذ
وات « » أو والية  4إمارة مقاطعة «» هلم، كما هو الشأن يف بعض احلكام يف مجيع األمم، ترى الواحد يتوىل  3جللب اإل

»  5وهو رقيق احلال، يكاد يكون من املعدمني الذين حيل إعطاؤهم من الزكاة، فال يلبث عاما أو عامني حىت يعود أجبر « 
  احلقيبة، مكتنز 



 __________  
ب: هدا العمال ( 1( ب: 7174) رواه البخاري يف كتاب: األحكام،  حترمي هدا  ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلمارة، 

  ) . 4717العمال (
  ) يبتزون: بّز قرينه: سلبه. 2(
وة: اجلزية واخلراج وما يؤخذ كرها.3( وات: اإل   ) اإل
  ) مقاطعة: االمتناع عن معاملة اآلخرين اقتصاد واجتماعيا وفق نظام مجاعي مرسوم.4(
  ) أجبر: جبر جبرا: انتفخ جوفه ومنه جبرت حقيبته. 5(
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  اجلعبة»
  متضخما ثراء وماال وفريا.

ا   ا ظلمه وجوره، ويدفع  ا شره أو جيتلب نفعه وبره، ورشاوى يشرتى  فالوظيفة تدر عليه أخالف النعم من هدا يتقى 
سه وحزمه.    عن املفسدين 

ب «2فسرعان ما يدب الفساد يف أمر واليته ويتشبه به عمالؤه فيعيثون « لناس منهم كل » يف الغنم ويذوق ا3» عيث الذ
سوء وأذى. وينظرون إليهم نظر الطائر إىل الصائد فزعني وجلني، وعلى أنفسهم وأمواهلم خائفني مذعورين، ويتمنون اخلالص  

من حكمهم ولو بذلوا يف سبيل ذلك ما بذلوا فتكثر الثورات، وتعصي األوامر وتستأسد النفوس الشريرة، وتسري يف  
يار قريب  4لتمرد «القلوب روح الفوضي واالضطراب وا » ، وما شأن حكم يكون ذلك أساسه؟ ال شك أنه سريع اال

  الزوال. 
م على ما يرتكبون من املخالفات جتعلهم حريصني على إقامة العدل والقسطاس  م ومؤاخذ فمحاسبة اخللفاء وامللوك لوال

مينهم من كل خموف والسهر على راحتهم  م، وعدم  بني من هم حتت رعايتهم، والعمل على  وما فيه رقيهم وسعاد
» ؛ وكف أيديهم وألسنتهم عن تناول ما ليس هلم حبق، فتسود الطمأنينة يف القلوب  5االستكانة إىل الراحة والتواين « 

م يف ظل السكينة واألمن. م وترقية شؤو   وينصرف الناس إىل إتقان أعماهلم. وإجادة مصنوعا
يت  ولقد حذر النيب صلى هللا عليه وسلم  ن  خذ ما ليس له حبق من احلكام والوالة وبّني له مصريه  من سوء العاقبة من 

  يوم القيامة حامال ما أخذه على كتفيه مفتضحا أمره، ذائعا بني اخلالئق ظلمه وجرمه. 
وعرض فان،  » واملرتع الوخيم ويرضى لنفسه ذلك اخلزي واهلوان، بسبب مال زائل،6أما بعد: فمن يرى هذا املال الوبيل «

  ومتاع من الدنيا قليل؟
 __________  

  ) اجلعبة: وعاء السهام والنبال.1(
  ) فيعيثون: عاث: أفسد. 2(
ب: خيط يشد به ذنب البعري إىل حقبه لئال خيطر بذنبه فيلطح راكبه.3(   ) الّذ
  ) التمرد: متّرد على القوم: عصى عنيدا مصرا. 4(



  إىل ضبطه ومل يهتم به.  ) التواين: تواىن يف العمل: مل يبادر 5(
  ) الوبيل: الشديد. 6(
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  ب: أخذ الزوجة نفقتها من زوجها بدون إذنه -127
عن عائشة رضي هللا عنها أن هندا بنت عتبة قالت  رسول هللا: إن أ سفيان رجل شحيح وليس يعطيين ما يكفيين وولدي  

ملعروف» . [رواه البخاري ومسلم « إّال ما أخذته منه وهو ال يعلم، فقال: «خذي ما يك   » ] . 1فيك وولدك 
  

  اللغة:
ملال وقيل: إن البخل إذا صار طبيعة وخلقا مسي شحا.   الشح: البخل مع حرص وهو يعم منع املال وغريه. والبخل خيتص 

  املعروف: ما جرى العرف بكفايته. 
  

  الشرح:
ا عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر، فشق ذلك عليها  هند هي زوج أيب سفيان صخر بن حرب وأم معاوية. قتل أبوه 

فلما كان يوم أحد وقتل محزة بن عبد املطلب عم النيب صلى هللا عليه وسلم فرحت بذلك وعمدت إىل بطنه فشقته وأخذت  
  » . 2كبده فمضغتها مث لفظتها « 

ا بعد إسالم زوجها وقيل قبله، وأ بو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية، رأس قريشا أسلمت بعد فتح مكة واستقرار النيب 
م يف أحد وساق األحزاب يوم اخلندق مث أسلم ليلة الفتح بعد أن أسرته طالئع املسلمني وأجاره  بعد وقعة بدر وسار 

  العباس بن عبد املطلب. 
ا يف اإلنفاق مع يساره وغناه  » أيب سفيان عليها وعلى أوالده3جاءت هند إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تشكو إليه تقتري « 

ا ال تستطيع أن تنال منه ما يرفه عيشتها وأوالدها إال إذا أخذت من ماله سرا بدون علمه، واستفتت الرسول صلى هللا   وأ
خذ من ماله ما يكفيها وأوالدها مبا جرت   ن  عليه وسلم هل يكون عليها من إمث يف ذلك؟ فأفتاها عليه الصالة والسالم 

  دة أمثاله. به عا
 __________  

ب: القضاء على الغائب (1( ب: قضية  7180) رواه البخاري يف كتاب: اإلحكام،  ) . ورواه مسلم يف كتاب: األقضية، 
  ) . 4452هند ( 

  ) لفظتها: لفظ الشيء: رماه وطرحه.2(
  ) تقتري: قّرت: خبل وضّيق عليهم يف النفقة. 3(
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  ويف هذا احلديث أحكام منها: 
خذها من مال أيب   -1 ن  ستحقاقها النفقة وأمرها  القضاء على الغائب فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم قضى هلند 

سفيان بدون أن يسمع قول أيب سفيان، وفيه خالف للفقهاء. فاحلنفية ال جيّوزون القضاء على الغائب إال حبضور وكيله أو  
  هته فعسى أن يكون له دافع أو اعرتاض يبطل دعوى خصمه.وليه ليسمع الدعوى وتقام البينة يف مواج

ر املفيدة عدم احلكم بقول أحد اخلصمني حىت يسمع القاضي كالم اآلخر؛ ومل يفرق احلنفية يف ذلك بني   وملا ورد من اآل
ب  ذا احلديث وألنه من  اإلعانة لوصول  النفقات وغريها ولكن اإلمام زفر أجاز القضاء على الغائب يف النفقات عمال 

  الزوجة إىل حقها على زوجها. 
ب الفتوى كما يشعر به احلديث ألن   م عدوا القضاء يف هذه احلال من  وهذا هو ما عليه العمل يف مذهب احلنفية أل

 الرسول صلى هللا عليه وسلم مل يطلب منها إثبات ما به تستحق النفقة هي وأوالدها من بقاء الزوجة ولزومها طاعة زوجها
وأن ما يعطيها زوجها ال يكفيها وأن أوالدها الذين تطلب هلم النفقة ليسوا أغنياء وقد قيل إن من أوالدها الذين عنتهم  

معاوية وكان وقتذاك ابن مثان وعشرين سنة ومثله ال والية هلا يف طلب نفقته. كل ذلك يدل على أن عمل النيب صلى هللا  
  كم القضائي؛ وإال لوجب ثبوت هذه األمور كلها قبل القضاء.عليه وسلم كان من قبيل الفتوى ال احل

لكفاية وإن كان احلنفية -2   -على املفىت به عندهم  - أن القول قول الزوجة إن الزوج مل يعجل هلا النفقة وأن النفقة مقدرة 
  إن النفقة تقدر حبال الزوجني معا.  » ، اآلية وقالوا1ضموا إىل هذا احلديث قوله تعاىل: لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه « 

  جواز ذكر اإلنسان غريه مبا ال حيب إذا كان على وجه اإلستفتاء واإلشتكاء وال يعد ذلك غيبة حمرمة.  -3
  وجوب نفقة األوالد بشرط احلاجة والفقر.  -4

 __________  
  . 7) سورة الطالق، اآلية: 1(
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خذ من ماله ما يكفيه إذا مل يقع منه االمتثال وأصر على االمتناع.  أن ملن وجبت له النفقة شرعا على شخص -5   أن 
خذ من ماله قدر حقه بغري إذنه -6 وهذا قول الشافعي.   -أن من له عند غريه حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن 

  وعند احلنفية عدم جواز ذلك. 
  هم.أن لألم والية قبض نفقة أوالدها واإلنفاق عليهم وحضانت -7
  اعتماد العرف يف األمور اليت ال حتديد فيها من الشرع.  -8
  

  ب: الرشوة ومضارها -128
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «لعنة هللا على الّراشي واملرتشي» . [رواه اخلمسة إال 

  » ] . 1النسائي «
  

  اللغة:
. الراشي: من يعطي الرشوة وهي بتثليث الراء، ما يعطى لذي نفوذ تزلفا أو لقضاء غرض. العنة: الطرد والبعد من رمحة هللا



  واملرتشى: آخذ الرشوة. 
  

  الشرح:
ا وتقضي على نظامها  م حمنتها وانتقاص أطرافها وضعف نفوس أبنائها بكثري من األمراض اليت تضعف شأ تبتلى األمم يف أ

، وإن من شر ما تصاب به أمة من األمم فشو الرشوة فيها وامتداد يد احلكام ومن  وتقوض دعائم الطمأنينة واألمن فيها
» ملن عنده وسيلة احلصول 2إليهم األمر إىل تناول ما ليس من حقهم، فال ترى صاحب حق ينال حقه إال إذا قدم جعال «

ملرتشي إىل مساومة   عليه وال ترى ذا ظالمة يطمع يف رفع ظالمته عنه إال برشوة من يقدر على رفعها وقد يبلغ األمر 
الراشي يف مقدار الرشوة. بل واجلهر بذلك بدون حياء وال خجل، وال تسل عما ينجم من األضرار اليت ال عداد هلا يف  

  ذلك، فالكرامة ضائعة واحلقوق مهضومة،
 __________  

ب: ما جاء يف الراشي واملرتشي يف احل1( ) . ورواه أبو داود يف كتاب:  1336كم () رواه الرتمذي يف كتاب: األحكام، 
ب: يف كراهية الرشوة (  ب: التغليظ يف احليف والرشوة  3580األقضية،  ) . ورواه ابن ماجه يف كتاب: األحكام، 

)2313 . (  
  ) جعال: اجلعل: اجلعالة: ما جعل على العمل من أجر أو رشوة. 2(
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ل والغرية على أداء الواجب والدأب يف سبيل مصلحة األمة واألمانة يف خدمتها  » مقبور، واجلد يف العمل مضمح 1والنبوغ «
ا وحيل مكانه اخلمول والضعف وتصاب مصاحل األمة 2وتقدير العاملني. كل ذلك يتالشى « » وال جتد له أثرا يف حيا

خلور وا دين  جلمود، وعزائم ا لعقم، ومواهب املفكرين  لفتور. وأي خري يرجى من قوم يكون  لشلل، وعقول النابغني 
مقياس الكفاءة فيهم ما يتزلف به املرؤس من قرابني؟ وأي إنتاج يرتقب من هيئة حكومية ال يرقى فيها إال من قدم بني يدي 

  رقيه أنواع اهلدا والرشا لرؤسائه؟
ن تكون على صورة هدية أو حم ة يف بيع أو شراء أو إبراء من  وقد تلبس الرشوة ثو مستعارا ولكنه يشف عن حقيقتها  ا

دين أو حنو ذلك وهي يف مجيع الصور رشوة بشعة املنظر سيئة املخرب، كريهة الرائحة، ملوثة للشرف والكرامة، مضيعة للعفة 
  واملهانة.

ه أكل  ولذا كان الراشي واملرتشي ملعونني من هللا ومن الناس، ألن الراشي يساعد املرتشي على تضييع احلقوق ويسهل ل
لباطل، وينمي فيه اخللق السيء، وييسر له التحكم فيما هو حق لغريه، فيستمرىء هذا املرعى الوبيل،   أموال الناس 

خذ الرشوة منه، ورمبا كان الراشي يف حاجة ماسة إىل ما يقدم إليه.   واملرتشي قد أخذ مال غريه ومنع احلق عن صاحبه حىت 
لك إذا كانت ألجل ظلم  والرشوة حمرمة حىت ولو كانت يف س ا مال بدون عوض، فما  بيل إيصال احلق إىل صاحبه أل
  شخص، أو منع املستحق عن حقه؟

  وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول» . 
دى للقضاة وحنوهم، هي ن وع من الرشوة، ألن املهدي إذا مل يكن معتادا لإلهداء إىل  ولقد قال العلماء: إن اهلدا اليت 

هلدية إىل حقه، وأقل األحوال أن   القاضي قبل واليته، ال يهدي إليه إال لغرض، وهو إما التقوى به على الباطل أو التوصل 



  يكون طالبا الزلفى إليه وتعظيمه واالستطالة على خصومه أو األمن من 
 __________  

  نبغ املرء يف العلم: برع وأجاد. ) النبوغ: 1(
  ) يتالشى: يذوب وخيتفي. 2(
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ثريا  مطالبتهم له فيحتشمه من كان له عليه حق، وهذه األغراض كلها تؤول إىل ما آلت إليه الرشوة فضال عن أن لإلحسان 
لقاضي إىل املهدي ميال يدفعه إىل يف طبع اإلنسان، والقلوب جمبولة على حب من أحسن إليها، فرمبا مالت نفس احلاكم أو ا

إيثاره املهدي عند املخاصمة على خصمه وهو ال يشعر بذلك، ويظن أنه مل خيرج عن الصواب واحلق، بسبب ما غرسته  
  اهلدية يف قلبه، والرشوة ال تفعل أكثر من هذا. 

» ، وال يقبلها إال دينء النفس 1ضيع « أما بعد: فالرشوة فخ املروءة، ومصيدة األمانة والشرف، ال يقدمها إال مبطل خائن و 
ي شيء بعد ذلك يعيش اإلنسان.    سافل املروءة مساوم يف دينه وكرامته، وال أدري 

ولقد روى البخاري عن أيب محيد الساعدي قال: استعمل النيب صلى هللا عليه وسلم رجال من بين أسد يقال له ابن األتبية  
قدم قال هذا لكم وهذا أهدي يل فقا النيب صلى هللا عليه وسلم فصعد املنرب فحمد  (ويف رواية اللتبية) على صدقة، فلما 

ل العامل نبعثه فيأتى فيقول هذا أهدي يل فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم ال.  هللا وأثىن عليه مث قال: «ما 
يت بشيء إال جاء به يوم القيامة حيمله على رق   -بته إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر والذي نفسي بيده ال 

  » . 2ثال « - أال هل بلغت»  -مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه (بياضهما)  - اليعار صوت الشاة
  

  ب: طلب الوالية -129
سأل اإلمارة فإّنك إن أعطيتها  عن عبد الرمحن بن مسرة قال: قال الّنّيب صلى هللا عليه وسلم: « عبد الّرمحن بن مسرة ال ت 

  » ] .3عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها» . [رواه البخاري « 
  

  اللغة:
  اإلمارة: والية أمر املسلمني. مسألة: طلب وسعي يف احلصول عليها. 

 __________  
  ) وضيع: الدينء احملطوط القدر: ضد الشريف. 1(
  . 292) تقدم خترجيه ص 2(
ب: من مل يسأل اإلمارة أعانه هللا عليها ( 3( ) . ورواه مسلم يف كتاب: اإلمارة،  7146) رواه البخاري يف كتاب: األحكام، 

  ) . 4692ب: النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها ( 
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  وكلت إليها: روي بتشديد الكاف مكسورة وبتخفيفها مع ضم الواو فيها واملعىن: 
  إىل مشاقها وأعبائها. أعنت عليها: هداك هللا إىل الصواب وأعانك على متاعبها.  أسلمك هللا

  
  الشرح:

سات، يسلكون إليها كل سبيل، ويلجون « ملناصب والر هلم وال يقر قرارهم،  1من الناس قوم أغرموا  » كل فج، فال يهنأ 
» ، تتطلب جهدا وعناء وتقتضي يقظة 2ثرية التبعات « إال إذا ظفروا مبا يؤملون وما يدرون، أن الوالية ثقيلة احململ، ك 

لرفق، ال فرق بني   وانتباها وتستدعي الوايل أن يسوي بني األفراد يف توزيع العدالة والرب والقسط، وتيسري املطالب واألخذ 
  يد حزم وفطنة.كبري وصغري، وال بني من ينتمي إىل فريق من الناس، ومن ينتمي إىل فريق آخر، وكل ذلك حيتاج إىل مز 

ل طلبته نسي تكاليف الوالية واختذ منها وسيلة إلشباع أطماعه ونيل أمانيه وإغداق اخلري على أشباعه وأنصاره،  حىت إذا 
م ورمبا حال بينهم 3وصب جام غضبه وانتقامه على خصومه وأعدائه، ينكل « م ويسومهم اخلسف، ويشاركهم يف أقوا  «

مواهلم.  م. وما تلوثت أيديهم جبرمية، وال يزال حيكم فيهم حيله وحيوك هلم الشباك،  وبني االنتفاع  ويفرتي عليهم اجلرائم واآل
  حىت يشفي غلته. فهؤالء ال يلبثون أن تويل عنهم الدنيا وتزول عنهم املناصب، فينزلون إىل حضيض الذل واملهانة.

ء والنفاق ويناهلم من اإلزدراء والتحقري ما هم أهل  وينصرف الناس عنهم. فال يعودون يسمعون ألفاظ التملق وعبار  ات الر
م واليتهم ومل يصغوا إىل قول القائل:  م نسوا تلك العاقبة احملتومة فلم يعملوا هلا أ   له أل

ا ال تعزل    واصنع من الفعل اجلميل صنائعا ... فإذا عزلت فإ
سات، ول  ا ال ختلو من عناء فهذا احلديث يشري إىل وجوب التباعد عن طلب الر و كان الطالب قادرا على حتمل أعبائها، أل

  ومشقات.
ويفيد أن من أسندت إليه والية عمل بدون طلب منه، فإنه جدير بعناية هللا به، وإعانته عليها؛ وال شك أن كل وال حمتاج  

  إىل معونة هللا وإرشاده، فمن سلب اإلعانة
 __________  

  ) يلجون: يدخلون. 1(
  عات: ج تباعة: عاقبته وما يرتتب عليه من أثر. ) التب2(
  ) ينكل: نكل بفالن: أصابه بنازلة. 3(
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  وتورط ارتبك يف أموره واختلط عليه وجه الصواب، وأفلت من يده زمام احلق، وجانبه السداد فخسر دنياه وآخرته. 
ذا القدر من اخلطورة وجمانبة احلق ف كيف طلبها يوسف عليه الّسالم بقوله: اْجَعْلِين َعلى  وقد يقال إذا كان طلب الوالية 

» ، واجلواب أنه إمنا حسن  2» ، وطلبها سليمان عليه الّسالم بقوله: َوَهْب ِيل ُمْلكاً « 1َخزاِئِن اْألَْرِض ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليٌم «
م معصومون ال يزلون وال خيطئون وال يظلمون. وعناية هللا معه   م يف كل حلظة فهم معانون منه تعاىل. ذلك من األنبياء أل

هل.  م ليسوا هلا    أال فليتق هللا أولئك الذين حيرصون على تويل األمور وهم يعلمون أ
وليعدل بني األفراد من ويل شيئا منها فإمنا هو راع وهو مسؤول عن رعيته، ومحلها ثقيل واحلساب عسري واحملاسب هو احلكم 

  العدل اللطيف اخلبري. 



  
  ب: رضا هللا وسخط املخلوق  -130

عن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: «من أسخط هللا يف رضا الّناس سخط هللا عليه واسخط  
عليه من أرضاه يف سخطه ومن أرضى هللا يف سخط الّناس رضى هللا عنه وأرضى عنه من أسخطه يف رضاه حّىت يزيّنه ويزّين 

  عينه» . [رواه الطرباين] . قوله وعمله يف
  

  الشرح:
إن أحق من نعمل جاهدين ملرضاته، ونسعى لنيل ثوابه ومغفرته هو هللا جل وعال، بيده أزمة قلوبنا، وتصريف أمور يعز من  

  يشاء ويذل من يشاء. مالك امللك، ذو اجلالل واإلكرام.
م وارتفع أمرهم إال عبيد له أذلة، وض عفاء عجزة يد هللا آخذة بنواصيهم، وحكمه العدل ماض  وما الناس مهما عال شأ

  فيهم.
 __________  

  . 55) سورة يوسف، اآلية:  1(
  . 35) سورة ص، اآلية: 2(
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فمن خذالن هللا للعبد أن يعمي بصريته فيتقرب إىل الرؤساء والعظماء بفعل ما حيبون، وإن أغضب املوىل واستوجب مقته  
مال أو جاه، وال يدري أن هللا حيرمه ما رغبه وحيول بينه وبني أمنيته، فال دنيا أصاب وال دينا أقام،   وعقابه، ابتغاء وظيفة أو

وقد جيلس إىل عظيم أو رئيس فيفيض يف احلديث فإذا مسع منادي الصالة فّضل االستمرار يف حديثه على إجابة دعاء هللا، 
خلروج فري 1ورمبا متادى يف السمر « ُ َوَرُسولُُه َأَحقُّ َأْن يـُْرُضوُه ِإْن كانُوا » حىت يؤذن الوقت  َّ ضي املخلوق ويغضب اخلالق َوا

إلمث والعدوان  2ُمْؤِمِنَني «  » وقد جيلس يف حفل من األصدقاء واخلالن ال ينطقون إال بفاحش القول وال يتناجون إال 
الطفة إحساسهم، وإقرارهم على سوء ما يفعلون،  » اخلمر فيغايل يف م3ومعصية الرسول، وقد يلعبون امليسر أو حيتسون «

م يتوبون؛  4وقد حيبذ « مهم، أو يفارق حملهم لعلهم يرعوون وإىل ر » هلم ما يصنعون، وكان الواجب أن ينكر عليهم آ
  ولكنه يراعي جانب العبد ويهمل جانب الرب. 

رة فتنة، وجمل بة حمنة من انتقاص حلق، أو ظلم خللق، فيسارع إىل  وقد يدعوه رئيسه إىل عمل يتقرب به إىل رؤسائه وفيه إ
  » . 5تنفيذه ويبادر إىل إجابة وحيه، وإن كان يف ذلك إهالك احلرث والنسل والشر املستطري « 

أال وأن عالمة اإلميان أن تفعل ما يرضي هللا، وإن أسخط املخلوق وأن تكون أوامره أول ما تسمع وتلىب، ونواهيه يف مقدمة  
غضاب ربه حجب ما جتتنب، ف  إن من سعى يف مرضاة هللا كان هللا يف عونه، وكفاه شر خلقه. ومن سعى يف مرضاة خلقه 

ُتْم ُمْؤِمِنَني « ُ َأَحقُّ َأْن َختَْشْوُه ِإْن ُكنـْ َّ ُْم فَا » وصّلى هللا تعاىل على  6عنه معونته، وأسلمه إىل نفسه، وقد قال تعاىل: َأَختَْشْوَ
  آله وصحبه وسلم.سيد حممد وعلى 
 __________  

ا. 1( ت اليت يسمو  لليل واحلكا   ) الّسمر: احلديث 



  . 62) سورة التوبة، اآلية: 2(
  ) حيتسون: حسا الرجل احلساء وحنوه: تناوله جرعة بعد جرعة.3(
  ) حيبذ: حبذ األمر: مدحه وفّضله.4(
  ) املستطري: الكبري والعظيم.5(
  . 13) سورة التوبة، اآلية: 6(
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  مت حبمد هللا وحسن توفيقه 
ليفه إىل احلديث الثمانني وبينما هو يف أثناء شرحه: اختاره هللا إىل جواره فتويف إىل رمحة ربه يوم  مالحظة: وصل املؤلف يف 

ء  ، وقد أكمل التأليف فضيلة الشيخ مصطفى خفاجي 1931إبريل سنة   14املوافق  1349ذي القعدة سنة  26الثال
  اذ الشريعة مبدرسة دار العلوم. واحلمد  أوال وآخرا. أست
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  املصادر واملراجع 
  بريوت.  -دار إحياء الرتاث العريب - جامع األصول يف أحاديث الرسول البن األثري -1
صيف -2   دار إحياء الرتاث العريب.  -التاج اجلامع لألصول 
  دار إحياء الرتاث العريب.  -صحيح البخاري حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي -3
  بريوت.  - دار املعرفة - صحيح مسلم حتقيق خليل مأمون الشيحا -4
  دار املعرفة بريوت. - سنن النسائي حتقيق خليل مأمون الشيحا -5
  بريوت.  -دار إحياء الرتاث العريب -حتقيق أمحد شاكر -سنن الرتمذي -6
  إحياء الرتاث العريب. دار  - سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي -7
  دار إحياء الرتاث العريب. - سنن أيب داود، حتقيق حمي الدين عبد احلميد -8
  حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب. -املوطأ -9

  دار إحياء الرتاث العريب.  - فتح الباري للعسقالين - 10
  بريوت.  -دار املعرفة -املستدرك للحاكم - 11
  م الوسيط. املعج - 12
  بريوت.  -دار املعرفة -املطالب العالية البن حجر - 13
  فيض القدير.  - 14
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  بريوت.  -دار إحيار الرتاث العريب   -القاموس احمليط - 15
  حلب.  - مكتبة أسامة بن زيد - نور اليقني للخضري - 16
  حلب.  -مكتبة أسامة بن زيد - تنوير القلوب للكردي  - 17
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  الفهرس 
  وضوع الصفحةامل

  5مقدمة احملقق 
  7مقدمة املؤلف 

  9ب: أثر النيات يف األعمال  -1
  12ب: دعائم اإلسالم  -2
  15ب: بيان املسلم واملهاجر  -3
  16ب: عالمة املؤمن  -4
  17 -1 - ب: عالمات النفاق -5
  20 -2 - ب: عالمات النفاق -6
  20ب: الدين النصيحة  -7
  22يف النفوس ب: أثر العلم  -8
  25ب: اهللع عند املصائب   -9

  26ب: أنواع الصدقة  - 10
  28ب: ترك املشتبهات  - 11
ليد  - 12   32ب: فضل الكسب 
  33ب: تفضل احلرفة على السؤال   - 13
  34ب: السماحة يف املعاملة  - 14
  36ب: فضل الغرس والزرع  - 15
  37ب: اإلخالص واملساعدة  - 16
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حليوان  - 17   40ب: الرفق 
  42ب: عقاب من آذى احليوان  - 18



  43ب: أداء احلقوق   - 19
  45ب: املماطلة يف أداء احلق  - 20
  48ب: واجب الرؤساء حنو مرؤسيهم  - 21
  51ب: وجوب صالة اجلماعة  - 22
  54ب: معاونة اإلخوان يف الدين  - 23
  57ب: نصر الظامل واملظلوم  - 24
  59ب: تعاون املؤمنني   - 25
  61ب: دعوة املظلوم  - 26
  63ب: جزاء من اغتصب أرضا   - 27
  65ب: ال حيل القضاء حراما وال حيرم حالال  - 28
  69ب: حق الطريق  - 29
  73ب: إكرام املماليك واخلدم  - 30
  76ب: أكرب الكبائر   - 31
  79ب: اليمني الفاجرة   - 32
ملا - 33   82ل ب: الوصية 
  86ب: اجلرائم املوبقة والسبع املهلكة   - 34
  92ب: أداء الصالة لوقتها، وبر الوالدين واجلهاد   - 35
  96ب: طاعة األئمة والرؤساء يف املعروف  - 36
  99ب: من يضاعف هللا هلم األجر  - 37
  102ب: التيسري والتبشري   - 38
  106ب: إطعام اجلائع وعيادة املريض   - 39
  108ب: ائتالف األرواح واختالفها  - 40
  110ب: بر الوالدين   - 41
  112ب: سب الرجل والديه  - 42
  113ب: مثرات صلة الرحم   - 43
  115ب: فضل كفالة اليتيم   - 44
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  116ب: السعي على األرملة واملسكني   - 45
  117ب: إيذاء اجلار  - 46
  118جلار  ب: إكرام الضيف واإلحسان إىل ا - 47
  121ب: وحدة املسلمني وترامحهم  - 48



  122ب: الرمحة وعقاب جمانبها  - 49
ملال وطيب الكالم  - 50   123ب: الصدقة 
  125ب: حسن اخللق  - 51
  128ب: مداراة األشرار  - 52
ا  - 53   131ب: النميمة وعقا
  133ب: ذو الوجهني  - 54
  134ب: الظن والتجسس والتحاسد  - 55
ون  - 56 ملعاصي وا اهرة    138ب: ا
  141ب: التواضع والكرب  - 57
  143ب: حرمة اخلصام واهلجر  - 58
  146ب: الصدق والكذب وأثرمها  - 59
  151ب: ضبط النفس   - 60
  152ب: احلياء وأثره  - 61
  155ب: مفاسد من حرموا احلياء  - 62
  156ب: حذر املؤمن   - 63
لغادر  ب: التشه - 64   158ري 
  159ب: السالم ومن يبدأ به  - 65
  160ب: استعمال الذهب والفضة واحلرير  - 66
  172ب: اطعام الطعام وإقراء السالم  - 67
  173ب: أدب املناجاة   - 68
  175ب: االحرتاس من النار وتغطية اآلنية  - 69
  178ب: الغىن غىن النفس   - 70
  180ألعمال ب: االعتدال ومداومة ا - 71
  182ب: حق هللا على العباد وحقهم عليه  - 72
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  185ب: نذر الطاعة ونذر املعصية  - 73
أليسر وترك االنتقام للنفس   - 74   189ب: األخذ 
  191ب: تقاتل املسلمني وعقابه  - 75
  195ب: نعمة القرآن واملال  - 76
  198ب: النصح للرعية وعقاب املقصرين فيه  - 77
  200ب: اللدد يف اخلصومة  - 78



  201ب: قارىء القرآن   - 79
  204ب: تسبيح هللا وتقديسه  - 80
  206ب: مثرة إفشاء السالم  - 81
  208ب: فضل سرت العورة   - 82
  209ب: القصد يف الطعام والشراب  - 83
  210ب: فضل الدعوة إىل اخلري  - 84
  211ب: وصف املؤمن   - 85
  212لكيس والعاجز  ب: ا - 86
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