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َْمده ونَْستَِعينُه ونَْستغفُره، وَنُعوُذ باهلِل ِمن ُشوِر 
َ

إنَّ احلَْمَد هلل، ن
ْعَماِلا، َمن َيْهِده اهلُل فََل ُمِضلَّ هل، وَمن يُْضِلْل 

َ
ْنُفسنا وِمن َسيئاِت أ

َ
أ

فََل هادَي هل.

ًدا  ُمَمَّ أنَّ  ْشهد 
َ
وأ هل،  يَك  َشِ  

َ
ل وَْحَده  اهلل   

َّ
إِل  هلإ 

َ
ل ْن 

َ
أ ْشهد 

َ
وأ

ورَُسوهل. عبُده 

نُتم 
َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن﴾ ]آل عمران:102[. مُّ
َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس  ّمِن  َخلََقُكم  ِي  ٱلَّ َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي  َ ٱلَّ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا﴾ ]النَِّساء:1[. إِنَّ ٱللَّ رَۡحاَمۚ 

َ
َوٱۡل تََسآَءلُوَن بِهِۦ 

يُۡصلِۡح  َسِديٗدا ٧٠  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد  ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطِع ٱللَّ
َ
لَُكۡم أ

]األحزاب:71-70[. َعِظيًما﴾  فَۡوًزا  فَاَز 

مقدمة املؤلِّف
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ا بعُد: أمَّ

د  ُمَمَّ َهْدُي  الَهْدِي  وخرَي  اهلل،  كتاُب  احلديِث  ْصَدَق 
َ
أ فإنَّ 

بدعٍة  ولكَّ  بِدعٌة  ُمَْدثٍة  ولكَّ  ُمْدثاتُها،  األمور  وَشَّ   ،
الار. ِف  ضللٍة  ولكَّ  ضللٌة 

يِْديكم — بعد تيسري 
َ
ضع َبْي أ

َ
ْحبَاُب — أْن أ

َ
يُّها األ

َ
فين — أ ا يرُشِّ إنَّ ِممَّ

مَّة َعَ مسائَل وأحاكٍم رشعيٍة 
ُ
اب — َهَذا الكتاَب: »تنبيه األ الَعِزيز الوهَّ

سلسلٍة  عن  عبارٌة  َكَذلِك  ُهَو  واذلي  السابعة«؛  املجموعة   – مهمٍة 
تنا  مَّ

ُ
أ أبناِء   

َ
إِل توجيِهيٍة  ورسائَل  تربويٍَّة  ونصائَح  ِعلميٍَّة  ملقالٍت 

اإِلْسَلِميَّة.

توفيِق وتيسرِي وفضِل  ِمن  َفُهَو  َصَواٍب وسداٍد  ِمن  ِفيَها  فَما َكن 
ْجََع العارفون َعَ أنَّ لكَّ خرٍي 

َ
ربِّ الِعبَاد، َيُقول ابْن الَقيِِّم : »أ

للَعبْد«.)1) اهلِل  بتَْوفيِق  ْصلُه 
َ
أ

و نسياٍن فِمن َتْقصرِي ُمقيِّدها وِمن 
َ
و سهٍو أ

َ
وَما َكن ِفيَها من خطأ أ

ْستغفر َعَ َذلِك الغفوَر الَمنَّاَن.
َ
يَْطان، وأ الشَّ

فاهلُل  »أَب أن يكسَو ثَوْب الِعْصمة ِلغرِي الصادِق املصدوِق، 

)1) الَفَوائُِد )ص97(.
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(1(. َينْطق عن الَهَوى 
َ

ي ل ِ
َّ

اذل

و وََجَد 
َ
أ فنََصَح،  َوَهنًا  أًخا ُمبًّا ناصًحا، وََجَد  ُسبَْحانَه  اهلُل  فرحَم 

اخلََطأِ  ِمن  يَْسلم   — َخَوات 
َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ  — ِمنَّا  وَمن  ْصلََح، 

َ
فأ َخلًَل 

ت؟!
َّ

ل الزَّ ِف  والُوقُوِع 

َيُقول اإِلَمام َمالِك : »َهَكَذا َحِفْظنا وَهَكَذا َوَقَع ِف ِكتَايب، 
ِْطئ، وَمن يَْسلم ِمن اخلََطأ؟!«)2) ُْن نُ

َ
ون

َهَذا  ِف  بَما  يَنفَع  أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

ر ِفيِه خالًصا  الِكتَاِب ِمن مقالٍت ُمقيَِّدها وقاِرئَها، وأْن َيْعل َما ُسطِّ
َعَن َعَ إخراِجها ِف َهِذهِ احلُـلَّة 

َ
لِوَْجِهه الَكِريِم، وأْن َيْزي لُكَّ َمن أ

َفُهَو ُسبَْحانَه قديٌر، وباإلجابِة جديٌر. نرَْشِها َخرْيَ اجلََزاِء،  وَساَهَم ِف 

َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى َنِبيِّنا مَُمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأجَِْعنَي

الِكِيَن )394/3(. )1) َمَداِرُج السَّ

)2) فتح المغيث للسخاوي )16/2(، شرح الموطأ للزرقاين )116/3(.

َكَتَبه
أبو َعبْد اهلل محزة الاييل
)اخلريطيات/قطر(
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وصحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْعَمال الَمرِْضيَّة الَِّت ُيبها ربُّ الربيَّة، والَِّت يَنْبَِغ 
َ
إنَّ ِمن أهمِّ األ

ِنيَّة؛ أْن تَُكون رسيرتُه  نْيا ادلَّ َعَ الُمْسِلم أن َيْرص َعلَيْها ِف َهِذهِ ادلُّ

 : َوائب واألمراِض صافيًة نقيًَّة. َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم ِمن الشَّ
يَرة، وِه رسائر اهلل الَِّت بَيْنَه وَبْيَ َعبِْده«.)1) ائُر َجُْع رَسِ َ »والسَّ

 
َّ

إِل القادِر  الَعِزيِز  َعْون  َبْعد  يَُكون  ل  واِهِر  الظَّ َصَلَح  نَّ 
َ
أِل

»فإَِذا   : َتيِْميَّة  اْبُن  اإلِْسَلم  َشيُْخ  َيُقول  ائِر.  َ السَّ بإْصلِح 

الظواهَر«.)2)  اهلُل  ْصلََح 
َ
أ السائُر  َحُسنَت 

)1) التِّْبَياُن فِي َأْقَساِم الُقْرآِن )ص66(.

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )277/3(.

اهلَل اهلَل ِف السرائر!
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اَريِْن بما ُهَو َظاِهٌر إَِذا فََسَدت الِّيَّاُت   فلَح ِف ادلَّ
َ

فل جناَح َول

رسيرتَه  ْصلََح 
َ
أ »َفَمْن   : اجلَْوزِي  ابْن  اإِلَمام  َيُقول  مائُر.  والضَّ

ِطيِبه. بِنرَْش  القلوُب  وَعِبَقت  فَاَح عبرُي فضِله، 

ائر، فإنَّه َما َينْفُع َمع فََساِدها صلُح ظاهٍر«.)1)  َ فاهلَل اهلَل ِف السَّ

ِحبَّة األفاضُل — 
َ
يُّها األ

َ
— أ ْعَماُل الَِّت َتْظهر وتُرى َعَ اجلََوارح 

َ
فاأل

ِفيِه ابَلَواِطُن. َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم 
ُ

ب وَثَمرُة َما ت
ْ
ِه نِتَاُج َما ِف الَقل

يرتُه َصاحِلًة  ْعَماُل نتائُج السائِر ابَلاِطنِة، فَمن َكنت رَسِ
َ
: »األ

َكن َعَملُه صاحلًا، فتَبْدو رسيرته َعَ وْجِهِه نُوًرا وإشاقًا وحياًء، وَمن 

بُصوَرتِه،  اعتباًرا   
َ

ل يَرته  لَسِ تابًعا  َعَملُه  َكن  فاِسدًة  يرتُه  رَسِ َكنت 

يبدو  ي  ِ
َّ

اذل َكن  وإن  وَشيْنًا،  مًة 
ْ
وُظل َسَواًدا  وْجِهه  َعَ  يَرته  رَسِ فتَبْدو 

َعلَيْه  تبدو  الِقيَاَمة  فيوَم  يَرته،  رَسِ  
َ

ل عملُه  ُهَو  إنَّما  نْيا  ادلُّ ِف  َعلَيْه 
والظهور هلا«.)2) وَيُكون احلكم  يَرته  رَسِ

نَّ صلَحها ُهَو بَِسبَب 
َ
 بدَّ أن يَظهر َعَ األعضاء؛ أِل

َ
فَما ِف القلب ل

صلحه، وفسادها بَِسبَب فساده؛ فَعِن الُّْعَمان بن بشري — قال: 

)1) َصْيُد الَخاطِِر )ص68(.

)2) التِّْبَياُن فِي َأْقَساِم الُقْرآِن )ص66(.
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َحْت 
َ
َجَسِد ُمْضَغًة إَِذا َصل

ْ
 َوإِّنَ فِي ال

َ
قَال رَُسول اهلل : »أل

ُب«.)1) 
ْ
َقل

ْ
 َوِهي ال

َ
ل

َ
ُه؛ أ

ُّ
ل

ُ
َجَسُد ك

ْ
َسَد ال

َ
َسَدْت ف

َ
ُه، وإَِذا ف

ُّ
ل

ُ
َجَسُد ك

ْ
َح ال

َ
َصل

َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »وَما َكن ِف القلب فََل 

بموجبه  َيْعمل  لم  وإَِذا  اجلوارح،  َعَ  ومقتضاه  موجبُه  َيْظهر  أن  بدَّ 

اِهَرُة  الظَّ ْعَماُل 
َ
األ َكنت  َولَِهَذا  َضْعفه،  و 

َ
أ َعَدِمه  َعَ  َدلَّ  ومقتضاه 

ب وُمْقتََضاه، وِه تصديٌق لَِما ِف القلب وديلٌل 
ْ
ِمن موِجب إِيَماِن الَقل

هل،  وبعٌض  املطلق  اإِليَمان  ِمن جمموع  ُشْعبٌة  وِه  هل،  وشاِهٌد  َعلَيْه، 

لَِما َعَ اجلوارح«.)2)  ُهَو األصل  القلب  ِف  َما  لكنَّ 

ِحبَّة الِكَرام — ُهَو َمن ُيْعطي لَهَذا األمِر 
َ
يُّها األ

َ
فالعاقُل ِف احلَِقيَقِة — أ

ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  والْهِتَماِم.  واحِلْرِص  اجلَْهِد  من  املزيَد  املهِم 

والقياُم  رسيرتِه  بإصلِح  الهتماُم  العاقِل  َعَ  »والواجُب   :
وُسُكونِه«.)3) وَحَرَكِته  وإْدبَارِه  إْقبَاهِل  قَلِبه عند  حِبَراسِة 

َعلَيْه  نَاِم 
َ
األ بِِه خرُي  بَما َكن يدعوه  َم 

َّ
العل الَعِزيز  َدائًِما  ويَسأل 

)1) َرَواه الُبَخاِري )52( ومسلم )1599( واللفظ له.

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )644/7(.

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص27(.
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ْدَواِء واآلثاِم، 
َ
ر قلبَه ِمن لكِّ األوباِء واأل َلم بأْن ُيَطهِّ َلة والسَّ أفضل الصَّ

  أنَّ رَُسول اهلل    نَْصارِي 
َ
األ أرقم  َفَعْن زيِد بن 

َها أنت  َزّكَ َِها أنت َخْيُر من 
ّ
َوَزك َتْقَواَها  َنْفِسي  َكن يقول: »امهلل آِت 

َها«.)1) 
َ

َوَمْول َولِّيَُها 

ولفظُة  ْرَها،  َطهِّ َها«  »َزكِّ »ومعن   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

 أنت، كَما قَال »أنت 
َّ

 هلا إِل
ِّ

 ُمزك
َ

« ليست للتفضيل، بَْل معناه ل »َخرْيُ
َويِلَُّها««.)2)

َولَما َكن َهَذا الفعُل الَكِريُم بَِهِذهِ املزنلِة العايلِة واثلمرِة اجلليلِة 

احِلِي الهتماَم الكبرَي والوقَت الَكِثري؛  ه َمن َسبََقنا ِمن الصَّ
َ

ْول
َ
الغايلِة، أ

واتلَّْذِكرِي.  َِقاِء 
ْ

التل عند  بِِه  يتواَصْوَن   — القديُر  الَعِزيُز  رمَِحَهم   — فَكنوا 

  د بن عبيد اهلل بن سعيد، أبو عون الكوِف َيُقول اإِلَمام ُمَمَّ

بثلٍث،  بعًضا  بعُضهم  يُوِص  ََقوا  اتلْ إَِذا  اخلري  أهُل  »َكن  )ت:111ه): 

 َبْعض بثلٍث: َمن َعِمَل آلخرتِه َكَفاه اهلل 
َ

وإَِذا اغبوا َكتََب بعُضهم إِل

ْصلَح 
َ
أ اهلُل الَّاس، وَمن  َكَفاه  ْصلَح فيَما بينه وبي اهلل 

َ
أ دنياه، وَمن 

)1) َرَواه مسلم )2722(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )41/17(. )2) الشَّ
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ْصلَح اهلل علنيتَه«.)1)
َ
أ رسيرتَه 

يَْحَمِد 
ْ
يَرِة القيَّة وابَلَواِطِن الَمرِْضيَّة، فَل ِ

َفَمن َكن ِمن أْصَحاِب السَّ

ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول  واإلنعاِم.  اجلُوِد  َهَذا  َعَ  َم 
َّ

العل الَكِريَم 

برِْشْ باخلري«.)2) 
َ
: »فإَِذا َكنت السيرُة جيدًة صحيحًة فأ

وَمن َكنت رسيرتُه خبيثًة وَطويَّتُه قبيحًة، وَمَع َهَذا يُظِهر لِلنَّاِس 

ِفيِه خرٌي وفلٌح وجناٌح؛  ما  َعَ  احِلرِص  ْصَحاِب 
َ
أ ِمن  وأنَّه  لَح  الصَّ

َقبْل  القادِر  الَعِزيِز   
َ

إِل والرُُّجوع  باتلَّْوَبة  ويلُبادْر  نفسه،  فلرياجْع 

ِف  مستًورا  وَكن  َخِف  َما  وَيْظهر  ائُر  َ السَّ ِفيِه  َتنْكِشُف  يَْوم  يَأيَت  أْن 

]الطارق:9[. ائُِر﴾  َ السَّ ُتبَْل  ﴿يَوَْم  َمائِر،  الضَّ

ُتۡبَل  ﴿يَۡوَم  بقوهل  »وُعين   : رَبِي 
الطَّ اإِلَمام  َيُقول 

ِف  َكن  َما  يَْومئٍذ  ِمنَْها  فيَْظهر  الِعبَاد،  رسائُر  ْتَرَبُ 
ُ

ت يَْوم  آئُِر﴾  َ ٱلسَّ
َزَمه 

ْ
ل
َ
ْعُي الِعبَاد من الَفَرائِِض الَِّت َكن اهلل أ

َ
نْيا ُمْستَْخِفيًا عن أ ادلُّ

بها«.)3)  الَعَمل  فه 
َّ
ولك إيَّاَها، 

)1) َرَواه اْبُن أبِي َشْيَبَة فِي ُمَصنَِّفه )162/7(.

الِِحيَن )62/1(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)3) تفسير الطََّبِري )146/30(.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(16

ْتَرَبُ 
ُ

آئُِر﴾ أْي: ت َ ْعِدي : »﴿يَۡوَم ُتۡبَل ٱلسَّ يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

رسائُر الصدوِر، وَيْظهر َما َكن ِف القلوب ِمن خرٍي وشٍّ َعَ صفحات 

: ﴿يَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوهٞ َوتَۡسَودُّ وُُجوهۚٞ﴾ ]آل عمران:106[، 
َ

الوجوه. قَال تعال

ا ِف  لِلنَّاِس، وأمَّ  َتْظهر عيانًا 
َ

َتنَْكِتُم َكِثري ِمن األمور، َول نْيا،  فِف ادلُّ

اِر، وتَِصرُي األموُر علنيًة«.)1)  الِقيَاَمة، فيَْظهر بِرُّ األبراِر، وفُُجوُر الُفجَّ

َما ِف القلوب فَموِْعُده  ا  : »أمَّ اْبُن ُعثَيِْمٍي  يْخ  وَيُقول الشَّ

ُل َما ِف الضمائر؛ َولَِهَذا َعلَيْنَا —  يَْوم الِقيَاَمة، َتنَْكشف السائُر، وُيَصَّ

ء ُثمَّ جوارَحنا«.)2)  ر قلوَبنا قبل لك َشْ يُّها اإلِْخَوة — أْن ُنَطهِّ
َ
أ

َخَوات — أن يتعاَهَد نفَسه ويعاجلَها 
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
فَعَل الُمْسِلم — أ

حذْر أشدَّ احلذر أن يغُفل َعنْها؛ 
ْ

ْوَباِء، ويل
َ
ْدَواِء واأل

َ
ا يصيبها من األ ِممَّ

رب  َيُقول  وُمنَْكَرات؛  سوٌء  ِفيِه  بما  ارٌة  وأمَّ للشهوات  ميَّالٌة  َها  نَّ
َ
أل

]يوسف: 53[. وٓءِ﴾  بِٱلسُّ اَرةُۢ  مَّ
َ
َل ٱنلَّۡفَس  ﴿إِنَّ  الربيات: 

َتْهَواه،  بَما  ُمُرهم 
ْ
تَأ العباِد  »نفوُس   : رَبِي  الطَّ اإِلَمام  َيُقول 

ْعِدي )ص919(. )1) تفسير السَّ

الِِحيَن )281/3(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ



17اهلَل اهلَل ِف السرائر!

وإْن َكن َهَواَها ِف غرِي َما ِفيِه رضا اهلل«.)1) 

 — الفس  أي   — صاحبَها  ُمُر 
ْ
»تَأ  : الَقيِِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

َوى لكِّ سوٍء، وإْن 
ْ
َمأ الَغِّ واتِّبَاِع ابلاطل، فِه  بَما تهواه من شهواِت 

قبيح ولك مكروه«.)2)   لك 
َ

إِل قاَدتْه   — أي صاحبها   — َطاعها 
َ
أ

الَفَلِح  أْهِل  َطِريُق  َوُهو  احِلِي،  والصَّ العقلِء  َب 
ْ
َدأ َكن  َوَهَذا 

املَوفَِّقي. َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »العاقُل يفتُِّش قلبَه ِف ُوُروِد 

ُخذها بالِقيَام ِف 
ْ
يع الَمزُْجوَراِت، وَيأ األوقات، وَيْكبَُح نفسه َعن َجِ

ُموَراِت«.)3) 
ْ
الَمأ أنْواِع 

يََدِي  بي  الوقوِف  يَْوم  واحِلْرماَن  اخلُْساَن  أنَّ  َيْعلَمون  نَّهم 
َ
أِل

صحاِب الُّفوِس اخلَِبيثِة والسائِر 
َ
الَعِزيز الرَّمْحَن سيكوُن ِمن نَِصيب أ

 
َ

الَقِبيَحِة، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »فالفوس اخلبيثة ل

ِفيَها من اخلَبَث شٌء،  الَِّت لَيَْس  يِّبَِة  تَْصلح أن تَُكون ِف اجلَنَِّة الطَّ

)1) تفسير الطََّبِري )3/13(.

ْهَفاِن )ص77(. )2) إَِغاَثُة اللَّ

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص29(.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(18

و غرُي ُمْمِكٍن«.)1)
َ
أ فإن َذلِك موِجٌب للفساد 

وإيَّاكم  َيْعلنا  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  ْسَن 

ُ
احل ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

يًعا ُسوَء  ائِر القيَِّة والَضَمائِر الَمرِْضيَّة، وأْن ُينِّبَنا َجِ ْصَحاب السَّ
َ
ِمن أ

وُخبَث الطويَِّة، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وربُّ الربيَّة.

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) َمْجُموُع الَفَتاَوى )344/14(.
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وصحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

َحتَّ  الُمْسِلِمَي  بي  ايلَْوم  ُرها 
ْ
ِذك يَكرث  الَِّت  األلفاظ  ِمن  إنَّ 

ابْن  َيُقول  »اتلنافس«،  الَكِثريين ِه لكمة  ألسنِة  َعَ  تُنَقل  أصبَحْت 

واتلناُزُع  َعلَيْه  ُة  الُمَشاحَّ ِء:  الشَّ ِف  »الُمنافََسة   : اجلَْوزِي 
فيه«.)1)

ا املنافسُة واتلنافُُس فمعناهَما  وَيُقول اإِلَمام الََّووِي : »وأمَّ

فيَما  رِغبُت  إَِذا  منافسًة  ونافَْستُه  به،  النفراد  وِف  الشء  ِف  الرغبة 
رَِغَب فيه«.)2)

)1) َكْشُف الُمْشكِِل )105/2(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )119/16(. )2) الشَّ

َعَلى َماَذا ُتَناِفس؟! 



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(22

مسابقًة  ُن  َتتََضمَّ »املنافسُة   : الَقيِِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

واجتهاًدا وحرًصا«.)1) 

تُقال،  ِسنَِة 
ْ
ل
َ
األ َعَ  عبارٍة  ِمن  ْروََعها 

َ
أ وَما  لكمٍة  ِمن  ْجَلَها 

َ
أ فَما 

قَد  اتلنافِس  َهَذا  َحِقيَقة  عن   — األفاضُل  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — العاقَل  لكنَّ 

 يُطلق 
َ

ِسنَِة األكرث ل
ْ
ل
َ
ي يُْذَكر َعَ أ ِ

َّ
يَتََساَءُل، َفرَيَى أنَّ َهَذا القوَل اذل

ِف احلَِقيَقة َعَ َما حثَّ َعلَيْه الَعِزيز املقتدُر؛ َحيُْث قَال : ﴿َوِف 

]المطففين:26[. ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن﴾  فَۡلَيتََنافَِس  َذٰلَِك 

باملباَدَرة  الراغبون  رَيَْغِب 
ْ
فل »أْي:   : ابَلَغوِي  اإِلَمام  َيُقول 

 (2(.»  َطاَعة اهلل عزَّ وجلَّ
َ

إِل

وَيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »﴿َوِف َذٰلَِك فَۡلَيتََنافَِس 

 ينافَِس ِف 
َ

َمَر املنافَِس أن ُينَافَِس ِف َهَذا العيِم، ل
َ
ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن﴾ فَأ

نْيا الزائِل«.)3)  نعيِم ادلُّ

املقيم،  العيم  َذٰلَِك﴾  »﴿َوِف   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ وَيُقول 

الِكِيَن )48/3(. )1) َمَداِرُج السَّ

)2) تفسير الَبَغِوي )461/4(.

)3) َمْجُموُع الَفَتاَوى )113/10(.



23َعَلى َماَذا ُتَناِفس؟! 

ٱلُۡمَتَنٰفُِسوَن﴾  ﴿فَۡلَيتََنافَِس  اهلل،   
َّ

إِل ومقدارَه  ُحْسنَه  يعلم   
َ

ل ي  ِ
َّ

اذل

 َما 
َ

ْول
َ
ْه، َفَهَذا أ

َ
لة إِيل ْعَمال املوصِّ

َ
ْه باأل

َ
يتساَبٌقوا ِف املباَدَرة إِيل

ْ
أْي: فل

ْه فحوُل 
َ

ْحَرى َما تزامَحَت للوصوِل إِيل
َ
بُِذلَت ِفيِه نفائُس األنفاِس، وأ

الرَِّجال«.)1)

إذن َعَ َماَذا ُيْطِلُقونه؟!

ُهَو  اإلِْسَلِميَّة  ِتنا  أمَّ أفراِد  أكرِث  َبْي  ايلَْوم  امللَحَظ  اتلنافَس  إنَّ 

 وهو اتلنافُُس 
َ

ل
َ
ِته خرُي الربيَّة؛ أ مَّ

ُ
ْمٍر قَد َخِشيَه َعَ أ

َ
ِف احلَِقيَقة َعَ أ

  نَْصارِي 
َ
األ بن عوف  َفَعْن عمرو  ِنيَّة،  ادلَّ الفاِنيَة  نْيا  ادلُّ َعَ 

ْيُكْم، 
َ
ْخَشى َعل

َ
أ َفْقَر 

ْ
ال َما  َواهللِ 

َ
»ف  قال:  أن رَُسول اهلل 

بُِسَطْت  َما 
َ
ك ْيُكْم 

َ
َعل نْيا  الّدُ تُبَْسَط  ْن 

َ
أ ْيُكْم 

َ
َعل ْخَشى 

َ
أ ِكّنِي 

َ
َول

َما 
َ
ك ُكْم 

َ
َوُتْهلِك ُسوَها، 

َ
َتَناف كَما  ُسوَها 

َ
َفَتَناف ُكْم 

َ
ْبل

َ
ق ان 

َ
ك َمن  ى 

َ
َعل

ْتُهْم«.)2) 
َ
ك

َ
ْهل

َ
أ

فتنِة  ِمن  ِْذيٌر 
َ

ت احلديث  َهَذا  »وِف   : اجلوزي  ابُن  َيُقول 

ا، وَمْن َقنََع  ْد لُِمَراِده َمَردًّ نْيا، فإنَّ َمن َطلََب ِمنَْها فوَق احلاجِة لَْم َيِ ادلُّ

ْعِدي )ص916(. )1) تفسير السَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )2988( ومسلم )2961( واللفظ له.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(24

(1(.» الرشِّ ل سليَما من  الَمزْنِ بَلََغ  بابللغ 

الفقر   
َ

إِل الَّاس  َكن  »لََما   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

ْخَش، ولََما َكرُث املال، كرُث اإلعراض 
َ
ْخَشَع وأ

َ
ْتَق وأ

َ
قَْرَب، َكنوا هلل أ

َ
أ

عن سبيل اهلل، وَحَصَل الطغيان، وصار اإِلنَْسان اآلن يتشوَّف لزهرِة 

نْيا وزينتها: سيارة، بيت، فرش، بلاس … يباِه الَّاس بَِهَذا لكِّه،  ادلُّ

ا َينْفُعه ِف اآلِخرة. وُيْعرِض عمَّ

فَاِهيَِة وَما   بالرَّ
َّ

م إِل
 َتتَلكَّ

َ
ْشبََهها ل

َ
ُحُف وَما أ وَصارَت اجلََرائُد والصُّ

 َمن شاَء اهلُل.
َّ

ْعَرضوا عن اآلخرة، وفََسد الَّاس إِل
َ
نْيا، وأ يتعلق بادلُّ

نْيا إَِذا فُِتَحت — نسأل اهلل أن يَِقيَنَا وإياكم شها  فاحلاصُل أن ادلُّ
ا وُتْطِغ اإِلنَْسان«.)2) نََّها جتلب شًّ

َ
— فأ

فاتلنافُس ايلَْوم َبْي أكرث الُمْسِلِمَي صار — ولألسف — ِف َمن يَُكون 

ْصبََح 
َ
َخَوات — أ

َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
 وأوسَعهم جتارًة، وبعُضهم — أ

ً
أكرثَهم مال

رَثَ 
ْ
ك

َ
ِعنَْدهم ِف فَْوز الََّواِدي والُمنْتََخباِت، وجاعة ِمنُْهم ِف َمن َيتََقرَُّب أ

)1) َكْشُف الُمْشكِِل )105/2(.

الِِحيَن )361/3(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ



25َعَلى َماَذا ُتَناِفس؟! 

يًعا  ِء َجِ
َ

ِمن الفنَّاِني والَفنَّاناِت والُممثِِّلي والُمَمثِّلت، وقد نَِس َهُؤل

بزينتها  تْه  غرَّ َمن  الَِّت  اِت  واملذلَّ الشهواِت  ِمن  ِه  ْفَعاَل 
َ
األ َهِذهِ  أن 

َحُقه بعَد َذلِك بَِسبَبها الدُم واحلساُت، َهَذا إن لم َيتُْب ويرجْع 
ْ
فسيَل

نْيا أحلُم  يَّات، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »شوُر ادلُّ  ربِّ الرَبِ
َ

إِل

بَْكت َكِثريا، وإِْن رسَّت يَْوَما 
َ
ْضَحَكت قليًل أ

َ
و َكِظلٍّ زائٍل، إِْن أ

َ
نوٍم أ

 
َّ

ت داًرا خريًة إِل
َ
ساءت دهًرا، وإِْن متَّعت قليًل َمنََعت طويًل، وَما َمأَل

ُ يَْوم شوٍر«.)1)
َ

ت هل
َ
 َخبَّأ

َّ
تْه بيوِم رسوٍر إِل  رَسَّ

َ
تها عربًة، َول

َ
َمأَل

 
َ

إِل َطاَل،  وإْن  مصرُيه،  أمٍر  َعَ  الُمْسِلم  يُنافِس  أن  يُعَقل  فهل 

نْيا َقبَْل أن  َر ِف ادلُّ زواٍل؟! َيُقول اإِلَمام ابُن اجلوزي : »وَمن َتَفكَّ

ًة  ى مدَّ
َ
َر ِفيَها َبْعَد أْن َيُْرَج ِمنَْها َرأ ًة طويلًة؛ فإَِذا َتَفكَّ ى مدَّ

َ
يوَجَد َرأ

الِقيَاَمة  يَْوم  ِف  َر  َتَفكَّ فإَِذا  الُقبُور طويٌل،  ِف  اللَّبَْث  أنَّ  طويلًة، وَعِلَم 

و الاِر َعِلَم 
َ
َر ِف اللَّبِْث ِف اجلنِة أ نَُّه مخسون ألف سنٍة، فإَِذا َتَفكَّ

َ
َعِلَم أ

فََرْضنَا   — نْيا  ادلُّ ِف  بقائه  ِف مقدار   الظر 
َ

إِل فإَِذا عد  نهاية هل؛   
َ

نَُّه ل
َ
أ

الوم، ونًوا من مخَس  ِف  فإنه يميض ثلثي سنًة   — ستي سنًة مثًل 

َهوات والَمَطاعم  عرشَة ِف الصبا؛ فإَِذا َحَسب ابلايق؛ َكن أكرُثه ِف الشَّ

)1) زاد المعاد )190/4(.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(26

َياء والَغْفلة َكِثريا،  والَمَكِسب، فإَِذا خلص َما لآلخرة؛ وََجد ِفيِه ِمَن الرِّ

اَعت!«)1)  السَّ بَدية؟ إنََّما اثلََّمن َهِذهِ 
َ
فَِبَماَذا تَْشَتي احلَيَاة األ

والزتوُّد  اَعت  الطَّ َعَمِل  َعَ  أخاه  يُنافس  أن  بِِه  ْجَدَر 
َ
أ لَيْس 

َ
أ

باخلريات واحِلْرص َعَ اْجِتنَاب الَمَعاِص والُمنَْكرات يِلَنَاَل َجنَّة ربِّ 

 : ْعِدي يْخ السَّ َموات؟! َيُقول الشَّ رْض والسَّ
َ
يَّات بإذن ربِّ األ الرَبِ

ولكَما  املتنافسون،  يتنافس  بِِه  َما  وأفضُل  الَمَطالب،  أَعَ  اجلنَة  »فإنَّ 

 
َ

ْه، فََل يُوَصل إِل
َ

َعُظم املطلوب َعُظَمت وسيلتُه، والعمُل الُموصُل إِيل

ولكنَّ  العيم،  بَِتْك   
َّ

إِل العيُم  يُْدرَك   
َ

َول الراحة،  بتك   
َّ

إِل احة  الرَّ

نْيا الَِّت تُِصيُب الَعبَْد ِف سبيل اهلل عند تَْوِطِي الَّْفس هلا،  َمَكرَِه ادلُّ

ْرَباب ابَلَصائر 
َ
أ َتنَْقلب ِعنَْد  ْه؛ 

َ
إِيل َما تَؤول  وتمريِنها َعلَيْها، ومعرفة 

 ُيبَالُون بها، وََذلِك فَْضُل اهلل يُْؤِتيه َمن يََشاء«.)2) 
َ

وَن بها، َول ِمنًَحا يَُسُّ

 وهو ِعبَادة الَعِزيز الَعِليم 
َ

ل
َ
مر عظيم أ

َ
فكيف بمسلٍم ُخِلق أِل

أموٍر  َعَ  املنافسة  ِف  َساَعته  أكرث  ويقيض  َوقْته  ُجلَّ  َيَْعل  أْن   —

الربيَّة؟!  رب  يدْي  َبْي  ُوقُوفِه  يَْوم  بالفع  َعلَيْه  َتُعود   
َ

ل دنيويٍَّة 

)1) َصْيُد الَخاطِِر )ص505(.

ْعِدي )ص150(. )2) تفسير السَّ



27َعَلى َماَذا ُتَناِفس؟! 

باَع  َمن  عقًل  يَُكون  »َكيْف   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 
ساعٍة؟!«)1) بشهوِة  ِفيَها  بَما  اجلنَة 

 
َ

ْول بشباب الُمْسِلِمَي بََدَل أْن يتنافسوا َعَ أموٍر ل
َ
لَْم يكن األ

َ
أ

 جمالس الُعلََماء الربانيي 
َ

اَريْن أن يتسابقوا إِل َتُعود َعلَيْهم بالفع ِف ادلَّ

ه ِف ادلين؟! َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »إنَّ  ويرصوا َعَ اتلفقُّ

ِسبَاقه  َحلَبَِة  ِف  يَتَسابق  َما  ْحرى 
َ
وأ املتنافسون،  بِِه  يَتنافس  َما  ْول 

َ
أ

املتسابقون، َما َكن بسعادِة الَعبِْد ِف َمَعاِشه وَمَعاِده كفيًل، وَعَ طريق 

سعادَة   
َ

ل ان 
َّ

الذل الُح  الصَّ والعمُل  الَّافِع  العلُم  وَذلِك  ديلًل،  َعاَدة  السَّ

 باتلََّعلُّق بَِسبَبهما، فَمن ُرِزَقُهَما فقد فاز 
َّ

ُ إِل
َ

 جناَة هل
َ

 بهما، َول
َّ

للعبد إِل

 
َ

إِل العباد  انقسام  َمْورُِد  وُهَما  ُحِرَم،  لُكَُّه  فاخلرَي  ُحِرَمُهَما  وَمن  وَغِنَم، 

َمرُْحوٍم َوَمُْروٍم، وبهَما يتميَّ الرَبُّ من الفاجر واتلَِّقُّ من الغويِّ والظالُم 
من املظلوِم«.)2)

وَعلَيْه  احلَِقيِق،  مَكنه  ِف  الفعَل  َهَذا  يَستعمل  أن  الُمْسِلم  فَعَل 

مهَما  موطنه،  ِف غري   ُ
َ

هل وَجْعِلهم   ُ
َ

هل بعضهم  بَصْف  يَغتَّ   
َّ

أل َكَذلِك 

)1) الَفَوائُِد )ص31(.

)2) إعلم الموقعين )5/1(.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(28

 : َزيَّنوا َذلِك بُِكلِّ الوََسائِل وزخرفوه. َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم

َحبَّه لا، 
َ
نْيا وعجلها بَما أ »وأغنانا — ُسبَْحانَه — عن طلب اتلنافس ِف ادلُّ

َعدَّ لا فيها«.)1)
َ
ْه من اتلنافس ِف اآلخرة وَما أ

َ
ونََدبَنا إِيل

يًْضا أنَّ أعظَم ُصَور اتلنافس أْن َيْرص أشدَّ احلرص َعَ 
َ
علْم أ

ْ
ويل

استثمار وقته فيَما يعود َعلَيْه بالفع واخلري، بإذن الَكِريم القدير، َيُقول 

نْيا أْن تَْشَغل نفَسك لكَّ  اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »أعظُم الربح ِف ادلُّ
ْنَفُع هلا ِف معادها«.)2)

َ
ْول بَِها وأ

َ
وقٍت بما ُهَو أ

وإياكم  َقنا  يُوفِّ أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

يًعا  باه، وأْن َيَْعلنَا َجِ
ْ
للكِّ َما يبه ويرضاه، ْوأن ُينِّبَنا لكَّ َما يُبغضه وَيأ

اَريْن ِمن املتنافسي، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وأرحم  َعَ َما ينفعنا ِف ادلَّ

َي. امِحِ الرَّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

ْهَفاِن )70/2(. )1) إَِغاَثُة اللَّ

)2) الَفَوائُِد )ص31(.
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وصحبه أ نبينا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْسبَاب َنيْل الَعبْد لرضا الَكِريم املنَّان، وِمن الوََسائِل الَِّت 
َ
إنَّ من أ

ِحبَّة 
َ
يُّها األ

َ
ِْقيقه َتْقوى الَعِزيز الرَّمْحَن — أ

َ
تُِعينه َعَ دخول اجِلنَان بعد ت

ِه  الَِّت  ْخَلق، 
َ
األ ومعايل  اآلداب  بمحاسن  يتَِّصف  أْن   — واإلِْخَوان 

قال:    ُهَريَْرة  أيب  فعن  اإِليَمان،  كمال  علمات  من  َكَذلِك 

َنََّة، فقال: 
ْ
رَثِ َما يُْدِخُل الَّاس اجل

ْ
ك

َ
ُسئَِل رَُسول اهلل  عن أ

ِق«.)1) 
ُ
ُخل

ْ
ال »َتْقَوى اهلل، وَُحْسُن 

بي    اليب  »َجََع   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )2004(، وَصحَّ

َم عند لقاء أخيك املسلم! َما أمجَل التبسُّ



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(32

نَّ تقوى اهلل يُْصلح َما بي الَعبْد وبي ربه، 
َ
تقوى اهلل وُحسن اخللق؛ أِل

ُ مبَة 
َ

وُحسن اخللق يُْصلح َما بينه وبي خلقه؛ فتقوى اهلل توِجب هل

 َمَبَّته«.)1) 
َ

اهلل، وُحسُن اخللِق يدعو الَّاس إِل

يَنْبَِغ  الَِّت  القويمة،  واخِللل  الَكِريمة  َفات  الصِّ َهِذهِ  وِمن 

عند  بََشاشة  ذا  يَُكون  أن  ِه  بها،  اتلََّحيلِّ  َعَ  َيرص  أن  للمسلم 

 : َِقائه واجتماعه مع إِْخَوانه، َيُقول اإِلَمام املنذري
ْ

تعاُمله واتل

اإلقبال،  وحسن  م،  واتلَّبسُّ الفرح،  مع  الوجه،  َطَلقة  ِه:  »البََشاَشة 

املسألة«.)2)  ِف  واللُّطف 

ق 
ْ
يَل ُ أن 

َ
يَنْبَِغ هل : »اإِلنَْسان  اْبُن ُعثَيِْمٍي  يْخ  وَيُقول الشَّ

فَة، 
ْ
ل
ُ
ٍق وبكلمة طيبة، يلنال بَذلِك األجَر والَمَحبََّة واأل

ْ
أخاه بوجه َطل

وابلعد عن اتلكرب والتفع َعَ عباد اهلل«.)3) 

َكِبري  فَْضلَه  أنَّ   
َّ

إِل نَُّه يسرٌي، 
َ
أ الرفيع، وإن َكن يُرى  َفَهَذا اخلُلُق 

 : الَقيِّم  اْبُن  َيُقول اإِلَمام  وخرُيه َعَ صاحبه واآلخرين َكِثري، 

)1) الَفَوائُِد )ص54(.

)2) الرتغيب والرتهيب )291/3(.

الِِحيَن )61/4(. )3) َشْرح ِرَياِض الصَّ



َم عند لقاء أخيك املسلم! 33َما أمجَل التبسُّ

 استُْجِلَب حرماُنَها 
َ

نْيا واآلخرِة بمثل األدب، َول »فَما استُْجِلَب خرُي ادلُّ

َدِب«.)1) 
َ
بمثِل قِلَّة األ

مع  اتلعامل  ِف  وبطريقته  ُمقتٍد،    بنبينا  فصاحبه 

»َما  قال:    الزبيدي  َارِِث 
ْ
احل بن  اهلل  َعبْد  فعن  ُمهتٍد؛  الَّاس 

 (2(.» اهلل  َرُسول  من  َما  تَبَّسُ َثَر 
ْ
ك

َ
أ َحًدا 

َ
أ رأيُت 

ِل إِْظَهاَر النبساِط  َن الُكمَّ
ْ
نَّ َشأ

َ
َيُقول الُمبَاَركُفورِي : »أِل

والِبرْش لَِمن يُِريدوَن تَألُِّفه واستعطافِه«.)3) 

أفضل  َعلَيْه   — الَكِريم  بنبيِّنا  اقتدى  َمن  لكُّ  َْفَرْح  ويلْ يَْسَعْد 
ْ
ول

نَُّه قَد أىت بَما أوصاه بِِه 
َ
َلة والتسليم — فعِمل بَِهَذا اخلُلُق القويم؛ أل الصَّ

الَعِزيز العظيم؛ َحيُْث قَال العليم احلكيم: ﴿لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل 

َ َكثرِٗيا﴾  َ َوٱۡلَۡوَم ٱٓأۡلِخَر َوَذَكَر ٱللَّ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َكَن يَرُۡجواْ ٱللَّ
ُ
ِ أ ٱللَّ

]األحزاب:21[.

ْصٌل َكِبري ِف 
َ
َيُقول اإِلَمام ابُن َكِثري : »َهِذهِ اآلية الَكِريمة أ

الِكِيَن )390/2(. )1) َمَداِرُج السَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )3641(، وَصحَّ

)3) تحفة األحوذي )86/10(.



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(34

ْحَواهِل«.)1) 
َ
ْفَعاهِل وأ

َ
قَْواهِل وأ

َ
سِّ برَُسول اهلل  ِف أ

َ
اتلَّأ

إنََّما  احلََسنَة،  ْسَوة 
ُ
األ »وَهِذهِ   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ وَيُقول 

ُق هلا َمن َكن يرجو اهلَل وايلوَم اآلخَر، فإنَّ َما معه ِمن  يَْسلُُكها وُيَوفَّ

اتلأسِّ  َعَ  يثُّه  عقابِه  وَخوِْف  ثََوابِه  ورجاِء  اهلل  وَخوِْف  اإِليَمان 

 (2(.» بالرَُسول 

بإذن  الِقيَاَمة  يَْوم  َعلَيْه  َسيَنال   — ْحبَاُب 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — كَذلِك  وهو 

أنَّ رَُسول اهلل    َذرٍّ  الوهاب األجَر واثلََّواَب، فعن أيب  الَكِريم 

ٌة«.)3) 
َ
َصَدق لك  ِخيَك 

َ
أ وَْجِه  فِي  ُمَك  »تَبَّسُ قال:   

ِخيَك« أْي ِف اإلِْسَلم 
َ
ُمَك ِف وَْجِه أ َيُقول الُمنَاوِي : »»تَبَسُّ

إَِذا لقيته تُؤَْجر َعلَيْه  ُ البشاشة والِبرش 
َ

»لك َصَدقٌَة« يعين إظهارك هل
كَما تؤجر َعَ الصدقة«.)4)

يًْضا عونًا 
َ
ُ أ

َ
فَاِضُل الكرام — سيكون هل

َ
يُّها األ

َ
َوَهَذا اخلُلُق اجلميل — أ

)1) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )475/3(.

ْعِدي )ص420(. )2) تفسير السَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه التِّْرمِِذي )1965(، وَصحَّ

)4) التيسير بشرح الجامع الصغير )442/1(.



َم عند لقاء أخيك املسلم! 35َما أمجَل التبسُّ

م، َيُقول اإِلَمام اْبُن 
َّ

نَام بإذن الَعِزيز العل
َ
َعَ كسب مودة واحتام األ

اتلَّعبيس  بي  وسٌط  املحمود  والِبرْش  الوجه  »طلقة   : الَقيِّم 

، َوَطِّ الِبرْش عن البرََش، وَبْي الستسال مع  واتلَّقطيب، وتصعري اخلدِّ

ع ِف اجلانب، كَما  لكِّ أحد حِبَيُْث يُذهب الَهيْبَة، وُيزيل الوقاَر، وُيَطمِّ

ق. 
ْ
ل يُوقُِع الوَْحشة وابِلْغَضة والُّفرة ِف قلوب اخلَل أنَّ النراف األوَّ

وصاحُب اخلُلُق الوسط: َمِهيٌب مبوٌب، عزيٌز جانبُه، حبيٌب لقاؤه«.)1) 

فإنه  بأمره،  يهتمون   
َ

َول بِِه  َيبْخلون  الَّاس  َكن اغِلُب  وإن  فهو 

من  القلوب  ِف  يُوجد  قَد  وما  ْحناَء  الشَّ تَْدفع  الَِّت  ْسبَاب 
َ
األ أهم  ِمن 

إداُم  »البَشاشة   : ِحبَّاَن  ابُن  َيُقول  وابلغضاء.  واحلسد  احلقد 

نَّ الِبرْش يطفئ ناَر املعانَدة وَيْرق َهيجان 
َ
الُعلََماء وسجيٌَّة احلكماء؛ أِل

السايع«.)2) ابلايغ ومنجاٌة من  ِمن  وِفيِه تصٌي  املباغضة، 

القويم  اخللق  َهَذا  ِْقيق 
َ

ت ِف  دوَما  جنتهد  أن  يًعا  َجِ فَعلَينا 

بي  وقوفنا  يَْوم  سينفعنا  ي  ِ
َّ

اذل الَمْعُروف  من  نَُّه 
َ
أل الَكِريم؛  واألدب 

 قال:  َذرٍّ  الَعِزيز العظيم بإذن اجلواد العليم، فعن أيب  يدي 

الِكِيَن )311/2(. )1) َمَداِرُج السَّ

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )75(.
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ْن 
َ
أ ْو 

َ
َول َشيًْئا  َمْعُروِف 

ْ
ال تَْحِقَرّنَ من   

َ
»ل  : يِلَ اليب  قَال 

ٍق«.)1)
ْ
َطل بِوَْجٍه  َخاَك 

َ
أ َقى 

ْ
تَل

احلثُّ  ِفيِه  منبسط  سهل  »معناه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

الوجه عند  الَمْعُروف وَما تيسَّ منه، وإْن قل َحتَّ طلقُة  َعَ فضِل 
اللقاء«.)2)

، وَذلِك ملا  َن : »أْي: بِوَْجٍه ضاِحٍك مستبرِشٍ
َّ

وَيُقول ابُن َعل

ِفيِه من إيناِس األِخ املْؤمن وَدفْع اإِليَاِش َعنْه وَجرْبِ خاطِره، وبَذلِك 

َيُْصل اتلأيلُف املطلوب بي الُمْؤِمِنَي«.)3) 

املداومة  َعَ  يُِعينُنا  َما  بأهمِّ  بِِه  اإلتيان  عند  الَّْفس  تذكرِي  مع 

 وهو احتساب أجر َهَذا الَعَمل واثلََّواب عند الَكِريم الوهاب، 
َ

ل
َ
َعلَيْه؛ أ

ُ ِمن مبدأٍ واغيٍة، 
َ

 بدَّ هل
َ

َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »فإنَّ لكَّ عمٍل ل

اإِليَمان،  َمْصدرُه عن  يَُكون  َحتَّ  وقُْربًة  َطاَعة  العمُل  يَُكون  فََل 

 
َ

َول اهلوى   
َ

َول العادَة   
َ

ل الَمْحَض  اإِليَمان  ُهَو  َعلَيْه  ابلاعُث  فيكوَن 

)1) َرَواه مسلم )2626(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )177/16(. )2) الشَّ

)3) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )356/3(.
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 بدَّ أن يَُكون َمبْدُؤه مَض 
َ

َطلََب الَمْحَمَدِة واجلَاهِ وغري َذلِك، بَْل ل
اإِليَمان واغيتُه ثواَب اهلل وابتغاَء مرضاتِه، وهو الحتساب«.)1)

أحرِص  ِمن  يكونوا  أن  ين  ادلِّ  
َ

إِل َعِة  وادلُّ الِعلم  َطلَبَة  وَعَ 

يًْضا ِمن أهمِّ الوََسائِل 
َ
نَُّه أ

َ
الُمْسِلِمَي َعَ اتلَّحيلِّ بَِهَذا اخلُلُق الرفيِع؛ أل

ين، فالِعلُم  َمَبَّة املدعوِّ الُمِعينَة هلم َعَ اتلأثري َعَ اآلخرين وَكْسِب 

ي يُزيَّن بمعايل  ِ
َّ

ي ينفع صاحبه عند الَكِريم الوهاب هو اذل ِ
َّ

الرشيع اذل

 : ْخَلق وماسن اآلداب، َيُقول اإِلَمام َعبْد اهلل بُن الُمبَارَك
َ
األ

»ل يَنْبُل الرَُّجُل بنوٍع ِمن الِعلم َما لم يَُزيُِّن ِعلَمه باألدب«.)2)

يُعاِمل  ي  ِ
َّ

اذل أنَّ   — الكرام  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — َنْعلم ِف اخلتام  وعلينا أن 

ن نرجو  و ِممَّ
َ
 بدَّ أن يَُكون ِمن أهل اإلِْسَلم أ

َ
بَِهَذا اخلُلُق اجلميل ل

يَتلقَّ  »اذلي   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول  نَام، 
َ
األ إسلَمه من 

إسلُمه  يُْرىج  َكن  فإْن  الكفر  ا  أمَّ املؤمن،  ُهَو  الوجه  وَطَلقة  بالِبرْش 

إسلِمه  رجاَء  بَذلِك  نُعاِملُه  فإنَّنا  والِبرْش  الوجه  بطلقة  عملناه  إَِذا 

 يَزيُدُه 
َ

ا إَِذا َكن َهَذا اتلواضُع وطلقُة الوجه ل وانتفاِعه بَِهَذا اللقاء وأمَّ

)1) الرسالة التبوكية )ص10(.

)2) اآلداب الشرعية ِلبن مفلح )523/3(.
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 يقابَل بَذلِك«.)1)
َ

ًعا َعلَيْه فإنَّه ل  تعايلًا َعَ الُمْسِلم وترفُّ
َّ

إِل

َفة  يُّها الِكَرام — فَْضل َهِذهِ اخلَْصلة احلَِميدة والصِّ
َ
ْن َعَرفْنا — أ

َ
فبَْعد أ

ين َمَكنٌة رفيعٌة،  لََها ِف ادلِّ الَِّت  ْخلق اجلَِميلَة 
َ
نََّها من األ

َ
الَقِويَمة، وأ

واإلَِخاء  فة 
ْ
ل
ُ
واأل الُمْسِلِمَي  َبْي  الَمَحبَّة  نرَْش  ْسبَاب 

َ
أ ِمن  َها  نَّ

َ
وأ

وَبْغَضاء،  وَحَسٍد  وِحْقٍد  ِمن عداوٍة  بَيْنهم  يُوَجد  قَد  ما  َعَ  والَقَضاء 
 َعنَاء، 

َ
ِْقيقها، َولَيَْس ِف َذلِك ُجْهد َكِبري َول

َ
ْرص َعَ ت

َ
َفَعلَيْنا أْن ن

بَْل إنَّ َصاِحبها قَد نَاَل بَِها ُمتابَعة نبيِّنا ، وَكن ِمن أهل 
 : ال  برَِشف الهتداء، َيُقول اإِلَمام ابْن َبطَّ

َ
القِْتَداء، فَهِنيئًا هل

ُمنَاٍف  َوُهو  ة،  الُّبُوَّ ْخلق 
َ
أ ِمن  الوَْجه  وَطَلقة  م  باتلَّبَسُّ الَّاس  »ِلَقاُء 

ة«.)2) للمودَّ وَجاِلٌب  لِلتََّكربُّ 

وإيَّاكم  َيْعلنا  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

يًعا  َجِ ُيَنِّبَنا  وأْن  ُمْقتَِديَن،    وبِنَِبيِّنا  ُمْهتَدين،  ُهَداًة 
الَعالَِمَي. وربُّ  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  ادلين،  يُفسد  فيَما  الوقوع 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

الِِحيَن )61/4(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)2) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لبن َبطَّال )193/5(.
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ْشَِف الُمرَْسِلَي، 
َ
َلم َعَ أ َلة َوالسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، َوالصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وََصْحِبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

اِن 
ْ

ابُلل َشتَّ  ِف  ايلَْوم  الُمْسِلِمَي  ِمن  الَكِثري  ِمنُْه  يَْشتيك  ا  ِممَّ إنَّ 

الَمْقُروءة  اإلعلم  وََسائِل  ِف  َحتَّ  الَكلُم  َعلَيْه  وَكرُث  بَْل  اإلِْسَلِميَّة، 

ْطعمة 
َ
األ ْسَعار 

َ
أ أنَّ  الِكَرام؛  ِحبَّة 

َ
األ يُّها 

َ
أ والَمْرئيَّة،  والَمْسموعة 

بة وَسائِِر احلاجات وحتَّ الَكَمايلَّات قَد ارَتَفع وَزاَد ثمنُها عن  ْشِ
َ
واأل

ْسواق والَمَحلت اتلِّجارية؛ وباتلَّايِل لَْم َيُعد ِلَكِثري ِمن 
َ
الُمْعتَاد ِف األ

وِرية فَْضًل  ْصيل َحتَّ ُمتََطلَّبَاتِهم الضَّ
َ

ائيَّة َعَ ت الَّاس الُقْدرُة الرشِّ

َوُهو  َمْمُدوٌد  »الَغَلء   : الصنعاين  اإِلَمام  َيُقول  اتلَّْكميليَّة،  عن 
ُمْعتَاِده«.)1) َعَ  ْعِر  السِّ ارتفاُع 

لَِم )25/3(. )1) ُسُبل السَّ

غالء اأَلْسَعار … َأْسَباب … وعالج
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نَّه 
َ
َر َهَذا ابَلَلء َخِطرٌي، وأ فَاِضُل — أنَّ َضَ

َ
يُّها األ

َ
ول ُينِْكر عقٌل — أ

 َيَْفُظنا 
َ

برَِشٍّ َكِبري، ل لَْم يُعالَج فََسيَُعود َعَ األفَْراد والُمْجتَمعاِت  إَِذا 

 الَعِزيز الَقِدير.
َّ

إِل ِمنُْه 

َعَ  يتلكَّمون  ن  الَكِثري ممَّ أنَّ  الُمْؤمن  ِمنُْه  ُب  َيتََعجَّ ي  ِ
َّ

اذل لكنَّ 

 الوََسائِل الُمساِعدة َعَ اتلَّخلُّص 
َ

ْسبَابه وإِل
َ
 أ

َ
قون إِل اء وَيتَطرَّ َهَذا ادلَّ

ا ساَهم ِف  ْسبَابه دنيويَّة َمَْضة؛ فيتلكَُّمون َمثًَل أنَّ ِممَّ
َ
ِمنُْه قَد َجَعلوا أ

 
َ

لع الَِّت ِمنها َما ل ظهورِه َما نَراه ِمن اْحِتكر َبْعض اتلَُّجار بِلَعض السِّ

ار — بِبَيِْعها َبْعد  ِء — أِي اتلُّجَّ
َ

يَستَْغين َعنْها اإِلنَْسان ِف يَْومه، ُثمَّ َيُقوم َهُؤل

ا ُدوَن اهتمامهم حبَال  ْسَعار باِهَظة جدًّ
َ
وق َعَ الَّاس بأ َنَفاِدها ِمن السُّ

اءها، َوَهَذا الِفْعل ِمنُْهم   يَْستَطيع ِشَ
َ

الُمْسِلِمَي، وأنَّ الَكِثري ِمنُْهم قَد ل

ر ِمنُْه نبيُّنا ، فَعْن  م؛ َفَقْد َحذَّ نَُّه خاِطٌئ وُهو ُمَرَّ
َ
 َشكَّ أ

َ
ل

َمْعَمر بِْن َعبْد اهلل الُقرَِش  أنَّ رَُسول اهلل  قال: 

َر َفُهَو َخاِطٌئ«.)1) 
َ
»من اْحَتك

بالَهْمِز  »اخلاطئ«  اللَُّغة  ْهل 
َ
أ »قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

قَال  اِلْحِتَكر،  ِْريم 
َ

ت ِف  يٌح  َصِ احلَِديث  َوَهَذا  اآلثُِم،  الَعاِص  ُهَو 

)1) َرَواه مسلم )1605(.



43غالء اأَلْسَعار … َأْسَباب … وعالج

ة، وُهَو أْن  قَْوات خاصَّ
َ
ر ِف األ

ُ
ُهَو اِلحتك م  الُمَحرَّ ْصَحابنا الْحِتَكر 

َ
أ

خُره   يَِبيُعه ِف احلَال، بَْل يَدَّ
َ

َعام ِف َوقِْت الَغلِء للتَِّجارِة َول يَْشَتي الطَّ

و اْشَتاه ِف َوقْت الرُّْخص وادََّخره 
َ
ا إَِذا َجاَء ِمن قَْرَيته أ يِلَْغلَُو َثَمنُه، فأمَّ

و اْبتَاَعه يلَِبيَعه ِف َوقِْته 
َ
ِله أ

ْ
ك

َ
 أ

َ
و اْبتَاَعه ِف وقت الَغلِء حِلَاجِته إِل

َ
أ

قْوات فََل َيُْرم الحتكر 
َ
ا غرُي األ ِْريَم ِفيه، وأمَّ

َ
 ت

َ
فَلَيَْس بِاْحِتَكر َول

ْريم 
َ

ِفيِه بُِكلِّ حاٍل، َهَذا َتْفصيُل َمْذهِبنا. قَاَل الُعلََماء: واحِلْكَمة ِف ت

نَُّه لَو َكن 
َ
ْجَع الُعلََماء َعَ أ

َ
ة الَّاس َكَما أ ر عن َعمَّ َ الحتكر َدْفُع الضَّ

ْجرِبَ َعَ َبيْعه 
ُ
دوا َغرْيه أ ْه ولَْم َيِ

َ
ِعنْد إِنَْساٍن َطَعاٌم واْضُطرَّ الَّاس إِيل

ِر عن الَّاس«.)1) َ َدفًعا للضَّ

ِمن  الُمْسِلِمَي  ُشؤون  َعَ  َيُقوم  َمن  َعَ  فإنَّ  ِحيح  الصَّ َعَ  ا  َوذِلَ

َمَع  والطَّ اجلََشَع  ار  اتلُّجَّ ِء 
َ

َهُؤل ِمن  وا 
َ
َرأ إَِذا  َعنْهم  َينُوب  َمن  و 

َ
أ م  ُحكَّ

الَكِثري ِمن  ن  م حاجَة اآلَخِرين وَعَدم تمكُّ
َ
وجُمَاَوَزَة احلَدِّ واْسِتْغلهل

زتم بِِه 
ْ
وِرية أْن يََضعوا ِسْعًرا مناِسبًا يَل ُ لَع الضَّ السِّ الَّاس اقتناَء َهِذهِ 

ي  لع، حِبَيُْث ل يَُكون ِفيِه َكَذلِك اتلََّعدِّ ار ِعنْد َبيْعهم لَِهِذهِ السِّ اتلُّجَّ

َرفي، َيُقول َشيُْخ  ار وإنَّما ِفيِه ُمراعة َمْصلََحة حقِّ الطَّ َعَ حقِّ اتلُّجَّ

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )43/11(. )1) الشَّ
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 َيُوز وِمنْه ما 
َ

م ل
ْ
عر ِمنُْه ما ُهَو ُظل اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »السِّ

َن ظلُم الَّاس وإكراُههم بَغرْي حقٍّ َعَ ابَليع  ُهَو َعدٌل جائز، فإَِذا تََضمَّ

ن  بَاحه اهلل لَُهم َفُهَو حراٌم، وإَِذا تََضمَّ
َ
ا أ و َمنِْعهم ِممَّ

َ
 يَرْضونه، أ

َ
بثََمٍن ل

الُمَعاوََضة  ِمن  َعلَيْهم  َيِب  َما  َعَ  إكراِهِهم  ِمثْل  الَّاس  َبْي  الَعْدُل 

ْخذ ِزَيادٍة َعَ ِعوَض الِمثل 
َ
ا َيْرم َعلَيْهم ِمن أ بثمِن الِمثل، وَمنْعهم ِممَّ

َفُهَو جائز بَْل واجٌب«.)1) 

َمْصلََحَة  نَّ 
َ
أ ْمر 

َ
األ »وِجَاُع   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

َس؛ أْي 
ْ
 َوك

َ
َر َعلَيْهم تَْسِعرَي َعْدٍل ل  بالتَّْسعري َسعَّ

َّ
الَّاس إَِذا لم تَِتمَّ إِل

 َشَطَط؛ أْي ظلم. وإَِذا انَْدفعت حاَجتُهم وقَامت َمْصلََحتهم 
َ

َنْقص، َول
يُفعل«.)2) لَم  بِدونه 

الَمنَّاَن  العليَم  جِتَارته  ِف  يتَِّق  لم  إَِذا  أنَّه  َيْعلم  أْن  اتلَّاِجر  وَعَ 

وَيبْتعْد َعن الِغشِّ واإلضار باآلخرين وسائِر أنواِع اآلثاِم والعصياِن، 

د بوعيٍد شديٍد  نَاِم َعَ قَْدر اإلمَكِن فإنَُّه ُمتوعَّ
َ
فق باأل وَيْرص َعَ الرِّ

يَْوم وقوفِِه بي يََدي الَعِزيز الرَّمْحَن، فَعن ِرفَاعة بِْن َرافِع  أنَّ 

)1) َمْجُموُع الَفَتاَوى )76/28(.

)2) الطرق الحكمية )ص383(.
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اًرا  ّجَ
ُ
ِقَياَمِة ف

ْ
ار ُيْبَعُثوَن يَْوم ال رَُسول اهلل  قَال: »إِّنَ الّتُّجَ

 َمن اّتََقى اهلل َوَبّرَ َوَصَدَق«.)1) 
َّ

إِل

الَفْوِقيَِّة  بَِضمِّ  اَر«  اتلُّجَّ »إِنَّ  »قَْوهل   : الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

اًرا« جع فاجٍر من  ِقيَاَمِة فُجَّ
ْ
وتَْشِديد اجِليم َجُْع تاجر »ُيبَْعثُوَن يَْوم ال

 صغريًة ِمن غشٍّ 
َ

 َمن اتََّق اهلل« بأْن لَم يَْرتكب َكِبريًة َول
َّ

الُفُجور »إل

و قَاَم بَطاَعة اهلل وعبادته، 
َ
 الَّاس ِف جتارته أ

َ
ْحَسَن إِل

َ
وخيانة؛ أْي أ

»وََصَدَق« أْي ِف يمينه وسائر كلمه«.)2)

ْسَعار ِف 
َ
 غلء األ

َ
يًْضا إِل

َ
يًْضا وأدَّت أ

َ
ْسبَاب الَِّت تُذكر أ

َ
وِمن األ

ْخل بَِسبَب  َول ِف َهِذهِ الفتة ِمن قِلَّة ادلَّ األسواق َما تمرُّ بِِه َكِثري ِمن ادلُّ

َول  ادلُّ من  الَكِثري  َعلَيْه  تعتمد  ي  ِ
َّ

اذل ابلتول  بِْرميل  سعر  انفاِض 

َزَمات 
َ
 األ

َ
إِل املال، وكَذلِك يُشريون  ِلَكْسب  اإلِْسَلِميَّة ِف صادراتها 

ايلوم،  الَعالَم  ِف  مناطَق  ة  ِعدَّ تَْشَهدها  الَِّت  والضطراباِت  واحلوادِث 

أْن  َاول 
ُ

الَكِثري ِمن ادلول ت ا جعل  ِممَّ َوَهَذا  ِمنَْها،  ة اإلِْسَلِميَّة  خاصًّ

ْسَعار َبْعض السلع، 
َ
ي أصاب ميانيَّتَها السنوية برفع أ ِ

َّ
َي العجز اذل تغطِّ

ِحيَحة )994(. ْلِسَلة الصَّ ْيُخ اأَلْلَبانِي  فِي السِّ نَُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )1210(، وَحسَّ

)2) تحفة األحوذي )336/4(.
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ِمنَْها.  َحتَّ الضورية 

ْسبَاب الَِّت 
َ
ْحبَاُب — أن َهِذهِ األمور ِه ِمن األ

َ
يُّها األ

َ
ل نُنكر أبًدا — أ

ساهمت ِف ظهور َهَذا الوباِء، لكْن يَنْبَِغ للكٍّ منَّا أن يسأل نفسه عن 

السبِب احلَِقيِق والرئيسِّ ِف بُُروز َهَذا املرض!

 يُريد 
َ

يُّها الِكَرام — والَِّت ل
َ
احلَِقيَقة الغائبة عن َكِثري ِمَن األذهان — أ

ارتفاع  ِف  احلَِقيِق  السبب  أنَّ  اإلِْسَلم  أبناء  ِمن  الَكِثري  بَِها  يُقرَّ  أن 

ْصبََحت 
َ
فأ نَام، 

َ
األ من  تَْصدر  الَِّت  واآلثاِم  نُوب  اذلُّ َكرْثة  ِه  ْسَعار 

َ
األ

ْصبح 
َ
أ يَّة  الرَبِ بَِربِّ  ُْك  الرشِّ َحتَّ  بَْل  ظاهرًة  الُمْسِلِمَي  َبْيَ  ابِلَدُع 

َمات  الَمَعاِص والُمَحرَّ ا  أمَّ الَكِثري ِمن األقطار اإلِْسَلِميَّة،  يًا ِف  ُمتَفشِّ

ِف  تَُصاحبهم  الَكِثريين،  عند  عدًة   — باهلل  والعياذ   — أصبَحت  فقْد 

ى  بَاح والَمَساء؛ َفَنَى ِمن الُمْسِلِمَي ايلَْوم َمن َيْظلم َغرْيه ويتَعدَّ الصَّ

ُفور  ج والسُّ َعَ حقوقه، وِمنْهم َمن يتساهل ِف أمر الختلط واتلربُّ

واحِلْرص َعَ َسَماع األاغين وُمَشاَهدة املسلَسَلِت اهلابطة والربامج 

َارب لكَّ فضيلة، وغرَي َذلِك من 
ُ

 لكِّ رذيلة وت
َ

الساقطة الَِّت تَْدعو إِل

 : َتيِْميَّة  اْبُن  اإلِْسَلم  َشيُْخ  َيُقول  والُمنَْكرات،  َمات  الُمَحرَّ

ْسَعار والرُّخُص بانفاضها، هَما من جلة احلوادث 
َ
»فالغلُء بارتفاِع األ
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 بمشيئته 
َّ

إِل ِمنَْها   يَُكون شٌء 
َ

 اهلل وحده، َول
َّ

إِل  خاِلَق هلا 
َ

الَِّت ل

ْفَعال الِعبَاد َسبَبًا ِف َبْعض 
َ
وقُْدرته، لكْن ُهَو ُسبَْحانَه قَد جعل َبْعض أ

احلوادث، كَما َجَعل َقتْل القاتِل َسبَبًا ِف َموْت املقتول، وَجَعل ارتفاَع 

م الِعبَاد، وانفاَضها قَد يَُكون بَِسبَب 
ْ
ْسَعار قَد يَُكون بَِسبَب ُظل

َ
األ

الَّاس«.)1)  َبْعض  إحساِن 

فَعَل الَعبْد أن َيْعلم جيدا أن املصائب الَِّت تُصيبه، والِّقم الَِّت 

         : َيُقول  يََداه،  مت  قَدَّ وَما  َعِمل  َما  بَِسبَب   
َّ

إِل ِه  َما  بِِه  لُّ  ِ
َ

ت

يِۡديُكۡم َوَيۡعُفواْ َعن َكثرِيٖ﴾ 
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت أ َصَٰبُكم ّمِن مُّ

َ
﴿َوَمآ أ

]الشورى:30[.

َصاَب الِعبَاَد 
َ
نَُّه َما أ

َ
ْعِدي : »ُيْرِبُ تعال أ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

وَيُكوُن  بُّون  ُيِ وفيَما  وأولِدهم  وأْمَواهِلم  بَْدانِهم 
َ
أ ِف  ُمِصيبَة  ِمن 

يِّئَات، وأنَّ َما َيْعفو  يِْديهم ِمَن السَّ
َ
َمتْه أ  بَِسبَب َما قَدَّ

َّ
َعِزيًزا َعلَيْهم، إِل

ْنُفَسهم َيْظِلمون«.)2)
َ
 َيْظلُم الِعبَاد، ولكْن أ

َ
اهلُل َعنْه أكرُث، فإنَّ اهلل ل

وإصابتها  األسواق  ِف  السلع  ْسَعار 
َ
أ وارتفاع  الفساد  فانْتَِشار 

)1) َمْجُموُع الَفَتاَوى )520/8(.

ْعِدي )ص759(. )2) تفسير السَّ



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(48

بَِسبَب   
َّ

إِل احلَِقيَقة  ِف  ُهَو  ما  والَكَساد  باتلَّلَف  ائها  ِشَ عدم  بَِسبَب 

﴿َظَهَر   :
َ

تعال َيُقول  الغيوِب،  علَّم  َطاَعة  عن  وابلعد  نُوب  اذلُّ كرثة 

ِي  يِۡدي ٱنلَّاِس ِلُِذيَقُهم َبۡعَض ٱلَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡحرِ بَِما َكَسَبۡت أ ٱۡلَفَساُد ِف ٱلَۡبّ

]الروم:41[. يَرِۡجُعوَن﴾  لََعلَُّهۡم  َعِملُواْ 

ْعِر.  َيُقول اإِلَمام الُقْرُطيِب : »أْي َظَهر قِلَُّة الَغيِْث وَغلُء السِّ
يِۡدي ٱنلَّاِس—﴾«)1)

َ
﴿بَِما َكَسَبۡت أ

الرَبِّ  ِف  الَفَساُد  استُْعِلَن  »أي:   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ وَيُقول 

ْنُفِسهم 
َ
وابَلْحر؛ أْي فََساد َمعايِِشهم وَنْقُصها وحلوُل اآلفاِت بها، وِف أ

يِْديهم ِمن 
َ
َمت أ من األمراض والوباء وغري َذلِك؛ وَذلِك بَِسبَب َما قَدَّ

بَطبْعها. الُمْفِسدة  الفاسدة  ْعمال 
َ
األ

نَُّه 
َ
ِي َعِملُواْ﴾ أْي: يِلَْعلموا أ الَمْذُكورة ﴿ِلُِذيَقُهم َبۡعَض ٱلَّ َهِذهِ 

نْيا  ْعَماهلم ِف ادلُّ
َ
ل لَُهم ُنُموذًجا ِمن َجَزاء أ ْعمال فَعجَّ

َ
الُمَجازي َعَ األ

ثَْرت، 
َ
ثَْرت لَُهم ِمن الَفَساد َما أ

َ
ْعَماهلم الَِّت أ

َ
﴿لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن﴾ َعن أ

ل  بِبَلئه وتَفضَّ نْعم 
َ
أ َمْن  فُسبَْحاَن  ْمُرهم. 

َ
أ ويَْستقيم  ْحواهلم 

َ
أ فتُْصلح 

)1) تفسير الُقْرُطبِي )41/14(.
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ِمن  َظْهرها  َعَ  تََرك  َما  َكَسبوا  َما  يع  َجِ َذاقهم 
َ
أ فلَْو   

َّ
وإِل بُعُقوَبته، 

دابَّة«.)1) 

نُوب ِه أصل لكِّ  الَمَعاِص واذلُّ يقينًا أن  َيْعلم  أْن  الُمْسِلم  فَعَل 

وشقاٍء،  وطريق لك حرماٍن  َوَباٍء،  وَمْصدر لكِّ  بََلٍء،  وَسبَب لكِّ  َداٍء، 

، فَما   بدَّ
َ

نُوب تُِزيل الَِّعم َول َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »فإن اذلُّ

نِْب، فإْن   َزالَت َعنْه نعمة من اهلل حبََسب َذلِك اذلَّ
َّ

ْذنََب عبٌد ذنبًا إِل
َ
أ

 تزال 
َ

ْه، َول
َ

إِيل و ِمثْلُها، وإْن أصَّ لم ترجْع 
َ
أ ْه 

َ
إِيل تَاَب وَراَجَع رََجَعت 

تُْسلَب الَِّعم لكُّها«.)2) نُوب تُِزيل َعنْه نِْعمة َحتَّ  اذلُّ

َعاَدة  السَّ وَينَال  الَمْعصية  ُشْؤم  ِمن  ر  يتطهَّ أْن  أراد  َمن  فليباِدْر 

 اتلَّْوَبة والرُُّجوع ُدوَن تَسويٍف 
َ

احلَِقيِقيَّة وَيْرفع َما حلَّ َعلَيْه ِمن بليَّة إِل

نيَّة وِف اآلخرة  نْيا ادلَّ يَّة، َفَهَذا ُهَو طريُق الََّجاة ِف َهِذهِ ادلُّ  ربِّ الرَبِ
َ

إِل

َمِديَّة، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »َمن أراد  ْ ابَلاِقية السَّ
الُعبُوِديَّة«.)3) َزم َعتَبة 

ْ
يَل

ْ
بَديَّة فل

َ
َعاَدة األ السَّ

ْعِدي )ص643(. )1) تفسير السَّ

)2) طريق الهجرتين )ص408(.

الِكِيَن لْبِن الَقيِّم )431/1(. )3) َمَداِرُج السَّ
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وِقيَمِتها  ْسَعار 
َ
األ ابَلْحَث عن  ه  َهمَّ َيْعل  أْن  ِمن  الَعبْد  َحذِر  ويلْ

 وهو 
َ

ل
َ
ْجله ُخِلق وبَِسبَبه وُِجد؛ أ

َ
ي ِمن أ ِ

َّ
فيُْفِرط باتلَّايل ِف الشء اذل

يك هل، قَاَل ُسبَْحانَه: ﴿َوَما َخلَۡقُت   َشِ
َ

عبادة اهلل جلَّ جلهل وحده ل

]الذاريات:56[. ِلَۡعُبُدوِن﴾  إِلَّ  نَس  َوٱۡلِ نَّ  ٱۡلِ

َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »َوَهَذا تَْصيح بأنَّهم ُخِلقوا للعبادة 

فَحقَّ َعلَيْهم العتناُء بَما ُخِلقوا هل«.)1) 

يَْصرب  أْن  فَعلَيْه  ْسَعار 
َ
األ ارتفاِع  بَِسبَب  والغمُّ  الَهمُّ  أَصابَه  وَمن 

وأنَْه  َزائِلة  فِه  َمُد 
َ
األ بَِها  َمهَما طال  نْيا  ادلُّ َهِذهِ  أنَّ  َدائًِما  ويَْستحض 

ار  وادلَّ َمَمرٌّ  ِه  َفَقْط  َها  نَّ
َ
أل فََسيُفاِرقُها  ِفيَها  َعيِْشه  ة  مدَّ َطالَت  مهَما 

الَمْرَوزِي  احلاِف  احلَارِِث  بْن  برِْش  اإِلَمام  َيُقول   ، الُمستََقرُّ ِه  اآلِخَرة 

فإنَّه  الَموْت،  فاْذُكر  عر  السِّ ِلَغلء  اْهتََمْمَت  »إَِذا   : ]ت:227ه[ 

الَغَلء«.)2)  همَّ  َعنْك  يُْذهب 

 
َ

ل َنَفاٍد  َداُر   — نْيا  ادلُّ أي   — َها  نَّ
َ
»فأ  : الََّووِي  اإِلَمام  وَيُقول 

 َمْوِطُن 
َ

ُع انْفَصاٍم ل  َمزِنُل ُحبُوٍر، وَمرْشَ
َ

َمَلُّ إْخلٍَد، َوَمْرَكُب ُعبُوٍر ل

الِِحيَن )ص3(. )1) ِرَياُض الصَّ

)2) ِحْلَيُة اأَلْولَِياِء ألبي نعيم األصفهاين )347/8(.
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ْعَقُل الَّاس ِفيَها ُهُم 
َ
ْهِلها ُهُم الُعبَّاد، وأ

َ
ْيَقاُظ ِمن أ

َ
َدَواٍم، فِلَهذا َكن األ

اد«.)1)  الزُّهَّ

ُهَو همَّك،  َدائًِما  ا يُْريض ربَّك  — حَبثُك عمَّ الُمْسِلم  يُّها 
َ
أ  — فليكن 

َمْعصيِته ِه اغَيتَك  واْجتناب  ُسبَْحانَه  َخالِقك  َطاَعة  َعَ  وِحرُْصك 

َعلَيْه  سيَْفتَحه  َما   — الَمنَّان  الَعِزيز  بإْذن   — َذلِك  َبْعد  وَسَتى  وَمْطلَبَك 

ْمىس 
َ
وأ الَعبْد  ْصبَح 

َ
أ »إَِذا   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  راِزقُك، 

ل اهلل ُسبَْحانَه حواِئَه لكَّها، ومَحَل َعنْه  َمَّ  اهلل وَْحده تَ
َّ

ه إِل ولَيْس همُّ

كِره وجوارَِحه لَطاَعته، وإْن  به لَِمَحبَّته ولسانَه ذِلِ
ْ
غ قَل ه، وفرَّ َهمَّ

َ
لكَّ َما أ

نَْكادها، 
َ
وأ وُغُمومها  ُهُمومها  اهلل  مَحَّله  ه  همُّ نْيا  وادلُّ ْمىَس 

َ
وأ ْصبَح 

َ
أ

عن  ولسانَه  ق، 
ْ
اخلَل بَمَحبَّة  َمَبَّته  عن  بَه 

ْ
قَل فََشَغل  نفسه   

َ
إِل ه 

َ
وَولَك

ْشَغالِِهم، َفُهَو يَْكَدح 
َ
رِهم، وجوارَِحه عن َطاَعته خِبْدَمِتهم وأ

ْ
ِره بِذك

ْ
ِذك

َكْدَح الوَْحش ِف ِخْدمة َغرْيه َكلِكري يَنفُخ َبْطنَه وَيْعِص أْضَلَعه ِف 

ْعَرَض عن ُعبُوِديَّة اهلل وَطاَعته وَمَبَّته بيُل بُعبُوِديَّة 
َ
َنْفِع َغرْيِه فلُكُّ َمن أ

وِخْدمته«.)2) وَمَبَّته  املخلوق 

الِِحيَن )ص3(. )1) ِرَياُض الصَّ

)2) الَفَوائُِد )ص84(.
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نْيا أكرَب   َيْعل ادلُّ
َّ

ل
َ
يَا أ

ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

الُمْسِلِمَي  َيْفظ  وأْن  َمِصرينا،  الَّار   
َ

إِل  
َ

َول ِمنا، 
ْ
ِعل َمبْلغ   

َ
َول نا،  همِّ

ار، وأْن يَْرفع َعنْهم َغَلء  ار وَمْكر األْشَ ِف لك مَكن ِمن َكيْد الُفجَّ

َفُهَو  ْخطار، 
َ
األ َعنْهم لكَّ  وُيبِعد  ْضار، 

َ
األ ِمن لكِّ  وَيِْميَهم  ْسَعار، 

َ
األ

ار. الغفَّ والَعِزيز  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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شِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهِل وَصْحِبه أ نبيِّنا ممَّ

ا بعُد: أمَّ

َخَوات — 
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
َموات — أ رْض والسَّ

َ
إنَّ قِلَّة اخلَوْف ِمن ربِّ األ

ْسبَاب انْتَِشار الَمَعاِص والُمنَْكرات ِف الُمْجتَمعات، َيُقول 
َ
لَُهَو ِمن أهمِّ أ

ْحَجَمت 
َ
الُمنَاوِي : »القلُب إَِذا اْمتَأل ِمن اخلَوْف — أْي ِمن اهلل — أ

يعها عن اْرتَِكاب الَمَعاِص، وبَِقْدر قِلَّة اخلَوْف يَُكون  ْعضاء َجِ
َ
األ

ا واستَْولَت الَغْفلة َكن َذلِك  الُهُجوم َعَ الَمَعاِص، فإَِذا قلَّ اخلَوْف ِجدًّ
َقاء«.)1) ِمن َعَلمة الشَّ

ان 
ْ

نُوب الرَّديَّة الَِّت فََشت ايلَْوم ِف ابُلل بية واذلُّ
ْ
ل وِمن الَمَظاهر السَّ

)1) َفْيض الَقِدير )132/2(.

ظاهرة َتَشبُّه الرَِّجال بالنَِّساء والَعْكس!
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الرَِّجال  تََشبُّه  الربيَّة  ربِّ  ِمن  ابَلْعض  َخوْف  قِلَّة  بَِسبَب  اإلِْسَلِميَّة 

ُء  ْ الشَّ ْشبََه 
َ
»أ  : َمنُْظور  ابْن  َيُقول  كَذلِك،  والَعْكس  بالنَِّساء 

َماثَلَه«.)1) َء:  ْ الشَّ

 بِيَِسري 
َ

ِحبَّة الِكَرام — لَيَْس بَهيِّ َول
َ
يُّها األ

َ
إنَّ َهَذا الِفْعل الَقِبيح — أ

نَام، بَْل ُهَو ِمن َكبَائِر اآلثَاِم الَِّت ُيْعَص بَِها الَعِزيز 
َ
كَما يظنُّ َبْعض األ

ة ِمن 
َ
يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »تََشبُّه الرَِّجال بالَمْرأ م، َيُقول الشَّ

َّ
العل

بأْن  نُوب  اذلُّ َكبَائِر  ِمن  َكَذلِك  بالرَُجل  ة 
َ
الَمْرأ وتََشبُّه  نُوب،  اذلُّ َكبَائِر 

تَتَشبَّه بِِه ِف الَقْول أْي ِف الَكَلم َتتَلَكَّم كَما َيتَلَكَّم الرَِّجال ِف َضَخامة 

ه َحتَّ يَْرتَفع عن  ِس الرَُّجل َتُقصُّ
ْ
سها َكَرأ

ْ
ْعل َرأ

َ
و جت

َ
وت وَنرَبَاته أ الصَّ

اَعت بِلَاس الرَُّجل فلكُّ َهَذا  بَس ِمن اثلِّيَاب والسَّ
ْ
الَكِتَفي أو َكَذلِك تَل

نُوب«.)2)  ِمن َكبَائِر اذلُّ

تَه ِمنُْه أشدَّ اتلَّْحِذير، فَعْن أيب  مَّ
ُ
ر رَُسول الَعِزيِز القديِر أ ا حذَّ وذِلَ

بَُس 
ْ
يَل الرَُّجَل    اهلل  َرُسول  َعَن 

َ
»ل قَال:    ُهَريَْرة 

)1) لسان العرب )503/13(.

الِِحيَن )217/6(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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الرَُّجِل«.)1)  لِبَْسَة  بَُس 
ْ
تَل ة 

َ
َوالَمْرأ ة، 

َ
الَمْرأ لِبَْسَة 

َيُقول الُمنَاوِي : »ِفيِه كَما قَال الََّووِي ُحْرَمة تََشبُّه الرَِّجال 

َكنات  اللِّبَاس فِف احلََركت والسَّ م ِف  إَِذا ُحرِّ ُه 
نَّ
َ
بالنَِّساء وعكسه؛ أل

م والُقبْح، فيَْحرم َعَ الرَِّجال   باذلَّ
َ

ْول
َ
واتَلَصنُّع باألعضاء واألصوات أ

التََّشبُّه بالنَِّساء وعكسه ِف بِلَاٍس اْختُصَّ بِِه الُمَشبَّه، بَْل َيْفُسق فاعلُه؛ 
للوعيد َعلَيْه باللَّْعن«.)2)

تشبَُّه  اِرع  الشَّ تريم  ا  »وأمَّ  : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ وَيُقول 

والكلم،  اللباس،  ِف  عمٌّ  َفُهَو  بالرَِّجال،  والنَِّساء  بالنَِّساء،  الرَِّجال 

األحوال. يع  وَجِ

ة أقسام:
َ
ث

َ
ل

َ
ُمور ث

ُ
فاأل

وغريه،  َباس 
ِّ
الل أصناف  ِمن  والنَِّساء  الرَِّجال  َبْي  ُمْشَتَك  قِْسم 

فيه. تََشبُّه   
َ

َول اإلباحة.  األصل  نَّ 
َ
أِل للنوعي؛  جائز  َفَهَذا 

لُّ لِلنَِّساِء. وقسم ُمَْتصٌّ بالرَِّجال، فََل َيِ

. ْيخ اأَلْلَبانِي َحه الشَّ )1) َرَواه َأُبو َداُوَد )4097(، وَصحَّ

)2) َفْيض الَقِدير )269/5(.
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لُّ للرَِّجال«.)1)  وقسم ُمَْتصٌّ بالنَِّساء، فََل َيِ

واإِلبْعاد  رْد  الطَّ ُهَو  »اللَّْعن   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

َكن  إَِذا  ِسيََّما   
َ

ول بِلَاسه  ِف  ة 
َ
بالَمْرأ الرَُّجل  تََشبَّه  فإَِذا  اهلل،  رمَْحَة  َعْن 

ة ِف َكَلِمها وَصاَر بَغرْي 
َ
و تََشبَّه بالَمْرأ

َ
َهب، أ ا كحلَِرير واذلَّ مًّ بِلَاًسا ُمَرَّ

ة ِف ِمْشيَِتها 
َ
و تََشبََّه بالَمْرأ

َ
َما َتتَلَكَّم اْمَرأة، أ نَّ

َ
لَِسانِه ِف الَكَلم َحتَّ َكأ

ق 
ْ
ْشَف اخلَل

َ
ُعون َعَ لَِسان أ

ْ
ة، فإنَّه َمل

َ
ا َيْتَصُّ بالَمْرأ و ِف غري َذلِك ِممَّ

َ
أ

ُعونة لَو َصارَت َتتَلَكَّم َكَما 
ْ
ة إَِذا تََشبََّهت بالرَِّجال فِه َمل

َ
— َكَذلِك الَمْرأ

و جعلت ثيابها 
َ
بَس الرَُّجل أ

ْ
و جعلت هلا ِعَمامة َكَما يَل

َ
َيتَلَكَّم الرَُّجل أ

الرَُّجل«.)2)  َكِثيَاب 

النَِّساء  ِمن  والُمتََشبَِّهات  بالنَِّساء  الرَِّجال  ِمن  الُمتََشبِِّهي  إنَّ 

بالرَِّجال قَد أرادوا بِفْعلهم َهَذا الُمِشي أْن ُيَاِلفوا ِحْكمة ربِّ الَعالَِمَي 

ْعِدي : »ِمن احِلْكمة  يْخ السَّ ِمن اتلَّفريق َبْي اجِلنَْسي، َيُقول الشَّ

َدرَجة،  النَِّساء  َعَ  للرَِّجال  َجَعل  تعال  أنَّ اهلل  التََّشبُّه  َعن  الَِّه  ِف 

ِعية،  َشْ ُمور 
ُ
وأ قََدريَّة،  ُمور 

ُ
بأ َهم  وَميَّ النَِّساء،  َعَ  قَوَّامي  وَجَعلهم 

)1) هبجة قلوب األبرار )ص146(.

الِِحيَن )372/6(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ



َجال بالنَِّساء والَعْكس! 59ظاهرة َتَشبُّه الرِّ

َشًع  َمُقصوٌد  النَِّساء  َعَ  الرَِّجال  فَِضيلة  وُثبُوت  اتلميي  َهَذا  فِقيَام 

الرفيعة.  رجة  ادلَّ َهِذهِ  َعن  بِِهم  َيْهبُط  بالنَِّساء  الرَِّجال  فتشبُّه  وعقًل. 

اتلميي«.)1)  ُيبْطل  بالرَِّجال  النَِّساء  وتََشبُّه 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »إن اهلل ُسبَْحانَه وتعال َخلَق  وَيُقول الشَّ

كوَر واإلناَث وَجَعل للكٍّ منهَما َمِزيًَّة؛ الرَِّجاُل يتلفون عن النَِّساء  اذلُّ

ين وغري َذلِك، والنَِّساء َكَذلِك يتلْفن  َقة واخلُلُق والقوة وادلِّ
ْ
ِف اخِلل

َيْعَل  أْن  و 
َ
أ النَِّساء  ِمثْل  الرَِّجال  َيْعل  أْن  َحاَول  َفَمن  الرَِّجال،  عن 

نَّ اهلل ُسبَْحانَه 
َ
النَِّساء ِمثْل الرَِّجال َفَقْد حادَّ اهلل ِف قََدرِه وَشِْعه؛ أِل

ع«.)2)  ُ ِحْكمة ِفيَما َخلَق وَشَّ
َ

وتعال هل

اِهَرة الَقِبيَحة الَِّت فََشت ِف بلد الُمْسِلِمَي ايلَْوم قَد  إنَّ َهِذهِ الظَّ

ها َما َسبَق  ة َعَواِمل، وِمن أهمِّ حوظ عدَّ
ْ
َساَهَم ِف انْتَِشارها بَِشلك َمل

م، 
َّ

العل الَعِزيز  من  نَام 
َ
األ َبْعض  َخوْف  َعَدم  وهو   

َ
ل

َ
أ ْه؛ 

َ
إِيل اإلشارة 

ايلَْوم  الُمْسِلِمَي  قَد جرَّ َعَ  قتَّال  وكَذلِك هناك داٌء عضال ومرض 

َهِذهِ  وِز  لرُِبُ دَّت 
َ
أ الَِّت  ْسبَاب 

َ
األ أهمِّ  ِمن  يًْضا 

َ
أ يُعترب  َحيُْث  الَوَبال؛ 

)1) هبجة قلوب األبرار )ص146(.

الِِحيَن )371/6(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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َجانِب؛ 
َ
األ بالرَِّجال  النَِّساء  اْخِتلُط  وهو   

َ
ل

َ
أ الُمنَْحِرفة؛  اِهَرة  الظَّ

نَْفي  الصِّ َحِد 
َ
أ »اختلُط   : َتيِْميَّة  اْبُن  اإلِْسَلم  َشيُْخ  َيُقول 

لة  بَمزْنِ َكن  بالنَِّساء  اختلطوا  إَِذا  فالرَِّجال  الِفتْنَة؛  َسبَُب  باآلخر 
واحلََطب«.)1) الَّار  اختلط 

ر  َضَ َتْعرف  أْن  أرْدَت  »وإَِذا   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

 الختلط 
َ

التََّشبُِّه اتلَّامِّ، وَعَدم اعتبار املنازل، فانظر ِف َهَذا العص إِل

ْخَلق 
َ
ينِيَُّة، والُمُروَءة اإِلنَْسانية، واأل ُة ادلِّ ي َذَهبَت معه الَغرْيَ ِ

َّ
الساقط اذل

احلَِميدة، وَحلَّ َمِلَّه ضدَّ َذلِك ِمن لكِّ ُخلٍُق رَِذيٍل«.)2) 

فَاِضُل — قَد َساَهَم ِف انْتَِشار َهِذهِ الَمْعِصية الرَّديَّة 
َ
يُّها األ

َ
وكَذلِك — أ

ِجنَْدات َغْربِية 
َ
َما ُتْعَرف َبْي الَّاس باجلَْمِعيَّات احلُُقوِقيَّة، والَِّت لََها أ

َعبه َبْعض وََسائِل اإلعلم 
ْ
ي تَل ِ

َّ
ْور اذل يًْضا ادلَّ

َ
َاديَّة ُدوَن أْن نَنىْس أ

ْ
إِحل

نون  يُهوِّ يًعا  َجِ ِء 
َ

َهُؤل نرى  َحيُْث  والَمْرِئية؛  والَمْسُموعة  الَمْكتُوبة 

فَاِضُل 
َ
يُّها األ

َ
وُيَزيِّنون َهَذا األمَر اخلطرَي والرشَّ الُمْستَطرَي، ولألسف — أ

ِء، بَْل 
َ

ِء َبْعُض ضعاِف الُُّفوس، وَعِملوا بَِما يَُزيِّنُه َهُؤل
َ

— َفَقد تَأثََّر بَهُؤل

)1) الستقامة )361/1(.

)2) هبجة قلوب األبرار )ص147(.
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َدوات معيَّنة تَُساِهم 
َ
ى بِِهم األمُر َحتَّ صاروا ُهم َكَذلِك وََسائِل وأ َتَعدَّ

ِميم والَعَمل اللَّئِيم!  يًْضا ِف ترويج َهَذا الفعل اذلَّ
َ
أ

اِهرة الوَِخيمة  مه أن َعواقِب َهِذهِ الظَّ
ْ
يًعا ِعل ا يَنْبَِغ َعلَيْنَا َجِ فممَّ

ى َخَطُرها  فْراد بَْل يَتَعدَّ
َ
ْضارها اجلسيمة لَيَْس قاًصا َفَقْط َعَ األ

َ
وأ

ُظُهور  ِمن  ايلَْوم  ِعيَانًا  نََراه  َما  َذلِك  وِمن  الُمْجتَمعاِت،   
َ

إِل وَشُّها 

»فتََشبُّه   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول  والُمنْكرات،  الَفَواحش 

اتلََّخنُِّث،  ْسبَاب 
َ
أ ِمن  َذلِك؛  ْو 

َ
ون واللِّبَاس  بالَكَلم  بالنَِّساء  الرَِّجال 

ي  ِ
َّ

اذل  ، بهنَّ ِف الختلط  بالنَِّساء  الُمتََشبِّه  وُسُقوط األْخلق، ورَْغبة 

بالعكس«.)1)  وكَذلِك  املحذور،  ِمنُْه  ُيَْش 

وُدَعٍة  هاٍت  مَّ
ُ
وأ آباٍء  ِمن   — األفاضل  ِحبَّة 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — يًعا  َجِ فَعلَيْنَا 

يِن ِمن  يًعا ِف وَْجه أعداِء ادلِّ ُمْصِلِحي أْن نتَعاَون وَنتََكتَف ونِقُف َجِ

اهرة الُمنَْحرفة  قُون لَِهِذهِ الظَّ ين يَُسوِّ ِ
َّ

ار والُمنَافِِقي والُمْفِسِديَن اذل الُكفَّ

ْضارها وَبيَان 
َ
ْجل إِفْساد َشبَاب الُمْسِلِمَي، وَذلِك باتلَّْحِذير ِمن أ

َ
ِمن أ

ق وُيَزيِّن وَيْدعو لََها، َجاَء ِف َفتَاَوى  أْخَطارها، وَكْشف َحِقيَقة َمن يَُسوِّ

ُعودية، َحرََسها اهلل: »تََشبُّه الرَِّجال  ائَمة بالَمْملَكة العربية السُّ اللَّْجنة ادلَّ

)1) هبجة قلوب األبرار )ص146(
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بالنَِّساء حرام، وكَذلِك تََشبُّه النَِّساء بالرَِّجال، والواجب َعَ َمن َرأى 

»َمن   : ِلَقْوهل  الْسِتَطاَعة؛  َحَسب  تغيرُيه  َذلِك  َشيْئًا من 

ْم 
َ
ل إِْن 

َ
ف بِلَِسانِِه، 

َ
ف يَْسَتِطْع  ْم 

َ
ل إِْن 

َ
ف بَِيِدهِ،  ُيَغّيِْرهُ 

ْ
ل
َ
ف ًرا 

َ
ُمْنك ِمْنُكْم  ى 

َ
َرأ

يَمان«.)1)«)2) ِ
ْ

ْضَعُف اإل
َ
أ َوَذلَِك  بِِه، 

ْ
بَِقل

َ
ف يَْسَتِطْع 

ْو َرِعيَّتهم، 
َ

وَعَ ُولة أمر الُمْسِلِمَي أْن َيُقوُموا بَما َيِب َعلَيْهم ن

الَوَبال،  َهَذا  انْتَِشار  َتْمنع ِمن  الَِّت  ْسبَاب 
َ
َيبْذلوا لكَّ األ أْن  َذلِك  وِمن 

أنُفِسهم  َعن  وَسيَْسأهلم  الُمتَعال  الَكِبري  َمام 
َ
أ أنَّهم سيَِقفون  َْعلموا  ويلْ

ْعَمال، فَعن َعبْد اهلل بِْن عمر 
َ
يًعا ِمن أ وَعن َرِعيَّتهم وَما َكن ِمنُْهم َجِ

ُكْم 
ُّ
َوُك َراٍع،  ُكْم 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:    اليب  أنَّ   —    —

ى الّنَاِس َراٍع َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن 
َ
ِذي َعل

َّ
ِميُر ال

َ ْ
األ

َ
َمْسؤوٌل َعْن رَِعّيَتِِه؛ ف

(3( .» رَِعّيَتِِه—

احلَافِظ  ُهَو  ايِع،  الرَّ الُعلََماء:  »قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

ْت َنَظره، فَِفيه أنَّ لكَّ 
َ

م َصَلَح َما قَاَم َعلَيْه وَما ُهَو ت زَتِ
ْ
الُمْؤَتَمن الُمل

. 1) َرَواه مسلم )49( من حديث أبي سعيد الخدري(

)2) فتاوى اللجنة الدائمة )94/24(.

)3) َرَواه الُبَخاِري )853( ومسلم )1829( واللفظ له.
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ٌء َفُهَو ُمَطالَب بالَعْدل ِفيه، والِقيَام بَمَصاحِلِه  ْت َنَظره َشْ
َ

َمن َكن ت
ِديِنه وُدنْياه وُمتََعلِّقاتِه«.)1) ِف 

ُمه أنَّ ِديَن ربِّ الَعالَِمَي ُهَو الَمرْجع الوَِحيد 
ْ
ا يَنْبَِغ َكَذلِك ِعل وممَّ

ق بَِها بي اجِلنَْسي َولَيَْس الَمَردُّ ِف َذلِك  وابط الَِّت يُفرَّ ِف َمْعرفة الضَّ

 : الُمْفِسِديَن، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة 
َ

 إِل
َ

ْهَواء َول
َ
 األ

َ
إِل

ابِط ِف نَِهيه عن تََشبُّه الرَِّجال بالنَِّساء وَعن تََشبُّه  »وِمن هنا يَظهر الضَّ

َما  جُمَرَّد   
َ

إِل راجًعا  ُهَو  لَيَْس  َذلِك  ِف  األصل  وأنَّ  بالرَِّجال،  النَِّساء 

يتاره الرَِّجال والنَِّساء ويَْشتهونه وَيْعتَاُدونه، فإنَّه لَو َكن َكَذلِك لَكن 

َس والوَْجَه 
ْ
أ ي الرَّ بَس الرَِّجال اخلُُمر الَِّت تُغطِّ

ْ
إَِذا اْصَطلََح قَْوٌم َعَ أن يَل

ِمن  َيْظهر   
َ

ل َحتَّ  الرُُّءوس  فوق  ِمن  تُْسَدل  الَِّت  واجلََلبِيب  والُعنُق 

الُمْختَصة  قِْبيََة 
َ
واأل العمائم  النَِّساء  تَلبس  وأْن  الَعيْنان،   

َّ
إِل بِِسها 

َ
ل

ونو َذلِك؛ كن َهَذا سائغا، َوَهَذا خلف الَِّص واإلجاع«.)2) 

َيْمتَثَل َتَعايلم ِديِنه الَكِريم وَيْتَنَب ُمشاَبَهَة  ا َعَ الرَُّجل أن  وذِلَ

َخصائِِص  ِمن  ُهَو  َما  لكِّ  عن  البتعاد  َكَذلِك  النَِّساء  وَعَ  ة، 
َ
الَمْرأ

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )213/12(. )1) الشَّ

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )146/22(.
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يْخ ابْن بَاز : »َيِب َعَ الرَُّجل أْن يَبْتعد عن  الرَِّجال، َيُقول الشَّ

ة أْن تَبْتعَد 
َ
ُب َعَ الَمْرأ ِْو َذلِك، وَيِ

َ
ة ِف ِزيِّها وبِلَاسها ون

َ
ُمَشابهة الَمْرأ

و نو َذلِك«.)1) 
َ
و َمْشيه أ

َ
و َكلِمه أ

َ
َعن ُمشابَهة الرَُّجل ِف ِزيِّه، أ

وُدعة  اإلحلَاِد  ْهُل 
َ
أ يَْرفعه  بَما  أبًدا  َتْغتَّ   

َّ
ل

َ
أ يًْضا 

َ
أ الُمْسلمة  وَعَ 

 لكِّ ما ُهَو قَبيح وُمِشٍي، 
َ

الَفساِد ِمن ِشعاراٍت ُمزيََّفة يَْدعون ِفيَها إِل

ِمن  ِء 
َ

بَهُؤل اْغتَّ  بَِمن  َتتَأثََّر   
َّ

ل
َ
وأ اجِلنَسي،  تََشبُّه  َجواُز  َذلِك  وِمن 

رَُسول  لََعنَُهنَّ  وقد  َذِميٌم  َهَذا  فعلهنَّ  نَّ 
َ
أِل بالرَِّجال؛  فتََشبَّهَن  النَِّساء 

  فَعْن عئشة  والتسليم،  َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه  الَعِليم  الَعِزيز 

النَِّساء«.)2)  من  َة 
َ
الرَُّجل   اهلل  َرُسول  َعَن 

َ
»ل قالت: 

لَة، وهو  َيُقول الُمنَاوِي : »»الرَُّجلََة من النَِّساء« أِي الُمَتَجِّ

و َرفْع 
َ
و َمْشِيهم أ

َ
اء وََضمِّ اجِليِم، الَِّت تَتََشبَّه بالرَِّجال ِف ِزيِّهم أ بَفتْح الرَّ

و غري َذلِك«.)3)
َ
َصْوتهم أ

بِِدينِنا  َيَْعلَنا  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ أسأُل  واهلَل 

)1) فتاوى نور َعَلى الدرب )105/21(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه َأُبو َداُوَد )4098( وَصحَّ

)3) َفْيض الَقِدير )269/5(.
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كَي، وبُِسنَّة نبيِّنا الَكِريِم ِمن الُمتَِّبِعي، وأْن َيْفظ  القويِم ِمن الُمتََمسِّ

ار،  الُفجَّ وَكيْد  ْشار 
َ
األ ِمن شِّ  ْمصار 

َ
واأل قْطار 

َ
األ ِف لكِّ  الُمْسِلِمَي 

اجلبَّار. والَعِزيز  َذلِك،  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

الَِّت  الُقُربات  وأفضِل  الطاعِت  وأرفِع  العبادات  أجلِّ  ِمن  إنَّ 

صلة  ُخْطبة  ِه  الربيَّات  ربِّ   
َ

إِل الَمَساجد  ئِمة 
َ
أ َبْعض  بَِها  َيتَقرَّب 

ثَِمينة  وفُرْصة  عظيمة  مناَسبة  فِه  َخَوات، 
َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ اجلمعة، 

امِحي:  رْحُم الرَّ
َ
اَرين، َيُقول أ لُْصِح وتذكرِي الُمَصلَِّي بَما َينْفعهم ِف ادلَّ

ِمَن  إِنَِّن  َوقَاَل  َصٰلِٗحا  وََعِمَل   ِ ٱللَّ إَِل  َدَعٓ  ن  ّمِمَّ قَۡوٗل  ۡحَسُن 
َ
أ ﴿َوَمۡن 

]فصلت:33[. ٱلُۡمۡسلِِمنَي﴾ 

الِف  بَِمعن  اْسِتفهاٌم  »َهَذا   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

ْن  ؛ أْي: كلًما وطريقًة وحالة »ممَّ
ً

ْحسُن قول
َ
أ  أحَد 

َ
ر؛ أْي: ل الُمتََقرِّ

 اهلل« بتَْعليم اجلَاهلي، ووَْعِظ الَغافِلي والُمْعرِضي، وجُماَدلَة 
َ

َدَع إِل

ِرَسالة َتْذكرٍي ِإَل ُخَطباء امَلَساجد
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ْسينها 
َ

ْمر بِعبَادة اهلل جبَِميع أنواِعها، واحلثِّ َعلَيْها، وت
َ
الُمبِْطلي، باأل

ا َنَه اهلل َعنْه، وَتْقِبيِحه بكلِّ طريٍق يُوِجُب  ْمَكَن، والزَّْجِر عمَّ
َ
َمهَما أ

تَْرَكه. 

ِْسيِنه، 
َ

وت اإلِْسَلم  ِديِن  ْصل 
َ
أ  

َ
إِل ْعوة  ادلَّ َهِذهِ  ِمن  خصوًصا 

الُكْفر  ِمن  ه  يَُضادُّ ا  عمَّ ْهِ 
والَّ أحسُن،  ِه  بالَِّت  ْعدائه 

َ
أ وجُمَاَدلِة 

الُمنَْكر. َعن  ْهِ 
والَّ بالَمْعُروف،  ْمِر 

َ
واأل ْك،  والرشِّ

ر تَفاصيل نَِعمه، وََسَعِة 
ْ
 ِعباِده، بِذك

َ
ْبيبه إِل

َ
 اهلل، ت

َ
ْعوة إِل وِمن ادلَّ

وْصاِف َكَماهِل، وُنُعوت َجلهل. 
َ
ر أ

ْ
جوده، وَكَمال رمَْحته، وِذك

ِمن  والَهْدي  الْعِلم  اقِْتباس  ِف  ْغيُب  التَّ اهلل،   
َ

إِل ْعوة  ادلَّ وِمن 

ْه، 
َ

ل إِيل ِكتَاب اهلل، وُسنَّة رَُسوهل، واحلثِّ َعَ َذلِك، بُِكلِّ طريق ُموصِّ

ق، 
ْ
اخلَل ُعُموم   

َ
إِل واإلْحَسان  ْخَلِق، 

َ
األ َمَكِرم  َعَ  احلثُّ  َذلِك  وِمن 

الوادَليْن. وبِرِّ  رْحام، 
َ
األ بِِصلَة  ْمر 

َ
واأل باإلْحَسان،  الُمِسء  وُمقابَلة 

والَعَوارِض  الَمَواِسم  ْوقات 
َ
أ ِف  الَّاس  ِلُعُموم  الوَْعظ  َذلِك،  وِمن 

فَْراُده 
َ
 َتنَْحص أ

َ
ا ل  غري َذلِك ممَّ

َ
والَمَصائب بَِما يُناِسب َذلِك احلَاَل، إِل

. يع الرشِّ  اخلرَْي لكِّه، والَتِْهيب ْمن َجِ
َ

ْعوة إِل ا تَْشَملُه ادلَّ ِممَّ
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اهلل،   
َ

إِل َق 
ْ
اخلَل َدْعوتِه  َمع  أْي:  َصاحِلًا«  »وََعِمَل  تعال:  قَال  ثم 

ي يُريِض ربه.  ِ
َّ

الح اذل ْمر اهلل بالَعَمل الصَّ
َ
 اْمِتثَال أ

َ
بَاَدر ُهَو بنَْفسه إِل

ْمره، السالكي ِف طريقه، 
َ
»َوقَاَل إِنَّيِن ِمَن الُمْسِلِمَي« أْي: الُمنَْقادين أل

ْنُفِسهم 
َ
أ ين َعِملوا َعَ تَْكِميل  ِ

َّ
يقي، اذل دِّ َتَماُمها للصِّ وَهِذه الَمْرتبة 

الرُُّسل«.)1) ِمن  ة  اتلامَّ الِوَراثة  لَُهم  وَحَصلت  وتَْكميل غريهم، 

فَاِضُل — ُهَو َما يراه ويَسمعه من 
َ
يُّها األ

َ
ي ُيِزن املؤمَن — أ ِ

َّ
لكنَّ اذل

الِعبادة  بَهِذهِ  ِقيامهم  عند  اخلطباِء  َبْعُض  ِفيَها  َيَقع  الَِّت  املخالََفات 

الُمْستعان. واهلل  الَّبيلة،  والَمهامِّ  اجلَِليلة 

قَد  والَِّت  ِمنْها،  ْمثلْة 
َ
أ  

َ
إِل الُعجالة  َهِذهِ  ِف  ِشرَي 

ُ
أ أْن  ْحببُت 

َ
أ ا  ذِلَ

ها، َوَهَذا لكُّه ِمن باب الُّصح وابليان واتلَّْذِكري إلِْخَواننا  ُتْعتَرب ِمن أهمِّ

ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول  للُمَصلَِّي،  ْسوة 
ُ
وأ قُْدوة  ُهم  ين  ِ

َّ
اذل اخلُطباء 

بِِه  ون  َتمُّ
ْ
يَأ ِلَكْونهم  للنَّاس  الُقْدوة  ُهَو  َكن  ا  لمَّ »واإِلَمام   :

اللفظ«.)2) َهَذا  َعلَيْه  ْطِلَق 
ُ
أ بَهْديِه  وَيْهتدون 

َي أْن ينفَع بَِها ُمَقيَِّدها وقاِرئَها وَمن تَِصلُه ِمن  امِحِ رَْحَم الرَّ
َ
فلََعلَّ أ

ْعِدي )ص749(. )1) تفسير السَّ

)2) َفْتح الَقِدير )137/1(.
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َخَوات:
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
الُمْسِلِمَي، فِمن أهمِّ َهِذهِ الُمخالََفات، أ

ة دوَن  الِمنرْب بَعد ُدخوهِل مباَشَ — أنَّ ِمن اخلطباء َمن َيلس َعَ 

نَاِم 
َ
َلَم فيَْتُك باتلَّايل َما َكن َيْفعله خرُي األ أْن يُلِق َعَ الُمَصلَِّي السَّ

اليب  نَّ 
َ
أ َعنْه    جابٍر  فَعن  والسلم،  َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه 

َم«.)1) 
َّ
َسل ِمْنَبَر 

ْ
ال َصِعَد  إَِذا  ان 

َ
»ك  :

وِعيَّة  َمرْشُ َعَ  يَُدلُّ  »واحلديُث   : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول 

يُؤَذَِّن  أْن  وَقبَْل  املنرب  يَْرَق  أْن  بعَد  الَّاس  َعَ  اخلطيب  ِمن  التَّْسليم 

ُن«.)2)  ُمَؤذِّ
ْ
ال

 َيْلو ِف الغالب 
َ

ي ل ِ
َّ

جع اذل — ومنهم َكَذلِك َمن َيبْدأ ُخْطبتَه بالسَّ

 َيْفهم 
َ

ر ِف اللكمات واستعمال العبارات الَِّت قَد ل ِمن اتلَّلكُّف واتلَّقعُّ

 قواميِس 
َ

نََّها تتاج إِل
َ
ة الَّاس؛ أل معناها طلبُة العلم، فضًل عن َعمَّ

يًْضا بفعله َهَذا عن 
َ
أ اللغِة وُكتُب َغِريِب األلفاِظ َحتَّ تُفهم، بعيًدا 

َلة وأزىك التسليم، َيُقول اإِلَمام  َهْدي نبيِّنا الَكِريم َعلَيْه أفضل الصَّ

ا   افتتحها حبمد اهلل، وأمَّ
َّ

 َيْطب ُخطبة إِل
َ

اْبُن الَقيِّم : »وَكن ل

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )1) َرَواه ابن ماجة )1109(، وَحسَّ

)2) َنْيُل اأَلْوَطاِر )321/3(.
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نَُّه يَفتتح خطبَة الستسقاء بالستغفاِر وخطبَة 
َ
قوُل َكِثرٍي ِمن الفقهاء أ

  اليب  عن  ُسنٌَّة  ِفيِه  معهم  فَلَيَْس  باتلَّْكِبرِي،  العيدين 

هلل،  باحلمد  اخلطب  يع  َجِ افتتاح  وهو  خلفَه؛  تقتيض  وُسنَّتُه  ابلتَّة، 
َحُد الوجوه اثللثة ألْصَحاب أمحد، وهو اختيار شيخنا«.)1)

َ
وهو أ

يَاسيَّة  يًْضا َمن َيْعل خطبتَه رَسًْدا ألحداِث األسبوع السِّ
َ
— ومنهم أ

و األعياد الوطنية الَِّت ِه ِف حقيقتها لَيْست 
َ
و املناسبات اثلقافية، أ

َ
أ

َما بِْدِعية، ويتك َهَذا اخلطيُب َما يتاجه الَّاس ِمن تعلُّم  شعية وإنَّ

َعَ  واحلثُّ  الَعالَِمَي،  ربِّ  توحيد  ترسيُخ  َذلِك  ِمن  وأهمُّ  ين  ادلِّ أموِر 

اتلمسك بُسنَّة خرِي الُمرَْسِلي، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »وَكن 
يُعلِّم أصحابَه ِف ُخطبِته قواعَد اإلِْسَلم وشائعه —«.)2)

ربِّ  ورَُسوُل  الُمرَْسِلي  إمام  َعلَيْه  َكن  َما  َهَذا  بفعله  فيخاِلف 

  َكنت ُخطبتُه« : الَعالَِمَي، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم

وُكتُبه  باهلل وملئكته  اإِليَمان  من  اإِليَمان  ُصول 
ُ
أل تقريٌر  ِه  إنََّما 

ر اجلنَّة والَّار وَما أعدَّ اهلل ألويلائه وأهِل َطاَعته 
ْ
ورُُسله وِلقائِه وِذك

)1) زاد المعاد )186/1(.

)2) زاد المعاد )427/1(.
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إِيَمانا  خطبته  ِمن  القلوَب  فيَْمأل  معصيته،  وأهِل  ألعدائه  أعدَّ  وَما 
وأيامه«.)1) اهلل  ومعرفة  وتوحيًدا 

َبْعض األحداِث   
َ

إِل اإِلَمام أحيانًا  َق  َيتََطرَّ أْن  ِمن  َيْمنَع   
َ

َوَهَذا ل

 اتلنبيه َعلَيْها ومعرفة 
َ

الَِّت قَد َتَقع خلل األسبوع وَيْتاج الَّاس إِل

يفعله رَُسوُل  الفعل مطلوٌب وقد َكن  َفَهَذا  ِمنَْها،  الصحيح والفاسد 

: »وَكن يطب ِف لك  الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الغيوِب،  ِم 
َّ

عل
املخاَطِبي ومصلحتُهم«.)2) تقتضيه حاجُة  بَما  وقت 

ر 
ْ
 يرفع صوتَه أثناء اخلطبة وخاصًة عند ِذك

َ
ومنهم َكَذلِك َمن ل

ما ِفيِه ترِهيب كَما َكن يفعل رَُسول الَعِزيز الرقيِب، فنَِجُده ِف خطبته 

ِف أسلوبه وإلقائه  فَْرقًا  أنَّ هناك  نَْشعر  فََل  يقرأ كتابًا لفسه،  كأنَّه 

ان 
َ
َبْي التغيب والتِهيب، فعن جابر بِْن َعبْد اهلل —  — قال: »ك

َصْوتُُه،   
َ

َوَعل َعْيَناهُ،  اْحَمّرَْت  َخَطَب  إَِذا    اهلل  َرُسول 
اُكْم«.)3)  نَُّه ُمْنِذُر َجيٍْش َيُقوُل َصّبََحُكْم َوَمّسَ

َ
أ
َ
َواْشَتّدَ َغَضُبُه َحّتَى ك

)1) زاد المعاد )423/1(.

)2) زاد المعاد )189/1(.

)3) َرَواه مسلم )867(.
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َيُقول الُمنَاوِي : »»إَِذا َخَطَب« أْي َوَعَظ »امْحَرَّْت َعيْنَاُه، 

وََعَل َصْوتُُه، َواْشتَدَّ َغَضبُُه« أْي صارت ِصَفتُه ِصَفَة الَغْضبَاِن، َوَهَذا 

نَُّه ُمنِْذُر َجيٍْش« أْي َكَمْن ُينِْذُر 
َ
شأن الُمنِذر املخوِّف؛ فذَللِك قَال »َكأ

َصبََّحُكْم  »َيُقول  َعلَيْهم  اإلاغرة  قصدوا  عظيم  جيش  ِمن  قوًما 

و املساء؛ أي كأنكم بِِه وقد 
َ
اُكْم« أْي أتاكم وقَت الصباح أ َوَمسَّ

ُ ِف خطبِته وإنذارِه بُقْرِب الِقيَاَمة حباِل َمن 
َ

أتاكم كَذلِك، َشبََّه َحاهل

ُينِْذر قَْوَمه ِعنَْد غفلتهم جبيٍش قريٍب ِمنُْهم بَقْصد اإلحاطة بهم َبْغتًَة، 

مرُّ عيناه ويشتدُّ غضبه َعَ تغافُِلهم، 
َ

فكَما أنَّ الُمنِْذر يرفُع صوتَه وت
 عند اإلنذار«.)1) فكذا حال اليب 

يًْضا َمن يُطيُل ِف خطبته إطالًة ُملًَّة تُؤثِّر َعَ الُمْستَِمِعي؛ 
َ
ومنهم أ

التِّعاُظ  وِه  اخلطبة؛  ِمن  ة  املرجوَّ الفائدة  ِْقيق 
َ

ت ِمن  تمنع  َحيُْث 

واتلأثري َعَ الُمَصلَِّي، َيُقول اإِلَمام اْبُن عبِد الربِّ : »أهُل العلم 

، ويَْستَِحبُّون ِمن  يَْكَرهون ِمن الَمَواعظ َما يُنِْس بعُضه بعًضا ِلُطوهِلِ

َذلِك َما َوقَف َعلَيْه السامع الَموْعوظ فاعتربه بعد حفظه هل، وَذلِك ل 

)1) التيسير بشرح الجامع الصغير )246/2(.
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 مع الِقلَّة«.)1) 
َّ

يَُكون إِل

أْن يُقصِّ اخلطبة؛  ْول 
َ
: »فاأل ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

نَّ ِف تقصري اخلطبة فائدتي:
َ
أِل

 ِسيََّما 
َ

نَّ اخلطبة إَِذا طالت ل
َ
ُل للمستمعي؛ أِل

َ
 َيْصل الَمل

َّ
ل

َ
1- أ

 يبعث الِهَمم 
َ

 يرِّك القلوب، َول
َ

قيها إلقاًء عبًرا ل
ْ
إْن َكن اخلطيب يُل

فإن الَّاس َيَملُّون وَيتَْعبون.

إَِذا طالت  َها 
نَّ
َ
ْحَفُظ للسامع؛ أل

َ
2- أنَّ َذلِك أوىع للسامع؛ أْي أ

ْمَكَن وعيُها وِحْفُظها«.)2) 
َ
أ قَُصَت  وإَِذا  ا، 

َ
هل أوَّ أضاَع آخُرها 

الَّة َعَ عدم فِْقه اخلطيب، وقِلَّة علمه،  َوَهَذا الفعل ِمن القرائن ادلَّ

ار بِْن يَارِس —  — سمعُت رَُسول اهلل  يقول:  فعن عمَّ

ة 
َ

ل وا الّصَ
ُ
ِطيل

َ
أ
َ
ةِ الرَُّجِل َوقَِصَر ُخْطَبتِِه َمئِّنٌَة ِمْن فِْقِهِه، ف

َ
»إِّنَ ُطوَل َصل

ُخْطَبَة«.)3) 
ْ
ُصُروا ال

ْ
َواق

)1) الستذكار )364/2(.

ْرح الممتع )65/5(. )2) الشَّ

)3) َرَواه مسلم )869(.
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َيُقول الُمنَاوِي : »»إِنَّ ُطوَل َصَلِة الرَُّجِل َوقَِصَ ُخْطبَِتِه«، 

 قَِصِ خطبته »َمئِنٌَّة«، َمِفْعلٌَة، 
َ

بضمِّ اخلاء، أْي ُطوَل صلته بالنسبة إِل

بَِها  يتحقق  علمة  أْي  فِْقِهِه«  »ِمن  املشددة  املكسورة  أنَّ  ِمن  بُنِيَْت 

األئمة  يُّها 
َ
أ ِطيلُوا« 

َ
»فَأ فقيٌه،  إِنَُّه  القائل  لقول  مَكن  وحقيقتها  فِْقُهُه، 

َلة  نَّ الصَّ
َ
أِل ُْطبََة«؛ 

ْ
وا اخل َلَة« أْي صلَة اجلمعِة »َواقُْصُ اخلطباء »الصَّ

َعلَيْها«.)1) فرع  واخلطبة  ات  باذلَّ أفضُل مقصوٍد 

ْخيَار — ِمن َهْدي وُسنَّة رَُسول الَعِزيز 
َ
ِحبَّة األ

َ
يُّها األ

َ
فأيَن فِْعله َهَذا — أ

ا قَِص اخلطبة فُسنَّة  : »أمَّ الغفار؟! َيُقول اإِلَمام اْبُن عبِد الربِّ 
مر بَذلِك ويفعله«.)2)

ْ
َمْسنُونة َكن رَُسول اهلل  يَأ

وَملَِل  تنفري  ِف  يتسبب   
َ

ل َحتَّ  قصًدا  خطبته  يعل  أْن  فَعلَيْه 

بن  جابر  فعن  والُمرَْسِلي،  نِْبيَاء 
َ
األ سيِِّد  بَهْدي  وَيْقتَدي  الُمَصلَِّي 

 ، اهلل  َرُسول  مع  ِي 
ّ
َصل

ُ
أ »كنُت  قال:    َسُمَرَة 

ْصًدا«.)3) 
َ
ق وَُخْطَبُتُه  ْصًدا، 

َ
ق تُُه 

َ
َصل انْت 

َ
ك

َ
ف

)1) التيسير بشرح الجامع الصغير )322/1(.

)2) الستذكار )363/2(.

)3) َرَواه مسلم )866(.
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َيُقول العظيم آبادي : »القصُد ِف الشء ُهَو القتصاُد ِفيِه 

 
َّ

وتَْرك اتلطويل، وإنََّما َكنت َصَلته  وُخْطبتُه َكَذلِك ِلَل

 خلف ِف 
َ

ِفيِه مرشوعية إقصار اخلطبة، َول َيَملَّ الَّاس، واحلديث 
َذلِك واْختُِلَف ِف أقلِّ َما ُيِْزئ َعَ أقواٍل مبسوطة ِف كتب الفقه«.)1)

ط،  اتلوسُّ معناه  »والقصد   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

 (2(.» ُمِملٌّ َتثِْقيٌل   
َ

َول ُمِلٌّ  تفيف  ِفيِه  لَيَْس  ي  ِ
َّ

اذل

 اإلطالة فََل بأَس 
َ

لكْن يَنْبَِغ أْن َنْعلم أنَّ احلاَجَة إَِذا َدَعت إِل

ي َكن ِمن  ِ
َّ

اذل َوَهَذا  ة َعَ املستمعي،  الَمَشقَّ بَذلِك، مع مراعة عدم 

َيْقُص  »وَكن   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الُمرَْسِلي،  َخرْي  َهْدي 

وَكنت خطبته  الَّاس،  أحيانًا حبسب حاجة  وُيِطيلُها  أحيانًا  خطبته 
الراتبة«.)3) من خطبته  أطول  العارضة 

احلاُل  تستديع  »وأحيانًا   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

 
َ

اتَلْطويَل، فإَِذا أطال اإِلنَْساُن أحيانًا لقتضاء احلال َذلِك، فإنَّ َهَذا ل

)1) عون المعبود )316/3(.

الِِحيَن )231/2(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)3) زاد المعاد )427/1(.
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نسيب«.)1)  أمر  والقص  الطول  نَّ 
َ
أِل وَذلِك  فقيًها؛  كونه  عن  ُيْرجه 

أنَّ  الُمْسِلِمَي  وتذكري  لإلمامة    اهلل  ك 
َّ

ول َمن  يَا  فاْعلَْم 

َهَذا األمر لَيَْس َفَقْط ِمن قبيل الترشيف، وإنََّما هو َكَذلِك تكليف، 

وستُْسأل َعنْه يَْوم الِقيَاَمة، َفَعْن َعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر — — أن اليب 

رَِعّيَتِِه؛  َعْن  َمْسؤوٌل  ُكْم 
ُّ
َوُك َراٍع  ُكْم 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:   

 (2(» ى الّنَاس َراٍع َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن رَِعّيَتِِه —
َ
ِذي َعل

َّ
ِميُر ال

َ ْ
األ

َ
ف

احلَافِظ  ُهَو  الرايع،  الُعلََماء:  »قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

ْت َنَظره، فَِفيه أنَّ لكَّ 
َ

م َصَلَح َما قَاَم َعلَيْه وَما ُهَو ت زَتِ
ْ
الُمْؤَتَمن الُمل

ٌء َفُهَو ُمَطالَب بالَعْدل ِفيه، والِقيَام بَمَصاحِلِه  ْت َنَظره َشْ
َ

َمن َكن ت
ِديِنه وُدنْياه وُمتََعلِّقاتِه«.)3) ِف 

فحافِْظ َعَ َهِذهِ العمة العظيمة والِمنْحة الَكِريمة، وَذلِك بشكر 

الَكِريم الرَّمْحَن، ُثمَّ أْن تَُكون خطبتك َعَ َهْدي رَُسول الَعِزيز املنَّاِن، 

وإيَّاَك أْن جتعلها فقط من قبيل الوظائف ادلنيوية، فتُْصِبح ِعنْدك ِمن 

ْرح الممتع )65/5(. )1) الشَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )213/12(. )3) الشَّ
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 ِمن العبادات، فََل تَْشعر بالذلة اإِليَمانية عند القيام 
َ

قَِبيل العادات، ل

َفَهَذا  تصح؛   
َ

ل أحاديث  ِفيَها  تنقل  أْن  ِمن  احلََذِر  أشدَّ  واْحَذْر  بها، 

ِمن الكذب َعَ خري الُمرَْسِلي، وقد تَتَسبَُّب بِفْعلك َهَذا ِف إضلل 

املصائب  »ِمن   : َايِن 
ْ

بل
َ
األ يْخ  الشَّ َيُقول  الُمَصلَِّي،  من  الَكِثري 

الُعظىم الَِّت نََزلَت بالُمْسِلِمَي منذ العصور األول انْتَِشاُر األحاديث 

 أستثين أحًدا منهم، ولو َكنوا ُعلََماءهم، 
َ

الضعيفة واملوضوعة بينهم، ل

مْحَد، 
َ
وأ اده؛ كبُلَخارِي،  وُنقَّ احلديث  ة  أئمَّ ِمن  ِمنُْهم  اهلل  َمن شاء   

َّ
إِل

ازِي، وغريهم. يِب حاتِم الرَّ
َ
وابْن ُمِعي، وأ

األمور  ِمن  ُهَو  ما  ِمنَْها  َكِثرية؛  مفاسد   
َ

إِل انْتَِشارها  أدَّى  وقد 

الترشيعية«.)1)  األمور  ِمن  ُهَو  ما  وِمنَْها  الَغيِْبيَّة،  العتقادية 

انْترََشَت  قَد  الَِّت  املخالفات  َبْعض   — الِكَرام  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — فَهِذه 

الَعَمل  َعَ  تَْرُكها واحِلْرص  فَعلَيْهم  الُمْسِلِمَي،  ِمن خطباء  َكِثري  بي 

بإذن  وللُمَصلَِّي  أرادوا اخلري والفلح هلم  إَِذا  الُمرَْسِلي  بَهْدي خري 

الَعالَِمَي. رب 

)1) السلسلة الضعيفة )47/1(.
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ة مساجد  يَا أْن يوفِّق أئمَّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

الُمْسِلِمَي للكِّ ما ِفيِه خري هلم وللمأمومي، وأْن يعلهم هداة ُمهتدين، 

َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  اعي،  ادلَّ املتَِّبعي  ِمَن  الُمرَْسِلي  ولَِهْدِي خري 

َي. امِحِ وأرحم الرَّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ





����� ���





ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْسبَاب ارتكاب الَمَعاِص 
َ
إنَّ قِلَّة اخلَوْف ِمن علَّم الغيوب من أ

ة  ِصحَّ َعَلمُة  »اخلَوْف   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  نُوب،  واذلُّ
منه«.)1) اإِليَمان  ِل  ترحُّ علمُة  القلب  من  له  وتَرَحُّ اإِليَمان، 

 — الِكَرام  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — نَام 

َ
األ قلوب  ِف  اخلَوْف  وجود  بَقْدر  نَّه 

َ
أِل

»القلب   : الُمنَاوِي  َيُقول  العَّلم،  للعزيز  تعظيمهم  يَُكون 

عن  يعها  َجِ األعضاء  ْحَجَمت 
َ
أ  — اهلل  ِمن  أْي   — اخلَوْف  من  امتأل  إَِذا 

ارتكاب الَمَعاِص، وبَقْدر قِلَّة اخلَوْف يَُكون اهلجوم َعَ الَمَعاِص، 

الِكِيَن )515/1(. )1) َمَداِرُج السَّ

! داُء الِغشِّ
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قاء«.)1) ا واْستَْولَت الَغْفلَة َكن َذلِك ِمن علمِة الشَّ فإَِذا قلَّ اخلَوْف ِجدًّ

ِميمة الَِّت نراها — ولألسف —  ْفَعال اذلَّ
َ
يِّئَة واأل وإنَّ ِمن املظاهر السَّ

قَد انْترََشَت وفََشت ايلَْوم بي َكِثري ِمَن الُمْسِلِمَي بَِسبَب قِلَّة اخلَوْف 

«. َيُقول الُمنَاوِي : »الِغشُّ َما ُيلَُط  من رب الَعالَِمَي: »الِغشُّ

ِمن الرديء باجليد«.)2) 

وخيانة  خديعة   : »والِغشُّ  : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

الِغشِّ فإنَّه  للثقة بي الَّاس، ولكُّ َكْسب ِمن  وضياٌع لألمانة وَفْقٌد 

بُعًدا من اهلل«.)3)   
َّ

إِل يَِزيُد صاحبَه   
َ

ل َكْسٌب خبيٌث حراٌم 

حت إنَّ َبْعض َمن يرتكب َهَذا الَعَمل الُمِشَي قَد لبَّس َعلَيْهم 

ِي 
َّ

اذل اذلكء  من  الفعل  َهَذا  أنَّ  يعتقدون  وَجَعلَهم  اللعي  إِبِْليُس 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »لكِن  يتميون بِِه عن اآلخرين، َيُقول الشَّ

إن  بَْل  األشياِء،  ْهَوَن 
َ
أ عندهم  الِغشَّ  أنَّ  جتد  ايلَْوم  الَّاس   

َ
إِل انظر 

والرشاء  ابليع  ِف  الشطارة  من  الِغشَّ  َيُعدُّ   — باهلل  والعياذ   — بعضهم 

)1) َفْيض الَقِدير )132/2(.

)2) التوقيف َعَلى مهمات التعاريف )ص538(.

)3) َمْجُموُع الَفَتاَوى )255/20(.
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اهلل  نسأل  وادلهاء  واذلكء  احلذق  باب  من  َهَذا  أنَّ  ويرى  والعقود، 

العافية«.)1) 

ِميم  ِْذير نبيِّنا الَكِريم من َهَذا الفعل اذلَّ
َ

فغفلوا بَِسبَب َذلِك ِمن ت

  نَّ رَُسول اهلل
َ
والعمل اللئيم، فعن أيب ُهَريَْرة  أ

يَْس ِمّنَا«.)2)
َ
ل
َ
َنا ف قَال: »َمْن َغّشَ

 
َ

َول بَهْديِنَا،  مهتديًا  لَيَْس  »أْي   : َعيَّاض  القايض  َيُقول 
الُمْؤِمِنَي«.)3) من  أخرجه  نَُّه 

َ
أ ل  بُسنَِّتنا،  ُمْستَنًّا 

ِثري : »وقوهل »فَلَيَْس ِمنَّا« أْي لَيَْس 
َ
وَيُقول اإِلَمام اْبُن األ

 َعَ ُسنَِّتنا«.)4)
َ

ْخَلقنا َول
َ
أ ِمن 

 : نَْعايِن ه، َيُقول الصَّ ْجَعوا َعَ تريمه وَذمِّ
َ
وأنَّ الُعلََماء قَد أ

»وهو — الِغُش — جُمَْمع َعَ تريمه شًع مذموٌم فاعلُه عقًل«.)))

الِِحيَن )495/1(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)2) َرَواه مسلم )101(.

)3) مشارق األنوار )383/1(.

)4) النَِّهاَيُة فِي َغِريِب اأَلَثِر )369/3(.

لَِم )29/3(. ))) ُسُبل السَّ
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 : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول  الَكبَائِر،  من  َكَذلِك  وأنَّه 
نُوب«.)1) اذلُّ َكبَائِر  من  »الِغشُّ 

الُمْسِلِمَي،  ايلَْوم َعَ ِصنْف ُمعيَّ من  َيُعْد قاًصا  لم  إنَّ الغشَّ 

ُهَو  الوحيد  هم  َهمُّ ين  ِ
َّ

اذل اتلجار  َبْعض  عند  بكرثة  موجوًدا  فناه 

من  »وَكِثرًيا   : اهليتيم  َيُقول  َكنت،  وَِسيلَة  بأيِّ  املال  تصيل 

َحَسنًا  ابلضاعة  أَعَ  يعل  وغريهم  َبَّابَِي 
ْ
َواحل ََهاِر  ابلْ ْهِل 

َ
َوأ ار  اتلُّجَّ

َج َوَينَْدِمَج  و َيِْلُط َبْعض الَقِبيح ِف احلسن َحتَّ يَُروَّ
َ
ْسَفلََها قَِبيًحا، أ

َ
َوأ

َعَ املشتي فيأخذ القبيَح ِمن َغرْي أْن يَْشعر بِِه ولو َشَعَر بِِه لَْم يأخذ 

 (2(.» ِغشِّ
ْ
ال ُصَور  ِمن  َذلِك  منه، وغري  َشيْئًا 

وخيمٌة  عواقبُه  ذنٍب  ِف  وَقُعوا  قَد  أنَّهم  ُجرًما  ِء 
َ

َهُؤل فيكِف 

 : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول   وهو الكذب، 
َ

ل
َ
أ وأضارُه جسيمٌة؛ 

َعلَيْه  العالَم  قيام   يمكن 
َ

َول العالَِم،  نظاِم  لفساِد  ٌن  »الكذب متضمِّ

 ِف َمَعادهم، بَْل ُهَو متضمٌن لفساد املعاش واملعاد، 
َ

 ِف معاشهم َول
َ

ل

تهم،  وعمَّ الَّاس  ة  خاصَّ عند  معلومٌة   ُ
َ

هل اللزمة  الكذب  ومفاسد 

)1) َمْجُموُع الَفَتاَوى )255/20(.

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص397(. )2) الزَّ
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؟! وفساد األعضاء لساٌن كذوٌب، وكم أزيلت  كيف وهو َمنشأ لك شٍّ

بالكذب ِمن ُدَول ومالك، وخربت بِِه من بلد، واستُِلبَْت بِِه ِمن نَِعٍم، 

َعت بِِه ِمن َمَعايش، وفََسَدت بِِه َمَصالح، وُغرَِست بِِه َعَداوات،  وَتَقطَّ

، وَذلَّ بِِه َعِزيز، وُهِتَكت بِِه َمُصونٌَة،  َعت بِِه َموَدَّات، واْفتََقر بِِه غينٌّ وُقطِّ

ِزيَل بِِه 
ُ
وُرِميَْت بِِه ُمَْصنٌَة، وَخلَت بِِه ُدوٌر وقُُصوٌر، وَعُمَرت بِِه ُقبُور، وأ

فِْسَد بِِه بْي اِلبِْن وأبيه، واغض بي 
ُ
نٌْس، واستُْجِلبَت بِِه وَْحَشٌة، وأ

ُ
أ

ا ُمبينًا، ورَدَّ الغينَّ الَعِزيز ِمسكينًا،  َحاَل الصديَق عدوًّ
َ
األخ وأخيه، وأ

 بأهل الكذب الكذبي َعَ اهلل، وَعَ رَُسوهل، 
َّ

وهل ملئت اجلحيم إِل
بي باحلق محيًَّة وعصبيًَّة جاهليًَّة«.)1) وَعَ دينه، وَعَ أويلائه، املكذِّ

جترَُّءوا  لَما  الرشعيَّة  الصوص  وتدبَّروا  الربيَّة  ربَّ  موا  عظَّ فلو 

َل  نيَّة، َيُقول الَهيْتَيِم : »ولو تَأمَّ َعَ ارتكاب َهِذهِ املعصية ادلَّ

َذلِك ِف  إثم  ِف  َما جاء  الَّاِس بابلاطل  اُش اخلائُن اآللُك أمواَل  َغشَّ
ْ
ال

بعضه«.)2)  و عن 
َ
أ َذلِك  انْزََجَر عن  لَُربََّما  نَّة  والسُّ القرآن 

 حرام، وأنَّه 
َ

نَام أنَّ ماهل
َ
ِي يدع ويُغشُّ األ

َّ
َْعلَْم َهَذا اتلاجُر اذل ويلْ

)1) مفتاح دار السعادة )74/2(.

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص400(. )2) الزَّ
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ر  وُيطهِّ م 
َّ

العل الَعِزيز   
َ

إِل ويرجع  َيتُْب  لم  إْن  شديد  بعقاب  ٌد  ُمتَوعَّ

  أن رَُسول اهلل  نفسه من َهِذهِ اآلثام، فعن جابر
ْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت«.)1)

َ
َجّنََة ل

ْ
 يَْدُخُل ال

َ
قال: »ل

ل 
ْ
ك

َ
أ أنَّ  »َهَذا وعيد شديد يفيد   : الُمنَاوِي اإِلَمام  َيُقول 

الَكبَائِر«.)2)  ِمن  بابلاطل  الَّاس  أموال 

ربِّ  تقوى  َعَ  عملهم  ِف  َيْرصوا  أْن  الُمْسِلِمَي  َّار 
ُ

جت فَعَل 

ْسبَاب جناحهم 
َ
نَّ َهَذا من أ

َ
الَعالَِمَي، ويبتعدوا عن لكِّ فعل ُمِشي؛ أِل

َي، َيُقول الَهيْتَيِم : »َعَ  امِحِ ارين بإْذن أرحم الرَّ وفلحهم ِف ادلَّ

خراه 
ُ
َمن أراد رضا اهلل ورَُسوهِل وسلمَة دينه ودنياه ومروءته وعرضه وأ

َك ابُليُوع الَمبنيَّة َعَ الغشِّ 
ْ
 يبيع َشيْئًا ِمن تِل

َّ
يِنه، وأل أْن يتحرى دِلِ

واخلديعة«.)3) 

الفعل  َهَذا  اْرتِكاُب  َيُعِد  لَم   — ْخيَار 
َ
األ ِحبَّة 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — ولألسف 

َحه الشيخ اأَلْلَبانِي  فِي صحيح الجامع  اَرمي فِي ُسنَنه )2776(، وصحَّ )1) َرَواه الدَّ

.)4519(

)2) َفْيض الَقِدير )17/5(.

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص399(. )3) الزَّ
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ِمنُْهم َمن يُغشُّ ِف   الصغار؛ فنى 
َ

إِل قاًصا َعَ الكبار، بَْل تعداهم 

الفلح،  وَمْسلك  الجاح  ُهَو طريق  َهَذا  أنَّ  ِمنُْهم  ظنًّا  المتحانات 

الرديَّة،  املعصيَة  بَهِذه  للقيام  يبتكر طرقًا عصية  بعُضهم  أصبح  بَْل 

وَيْعُظم ُحزن املؤمن عندَما يسمع أنَّ َبْعَض األبناء قَد يفعلون َذلِك 

بَاز  ابْن  يْخ  الشَّ َيُقول  األساتذة،  َبْعض  بمساعدة  أو  اآلباء  بُمبَاَركة 

املعاملت،  ِف  نَُّه مرم 
َ
أ ِف الختبارات، كما  ٌم  ُمرَّ »الِغشُّ   :

فَلَيَْس ألحد أْن يغش ِف الختبارات ِف أي مادة، وإَِذا ريض األستاذ 

املستعان«.)1)  واهلل  واخليانة،  اإلثم  ِف  شيكه  َفُهَو  بَذلِك 

ْمَر الُمْسِلِمَي — سواء َكنت وليته 
َ
ه ربُّ الَعالَِمَي أ

َّ
فَعَل لكِّ َمن ول

و وقوعه ِف َهَذا الَعَمل 
َ
و خاصة — أْن َيْذر أشدَّ احلذر من مباركته أ

َ
ة أ َعمَّ

ٌد بالعقاب الشديد يَْوم وقوفه بي الَعِزيز احلميد،  نَُّه متوعَّ
َ
الُمِشي؛ أل

  قال: سمعُت رَُسول اهلل  فعن َمْعِقل بِْن يََسار

يقول: »َما من َعْبٍد يَْسَترِْعيِه اهلل رَِعّيًَة َيُموُت يَْوم َيُموُت َوُهَو َغاّشٌ 

َجّنََة«.)2) 
ْ
ْيه ال

َ
 َحّرََم اهلل َعل

َّ
لِرَِعّيَتِِه، إِل

)1) مجموع فتاوى اْبن َباز )397/6(.

)2) َرَواه مسلم )142(.
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ٌ ِف اتلَّْحِذير ِمن ِغشِّ  َيُقول القايض عيَّاض : »معناه َبيِّ

به  ه اهلل تعال َشيْئًا ِمن أمرهم، واستعه َعلَيْهم، ونَصَّ َ الُمْسِلِمَي لَِمن قَلَّ

و دنياهم، فإَِذا َخاَن فيَما اؤتُِمَن َعلَيْه فلَْم َينَْصح 
َ
ملصلحتهم ِف دينهم أ

ْخذهْم بِِه، 
َ
َزمُهْم ِمْن ِدينهْم، َوأ

ْ
ا بِتَْضِييِعِه َتْعِريفهْم َما يَل ُه؛ إِمَّ َ فيَما قُلِّ

ِللُكِّ  َعنَْها  بِّ  َواذلَّ ائِعهْم،  َشَ ِحْفظ  ِمْن  َعلَيِْه  َيتََعيَّ  بَِما  ِقيَاِم 
ْ
بِال ا  َوإِمَّ

ْو إِْهَمال ُحُدودهْم، 
َ
ِْريف لَِمَعاِنيَها، أ

َ
ْو ت

َ
ُمتََصدٍّ إلِْدَخاِل َداِخلَة ِفيَها أ

ْو تَْرك 
َ
ْو تَْرك مِحَايَة َحْوَزتهْم، َوجُمَاَهَدة َعُدوِِّهْم، أ

َ
ْو تَْضِييع ُحُقوقهْم، أ

َ
أ

ُهْم«.)1) َعْدل ِفيِهْم؛ َفَقْد َغشَّ
ْ
ِسرَية ال

ْذر من الوقوع ِف َهَذا الَعَمل الُمشي 
َ

يًعا أن ن وعلينا َكَذلِك َجِ

وأخطاره  الوخيمة  بعواقبه  َرهم  ونَُذكِّ اآلخرين،  ِمنُْه  كَذلِك  ر  َذِّ ونُ

 اجلماعت، َيُقول 
َ

 تَُضُّ َفَقِط األفراَد، بَْل تتعدى إِل
َ

اجلسيمة الَِّت ل

الَهيْتَيِم : »وكرثة َذلِك — أي الِغشِّ — تدلُّ َعَ فََساِد الزمان وقُرِب 

الَمتَاجر  ِمن  الرَبَكت  ونَْزِع  والُمَعاَملت،  األموال  وفََساد  اَعِة،  السَّ

الَمْزُروعت«.)2)  األرايض  وِمن  بَْل  راعت،  َوالزِّ وابِليَاعت 

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )166/2(. )1) الشَّ

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص400(. )2) الزَّ
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يَا أن يعلنا ممَّن يرص 
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

من  الُمْسِلِمَي  يفظ  وأْن  اخلريات،  ِمن  والزتوُّد  الطاعت  فعل  َعَ 

مات كلِغشِّ واخليانة وسائر الُمنَْكرات، َفُهَو ُسبَْحانَه  الوقوع ِف الُمَحرَّ

َموات. رْض والسَّ
َ
ويلُّ َذلِك وهو ربُّ األ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

َمَرُهم 
َ
إنَّ َعَ الُمْسِلِمَي أن يتَّصفوا خِبُلقٍّ كريم وأدٍب قويم قَد أ

 وهو اتلواضع 
َ

ل
َ
أ الَعالَِمَي،  بَِوْحٍ ِمن ربِّ  الُمرَْسِلي  بِِه خرُي  باتلَّحيل 

  أن رَُسول اهلل  لآلخرين، فعن عيَّاض بِْن مِحَار

َحٍد، 
َ
ى أ

َ
َحٌد َعل

َ
 َيْفَخَر أ

َ
ْن تََواَضُعوا َحّتَى ل

َ
وَْحى إلّيَ أ

َ
قال: »إِّنَ اهلل أ

َحٍد«.)1)
َ
ى أ

َ
َحٌد َعل

َ
 َيْبِغَي أ

َ
َول

 َيْفَخَر«، بفتح اخلاء، ِمن 
َ

 يلع قاري : »»َحتَّ ل
َّ

َيُقول الُمل

َحٌد 
َ
 يتعاظَم »أ

َ
َف؛ أْي: ك ل الَفْخر، وهو ادِّعُء الَعَظمة والِكرْبياء والرشَّ

َحٍد«، 
َ
َحٌد َعَ أ

َ
 َيْظلم »أ

َ
«، بكس الغي؛ أْي: َول  َيبِْغَ

َ
َحٍد، َول

َ
َعَ أ

)1) َرَواه مسلم )2865(.

َتْذِكري اأَلغِنياء بَفَواِئد اجُلُلوس َمع الُفَقَراء
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نَّ الُمتَكربِّ 
َ
وِف اجلمع بينهَما إشعار بأنَّ الَفْخر وابَلْغ نَتِيَجتَا الِكرْب؛ أِل

َحٍد«.)1) 
َ
 َينَْقاد أل

َ
ي يرفع نفسه فوق لكِّ أحد َول ِ

َّ
هو اذل

والَفْضَل  الكبرَي  اخلرَي  فَسيَنَاُل  البوية  الوصيَّة  بَهِذه  َعِمل  فَمن 

الَكِثري بإْذِن الربِّ الَكِريِم القديِر، فَعْن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسول 

َرَفَعُه اهلل«.)2)   
َّ

إِل َحٌد هلِلِ 
َ
أ تََواَضَع  »َما  قَال:    اهلل 

ِف  يرفعه  أحدهما:  وَْجَهاِن؛  »ِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

لًَة، ويرفعه اهلل عند الَّاس  ُ بِتََواُضِعه ِف الُقلُوِب َمزْنِ
َ

نْيا وُيثِْبُت هل ادلُّ

مَكنه. لُّ  وُيِ

ِف  بتواضعه  ِفيَها  وَرْفُعه  اآلخرة  ِف  ثوابُه  الُمَراد  أنَّ  واثلاين: 

 (3 نْيا«.) ادلُّ

َهَذا  ِف  يُفرِّط   
َّ

ل
َ
أ  — فَاِضُل 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — العاقل  الُمْسِلم  َعَ  فإنَّ  ا  َوذِلَ

فيع   يُضيع َهَذا األجر، ويسىع َدائًِما تَلْحِقيق َهَذا اخلُلُق الرَّ
َ

اخلري َول

)1) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )121/9(.

)2) َرَواه مسلم )2588(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )142/16(. )3) الشَّ



99َتْذِكري اأَلغِنياء بَفَواِئد اجُلُلوس َمع الُفَقَراء

»الواجُب   : ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  َوقَْدر،  مَكنٍة  ِمن   ُ
َ

هل لَِما 

، َولَو لَْم يَُكن ِف اتلواضع  ِ
َعَ العاقل لُُزوُم اتلََّواضع، وجُمَاَنبَُة اتلَّكربُّ

 أنَّ الَمرْء لُكََّما َكرُث تََواُضُعه ازَْداَد بَذلِك ِرْفَعة، لََكن 
َّ

ِْملُه إِل
َ

َخْصلٌة ت

بغريه«.)1)  يَّا  َيزَتَ  
َّ

ل
َ
أ َعلَيْه  الواجُب 

َعَ  ِه   
َ

َول َمْصورًة  لَيْست   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — اتلََّواُضِع  ُصَوَر  إنَّ 

ْفيَِدها 
َ
وأ ها  أهمِّ وِمن  دٌة موفورٌة،  بَْل ِه متعدِّ َمْقصورة،  ِهيئٍة واحدٍة 

َعنْهم  وُتبْعد  واإلخاء،  الُمْسِلِمَي  َبْي  الَمَحبَّة  َرَوابَط  تُقوِّي  ُصوَرٌة 

 َوِهَ جُمالََسُة وُمالَطُة وَمَبَُّة األْغِنياِء للُفَقراِء، 
َ

ل
َ
َق وابَلْغضاء؛ أ اتلفرُّ

َلمَة وُيورُِث  َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »واتلواُضُع يُْكِسب السَّ
الَمَحبَُّة«.)2) اتلواُضِع  وَثَمَرُة   ، دَّ الصَّ وُيْذهب  احِلْقَد  وَيْرفع  َفة 

ْ
ل
ُ
األ

وَرة اجلليلة ِمن ثَِماٍر َكِريمٍة وفََوائَد  وبَِسبَِب َما يتتَُّب َعَ َهِذهِ الصُّ

ِحبَّة الِكَرام 
َ
يُّها األ

َ
— أ َلم  َلة والسَّ َمَرنَا َعلَيْه الصَّ

َ
َذاِت أهميٍَّة وِقيَمٍة، أ

َمَرين خليلي 
َ
»أ قال:    َذرٍّ  أيب  فعن  بها،  واتلَّحيل  بالتصاف   —

َمَرين أْن 
َ
نُّوِ منهم، وَأ َمَساكِيِن َوالّدُ

ْ
َمَرين بُِحّبِ ال

َ
 بَِسْبٍع: أ

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص59(.

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص61(.
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ِصَل 
َ
أ أْن  َمَرين 

َ
ْوِق، وَأ

َ
ف ُهَو  ى َمن 

َ
إِل ْنُظَر 

َ
أ  

َ
ُهَو ِدوين َول ى َمن 

َ
إِل ْنُظَر 

َ
أ

َحّقِ 
ْ
وَل بِال

ُ
ق
َ
ْن أ

َ
َمَرين أ

َ
َحًدا َشيًْئا، وَأ

َ
َل أ

َ
ْسأ

َ
 أ

َّ
ل

َ
َمَرين أ

َ
ْدبََرْت، وَأ

َ
الرَِّحَم وإْن أ

ثَِر 
ْ
ك

ُ
َمَرين أْن أ

َ
ئٍِم، وَأ

َ
ْوَمَة ل

َ
ل  فِي اهلل 

َ
َخاف

َ
 أ

َّ
ل

َ
َمَرين أ

َ
ان ُمّرًا، وَأ

َ
وإْن ك

َعْرِش«.)1)
ْ
ْنٍز تَْحَت ال

َ
إِّنَُهّنَ ِمن ك

َ
 بِاهلل؛ ف

َّ
َة إِل ّوَ

ُ
 ق

َ
 َحْوَل َول

َ
ْوِل ل

َ
ِمن ق

َمَرِن 
َ
 يلع قاري : »»بَِسبٍْع« أْي بَسبِْع ِخَلٍل، »أ

َّ
َيُقول الُمل

و اتلََّقرُِّب ِمن 
َ
أ ِمنُْهْم« أْي والقرب من حاهِلم  نُوِّ  َمَساِكِي َوادلُّ

ْ
ال حِبُبِّ 

مآهلم—«.)2)

َعِملُوا  ا  ذِلَ الوَِصيَّة؛  َهِذهِ  وِقيَمَة  فائدَة  الُح  الصَّ َسلَُفنا  َعِلَم  لقد 

وَحَرصوا  الُفَقَراَء  ِمنُْهم  األغنياُء  َحبَّ 
َ
فأ الربيَّة،  َعلَيْه خرُي  َحثَّهم  بَِما 

— َكن ُيِلس   ورمحهم   — إنَّ بعضهم  بَْل  ْهم، 
َ

إِيل َعَ اإلحسان 

يِب 
َ
أ فعن  طعامه،  ِف  يُشاركونه  وَيَْعلهم  مائدته  َعَ  معه  الُفَقَراَء 

ْبُن  َصْفَواَن  َجاَءه  إْذ  ُعَمَر   قال: »كنُت جالًسا عند  َمُْذوَرَة 

َميَّة جِبَْفنٍَة، َيِْملَُها َنَفٌر ِف عباءٍة، فوََضُعوها َبْي يََدي ُعَمَر، فََدَع ُعَمُر 
ُ
أ

ْلِسَلة  ْيُخ اأَلْلَبانِي ، فِي السِّ َحُه الشَّ )1) َرَواه اإِلَمام أحمد فِي الُمْسنَد )159/5(، وَصحَّ

ِحيَحة )2166(. الصَّ

)2) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )445/9(.
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 (1(»— معه  َكلُوا 
َ
فأ  ،

َ
َحْوهل الَّاس  ِرقَّاِء 

َ
أ ِمن  ِرقَّاَء 

َ
َوأ َمَساِكَي  نَاًسا 

يُؤَت  َحتَّ  طعاٍم  َعَ   يلس 
َ

ل   بعُضهم  يًْضا 
َ
أ َكن  بل 

 — ُعَمَر  بِْن  اهلل  َعبِْد   
َ

َمْول   نَافٍِع  فعن  معه،  يأكل  بمسكي 

ُكُل معه«.)2) 
ْ
ُكُل َحتَّ يُْؤَت بِِمْسِكٍي يَأ

ْ
 يَأ

َ
— قال: َكن اْبُن ُعَمَر ل

ُيِبَّ  أْن  فَْضِله  ِمن  َي  امِحِ الرَّ رَْحُم 
َ
أ َعلَيْه  َفتََح  َمن  َعَ  فيَنْبَِغ 

واتلَّْمِكِي  الَّْص  ْسبَاب 
َ
أ ِمن  ُهْم  ين  ِ

َّ
اذل واملساكَي  الُفَقَراَء  إِْخَوانَه 

يِب َوقَّاٍص  أنَّ رَُسول اهلل 
َ
أ بإْذن ربِّ الَعالَِمَي، فعن َسْعد بِْن 

بُِضَعَفائُِكْم؟!«)3)   
َّ

إِل وَن 
ُ
َوتُْرَزق ُتْنَصُروَن  »َهْل  قَال:   

اٍل : »وتأويل َذلِك أنَّ عبادَة الضعفاِء وُدَعَءهم  َيُقول اْبُن َبطَّ

نْيا  أشدُّ إخلًصا وأكرُث خشوًع؛ خِلََلء قُلُوبِهم ِمن اتلَّعلُِّق بزُْخُرف ادلُّ

ُهم واحًدا؛  ا َيْقَطُعهم عن اهلل، فََجَعلُوا َهمَّ وِزينَِتها وَصَفاِء ضمائرِهم ِممَّ
ِجيَب دعؤهم«.)4)

ُ
م، وأ

ُ
ْعَماهل

َ
فَزَكْت أ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه الُبَخاِري فِي األدب المفرد )203( وَصحَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )5087( واللفظ له، ومسلم )2060(.

)3) َرَواه الُبَخاِري )2739(.

)4) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّال )90/5(.
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َي،  امِحِ الرَّ أرَحِم  َجنََّة  الُمْسِلِمَي  ِمن  يَْدُخُل  َمن  أكرُث  ُهم  يَن  ِ
َّ

واذل

ْمُت 
ُ
َساَمة بْن َزيْد  أن رَُسول اهلل  قال: »ق

ُ
فعن أ

َجّدِ 
ْ
ْصَحاُب ال

َ
َمَساكِيُن َوإَِذا أ

ْ
َها ال

َ
ُة َمْن َدَخل إَِذا َعاّمَ

َ
َجّنَِة ف

ْ
ى بَاِب ال

َ
َعل

ى الّنَارِ«.)1) 
َ
ِمَر بِِهْم إِل

ُ
ْصَحاَب الّنَارِ، َفَقْد أ

َ
 أ

َّ
َمْحُبوُسوَن إِل

)ت:)43ه)  نَْدلُِس 
َ
األ ُصْفَرة  يِب 

َ
أ بِْن  أمحد  ْبُن  املهلَّب  َيُقول 

قْرَب َما يُْدَخُل بِِه اجلَنََّة اتلََّواُضُع هلل تعال، 
َ
: »ِفيِه ِمن الِفْقه أنَّ أ

ُ باملال وغريه، وإنََّما صار أصحاب  ْبَعَد األشياء ِمَن اجلَنَّة اتلََّكربُّ
َ
وأنَّ أ

اجلدِّ مبوسون لَِمنِْعهم ُحُقوَق اهلِل الواجبَة للفقراِء ِف أمواهلم، فُحِبُسوا 

 ُيْبَُس 
َ

ا َمن أدَّى ُحُقوَق اهلل ِف أمواهل، فإنَّه ل ا َمنَُعوه، فأمَّ للحساب عمَّ

ِفيِه؛  تَِضيُع ُحُقوُق اهلل  الَماِل  َكرُثَ شأُن  إْذ  أنَّهم قليٌل؛   
َّ

إِل عن اجلَنَّة، 

نَّه ِمْنٌَة وفِتْنٌَة«.)2) 
َ
أِل

إَِذا 
َنَِّة فَ

ْ
يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »»ُقْمُت َعَ بَاِب اجل وَيُقول الشَّ

اجلنَة  يَْدخل  َما  أكرُث  أكرثُهم؛  يعين  َمَساِكُي«، 
ْ
ال َدَخلََها  َمْن  ُة  َعمَّ

ِمَن  هلل  واخلشيِة  العبادِة   
َ

إِل أقَْرُب  الغالِب  ِف  الُفَقَراَء  نَّ 
َ
أِل الُفَقَراُء؛ 

)1) َرَواه الُبَخاِري )4900( ومسلم )2736( واللفظ له.

)2) َشْرح َصِحيح الُبَخاِري لْبِن َبطَّال )318/7(.
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﴾ ]العلق:6، 7[.  ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغَنٰٓ
َ
نَسَٰن َلَۡطَغٰٓ ٦ أ إِنَّ ٱۡلِ  ٓ األغنياِء ﴿َكَّ

نَُّه ُمْستَغٍن بَماهِل، َفُهَو أقلُّ تعبًُّدا ِمن الفقري، وإٍن َكن ِمن 
َ
والغين يرى أ

ْصَحاُب 
َ
األغنياء َمن َيْعبد اهلل أكرَث ِمن الُفَقَراِء، لكنَّ الغالب، و»أ

َدِّ َمْبُوُسوَن« َيْعين أصحاَب احلظِّ والِغَن مبوسون لم يَْدخلوا اجلنَة 
ْ
اجل

الُفَقَراء يدخلون اجلنة قبل األغنياء«.)1)  بعُد؛ 

ه ِف ُزْمَرة  َي أْن َيرُشَ امِحِ رَْحَم الرَّ
َ
ا َكن خرُي الُمرَْسِلي يَْسأل أ َوذِلَ

نَّ رَُسول اهلل  قال: »امهلل 
َ
نٍَس  أ

َ
املساكي، فعن أ

َمَساكِيِن يَْوَم 
ْ
ِمْتنِي ِمْسِكيًنا، َواْحُشْريِن فِي ُزْمَرةِ ال

َ
ْحيِنِي ِمْسِكيًنا، وَأ

َ
أ

ِقَياَمِة«.)2)
ْ
ال

ِقيَل  ِمْسِكينًا«  ْحِييِن 
َ
أ »اللَُّهمَّ   

ُ
»قوهل  : الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

بَذلِك    فأَراد  والفتقار،  لة  اذلِّ وِه  الَمْسَكنَِة،  ِمن  ُهَو 

اتلواضع  استشعار   
َ

إِل ِته  مَّ
ُ
إرشاًدا أل ربِّه   

َ
إِل وافتقارِه  تواُضِعه  إظهاَر 

ُعلُوِّ درجات  بَذلِك اتلنبيه َعَ  والحتاز عن الكرب والَّْخوة، وأراد 

ِن ِف  : »َواْحرُشْ املساكي وقُْربِهم من اهلل تعال، قاهل الطييب 

الِِحيَن )66/3(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )2352( وَصحَّ
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ْجِعين ِف جاعتهم بمعن اْجَعلين ِمنُْهم، لكْن 
َ
َمَساِكِي« أْي أ

ْ
ُزْمَرِة ال

بَْل لإلِْخبَاِت واتلواضع واخلشوع«.)1) للِقلَّة  يَْسأل مسكنًة ترجع  لَْم 

الُِسه 
ُ

جت ي  ِ
َّ

اذل املسكَي  َهَذا  لعلَّ   — الغين  يُّها 
َ
أ  — كَذلِك  ْر  وتََذكَّ

َتنْفُعك  بدعء  َك  فيَُخصُّ ْعَوِة،  ادلَّ جُمَايِب  ِمن  يَُكون  قَد  ْه 
َ

إِيل ِْسن 
ُ

وت

  آثارُه ِف دنياك وَيْوم ُوقُوفِك َبْي يََدْي َمْولك، فعن أيب ُهَريَْرة

ْو 
َ
ل بَْواِب 

َ ْ
بِاأل وٍع 

ُ
َمْدف ْشَعَث 

َ
أ »ُرّبَ  قال:    اهلل  رَُسول  نَّ 

َ
أ

بَّرَهُ«.)2) 
َ َ
أل اهلل  ى 

َ
َعل َسَم 

ْ
ق
َ
أ

ْعِر الُمْغرَبُّ َغرْيُ  ْشَعُث امللبَُّد الشَّ
َ
َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »األ

ُ عند الَّاس، 
َ

قَْدَر هل  
َ

بَْواِب« أْي ل
َ ْ
بِاأل ٍل، و»َمْدفُوٍع   ُمرجَّ

َ
َمْدُهوٍن َول

قَْسَم َعَ 
َ
ُ، »لَْو أ

َ
بْوابهم وَيْطُرُدونَه َعنْهم احتقاًرا هل

َ
فُهْم يَْدفعونه عن أ

ُ بإجابة 
َ

ْوَقَعُه اهلل إكراًما هل
َ
ء أ ُه« أْي لَو َحلََف َعَ ُوقُوع َشْ بَرَّ

َ َ
اهلل أل

ِه عند اهلل تعال، 
َ

تل سؤاهل وِصيَانَِته ِمَن احِلنث ِف يَِمينه، َوَهَذا ِلِعَظِم َمزْنِ

وإِبَْرارُه  َعُء،  ادلُّ ُهنَا  الَقَسِم  َمْعن  وِقيَل  الَّاس.  َكن حقرًيا عند  وإْن 

)1) تحفة األحوذي )16/7(.

)2) َرَواه مسلم )2622(.



105َتْذِكري اأَلغِنياء بَفَواِئد اجُلُلوس َمع الُفَقَراء

إجابتُه، واهلل أعلم«.)1)

ُدونَك  ُهَو   َمن 
َ

إِل َتنْظر  يًْضا أنَّ جلوَسك معهم يعلك 
َ
أ واعلْم 

 لَِمن ُهَو فوقك فتَْشُكر الكبرَي املتعاَل َعَ َما أنعم َعلَيَْك ِمن جاهٍ 
َ

ل

َلة  ق بَذلِك َما أوصاك بِِه نبيُّك الَكِريم َعلَيْه أفضل الصَّ وماٍل فتَُحقِّ

والتسليم، فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسول اهلل  قال: 

ُكْم؛ َفُهَو 
َ
ْوق

َ
ى َمْن ُهَو ف

َ
 َتْنُظُروا إِل

َ
ْسَفَل ِمْنُكْم، َول

َ
ى َمْن أ

َ
»اْنُظُروا إِل

ْيُكْم«.)2) 
َ
 تَْزَدُروا نِْعَمَة اهلل َعل

َّ
ل

َ
ْجَدُر أ

َ
أ

أْي  نْيا  ادلُّ أمور  ِف  أْي  ِمنُْكْم«  ْسَفَل 
َ
»»أ  : الُمنَاوِي  َيُقول 

»َفُهَو  فيها؛  فَْوقَُكْم«  ُهَو  َمْن   
َ

إِل َتنُْظُروا   
َ

»َول َذلِك،   
َ

ْول
َ
واأل َحقِّ 

َ
األ

 
َّ

ل
َ
»أ َحِقيٌق  فوق  ُهَو   من 

َ
إِل  

َ
ل أسفل  ُهَو  َمن   

َ
إِل فالََّظُر  أْي  ْجَدُر« 

َ
أ

 
َ

 تتقروا »نِْعَمَة اهلل َعلَيُْكْم«، فإنَّ الَمرْء إَِذا َنَظر إِل
َّ

ل
َ
تَزَْدُروا« أْي بأ

ُ نفُسه واستصغر َما عنده ِمن نَِعم 
َ

نْيا َطِمَحت هل َمن فَُضَل َعلَيْه ِف ادلُّ

َشَكَر  وِن  لِلُّ نظر  وإَِذا  ُيَقارَبه،  و 
َ
أ َحَقه 

ْ
يِلَل الزِْديَاد  َعَ  اهلل، وَحَرَص 

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )174/16(. )1) الشَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )6490( ومسلم )2963( واللفظ له.
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َد«.)1) ومَحِ وتََواَضَع  العمة 

 َهَذا 
َ

رَْشَد  إِل
َ
ْعِدي : »وقد أ يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

َحَظ الَعبْد 
ْ
ادلواء العجيب، والسبب القوي لُِشْكِر نَِعم اهلل، وهو أْن يَل

ِف لك وقٍت َمن ُهَو دونه ِف العقل والنََّسب والَماِل وأصناف الَِّعم، 

 كرثة ُشْكِر ربِّه واثلَّنَاء َعلَيْه، فإنَّه 
َ

ه إِل فَمَت استدام َهَذا الظر اْضَطرَّ

وَيتََمنَّ  األوصاف،  َهِذهِ  ِف  بدرجات  دونه  َكِثرًيا  ًقا 
ْ
َخل يََرى  يزال   

َ
ل

وِتيَه ِمن عفيٍة وماٍل وِرْزٍق، وُخلٍُق 
ُ
ا أ  قريٍب ِممَّ

َ
َكِثرٌي ِمنُْهم أن يَِصَل إِل

ي أنعم  ِ
َّ

وَخلق، فيَْحَمد اهلل َعَ َذلِك محًدا َكِثرًيا، ويقول: احلمد هلل اذل

ن َخلََق تفضيًل. ليَن َعَ َكِثرٍي ِممَّ يلعَّ وفضَّ

ن ُسِلبوا عقوهلم، فيَْحَمُد ربَّه َعَ كمال   خلق َكِثري ممَّ
َ

ينظر إِل

مساكن   
َ

َول َخر،  ُمدَّ قُوٌت  هلم  لَيَْس  َكِثرًيا  علًَما  ويُشاِهد  العقل، 

رزقُه. َعلَيْه  ٌع  ُموَسَّ ِف مسكنه،  ُمْطَمِئٌّ  وهو  ْها، 
َ

إِيل ُووَن 
ْ
يَأ

ْسَقام 
َ
ًقا َكِثرًيا قَد اْبتُلُوا بأنواع األمراض، وأصناف األ

ْ
ويرى َخل

ًقا َكِثرًيا قَد اْبتُلُوا 
ْ
َبٌل بالعافية. ويُشاِهد َخل وُهو ُمَعاًف ِمن َذلِك، ُمَسْ

)1) َفْيض الَقِدير )97/3(.
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ين، والوقوع ِف قَاُذوَرات الَمَعاِص،  ببلء أفظَع من َذلِك، بانراف ادلِّ

و ِمن َكِثري ِمنَْها.
َ
واهلُل قَد َحِفَظه ِمنَْها أ

احلزُن  وَملََكُهم   ، اهلمُّ َعلَيْهم  استول  قَد  َكِثريين  أناًسا  ويتأمل 

ومنِة  اء،  ادلَّ َهَذا  ِمن  عفيته   
َ

إِل ينظر  ُثمَّ  الصدر،  وِضيُق  والوََساوُِس 

اهلل َعلَيْه براحِة القلب، َحتَّ ربََّما َكن فقرًيا يفوق بَهِذه العمِة — نعمِة 

َكِثرًيا من األغنياء.  — القلب  القناعة وراحة 

ِمنُْه  َكِثرًيا أعظَم  ُد علًما  َيِ األمور  َهِذهِ  ِمن  اْبتُيِلَ بشء  َمن  ثم 

وأشدَّ مصيبًة، فيحمد اهلل َعَ وجود العافية وَعَ تفيف ابللء، فإنَّه 

 ويوجد مكروٌه أعظم منه.
َّ

َما ِمن مكروهٍ إِل

اليب  ْه 
َ

إِيل رَْشَد 
َ
أ ي  ِ

َّ
اذل الَهْدي،  بَِهَذا  للهتداء  َق  ُوفِّ فَمن 

َعلَيْه  اهلل  نَِعم  تََزل  ولم   ، وُنُموٍّ ة  قُوَّ ِف  ُشْكُره  يزل  لم   ،

 
َ

إِل َينْظر  وَصاَر  َنَظُره  فاْرَتَفع  القضيَة  َعَكَس  وَمن   ،
َ

وَتتَوال َتْتَى 

أْن  بدَّ   
َ

ل فإنَّه  َذلِك،  وتََوابِع  والرزق  واملال  العافية  ِف  فَْوقه  ُهَو  َمن 

َعنْه  لَت  تَرَحَّ كر  الشُّ َفَقَد  وَمَت  ُشْكَره،  َوَيْفِقَد  اهلل،  نِْعَمَة  يَْزَدرِي 

ائم،  ْه الَِّقم، واْمتُِحَن بالَغمِّ الُملِزم، واحلزن ادلَّ
َ

الَِّعم، وتََساَبَقت إِيل

ِط لَِما هو ِفيِه ِمن اخلري، وَعَدم الرىض باهلل ربًّا ومدبًرا. وَذلِك  والتََسخُّ
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مبي«.)1) وخساٌن  نْيا  وادلُّ ين  ادلِّ ِف  ضر 

َفة الَكِريمة واخلصلة  يُّها الِكَرام — فَْضَل َهِذهِ الصِّ
َ
فبَْعَد أْن َعَرفْنا — أ

بَْل  الُفَقَراء،  َعَ  قاصًة  لَيْست  وعوائدها  فوائدها  وأنَّ  احلميدة، 

ْسبَاب نرَْش الَمَحبَّة بي 
َ
َها ِمن أ نَّ

َ
 األغنياء، وأ

َ
ى بدرجة أكرب إِل َتتَعدَّ

الُمْسِلِمَي واإلخاء، وِه َكَذلِك من وََسائِل القضاء َعَ ما قَد يُوَجد 

ربُّ  َعلَيْه  ْنَعَم 
َ
أ َمن  فَعَل  وبغضاَء،  وَحَسٍد  وِحقد  عداوة  ِمن  بينهم 

ِْقيقها َوَيْرص َعَ جمالسة الُفَقَراء املساكي، 
َ

الَعالَِمَي أْن يتهد ِف ت

 َيْقَدُح ِف مَكنته، ولَْن يُذِهَب ِهيبتَه كما قَد 
َ

َْعلْم أنَّ َهَذا الفعل ل ويلْ

 رفعًة 
َّ

— إِل َم  — كَما َتَقدَّ يُلبس َعلَيْه إِبِْليس اللعي، بَْل َما يزيده َذلِك 

َي، َيُقول  امِحِ رَحِم الرَّ
َ
اَرين ومبًَّة وتوقرًيا عند اآلخرين، بإْذن أ ِف ادلَّ

 يَضع رفيًعا، 
َ

ر َكِبرًيا، َول  يُصغِّ
َ

اإِلَمام ابَلَغوِي : »واتلواضُع ل

وُيكسبه  فضًل،  لصاحبه  يُوِجب  ولكنه  ا،  حقًّ ي حقٍّ  ذِلِ يُبطل   
َ

َول

وقدًرا«.)2)   
ً

جلل

وإيَّاكم  َيَْعلَنا  أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

)1) هبجة قلوب األبرار )ص97(.

)2) شرح السنة )116/1( 
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األغنياء  يُوفِّق  وأْن  ُمْقتَديَن،    وبِنَبيِّنا  ُمهتدين،  ُهَداًة 

الُمْسِلِمَي،  من  للمساكي  واإلحسان  الُفَقَراء  وإعنة  ين  ادلِّ خلدمِة 

الَعالَِمَي. وربُّ  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحِبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

األلفة  روابط  وتعزيز  الُمْسِلِمَي  بي  الَمَحبَّة  أواص  تقويَة  إنَّ 
فيَما  العداوة  نرِش   

َ
إِل يؤدِّي  سبب  لكِّ  اجتناب  َعَ  واحلَثِّ  واإلخاِء 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي  ين، َيُقول الشَّ ْحناء لَُهَو ِمن أهمِّ مقاصد ادلِّ بينهم والشَّ
بالقول  يِلّنًا  ِهينًا  يَُكون  أْن  إِْخَوانه،  مع  الُمْسِلم  »وظيفُة   :
َفة 

ْ
ل
ُ
َفة َبْي الَّاس، وَهِذه األ

ْ
ل
ُ
ة واأل ا يُوجب املوَدّ نَّ َهَذا ِممَّ

َ
وبالفعل؛ أِل

َلم  َلة والسَّ ع، ولَِهذا َنَه الَّيبُّ َعلَيْه الصَّ ة أمٌر مطلوٌب للرَشّ واملودَّ
وابلغضاء«.)1) العداوة  يُوجب  َما  عن لكِّ 

ِْقيق 
َ

ْسبَاب الَِّت تُساِهم ِف ت
َ
َمَرنا دينُنا الَكِريم بِبَْذِل لكِّ األ

َ
ا أ َوذِلَ

الِِحيَن )544/2(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

َتْذِكرُي اأَلْخَيار أنَّ َقبول االعتذاِر

ِمن ِشَيِم الكبار



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(114

نَُّه 
َ
— أ فَاِضُل 

َ
يُّها األ

َ
— أ َهَذا الَمْقصِد العظيِم واهلدِف القويِم، وِمن َذلِك 

 َوِهَ العفو؛ وهو: 
َ

ل
َ
أ َحثَّنا َعَ اتلحيلِّ خبصلة كريمة وَِصفة جليلة؛ 

»اتلجاُوز عن اذلنب وتَْرُك العقاب َعلَيْه«.)1)

ْجل َدفْع الُمْسِلم وترغيبه بَِهَذا اخلُلُق اجلميل واألدب البيل، 
َ
بل أل

الَكِثري؛ َحيُْث  الكبري واخلري  ْجر 
َ
بِِه باأل لَّ 

َ
القدير َمن ت الَعِزيز  وََعد 

ِۚ﴾ ]الشورى:40[. ۡجُرهُۥ َعَ ٱللَّ
َ
ۡصلََح فَأ

َ
قَال : ﴿َفَمۡن َعَفا َوأ

: »أْي: َيْزيه أجًرا عظيًما، وثوابًا  ْعِدي  يْخ السَّ َيُقول الشَّ
ُه إَِذا َكن 

نَّ
َ
َط اهلُل ِف العفِو اإلصلَح فيه، يلَُدلَّ َذلِك َعَ أ َكِثرًيا، وَشَ

 يليق بالعفو َعنْه وَكنَت الَمْصلََحة الرشعية تقتيض ُعُقوَبته، 
َ

اجلاين ل
فإنه ِف َهِذهِ احلال ل يَُكون مأموًرا به.

يُعاِمَل  وأْن  العفو،  َعَ  يُِهيج  َما  اهلل  َعَ  العاِف  أجر  جعل  وِف 
َق بَما ُيِبُّ أْن يُعاِملَه اهلُل به، فكَما ُيِبُّ أْن يعفو اهلل َعنْه، 

ْ
الَعبُْد اخلَل

يسامْهم، فإنَّ اجلزاَء ِمن 
ْ
يَْعُف َعنْهم، وكَما يب أن يسامه اهلل، فل

ْ
فل

العمل«.)2) جنس 

)1) لسان العرب لبن منظور )72/15(.

ْعِدي )ص760(. )2) تفسير السَّ
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ِحبَّة الِكَرام 
َ
يُّها األ

َ
 يتحلَّ بَِها — أ

َ
 يناهلا َول

َ
وَهِذه اخلَْصلة الَكِريمة ل

ِمن  ه  حقِّ ِف  أخطأ  َمن  ُعْذر  َقبُول  َعَ  وعوََّدها  نفَسه  ن  وطَّ َمن   
َّ

إِل  —
إَِذا  العاقل  َعَ  »فالواجب   : ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  نَام، 

َ
األ

و تلقصرٍي سبق أْن يَقبل ُعْذرَه ويعله 
َ
ْه أخوه جِلُرٍم مىض، أ

َ
اعتََذر إِيل

يُذنب«.)1)  لم  كمن 

َعَرفوا  َحيُْث  الُعقلء؛  هم  الَّاس  وَبْيَ  الُجباء،  ُهم  فأصحابها 
أخطأ  ْن  عمَّ ْفح  والصَّ العفو  ِف  ِه  احلَِقيِقيَّة  والطمأنينة  َعاَدة  السَّ أنَّ 
ْفِح  الصَّ »وِف   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الربيَّة،  ِمن  هم  حقِّ ِف 
الَّْفِس  وَشَف  ِكينة  والسَّ َمأنِينَة  والطُّ احلَلوة  ِمن  ِم، 

ْ
واحِلل والَعْفِو 

يها بالنتقام، َما لَيَْس شٌء ِمنُْه ِف املقابلة  تََشفِّ وِعزِّها وِرْفَعتها عن 
والنتقام«.)2) 

ِف  ُهَو  وإنَّما  والزجر،  العقاب  تقديم  ِف  َدائًِما  لَيَْس  اخلري  وأنَّ 
العفو وإيثار قبول العذر، َوَهَذا َما يرفع الَعبَْد َبْي الَّاس وعند الَعِزيز 

املقتدر، فعن أيب ُهَريَْرة  قال: قَال رَُسول : »َما 

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص183(.

الِكِيَن )319/2(. )2) َمَداِرُج السَّ
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 ِعّزًا«.)1)
َّ

إِل َزاَد اهلل َعْبًدا بَِعْفٍو 

َعَ  نَُّه 
َ
أ أحدهما:  وجهان؛  »ِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

وَزاَد  القلوب  ِف  وَعُظم  َساَد  والصفح  بالعفو  ُعرِف  َمن  وأنَّ  ظاِهِره، 
وإكرامه. ِعزُّه 

واثلاين: أنَّ الُمَراد أجُره ِف اآلخرة وِعزُّه هناك«.)2)

ْخَلق الِكَرام 
َ
يًْضا جيًدا أنَّ قبول اعتذار اآلخرين ِمن أ

َ
وَيْعلَمون أ

 : يَن يبُّهم ربُّ الَعالَِمَي، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم ِ
َّ

املتواضعي اذل
َْك ُثمَّ جاء يعتذر ِمن إساءته، فإنَّ اتلواضع يُوجب َعلَيَْك 

َ
»َمن أساء إِيل

تعال،  اهلل   
َ

إِل يَرته  رَسِ وتَِكُل  باطًل،  و 
َ
أ َكنت  ا  حقًّ معذرته  قبول 

ا قَِدم  يَن تلفوا َعنْه ِف الغزو، فلمَّ ِ
َّ

كَما فعل رَُسول اهلل ِف املنافقي اذل
 اهلل تعال«.)3)

َ
ْه فقبل أعذارهم، وولكَّ رسائرهم إِل

َ
جاءوا يعتذرون إِيل

ْول َمن يَنْبَِغ أن يتحلَّ بَِهَذا اخلُلُق الَكِريم واألدب القويم 
َ
إنَّ أ

ِحبَّة الكرام — ُهَو َمن َيُثُّ الَّاس َعَ الَعَمل بتعايلم اإلِْسَلم 
َ
يُّها األ

َ
— أ

)1) َرَواه مسلم )2588(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )141/16(. )2) الشَّ

الِكِيَن )337/2(. )3) َمَداِرُج السَّ
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 : نَام، َيُقول اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي
َ
ويسىع ِف اإلصلح بي األ

م جديٌر أْن َيُفوقَهم ِف العمل«.)1) 
ْ
»اذلي َيُفوق الَّاس ِف الِعل

ْسَوُة، َيُقول اخلطيب 
ُ
نَّهم عند الَّاس ُهم القدوُة، وِف نظرهم األ

َ
أِل

ابَلْغَداِدي : »والواجب أن يَُكون َطلَبة احلديث أكمَل الَّاس 
طيًشا  وأقلَّهم  نًا،  وتديُّ نزاهًة  وأعظَمهم  تواُضًعا،  ق 

ْ
اخلَل وأشدَّ  أدبًا، 

ْخَلق 
َ
أ َعَ ماسن  املشتملة  باألخبار  أسماعهم  قَْرِع  َوام  دِلَ وغضبًا؛ 

أهل  ِمن  ْخيَار 
َ
األ لَف  السَّ وِسرَية  وآدابه    اهلل  رَُسول 

ْجَِلها 
َ
بأ فيأخذوا  املاضي،  ثي ومآثر  الُمَحدِّ بيته وأصحابه، وطرائق 

ْدَونِها«.)2)
َ
وأ رَْذهِلا 

َ
أ عن  وَيصِدفوا  ْحَسِنها 

َ
وأ

ِف حق  ْذنََب 
َ
أ و 

َ
أ َمْن قصَّ  َعَ  أنَّ  املقام  َهَذا  ِف  َكَذلِك  ونَْذُكُر 

نَّ َهِذهِ ِه طريقة 
َ
ْهم بطلب العفو والعتذار؛ أِل

َ
إِْخَوانه أْن يُبادر إِيل

ْخيَار ومنهج أهل الفضل الكبار، وسيَْقَوى بَذلِك بينه وبينهم رباط 
َ
األ

ة، وسيَُسدُّ لكَّ ما قَد يصل بي إِْخَوانه ِمن نُفرٍة وفجوة،  ُخوَّ
ُ
الَمَحبَّة واأل

 وهو الُعْجب، 
َ

ل
َ
وسيَْحيِم نفسه َكَذلِك ِمن داء خطري ومرض عسري؛ أ

)1) جامع بيان العلم وفضله )10/2(.

)2) الجامع ألخلق الراوي وآداب السامع )78/1(.
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أخيه   
َ

إِل الَمرْء  اعتذار  ِف  يكن  لم  »لو   : ِحبَّاَن  ابُن  َيُقول 
 َنْف اتلعجب َعن الفس ِف احلال، لََكَن الواجب َعَ 

َّ
ْمد إِل

ُ
َخْصلة ت

 يفارقه العتذار عند لك زلة«.)1) 
َّ

ل
َ
العاقل أ

ِحبَّة الِكَرام — فَْضَل َهِذهِ اخلصلة احلميدة 
َ
يُّها األ

َ
فبعَد أْن َعَرفْنا — أ

والطريقة  الزكية  الفوس  أصحاب  ِشيَم  ِمن  َها  نَّ
َ
وأ الرفيعة،  َفة  والصِّ

وأْن  الُمْسِلِمَي،  بي  نرَْشها  ِف  يًعا  َجِ نُساِهم  أْن  أجل  فَما  الَمرِْضيَّة، 
الَمَحبَّة  لتَُسوَد  اآلخرين  من  ْه 

َ
إِيل أساء  َمن  عذر  َيْقبَل  ن  ممَّ نَُكون 

احلقد  َعَ  املقتدر  الَعِزيز  بإذن  وِلَْقيِضَ  اخلري،  أنواع  ولكُّ  ة  ُخوَّ
ُ
واأل

. الرشِّ طرق  ولك  وابلغض  واحلسد 

وإيَّاُكم  َقنا  يَُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

 
َ

ي إِل
يًعا لكَّ َما يؤدِّ ارين، وأْن ُيَنِّبَنا َجِ للكِّ ما ِفيِه فلٌح وجناٌح ِف ادلَّ

ان، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك والعزيز الرَّمْحَن. احِلْرَمان واخلُْسَ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص186(.
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وصحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْخيَار 
َ
فُمَعاَشُة األ الُصحبة مؤثِّرة ِف إصلِح احلال وإفساِده؛  إنَّ 

تُورِث الجاَح والفلَح، وُمالََطُة األشاِر تُورِث احِلْرمان واخلُْسان، 

»الرَُّجُل  قَال:    اهلل  رَُسول  أنَّ    ُهَريَْرة  أيب  فعن 
يَُخالُِل«.)1) َحُدُكْم من 

َ
أ َيْنُظْر 

ْ
ل
َ
ف َخلِيلِِه،  ِديِن  ى 

َ
َعل

اإِلنَْسان، »َعَ  »الرَُّجُل« يعين   
ُ

: »قوهل الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

أْي  يَنُْظْر« 
ْ
»فَل وِسرَيتِه،  وطِريَقِته  صاِحِبه  عَدِة  َعَ  أْي  َخِليِلِه«  ِديِن 

الُمَصاَدقَة واإلَِخاُء،  الُمَخالَّة، وِه  ُيَالُِل« ِمن  ْل ويلَتََدبَّْر، »َمْن  مَّ
َ
يَتَأ

ْ
فل

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )2378(، وَحسَّ

أيُّ اأَلْنُفس ُتريد أْن ُتصاِحب؟!
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اقَة،  رَسَّ بَاَع  الطِّ فإنَّ  َنَّبَُه؛ 
َ

جت ؛ 
َ

ل وَمن   ، َُ َخاهلَل وُخلَُقه  دينَه  ريَِضَ  فَمْن 
وإفساِده«.)1) احلال  إصلح  ِف  ُمؤثِّرة  ْحبَة  والصُّ

ا َكن لِزاًما َعَ الُمْسِلم أن َيْرِص أشدَّ احلرص َعَ ُمَصاَحبة  َوذِلَ

نََّها تدعو صاحبَها 
َ
ْنُفس الطيبة؛ أل

َ
ْصحاب األ

َ
وجُمالََسة َمن َكن ِمن أ

َذلِك  فوائَد  فإنَّ  فباتلَّايل  نبيٍل؛  وأدٍب  جيٍل  ُخلٍق  بُِكلِّ  للتََّحيلِّ 

 : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول  ِمنَْها،  ويَْستَفيد  َعلَيْه  َتُعود  وعوائَده 

أْن  الَمرِْء  وَحْسُب  َْص، 
ُ

ت  
َ

َول ُتَعد   
َ

ل احلي  الصَّ األصحاب  »وفوائُد 
َخِليله«.)2) دين  َعَ  يَُكون  وأْن  بَقِرينه،  ُيْعتَرَبَ 

ْعل 
َ

جت نََّها 
َ
أل َخِبيثًة؛  َنْفُسه  َكنت  َمن  َيْتَِنب  أْن  َكَذلِك  وَعلَيْه 

َمن  َعَ  وُيش  قَِبيحٍة،  فْعاٍل 
َ
َوأ َذِميمٍة،  وْصاف 

َ
بأ يتَِّصُف  صاِحبَها 

ْه َما بَِها ِمن داٍء وُيصاَب بَما َتَغلََّل ِفيَها ِمن َوباٍء، 
َ

َخالََطه أْن يَنْتَِقَل إِيل

ٌة  َمَضَّ  — ُمَصاِحبَُة األشار  أْي   — : »وُهم  ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

يع الوجوه َعَ َمن َصاَحبَُهْم، وَشٌّ َعَ َمن َخالََطهم، فَكْم َهلََك  ِمن َجِ

 الَمَهالِك ِمن َحيُْث يَْشُعرون، 
َ

بَِسبَبهم أقوام، وَكم قَاُدوا أصَحابَهم إِل

)1) تحفة األحوذي )42/7(.

)2) هبجة قلوب األبرار )ص220(.
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يَْشُعرون«.)1)  
َ

َحيُْث ل وِمن 

ْت َنْفُسه ِمن لكِّ 
َ
— َبْي َمن اْمتَأَل فَاِضُل 

َ
يُّها األ

َ
— أ فََل ُمَساواة أبًدا 

نَّ َمن َطابَْت 
َ
؛ أِل ًوى ِللكِّ َعيٍْب وَشٍّ

ْ
، وَمن َكنَت َنْفُسه َمأ فَْضٍل وَخرْيٍ

 : َيُقول  عملُه،  َخبَُث  َنْفُسه  َخبُثَت  وَمن  َعَملُه،  َطاَب  َنْفُسه 

 ﴾ ٱۡلَبِيِثۚ َكۡثَةُ  ۡعَجَبَك 
َ
أ َولَۡو  ّيُِب  َوٱلطَّ ٱۡلَبِيُث  يَۡسَتوِي  لَّ  ﴿قُل 

]المائدة:100[.

د  ُمَمَّ لبيه   — ُره 
ْ
ِذك تعال   — »َيُقول   : رَبِي  الطَّ اإِلَمام  َيُقول 

اِلح  والصَّ واجلَيِّد،  الرديُء  َيْعتَِدُل   
َ

ل د:  ُمَمَّ يَا  قُْل   :

 
َ

﴾، يقول: ل ۡعَجَبَك َكۡثَةُ ٱۡلَبِيِثۚ
َ
اِلح، والُمِطيع والَعاِص ﴿َولَۡو أ والطَّ

ْهل الَمَعاِص فَعِجبُْت 
َ
َيْعتَِدل العاص والُمِطيع هلل عند اهلل، َولَْو َكرُثَ أ

بِثََواب  الَفائِزون  الُمْفِلحون  ُهُم  اهلل  َطاَعة  ْهل 
َ
أ نَّ 

َ
أِل تِهم؛  َكرْثَ ِمن 

ُهُم  َمَعاِصيه  َمْعِصيَِته وإنَّ أهل  أْهِل  قَلُّوا، ُدوَن  ِقيَاَمة وإْن 
ْ
ال يَْوم  اهلل 

َكرُثُوا«.)2)  وإْن  اخلَائِبون  ْخَسون 
َ
األ

َجَوارِحه وَتتَأثَُّر  به َعَ 
ْ
قَل ِف  ي  ِ

َّ
يب واخلرَْي اذل الطِّ َيْظَهُر  فاألول: 

)1) هبجة قلوب األبرار )ص221(.

)2) تفسير الطََّبِري )79/7(.
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ِبه 
ْ
ر ِمن قَل يُِّب َيتََفجَّ ، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »الطَّ

ُ
ْعماهل

َ
بِِه أ

وَجَوارِحه«.)1) لَِسانِه  َعَ  يُب  الطِّ

قْواهِل 
َ
أ َعَ  َذلِك  فيَْسِي   ُّ والرشَّ اخلُبُث  به 

ْ
قَل ِمن  ر  يتَفجَّ واثلاين: 

به 
ْ
قَل ِمن  ر  يتََفجَّ »فاخلَِبيث   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  ْفَعاهِل، 

َ
وأ

وَجَوارِحِه«.)2) لسانِه  َعَ  اخلُبُْث 

بَِعيٌد،  ور  ُ الرشُّ وَعِن  َسِعيٌد  َدائًِما  احلَِميد  الَعِزيز  بَفْضل  واألول: 

َعادة  : »اهلل ُسبَْحانَه وتعال َجَعل للسَّ الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

 
َ

 َطيِّب َول
َّ

 يليق بِِه إِل
َ

يِّب ل عيُد الطَّ َقاوة ُعنوانًا ُيْعَرفَان به؛ فالسَّ والشَّ
 َطيِّبًا«.)3)

َّ
 يَُلبُِس إِل

َ
 َطيٌِّب َول

َّ
 يَْصُدر ِمنُْه إِل

َ
 َطيِّبًا َول

َّ
يأيت إِل

ٌر وشٌّ   َما ِفيِه َضَ
َّ

 يَْصدر ِمنُْه إِل
َ

واثلَّاين: َدوًما ِف همٍّ وَشَقاء َول

 
َّ

 يَِليُق بِِه إِل
َ

ِقُّ اخلَِبيُث ل ء، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »والشَّ
ٌ
وَوَبا

 اخلبيث«.)4)
َّ

 يَْصدر ِمنُْه إِل
َ

 خبيثًا َول
َّ

 يَأيِت إِل
َ

اخلَِبيث َول

)1) زاد المعاد )68/1(.

)2) زاد المعاد )68/1(.

)3) زاد المعاد )67/1(.

)4) زاد المعاد )67/1(.
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َفاِت  ْخَلِق اجلَِميلِة والصِّ
َ
ِحبَّة ُيْعرف بي الَّاس باأل

َ
يُّها األ

َ
واألول: أ

والَوفاِء وغرِي  والَعطاِء  وابَلْذِل  جاعِة  والشَّ واجلُوُِد  الَكَرِم  ِمن  احلَِميدة 

ْصفياِء، وهو حريص أشدَّ احِلْرص َعَ 
َ
تْقياِء واأل

َ
َذلِك ِمن ِصَفات األ

َنْفع الُمْسِلِمَي وَبْذل لكِّ َخري لآلخرين، وَهِذه ِه صفات الُمْؤِمِنَي، 

ْعِدي : »ِمن فََضائل اإِليَمان أنَّ الُمْؤِمِنَي يَنْتفُع  يْخ السَّ َيُقول الشَّ

اإِليَمان  الُمشاَركة ِف  بَِسبَب  بعُضهم بِبَعض، وَيْدعو بعُضهم بِلعٍض، 

ة بْي الُمْؤِمِنَي الَِّت ِمن فُروعها أْن يَْدعو بعُضهم  ُخوَّ
ُ
الُمْقتيِض ِلَعْقد األ

بلعٍض، وأْن ُيِبَّ بعُضهم بعًضا«.)1) 

فَاِضُل الِكَرام قَِد اْشتُِهَر بَيْنهم بصفاِت اللِّئاِم ِمن 
َ
يُّها األ

َ
واثلاين: أ

ور واآلثاِم،  احِلْقِد والَمْكِر والَكيِْد واجلُْبِ وابُلْخِل، وغرِي َذلِك ِمن الرشُّ

َعن  ينفكُّ   
َ

ل صاحبَه  َيعل  ي  ِ
َّ

اذل الَمْذموم  احلََسد  يًْضا 
َ
أ َذلِك  وِمن 

اللِّئاِم،  ْخَلِق 
َ
أ ِمن  »احلََسد   : ِحبَّاَن  ابْن  اإِلَمام  َيُقول  الُهُموم، 

 ُتْطَفأ«.)2)
َ

ْفَعاِل الِكَرام، وللكِّ حريٍق ُمْطفٌئ، ونَار احلسِد ل
َ
وتَْرُكه ِمن أ

َصَفاء  عدِم  بَِسبَب   
َّ

إِل الوباء  َهَذا  وانْترََش  اء  ادلَّ َهَذا  َظَهر  فَما 

ْعِدي )ص547(. )1) تفسير السَّ

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص134(.
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»سبُب   : الُمنَاوِي  َيُقول  يرة،  ِ
الرشِّ الُّفوِس  وُخبِْث  يرة  ِ

السَّ
الَّْفِس«.)1) ُخبُْث  احلسِد 

َْعلَْم َمن َكنت رِسيرتُه خبيثًة وَطويتُه قبيحًة وَنْفسه عن اخلرَْي  ويلْ

 الَعِزيز 
َ

ٌد بعقاٍب شديٍد إَِذا لم ُيبَادُر باتلَّْوَبة والرُّجوع إِل نَُّه ُمتوعَّ
َ
بعيدًة أ

 
َ

احلميد، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »فالُّفوس اخلبيثُة ل

ِفيَها ِمن اخلُبْث شٌء؛  الَِّت لَيَْس  يِّبة  تَْصلح أْن تَُكون ِف اجلنَّة الطَّ
و غري ُمْمكن«.)2)

َ
فإنَّ َذلِك ُموِجب للَفَساد أ

َة 
َ
ُمعاجل ِف  يُساِرع  أْن  الَّجاة  أراد  إَِذا  َوان 

َ
األ فََوات  َقبْل  فَعلَيْه 

وَتْطِهري َنْفسه ِمن َهَذا املرِض اخلطرِي والرشَّ الكبرِي، َيُقول اإِلَمام اْبُن 

ء ِمن اخلُبْث،   َمن ِفيِه َشْ
َ

 يَْدخلها خبيٌث َول
َ

الَقيِّم : »فاجلَنَّة ل

ٍق،  نْيا ولَِقَ اهلَل طاِهًرا ِمن جناساته َدَخلَها بَغرْي ُمَعوِّ َر ِف ادلُّ فَمن َتَطهَّ

ها 
ْ
نْيا فإْن َكنت جناستُه عينِيًَّة، كلكفر، لَم يَْدخل ْر ِف ادلُّ وَمن لَْم يتََطهَّ

ُر ِف الَّار  حبال، وإْن َكنت جناستُه َكْسِبيًَّة عرِضًة َدَخلَها َبْعَدَما يتطهَّ

)1) َفْيض الَقِدير )16/5(.

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )344/14(.



127أيُّ اأَلْنُفس ُتريد أْن ُتصاِحب؟!

 َيْرُج ِمنَْها«.)1)
َ

َك الََّجاسة، ُثمَّ ل
ْ
ِمن تِل

بْي  الَفْرق  َعَرفْنا  أْن  َبْعد   — الِكَرام  فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — اخِلتَام  وِف 

َفَعلَيْنا أْن  ُ بِِه لكُّ نفٍس وَما آثارُها َعَ اآلَخِرين،  نَْفي وَما تتَميَّ الصِّ

َقه لُمَصاَحبَة  ار َعَ َعبْده أْن يُوفِّ يًعا أنَّ ِمن نَِعم الَكِريم الغفَّ َنْعلَم َجِ

ْعِدي : »ِمن أعظم نَِعم  يْخ السَّ ْخيَار، َيُقول الشَّ
َ
أْهِل الَفْضل األ

ْخيَار«.)2)
َ
األ لُِصْحبة  َقه  يوفِّ أْن  الُمؤِمن:  الَعبْد  َعَ  اهلل 

بَمَرافقة  َعبَْده  الرَّمْحَُن  الَعِزيُز  يَبْتَيِلَ  أْن  واخلُذلن  احِلرمان  وِمن 

— أي  ُعُقوَبته  : »ومن  ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول  يطان،  الشَّ ْويِلَاء 
َ
أ

ْشار«.)3)
َ
األ بُصْحبة  يَبْتَِليَه  أْن  ِلَعبِْده:   — ُسبَْحانَه 

ْخيَار 
َ
َقنا لُمَصاَحبة األ فَعلَيْنا أْن نَْدعو َدائًِما اجلََواد اجلَبَّار أْن يُوفِّ

ِْقيق 
َ

ْشار، ُثمَّ لجتهْد ِف بَْذل لكِّ َما يُِعينُنا َعَ ت
َ
وأْن ُيَنِّبَنا ُمَالََطة األ

َذلِك  وِمن  َي،  امِحِ الرَّ رْحم 
َ
أ بإْذن  اَرين  ادلَّ ِف  ِفيِه فلٌح وجناٌح لا  ما 

يِّبة الَكِريمة، وابُلعد واجتناب  ْنُفس الطَّ
َ
ْصحاب األ

َ
جُمالَسة وُمالَطة أ

ْهَفاِن )56/1(. )1) إَِغاَثُة اللَّ

)2) هبجة قلوب األبرار )ص221(.

)3) هبجة قلوب األبرار )ص221(.
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ئِيمة.
أصحاب الُّفوس الرشيرة اخلَِبيثة اللَّ

ملا  يًعا  َجِ يُوفقنا  أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

ْنُفِسنا ِمن لكِّ الُعيوب 
َ
أ ر  وٌر، وِمن َذلِك أْن يطهِّ ِفيِه فَْضٌل وَخرْيٌ ورُسُ

الغفوُر. والعزيُز  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  ور،  والرشُّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

الَِّت  ْعَمال 
َ
األ فْضل 

َ
أ ِمن  واملحتاجي  الُفَقَراء  َعَ  َق  اتلَّصدُّ إنَّ 

 : ْصَفَهايِن
َ
اِغب األ  ربِّ الَعالَِمَي، َيُقول الرَّ

َ
َيتَقرَّب بَِها الَعبْد إِل

َكة، لكنَّ  َدقَُة َما ُيْرِجه اإِلنَْسان ِمن َماهِل َعَ وَْجه الُقْربة كلزَّ »الصَّ

يَُسىمَّ  وقد  للواِجب،  كة  والزَّ به،  للُمتََطوَّع  ُتَقال  األصل  ِف  دقة  الصَّ
فِْعله«.)1) ِف  ْدَق  الصِّ رَّى صاحبُها 

َ
إَِذا ت ًة 

الواجب َصَدقَ

ي  ِ
َّ

واذل العليم،  الَعِزيز  ُيبُّه  ي  ِ
َّ

اذل الَكِريم  الَعَمل  َهَذا  لكنَّ 

يُفِسده  قَد  والتسليم  َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه  الَكِريم  نبيُّنا  َعلَيْه  َحثَّ 

)1) الُمْفردات فِي َغِريب القرآن )ص278(.

ِنيَعة! امَلنُّ بالصَّ
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ْهم 
َ

ْحَسَن إِيل
َ
 وهو املنُّ َعَ َمن أ

َ
ل

َ
صاحبه بِفْعٍل َذِميٍم وعمٍل ُمِشٍي؛ أ

َد نِْعَمتَه َعَ  : هو أْن ُيَعدِّ َمنُّ
ْ
ِمن الَمَساكي، َيُقول الَهيْتَيِم : »ال

َعلَيْه«.)1)  لعه  اطِّ اآلِخُذ  ُيِب   
َ

ل لَِمن  يَْذُكَرَها  و 
َ
أ اآلِخذ، 

َيُمنَّ  أْن  لإِلنَْسان  َيُوز  : »ل  ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

ِف   
َ

قاهل سواٌء  كذا،  ْعَطيتُك 
َ
أ أنا  كذا،  ْعطيتُك 

َ
أ أنا  فيقول:  بالَعِطية، 

و ِف غري ُمواَجَهته، ِمثل أْن َيُقول بي الَّاس: أعطيُت فلنًا 
َ
ُمواَجَهته أ

يِلَُمنَّ بَذلِك َعلَيْه«.)2)  كذا، وأعطيُت فلنًا كذا، 

ِحبَّة الِكَرام — أنَّه قَد ارتَكَب ذنبًا ُهَو ِمن ِكبَار 
َ
يُّها األ

َ
ناسيًا بَذلِك — أ

دقة  اآلثاِم، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »وَيُْرم الَمنُّ بالصَّ

وغريها، وهو َكِبرية«.)3) 

يَن يريدون  ِ
َّ

ْخيَار اذل
َ
لَيَْس ِمن ِسَمات األ َهَذا الفعَل القبيَح  وأنَّ 

يَن َغَفلوا  ِ
َّ

ْشار اذل
َ
ار، بَْل ُهَو ِمن ِصَفات األ دقة وَْجَه الَعِزيز الغفَّ بالصَّ

ق ُهَو الَكِريم اجلبَّار، َيُقول الَهيْتَيِم 
ْ
يع اخلَل ل َحِقيَقًة َعَ َجِ أنَّ املتفضِّ

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص312(. )1) الزَّ

الِِحيَن )276/6(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)3) المستدَرك َعَلى َمْجُموِع الَفَتاَوى )166/3(.



ِنيَعة! 133امَلنُّ بالصَّ

ل«.)1)  نَّ اهلل تعال ُهَو الُمْعطي واملتفضِّ
َ
 َمن َغَفل أ

َّ
: »ل َيُمنُّ إِل

ُهَو  احلَِقيِقَّ  الَمانَّ  أنَّ  َمْعلوم  أمٍر  َعن  الَمْذموم  بِفعله  ُمتغافًل 

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  ْسبَاب، 
َ
األ ِمن   

َّ
إِل ُهَو  وما  اب،  الوهَّ الَعِزيُز 

والِعباُد  األمِر  نفس  ِف  الُمنِْعم  ُهَو   —   ابلاري   — »فإنَّه   :
احلَِقيَقة«.)2) ِف  عبِده  َعَ  الُمنُْعم  َفُهَو  وسائُط، 

ِحبَّة اإلِْخَوان 
َ
يُّها األ

َ
ا فإنَّ ِمن األسماء اثلابتة للعزيز الرَّمْحَن — أ َوذِلَ

  نَُّه َكن مع رَُسول اهلل
َ
— اْسُم املنَّاِن، فَعن أنٍس  أ

 
َّ

َ إِل
َ

 إِهل
َ

َْمُد ل
ْ
نَّ لََك احل

َ
لَُك بِأ

َ
ْسأ

َ
َجالًِسا َورَُجٌل يَُصيلِّ ُثمَّ َدَع: اللَُّهمَّ إينِّ أ

َراِم يَا َحُّ يَا 
ْ
ك ِ

ْ
ََلِل َواإل

ْ
رِْض، يَا َذا اجل

َ ْ
َمَوات َواأل نَْت الَمنَّاُن بَِديُع السَّ

َ
أ

ِذي 
َّ
َعِظيِم ال

ْ
َقيُّوُم، فَقال اليب : »لقد َدَعا اهلل بِاْسِمِه ال

ْعَطى«.)3) 
َ
َجاَب وإَِذا ُسئَِل بِِه أ

َ
إَِذا ُدِعَي بِِه أ

لَُك« 
َ
ْسأ

َ
أ إِينِّ  اللَُّهمَّ  َدَع:  »»ُثمَّ   : آبَاِدي  الَعِظيم  َيُقول 

اجلَارِّ  َتْقِديُم  لََك«  نَّ 
َ
»بِأ الَمْسؤول،  م 

ْ
بِعل اكتفاًء  املفعول  َحَذَف  لََعلَّه 

َواِجر عن اْقتَِراف الَكَبائِر )ص313(. )1) الزَّ

)2) طريق الهجرتين )ص541(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه َأُبو َداُوَد )1495(، وَصحَّ
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َمنَّاُن« أْي َكِثرُي الَعَطاء ِمن الِمنَّة 
ْ
نَْت ال

َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِهل

َ
َْمُد ل

ْ
للخِتَصاص »احل

َشيْئًا«.)1) يملك   
َ

ل نَّه 
َ
أل ق 

ْ
اخلَل ِمَن  َمْذمومٌة  والِمنَُّة  الِّْعمة،  بمعن 

العطاء«.)2)  َكِثري  َفُهَو  »الَمنَّان«  ا  »وأمَّ  : اخلطايب  وَيُقول 

ِي يود بالََّوال 
َّ

وَيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »و»املنَّان« اذل

السؤال«.)3)  َقبْل 

ِحبَّة الِكَرام — ِف َهَذا الَمَقام الَفْرق 
َ
يُّها األ

َ
 بُدَّ َعلَيْنَا أْن َنْعلم — أ

َ
ول

َمنِّ  وبي  نَام 
َ
األ ِمن  َعَ غريه  الضعيف  الَعبْد  َمنِّ  بي  ي  ِ

َّ
اذل الكبري 

م، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »وَحَظَر اهلل َعَ ِعبَاده 
َّ

الَعِزيز العل

تكديٌر  العباد  َمنُّ  نَُّه 
َ
أل لَْفسه؛  ِصَفًة  بِِه  واْختَصَّ  بالصنيعة،  الَمنَّ 

إفضاٌل وتذكرٌي«.)4) ُسبَْحانَه وتعال  وَمنُّ اهلل  وَتْعِيرٌي 

ق والُمْحِسن لآلَخرين أْن َيْتنب َهَذا الفعل القبيح،  فَعَل الُمتصدِّ

ْخَلق أهل اجلود الُكَرماء وإنَّما ُهَو ِمن 
َ
نَُّه لَيَْس ِمن أ

َ
َْعلْم جيًدا أ ويلْ

)1) عون المعبود )254/4(.

)2) شأن الدعاء )ص100(.

)3) النبوات )ص87(.

)4) طريق الهجرتين )ص541(.



ِنيَعة! 135امَلنُّ بالصَّ

نَّه ل يَُكون — أي الَمنُّ — 
َ
صفات ابُلَخلء، َيُقول الُقْرُطيِب : »أِل

نْعم 
َ
 عن ابُلخل والُعْجب والِكرْب ونِْسيان ِمنَِّة اهلل تعال فيَما أ

َّ
اغبًلا إِل

م ِف َنْفسه العطيََّة، وإْن َكنت حقرية ِف نفسها،  بِِه َعلَيْه، فابلخيل يُعظِّ

والُعْجُب َيْمله َعَ الظر لفسه بَِعي الَعَظمة، وأنَّه ُمِنعم بَِماهل َعَ 

ُ َعلَيْه حقٌّ يب َعلَيْه مراعته، 
َ

ٌل َعلَيْه، وإن َكن هل ُمعَطى هل، ومتفضِّ
ْ
ال

والِكرْب َيْمله َعَ أْن َيْتقر املعَطى هل، وإن َكن ِف نفسه فاضًل«.)1)

ي  ِ
َّ

ِميم اذل وَعلَيْه أْن َيْذر أشدَّ احلذر ِمن اتلحيلِّ بَِهَذا اخلُلُق اذلَّ

ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ َنَهانَا َعنْه الَعِزيز العظيم؛ َحيُْث قَال احلكيم العليم: ﴿َيٰٓ

ِي يُنفُِق َماَلُۥ رِئَآَء  َذٰى َكٱلَّ
َ
َءاَمُنواْ َل ُتۡبِطلُواْ َصَدَقٰتُِكم بِٱلَۡمّنِ َوٱۡل

ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِۖ َفَمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُراٞب  ٱنلَّاِس َوَل يُۡؤِمُن بِٱللَّ
ُ َل  ْۗ َوٱللَّ ا َكَسُبوا ءٖ ّمِمَّ ٰ َشۡ اۖ لَّ َيۡقِدُروَن َعَ َكُهۥ َصۡلٗ َصابَُهۥ َوابِٞل َفَتَ

َ
فَأ

َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾ ]البقرة:264[.

ُمبِطلن  واألذى  املنَّة  »فإنَّ   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

 
َ

ي َيْعمل لُمَراَءاِة الَّاس َول ِ
َّ

ْعَمالُكم بَمزْنلِة اذل
َ
ْعَمالكم، فتَِصري أ

َ
أل

 شكَّ أنَّ َعَملَه ِمن أصِله َمردوٌد؛ 
َ

اَر اآلِخَرة، َفَهَذا ل يُِريد بِِه اهلَل وادلَّ

)1) الُمْفِهم لَِما َأْشَكَل مِن َتْلِخيِص كَِتاب ُمْسلم )304/1(.
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نَّ َشْط الَعَمل أن يَُكون هلل وحده، َوَهَذا ِف احلَِقيَقة عمٌل لِلنَّاِس 
َ
أِل

﴿ الُمطابِق حلاهل  فَمثَله  َمْشكور،  وَسْعيُه غري  باطلٌة   
ُ

ْعَماهل
َ
فأ  هلل، 

َ
ل

َصابَُهۥ 
َ
ديد، ﴿َعلَۡيهِ تَُراٞب فَأ ْملَس الشَّ

َ
َكَمَثِل َصۡفَواٍن﴾ وُهو احلََجر األ

ء ِمن  اۖ﴾ أي: لَيَْس َعلَيْه َشْ َكُهۥ َصۡلٗ ﴿َفَتَ َوابِٞل﴾ أي: َمَطر غزير، 
َاب، فكَذلِك حال َهَذا الُمَرايئ، قلبُه غليظ قاٍس بمزنلة الصفوان،  التُّ

ْفوان، إَِذا رآه  ي َعَ الصَّ ِ
َّ

اب اذل ْعَماهِل بَمزْنلة التُّ
َ
وَصَدقته ونوها ِمن أ

نَُّه أرض زكيَّة قابِلة للنَّبَات، فإَِذا انكشفت َحِقيَقة 
َ
اجلاِهل حباهل َظنَّ أ

بَه 
ْ
قَل وأنَّ  اب،  َ السَّ بَمزْنلة  َعَملَه  أنَّ   َ وتَبيَّ التاب  َذلِك  زال  حاهل 

ي ِفيِه واإلراداُت  ِ
َّ

َياء اذل ْرع وَزَكئه َعلَيْه، بَْل الرِّ غرُي صالٍح لَبَات الزَّ

 ٰ َيۡقِدُروَن َعَ اخلبيثُة َتْمنع ِمن انتفاعه بشء ِمن عمله؛ فِلَهذا ﴿لَّ 

نَّهم وََضعوها ِف غري موضعها 
َ
ْعَماهلم الَِّت اكتسبوها؛ أِل

َ
ءٖ﴾ ِمن أ َشۡ

 َنْفًعا، وانصفوا عن 
َ

ًرا َول  َيْملك هلم َضَ
َ

وَجَعلوها لَمْخلوق مثلهم، ل

عبادِة َمن تنفعهم عبادته، فَصََف اهلل قلوبهم عن الِهَداية، فِلَهذا قال: 

ُ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَكٰفِرِيَن﴾«.)1)  ﴿َوٱللَّ

نا بَذلِك  ْخرَبَ
َ
ِي جاء ِف حقِّ املتَِّصف بِِه الوعيُد الشديُد كَما أ

َّ
واذل

ْعِدي )ص113(. )1) تفسير السَّ
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  أنَّ رَُسول اهلل  ٍّرَُسول الَعِزيِز املجيِد، فعن أيب َذر

 ُيْعِطي َشيًْئا 
َ

ِذي ل
َّ
ِقَياَمِة: الَمّنَاُن ال

ْ
ُِمُهُم اهلُل يَْوَم ال

ّ
 يَُكل

َ
ٌة ل

َ
ث

َ
ل

َ
قال: »ث

ُمْسبُِل إَِزاَرهُ«.)1)
ْ
َفاِجِر، َوال

ْ
َحلِِف ال

ْ
َعَتُه بِال

ْ
ُمَنّفُِق ِسل

ْ
 َمّنَُه، َوال

َّ
إِل

ه  ، وقد فَسَّ اٌل ِمَن الَمنِّ َيُقول اإِلَمام الُقْرُطيِب : »واملنَّان: َفعَّ

 امنتَّ بِِه َعَ 
َّ

 َمنَُّه« أْي إِل
َّ

 ُيْعِطي َشيْئًا إِل
َ

ي ل ِ
َّ

ِف احلديث فقال: »اذل
(2(»— ُ

َ
الُمْعَطى هل

ي َيُمنُّ بَما أعطى،  ِ
َّ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »املنَّان: اذل َيُقول الشَّ

 أحد بشٍء َجَعل َيُمنُّ َعلَيْه: فعلُت بك كذا وفعلت 
َ

إَِذا أحسن إِل

نَّ َعلَيْه َهَذا الوعيد«.)3) 
َ
نُوب؛ أِل بك كذا، واملنُّ ِمن َكبَائِر اذلُّ

يًْضا أن َيْعلم أنَّ املنَّ الَمنِْه َعنْه كَما يقع بالقول، 
َ
ق أ وَعَ املتصدِّ

: »فاملنُّ  الَقيِّم  اْبُن  َيُقول اإِلَمام  فإنه يَُكون َكَذلِك بالقلب، 

ح بِِه بلسانه، َوَهَذا إْن لم  نوعن؛ أحدهما: َمنٌّ بقلبه ِمن غري أْن يصِّ

َدقة َفُهَو ِمن ُنْقصان ُشُهود ِمنَّة اهلل َعلَيْه ِف إعطائه املاَل  ُيبْطِل الصَّ

)1) َرَواه مسلم )106(.

)2) الُمْفِهم لَِما َأْشَكَل مِن َتْلِخيِص كَِتاب ُمْسلم )304/1(.

الِِحيَن )288/4(. )3) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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وحرماِن غرِيه، وتوفيِقه للبَْذل وَمنْع غريه منه، هللف الِمنَّة َعلَيْه ِمن لكِّ 

وَْجه، فَكيْف يَْشَهد قلبُه ِمنًَّة لغريه.

ْه 
َ

ْحَسَن إِيل
َ
والوع اثلاين: أْن َيُمنُّ َعلَيْه بلسانه، فيَْعتدي َعَ َمن أ

ِف  ِمنًَّة  قَه  وَطوَّ ا  َعلَيْه حقًّ وَْجَب 
َ
أ وأنَّه  اْصَطنعه،  نَُّه 

َ
أ وُيِرَيه  بإحسانه 

يَاِديَه عنده«.)1)
َ
د أ َما أعطيتُك كذا وكذا؟ وُيَعدِّ

َ
ُعنُِقه، فيَُقول: أ

ْحبَاُب — أْن يَُكون عملُه 
َ
يُّها األ

َ
يحرِص الُمْسِلم الُمنْفق لَِماهل — أ

ْ
فل

َيْقدح  َما  يًْضا عن لكِّ 
َ
أ بتعْد 

ْ
ويل اب،  الوهَّ الَعِزيز  لوجه  خالًصا  َدائًِما 

أْن  َذلِك  وِمن  واثلََّواب،  األجَر  بَِسبَبها  َينَال  أْن  أراد  إَِذا  َصَدقِته  ِف 

ِمن  ولَيْس  ُمِشي  فِْعل  نَّه 
َ
أِل واملساكي؛  الُفَقَراء  َعَ  الَمنَّ  َيْتنب 

َجَعلَه  أْن  الَعالَِمَي  ربَّ  دوًما  حمْد 
ْ

ويل الُمتَِّقي،  احِلِي  الصَّ ْخَلِق 
َ
أ

اإِلَمام  َيُقول  السائِلي،  الُمحتاجي  ِمن   
َ

ل الُمنِْفقي  الُمْقتَِدرين  ِمن 

اجلهُل،  لكِّه   — الَمنِّ  ِف  الوقوع  أِي   — َذلِك  »وُموِجب   : الُقْرُطيِب 

ا يُعطي،  ْنَعَم َعلَيْه ِممَّ
َ
نْعم بِِه َعلَيْه؛ إْذ قَد أ

َ
ونسيان منَّة اهلل تعال فيَما أ

يسأل«.)2)  ن  ممَّ ه 
ْ
َيْعل ولَْم  يُعِطي،  ْن  ممَّ وَجَعله  َذلِك،  َيِْرمه  ولم 

)1) طريق الهجرتين )ص541(.

)2) الُمْفِهم لَِما َأْشَكَل مِن َتْلِخيِص كَِتاب ُمْسلم )304/1(.
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مه ِمن َمْعُروف مهَما قلَّ حجمه وَنَقَص قَْدرُه  ول يَْستَحقْر َما يُقدِّ

عمًل بَما أوصاه بِِه نبيُّه، فعن َعِدي بِن حاتٍِم  أن رَُسول اهلل 

لَِمٍة 
َ
بِك

َ
ف يَِجْد  لم  َفَمْن  َتْمَرٍة،  بِِشّقِ  ْو 

َ
َول الّنَاَر  »اّتَُقوا   :

َطّيَِبٍة«.)1) 

ْعِدي : »وِف َهَذا احلديث: أنَّ ِمن أعظم  يْخ السَّ َيُقول الشَّ

الَعبْد  وأنَّ  واألقوال،  باملال  ق 
ْ
اخلَل  

َ
إِل اإلحساَن  الار،  ِمن  يات  املنجِّ

الطيبة  واللَكَِمة  قليًل،  َشيْئًا  ولو  الَمْعُروف  ِمن  َيتقر  أْن   ُ
َ

هل يَنْبَِغ   
َ

ل

 مصاحلهم 
َ

ق بتَْعليمهم َما َيْهلون، وإرشادهم إِل
ْ
تَْشمل الصيحَة للَخل

وادلنيوية. ادلينية 

الُمَقاِرن  ُدور،  للصُّ اِرَح  الشَّ للقلوب،  الُمِسَّ  الكلم  وتشمل 

أحكمه  ر 
ْ
وِذك َعلَيْه،  واثلَّنَاَء  هلل  ر 

ْ
ك اذلِّ وتَْشمل   ، والِبرْشِ للبََشاَشة 

 اهلل وَيْصل بِِه الَّْفع لِعبَاد اهلل، َفُهَو 
َ

وشائعه، فلكُّ كلٍم يُقرِّب إِل

الطيبة«.)2)  اللَكَِمة  ِف  داخٌل 

وإيَّاكم  َيْعلنا  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

)1) َرَواه الُبَخاِري )1347( ومسلم )1016( واللفظ له.

)2) هبجة قلوب األبرار )ص257(.
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هداًة ُمْهتَدين، وِف سبيله ِمَن الُمنِْفقي، وَعَ الُفَقَراء واملساكي ِمن 

يًعا لكَّ ُخلُق َذِميم وفِْعل ُمِشي، وِمن َذلِك  قي، وأْن ُيَنِّبَنا َجِ املتصدِّ

َي. امِحِ رْحم الرَّ
َ
املنُّ َعَ املحتاجي، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وأ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحِبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

أشدَّ  َيْرص  أْن   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — ُمْسِلم  لك  َعَ  يَنْبَِغ  ا  ِممَّ إنَّ 

لح ِمن الُعلََماء وَغرْيهم ِمن  احلرص َعَ اتلأسِّ بأهل الَفْضل والصَّ

 
َّ

نِْبياِء، َيُقول الُمل
َ
ك بِمنَهج األ يَن ُعِرفوا باتلََّمسُّ ِ

َّ
تْقياء اذل

َ
أهل اخلرَي األ

لِح  والصَّ الَفضِل  ْهل 
َ
بأ القِْتداء  لِلنَّاِس  »يَنْبَِغ   : قاري  يلع 

وإنصافِهم  ورمَْحَِتهم  ِق 
ْ
للَخل وتََواُضِعهم  ِهيئِتهم  ِف  أحواهلم؛  يع  َجِ ِف 

ًك  َترَبُّ أمورهم  ِف  واقتصاِدهم  بِهم  وَمرْشَ ِلهم 
ْ
ك

ْ
َمأ وِف  أْنُفِسهم،  ِمن 

بَذلِك«.)1)

ْمَصار 
َ
األ سائر  وِف  اتلاريخ  َعرْبَ  ْخيَار 

َ
األ ِء 

َ
َهُؤل بِِه  ُعرف  ا  وممَّ

)1) ُعْمَدُة الَقاِري )154/22(.

ْمُت الصاحل السَّ
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أنَّهم يتَِّصفون بُِكلِّ َما ِفيِه َمْدح وفضيلة وَيبْتعدون عن لكِّ ما ِفيِه 

ْسبَاب 
َ
أ ُهَو ِمن  الُمْسِلم  أدِب  أنَّ ُحْسَن  َيْعلمون  نَّهم 

َ
أِل قَْدح ورذيلة؛ 

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  شقاوته،  علمات  ِمن  ُخلُِقه  وُسوَء  سعادته، 

عنواُن  أدبِه  وقِلَُّة  وفلِحه،  سعادته  عنواُن  الَمرْء  »وأدُب   :

وَبَوارِه«.)1)  شقاوته 

ِء 
َ

ْخَلق احلميدة الَِّت يتحلَّ بَِها َهُؤل
َ
َفات اجلَِميلَة واأل ومن الصِّ

ْمت الصالح«، َيُقول القايض عيَّاض  ِحبَّة الِكَرام — »السَّ
َ
يُّها األ

َ
األعلم — أ

 ِف 
َ

ي، ُهَو حسن الَهيئة والَمنْظر ِف ادلين واخلري ل : »بَِفتْح السِّ

يًْضا الَقْصد والطريق واجلهة«.)2) 
َ
ْمت أ اجلمال وامللبس، والسَّ

يقتدون  الِكَرام  ِء 
َ

َهُؤل نَّ 
َ
أِل َعَجب؛   

َ
َول َذلِك  ِف  َغَرابة  ول 

َلة والسلم، فعن َعبْد اهلل  م، َعلَيْهم الصَّ
َّ

الَعِزيز العل نِْبيَاء 
َ
أ بَهْدي 

َهْدَي 
ْ
ال »إِّنَ  قَال:    نَّ رَُسول اهلل 

َ
أ  —    — بن عباس 

تَِصاَد، ُجْزٌء من َخْمَسٍة َوِعْشِريَن ُجْزًءا 
ْ
الَِح َواِلق ْمَت الّصَ الَِح َوالّسَ الّصَ

ةِ«.)3) الّنُُبّوَ ِمَن 

الِكِيَن )390/2(. )1) َمَداِرُج السَّ

)2) مشارق األنوار )220/2(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )3) َرَواه َأُبو َداُوَد )4776( وَحسَّ
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الَهاء  بَفتْح  اِلَح«،  الصَّ َهْدَي 
ْ
ال »»إِنَّ   : آبَاِدي  الَعِظيم  َيُقول 

اِلَح«، بَفتْح  ْمَت الصَّ احِلَة »َوالسَّ ال املهملة، أْي الطريقة الصَّ وُسُكون ادلَّ

السي املهملة وُسُكون امليم، ُهَو ُحْسن الَهيئة واملنظر، وأصله الطريق 

والِفْعِلية  الَقْويِلة  األمور  ِف  الَقْصد  ُسلُوك  أْي  »َواِلقِْتَصاَد«   — املنقاد 

وادلخول ِفيَها بِرفْق َعَ سبيٍل ُيْمكن ادلوام َعلَيْه. »ُجزٌْء من مَخَْسٍة 

تعال  اهلُل  َمنََحها  اخِلَصاَل  َهِذهِ  إنَّ  أْي  ِة«  الُّبُوَّ من  ُجزًْءا  يَن  وَِعرْشِ

أنَّ  َعلَيْها، وليس معن احلديث  وتَاَبُعوهم  ِفيَها  بِِهم  فاْقتََدوا  نِْبيَاَءه 
َ
أ

و أنَّ َمن جع َهِذهِ اخلصال َكن ِفيِه جزًءا ِمن البوة، 
َ
، أ

ُ
أ َة َتتَجزَّ الًّبُوَّ

ْسبَاب، وإنََّما ِه كرامة ِمن اهلل تعال لَِمن 
َ
فإنَّ البوة غرُي ُمْكتََسبة باأل

(1(.» د  أراَد إكراَمه بَِها ِمن عباده، وقد ُخِتَمت بُمَحمَّ

أْن  العاقل  َعَ  »والواجُب   : ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

نِْبيَاء، 
َ
ْخَلق األ

َ
ْمت، فإنَّ َذلِك ِمن أ ْمت طويَل الصَّ يَُكون َحَسَن السَّ

ْشِقياء«.)2) 
َ
األ ِشيَم  ِمن  ْمت  الصَّ وتَْرَك  ْمت  السَّ ُسوَء  أنَّ  كَما 

ا فإنَّ احِلرص َعَ التصاف بَِهَذا اخلُلُق الَكِريم واألدِب القويِم  ذِلَ

)1) عون المعبود )94/13(.

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص25(.
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ع  ْ الرشَّ ِف  والَمْطلوبة  املستَحبَّة  األمور  ِمن  ٍع  َتنَطُّ  
َ

َول دون تكلُّف 

وبْي الَّاس، َيُقول اإِلَمام ابن ُمْفلح : »ويَُسنُّ أْن يُتعلم األدب 
رية َشًْع وُعْرفًا«.)1) ْمت والَفْضل واحلَيَاء وُحْسن السِّ والسَّ

نَّ َهَذا ِمن ِسَماتِه 
َ
ا يَنْبَِغ أْن يَُكون َعلَيْه لك مسلم؛ أِل وهو ِممَّ

يْخ بكر أبَْو زيد : »لقد تََوارََدت ُموِجبات  وِصَفاته، َيُقول الشَّ

والَهْدِي  ْخَلق 
َ
األ ومكرِم  األدب  بَمَحاِسِن   َ اتلحيلِّ أنَّ  َعَ  ْع  الرشَّ

اإلِْسَلم«.)2)  أهل  ِسَمُة  الصالح؛  مِت  والسَّ احلََسن 

اق  الُفسَّ ِمن  األشار  ُه عن  تُميِّ الَِّت  العلمات  من  َكَذلِك  وهو 

  أنَّ رَُسول اهلل    ُهَريَْرة  الَِّفاق، فعن أيب  وأهل 

فِي  والِفْقٌه  َسْمٍت،  ُحْسُن  ُمَنافٍِق:  فِي  تَْجَتِمَعاِن   
َ

ل َتاِن 
َ
»َخْصل قَال: 
يِن«.)3) الّدِ

مت صلُح  : »ُحسُن السَّ َتيِْميَّة  اْبُن  َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم 

ُن  يتضمَّ ين  ادلِّ ِف  والِفْقه  القلب،  صلح  عن  يَُكون  ي  ِ
َّ

اذل الظاهِر 

)1) اآلداب الشرعية )445/1(.

)2) حلية طالب العلم )ص5(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه التِّْرمِِذي )2684(، وَصحَّ
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الفاق«.)1)  يناِف  وَذلِك  وَمَبَّتَه،  ين  ادلِّ َمعرفة 

ين  ِفْقه ِف ادلِّ
ْ
مت َوال وَيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِِّم : »ُحْسن السَّ

َخصِّ َعَلَمات اإِليَمان، َولْن يمعهَما اهلل ِف ُمنَافِق؛ فإن الَِّفاق 
َ
ِمن أ

ُينَاِفيِهَما وُينَاِفيَانِه«.)2) 

 الَعِزيز احلكيم أْن يَْرزقه اتلحيلِّ 
ً

فَعَل الُمْسِلم إَِذن أْن يسأل أول

بَِهَذا األدب الَكِريم، ُثمَّ ُياِهد َنْفسه َعَ التَِّصاف بَِهَذا اخلُلق القويم، 

بِِه  باتلخلُّق  ُعرِف  َمن  ومصاحبة  َعَ جمالسة  َيْرص  أْن  َذلِك  ومن 

ِلي، َيُقول  احِلِي، َوَهَذا َكن َهْدَي َمن َسبََقنا ِمن املتَّقي األوَّ ِمن الصَّ

د ْبُن ِسرِيين : »َكنوا يتعلمون الَهْدَي كَما يتََعلَّمون  اإِلَمام ُمَمَّ

م«.)3) 
ْ
الِعل

لَف  وَيُقول اإِلَمام ابْن اجلَْوزِي : »وقد َكن جاعة ِمن السَّ

مه.
ْ
 ِلقِْتبَاِس ِعل

َ
 َسْمِته وَهْديِه، ل

َ
َيْقِصدون الَعبْد الصالَح للنَّظر إِل

مه َهْديُه وَسْمتُه، فاْفَهْم َهَذا واْمِزْج َطلََب الِفْقِه 
ْ
وَذلِك أنَّ َثْمرة ِعل

)1) جامع الرسائل )130/1(.

)2) مفتاح دار السعادة )75/1(.

)3) الجامع ألخلق الراوي وآداب السامع )9(.
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لِِرقَِّة  َسبَبًا  يِلَُكون  نْيا  ادلُّ ِف  والزَُّهاد  لف  السَّ ِسرَي  بُمطالَعة  واحلديث 

ِبك«.)1) 
ْ
قَل

ِحبَّة الِكَرام — َما جاء 
َ
يُّها األ

َ
ْعلُم — أ

َ
ُة األ ئِمَّ

َ
ِء األ

َ
ويؤيِّد َما َذَكره َهُؤل

َحيُْث  ]ت:261-270ه[؛   ، ابَلْغَداِدي  د  ُمَمَّ بِْن  إِْسَماِعيَل  عن 

و يَِزيدون؛ نو 
َ
قال: »َكن َيْتمع ِف جَمْلس أمحد زَُهاُء مخسة آلٍف أ

مت«.)2)  مخسمائة يَْكتبون، وابلاقون َيتَعلَّمون ِمنُْه ُحْسَن األدب والسَّ

اخلُلُق  بَِهَذا  اتلحيلِّ  َعَ  َيْرصوا  أْن  َعلَيْهم  يَنْبَِغ  َمن  ْول 
َ
أ وإنَّ 

نَّ َمن َيُفوق 
َ
م ومَحَلَُة الرشيعة؛ أِل

ْ
الَِّبيل واألدِب اجلميِل ُهم َطلَبُة الِعل

ِف  ِمنُْهم  أفضَل  وَيُكوَن  َمهم  يتَقدَّ أْن  بِِه  ْجَدُر 
َ
األ العلم،  ِف  الَّاَس 

العمل، َيُقول اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي : »اذلي َيُفوُق الَّاَس ِف 

الَعَمل«.)3)  ِف  َيُفوقَهم  أْن  الِعلم جديٌر 

الِعلم  َطلََب  َمن  َعَ  ا  َحقًّ »إنَّ   : َمالِك  اإِلَمام  وَيُقول 

ثَِر 
َ
أل ُمتَِّبًعا  يَُكون  وأْن  وَخْشيٌة،  وَسِكينٌة  َوقاٌر   ُ

َ
هل يَُكون  ن 

ْ
أ

)1) َصْيُد الَخاطِِر )ص71(.

)2) ِسَيُر َأْعلَِم النَُّبلَِء )316/11(.

)3) جامع بيان العلم وفضله )10/2(.
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(1 َقبْلَه«.) َمىَض  َمن 

وَيُقول اخلطيب ابَلْغَداِدي : »والواجُب أْن يَُكون َطلَبَة 

نزاهًة  وأعظَمهم  تواُضًعا،  ق 
ْ
اخلَل وأشدَّ  أدبًا،  الَّاس  َمَل 

ْ
ك

َ
أ احلِديث 

وام قَْرِع أسماِعهم باألخبار املشتَِملة  نًا، وأقلَّهم َطيًْشا وغضبًا؛ دِلَ وتديُّ

لَف  السَّ وِسرَية  وآدابه    اهلل  رَُسول  ْخَلق 
َ
أ ماِسِن  َعَ 

املاِضي،  ومآثِر  ثي  املحدِّ وطرائق  وأصحابه،  بيته  أهل  ِمن  ْخيَار 
َ
األ

ْدَونِها«.)2)
َ
وأ رَْذهِلا 

َ
أ عن  وَيصِدفوا  وأحسِنها  ْجَِلها 

َ
بأ فيأخذوا 

ِْقيق َهَذا 
َ

— أْن َنبُْذل َما يُعيننا َعَ ت ْحبَاُب 
َ
يُّها األ

َ
— أ يًعا  َفَعلَيْنَا َجِ

اب، ُثمَّ   ِمن الَعِزيز الوهَّ
ً

ل  أوَّ
َ

اخلُلُق الَكِريم وغرِيه ِمن اآلداب، بأْن نَْسأهل

ع  ْسبَاٍب َمع احلذر ِمن اتللكُّف واتلنطُّ
َ
ه ِمن أ ُ ِْقيق َما يُيَسِّ

َ
جنتهد ِف ت

َيُقول  الُفَضلء وِمنَْهج العقلء البلء،  ُهَو طريق  َهَذا  نَّ 
َ
أِل املذموم؛ 

َم والصمَت والوقاَر 
ْ
اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »إنَّ ِمن ِشيَم العاقِل احِلل

والقوَة،  والَعْدَل  والَوَرَع  والِعلَم  واحلكمَة  وابَلْذَل  والوفاَء  والسكينَة 

واإلِْغَضاَء  والَعْفَو  واتلواُضَع  والسمَت  واتلميَي  والِكيَاسَة  واحلَْزَم 

)1) ِحْلَيُة اأَلْولَِياِء )324/6(.

)2) الجامع ألخلق الراوي وآداب السامع )78/1(.
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واإلحساَن«.)1)  َف  واتلََّعفُّ

وََسائِِل  ِمن  يًْضا 
َ
وأ اَرين  ادلَّ ِف  والفلح  ْسبَاب الجاح 

َ
أ ِمن  وهو 

َكْسب مبَِّة واحتاِم اآلخرين، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »فَما 

ِحرمانَها  استُْجِلَب   
َ

َول األدب،  بِمثل  واآلخرة  نْيا  ادلُّ َخرْيُ  استُْجِلَب 

األدب«.)2)  قِلَّة  بِمثل 

وإيَّاكم  َقنا  يُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

الح، وأن ُينِّبَنا  مت الصَّ للكِّ َما ِفيِه فَْضٌل وَخرْي وِمن َذلِك اتلحيلِّ بالسَّ

، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك والعزيُز املقتدُر. لكَّ ما ِفيِه فِتنٌة وَشٌّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص123(.

الِكِيَن )390/2(. )2) َمَداِرُج السَّ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

 — مان  الزَّ َهَذا  ِف  اإلِْسَلم  ْهل 
َ
أ َبْعض  بْي  الواقَِعِة  األمور  ِمن  إنَّ 

ْخرَبنا َعلَيْه 
َ
ِم؛ َحيُْث أ

َّ
ِحبَّة الِكَرام — َما َذَكره رَُسوُل الَعِزيِز العل

َ
يُّها األ

َ
أ

نَام 
َ
 يُبايل ِفيِه الَكِثرُي ِمن األ

َ
نَُّه سيأيت وقٌت ل

َ
َلم أ َلة والسَّ أفضل الصَّ

م ِمن حرام، فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ 
َ
م تَُكون ِمن َحلل أ

ُ
ْمواهل

َ
أ
َ
أ

ُيَبالِي   
َ

ل َزَماٌن  الّنَاِس  ى 
َ
َعل تَِيّنَ 

ْ
َيأ

َ
»ل قال:    اهلل  رَُسول 

ْم من َحَراٍم«.)1) 
َ
ٍل أ

َ
ِمْن َحل

َ
َماَل، أ

ْ
َخَذ ال

َ
َمْرُء بَِما أ

ْ
ال

ين  ادلِّ لَِضْعِف  يَُكون  »َهَذا   : ال  بطَّ اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

)1) َرَواه الُبَخاِري )1977(.

داُء الرِّشوة!
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الِفنَت«.)1) وُعُموم 

م ِمن ِجهة َهِذهِ التَّْسِوية  وَيُقول اإِلَمام الُمنَاوِي : »وْجه اذلَّ

ْخُذ املال ِمن احللل غرُي َمْذموم ِمن َحيُْث هو، 
َ
 فأ

َّ
ْمَرين، وإل

َ
بْي األ

َوَقَع َعَ وفِْق َما  َوَهَذا ِمن ُمْعجزاته، فإنَّه إْخبار عن أمْر َغييِْبٍّ وقَد 
(2(.» ْخرَبَ

َ
أ

قَد  َها  نَّ
َ
أ نََرى  الَِّت  ِميمة  اذلَّ ْفَعال 

َ
واأل الُمِشينة  ْعَمال 

َ
األ وِمن 

َرنا  ِتنا بَشلْك َكِبري مع أنَّ رَُسوَل الَعِزيِز القديِر قَد َحذَّ انْترََشَت ِف أمَّ

ِمنها أشدَّ اتلَّْحِذير: »الرِّْشَوُة«. َيُقول الَفيَّوِم : »الرِّشوُة بالكس 

و 
َ
ُ أ

َ
اِء — َما يعطيه الشخُص احلاِكَم وغرَيه يلَْحكم هل — وقيل ُمثَلَّثَُة الرَّ

يريد«.)3)  َما  َعَ  َيِْمله 

 ، يُعَطى إلبطال حقٍّ َما  »الرِّْشَوة:   : ابَلَغوِي  اإِلَمام  وَيُقول 

َزمه، 
ْ
ا يَل و يلَْمنع حقًّ

َ
و إلحقاِق باطٍل، فيعِطي الرَّاش يلناَل باطًل، أ

َ
أ

و َعَ 
َ
 برِشوة يأخذها، أ

َّ
زمه، فََل يؤدِّيه إِل

ْ
ويأخذ اآلِخُذ َعَ أداء حق يَل

)1) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )201/6(.

)2) َفْيض الَقِدير )346/5(.

ْرح الكبير )228/1(. )3) المصباح المنير فِي غريب الشَّ
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 بها«.)1)
َّ

 َيْتكه إِل
َ

باطل يب َعلَيْه تَْركه، َول

يُّها 
َ
أ  — تَسبََّب  قَد  الَكِثري  بِِه  ِصيَب 

ُ
أ قَد  ي  ِ

َّ
اذل اخلَِطري  اُء  ادلَّ َفَهَذا 

فَاِضُل — بعواقَِب وَِخيمِة وأمراٍض َجِسيمة؛ َحيُْث إنِّ ضرَه لم َيْقتص 
َ
األ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي   الُمْجتَمعات، َيُقول الشَّ
َ

ه إِل ى شُّ َعَ األفراد بَْل تَعدَّ

 
َ

ل ِمنُْهم  واحٍد  لكُّ  وصار  َهلَكوا،  الرِّشوة  قَْوم  ِف  فََشا  »إَِذا   :

، ول َيُقوم بالعدل إل إَِذا رُِش، والعياذ   َيْكم باحلقِّ
َ

، َول َيُقول احلقَّ
باهلل«.)2)

ْخَلِق 
َ
ا َنتََج َعن َهَذا الفعل الُمِشي َما نراه ايلَْوم ِمن فََساِد أ فممَّ

ِمن  عدٍد  بي  األمانة  وَضياع  الُمنحرِفي  نسبة  وزيادة  الَكِثريين 

الُمْسِلِمَي، َيُقول اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي : »إَِذا َدَخلَت الرِّشوة 

ِة)3)«.)4)  ُكوَّ
ْ
ال ِمَن  األمانة  َخرََجت  ابلاب  ِمن 

َفتَنَتْه  قَد  معطيًا،  و 
َ
أ آِخًذا  َكن  سواٌء  اء،  ادلَّ بَِهَذا  الُمَصاب  إنَّ 

نَّة )88/10(. )1) شرح السُّ

الِِحيَن )302/2(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)3) ُثقب فِي جدار.

وَلبِي )781(. )4) الُكنَى واألسماء للدُّ
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اتِها  نَْستْه أنَّه َعنْها راِحٌل، ولَِمذَلَّ
َ
َواتِها، َحتَّ أ ته بزَنَ نْيا بشهواتها وغرَّ ادلُّ

﴿َوَما   : َيُقول  تارٌِك،  عمُره  وطال  أَجلُه  امتدَّ  مهَما  وزخرفها 

عمران:185[.  ]آل  ٱۡلُغُرورِ﴾  َمَتُٰع  إِلَّ  ۡنَيآ  ٱدلُّ ٱۡلََيٰوةُ 

ِْهيد  ْعِدي : »َهِذه اآلية الَكِريمة ِفيَها الزتَّ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

بزُْخُرفِها،  َتْفنِتُ  الُغُروِر،  َمتَاُع  َها  نَّ
َ
وأ َبَقائها،  وعدم  بَفنَائها  نْيا  ادلُّ ِف 

 
َ

إِل ُمنْتَِقلة، وُمنْتََقٌل َعنْها  ُثمَّ ِه  َْدُع بغرورها، وَتُغرُّ بمحاِسِنها،  وتَ

ار، ِمن خرٍي  دار الَقَرار، الَِّت توفَّ ِفيَها الفوس َما َعِملَت ِف َهِذهِ ادلَّ

 (1(.» وشٍّ

الَعِزيُز  َعنْه  َنَهاه  قَد  ُمنَكر  ِف  َهَذا  بفعله  َوقَع  قَد  أنَّه  نَْستْه 
َ
فأ

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َوَل  جلهل:  جلَّ  قَال  َحيُْث  املقتِدُر؛ 

ثِۡم  ۡمَوِٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلِ
َ
ُكلُواْ فَرِيٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِم ِلَأ بِٱۡلَبِٰطِل َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِل ٱۡلُكَّ

]البقرة:188[. َتۡعلَُموَن﴾  نُتۡم 
َ
َوأ

ۡمَوٰلَُكم بَۡيَنُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
َيُقول اإِلَمام ابَلَغوِي : »﴿َوَل تَأ

ِمن غري  أْي  بابلاطل؛  َبْعٍض  ماَل  بعُضكم  يأكل   
َ

ل أْي:  بِٱۡلَبِٰطِل﴾ 

ْعِدي )ص160(. )1) تفسير السَّ



شوة! 157داُء الرِّ

اِهب، واأللُك بابلاطل  بَاَحه اهلل، وأصُل ابلاطِل الشُء اذلَّ
َ
ي أ ِ

َّ
الوَْجه اذل

أنواٌع، قَد يَُكون بطريق الَغْصب والَّْهب، وقد يَُكون بطريِق اللهو، 

ْجرة الُمَغينِّ ونوهما، وقد يَُكون بطريِق الرِّْشَوة واخليانة، 
ُ
كلقمار وأ

َك األموال بينكم وبي 
ْ
ُموَر تِل

ُ
قوا أ

ْ
ِم﴾ أْي تُل بَِهآ إَِل ٱۡلُكَّ ﴿َوتُۡدلُواْ 

ِو وإلَقاؤه ِف ابلرئ؛ يقال: 
ْ
ل م، وأصُل اإلدلء إرساُل ادلَّ  احلُكَّ

َ
ْربابِها إِل

َ
أ

ُه يَْدلُوه إَِذا أخرج«.)1) 
َ

رَْسله، وَدل
َ
َوُه إَِذا أ

ْ
 َدل

َ
ْدل

َ
أ

م،   احلُكَّ
َ

 تُْدلُوا بأموالكم إِل
َ

َهيِب : »أْي ل وَيُقول اإِلَمام اذلَّ

كم وأنتم  ا لَغرْيِ  تَرُْشوهم يلَْقتَِطعوا لَُكم َحقًّ
َ

 تَُصانِعوهم بَِها َول
َ

أْي ل
 َيِل لكم«.)2)

َ
نَُّه ل

َ
َتْعلمون أ

َعلَيْه  الَكِريم  رَُسولا  لَْعِن  ِف  ِميِم  اذلَّ عمِله  بَِسبَب  داِخٌل  نَُّه 
َ
وأ

ْعَن 
َ
َلة وأتمِّ التسليم، فعن َعبْد اهلل بن َعْمٍرو : »ل أفضل الصَّ

ُمْرتَِشي«.)3)
ْ
َوال الّرَاِشي    اهلل  َرُسول 

الرَّمحة  َمَظانِّ  ِمن  ابُلْعد  »أِي   : الُمنَاوِي  اإِلَمام  وَيُقول 

)1) تفسير الَبَغِوي )159/1(.

)2) الكبائر )ص131(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه ابن ماجة )2313( وَصحَّ
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َعلَيْهما«.)1) وَواقٌِع  ناِزٌل  وَمَواطنها 

ي  ِ
َّ

اذل هو  اِش  فالرَّ الُعلََماء:  »قَال   : َهيِب  اذلَّ اإِلَمام  وَيُقول 

اللَّعنُة  حق 
ْ
تَل َما  وإنَّ الرِّْشَوة،  يأخذ  ي  ِ

َّ
اذل هو  والُمْرتِش  الرِّشوة  يُعِطي 

إَِذا  ا  أمَّ يستحق،   
َ

ل ما  بَِها  َينَال  و 
َ
أ ُمْسِلم  ِذيَّة 

َ
أ بَِها  قََصَد  إَِذا  الراَش 

ُ وَيْدفَع عن َنْفسه ُظلَما فإنَّه غرُي داِخٍل ِف 
َ

 حقٍّ هل
َ

َل إِل ْعطى يِلَتَوَصَّ
َ
أ

و َدَفَع بَِها 
َ
ا أ ْبَطَل بَِها َحقًّ

َ
ا احلاِكم فالرِّْشَوة َعلَيْه حراٌم؛ أ اللعنة، وأمَّ

ًما«.)2)
ْ
ُظل

آِخُذها،  عوٌن 
ْ
َمل »والرِّْشَوُة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

برشوة،   
َّ

إِل الَّاس  حقَّ  َيْمنَع  اآلِخذ  َكن  إَِذا   
َّ

إل ُمْعطيها  عوٌن 
ْ
وَمل

نَّ الُمعطي 
َ
 َعَ الُمْعطي؛ أِل

َ
فحينئٍذ تَُكون اللعنة َعَ َهَذا اآلِخذ ل

 بَدفْع الرِّْشَوة، 
َّ

 َذلِك إِل
َ

 سبيل إِل
َ

ه، َول ْخذ حقِّ
َ
إنََّما يُريد أْن يُعطي أل

ِف  املسؤولي  َبْعض  ِف  اآلن   — باهلل  والعياذ   — يوجد  كَما  َمْعذور.  َفُهَو 

بَهِذه   
َّ

إِل الَّاس  َمَصالح  َيْقيض  أْن  ُيْمكن   
َ

َمن ل اإلِْسَلِميَّة؛  َول  ادلُّ

َنْفسه  َمَعرًِّضا  بابلاطل،  للمال  آكًل  فيَُكون   — باهلل  والعياذ   — الرِّْشَوة 

)1) َفْيض الَقِدير )367/5(.

)2) الكبائر )ص132(.
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العافية«.)1) اهلل  نسأل  للَّْعنة. 

َنْفسه ِمن  ر  َيتُْب وُيَطهِّ لَم  إْن  ٌد بعقاٍب شديد  ُمتَوعَّ وأنَّه َكَذلِك 

اء الُعَضال والَمَرض القتَّال، فعن َجابِر  أنَّ رَُسول اهلل  َهَذا ادلَّ
ْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت«.)2)

َ
َجّنََة ل

ْ
 يَْدُخُل ال

َ
 قال: »ل

ل 
ْ
ك

َ
أ أنَّ  يُِفيد  َوِعيٌد شديٌد  »َهَذا   : الُمنَاوِي  اإِلَمام  َيُقول 

الَكبَائِر«.)3) ِمن  الَّاس  أموال 

ايلهوِد  ْحبَاَر 
َ
أ َهَذا  بِفْعله  َشابََه  قَد  نَُّه 

َ
أ للرشوة  اآلخذ  َيْعلم   

َ
ل

َ
أ

 : يَن قال َعنْهم ِ
َّ

يَن َكنوا يأكلون أموال الَّاس بابلاطل؟! اذل ِ
َّ

اذل

]المائدة:42[.  ﴾ ۡحِتۚ لِلسُّ ٰلُوَن  كَّ
َ
أ لِۡلَكِذِب  ُٰعوَن  ﴿َسمَّ

حت الرِّشوة«.)4) َيُقول َعبْد اهلل ْبُن َمْسعوٍد : »السُّ

إَِذا  ِمنْهم  : »َكن احلاكم  اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي  وَيُقول 

الِِحيَن )302/2(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

ْيُخ اأَلْلَبانِي  فِي صحيح الجامع  َحُه الشَّ اَرمِي فِي ُسنَنِه )2776(، وَصحَّ )2) َرَواه الدَّ

.)4519(

)3) َفْيض الَقِدير )17/5(.

)4) َرَواه الطََّبِري فِي تفسيره )239/6(.
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يها إيَّاه وَيتَلكَّم حباجته فيَْسَمع ِمنُْه  ه فرُيِ َحٌد برشوة جعلها ِف ُكمِّ
َ
أتاه أ

 َخْصمه فيَْسمع الَكِذب ويأكل الرِّْشَوة«.)1)
َ

 َينْظر إِل
َ

َول

﴾ أْي: املاِل  ۡحِتۚ ٰلُوَن لِلسُّ كَّ
َ
ْعِدي : »﴿أ يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

َواتب،  هم ِمن املعلومات والرَّ احلََراِم، بَما يأخذونه َعَ َسَفلَتهم وَعَوامِّ
ل احلََرام«.)2)

ْ
ك

َ
الَِّت بَِغري احلق، فَجَمعوا بْي اتِّبَاع الَكِذب وأ

يْطاَن اللَِّعي قَد  فَاِضُل — أن الشَّ
َ
يُّها األ

َ
ُب ِمنُْه الَمرْء — أ ا َيتَعجَّ إنَّ ِممَّ

ْصبح بعُضهم َيُقول إنَّ 
َ
زيَّن بِلَعض الُمْسِلِمَي َهَذا الَعَمل الُمِشي َحتَّ أ

 ُمَالَفة 
َ

َهَذا الِفْعل الَقِبيح ُهَو ِمن قَِبيل الَهديَّة ولَيْس ِفيِه َمْعصيَة َول

اْسِتْحَلُل  ا  »وأمَّ  : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الربيَّة،  َوامر ربِّ 
َ
أل

ْظَهُر ِمن أْن يُْذَكر — كرِشوة احلاكم والوايل 
َ
ْحت بِاْسم الَهِديَّة وُهو أ السُّ

اِش؛ لَِما ِف َذلِك ِمن الَمْفَسدة،  ُعون ُهَو والرَّ
ْ
وغريهَما — فإنَّ الُمْرتَش َمل

بمجرد  الرِّْشَوة  وَحِقيَقة  احلَِقيَقة  َيْرُجان عن   
َ

ل أنَّهما  َقْطًعا  وَمْعلُوم 

اسم الَهِديَّة«.)3) 

)1) تفسير الَبَغِوي )39/2(.

ْعِدي )ص232(. )2) تفسير السَّ

ِعيَن )95/3(. )3) إعلم الُمَوقِّ
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يَْطان أنَّ اهلديَّة والرِّشوة — وإْن َكنَتا ِف  يَْعلم َمن لبَّس َعلَيْه الشَّ
ْ
فل

اْبُن  َيُقول اإِلَمام  ْتَِلَفان، 
َ

— فُهَما ِف احلُْكم والَقْصد ت  ، ْيِ
ورة ِسيَّ الصُّ

 — الصورة  ِف  اْشتَبَها  وإْن  والرِّْشَوة  الَهِديَّة  »والفرق بي   : الَقيِّم 

ِْقيِق 
َ

و ت
َ
 إِْبَطاِل حقٍّ أ

َ
ل إِل اِش قَْصُده بالرِّْشَوة اتلوصُّ الَقْصُد؛ فإنَّ الرَّ

دَلفْع  رََشا  فإْن  اهلل،  رَُسوِل  لَِسان  َعَ  ُعون 
ْ
الَمل اِش  الرَّ َفَهَذا  باِطٍل، 

ا الُمْهِدي فَقْصده  م عن َنْفسه اْختُصَّ الُمْرتَِش وَْحده باللَّْعنة، وأمَّ
ْ
ل الظُّ

ِة والَمْعرفِة واإلحساِن، فإن قصد املكفأة َفُهَو ُمعاوِض  اْسِتْجلُب املودَّ
َفُهَو ُمْستَْكرِث«.)1) بْح  وإْن قََصَد الرِّ

سواٌء   — العسري  والوباء  اخلطري  اء  ادلَّ بَِهَذا  ابتُليَت  َمن  يَا  َفَعلَيَْك 

َواِن باتلَّْوَبة والُغْفَران 
َ
— أْن تُباِدر َقبْل فََوات األ و ُمْعطيًّا، 

َ
كنَت آِخذا أ

َشدَّ احلََذِر ِمن أْن َتتَهاَون 
َ
 الَعِزيز املنَّان، واْحَذْر َكَذلِك أ

َ
والرُُّجوع إِل

َيُقول  يَْطان،  الشَّ بيس 
ْ
وتَل تَْزيِي  ِمن  ُهَو  ي  ِ

َّ
اذل احلََرام  الَعَمل  َهَذا  ِف 

نَْت 
َ
اإِلَمام ابْن اجلَْوزِي : »َكلُمك َمْكتوٌب وقَْولك َمْسوٌب، وأ

َخَذت ِف 
َ
أ يَا َهَذا َمْطلوٌب، ولََك ُذنُوب وَما تتوب، وشمس احلياة قَد 

)1) الروح )ص240(.
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الُقلُوِب!«)1)  بََك ِمن بْي 
ْ
قَل قىَْس 

َ
أ فَما  الُغروب، 

ْسبَاب 
َ
ْمر الُمْسِلِمَي أْن َيبْذلوا لكَّ األ

َ
هم ربُّ الَعالَِمَي أ

َّ
وَعَ َمن ول

ي قَد عمَّ واْشتُِهَر وبْي الرَّعيَّة قَد َكرُث  ِ
َّ

الَِّت َتْمنع ِمن فُُشوِّ َهَذا الرشَّ اذل

ْخَلق وزيادة الُمنَْكر.
َ
 فََساد الِقيَِم واأل

َ
؛ فأدَّى َذلِك إِل وانْترََشَ

هلم 
َ
وسيَْسأ الُمتََعاِل،  الَكِبرِي  َماَم 

َ
أ سيَِقُفون  أنَّهم  يًْضا 

َ
أ َْعلموا  ويلْ

فَعن  ْعَماٍل، 
َ
أ ِمن  يًعا  َجِ ِمنُْهم  َكن  وَما  رِعيَّتهم  وَعن  ْنُفسهم 

َ
أ عن 

ُكْم 
ُّ
ل

ُ
 ك

َ
ل

َ
َعبْد اهلل بِْن ُعَمر  أنَّ الَّيِبَّ  قال: »أ

َراٍع  الّنَاس  ى 
َ
َعل ِذي 

َّ
ال ِميُر 

َ ْ
األ

َ
ف رَِعّيَتِِه؛  َعْن  َمْسؤوٌل  ُكْم 

ُّ
َوُك َراٍع، 

 (2(» رَِعّيَتِِه.— َعْن  َمْسؤوٌل  َوُهَو 

احلَافِظ  ُهَو  ايع،  الرَّ الُعلََماء:  »قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

َْت َنَظِره، فَِفيِه أنَّ لكَّ 
َ

م َصَلح َما قَاَم َعلَيْه وما ُهَو ت زَتِ
ْ
الُمْؤَتَمن الُمل

ء َفُهَو ُمَطالَب بالعدل فيه، والقيام بِمَصاحِلِه ِف  َْت َنَظِره َشْ
َ

َمن َكن ت
ِديِنه وُدنْياه وُمتََعلَِّقاتِه«.)3)

)1) التبصرة )272/2(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )213/12(. )3) الشَّ
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َقنا وإيَّاكم للكِّ  يَا أْن يُوفِّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

يًعا الوقوع ِف الرِّشوة  وٌر، وأْن ُيَنِّبَنا َجِ اَريْن ورُسُ َما ِفيِه َسَعاَدٌة ِف ادلَّ

با ولكِّ أنواع الرشور، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك والعزيُز الغفوُر.  والرِّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

يُّها 
َ
أ  — اآلداب  جبميل  والتَِّصاف  ْخَلق 

َ
األ بَمَحاِسن  اتلََّحيلِّ  إنَّ 

اب  ْسبَاب الَِّت تُِعي الَعبَْد بإْذن الَكِريم الوهَّ
َ
ْحبَاُب — لَُهَو ِمن أهمِّ األ

َ
األ

 : َعَ تصيل اخلري واتلوفيق للكِّ َصَواب، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم
 اْستُْجِلَب حرمانَها 

َ
نْيا واآلخرة بِْمثل األدب، َول »فَما اْستُْجِلَب َخري ادلُّ

بِمثْل قِلَّة األدب«.)1) 

أْن  يَنْبَِغ  الَِّت  الَكِريمة  واخلصال  اجلَِميلَة  َفات  الصِّ َهِذهِ  وِمن 
فَاِضُل الِكَرام — ُهَو أْن يَُكون ِف تعاُمله مع 

َ
يُّها األ

َ
تُصاِحب لكَّ ُمْسِلم — أ

ال : »الكلُم الطيُِّب  نَام طيِّب الكلم، َيُقول اإِلَمام ابْن َبطَّ
َ
األ

الِكِيَن )390/2(. )1) َمَداِرُج السَّ

يِّبة التَّْذِكري مَبا للَكِلمة الطَّ

ِمن َفْضٍل َكِبرٍي
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 (1(.» ْفَعال الربِّ
َ
ْه، وهو ِمن َجِليل أ

َ
َمنُْدوب إِيل

تَُكون  يِّبَة  الطَّ »واللَكَِمة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 
فإَِذا  ْخَرى، 

ُ
أ نَواٍح  إلقائها، وِف  َطيِّبَة ِف أسلوبها، وِف موضوعها، وِف 

َلم عليكم،  رأيَت شخًصا وتََكلَّْمَت معه بَكلٍم َطيِّب ِمثل: السَّ
لَكِمة طيِّبة لكْن برشط  فَهِذه  باخلري؛  حيَّاكم اهلل، صبََّحكم اهلل 
؛ بمعن أْن َتبْق معه مدة وأنت تقول مثل َهَذا 

ًّ
 يَُكون َذلِك ُمِمل

َّ
ل

َ
أ

 غري َطيِّب، وللكِّ َمَقاٍم مَقاٌل«.)2) 
َ

 اْنَقلََب إِل
ًّ

ُه إَِذا َكن ُمِمل
نَّ
َ
الكلم؛ أل

فة 
ْ
ل
ُ
ْسبَاب نرَْش الَمَحبَّة واأل

َ
ِحبَّة — ِه من أ

َ
يُّها األ

َ
فاللَكَِمة الطيبة — أ

َعَ   — كوِر  الشَّ الَكِريم  بإْذن   — يُْدخل  ا  ِممَّ َكَذلِك  الُمْسِلِمَي، وِه  بي 
باحلرص  عباَده  الَكِريُم  الَعِزيُز  َمَر 

َ
أ ا  َوذِلَ وَر؛  ُ والسُّ الفرَح  القلوِب 

َعلَيْها كَما جاء ِف القرآن العظيِم؛ َحيُْث قَال العليُم احلكيُم: ﴿َوقُولُواْ 
]البقرة:83[. ُحۡسٗنا﴾  لِلنَّاِس 

أِي   — ْمُرهم 
َ
أ احلََسن  الّقْول  »ِمَن   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

وَبْذل  العلم،  وتعليمهم  الُمنْكر،  عن  وَنْهيُهم  بالَمْعُروف،   — الَّاس 

)1) شرح اْبِن َبطَّاٍل َعَلى َصِحيِح الُبَخاِريِّ )225/9(.

)2) شرح األربعين النووية )ص266(.
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طيِّب. َكلم  لكِّ  ِمن  َذلِك  وغري  والبََشاَشة  السلم، 

َعَ  بِِه  َيْقِدر  ْمٍر 
َ
بأ ِمَر 

ُ
أ بَماهِل،  الَّاَس  يََسُع   

َ
ل اإِلنَْسان  َكن  ا  ولمَّ

 لكِّ ملوق؛ وهو اإلحسان بالقول، َفيَُكون ِف ِضْمن َذلِك 
َ

اإلحسان إِل
ار، َولَِهَذا قَال تعال: ﴿َوَل  الَّْه عن الكلم الَقِبيح لِلنَّاِس َحتَّ للُكفَّ

ۡحَسُن﴾ ]العنكبوت:46[«.)1) 
َ
ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ بِٱلَِّت ِهَ أ

َ
أ تَُجِٰدلُٓواْ 

بَّانيَّة َمَفاِسد ظاهرٌة َجليَّة،  وِف عدم َعَمِل الِعبَاد بَهِذه الوصيِّة الرَّ
وِمن َذلِك أْن َيَقَع التََّشاُحن واتلَّبَاُغض َبْي الُمْسِلِمَي، َوَهَذا َما يُريده 
ِهَ  ٱلَِّت  َيُقولُواْ  ّلِعَِبادِي  ﴿َوقُل  الَعالَِمَي:  رب  َيُقول  اللعُي،  إِبِْليُس 
ا  َعُدّوٗ نَسِٰن  لِۡلِ َكَن  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ إِنَّ  بَۡيَنُهۡمۚ  يزََنُغ  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ إِنَّ  ۡحَسُنۚ 

َ
أ

]اإلسراء:53[. بِيٗنا﴾  مُّ

  
َ

ُمُر تعال رَُسوهل
ْ
َيُقول اإِلَمام اْبُن َكِثرٍي : »يَأ

أْن يأمر عباد اهلل الُمْؤِمِنَي، أْن يقولوا ِف ُماَطبَاتِهم وماوراتهم الكلَم 
يَْطان بينهم   الشَّ

َ
األحسَن واللَكَِمة الطيبة؛ فإنَّه إْذ لْم يفعلوا َذلِك نََزغ

فإنَّ  والُمَقاتَلَة،  والُمَخاَصَمة   ُّ الرشَّ وَوَقَع  الِفَعال   
َ

إِل الكلَم  ْخَرَج 
َ
وأ

يَِّته ِمن ِحِي امتنع ِمَن السجود آلدم، فَعَداَوتُه  يَْطان عدوٌّ آلدَم وُذرِّ الشَّ

ْعِدي )ص58(. )1) تفسير السَّ
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ِخيه الُمْسِلم حبَِديدة، فإنَّ 
َ
 أ

َ
ظاهرة بيِّنة؛ َولَِهَذا َنَه أْن يُِشرَي الرَُّجل إِل

يَْطان يزنغ ِف يَِده؛ أْي: فربََّما أصابَُه بَِها«.)1)  الشَّ

َها الُمْسِلم أنَّ فوائد وعوائد اللَكَِمة الطيِّبَة َكِثريٌة،  اعلْم — رعك اهلل — أيُّ
ِمنَْها ما ُهَو راِجع َعلَيَْك، فِه وإن َكنت تبدو لك يَِسرَيًة فَإنَّ ماسنُها 
ْسبَاب الَِّت تُبعد عن الار بإذن الَعِزيز 

َ
َها ِمن األ نَّ

َ
َكِثرية؛ وِمن َذلِك أ

 : أن رَُسول اهلل  اب، فعن َعديِّ بن حاتم الوهَّ
لَِمٍة َطّيَِبٍة«.)2) 

َ
بِك

َ
ْم يَِجْد ف

َ
ْو بِِشّقِ َتْمَرٍة، َفَمْن ل

َ
»اّتَُقوا الّنَاَر َول

بِِشقِّ  »َولَْو  َجَهنَّم،  نار  أْي  الَّاَر«  »»اتَُّقوا   : الُمنَاوِي  َيُقول 
و َشًْع 

َ
ا أ قون بِِه ِلَفْقِده ِحسًّ ُدوا َما تتصدَّ ِ

َ
ْد« فإْن لَْم جت َتْمَرٍة َفَمْن لَْم َيِ

ف بِِه بالقول والفعل،  »فَِبلَكَِمٍة َطيِّبٍَة« تُطيِّب قلَب اإِلنَْسان بأْن َتتَلَطَّ
فإِنََّها سبب للنجاة من الار«.)3)

ْعِدي : »وِف َهَذا احلديث: أنَّ ِمن أعظِم  يْخ السَّ َيُقول الشَّ
الَعبْد  باملال واألقوال، وأنَّ  ق 

ْ
اخلَل  

َ
إِل الار، اإلحساُن  ِمن  يَات  الُمنَجِّ

)1) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )46/3(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )1347( ومسلم )1016( واللفظ له.

)3) التيسير بشرح الجامع الصغير )31/1(.
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الطيبة  واللَكَِمة  قليًل،  َشيْئًا  َولَْو  الَمْعروف  ِمن  َيْتَِقر  أْن   ُ
َ

هل يَنْبَِغ   
َ

ل
 مصاحِلِهم 

َ
ق بتعليمهم َما َيْهلون، وإرشاِدهم إِل

ْ
تََشمل الصيحة للَخل

ْنيَوية. وادلُّ ينِية  ادلِّ

الُمَقاِرن  ُدوِر،  للصُّ اِرَح  الشَّ للقلوب،  الُمِسَّ  الكلَم  وتَْشمل 
ْحكمه 

َ
أ َر 

ْ
وِذك َعلَيْه،  واثلَّنَاَء  هلل  ر 

ْ
ك اذلِّ وتَْشمل   ، والِبرْشِ للبََشاَشة 

وشائعه.

 اهلل وَيُْصل بِِه الَّْفُع لعباد اهلل، َفُهَو داخل 
َ

فلكُّ كلٍم يُقرِّب إِل
ِف اللَكَِمة الطيبة«.)1)

اب  وَمن اتََّصف بَِها إْن َكن ِمن أهل اإلِْسَلم واْحتََسبها ِعنَْد الوهَّ
ْخرَبَ بَذلِك 

َ
م فَسيَُفوُز بإْذن الَعِزيِز الَمنَّاِن بُغَرٍف ِف اجِلنَاِن كَما أ

َّ
العل

ْشَعِري 
َ
َلة والسلم، فعن أيب مالٍك األ الَكِريم َعلَيْه أفضل الصَّ نبيُّنا 

ا، يَُرى 
ً
َجّنَِة ُغَرف

ْ
 أنَّ رَُسول اهلل  قال: »إِّنَ فِي ال

َعاَم،  ْطَعَم الّطَ
َ
َها اهلل لَِمْن أ َعّدَ

َ
َظاِهُرَها ِمْن بَاِطنَِها َوَباِطُنَها ِمْن َظاِهرَِها، أ

ى َوالّنَاُس نَِياٌم«.)2) 
َّ
َياَم، َوَصل لََم، َوتَاَبَع الّصِ

َ
ك

ْ
لََن ال

َ
وَأ

)1) هبجة قلوب األبرار )ص257(.

ْيُخ اأَلْلَبانِي ، فِي صحيح  نَُه الشَّ )2) َرَواه اإِلَمام أحمد فِي الُمْسنَد )343/5(، وَحسَّ

.)2123( الجامع 
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َيُقول الُمنَاوِي : »»يَُرى« بابلناء للمفعول أْي يََرى أهُل اجلنَّة 
ِْجب َما 

َ
 ت

َ
افة ل »َظاِهُرَها ِمْن بَاِطِنَها َوَباِطنَُها ِمْن َظاِهِرَها« ِلَكْونِها َشفَّ

ها »لَِمْن 
َ
َها اهلل« أْي َهيَّأ َعدَّ

َ
وراءها. قالوا: ملن ِه يَا رَُسول اهلل؟ قَال »أ

ْوِهم، 
َ

ْضياف واإلِْخَوان ون
َ
نْيا للِعيَال والُفَقَراء واأل َعاَم« ِف ادلُّ ْطَعَم الطَّ

َ
أ

َكَلَم« أْي َتَملَّق لِلنَّاِس واستعطفهم —«)1)
ْ
َلَن ال

َ
»َوأ

مها  َدقات الَِّت يُقدِّ َخَوات — ِمَن الصَّ
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
وِه كَذلِك — أ

يَّات، فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسول اهلل  الَعبْد بْي يَْدي ربِّ الرَبِ
ٌة«.)2) 

َ
َصَدق ّيَِبُة  الّطَ لَِمُة 

َ
ك

ْ
»ال قَال:   

َلم  السَّ َعلَيْه   — تشبيِهِه  »ووَْجه   : اٍل  َبطَّ اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 
َنْفس  بَِها  ْيا 

َ
باملال ت َدقة  الصَّ أنَّ  ُهَو  باملاِل،  بالصدقِة  الطيبَة  اللَكَِمَة   —

ق َعلَيْه وَيْفرح بها، واللَكَِمة الطيبة يفرح بَِها املؤمن وَيُْسن  املتصدَّ
اجِلَهة«.)3)  َهِذهِ  ِمن  فاْشتَبَها  قلبه،  ِمن  موقعها 

يُّها الُمْسِلم — َعَ َمن بَيْنَك وَبيْنَه َشْحنَاُء 
َ
وتأثريُها َكَذلِك َيْظَهر — أ

)1) َفْيض الَقِدير )343/2(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )2827( ومسلم )1009(.

)3) شرح اْبِن َبطَّاٍل َعَلى صحيح الُبَخاِري )225/9(.



يِّبة ِمن َفْضٍل َكِبرٍي 173التَّْذِكري مَبا للَكِلمة الطَّ

بعد  فأصبح  األعداء  أشدِّ  ِمن  ُيَعدُّ  َكن  إِنَْسان  ِمن  فَكْم  وَبْغَضاُء، 
َذلِك ِمن أعزِّ األصحاب واألصدقاء بَِسبَب تأثري َهَذا السلح الَكِريم 
بَما  الَعَمل  َبْعد  يَُكون  َوَهَذا  الَعِزيز احلكيم،  بفضل  القويم  واخلُلُق 
تَۡسَتوِي  ﴿َوَل  ُسبَْحانَه:  قَال  َحيُْث  العليُم؛  اخلبرُي  بِِه  ْخرَبَ 

َ
وأ وىْص 

َ
أ

َوَبۡيَنُهۥ  بَۡيَنَك  ِي  ٱلَّ فَإَِذا  ۡحَسُن 
َ
أ ِهَ  بِٱلَِّت  ٱۡدَفۡع  ّيَِئُةۚ  ٱلسَّ َوَل  ٱۡلََسَنُة 
]فصلت:34[. َحِيٞم﴾  َوِلٌّ  نَُّهۥ 

َ
َكأ َعَدَٰوةٞ 

َوَل  ٱۡلََسَنُة  تَۡسَتوِي  ﴿َوَل  »فقال:   : ْوَكيِن  الشَّ َيُقول 
 تستوي احلََسنَة الَِّت يَرىض اهلل بها، وُيثِيب َعلَيْها، 

َ
ّيَِئُةۚ﴾ أْي: ل ٱلسَّ

تَلْخِصيص  وَْجَه   
َ

َول َعلَيْها،  وُيَعاقِب  اهلل  يَْكَرهها  الَِّت  يِّئَة  السَّ  
َ

َول
يِّئة بِنَوع ِمن أنواع  ِْصيص السَّ اَعت، وتَ احلََسنَة بِنَوع ِمن أنواع الطَّ

َذلِك«.)1)  ِمن  وَْسُع 
َ
أ اللَّْفَظ  فإنَّ  الَمَعاِص، 

ۡحَسُن﴾ أْي: 
َ
ْعِدي : »﴿ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

ُ حقٌّ َكِبري َعلَيَْك، 
َ

ق، ُخُصوًصا َمن هل
ْ
َْك ُمسٌء ِمن اخلَل

َ
فإَِذا أساء إِيل

ه 
ْ
فَقابِل بالفعل،  و 

َ
أ بالقول  إساءًة  ونوهم،  واألصحاب،  كألقارب 

وإْن  َعنْه،  فاْعُف  َظلََمَك،  وإْن  ُه، 
ْ
فَِصل َقَطَعك  فإْن  ْه، 

َ
إِيل باإلحسان 

)1) َفْتح الَقِدير )516/4(.
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ه 
ْ
وَعِمل َعنْه،  اْعُف  بَل  ه، 

ْ
تُقابِل فََل  حاًضا،  و 

َ
أ اغئبًا  ِفيَك  تََكلََّم 

 ُ
َ

ُ الكلم، وابُْذل هل
َ

، وإْن َهَجَرَك وتََرَك ِخَطابَك، فَطيِّْب هل ِ
بالقول اللَّيِّ

عظيمة«.)1)  فائدة  َحَصَل  باإلحسان،  اإلساءة  َت 
ْ
قَابَل فإَِذا  السلم، 

ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ  وَيُقول اإِلَمام اْبُن َكِثري : »وقوهل: ﴿فَإَِذا ٱلَّ
 َمن أساء 

َ
نَُّهۥ َوِلٌّ َحِيٞم﴾ وهو الصديق، أْي: إَِذا أحسنَت إِل

َ
َعَدَٰوةٞ َكأ

 ُمَصافَاتِك وَمَبَّتك، واحلُنُوِّ عليك، 
َ

ْه إِل
َ

َك احلََسنَة إِيل
ْ
َْك قاَدتْه تِل

َ
إِيل

َفقة َعلَيَْك  َْك ِمن الشَّ
َ

إِيل يٌم؛ أْي: قَِريب  نَُّه ويلٌّ لََك مَحِ
َ
َحتَّ يصري كأ

َْك«.)2) 
َ

إِيل واإلحسان 

ْخيَار — ِمن أهمِّ اثلَِّمار الَِّت سيَْجِنيها — بإذن 
َ
فَاِضُل األ

َ
يُّها األ

َ
فَهِذه — أ

ِديدة،  َفة احلَِميدة واخلَْصلة السَّ الَعِزيز اجلبَّاِر — لكُّ َمن يَتحلَّ بَِهِذه الصِّ
الِّْعَمة  َهِذهِ  َرَزقَه  أْن  َعَ  الَمنَّاَن  يَْشُكَر  أْن  بَِها  اتََّصَف  َمن  فَعَل 
الُمْسِلِمَي  بفعلها وحثِّ  جتهْد دوًما 

ْ
الَكِريمة، ويل والِمنَْحة  الَعِظيمة 

بها. اتلََّخلُِّق  َعَ 

ِمن   
ً

ل أوَّ ا 
ْ
يْسأهل

ْ
فل  — ْحبَاُب 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — تقصرٍي  ِف  َعنْها  َكن  وَمن 

ْعِدي )ص749(. )1) تفسير السَّ

)2) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )102/4(.
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ْسبَاٍب، 
َ
ِْقيقها ِمن وََسائَِل وأ

َ
 َما يُساعده َعَ ت

ْ
َبُذل

ْ
اب، ُثمَّ يل الَكِريم الوهَّ

نَّ َهَذا لَيَْس 
َ
ها؛ أِل َْحذِر الُمْسِلم أشدَّ اتلَّْحِذير ِمن التَِّصاِف بِضدِّ ويلْ

نَا بَذلِك رَُسوُل الَعِزيِز الرَّمْحَِن، فعن  ْخرَبَ
َ
ِمن ِخَصال أهِل اإِليَمان َكَما أ

يَْس 
َ
َعبْد اهلل بِن َمْسُعوٍد  أنَّ رَُسول اهلل  قال: »ل

َبِذيءِ«.)1) 
ْ
 ال

َ
َفاِحِش، َول

ْ
 ال

َ
اِن، َول ّعَ

َّ
 الل

َ
اِن، َول ّعَ ُمْؤِمُن بِالّطَ

ْ
ال

بالتشديد،  اِن«،  عَّ بِالطَّ ُمْؤِمُن 
ْ
ال »»لَيَْس   : الُمنَاوِي  َيُقول 

ي  ِ
َّ

اذل اِن«  اللَّعَّ  
َ

»َول ِغيبَة،  و 
َ
أ َذمٍّ  بنَْحِو  الَّاس  ْعراِض 

َ
أ ِف  الوقَّاع 

و كناية، 
َ
أ ا صيًا  إمَّ ُيبِْعُدهم ِمن رمحة ربِّهم  بَما  الَّاِس  لَْعَن  يُْكرِث 

َِذيِء« أْي   ابلْ
َ

َفاِحِش« أْي ِذي الُفْحِش ِف كلمه وفَِعاهل، »َول
ْ
 ال

َ
»َول

ِصدقًا«.)2) الكلُم  َكن  وإْن  َمنِْطِقه  ِف  الفاِحش 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »َوَهَذا يدل َعَ أنَّ َهِذهِ األمور  وَيُقول الشَّ
وكمال  اإِليَمان  َحِقيَقة  املؤمن  عن  تَْسلُب  َها  نَّ

َ
وأ اإِليَمان،  ِف  نَقٌص 

بأعراضهم  و 
َ
أ بأنسابهم  الَّاس  ِف  انًا يطعن  يَُكون طعَّ فََل  اإِليَمان، 

 
َّ

إِل َهمٌّ   ُ
َ

هل لَيَْس  ي  ِ
َّ

اذل ان  باللَّعَّ  
َ

َول بآماهلم،  و 
َ
أ وَهيئاتهم  بشلكهم  و 

َ
أ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )1977(، وَصحَّ

)2) التيسير بشرح الجامع الصغير )321/2(.
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و 
َ
أ تقول كذا  لَماَذا  لََعنَك اهلل،  َكَذا  قُْل  لََعنََك اهلل،  لَكَِمًة  قُْل  اللعنة؛ 

و َما أشبه َذلِك، فاملؤمن لَيَْس 
َ
َيُقول ألولده: لعنكم اهلل هاتوا َهَذا، أ

و نو َذلِك، 
َ
اخ أ ي َيْفُحش ِف كلمه بُصَ ِ

َّ
 بالفاحش اذل

َ
باللعان، َول

ي َيْعتَدي َعَ غريه؛ فاملؤمن مؤمن مسالم لَيَْس عنده  ِ
َّ

 بابلذيء اذل
َ

َول
نَُّه مؤمن«.)1)

َ
 غري َذلِك؛ أل

َ
 ِف فعله، َول

َ
فُحٌش ِف قوهل َول

وإيَّاكم  َقنا  يُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

َفات  والصِّ الفاضلة  ْخَلق 
َ
باأل اتلََّحيلِّ  َذلِك  وِمن  ْه 

َ
إِيل ُبنا  يُقرِّ َما  للكِّ 

ُينِّبَنا  وأن  نَام، 
َ
األ معاملة  وُحْسن  الكلم  ِطيب  وِمنَْها  الَكِريمة، 

ُسبَْحانَه لكَّ َما يُبعدنا َعنْه، وِمن َذلِك التَِّصاُف بُِكلِّ ما ُهَو مذموٌم 

َي. امِحِ الرَّ وأرحم  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  وُمشي، 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

الِِحيَن )201/6(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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ْشف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

َخَوات — لَُهَو ِمن 
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
َموات — أ رْض والسَّ

َ
إنَّ ُدَعء ربِّ األ

بنا ِمن ربِّ  أفضل الُقُربات، وأشِف الطاعت، وأرفِع العبادات الَِّت تُقرِّ

  نَّ رَُسول اهلل
َ
يَّات، فعن الُّْعَمان بن بشري  أ الرَبِ

ِعَباَدةُ«.)1)
ْ
َعاُء ُهَو ال قال: »الّدُ

الُمْقتضية  َفة  الصِّ »َهِذه   : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول 

ْه، وِمن ِجهة تعريف الُمْسنَد، 
َ

للحص ِمن جَهة تعريف الُمْسنَد إِيل

العبادة  ُهَو أَعَ أنواع  عء  َتْقتيَض أنَّ ادلُّ الَفْصل  وِمن جهة ضمرِي 

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )3247( وَصحَّ

عاء ِمن َفْضل َكِبري التَّْذِكري مَبا للدُّ
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وأَشفِها«.)1) وأرفَِعها 

بربِّ  الَعاِرفي  وَمِطيَُّة  الُمتَِّقَي،  وَمسلَك  احِلِي،  الصَّ طريق  نَُّه 
َ
أل

الَعالَِمَي، َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »إَِذا أراد اهلل بعبد 

َهَمه دعءه والستعانة به، وَجَعل استعاَنتَه وُدعَءه َسبَبًا للَخرْي 
ْ
ل
َ
خرًيا أ

ي قضاه هل«.)2) ِ
َّ

اذل

ْه 
َ

فَاِضُل — سلُح املؤمن وزاُده ِف دنياه؛ َحيُْث يلجأ إِيل
َ
يُّها األ

َ
وهو — أ

الَعِزيِز  وَعْوِن  بإْذن  ٍر وشٍّ  َضَ وَدفْع لكِّ  وخرٌي،  ِفيِه سعادٌة  ما  ب 
ْ
جِلَل

األدوية،  ْنَفِع 
َ
أ ِمن  »ادلعء   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  املقتدِر، 

ُفه إَِذا  و يفِّ
َ
، ويرفُعُه أ

َ
وهو عدوُّ ابللء، يَدَفُعُه وُيَعاجِلُُه، وَيْمنَع نُُزوهل

املؤمِن«.)3) نََزَل، وهو سلح 

ْحبَاُب — ُيقق َما أمره بِِه الَعِزيز الوهاب؛ 
َ
يُّها األ

َ
يًْضا — أ

َ
والقائم بِِه أ

﴾ ]غافر:60[. ۡسَتِجۡب لَُكۡمۚ
َ
َحيُْث قَال الَكِريم اتلواب: ﴿ٱۡدُعوِنٓ أ

 — َتبَارَك وتعال   — فَْضله  : »َهَذا ِمن  اإِلَمام ابن َكِثري  َيُقول 

)1) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين )ص33(.

َراِط الُمْسَتِقيم )ص358(. )2) اْقتَِضاء الصِّ

)3) الَجَواُب الَكافِي )ص5(.
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باإلجابة«.)1) لَُهم  ل  وتََكفَّ  دعئه، 
َ

إِل ِعبَاَده  نََدَب  نَُّه 
َ
أ وَكَرِمه 

: »َهَذا ِمن لُْطفه بعباده، ونعمته  ْعِدي  يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

َمَرهم 
َ
وأ ودنياهم،  دينهم  صلح  ِفيِه  ما   

َ
إِل َدَعهم  َحيُْث  العظيمة؛ 

بدعئه، دعَء العبادة، ودعَء املسألة، ووََعَدهم أْن يَْستَِجيب لَُهم«.)2) 

ِْقيَق َهَذا الَعَمَل 
َ

ُ العليُم الَكِريُم ت
َ

َ هل ُق ِمن العباد َمن يَسَّ فالُمَوفَّ

أيب  فعن  العليِم،  اخلبرِي  دعِء  عن  َعَجَز  َمن  ُهَو  واملحروُم  العظيَم، 

ْعَجُز الّنَاِس َمْن 
َ
نَّ رَُسول اهلل  قال: »أ

َ
ُهَريَْرة  أ

َعاءِ«.)3)  الّدُ َعِن  َعَجَز 

رأيًا  ْضَعِفهم 
َ
أ ِمن  أْي  الَّاِس«  ْعَجُز 

َ
»»أ  : الُمنَاوِي  َيُقول 

 
َ

َعِء« أِي الطلب ِمن اهلل تعال، ل وأعماهم بصريًة، »َمْن َعَجَز َعِن ادلُّ

َمَره اهلل به، وَتَعرُِّضه لَغَضِبه بإهماهل ما 
َ
ِسيََّما عند الشدائد، لَِتْكه َما أ

َة َعلَيْه ِفيِه«.)4)   َمَشقَّ
َ

ل

)1) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )86/4(.

ْعِدي )ص740(. )2) تفسير السَّ

ِحيَحة  الصَّ ْلِسَلة  السِّ فِي   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ َحُه  وَصحَّ  ،)4498( ِحبَّاَن  اْبُن  َرَواه   (3(

.)601(

)4) َفْيض الَقِدير )350/1(.
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يًْضا 
َ
َحُقه أ

ْ
ان فَسيَل ومع َما بَاَء بِِه َهَذا الَعاِجز ِمن احِلْرَمان واخلُْسَ

اهلل  رَُسول  نَّ 
َ
أ   ُهَريَْرة  أيب  فعن  الرَّمْحَِن،  الَعِزيِز  ِمن  الَغَضب 
ْيِه«.)1)

َ
ِل اهلل َيْغَضْب َعل

َ
ْم يَْسأ

َ
 قال: »َمْن ل

ٌ واستغناٌء،  نَّ تَْرَك السؤاِل تَكربُّ
َ
َيُقول الُمبَاَركُفورِي : »أِل

 َيُوُز للَعبِْد«.)2)
َ

َوَهَذا ل

ِف  رَِضاه  أنَّ  َعَ  يدل  »َوَهَذا   : الَقيِِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

ُسَؤاهِل وَطاَعِته، وإَِذا ريَِضَ الربُّ — تبارك وتعال — فلكُّ خرٍي ِف رضاه كَما 

َغَضِبه«.)3)  ِف  أنَّ لكَّ بلٍء وُمِصيبة 

ْوَكيِن : »ادلعء ِمن الَعبْد لَربِّه ِمن أهمِّ  وَيُقول اإِلَمام الشَّ

 
َ

ل ِمنُْه  اهلُل  َيْغَضُب  َما  َنَُّب 
َ

جت نَّ 
َ
أِل الَمْفروضاِت؛  وأعظِم  الواجبات 

وُُجوبِه«.)4) ِف  ِخلَف 

ِحبَّة — ُهَو َمن َيْرص َعَ دعِء ربٍّ كريٍم، 
َ
يُّها األ

َ
فالعاقل اللَِّبيب — أ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )3373(، وَحسَّ

)2) تحفة األحوذي )221/9(.

)3) الَجَواُب الَكافِي )ص9(.

)4) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين )ص36(.
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ي ِمن أسمائه  القريب الُمِجيب؛ َحيُْث قَال : ﴿إِنَّ  ِ
َّ

اذل

ِيٞب﴾ ]هود:61[. َرّبِ قَرِيٞب مُّ

ا َصَدَر ِمنكم،  ْعِدي : »﴿فَٱۡسَتۡغفُِروهُ﴾ ِممَّ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

﴾ أِي:  ك والَمَعاِص، وأقِلعوا َعنْها، ﴿ُثمَّ تُوُبٓواْ إَِلۡهِۚ ِمن الكفر والرشِّ

ِيٞب﴾ أْي:  ْه باتلَّْوَبة الَُّصوح، واإلنابة، ﴿إِنَّ َرّبِ قَرِيٞب مُّ
َ

ارجعوا إِيل

 ،
َ

ُسْؤهل و دعَء عبادٍة، ييبه بإعطائه 
َ
أ َدَعه ُدعَء مسألٍة،  ن  قريب ممَّ

وَقبُول عبادتِه، وإثابَِته َعلَيْها، أجلَّ اثلََّواب«.)1) 

 َدائًِما 
َ
— أْن يلجأ فَاِضُل 

َ
يُّها األ

َ
— أ ْجَدَر بَعبٍْد ضعيٍف عجٍز 

َ
لَيَْس أ

َ
أ

ًما وفضًل ِمنُْه ُسبَْحانَه باإلجابة؟!   َمن حثَّه َعَ سؤاهل ووََعَده تكرُّ
َ

إِل

وَٓء  ٱلسُّ َوَيۡكِشُف  َدَعهُ  إَِذا  ٱلُۡمۡضَطرَّ  ُيِيُب  ن  مَّ
َ
﴿أ تعال:  قَال  َحيُْث 

ُروَن﴾  تََذكَّ ا  مَّ قَلِيٗل   ِۚ ٱللَّ َع  مَّ ءَِلٰهٞ 
َ
أ ۡرِضۗ 

َ
ٱۡل ُخلََفآَء  َوَيۡجَعلُُكۡم 

]النمل:62[.

ي  ِ
َّ

ْعِدي : »أْي: هل ييب الُمْضَطرَِب اذل يْخ السَّ َيُقول الشَّ

ا هو ِفيِه  َ َعلَيْه املطلوُب واْضُطرَّ للَخَلص ِممَّ قْلََقتْه الُكُروُب وتَعسَّ
َ
أ

ْعِدي )ص683(. )1) تفسير السَّ
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َّ

 اهلل وحده؟! وَمن يَْكشف السوء؛ أْي: ابَللَء والرشَّ والِّْقمَة، إِل
َّ

إِل

نُكم ِمنها وَيُمدُّ لَُكم  اهلل وَْحده؟ وَمن َيْعلكم خلفاء األرض يمكِّ

نَُّه 
َ
بالرزق وُيوِصل إيلكم نَِعَمه وتَُكونون خلفاَء َمن َقبْلَكم َكَما أ

 
َ

ْفَعال؟! ل
َ
األ َهِذهِ  ٌ َمع اهلل يفعل 

َ
إِهل

َ
أ سيُِميتُُكم وَيأيِت بَقْوم بْعَدكم 

يُّها املرشكون، َولَِهَذا 
َ
أحد يفعل مع اهلل َشيْئًا ِمن َذلِك َحتَّ بإقراركم أ

نَُّه وحده 
َ
أ ِمهم 

ْ
ِلِعل ين  ُ ادلِّ

َ
اهلَل ُمِْلصي هل َدَعُوا  الُضُّ  هم  إَِذا َمسَّ َكنوا 

ُركم  ُروَن﴾ أْي: قليل تََذكُّ ا تََذكَّ املقتَِدر َعَ دفعه وإزاتله، ﴿قَلِيٗل مَّ

الُهَدى،   
َ

إِل َكْرتُم ورََجْعتم  ادَّ ْرتُموها  إَِذا تََذكَّ ِت 
الَّ وتََدبُُّركم لألمور 

 
َ

َول ارَْعَويْتُم  َما  فذَللِك  لكم  شامٌل،  واإلعراَض  الغفلَة  ولكنَّ 

اْهتََدْيتُم«.)1) 

: َيُقول ابُن الَقيِِّم

ْعِدي )ص608(. )1) تفسير السَّ

)2) النونية )ص108(.

ِجبُْه
ُ
ُمِجيُب َيُقوُل َمْن يَْدُعو أ

ْ
نَـاَدايِن»وَُهَو ال َمْن  ِللُكِّ  ُمجيُب 

ْ
ال نا 

َ
أ

إِْذ  ُمْضَطِر 
ْ
ال ْعَوِة  دِلَ ُمِجيُب 

ْ
ال يَدُعـوُه ِف رِسٍّ َوِف إِْعـَلِن«. )2)َوُهَو 
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ِي ييب 
َّ

اذل  — ُسبَْحانَه  أي   — »هو   : ايب  اخلَطَّ اإِلَمام  وَيُقول 
نَاَداه«.)1) إَِذا  هوَف 

ْ
الَمل وُيِغيث  دعه،  إَِذا  الُمْضَطرَّ 

ِم 
َّ

يُّها الِكَرام — إَِذا أراَد أْن َيْقِطف بإْذن الَعِزيِز العل
َ
ايع — أ إنَّ َعَ ادلَّ

َثَمَرَة َهِذهِ العبادِة اجلليلِة أْن َيْتَِنَب لكَّ َما َيْقَدح ِفيَها ِمن الَمَعاِص 

َر 
َ
نَّ رَُسول اهلل : »َذك

َ
واآلثام، فعن أيب ُهَريَْرة  أ

يَا   ، َرّبِ يا  َماءِ:  الّسَ ى 
َ
إِل يََديِْه  َيُمّدُ  َبَر، 

ْ
غ

َ
أ ْشَعَث 

َ
أ َفَر،  الّسَ يُِطيُل  الرَُّجَل 

َحَراِم، 
ْ
بَُسُه َحَراٌم َوُغِذَي بِال

ْ
، َوَمْطَعُمُه َحَراٌم، َوَمْشَرُبُه َحَراٌم، َوَمل َرّبِ

نَّى يُْسَتَجاُب لَِذلَِك؟!«)2) 
َ
أ
َ
ف

َفَر،  السَّ يُِطيُل  الرَُّجَل  »َذَكَر  »قوهل   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

 —  آخره« َمْعناه 
َ

— إِل ، يَا رَبِّ  َماِء: يا رَبِّ  السَّ
َ

، َيُمدُّ يََديِْه إِل ْغرَبَ
َ
أ ْشَعَث 

َ
أ

نَُّه يُطيُل السفر ِف وُُجوهِ الطاعت كَحجٍّ وزيارة مستَحبَّة 
َ
واهلل أعلُم — أ

َحَراِم« ُهَو بَضمِّ 
ْ
وِصلَة رَِحم، وغري َذلِك. قوهل  »َوُغِذَي بِال

نَّى يُْسَتَجاُب 
َ
أ
َ
ال املكسورة، قوهل  »ف الغي وتفيف اذلَّ

)1) شأن الدعاء )ص72(.

)2) َرَواه مسلم )1015(.
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لَِذلِك« أْي ِمن أين يُْستجاب لَِمن َهِذهِ صفتُه؟ وكيف يُستجاب هل؟!«)1)

ِفيِه  َشار 
َ
أ الكلم  »َهَذا   : رََجٍب  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

إجابتَه،  َتْقتيَض  الَِّت  ْسبَاب 
َ
األ  

َ
وإِل ادلعء،  آداِب   

َ
إِل  

إجابته«.)2) ِمن  يمنع  َما   
َ

وإِل

لِك؟!«  ذِلَ يُْستََجاُب  نَّ 
َ
»فَأ  : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

، َيُمدُّ يََديْه  ْغرَبُ
َ
ْشَعُث أ

َ
ي ُهَو أ ِ

َّ
بَِعيد أْن يَستجيب اهلل لَِهَذا الرَُّجل، اذل

نَُّه يأكل 
َ
، ومع َذلِك َيبُْعُد أنَّ اهلل يستجيب هل؛ أل للسماء: يَا رَبِّ يَا رَبِّ

احلََرام«.)3) 

َشدَّ احلََذِر ِمن استعجال اإلجابة بعد دعئه 
َ
وَعلَيْه أْن َيْذر َكَذلِك أ

  نَّ رَُسول اهلل
َ
الَكِريَم املقتدَر، فعن أيب ُهَريَْرة  أ

ْم 
َ
ل
َ
و ف

َ
 أ

َ
ل

َ
ْد َدَعْوُت ف

َ
ْم َيْعَجْل، َفَيُقوُل: ق

َ
َحِدُكْم َما ل

َ
قال: »يُْسَتَجاُب أِل

يُْسَتَجْب لِي«.)4) 

ْرح النووي َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )100/7(. )1) الشَّ

)2) جامع العلوم والحكم )ص105(.

الِِحيَن )474/2(. )3) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)4) َرَواه الُبَخاِري )5981( ومسلم )2735(.
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اٍل : »قَال َبْعض الُعلََماء: قوهل: »َما لَْم  َيُقول اإِلَمام اْبُن َبطَّ

نَُّه قَد أىت 
َ
ِم ادلعء ويتكه، فيكون كملانِّ بدعئه، وأ

َ
َيْعَجْل« َيْعن يَْسأ

 
َ

ِمن ادلعء َما َكن يستحق بِِه اإلجابة، فيصري كلُمبِْخل لربٍّ كريٍم، ل
نُوُب«.)1) ه اذلُّ  تَضُّ

َ
 ُينِْقُصه الَعَطاء، َول

َ
ُتْعِجُزه اإلَجابَة، َول

َخَذ 
َ
أ إَِذا  ْخراه 

ُ
أ ِف  و 

َ
أ ُدنياه  ِف  دعئه  َثَمَرَة  سيَْقِطف  نَُّه 

َ
أ علْم 

ْ
ويل

ْسبَاب وابتعَد َعن لكِّ َما ُياِلف احلقَّ والصواب بإْذن وَعْون الَعِزيِز 
َ
باأل

نَّ اليب  قال: 
َ
اِب، فعن أيب َسِعيٍد اخلُْدرِيُّ  أ الوهَّ

ْعَطاهُ 
َ
 أ

َّ
ِطيَعُة رَِحٍم إِل

َ
 ق

َ
ٌم َول

ْ
يَْس فِيَها إِث

َ
»َما ِمْن ُمْسلٍِم يَْدُعو بَِدْعَوٍة ل

ُه فِي 
َ
ِخَرَها ل ْن يَّدَ

َ
ا أ ُه َدْعَوتُُه، َوإِّمَ

َ
َل ل ْن ُتَعّجَ

َ
ا أ لٍَث: إّمَ

َ
اهلُل بَِها إِْحَدى ث

َها«، قالوا: »إَِذْن نُْكثُِر؟« 
َ
وءِ ِمْثل  َعْنه ِمَن الّسُ

ُ
نَُّه يَْصرِف

َ
ا أ اآلِخَرةِ، َوإِّمَ

َثُر«.)2) 
ْ
ك

َ
اَل: »اهلُل أ

َ
ق

 يلَعِ قَارِي : »»َما ِمْن ُمْسِلٍم يَْدُعو بَِدْعَوٍة لَيَْس 
َّ

َيُقول الُمل

 
َّ

يَة »إِل ِفيَها إِْثٌم« أْي َمْعصية قَاِصة، »َوَل قَِطيَعُة رَِحٍم« أْي سيِّئَة متعدِّ

)1) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )100/10(.

الرتغيب  صحيح  فِي   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ َحُه  وَصحَّ  ،)18/3( أحمد  اإِلَمام  َرَواه   (2(

.)1633(
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ا  عوة »إِْحَدى ثََلٍث« أْي ِمَن اخلصال؛ »إمَّ ْعَطاُه اهلُل بَِها« أْي بتلَك ادلَّ
َ
أ

نْيا ِف َوقٍْت  و ِمْن ِجنسها ِف ادلُّ
َ
ُ َدْعَوتُُه« أْي خُبُصوصها أ

َ
َل هل ْن ُتَعجَّ

َ
أ

َك املطلوبة 
ْ
ِخَرَها« أْي تِل ْن يَدَّ

َ
ا أ نْيا، »وإمَّ ر ُوقُوعها ِف ادلُّ َراَده إْن قَدَّ

َ
أ

ايع، »ِف اآلِخَرِة«  ُ« أْي لِلَّ ا، »هلَ
َ
و ثوابها وَبَدهل

َ
و أحسَن ِمنها، أ

َ
و مثلها أ

َ
أ

نَُّه يَْصُِف« أْي يدفع »َعنُْه ِمَن 
َ
ا أ نْيا، »َوإِمَّ ر وقوعها ِف ادلُّ أْي إنَّ لْم يُقدِّ

و بدنه »ِمثْلََها« 
َ
و دنياه أ

َ
ْمر دينه أ

َ
و غريه ِف أ

َ
وِء« أِي ابَللء الاِزل أ السُّ

نْيا، واحلاصل أنَّ َما لم  ُ وقوعها ِف ادلُّ
َ

ر هل أْي كميًة وكيفيًة، إْن لْم ُيَقدِّ

ا دفع قدرها من  اثلََّواب املدخر، وإمَّ ا  إمَّ ِفيَها أحد األمرين   ُ
َ

يقدر هل

السوء وِفيِه زيادة َعَ احلديث السابق إن َما لم يقدر يدفع َعنْه من 

َحابَة »إَِذْن« قَال ابن حجر: أْي إَِذا  السوء مثله. »قالوا« أي َبْعض الصَّ

« أْي  ء ِمنُْه »نُْكرِثُ ايع ِف َشْ يُب ادلَّ  َيِ
َ

 يَُردُّ ِمنُْه شٌء َول
َ

َكن ادلعء ل

 » رَثُ
ْ
ك

َ
— »قَال« أِي اليبُّ  »اهلُل أ ِمن ادلعء العظيم فوائده 

ْن 
َ
أ ِمن  أكرب  اهلل  فمعناه  َدِة؛  بالُموَحَّ نسخة  وِف  األكرث،  ِف  بالُمثَلَّثَِة 

ل فَقال الطييب: أي اهلل أكرث إجابًة  ا َعَ األوَّ يُْستَْكرَثَ َعلَيْه شٌء، وأمَّ

رُث أْي َما ُيْعطيه 
ْ
ك

َ
ْظهر عندي أنَّ معناه فَْضل اهلل أ

َ
ِمن دعئكم، واأل

و 
َ
أ ُمقابَلَة دعئِكم،  ِف  ُيْعطيُكم  ا  ِممَّ أكرُث  وََسَعِة كرِمه  فَْضله  ِمن 

اهلل أغلُب ِف الكرثة؛ يعين فََل ُتْعِجُزونَه ِف الستكثار، فإنَّ خزائنَه 
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 تفن«.)1) 
َ

 َتنَْفد وعطاياه ل
َ

ل

العبادة  بَهِذه  القيام  َعَ  ْرَص 
َ

ن أْن  فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ يًعا  َجِ َفَعلَيْنَا 

األوقات  كمراعة  ِفيَها؛  يُستحبُّ  وَما  بآدابها  العتناء  مع  الَكِريمة 

ِصْدق  يًْضا 
َ
وأ ايلدين عنده،  َرفْع  وكَذلِك  ادلعء،  ِفيَها  يُستحب  الَِّت 

َشدَّ احلََذِر 
َ
َْذر أ

َ
 الَعِزيز الَكِريم، وأْن ن

َ
ع إِل لَب واتلَّضُّ التِلَجاء والطَّ

 : َتيِْميَّة  اْبُن  َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم  من العتداء واتلجاُوز فيه، 

 عدوان 
َ

م، واملرشوع ل »ادلعء لَيَْس لكه جائًزا، بَْل ِفيِه ُعْدوان ُمرَّ

ِفيِه، وأنَّ الُعْدوان يَُكون تارة ِف كرثة األلفاظ وتارة ِف املعاين«.)2) 

 نَْستَعجل اإلجابَة واثلمرَة، َيُقول اإِلَمام ابْن اجلَْوزِي 
َ

وأْن نَْصرب َول

ُر ادلعء،  : »رأيُت ِمن ابللء أنَّ املؤمن يدعو فََل ياب، فيُكرِّ

َهَذا ِمن  أنَّ  َيْعلم  أْن   ُ
َ

هل فيَنْبَِغ  ثًَرا لإلجابة، 
َ
أ يََرى   

َ
َول ة،  املدَّ وتطول 

ِف  الوَْسواس  ِمن  للّنْفِس  َيْعرُِض  وَما  الصرب،   
َ

إِل يتاج  ِي 
َّ

اذل ابللء 

 (3(.»  ِطبٍّ
َ

تأخرِي اجلََواِب َمَرٌض َيْتاُج إِل

)1) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )134/5(.

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )474/22(.

)3) َصْيُد الَخاطِِر )ص82(.
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يًعا  َجِ َقنا  يُوفِّ أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

ُ ِف لك وقٍت 
َ

أْن نَُكون هل َذلِك  اَرين، وِمن  ادلَّ ِف  َينْفعنا  َما  تَلْحِقيق 

اِكِرين  الشَّ ِمن  نَِعِمه  وَعَ  احلَِريصي،  ِمن  دعئه  وَعَ  ائِعي،  الطَّ ِمن 

وَعْن َمْعِصيته ِمن اتلَّائِِبي الُمْستَْغِفرين، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وأرحُم 

َي. امِحِ الرَّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

يَنْبَِغ  ا  ِممَّ لََوات  الصَّ ِمن  والُمْستََحبَّات  اتلََّطوُّع  ِمن  اإلكثاَر  إنَّ 

َخَوات، َيُقول اجلرجاين 
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
أ الُمْسِلم أْن َيْرِص َعلَيْه  َعَ 

والواجباِت«.)1) الَفْرِض  َعَ  زيادًة  ع  ُشِّ لَِما  اسٌم  »اتلََّطوُّع   :

— بإْذن ربِّ  فِه وإْن لْم تَُكن َسبَبًا ِف ِرفعة ادلرجاِت فَستَُكون 

ْسبَاب الَِّت تُِعي َعَ َجرْب َما َنَقَص ِمن الواجبات، 
َ
الربيات — ِمن أهمِّ األ

َل َما  ّوَ
َ
فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسول اهلل  قَال: »إّنَ أ

َفَقْد  َحْت 
ُ
َصل إِْن 

َ
ف تُُه، 

َ
َعَملِِه َصل ِمْن  ِقَياَمِة 

ْ
ال يَْوَم  َعْبُد 

ْ
ال بِِه  يَُحاَسُب 

)1) التعريفات )ص84(.
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ِريَضتِِه 
َ
إِِن اْنَتَقَص ِمْن ف

َ
َسَدْت َفَقْد َخاَب وََخِسَر، ف

َ
نَْجَح، َوإِْن ف

َ
َح وَأ

َ
ل
ْ
ف
َ
أ

َل بَِها َما  ّمَ
َ
ٍع َفُيك اَل الّرَّبُ عز وجل اْنُظُروا َهْل لَِعْبِدي ِمْن َتَطّوُ

َ
َشْيٌء ق

ى َذلَِك«.)1) 
َ
َفِريَضِة، ُثّمَ يَُكون َسائُِر َعَملِِه َعل

ْ
اْنَتَقَص ِمَن ال

 
َ

ل ِمِذي  ْ التِّ ح  َشْ ِف  الِعَرايق  »قَال   : الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

الّنَاِس  َبْيَن  ُل َما ُيْقَضى  ّوَ
َ
َتَعارُض بَيْنه وَبْي احلديث الصحيح أنَّ »أ

َماءِ«،)2) فحديُث ابلاب مموٌل َعَ حقِّ اهلل تعال،  ِقَياَمِة فِي الّدِ
ْ
يَْوَم ال

ِقيَل  إِْن 
فَ بينهم،  فيَما  َعَ حقوِق اآلدميي  الصحيِح مموٌل  وحديُث 

َعَ  ُمَاَسبَتُُهْم  أو   
َ

َتَعال اهلل  َحقِّ  َعَ  ِعبَاِد 
ْ
ال ُمَاَسبَُة  ُم  ُيَقدَّ ُهَما  يُّ

َ
فَأ

نَّ 
َ
َحاِديِث َدالٌَّة َعَ أ

َ ْ
ْمٌر تَْوِقيِفٌّ َوَظَواِهُر األ

َ
نَّ َهَذا أ

َ
ََواُب أ

ْ
ُحُقوقِِهْم؟ فَاجل

ِعبَاِد«.)3)
ْ
 َقبَْل ُحُقوِق ال

َ
ُمَحاَسبَُة َعَ ُحُقوِق اهلل َتَعال

ْ
 ال

ً
ل وَّ

َ
ي َيَقُع أ ِ

َّ
اذل

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »ِمن فَْضل اهلل ورمحِته ونعمِته  َيُقول الشَّ

 
َّ

لََوات وَقبْلها وِف لكِّ وقت إِل َا الََّوافَِل خلف الصَّ
َ

َع ل وإحسانِه أْن َشَ

 بُدَّ أْن يَُكون ِف َصَلتِه 
َ

نَّ اإِلنَْسان ل
َ
األوقات الَمنِْهِّ َعنْها؛ وَذلِك أِل

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )413(، وَصحَّ

. 2) َرَواه مسلم )1678( مِن حديث عبد اهلل بن َمْسُعوٍد(

)3) تحفة األحوذي )383/2(.
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َقبْلَها بتَْسِليمي  َرَكَعات  ُ أربُع 
َ

ْهر هل َخلٌَل فيَْكُمُل بَهِذه الََّوافِِل، فالظُّ

وركعتان بعدها، وصلُة العص لَيَْس هلا راتِبَة، لكْن لََها ُسنَّة ُمْطلَقة 

صلة  ٌة«.)1) 
َ

َصل َذاَنْيِن 
َ
أ ّلِ 

ُ
ك »َبْيَن   : اليب  قَال  كَما 

الِعَشاء  َقبْلها، َصلة  ُمْطلَقة  وُسنٌَّة  عتان 
ْ
َرك َبْعَدها  َراتِبٌَة  لََها  الَمْغرب 

َبْعَدها ركعتان، الفجُر قبلها ركعتان، صلُة الليل، صلُة الوتر، صلُة 

بَِها الَُّقص  بَِها أجر املصيلِّ وَيْكُمل  الوافل يزداد  َهِذهِ  الضىح؛ لك 

ي َحَصَل ِف الفريضة، وَهِذه ِمن نِْعَمة اهلل عز وجل، نَْسأل اهلَل أْن  ِ
َّ

اذل

ِره وُشْكِره وُحْسِن ِعبَاَدته«.)2) 
ْ
يُِعينَنا َوإيَّاكم َعَ ِذك

اتلَّهاُون  أنَّ   — فَاِضُل 
َ
األ ِحبَّة 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — َنْعلم  أْن  يَنْبَِغ  وكَذلِك 

بَِها ربُّ  َمَره 
َ
أ الَِّت  بالفروض  اإلخلل   

َ
إِل بالَعبْد  يؤدِّي  قَد  بالوافل 

َيُقول  الواجباِت،  اج  رِسَ ِه  املستحبَّات  نَّ 
َ
أِل َموات؛  والسَّ رْض 

َ
األ

؛ َفيُؤَدِّي  اِطيِبُّ : »ِمن الَمنُْدوبات ما ُهَو واجٌب باللكِّ اإِلَمام الشَّ

 بدَّ ِفيِه ِمن الَعَمل بِِه يِلَظَهَر 
َ

 اإلخلل بالواجب، بَْل ل
َ

تَْرُكُه ُمْطلًقا إِل

شأُن  َكن  كَما  به،  يُقتدى  ن  ممَّ َمْطلُوٌب  َوَهَذا  به،  فيعملُوا  للنَّاس 

. ٍل الُمَزنِي )1) َرَواه الُبَخاِري )601( ومسلم )838( مِن حديث عبد اهلل ْبِن ُمَغفَّ

الِِحيَن )104/5(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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الصالح«.)1)  السلف 

َيْرِص  أْن  للعبد  يَنْبَِغ  الَِّت  املستَحبَّة  لََوات  الصَّ أعظِم  ِمن  إنَّ 

ِحبَّة الِكَرام — صلَة الوتر، وِه َكَذلِك ِمن 
َ
يُّها األ

َ
َعلَيْها أشدَّ احلرص أ

َبْي  مَكنتها  ولرَِشَِف  املقتدِر،  الَعِزيِز   
َ

إِل الَعبْد  بِِه  َيتََقرَّب  َما  أفضِل 

َلم  والسَّ َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه  نبيُّنا  يكن  لَْم  واملستَحبَّات  الوافِل 

 : َفر، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم يُتُكها ِف احلََض ول َحتَّ ِف السَّ

السفر  ِف  وَكن  ا،  وَحَضً َسَفًرا  والوتر  ِه  يََدُعها  يكن  لَم  »وذَللِك 

 ، َنِ يع الوافل دون سائر السُّ يواِظب َعَ ُسنَّة الفجر والوتر أشدَّ ِمن َجِ
نَُّه  َصلَّ ُسنًَّة راتبة غريهما«.)2)

َ
َفر أ ولم ُينَْقل َعنْه ِف السَّ

تَه َعَ الُمَحافظة َعلَيْها واحِلْرص َعَ أدائها،  مَّ
ُ
بَْل َكِثرًيا َما حثَّ أ

ُقْرآِن 
ْ
ْهَل ال

َ
ٍّ  قال: قَال رَُسول اهلل : »يَا أ فعن يلَعِ

ِوتَْر«.)3)
ْ
ْوتُِروا، فإّنَ اهلل وِتٌْر يُِحّبُ ال

َ
أ

َيُقول الطييب : »يُريد بِِه قياَم الليل، فإنَّ الِوتَْر ُيْطلَق َعلَيْه 

)1) الموافقات )108/4(.

)2) زاد المعاد )315/1(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه َأُبو َداُوَد )1416(، وَصحَّ
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إِنَّ اهلَل 
كَما ُيْفَهم ِمن األحاديِث؛ فذَللِك َخصَّ اخِلَطاب ألهل القرآن »فَ

 َيْقبَل النِْقَسام، وَواِحد ِف ِصَفاتِه فََل َشبََه 
َ

ِوتٌْر« أْي واحٌد ِف ذاته ل

ِوتَْر« 
ْ
 ُمِعَي، »ُيِبُّ ال

َ
ُ َول

َ
ْفَعاهل فََل شيَك هل

َ
 ِمثْل هل، وواحد ِف أ

َ
ُ َول

َ
هل

أْي يُثيُب َعلَيْه وَيْقبَله ِمن عِمِله«.)1)

فُجمهور  واِجبَة،  نََّها 
َ
أ  — َخَوات 

َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ  — يَعين   

َ
ل َوَهَذا 

قَُدامة  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  والُمستَحبَّات.  َن  السُّ ِمن  َها  نَّ
َ
أ َعَ  الُعلََماء 

افِيع«.)2) والشَّ َمالٌِك  قَال  وبَِهَذا  واجٍب،  غرُي  »الوتر   :

لََوات ِف  ء ِمن الصَّ وَيُقول احلَافُِظ اْبُن َحَجٍر : »ل َيِب َشْ

َعَت الفجر، 
ْ
و َرك

َ
وَْجَب الِوتر أ

َ
لك يَْوم ويللة غرُي اخلمس، خلفًا لَِمن أ

و الركعتي بعد املغرب«.)3)
َ
و صلة العيد، أ

َ
و صلة الضىح، أ

َ
أ

 أْن َيْعل الُمْسِلَم 
َ

نَُّه يُتهاَوُن ِف أمرِها، َول
َ
 يُفَهم ِمنُْه أ

َ
لكن َهَذا ل

ِم َمن  ون أشدَّ اذلَّ الح —  — َكنوا يَُذمُّ لف الصَّ يَتَساهل فيها؛ فالسَّ

 : َتَهاَون ِف صلة الوتر واعتاد َعَ تَْركها، َيُقول اإِلَمام أمحد

)1) عون المعبود )205/4(.

)2) المغني )452/1(.

)3) فتح الباري )107/1(.
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ُ شهادة«.)1)
َ

 يَنْبَِغ أْن ُتْقبَل هل
َ

»َمن تََرك الِوتر عمًدا َفُهَو رَُجُل سوٍء، َول

َيُقول اإِلَمام اْبُن قَُداَمَة : »وأراد املبالغة ِف تأكيده لَِما قَد 

َج كلُمه َمَْرَج  ْمر بِِه واحلثِّ َعلَيْه، فَخرَّ
َ
َورََد ِفيِه ِمن األحاديث ِف األ

ح ِف رواية َحنْبَل فقال: الوتر   َفَقْد َصَّ
َّ

كلم اليب ، وإل
لَيَْس بمزنلة الفرض«.)2)

ِمنُْه  َكن  بَما  ْه 
َ

إِيل الَمنْدوِب  تَْرُك  ا  »وأمَّ  : ابَلاِج  وَيُقول 

واظب  قَد  وما  املسجد  وتيَِّة  الفجر  وركعت  كلوتر  ويتأكَّد  يتكرر 

و غرِي ُعذٍر، 
َ
و ِمَراًرا لعذٍر أ

َ
ًة أ َحٌد بِفْعله مرَّ

َ
َخلَّ أ

َ
َعلَيْه الَّاس، فإْن أ

و تركه جلًة، فإنَّ 
َ
 يفعل، أ

َّ
ل

َ
قَْسَم أ

َ
ا َمن أ فََل يَسقط بَذلِك عداتله، وأمَّ

شهاَدتَُه«.)3) يُسقط  َذلِك 

َهِذهِ  أداء  َعَ  احِلْرص  أشدَّ  ْرص 
َ

ت أْن   — الُمْسِلم  يُّها 
َ
أ  — َفَعلَيَْك 

 تَُصلِّيَها ِف 
َّ

ل
َ
يَها َقبْل أْن َتنَام إِْن َخِشيَت أ َلة الَكِريمة، وأْن تُؤدِّ الصَّ

  جابر  فعن  اجلليِل،  الَعِزيِز  رَُسوِل  بوصية  عمًل  الليل؛  آخر 

)1) المغني )452/1(.

)2) المغني )453/1(.

)3) المنتقى شرح الموطأ )193/5(.
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ْيِل 
َّ
 َيُقوم ِمْن آِخِر الل

َّ
ل

َ
 أ

َ
أنَّ رَُسول اهلل  قال: »من َخاف

َة 
َ

إّنَ َصل
َ
ْيِل، ف

َّ
ُيوتِْر آِخَر الل

ْ
ل
َ
ْن َيُقوَم آِخرَهُ ف

َ
أ ُه، َوَمْن َطِمَع 

َ
ل ّوَ

َ
أ ُيوتِْر 

ْ
ل
َ
ف

َضُل«.)1) 
ْ
ف
َ
أ َوَذلِك  َمْشُهوَدٌة  ْيِل 

َّ
الل آِخِر 

تأخرَي  أنَّ  َعَ  صيٌح  ديلٌل  »ِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

 
َ

 آخِر الليل أفضُل لَِمْن َوَثَق بِاِلستيقاِظ آخَر الليل، وأنَّ َمن ل
َ

الوتر إِل
ُ أفضُل، َوَهَذا ُهَو الصواُب«.)2)

َ
يَِثُق بَذلِك فاتلَّقديُم هل

اِهَد نفسك مع 
ُ

يَها َولَْو ركعًة واحدًة َعَ األقل، وجت وَينبغ أْن تُؤدِّ

مرور األيام أْن تَِزيَد ِفيَها لَِما ِف َذلِك ِمن خرٍي َكِبرٍي عند الَعِزيِز القديِر، 

فعن أيب أيوب األنْصاريِّ  أنَّ رَُسول اهلل  قال: 

َيْفَعْل، َوَمْن 
ْ
ل
َ
ْن يُوتَِر بَِخْمٍس ف

َ
َحّبَ أ

َ
ّلِ ُمْسلٍِم، َفَمْن أ

ُ
ى ك

َ
ِوتُْر َحّقٌ َعل

ْ
»ال

َيْفَعْل«.)3)
ْ
ل
َ
ْن يُوتَِر بَِواِحَدٍة ف

َ
َحّبَ أ

َ
َيْفَعْل، َوَمْن أ

ْ
ل
َ
ٍث ف

َ
ْن يُوتَِر بَِثل

َ
َحّبَ أ

َ
أ

َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »أقلُّ الوتر ركعٌة، وأنَّ الركعَة الفردَة 

)1) َرَواه مسلم )755(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )35/6(. )2) الشَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه َأُبو َداُوَد )1422(، وَصحَّ
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صلٌة صحيحٌة، وهو َمْذهبُنا وَمْذهب اجلمهور«.)1)

بعد  ْرتَها  تََذكَّ ُثمَّ  نَِسيتَها  أنك  و 
َ
أ تَُصلَِّها،  فلَْم  الوُم  َغلَبََك  وإْن 

استيقاظك  عند  تَقِضيَها  أْن  الصحيح  َعَ  فلََك  الوقت،  خروج 

اهلل  رَُسول  أنَّ    اخلُْدرِيِّ  َسِعيٍد  أيب  فعن  ا، 
َ
هل ِرك  تَذكُّ ووقت 

رَهُ«.)2) 
َ
ِِه إَِذا َذك

ّ
ُيَصل

ْ
ل
َ
ْو نَِسَيُه ف

َ
 قال: »َمْن نَاَم َعْن وِتْرِهِ أ

مرشوعية  َعَ  يَُدلُّ  َِديُث 
ْ
»احل  : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول 

أيب  بن   ُّ يلَعِ حابة  الصَّ ِمن  َذلِك   
َ

إِل َذَهَب  وقد  فاَت،  إَِذا  الوتر  قضاء 

ْبُن  اهلل  وَعبْد  َمْسُعوٍد،  بُن  اهلل  وَعبْد  َوقَّاٍص،  يِب 
َ
أ بْن  وَسْعد  طالٍب، 

رَْداء، وُمَعاذ ْبُن  بُو ادلَّ
َ
امت، وعمُر بُن َربِيَعة، وأ ُعَمَر، وُعبَادة ْبُن الصَّ

(3(.» ِعَرايِقُّ
ْ
َجبٍَل، وفََضالَُة بن ُعبَيٍْد، وَعبْد اهلل بُن عبَّاٍس، كذا قَال ال

ْخيَار — ِف اغتنام َما بق من األوقات 
َ
فَاِضُل واأل

َ
يُّها األ

َ
فاهلَل اهلَل — أ

القربات،  وسائر  اخلريات  من  الغفاُر  الَكِريم  ُيب  فيَما  واألعمار 

ِمن  اجلبَّاَر  الَعِزيَز  يُغضب  َما  اجتناب  َعَ  احِلْرَص  َشدَّ 
َ
أ واحِلْرَص 

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )19/6(. )1) الشَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه َأُبو َداُوَد )1431(، وَصحَّ

)3) َنْيُل اأَلْوَطاِر )58/3(.
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َمات ولكِّ الُمنَْكرات، َيُقول اإِلَمام ابْن اجلَْوزِي : »يَنْبَِغ  املحرَّ

لإِلنَْسان أْن َيْعرف شف زمانه، وقَْدر وقته، فََل يُضيِّع حلظًة ِف غري 

والعمل«.)1)  القول  من  فاألفضل  األفضل  م  وُيقدِّ قُْربة، 

إَِذا أراد أن يُوفَّق لعمِل الطاعت أن   — ْحبَاُب 
َ
يُّها األ

َ
— أ وَعَ الَعبْد 

اِب، ُثمَّ يتهد ِف بذل َما يعينه   للعزيِز الوهَّ
ً

ل يَْصُدق وُيْلص الِّيَّة أوَّ

ْسبَاب، ويلعلْم أنَّ بَِقْدر إخلص الية يَُكون اتلوفيُق 
َ
َعَ َذلِك من أ

للعبد ِمن ربِّ الربيَّة، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »وَعَ قَْدر نية 

ِته وُمراِده ورغبته ِف َذلِك يَُكون توفيقه ُسبَْحانَه وإعنته،  الَعبْد وِهمَّ

فالَمُعونة ِمن اهلل تزنل َعَ العباد َعَ قَْدر ِهَمِمهم وثباتهم ورغبتهم 

ُسبَْحانَه  فاهلل  َذلِك،  حسب  َعَ  َعلَيْهم  يزنل  واخلُْذلن  ورهبتهم، 

أحكُم احلاكمي وأعلُم الَعالَِمَي يََضع اتلوفيق ِف مواضعه اللئقة 

به، واخلذلن ِف مواضعه اللئقة به، ُهَو العليم احلكيم«.)2) 

وإيَّاكم  َقنا  يُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

، ومن  للكِّ َما يبه ويرضاه، ومن َذلِك احِلْرُص َعَ لك أنواع اخلري والرِبِّ

)1) َصْيُد الَخاطِِر )ص2(.

)2) الَفَوائُِد )ص97(.
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ويأباه  يُبغضه  َما  لكَّ  يًعا  َجِ ُينِّبَنا  وأْن  املستحباُت،  لََواُت  الصَّ َذلِك 

َذلِك  ُسبَْحانَه ويلُّ  َفُهَو  الرش،  أنواع  والُمنَْكرات ولك  َمات  الُمَحرَّ ِمن 

املقتدُر.  والعزيُز 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

يُّها 
َ
أ  — الرَّمْحَن  ْويِلَاء 

َ
أ ويُْسعد  اإِليَمان  ْهِل 

َ
أ َصْدَر  يرَْشح  ا  ِممَّ إنَّ 

ِحبَّة واإلِْخَواِن — َما نََراه ايلَْوم ِمن إقْباِل الُمْسِلِمَي َعَ ُبيُوِت الَكِريم 
َ
األ

ِ َوٱۡلَۡوِم  ِ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ َما َيۡعُمُر َمَسِٰجَد ٱللَّ الَمنَّاِن، َيُقول : ﴿إِنَّ

ۖ﴾ ]التَّْوَبة:18[. َ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ
َ
ٱٓأۡلِخرِ َوأ

ْعِدي : »وََصَفهم باإِليَمان الَّافِع، وبالِقياِم  يْخ السَّ َيُقول الشَّ

ِه  الَِّت  اهلل  وخِبَْشية  َكة،  والزَّ َلة  الصَّ ها  مُّ
ُ
أ الَِّت  احِلَة  الصَّ ْعَمال 

َ
باأل

يَن ُهم  ِ
َّ

اُر الَمَساجد َعَ احلَِقيَقِة وأهلُها اذل ِء ُعمَّ
َ

ْصل لكِّ َخرْي، فَهُؤل
َ
أ

ْهلُها«.)1)
َ
أ

ْعِدي )ص321(. )1) تفسير السَّ

اَلِة التَّْحِذير ِمن ُمساَبَقة اإِلَماِم ِف الصَّ
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نَام 
َ
ِحبَّة الِكَرام — أْن َيْفَرَح بتََوافُِد األ

َ
يُّها األ

َ
فَحِريٌّ بُِكلِّ ُمْسِلم — أ

ُهَريَْرة  أيِب  فعن  ِم، 
َّ

العل الَعِزيِز   
َ

إِل ابِلَقاع  َحبِّ 
َ
أ ِمن  ُهَو  مَكٍن   

َ
إِل

اهلل  ى 
َ
إِل ِد 

َ
بِل

ْ
ال َحّبُ 

َ
»أ قال:    اهلل  رَُسول  نَّ 

َ
أ  

َها«.)1)
ُ
ْسَواق

َ
أ اهلل  ى 

َ
إِل ِد 

َ
بِل

ْ
ال ْبَغُض 

َ
وَأ َمَساِجُدَها، 

 اهلل َمَساِجُدَها«؛ 
َ

َِلِد إِل
ْ

َحبُّ ابل
َ
َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »»أ

 
َ

َِلِد إِل
ْ

ْبَغُض ابل
َ
 »َوأ

ُ
َساُسها َعَ اتلَّْقَوى، قَْوهل

َ
اَعت وأ َها ُبيُوت الطَّ نَّ

َ
أل

الَكِذبة،  ْيَماِن 
َ
واأل َبا  والرِّ واخِلَداع  الِغشِّ  َمِلُّ  َها  نَّ

َ
أل ْسَواُقَها«؛ 

َ
أ اهلل 

ا ِف معناه«.)2) ر اهلل، وغري َذلِك ِممَّ
ْ
وإِْخَلف الوَْعد، واإلْعَراض عن ِذك

ور بَِهَذا اإلقبال َعَ ُبيُوت الَعِزيز الُمتَعاِل قَد  ُ لكنَّ الَفَرح والسُّ

ُياِلفون ِف  قَد  الُمَصلَِّي  َبْعض  أنَّ  َذلِك  َبْعض احلُْزن؛ وَسبَُب  يَنْتَابُه 

أنَّنَا   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — َذلِك  وِمن  الُمرَْسِلَي،  َخرْيِ  ْمَر 

َ
وأ َهْدَي  َصَلتِهم 

قَد  ظاِهرٌة  َعِمِريها  َبْي  فََشت  قَد  الَمَساجد  ِمن  َكِثرٍي  ِف  ايلَْوَم  نََرى 

 َوِهَ 
َ

ل
َ
َلم؛ أ َلة والسَّ َرنا ِمنها أشدَّ اتلَّْحِذير نبيُّنا َعلَيْه أفضل الصَّ َحذَّ

نٍَس  أنَّ 
َ
ُموِمَي ِف َصَلتِهم لإلَماِم، فعن أ

ْ
ُمَسابَقة َبْعَض الَمأ

)1) َرَواه مسلم )671(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )171/5(. )2) الشَّ
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ّبََر 
َ
رَُسول اهلل  قَال: »إّنَِما ُجِعَل اإِلَماُم لُِيْؤَتّمَ بِِه، فإَِذا ك

 (1(» اْرَفُعوا —
َ
اْسُجُدوا، وإَِذا َرَفَع ف

َ
ّبُِروا، وإَِذا َسَجَد ف

َ
ك

َ
ف

ُموم 
ْ
الَمأ ُمتَاَبَعة  وُُجوب  »وِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

َيْفَعلها  نَُّه 
َ
وأ ُجوِد،  والسُّ ُكوِع  والرُّ والُقُعوِد  والِقيَاِم  اتلَّْكِبرِي  ِف  إِلَمامه 

(2(»— اإِلَمام  َبْعَد 

بِِه،  يلُْؤَتمَّ  إماًما  اإِلَماُم  »ُسيمِّ   : قَارِي  يلَعِ   
َّ

الُمل وَيُقول 
املتابَعة«.)3) وَْجِه  َعَ  بِِه  وُيْقتََدى 

ِحبَّة 
َ
يُّها األ

َ
إنَّ َعَ َمن يُسابِق ِف َصَلة اجلََماَعة اإِلَماَم أْن َيْعلََم — أ

َشيُْخ  َيُقول  اإلِْسَلم،  ُعلََماِء  باتَِّفاِق  َحَراٌم  ُهَو  َهَذا  فِْعلَه  أنَّ   — الِكَرام 

ة  ئِمَّ
َ
ا ُمَساَبَقُة اإِلَماِم فَحَراٌم باتَِّفاق األ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »أمَّ

 يَْسجَد َقبْله«.)4)
َ

 يرفَع َقبْله َول
َ

َحٍد أْن يَْرَكَع َقبْل إماِمه َول
َ
 َيُوز أِل

َ
ل

َلة،  ْسبَاِب ُبْطلِن الصَّ
َ
َخَوات — ِمن أ

َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
نَُّه كَذلِك — أ

َ
وأ

)1) َرَواه الُبَخاِري )371( ومسلم )411( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )132/4( )2) الشَّ

)3) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )193/3(.

)4) َمْجُموُع الَفَتاَوى )336/23(.
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ُم َعلَيْه  ا ُمَسابَقتُه اإِلَماَم، واتلََّقدُّ ْعِدي : »وأمَّ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

لِة،  و َرفٍْع، فإنَّ َذلِك حراٌم، ُمبِْطٌل للصَّ
َ
و َخْفٍض أ

َ
و سجوٍد، أ

َ
ِف ُركوٍع أ

ُموُمون بالقتداء بإماِمهم، وُينَْهْوَن عن الُمَواَفَقة والُمَساَبَقة 
ْ
فيُْؤَمُر الَمأ

واتلََّخلُِّف الَكِثري«.)1)

ٌد  ُمتَوَعَّ َفُهَو  ِديِد  السَّ َغرْيَ  الِفْعل  َهَذا  َيْتُْك  لْم  إَِذا  صاِحبَه  وأنَّ 

   أنَّ رَُسول اهلل  ُهَريَْرة  بوعيد شديد، فعن أيب 

َسُه 
ْ
َرأ اهلل  يَُحّوَِل  ْن 

َ
أ اإِلَماِم  ْبَل 

َ
ق َسُه 

ْ
َرأ يَْرَفُع  ِذي 

َّ
ال يَْخَشى  َما 

َ
»أ قَال: 

ِحَماٍر؟«)2)  َس 
ْ
َرأ

ِْريِم 
َ

يٌح َعَ ت : »وِفيِه: َديِلل َصِ اْبُن رََجٍب  اإِلَمام  َيُقول 

َد  تَوَعَّ فإنَّه  وسجوِده؛  ركوِعه  ِف  اإِلَماِم  َقبَْل  َسه 
ْ
َرأ موِم 

ْ
الَمأ َرفِْع  ِد  تَعمُّ

الُعُقوَباِت. َشدِّ 
َ
أ ِمن  َوُهَو  بالَمْسِخ،  َعلَيْه 

وايَة  الرِّ َعَ  احليوانات  سائر  دون  باذلكر  احلماَر  اْختَصَّ  وإنََّما 

احليواناِت  بَْلِ 
َ
أ ِمن  احلماَر  نَّ 

َ
أِل  — أعلم  واهلل   — الَمْشهورِة  ِحيحة  الصَّ

)1) هبجة قلوب األبرار )ص94(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )659( ومسلم )427( واللفظ له.
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اجلَْهِل«.)1) ِف  الَمثَل  يُْضَب  وبِِه  ْجَهِلها، 
َ
وأ

ساَبَق  لَِمن  تهديٌد  »َوَهَذا   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

واِجٍب«.)2)  تَْرِك  و 
َ
أ ٍم،  ُمَرَّ فعٍل  َعَ   

َّ
إِل تهديَد   

َ
َول اإِلَماَم، 

يُّها الُمصيلِّ — أنَّ ُشُهوَد اجلََماَعة َمع اإِلَماِم نِْعمٌة عظيمٌة وِمنٌَّة 
َ
اعلْم — أ

َشدَّ احِلْرِص، إَِذا أرْدَت 
َ
ُم، فاحرْص أ

َّ
َها لََك الَكِريُم العل كريمٌة قَد يَسَّ

الَعِزيِز  رَُسول  وْصاك 
َ
أ بَما  َتْعَمَل  أْن   — واثلَّواَب  ْجَر 

َ
األ َعلَيْها  تَناَل  أْن 

  بِنَا رَُسول اهلل  قال: صلَّ    نٍَس 
َ
أ اِب، فعن  الوهَّ

الّنَاُس،  ّيَُها 
َ
»أ فَقال:  بِوَْجِهِه  َعلَيْنَا  ْقبََل 

َ
أ َلة  الصَّ قَىَض  ا  يَْوم، فلمَّ َذاَت 

 
َ

َول ِقَياِم 
ْ
بِال  

َ
َول ُجوِد  بِالّسُ  

َ
َول وِع 

ُ
ك بِالّرُ تَْسبُِقويِن   

َ
ل

َ
ف إَِماُمُكْم،  إنِّي 

بِاِلنِْصَراِف«.)3) 

ِف  وَما  األموِر  َهِذهِ  ْريُم 
َ

ت »ِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 
السلُم«.)4) بالنصاف  والُمراُد  َمْعناها، 

)1) فتح الباري فِي َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لبن رجب )163/4(.

)2) َمْجُموُع الَفَتاَوى )111/15(.

)3) َرَواه مسلم )426(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )150/4(. )4) الشَّ
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يُناِف  الفعل  َهَذا  فإنَّ  اإِلَماِم؛  ُمساَبَقة  ِمن  احلََذِر  َشدَّ 
َ
أ فاْحَذْر 

يسىع  ي  ِ
َّ

اذل يَْطان  الشَّ بُّها  ُيِ الَِّت  الَعَجلة  ِمن  وُهو  اإلْتَماِم،  أحكَم 

جاِهًدا إلفساد َصَلتك وإيَقاِعك َدائًِما ِف اآلثاِم، فعن أنِس بِْن َمالٍِك 

ُة ِمَن 
َ
َعَجل

ْ
 عن اليب  قَال: »الّتَأنِّي ِمَن اهللِ، َوال

ْيَطاِن«.)1) الّشَ

يرضاه  ا  ِممَّ أْي:  اهلِل«  »ِمَن  ينِّ 
َ
اتلَّأ »أِي   : الُمنَاوِي  َيُقول 

يَْطاِن« أْي: ُهَو احلاِمل َعلَيْها بِوَْسوََسِته؛  َعَجلَُة ِمَن الشَّ
ْ
وُيثيُب َعلَيْه، »َوال

َتْمنع ِمن اتلَّثَبُِّت والََّظر ِف العواقِب«.)2) نَّ الَعَجلة 
َ
أِل

ِمن  الَعَجلة  َكنَت  »َولَِهَذا   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

ة ِف الَعبْد َتْمنعه ِمن اتلثبُّت والَوقَار  ة وَطيٌْش وِحدَّ َها ِخفَّ يَْطان، فإِنَّ الشَّ

َعلَيْه  ِلب 
َ

وجت مواِضِعها،  غرِي  ِف  األشياء  وَْضع   ُ
َ

هل وتُوجب  واحِللم، 

ور وَتْمنعه أنواًع ِمن اخلري، وِه قريُن الدامة؛ فقلَّ  أنواًع ِمن الرشُّ

واإلضاعة«.)3)  الَفوِْت  قريُن  الَكَسل  أنَّ  كَما  نَِدم،   
َّ

إِل استعجل  َمن 

ْلِسَلة  السِّ فِي   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ نَُه  وَحسَّ  ،)4256( ُمْسنِده  فِي  َيْعَلى  أبو  َرَواه   (1(

.)1795( ِحيَحة  الصَّ

)2) َفْيض الَقِدير )247/3(.

)3) الروح )ص258(.
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ْو الُمَصلَِّي ِمن مسؤويلات؛ 
َ

وَعَ اإِلَمام َكَذلِك أْن َيُقوم بما َعلَيْه ن

َرهم وَيُثَّهم َعَ الَعَمل بَهْدِي رَُسوِل ربِّ الربيَّات، ويتََعاَهَدهم  فيَُذكِّ

ًة عندَما يََرى ِمنُْهم  فِْق ِعنَْد اتلَّْذِكرِي واتلَّوِجيهاِت، خاصَّ باحِلْكمة والرِّ

بي  ُوقُوفه  يَْوم  َذلِك  عن  يُسأل  نَُّه 
َ
أل ُمالََفات؛  ِمن  َلة  الصَّ يُناِف  َما 

َموات. َيُقول اإِلَمام أمحد : »إنَّ اإِلَمام  رْض والسَّ
َ
يََدْي ربِّ األ

َفه، وأْن 
ْ
ْول باإِلَمام الصيحة لَِمن يُصيلِّ َخل

َ
راٍع لَِمن يُصيلِّ بِِهم، فَما أ

 يَْرَكعوا ويَْسجدوا َمع 
َّ

ل
َ
ُجوِد، وأ ُكوِع والسُّ يَنهاُهم َعن الُمَسابَقة ِف الرُّ

ُمُرهم بأْن يَُكون ركوُعهم وسجوُدهم وَرْفُعهم وَخْفُضهم 
ْ
اإِلَمام، بَْل يَأ

َدبَهم وَتْعليمهم إْذ َكن راِعيًا لَُهم«.)1)
َ
َبْعَده، وأْن ُيِْسن أ

ة َمساِجد  َق أئمَّ يَا أْن يُوفِّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

الُمْسِلِمَي للكِّ ما ِفيِه خرٌي لَُهم وللُمَصلَِّي، وأْن َيَْعلَهم ُهَداًة ُمْهتَِدين، 

ُموِمي 
ْ
الَمأ َيَْعل  وأْن  اِعَي،  ادلَّ الُمتَِّبِعَي  ِمَن  الُمرَْسِلي  َخرْيِ  ولَِهْدِي 

ة ِمن احلَِريِصي وَعَ ُمساَبَقتهم ِمن الُمبتَِعِدين، َفُهَو  باِلقِْتَداء باألئمَّ

َي. امِحِ ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وأرحُم الرَّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) طبقات الحنابلة ألبي َيْعَلى )359/1(.
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

انِنا  َ بُلْ ِف   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — ايلَْوَم  نََراها  الَِّت  ِبيَّات 

ْ
ل السَّ ِمن  إنَّ 

ْمِر بالَمْعُروف والَّْه عن الُمنَْكر 
َ
اإلِْسَلِميَّة َعَ َبْعِض َمن مَحَل لَِواء األ

َدة ِف َغرْي َمْوِطِنها، َيُقول  ظِة واستعمالَُهم الشِّ
ْ
بْي الَّاِس اتَِّصاَفُهم بالِغل

َيْفعل  و 
َ
أ بواِجٍب  لُّ  ُيِ َمن  رأى  إَِذا  للعالِم  »يَنْبَِغ   : الُمنَاوِي 

بِِه«.)1)  َف  َق ِف إرشاِده وَيتلطَّ فَّ َيَتَ ًما أن  ُمَرَّ

ِء، بَِسبَب َما َصَدَر وَما يَْصُدُر منهم، ِف أصٍل مهمٍّ 
َ

َط َهُؤل َحيُْث فرَّ

ْفُق واللُِّي ِعنَْد َدْعَوِة ونُْصِح اآلَخِرين،   وُهو الرِّ
َ

ل
َ
ا ِف َهَذا ابلاب؛ أ ِجدًّ

)1) َفْيض الَقِدير )461/5(.

اعيُة! إيَّاَك ِمن التَّنفرِي َأيُّها الدَّ
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ْمِر بالَمْعُروف 
َ
ْفُق سبيُل األ َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »والرِّ

َمْعُروِف 
ْ
بِال بالَمْعُروف  ْمُرك 

َ
أ يِلَُكْن  ِقيَل  َولَِهَذا  الُمنَْكر؛  عن  والَّْه 

وَنْهيُك َعن الُمنَْكر َغرْيَ ُمنَْكر«.)1) 

َعَرفْنا  إَِذا  ِء 
َ

َهُؤل َبْعض  ِمن  األمِر  َهَذا  ُصُدوِر  يُْستَْغَرُب  ول 

َبُطَل  بَُب  السَّ ُعرف  إَِذا  يُقال  كَما  نَُّه 
َ
أل ْخبارَهم؛ 

َ
أ وتَتَبَّْعنا  م 

َ
أحواهل

ْعوِة بَِل زاٍد  — قَد َولََج َميْداَن ادلَّ ِحبَّة 
َ
يُّها األ

َ
— أ الَعَجب، فابَلْعُض ِمنهم 

ء ِمن الِعلم، لكْن تنقُصه  ُ َشْ
َ

 َعتَاٍد، وابلعُض اآلَخُر قَد يَُكون هل
َ

َول

بالَمْعُروف  ْمِره 
َ
أ عند  والندفاع  ُع  التََّسُّ َعلَيْه  يظهر  ا  َوذِلَ احلكمة؛ 

العاطفُة  َعلَيْهَما  َغلَبَت  قَد  نَْفي  الصِّ وِكَل  الُمنَْكر،  عن  َنْهِيه  وِعنَْد 

 ينظران حلالة 
َ

يُّها الِكَرام — ل
َ
ا نراهما — أ ْع؛ ذِلَ َغرْيُ الُمَقيََّدِة بَضَوابِط الرشَّ

ْفَعاهلَما ِف الغاِلِب َما 
َ
 َعَواقِب األموِر، فيَنْتُُج عن أ

َ
 إِل

َ
ين َول الَمْدُعوِّ

ْفَعاهلَما تنفرُي 
َ
َضِّ َما ُيَن بَِسبَب أ

َ
ْخَطِر وأ

َ
رُُه أكرُث ِمن َنْفِعه، وِمن أ َضَ

نَْصاري 
َ
ين عن ِديِن ربِّ الَعالَِمَي، فعن أيب َمْسُعوٍد األ الَّاس واملدعوِّ

ّيَُها الّنَاُس إِّنَ ِمْنُكْم 
َ
 أنَّ رَُسول اهلل  قال: »يَا أ

ِريَن«.)2)  ُمَنّفِ

)1) اأَلْمُر والنَّْهي عن الُمنَْكر ِلْبِن َتْيِميَّة )ص28(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )670( ومسلم )446( واللفظ له.
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َمْن  أْي  ِريَن«  ُمنَفِّ ِمنُْكْم  »»إِنَّ   : ثرِي 
َ
األ اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

ين«.)1)  وادلِّ اإلِْسَلم  ِمن  فيَنِْفرون  َدِة  والشِّ َظة 
ْ
بالِغل الَّاَس  َق 

ْ
يَل

ُدعة  أنَّ   — َخَوات 
َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ  — كَذلِك  املؤِمَن  ُيِْزن  ا  ِممَّ إنَّ 

ِج والختلِط وغريِها ِمن الُمنَْكرات قَد استغلُّوا ايلَْوَم  النفتاِح واتلَّربُّ

يِّئََة بلعِض عوامِّ الُمْسِلِمَي ألهل الستقامة وادلين، والَِّت  الَّْظرَة السَّ

ثَُّروا َعَ َبْعِض 
َ
ِرين؛ فأ لألسِف تََسبََّب ِفيَها أحيانًا َبْعُض ادلعة الُمنَفِّ

والَمنْهِج  املستقيِم  الطريِق  عن  فوهم  فَصَ الفوِس  وضعفاِء  العوامِّ 

 باهلل العيلِّ العظيِم. 
َّ

َة إِل  قوَّ
َ

 َحْوَل َول
َ

الَقِويِم َول

ْيَن أنَت يَا َمن تََسبَّبَْت ِف َتنْفرِي َبْعض الُمْسِلِمَي َعن ِديِن ربِّ 
َ
فأ

َعَة والُمْصِلحي  الَعالَِمَي ِمن وَِصيَّة خرِي الُمرَْسِلي، الَِّت أمر ِفيَها ادلُّ

أيب  ين؟! فعن  الَمْدعوِّ ظة مع 
ْ
والِغل ِة  دَّ الشِّ وَنَهاهم عن  واللِِّي  فْق  بالرِّ

ُروا  »بَّشِ قال:    اهلل  رَُسول  أنَّ    ْشَعِري 
َ
األ موىس 

ُروا«.)2)  ُتَعّسِ  
َ

َول ُروا  َويَّسِ ُروا  ُتَنّفِ  
َ

َول

وهو  الَِّفار،  ِمن  ُروا«  ُتنَفِّ  
َ

»»َول  : عياض  القايض  َيُقول 

)1) النَِّهاَيُة فِي َغِريِب اأَلَثِر )91/5(.

)2) َرَواه مسلم )1734(.
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دوا َعَ الَّاِس   تَُشدِّ
َ

ابة ونَِفارًها؛ أي ل ود والُهُروب، وِمنه ُنُفور ادلَّ ُ الرشُّ

َعنْه«.)1)  وهم  وتَُصدُّ اإلِْسَلَم  ْهم 
َ

إِيل فتُبَغِّضوا  فوهم  وتوِّ

َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »وِف َهَذا احلديث األمُر باتلبشرِي 

بَفْضِل اهلل وعظيِم ثََوابِه وجزيِل عطائِه وَسَعِة رمحِته، والَّْهُ عن اتلَّنفرِي 

اتلَّبْشري،   
َ

إِل ها  َضمِّ َغرْيِ  ِمن  َمَْضًة  الوعيد  وأنواع  اتلخويِف  ِر 
ْ
بِذك

َمن  وكَذلِك  َعلَيْهم،  التشديِد  وتَْرُك  إسلُمه  قَُرَب  َمن  تأيلُف  وِفيِه 

الَمَعاِص، لكُّهم  بَلََغ، وَمن تَاَب ِمن  بْيَاِن، وَمن   ِمن الصِّ
َ
قَارَب ابللوغ

اَعة قليًل قليًل، وقد َكنت أمور  ُف بِِهم وُيْدرَجون ِف أنواع الطَّ يُتلطَّ

و 
َ
اَعة أ اخِل ِف الطَّ َ َعَ ادلَّ اإلِْسَلم ِف اتللكيف َعَ اتلدريج فَمَت يُسِّ

ِمنَْها،  ِفيَها َسُهلَت َعلَيْه، وَكنت عقبتُه اغبًلا الزتايَُد  خول  الُمِريد للُّ

 يدوَم 
َّ

ل
َ
وَْشَك أ

َ
 يَْدُخَل ِفيَها، وإْن َدَخَل أ

َّ
ل

َ
وَْشَك أ

َ
وَمَت َعَسَت َعلَيْه أ

 يَْستْحِليَها —«)2) 
َ

أو ل

فَق واللُّطَف  فاعلْم يَا َمن ِعنْدك احِلْرُص َعَ َنْفِع اآلخرين أنَّ الرِّ

ْعل دعوتَك 
َ

ْسبَاب الَِّت جت
َ
ْعوِة واتلَّْذِكرِي واتلعليِم ِمن أهمِّ األ ِعند ادلَّ

)1) مشارق األنوار )20/2(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )41/12(. )2) الشَّ
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بإْذن  اجلاِهلي  و 
َ
أ الغافِلي  ِمن  َكنوا  سواٌء  اآلخرين،  عند  مقبولًة 

َي، َيُقول اإِلَمام أبو عبيد : »اللُّطُف باجلاهِل َقبْل  امِحِ أرحِم الرَّ

إنََّما  َيْعلم؛   
َ

لَِمن ل للتعنُّف   وَْجَه 
َ

ُثمَّ ل ُ ِمن اتلَّعنُّف، 
َ

ْنَفُع هل
َ
أ اتلعليم 

م«.)1) 
ْ
يُعنَُّف َمن خالََف مع الِعل

و الِفْعل لَيَْس أبًدا ِمن 
َ
ين بالَقْول أ واعلْم أيًضا أنَّ تنفرَي الَمْدعوِّ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي   ِمن ِصَفاِت الُمْصِلحي، َيُقول الشَّ
َ

َهْدِي الُمتَِّقَي َول

ِف  َحتَّ  لَُهم،  ِلْن  بَْل  الَّاس  َر  ُتنَفِّ فََل  يَنْبَِغ؛   
َ

ل »فاتلنفرُي   :

إَِذا  َتُقْل   
َ

ٍر، ل ُمنَفِّ َدْعَوَة   اهلل 
َ

إِل تَْدُعهم   
َ

، ل  اهلل عزَّ وجلَّ
َ

إِل ادلعوة 

رأيَت إِنَْسانًا َعَ خطأ: يَا فلن، أنَت خالَْفَت، أنَت َعَصيَْت، أنَت ِفيَك 

ُرهم، وَيزيُدهم ِف اتلََّماِدي ِف الَمْعصية، ولكِن   آخره، َهَذا ُينَفِّ
َ

… إِل

َتْمتَِثُل  ْه، وبَِذلِك 
َ

لََف َما تَْدعو إِيل
ْ
لََفك وَيأ

ْ
اْدُعهم بَهْوٍن وِلٍي َحتَّ يَأ

ُروا««.  ُتنَفِّ
َ

وا َول ُ ْمَر اليب  ِف قوهل: »برَشِّ
َ
أ

وا  ُ »يَسِّ لك  ماٍل  َس 
ْ
َرأ ُخْذُه  األُخ،  يُّها 

َ
أ احلديَث  َهَذا  فُخْذ 

َهَذا  َعَ  وجلَّ  عزَّ  اهلل   
َ

إِل رِسْ  ُروا«،  ُتنَفِّ  
َ

َول وا  ُ َوبرَشِّ وا،  ُتَعسِّ  
َ

َول

ِد اخلرَْيَ  ِ
َ

َذلِك جت اهلِل َعَ  ِعبَاد  َمع  الطريق، ورِسْ  َهَذا  األصل، وَعَ 

)1) َكْشُف الُمْشكِِل )233/4(.
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ُق«.)1)  الُمَوفِّ واهلُل  لكَّه، 

الَعِزيُز  َمَر 
َ
أ الَِّت  الَقِبيَحِة  َفات  يِّئَة والصِّ ْخَلق السَّ

َ
ُهَو ِمن األ بل 

نَاِم، 
َ
األ باجتنابِها عند معاَملَة  َلم  َلة والسَّ الصَّ َعلَيْه  ا 

َ
ُم رَُسول

َّ
العل

ين اإلِْسَلِم؛ َحيُْث قَال العليُم  عة دِلِ ُ ولَِمن َبْعَده ِمن ادلُّ
َ

فَكنت وصيًة هل

َلة والتسليم: ﴿فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن  احلكيُم ِلَِبيِّه الَكِريِم َعلَيْه أفضل الصَّ

واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ﴾ ]آل  ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب َلنَفضُّ ِ نِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ ٱللَّ
عمران:159[.

ْعِدي : »أْي: برمحِة اهلِل لََك وألصحابِك،  يْخ السَّ َيُقول الشَّ

ْقَت  م جانِبَك، وَخَفْضَت لُهم َجناَحك، وتَرقَّ
َ
َْت هل

َ
ل

َ
َمنَّ اهلل َعلَيَْك أْن أ

وامتَثَلُوا  َحبُّوك، 
َ
وأ َعلَيَْك  فاجتَمعوا  ُخلُقك،  لُهم  نَْت  وَحسَّ َعلَيْهم، 

ْمَرك.
َ
أ

ء اخلُلُِق ﴿َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب﴾ أْي: قاِسيَُه،  ا﴾ أْي: َسِّ ﴿َولَۡو ُكنَت َفظًّ

َضهم لَِمن قَاَم بِِه َهَذا  َرهم وُيبَغِّ نَّ َهَذا ُينَفِّ
َ
ِمۡن َحۡولَِكۖ﴾ أِل واْ  ﴿َلنَفضُّ

ء. اخلُلُق السِّ

الِِحيَن )591/3(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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 ِديِن اهلل 
َ

ْذب الَّاَس إِل
َ

ْخَلُق احلََسنة ِمن الرئيس ِف ادلين، جت
َ
فاأل

ْخَلُق 
َ
، واأل بُهم فيه، مع َما لصاحبه ِمن الَمْدح واثلَّواب اخلاصِّ وتَُرغِّ

ْه، مع 
َ

ُضهم إِيل ُر الَّاَس عن ادلين وُتبَغِّ يِّئَُة من الرئيس ِف ادلين ُتنَفِّ السَّ

َيُقول  الرَُسول املعصوم  َفَهَذا   ، مِّ والعقاب اخلاصِّ َما لصاحبها ِمن اذلَّ

ُ َما يقول، فكيف بغريه؟!
َ

اهلل هل

ْخَلقه 
َ
بأ القتداُء  ات،  الُمِهمَّ وأهمِّ  الواِجبات،  وَْجِب 

َ
أ ِمن  لَيَْس 

َ
أ

اللِّي  ِمن   ، بِِه  يعاِملهم  بَما  الَّاس  وُمعاَملَة  الَكِريمة، 

ين  دِلِ اهلل  لعباد  وَجْذبًا  اهلل،  ْمِر 
َ
أل  

ً
امتثال واتلأيلف؛  اخلُلُق  وُحْسن 

اهلل؟«)1) 

رفيًقا  يلِّنًا  تَُكون  أْن  َكَذلِك  احلََذِر  َشدَّ 
َ
أ اعية  ادلَّ يُّها 

َ
أ واْحَذْر 

ودعوتِك  نُْصِحك  عند  غليًظا  وشديًدا  اآلخرين،  َدْعوة  عند  َفَقْط 

َْك ُهم 
َ

ألهِلك وِغريهم ِمن األقربي؛ بَْل إنَّ أهلَك وأقرَب الَّاس إِيل

  عئشة  فعن  معاَملَِتك،  وُحْسِن  وبِرِّك  بِرفِْقك  الَّاِس  ْول 
َ
أ

نَا 
َ
وَأ ْهلِِه، 

َ
أِل َخْيُرُكْم  »َخْيُرُكْم  قَال:    اهلل  رَُسول  أنَّ 

ْعِدي )ص154(. )1) تفسير السَّ
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ْهلِي«.)1) 
َ
أِل َخْيُرُكْم 

الَّاس  أَعَ  َعَ  تَنْبيٌه  َذلِك  »ِف   : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول 

هم بالتِّصاف به ُهَو َمن َكن َخرْيَ الَّاِس ألهِله؛  رتبًة ِف اخلري، وأحقُّ

ِب الَّْفع 
ْ
اُء بالِبرْش وُحْسن اخلُلُق واإلحساِن وَجل ِحقَّ

َ
فإنَّ األهَل ُهم األ

َعَ  َكن  وإْن  الَّاس،  خرُي  َفُهَو  َكَذلِك  الرَُّجل  َكن  فإَِذا  الض،  وَدفْع 

، وَكِثرًيا َما يقع الَّاس  العكس ِمن َذلِك َفُهَو ِف اجلانب اآلَخر ِمن الرشِّ

ْخَلقًا 
َ
أ الَّاس   

َ
أسوأ َكن  أْهلَه  ِلَق  إَِذا  الرَُّجل  فَتَى  الَورَْطة  َهِذهِ  ِف 

نَْت 
َ

هم نفًسا وأقلِّهم خرًيا، وإَِذا لَِقَ غرَي األهِل ِمن األجانِب ل وأَشحِّ

 شكَّ أنَّ 
َ

ْخَلقُه وَجاَدْت نفُسه وَكرُثَ َخرْيُه، َول
َ
عريَكتُه وانبََسَطت أ

َمن َكن َكَذلِك َفُهَو مروٌم اتلوفيَق زائٌغ َعن سواِء الطريِق، نسأُل اهلَل 

السلمَة«.)2) 

يًعا ِعنَْد  يَا أْن يرُزقَنا َجِ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

اِدِقي الُمْصِلحي  َعَة الصَّ َق ادلُّ ْفَق واللَِّي، وأْن يُوفِّ ُمعاَملَة اآلَخرين الرِّ

وأْن  والُمْسِلِمَي،  لإلسلِم  وَصَلٌح  َخرْيٌ  ِفيِه  َما  للكِّ  مَكٍن  لكِّ  ِف 

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )3895(، وَصحَّ

)2) َنْيُل اأَلْوَطاِر )260/6(.
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َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  احلاقِِدين،  وَمْكِر  الكئدين  شِّ  ِمن  َيْفَظهم 

َي. امِحِ الرَّ وأرحم 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

َع  َر واتلنوُّ فَاِضُل — اتلطوُّ
َ
يُّها األ

َ
َماِن — أ ا ُهَو ُمَشاَهٌد ِف َهَذا الزَّ إنَّ ِممَّ

ي نََراه ِف وََسائِل التَِّصاِل واإلْعَلم بِشتَّ أنواِعها؛ الَمْسُموعة  ِ
َّ

الكبرَي اذل

ِمنْها والَمْرِئيَّة والَمْكتوبِة.

يُدون  ُيِ أصبَُحوا  ايلَْوَم  الُمْسِلِمَي  اغِلَب  أنَّ  َكَذلِك  ونُلِحُظ 

أنَّ  نََرى  بَْل  استخداِمها،  طريقَة  وَيْعِرفُون  الوََسائِِل  َهِذهِ  اْسِتْعَماَل 

الِكبَاِر.  ِمَن  أكرَث  َحتَّ  َمَعها  اتلَّعاُمَل  ُيِْسنون  َغاَر  الصِّ

َما  كرثُة   — َخَوات 
َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ  — اِهَرة  الظَّ َهِذهِ  َعن  َنتَج  ا  وممَّ

و املجلَّت، وحتَّ 
َ
ن ِمن آراٍء وِكتَاباٍت، سواٌء ِف اجلرائد أ يُكتَب وُيدوَّ

َأْقاَلُم الَيْوِم!
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َما يُرَسل بْي الَّاِس َعرْب رسائِل اجلَوَّالت.

ِحبَّة الِكَرام — ُهَو ِمْصَداق َما َذَكَره 
َ
يُّها األ

َ
ي نراه ونُعايشه — أ ِ

َّ
َوَهَذا اذل

نا أنَّ ِمن علماِت  ْخرَبَ
َ
َلة والسلم؛ َحيُْث أ َا نبيُّنا َعلَيْه أفضل الصَّ

َ
ل

بِْن  عمِرو  فَعْن  نَاِم، 
َ
األ بي  الِكتَابة  وتَْكرُث  الَقلَم  َيْظهر  أْن  اَعِة  السَّ

َتْغِلَب الَعبِْديِّ  قال: قَال رَُسول اهلل : »إِّنَ ِمْن 

َويَْظَهُر  الّتِِجاَرةُ،  َوَتْفُشَو  َويَْكُثَر  ماُل، 
ْ
ال َيْفُشَو  ْن 

َ
أ اَعِة  الّسَ ْشَراِط 

َ
أ

 (1(  » َقلُم.—
ْ
ال

َيُقول الرَبَْزنِْجُّ  )ت:1013): »وفُُشوُّ الَقلم ِكنايٌة َعن َكرثة 

َم«.)2)  الَكتَبَة وقِلَّة الُعلََماء، يَعين يَْكتَُفوَن بتََعلُّم اخلطِّ يلَُخاِلطوا احلُكَّ

 اهتماِم 
َ

َايِن : »فِف احلديِث إشارٌة قويٌة إِل
ْ

بل
َ
يْخ األ َيُقول الشَّ

والِكتَابََة،  القراءَة  الَّاِس  بتعليِم  ابللِد  أغلِب  ِف  ايلَْوَم  احلكوماِت 

ية َحتَّ صارت احلكوماُت تتباىه بَذلِك، فتُْعِلَن أنَّ  مِّ
ُ
والقضاِء َعَ األ

َعلٌَم  فاحلديُث  ُتْمىَح،  أْن  كدت  َحتَّ  عندها  قلَّت  قَد  ية  مِّ
ُ
األ نِسبة 

ْلِسَلة  السِّ فِي   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ َحُه  وَصحَّ  ،)6084( الُكْبَرى  فِي  النََّسائِيُّ  َرَواه   (1(

.)647( ِحيَحة  الصَّ

اَعِة )ص114(. )2) اإلشاعة أَلْشَراِط السَّ
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 ُياِلف َذلِك — كما 
َ

. َول تِه ، بأيب ُهَو وأمِّ ْعلِم ُنبُوَّ
َ
ِمن أ

أنَّ   ِف غرِيَما حديٍث  َعنْه  َما صحَّ   — ُم ابلعُض  َيتََوهَّ قَد 

بِِه  الَمقصود  نَّ 
َ
أِل اجلَْهل؛  وَيْظهر  الِعلم  يُْرَفَع  أْن  اَعِة  السَّ اط  ْشَ

َ
أ ِمن 

عبادته،  حقَّ  وَيْعبدونه  ربَّهم  الَّاُس  يَعرف  بِِه  ي  ِ
َّ

اذل يع  الرشَّ الِعلم 

ية كَما يَُدل َعَ َذلِك الُمشاَهَدة ايلوَم، فإنَّ  مِّ
ُ
وليس بالِكتَابَة وَمْو األ

َكِثرًيا ِمن الشعوِب اإلِْسَلِميَّة فضًل عن غريها، لم تَْستفْد ِمن تَعلُِّمها 

 اجلهَل وابُلْعَد عن الرشيعة 
َّ

القراءَة والِكتَابََة َعَ الَمنَاهج الَعْصية إِل

 (1(.»ُ  ُحْكَم هلَ
َ

ا ل  َما قلَّ ونَُدَر، وَذلِك ِممَّ
َّ

اإلِْسَلِميَّة، إِل

ِحبَّة — لَيْسوا سواًء ِف اتلعاُمل مع َهَذا 
َ
يُّها األ

َ
إنَّ الُمْسِلِمَي ايلَْوم — أ

ُمتبايِنَة وِنيَّاتُهم  ِمنَْها  الِكتَابَة، فأهدافُهم  حوظ ِف وََسائِل 
ْ
الَمل ر  اتلطوُّ

يُّها الِكَرام — َعَ أقسام:
َ
ُمْتَِلفة، فُهم — أ

فَفئٌِة ِمنُْهم — وهلل احلمد — يَْستَْخِدمونها فيَما َيُعود بالَّفع واخلرِي َعَ 

باإلِْسَلم وادلعوِة  للتعريف  ا  ِمنرَْبً َجَعلَها  َمن  ِمنُْهم  أنَّ  فَنَى  نَام، 
َ
األ

ِم.
َّ

ْه َورَدِّ الشبهات الَِّت ُتثَاُر َحْوَل ِدين الَعِزيِز العل
َ

إِيل

ِحيَحة )635/6(. ْلِسَلة الصَّ )1) السِّ
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وماَرَبة  الرذيلة  ونرَْش  الِقيَم  لَِهْدم  َمِطيًَّة  َجَعلوها  ِمنُْهم  وجاعٌة 

وتَْزيِي  والنَِّساء،  الرَِّجال  بي  َمة  الُمَحرَّ الَعَلقَات  وَربِْط  الفضيلِة، 

رات، وغري َذلِك  الَمَعاِص واآلثاِم ِمن ُشْب الُمْسِكرات وَتَعاِط املخدِّ

ِهيات.
ْ
والُمل الُمنَْكرات  ِمن 

َها  نَّ
َ
أ تَزْعم  ُدَويلٍة  ماٍت  لُمنظَّ خَبٍْس  بثََمٍن  قَلََمه  بَاَع  َمن  وِمنهم 

حقوقية، ِمنَْها كفرة غربية، وبعضها َحتَّ إحلادية، فأصبح ِف جرائِد 

فساٍد  ِمن  املنظمات  َهِذهِ  ْه 
َ

إِيل تَْسىع  لَما  يَدعو  الُمْسِلِمَي  وُصُحِف 

ُكْفر  ُهَو  ما  ِمنها  الَِّت  امة  الَهدَّ أفكرها  وُيَدافِع عن  وُيزيُِّن  وإفْساٍد 

الِعبَاِد.  ِمن  َكِثرٍي  راِف 
ْ

وان إضلِل  ِف  فتََسبََّب  وإحلاد؛ 

وزَْخَرفَة  الِكتَابَة  َعَ  وقُْدَرتَها  أقلَمها  استغلَّت  ِمنُْهم  وطائفٌة 

والُمْحَدثَات  ابِلَدع  لنرَْش  وَِسيلًَة  فَجَعلَتْها  صياَغِته،  وُحْسن  الَكَلم 

وتَْزيِي الُمنَْكرات واخلَُرافات، فَساَهَمت ِف إبعاد الُمْسِلِمَي عن ُسنَّة 

الُمرَْسِلي. َخرْيِ  وَهْدِي 

وَذلِك  ْعَلم، 
َ
األ الُعلََماء  ِف  عن  للطَّ قَلََمها  رت  َسخَّ ِمنُْهم  وجاعٌة 

 َيْفَقهون 
َ

نَّهم ل
َ
بَِرْمِيِهم بَما لَيَْس فيهم ِمن ُعيُوب وَنَقائَِص؛ وِمن َذلِك أ

ِء قَد بَلََغ بِهم 
َ

ة وَما يَُدور ِف اخلََفاء، بَْل َحتَّ إنَّ َبْعض َهُؤل مَّ
ُ
َواقَِع األ
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َ

َول ُيْفتُون   
َ

َول ُعَملُء،  ِم  للُحكَّ بأنَّهم  تِْقياء 
َ
األ الُعلََماء  ِلتِّهام  ْمُر 

َ
األ

 : َايِن
ْ

بل
َ
يْخ األ يتلكمون َحتَّ يُؤَْذَن لَُهم وُيْطلََب ِمنهم، َيُقول الشَّ

تَواُطُؤ  َعلَيْه  بَْرَهَن  َما  الرشَّ  ِمن  م  احلكَّ َعَ  اخلُروج  ِف  َكن  »لَِئْ 

الواقعيِة، كَما ظهر ِمن صنيع ُحَدثَاِء  عية مع األخباِر  الصوِص الرشَّ

هم،  ْسنَان ِف لك األزمان، فرشٌّ ِمنُْه اخلروُج َعَ الُعلََماء بإْهَداِر حقِّ
َ
األ

نِهم 
ْ
ْهَواَء احلََرِكيَِّي، واْسِتْصَغاِر َشأ

َ
 َما َواَفَق أ

َّ
وَعَدِم اْعتَماِد َفتَاَواُهم إِل

قاب 
ْ
ل
َ
األ ِمن  ْشبََهَها 

َ
أ وَما  الوضوء،  َبيِْت  بُعلََماء  وَرْمِيهم  السياسة،  ِف 

كبًرا  السلفيي  الُعلََماَء  صاِغٍر  َعن  َصاِغًرا  الُمبْتَِدَعُة  بَِها  يَنِْب  الَِّت 

واهلل  وُشُهوِدها،  مَحلَِتها  بتجريِح  للرشيعة  إهداٌر  َهَذا  وِف  كبٍر،  بعد 

الَموِْعُد«.)1) 

اِر، فَساَهَم َمعهم ِف نرَْش  وبعُضهم استأَجَر قَلََمه لألشاِر والُفجَّ

ِمن  الَّاُس  يَعيُشه  َما  لِزَْعزََعِة  ْخبَاٍر؛ 
َ
أ ِمن  يَثْبُُت   

َ
ل وما  الشائعات 

ونرَْش  الُمْسِلِمَي  بي  اتلحريِش  ِف  َكَذلِك  وتََسبََّب  واستقراٍر،  ْمٍن 
َ
أ

 : الَعَداوِة وابَلْغضاِء بََدَل الَمَحبَّة واإلخاِء. َيُقول اإِلَمام ابَلَغوِي
الَّاِس«.)2) بي  أْي  بينهم،  واخلشونِة  اخلصومِة  إيقاُع  »اتلحريُش: 

َمَضانِي )ص232(. ْيخ َعْبد الَملِك الرَّ )1) َمَداِرك النَّظر للشَّ

نَّة )104/13(. )2) َشْرح السُّ
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ي ِمن أهمِّ أهدافِه الجتهاُد  ِ
َّ

فَكن ُجنًْدا وَعْونًا إِلبِْليَس اللَّعي اذل

 قال: سمعُت اليبَّ  َجابٍر  الُمْسِلِمَي، فعن  ِف اتلحريش بي 

فِي  وَن 
ُّ
ُمَصل

ْ
ال َيْعُبَدهُ  ْن 

َ
أ يَِس 

َ
أ ْد 

َ
ق ْيَطاَن  الّشَ »إِّنَ   يقول: 

بَيَْنُهْم«.)1)  ِكْن فِي الّتَْحِريِش 
َ
َعَرِب، َول

ْ
ال َجِزيَرةِ 

 يلَعِ قَارِي : »أْي: ِف إْغَراِء بعِضهم َعَ بعض، 
َّ

َيُقول الُمل

لكنَّ  واملعن:  وُخُصومٍة،  َقتٍْل  ِمن  الَّاس  بي  بالرشِّ  واتلحريِض 

 ُ
َ

هل بَْل  الِفنَت،  َعَ  ومَحِْلهم  الُمْؤِمِنَي  إْغراِء  ِمن  آيٍِس  غرُي  يَْطاَن  الشَّ

َذلِك«.)2)  ِف  َمْطمٌع 

ِء 
َ

ْمَر الُمْسِلِمَي أْن َيُقوَم بَما َيِب َعلَيْه جِتَاَه َهُؤل
َ
 أ

َّ
فَعَل َمن تَول

َرافاِت  ِ
ْ

الن َهِذهِ  وَبثِّ  نرَْش  ِمن  فيَْمنََعهم  والُمنَْحِرفي،  الُمْفِسِديَن 

يَْوم  سيَِقُف  نَُّه 
َ
أل والَمَجلَّت؛  ُحِف  والصُّ اجلََرائِد  ِف  والُمنَْكراِت 

 َعن َنْفِسه وعن َرِعيَِّته وَما َكن 
ُ

َماَم الَكِبرِي الُمتََعاِل وسيَْسأهل
َ
الِقيَاَمة أ

الَّيبَّ  أنَّ    ُعَمَر  بِْن  اهلل  َعبْد  فعن  ْعَمال، 
َ
أ ِمن  يًعا  َجِ ِمنُْهم 

رَِعّيَتِِه؛  َعْن  َمْسؤوٌل  ُكْم 
ُّ
َوُك َراٍع،  ُكْم 

ُّ
ل

ُ
ك  

َ
ل

َ
»أ قال:   

)1) َرَواه مسلم )2812(.

)2) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )234/1(.
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 (1(  » رَِعّيَتِِه.— َعن  َمْسؤوٌل  َوُهَو  َراٍع  الّنَاِس  ى 
َ
َعل ِذي 

َّ
ال ِميُر 

َ ْ
األ

َ
ف

ُهَو احلافِظ  ايع،  الرَّ الُعلََماء:  »قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

َْت َنَظِره، فِفيِه أنَّ لكَّ 
َ

م َصلَح َما قَاَم َعلَيْه َوَما ُهَو ت زَتِ
ْ
الُمؤَتَمن الُمل

ء َفُهَو ُمطالَب بالَعْدل ِفيِه، والِقياِم بَمَصاحِله  َْت َنَظِره َشْ
َ

َمن َكن ت

ِديِنه وُدنياه وُمتَعلِّقاتِه«.)2)  ِف 

و أْن 
َ
َشدَّ احلََذر ِمن اثلَّناء َعَ الُمبِْطِلي أ

َ
وَعَ الُمْسِلم أْن َيْذر أ

ْمَر قَد َنَهانَا َعنْه ربُّ الَعالَِمَي، 
َ
نَّ َهَذا األ

َ
يَُكون َعْونًا للُمْفِسدين؛ أِل

َعَ  َتَعاَونُوا  َوَل  َوالَّْقَوى   ِ الِْبّ َعَ  ﴿َوَتَعاَونُوا  َي:  امِحِ الرَّ أرحُم  فَقال 

]المائدة:2[. َوالُْعْدَواِن﴾  ثِْم  اْلِ

ِ َوٱلَّۡقَوٰىۖ َوَل  ُ: ﴿َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ
ُ

َيُقول ابُن َكِثري : »َوقَْوهل

﴾ يَأُمر اهلل تعال عباَده الُمْؤِمِنَي بالُمعاَونَة  ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ
، وتَْرِك الُمنَْكرات، َوُهَو اتلَّْقَوى، وَينَْهاهم  رِبُّ

ْ
َعَ فِعِل اخلريات، وهو ال

عِن اتلناُص َعَ ابلاطِل«.)3) 

)1) َرَواه الُبَخاِري )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )213/12(. )2) الشَّ

)3) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )12/2(.
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ثِۡم﴾ وهو  ْعِدي : »﴿َوَل َتَعاَونُواْ َعَ ٱۡلِ يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

﴾ وهو  ﴿َوٱۡلُعۡدَوِٰنۚ ثَم صاحبها، وُيَْرج. 
ْ
يَأ الَِّت  الَمَعاِص  ؤ َعَ  اتلجرُّ

ق ِف ِدَمائِهم وأمواهِلم وأعراِضهم، فلكُّ َمعصيَة وُظلٍم 
ْ
ي َعَ اخلَل اتلَّعدِّ

َيِب َعَ الَعبِْد َكفُّ َنْفِسه َعنْه، ُثمَّ إعنُة غرِيه َعَ تَْرِكه«.)1) 

وَعَ َمن َوَقَع ِف َهِذهِ اآلثاِم، وَكن َسبَبًا ِف إغواِء وإضلِل َبْعِض 

ِم، وأْن يتهَد 
َّ

 الَعِزيِز العل
َ

نَام، أْن يُبادَر فَْوًرا باتلَّْوَبة والرُُّجوع إِل
َ
األ

 : اجلَْوزِي  ابْن  َيُقول  َواِن، 
َ
األ فََوات  َقبْل  َكن  َما  إصلِح  ِف 

»كلُمك مكتوٌب وقولُك مسوٌب، وأنت يَا َهَذا مطلوٌب، ولك ُذنُوٌب 

قىَْس قلبَك ِمن 
َ
َخَذت ِف الغروِب، فَما أ

َ
وَما تتوُب، وشمُس احلياِة قَد أ

القلوِب!«)2)  بي 

ونَنرُْشه  نقوهل  َما  يع  َجِ أْن  املَقاِل  َهَذا  ِختَام  ِف  َنْعلم  أْن  وَعلَيْنَا 

يجتهْد لكٌّ منَّا أْن يَْكتَب وَينرَْش 
ْ
ُهَو مكتوٌب عند الكبرِي املتعاِل، فل

َما يَُكون َسبَبًا ِف َجْع احلََسناِت الَِّت ستَنَْفُعه يَْوم الِقيَاَمِة بإْذِن ربِّ 

َشدَّ احلََذِر ِمن أْن يَكتَب َشيْئًا َيُعوُد َعلَيْه بالدِم 
َ
حذْر أ

ْ
الربياِت، ويل

ْعِديِّ )ص218(. )1) َتفِسير السَّ

)2) التَّْبِصَرة )272/2(.
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َمواِت، َيُقوُل اإِلَمام  رِْض والسَّ
َ
واحلساِت يَْوم ُوقُوفِه بَي يََدْي ربِّ األ

ا َكتَب لم  لََّف وعمَّ
َ
ا أ نَُّه َمْسؤوٌل عمَّ

َ
ْيَقَن أ

َ
ابُن ُقتَيْبََة : »وَمن أ

 جَمهوَده ِف تَثْبيِت ابلاطِل ِعنَْده«.)1)
ْ
ه، ولْم يَْستفِرغ َء وِضدَّ َيْعمل الشَّ

: وَيُقول الشاعر

يًعا للكِّ  َقنا َجِ يَا أْن يُوفِّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

 ، ِّ َما ِفيِه جناٌح وفلٌح، وِمن َذلِك أْن َيَْعلَنا َمَفاِتيَح للخرِي َمَغايلَق للرشَّ

وَمْكِر  ار  الُفجَّ َكيِْد  ِمن  ْمَصاِر 
َ
ْقَطاِر واأل

َ
األ ِف  الُمْسِلِمَي  َيْفَظ  وأْن 

األشاِر، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وهو العزيُز اجلبَّاُر.

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) تأويل مختلف الحديث )ص59(.

)2) محاضرات األدباء ألبي القاسم األصفهاين )131/1(.

َستَبَْق  
َّ

إِل كتٍِب  ِمْن  يَـَداُهوَما  فَِنيَْت  َوإِْن  ِكتَاَبتُه 
ٍء َك َغرْيَ َشْ تَـَراُه)2)فََل تَْكتُْب خِبَطِّ ْن 

َ
أ ِقيَاَمِة 

ْ
ال ِف  َك  يَُسُّ
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ْشَف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْعَماِل 
َ
 اآلخرين ِمن األ

َ
ُمْسِلِمَي واإلحساَن إِل

ْ
إنَّ بَْذَل الَمْعُروف لِل

 َ ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِسُنٓوا
َ
َي: ﴿َوأ امِحِ الَِّت ُيبُّها ربُّ الَعالَِمَي؛ َحيُْث قَال أرحُم الرَّ

ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾ ]البقرة:195[.

يع أنواِع اإلحساِن؛  ْعِدي : »َهَذا يَْشمل َجِ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

نَُّه لم يُقيِّْده بشٍء دوَن شٍء، فيَْدُخُل ِفيِه اإلحساُن باملال...
َ
أل

وَيْدخُل ِفيِه اإلحساُن باجلاهِ، بالشفاعِت ونو َذلِك، وَيدخُل ِف 

م 
ْ
الُمنَْكر، وتعليِم الِعل َذلِك اإلحساُن باألمِر بالَمْعُروف، والَّْه عن 

ُكُرباتِهم  تفريِج  ِمن  الَّاس،  حوائِج  قََضاُء  َذلِك  ِف  وَيْدخُل  الَّافِع، 

ريِق ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَّ
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م، 
ِّ
اتِهم، وِعيَاَدِة َمرْضاهم، وتَْشييع جنائزِهم، وإرشاد ضاهل وإزالِة ِشدَّ

ا   ُيْسُن الَعَمل، ونو َذلِك ِممَّ
َ

وإعنِة َمن َيْعمل عمًل، والعمِل لَِمن ل

َمَر اهلل به —«)1) 
َ
ي أ ِ

َّ
ُهَو ِمن اإلحسان اذل

 ِعبَاِد اهلل: 
َ

ا اإلحساُن إِل يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »أمَّ وَيُقول الشَّ

وَكفِّ  وابَلْذل،  ْفَعال، 
َ
واأل الكلم،  ِف  أحسُن؛  ُهَو  بما  تُعاِملَهم  فأْن 

باألحسن«.)2)  تُعاِملُهم  فإنك  القول؛  ِف  َحتَّ  َذلِك،  األذى، وغري 

فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — ُم 

َّ
العل الَعِزيُز  يبُّها  الَِّت  اإلحسان  ُصَوِر  وِمن 

ابُن  اإِلَمام  َيُقول  — ِه إماطُة األذى عن طريِق أهل اإلِْسَلم،  الِكَرام 

وِْك  األثرِي : »إَِماطُة األذى عن الطريِق، وهو َما يؤِذي ِفيَها كلشَّ
ونوِها«.)3) والََّجاَسِة  واحلََجِر 

ِحبَّة واإلْخَواُن — ُهَو 
َ
يُّها األ

َ
نَّ َهَذا الَعَمَل الَكِريَم والفعَل القويَم — أ

َ
أِل

  أنَّ رَُسول اهلل  ِمن ُشَعِب اإِليَمان، فعن أيب ُهَريَْرة

ْوُل 
َ
ق َها 

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ
َ
ف ُشْعَبًة،  َوِسّتُوَن  بِْضٌع  و 

َ
أ َوَسْبُعوَن،  بِْضٌع  يَماُن  ِ

ْ
»اإل قال: 

ْعِدي )ص90(. )1) تفسير السَّ

الِِحيَن )13/2(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)3) النَِّهاَيُة فِي َغِريِب اأَلَثِر )34/1(.
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َحَياُء ُشْعَبٌة ِمَن 
ْ
ِريِق، َوال َذى َعِن الّطَ

َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
 اهلُل، وَأ

َّ
َه إِل

َ
 إِل

َ
ل

يَماِن«.)1)  ِ
ْ

اإل

ِريِق«  َذى َعِن الطَّ
َ ْ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »»َوأ

 — و َمَدر 
َ
أ َذى لكُّ َما يُؤِْذي ِمن َحَجر 

َ
َتنِْحيَتُُه وإْبَعاُده، والُمَراُد باأل أْي 

و غريه«.)2)
َ
و َشوٍْك أ

َ
ي ايلَابِس — أ قَِطع الطِّ

ْعِدي : »َهَذا احلديُث ِمن ُجْلة الصوص  يْخ السَّ وَيُقول الشَّ

ْعَماِل 
َ
وأ ْعَماهِل، 

َ
وأ ِب 

ْ
الَقل عقائَِد  يَْشمُل  اسم  اإِليَمان  أنَّ  َعَ  الَّة  ادلَّ

 اهلل، وَما يبه ويرضاه، ِمن 
َ

اجلوارِح، وأقواِل اللساِن، فلكُّ َما ُيَقرِّب إِل

، فإنَّه داخٌل ِف اإِليَمان.  واجٍب ومستَحبٍّ

َر 
ْ
ِذك ولعلَّ  احلياء،  وهو  َذلِك،  بي  وَما  ْدنَاه، 

َ
وأ أعَله  ُهنَا  وَذَكَر 

َمن  فإنَّ  اإِليَمان،  ُشَعِب  جبَِميع  للقيام  األقوى  السبُب  نَُّه 
َ
أل احلَيَاِء 

بأسمائه  َعلَيْه  َلِّيه  وجتَ َكَرِمه،  وَسَوابِِغ  نَِعِمه،  تِلََواتُر  اهلل  ِمن  استَْحيَا 

احلسن — والَعبُْد مع َهَذا َكِثرُي اتلقصرِي مع َهَذا الربِّ اجلليِل الكبرِي، 

اجلرائِِم،  ِمَن   َ اتلََّوقِّ احلياُء  َهَذا   ُ
َ

هل وَْجَب 
َ
أ  — َعلَيْها  وَييِْن  َنْفسه  َيْظلم 

)1) َرَواه الُبَخاِري )9( ومسلم )35( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )6/2(. )2) الشَّ
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واملستَحبَّاِت. بالواجباِت  والقياَم 

 اهلُل« صادقًا 
َّ

َ إِل
َ

 إِهل
َ

َساُسها قَْوُل: »ل
َ
ْصلُها وأ

َ
فأَعَ َهِذهِ الُشَعِب وأ

 يَْستحقُّ َهَذا الوصَف العظيَم — وهو 
َ

نَُّه ل
َ
ِمن قلِبه، حبَيُْث َيْعلم وُيوقِن أ

يع الَعالَِمَي  ي يُربِّيه وُيَربِّ َجِ ِ
َّ

 اهلُل وَْحَده؛ فإنَّه ُهَو ربُّه اذل
َّ

األلوِهيُة — إِل
، ُثمَّ  ، واللكُّ عجٌز وهو القويُّ بفضِله وإحسانِه، واللكُّ فقرٌي وهو الغينُّ
يع ُشَعِب  ُ ادلين؛ فإنَّ َجِ

َ
لَربِّه، ُمْلًصا هل بُعبُوِديَِّته  َيُقوم ِف لكِّ أحواهِل 

ْصِل.
َ
اإِليَمان فروٌع وثمراٌت لَِهَذا األ

 اإلخلص للمعبوِد 
َ

إِل ودلَّ َعَ أنَّ ُشَعب اإِليَمان بعُضها يَرْجع 
ِق.

ْ
 اخلَل

َ
إِل  اإلحساِن 

َ
إِل ، وبعُضها يَرْجع  احلقِّ

؛  والِفْعيِلِّ الَقْويِلِّ  اإلحساِن  أنواِع  يع  َجِ َعَ  األذى  بإماَطِة  وَنبََّه 
املضارِّ  َدفْع  ِفيِه  ي  ِ

َّ
اذل املنافع، واإلحساِن  ِفيِه وصوُل  ي  ِ

َّ
اذل اإلحساِن 

ق«.)1) 
ْ
اخلَل عن 

أصحابَه  بِِه  يُوص  َلم  والسَّ َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه  نبيُّنا  َكن  ا  ذِلَ
َشيْئًا  َعلِّْميِن  اهلل،  نيَِبَّ  يَا  قلُت  قال:    بَْرَزَة  يِب 

َ
أ فعن  الكراَم، 

)1) َبْهَجة ُقُلوِب اأَلْبَرار )ص179(.
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الُمْسلِِميَن«.)1) َطِريِق  َعِن  َذى 
َ ْ
األ »اْعِزِل  قَال:  بِِه.  ْنتَِفُع 

َ
أ

َيُقول الُمنَاوِي : »أي إَِذا رأيَت ِف َمَمرِّهم َما يُؤْذي َكَشوٍْك 
ِه َعنْهم نَْدبًا؛ فإنَّ َذلِك ِمن ُشَعب اإِليَمان«.)2) وَحَجٍر َفنَحِّ

َدقات الَِّت َيتََقرَُّب  نَّ َهَذا الَعَمل اجلليل والِفعل الَِّبيل ِمن الصَّ
َ
أِل

اهلل  رَُسول  أنَّ    ُهَريَْرة  أيب  فعن  الربياِت،  ربِّ   
َ

إِل الَعبُْد  بَِها 
ٌة«.)3)

َ
َصَدق ِريِق  الّطَ َعِن  َذى 

َ ْ
األ »َوتُِميُط  قال:   

اٍل : »فإْن ِقيَل: َكيَْف تَُكون إِماَطُة  َيُقول اإِلَمام اْبُن َبطَّ
 

َ
إِل الَّْفع  إِيصاُل  دقة  الصَّ َمْعن  قيل:  َصَدقًة؟  ريِق  الطَّ َعن  َذى 

َ
األ

َعلَيْه«.)4) ِق  الُمتََصدَّ

َذى« 
َ ْ
»األ ُتنَحِّ  هِل،  وَّ

َ
أ بَضمِّ  »»َوتُِميُط«،   : الُمنَاوِي  وَيُقول 

َعَ  َصَدقٌَة«  ِريِق  الطَّ »َعِن  وَحَجٍر  َشوٍْك  ْو 
َ

ن ِمن  ة  الَمارَّ يُؤْذي  َما  أْي 
الُمْسِلِمَي«.)))

)1) َرَواه مسلم )2618(.

ِغير )170/1(. )2) الَتْيِسير بَِشْرِح الَجامِع الصَّ

)3) َرَواه الُبَخاِري )2827( ومسلم )1009( واللفظ له.

)4) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )591/6(.

))) التيسير بشرح الجامع الصغير )214/2(.
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وفَْضلُه َكِبرٌي وَخرْيُه َكِثرٌي، كَما أخربنا بَذلِك رَُسوُل الَعِزيِز القديِر، 

يُْت 
َ
َقْد َرأ

َ
فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسول اهلل  قال: »ل

انَْت 
َ
ك ِريِق  الّطَ َظْهِر  ِمْن  َطَعَها 

َ
ق َشَجَرٍة  فِي  َجّنَِة 

ْ
ال فِي  ُب 

َّ
َيَتَقل  

ً
رَُجل

تُْؤِذي الّنَاَس«.)1)

ُم ِف اجلنَّة بَمَلذِّها بَِسبَب  َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »أي: يَتَنَعَّ

َقْطِعه الشجرَة«.)2) 

و 
َ
ُم بملذِّها أ َنَِّة« أْي يَتَنَعَّ

ْ
وَيُقول الُمنَاوِي : »»َيتََقلَُّب ِف اجل

ِريِق«  ْجِل َشَجَرٍة »َقَطَعَها ِمن َظْهِر الطَّ
َ
َيْمِش وَيتَبَْخَتُ »ِف َشَجَرٍة« أْي أل

احتَِسابًا هلل«.)3)

َشدَّ 
َ
أ ْرَص 

َ
ن أْن  يًعا  َجِ َعلَيْنَا   — الِكَرام  ِحبَّة 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — اخلتام  وِف 

والِفعل  بالَقْول  اإلِْسَلم  واإلحساِن ألهل  الَعْون  يَِد  مدِّ  َعَ  احِلْرِص 

ريِق  الطَّ عن  األذى  إزالُة  َذلِك  وِمن  واإلمَكن،  الطاقة  حسب  وَعَ 

ي ُهَو ِمن ُشَعب اإِليَمان واذلي سيَنْفُعنا يَْوَم الِقيَاَمِة بإْذِن الَعِزيِز  ِ
َّ

اذل

)1) َرَواه مسلم )1914(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )171/16(. )2) الشَّ

ِغير )295/2( )3) الَتْيِسير بَِشْرِح الَجامِع الصَّ
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قَال:    اهلل  رَُسول  نَّ 
َ
أ   ُهَريَْرة  أيب  فعن  الرَّمْحَِن، 

رَهُ  ّخَ
َ
أ
َ
ف ِريِق  الّطَ ى 

َ
َعل َشْوٍك  ُغْصَن  وََجَد  بَِطِريٍق  َيْمِشي  رَُجٌل  »بَيَْنَما 

ُه«.)1) 
َ
ل َفَغَفَر  ُه 

َ
ل اهلُل  َر 

َ
َشك

َ
ف

الطريِق،  عن  األذى  إماطُة  فضيلُة  »فيه:   : الَعييِْنُّ  َيُقول 

وِه أدن ُشَعِب اإِليَماِن، فإَِذا َكن اهلُل عز وجل يَْشكر عبَده وَيْغفر 

الفضِل  من   ُ
َ

هل َما  يَْدري  فََل  الطريِق،  ِمن  َشوٍْك  ُغصِن  إزالة  َعَ   ُ
َ

هل
َذلِك«.)2) فوق  َما  َفَعل  إَِذا  واثلََّواِب 

َشدَّ احلََذِر ِمن أْن نَْرتكَب أيَّ فِعل ُمِشي 
َ
ْذَر َكَذلِك أ

َ
وَعلَيْنَا أْن ن

ٌر َعَ اآلخرين، وِمن َذلِك إلقاُء َما يُؤذي ِف طريِق الُمْسِلِمَي،  ِفيِه َضَ

الطريق واحلجارِة  ِف  الشوِك  »َطْرُح   : اٍل  َبطَّ اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

ش الُعُقوَبة 
ُ

ُرق ولكِّ َما يؤذي الَّاَس؛ ت والُكنَاسِة والِمياهِ الُمْفِسدِة للطُّ
نْيا واآلخرة«.)3) َعلَيْه ِف ادلُّ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »وإَِذا َكن َهَذا ِمن الَمَحاسن  وَيُقول الشَّ

)1) َرَواه الُبَخاِري )2340( ومسلم )1914( واللفظ له.

)2) ُعْمَدة الَقاِري )172/5(.

)3) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )600/6(.
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مساوئ  ِمن  الُمْسِلِمَي  طريق  ِف  األذى  وَْضع  فإنَّ  دقات،  الصَّ وِمَن 

ات  ُقون الُقُشور ِف األسواق، ِف َمَمرَّ
ْ
يَن يُل ِ

َّ
ِء الَّاُس اذل

َ
ْعَمال، فَهُؤل

َ
األ

ُزوُروَن«.)1) 
ْ
إَِذا آَذْوا الُمْسِلِمَي فإنَّهم َمأ الَّاس؛ ل شكَّ أنَّهم 

ُمْسِلِمَي بشتَّ أنواعه 
ْ
وَينْبَِغ أْن َنْعلم َكَذلِك أنَّ بَْذل اإلحساِن لِل

حناَء  الشَّ وتَْدفع  واإلخاَء  الَمَحبََّة  ْلب 
َ

جت الَِّت  الوََسائِل  أهمِّ  ِمن  ُهَو 

اإِلَمام  َيُقول  الغفوِر،  الَعِزيِز  بإْذِن  وِر  الرشُّ ِمن  َذلِك  وغرَي  وابلغضاَء 

اْبُن الَقيِّم : »اإلحساُن ُيْفرح القلَب، ويرَْشح الصدَر، وَيْلب 

يَق، وَيْمنُع وُصوَل الَِّعِم  يَْم والضِّ الَِّعَم، وَيْدفع الَِّقَم، وتَرُكه يُوِجُب الضَّ
ْه؛ فاجلُب تَْرُك اإلحساِن بابَلَدِن، وابلخُل تَْرُك اإلحساِن باملاِل«.)2)

َ
إِيل

َقنا للكِّ ما ِفيِه  يَا أْن يُوفِّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

وأْن  خرٍي،  لكِّ  َعَ  َيْرُص  ن  ممَّ َيَْعلَنا  أْن  َذلِك  وِمن  وفلٌح،  جناٌح 

، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك والعزيُز  ٌر وشٌّ ُيَنِّبَنا وإيَّاكم لكَّ ما ِفيِه َضَ

املقتدُر.

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

الِِحيَن )158/2(. )1) َشْرُح ِرَياِض الصَّ

)2) طريق الهجرتين )ص419(.
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ِته،  مَّ
ُ
ا ُيِْزن لكَّ ُمْؤمٍن َغيُوٍر َعَ دينه، َحريٍص َعَ شباِب أ إنَّ ِممَّ

الَعاَدات  بِبَعض  الُمْسِلِمَي  َشبَاب  َبْعض  تَلَبُّس  ِمن  ايلَْوَم  يََراه  َما 

ار  ين ِمن الُكفَّ وا ِفيَها أعداَء ادلِّ ُ ْعَماِل الَقِبيَحِة، والَِّت قَلَّ
َ
يئِة واأل السِّ

نا بِِه َسيُِّد الُمرَْسِلي  ْخرَبَ
َ
 ِمْصَداُق َما أ

َّ
والُمْفِسِديَن، َوَهَذا لكه ما ُهَو إِل

يِب َسِعيٍد اخلُْدرِيِّ 
َ
َلة والتسليم، فعن أ وَخاتَم الَِّبيِّي َعلَيْه أفضل الصَّ

ِذيَن ِمْن 
َّ
َتتَّبُِعّنَ َسَنَن ال

َ
 أنَّ رَُسول اهلل  قال: »ل

وا فِي ُجْحِر َضّبٍ 
ُ
َدَخل و 

َ
ل َحّتَى  بِِذَراٍع،  َوِذَراًعا  بِِشْبٍر،  ِشْبًرا  ْبلُِكْم، 

َ
ق

ال: »َفَمْن؟!«)1) 
َ
َيُهوَد َوالّنََصاَرى؟ ق

ْ
َنا: يَا َرُسول اهلل، آل

ْ
ل
ُ
َبْعُتُموُهْم«. ق ّتَ

َ
ل

)1) َرَواه الُبَخاِري )3269( ومسلم )2669( واللفظ له.

َباب الَيوَم! ات َشْعر َبْعِض الشَّ َقصَّ
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وُجحِر  َراع  واذلِّ بالِشرب  »والُمراُد   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

الَمَعاِص  ِف  الُمواَفَقة  والُمراُد  م، 
َ
هل الُمَواَفَقة  ِة  بِشدَّ اتلَّمثيُل  بِّ  الضَّ

اهلل  لرَُسوِل  ظاِهرة  ُمْعِجَزٌة  َهَذا  وِف  الُكْفر،  ِف   
َ

ل والُمخالََفات 
(1(.» بِِه  ْخرَبَ 

َ
أ َما  َوَقَع  َفَقْد  ؛ 

ي َيْظهر أنَّ اتلَّْخصيَص  ِ
َّ

وَيُقول احلَافُِظ اْبُن َحَجٍر : »واذل

ِة ِضيِقه ورََداءتِه، ومع َذلِك فإنَّهم ِلقِْتَفائِهم  َما َوَقَع جِلُْحِر الضبِّ لِشدَّ إنَّ

الرَِّديء  يِق  الضِّ َهَذا  ِمثْل  ِف  َدَخلُوا  لَْو  طرائَِقهم  واتِّباِعهم  آثارَهم 

َِبُعوهم«.)2) 
َ

تل

بَاُب أعداَء اإلِْسَلِم،  ِء الشَّ
َ

 ِفيَها َهُؤل
َّ

ِميمة الَِّت قل ْفَعال اذلَّ
َ
وِمَن األ

لبيِة الَِّت فََشت بشلٍك َكِبرٍي ِف  والَِّت أصبَحت ايلَْوَم ِمن املظاهِر السَّ

رُءوسهم،  َشْعر  ِف  ِتنا  مَّ
ُ
أ أبناء  َبْعُض  يفعله  َما  اإلِْسَلِميَِّة؛  جُمْتَمعاتِنا 

وتَْسياٍت  غِريبة،  اٍت  بَقصَّ يَْوم  لك  َعلَيْنَا  يَظهرون  أصبحوا  َحيُْث 

يَْوم  َها لوحاُت رَْسٍم، فلكَّ  نَّ
َ
عجيبة، حت أصبَحت رُءوس بعضهم كأ

ون َشلْكَها وُيزيِّنونها بَما يََرْونه َعَ َبْعض الفناني، أو اللعبي،  يُغريِّ

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )220/16(. )1) الشَّ

)2) فتح الباري )498/6(.
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الُمْفِسِديَن. الُمَمثِّلي، وغريِهم ِمن  أو 

الُمنْحرفي  ِء 
َ

بتَْقليِد َهُؤل بَاِب  الشَّ ِء 
َ

ْمر بِبَعض َهُؤل
َ
بل وََصَل األ

َمَع  َمَعها،  وارب  الشَّ وإطالة  إطاتلها  ِمن  حِلَاهم،  ِف  يفعلونه  فيَما 

ُمْسِلِمَي، 
ْ
ُ اجلَِبُي وُيِْزن لكَّ َمن يبُّ اخلرَي لِل

َ
تديِدها، َمنْظٌر َينَْدى هل

ين.  ادلِّ أعداُء  ا  ِجدًّ بِِه  وَيْفَرح 

ِف  يفعلونه  َما  أنَّ  الُمْفِسِديَن  ِء 
َ

بَهُؤل ين  الُمْغتِّ ِء 
َ

َهُؤل َيْعلم   
َ

ل
َ
أ

َنَهانَا َعنْه  ي  ِ
َّ

م اذل  َيْلو ِمن أْن يَُكون ِمن الَقَزع الُمَحرَّ
َ

ُشُعورِهم ل

  َلة والتسليم، فعن ابِْن ُعَمَر نبيُّنا الَكِريم َعلَيْه أفضل الصَّ

َقَزِع«.)1) 
ْ
ال َعِن  َنَهى    َرُسوَل اهللِ  ّنَ 

َ
»أ

َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »والَقَزُع أربعة أنواع:

أحُدها: أْن َيْلق ِمن رأسه َمَواِضع ِمن َها ُهنَا وَها ُهنَا مأخوٌذ ِمن 

ُعه. حاِب، وهو َتَقطُّ ِع السَّ َتَقزُّ

َشَماِمسة  َيْفعله  كَما  جوانِبَه  وَيْتك  وََسَطه  َيْلق  أْن  اثلاين: 

الَّصارى.

)1) َرَواه الُبَخاِري )5920( ومسلم )2120( واللفظ له.
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ِمن  َكِثرٌي  َيْفعله  كَما  وََسطه  وَيْتَك  جوانِبَه  َيْلق  أْن  اثلالث: 

فل. والسَّ ْوَباش 
َ
األ

َره، َوَهَذا لكُّه ِمن الَقَزع، واهلل  َمه وَيْتَك ُمؤخِّ الرابع: أْن َيْلق ُمَقدِّ

أعلم«.)1) 

ِمن  ُحِلق  إَِذا  أنَّه  ِخلَف  »ل   : الُقْرُطيِب  اإِلَمام  وَيُقول 

نَُّه الَقَزع الَمنِْهُّ َعنْه، لَِما ُعرِف ِمن 
َ
بِْقيَْت َمواضُع أ

ُ
الرَّأس مواضُع، وأ

بَذلِك«.)2)   ُ
َ

هل نافع  نَاه، وتلفسري 
ْ
َنَقل كَما  اللُّغة 

آدَم   ِ
َ

َودل وسيِِّد  الُمرَْسِلي  خرِي  ِْذيُر 
َ

ت بَاَب  الشَّ ِء 
َ

َهُؤل َيبْلْغ  ألْم 

  ْجَِعَي ِمن التَّشبُِّه بأعداِء ادلين؟! فعن َعبْد اهلل بِْن ُعَمر
َ
أ

ِمْنُهم«.)3)  َفُهَو  بَِقْوٍم  تََشّبََه  »َمْن  قال:    اهلل  رَُسول  أنَّ 

َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم اْبُن َتيِْميَّة : »َوَهَذا احلديث أقلُّ أحواهِل 

أْن َيْقتَيِض تَريم التَّشبُِّه بِهم، وإْن َكن ظاهُره َيْقتيض ُكْفر الُمتََشبِّه 

)1) تحفة المودود )ص100(.

)2) المفهم )441/5(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )3) َرَواه َأُبو َداُوَد )3872(، وَصحَّ
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َُّهم ّمِنُكۡم فَإِنَُّهۥ ِمۡنُهۡمۗ﴾ ]المائدة:51[«.)1)  بِهم كَما ِف قوهل: ﴿َوَمن َيَتَول

وَيُقول اإِلَمام ابُن َكِثري : »فِفيِه َدللٌة َعَ الَّْه الشديِد 

وبِلاِسهم  ْفَعاهِلم 
َ
وأ أقواهِلم  ِف  بالكفاِر  التشبُِّه  َعَ  والوعيِد  واتلهديِد 

 
َ

َول ا 
َ

ل ع  ترَُشَّ لم  الَِّت  أمورهم  من  َذلِك  وعباداتِهم، وغري  وأعياِدهم 

َعلَيْها«.)2)  ُنَقَرْر 

 
َ

إِل تُؤدِّي  الظاهر  ِف  اَر  الكفَّ ُمشاَبَهة  أنَّ  يًْضا 
َ
أ ِء 

َ
َهُؤل يَْدري   

َ
ل

َ
أ

ُمواَفَقِتهم ِف ابلاطِن وتُورُِث َمَبَّتَهم واتلَّعلَُّق بهم؟! َيُقول َشيُْخ اإلِْسَلم 

وَمبٍَّة  ٍة  مودَّ نَْوَع  تُورُِث  الظاهر  ِف  »الُمشاَبَهة   : َتيِْميَّة  اْبُن 

ِف  الُمشاَبَهة  تُورُِث  ابلاطِن  ِف  الَمَحبَّة  أنَّ  كَما  ابلاطن،  ِف  وُموالٍة 

واتلجربُة«.)3)  احِلسُّ  بِِه  يَْشهد  ْمٌر 
َ
أ َوَهَذا  الظاهر، 

الظاهر  الزِّي  ِف  »املشاَبَهة   : الَقيِِّم  اْبُن  اإِلَمام  وَيُقول 

والعقُل  ُع  ْ الرشَّ َعلَيْه  َدلَّ  كَما  ابلاطن  الَهْدي  ِف  املوافَقة   
َ

إِل تَْدعو 

؛ َولَِهَذا جاءت الرشيعة بالَمنْع ِمن التَّشبُّه بالكفاِر واحليواناِت  واحلسُّ

َراِط الُمْسَتِقيم )270/1(. )1) اقتَِضاُء الصِّ

)2) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )149/1(.

َراِط الُمْسَتِقيم )549/1(. )3) اْقتَِضاء الصِّ
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واألعراِب«.)1)  والنَِّساِء  والشياطِي 

ْويِلَاء؟! 
َ
األ من  ِء 

َ
َهُؤل َعَ  طٌة 

ْ
ُسل  ُ

َ
هل َمن  وأين  اآلباء؟!  َدْوُر  أين 

بَاب عن الطريِق املستقيِم،  ِء الشَّ
َ

ا نراه ونَُشاهُده ِمن انراف َهُؤل عمَّ

ين  وارتِبَاِطهم بتقايلِد الُمْفِسِديَن وعدات الُمنْحِرفي، وَميِْل أعداء ادلِّ

ُ سلطة َعَ 
َ

بِهم عن لكِّ فَِضيلة، وَربِْطهم بُِكلِّ رذيلة؛ أفََل َيْعلُم َمن هل

اِب؟!  َماَم الَعِزيِز الوهَّ
َ
بَاب أنَّهم سيُْسألون َعنْهم يَْوم وقوفِهم أ ِء الشَّ

َ
َهُؤل

 
َ

ل
َ
»أ قال:    الَّيبَّ  أنَّ    ُعَمر  بِْن  اهلل  َعبْد  فعن 

ى الّنَاِس 
َ
ِذي َعل

َّ
ِميُر ال

َ ْ
األ

َ
ُكْم َمْسؤوٌل َعْن رَِعّيَتِِه؛ ف

ُّ
ُكْم َراٍع، َوُك

ُّ
ل

ُ
ك

(2(» َراٍع َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن رَِعّيَتِِه —

احلَافِظ  ُهَو  ايع،  الرَّ الُعلََماء:  قَال   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

َْت َنَظِره، فَِفيِه أنَّ لكَّ 
َ

م َصَلح َما قَاَم َعلَيْه وما ُهَو ت زَتِ
ْ
الُمْؤَتَمن الُمل

ء َفُهَو ُمَطالَب بالعدل فيه، والقيام بِمَصاحِلِه ِف  َْت َنَظِره َشْ
َ

َمن َكن ت

ِديِنه وُدنْياه وُمتََعلَِّقاتِه«.)3) 

)1) الفروسية )ص122(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )853( ومسلم )1829( واللفظ له.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )213/12(. )3) الشَّ
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ارين؛  فَعلَيْهم احلرص َعَ َربْط َشبَاِب الُمْسِلِمَي بَما ينفعهم ِف ادلَّ

ثَِر 
َ
ين، واتِّباِع َهْدِي خرِي الُمرَْسِلي، واقِْتَفاِء أ ِك بتعايلِم ادلِّ ِمن اتلمسُّ

املنحرفي  وَمْكر  واملنافقي  ار  الُكفَّ َخَطر  ِمن  ِْذيرِهم 
َ

وت احِلِي،  الصَّ

نَّ 
َ
أِل احِلِي؛  الصَّ ُمصاَحبة  َعَ  احلرِص  َعَ  يًْضا 

َ
أ وَحثِّهم  الُمْفِسِديَن، 

مصاحبَتَهم تُورِث الَفَلح والََّجاح، وُمالَطَة األشاِر تُورُِث احِلْرَمان 

  َّأنَّ الَّيب  ْشَعِري
َ
ان، فعن أيب موىس األ واخلُْسَ

ِمْسِك َونَافِِخ 
ْ
َحاِمِل ال

َ
ْوءِ ك الِِح َوالَجلِيِس الّسَ َجلِيِس الّصَ

ْ
قال: »َمَثُل ال

ْن 
َ
ا أ ْن تَبَْتاَع ِمْنُه، َوإِّمَ

َ
ا أ ْن يُْحِذيََك)1) َوإِّمَ

َ
ا أ ِمْسِك إِّمَ

ْ
َحاِمُل ال

َ
ِكيِر؛ ف

ْ
ال

ْن تَِجَد 
َ
ا أ ْن يُْحِرَق ثَِيابََك، َوإِّمَ

َ
ا أ ِكيِر إِّمَ

ْ
تَِجَد ِمْنُه رِيًحا َطّيَِبًة، َونَافُِخ ال

رِيًحا َخبِيَثًة«.)2) 

  َتْمِثيلُه  »ِفيِه   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

وِفيِه  الِكرِي،  بنَافِِخ  وَء  السُّ واجلَِليَس  الِمْسِك  الصالَح حباِمِل  اجلليَس 

ْخَلِق 
َ
األ ومكرِم  والُمُروَءِة  اخلرِي  وأهِل  احِلِي  الصَّ جُمَالََسة  فَِضيلُة 

ِم واألدِب، والَّْه عن جُمَالََسة أهِل الرشِّ وأهِل ابِلَدِع، 
ْ
والَوَرِع والِعل

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )178/16(. )1) ُيْعطَِيَك. الشَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )5214(، ومسلم )2628(.
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َذلِك ِمن األنواِع  ُه ونو  فُْجُره وبطاتلَ و يَْكرُث 
َ
أ الَّاَس،  يَغتَاُب  وَمْن 

املذمومِة«.)1) 

َْعلْم لكُّ َمن قَصَّ ِف تربيِة وتَوْجيِه األْبنَاء ِمن اآلباء أنَّ عوائَد  ويلْ

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  َعلَيْه،  بًا 
ْ
َسل وتَرْجُع  ْه 

َ
إِيل كَذلِك  َتُعوُد  َذلِك 

واْستِْسَهاهِلم  وإهماهِلم  اآلباِء  ِل  َتَغفُّ ِمثُْل  األبناَء  فَْسَد 
َ
أ »فَما   :

ْعَظَم َما 
َ
أ رَثُ اآلباِء َيْعتمدون مع أولِدهم 

ْ
ك

َ
َر الاِر بَي اثلياِب، فأ َشَ

 يَْشعرون، فَكْم ِمن 
َ

َيْعتمُد الَعُدوُّ الشديُد العداوَة َمع َعُدوِّه، وُهم ل

نْيا واآلخرة، ولكُّ  نْيا واآلخرة وَعرَّضه لَِهلِك ادلُّ ه َخرْيَ ادلُّ َ وادٍل َحَرم َودلَ

َهَذا عواقُب تفريِط اآلباء ِف حقوِق اهلل، وإضاعِتهم هلا وإعراِضهم 

َحَرَمهم  الصالِح  والَعَمل  الَّافِع  الِعلم  ِمن  َعلَيْهم  اهلُل  وَْجَب 
َ
أ ا  عمَّ

النتفاَع بأولِدهم وَحَرم األولَد َخرْيَهم وَنْفَعهم لَُهم، ُهَو من ُعُقوَبة 

اآلباء«.)2) 

ِحبَّة الِكَرام 
َ
يُّها األ

َ
َة الُمْسِلَمة ِف َهَذا الَمَقام — أ

َ
ونَْذُكر َكَذلِك الَمْرأ

َافَِظ 
ُ

ِك بتعايلم ِديِنها، وت َشدَّ احِلْرص َعَ اتلمسُّ
َ
ْرص أ

َ
— أنَّ َعلَيْها أْن ت

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )178/16(. )1) الشَّ

)2) تحفة الَمْوُدود )ص242(.
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 َتْغَتَّ بالشعارات الكذبة الَِّت 
َّ

ل
َ
ِتها وِحَجابِها، وأ َشدَّ الُمحاَفَظة َعَ ِعفَّ

َ
أ

َشدَّ احلََذِر 
َ
حذْر َكَذلِك أ

ْ
، وتل ْمُل ِف َطيَّاتِها الرشَّ

َ
ظاهُرها اخلرُي وِه ت

لَِشْعرِها؛  تسيها  و 
َ
أ ها  قصِّ عند  الَفاِجراِت  و 

َ
أ الكفراِت  تقليِد  ِمن 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي  ان، َيُقول الشَّ فإنَّ َهَذا ِمن اخلُْذلِن واحِلْرَمان واخلُْسَ

َف َشْعرها َعَ صفة َشْعر الكفراِت  : »ل َيُوز للمرأِة أْن تَُصفِّ

نَّ َمن تََشبََّه بَِقوٍم َفُهَو منهم.
َ
و الفاجراِت؛ أِل

َ
أ

نْصُح 
َ
نْصح نَِساءنا الُمْسلماِت الُمْؤِمنَات وأ

َ
وبَِهِذهِ املناَسبة فإنَّيِن أ

ُمورِهنَّ بابُلعد عن َهِذهِ املجلت وعن َهِذهِ التسيات الَِّت 
ُ
ْويِلَاَء أ

َ
أ

ِبَسة اخلَِليعة الَِّت 
ْ
ل
َ
ار وَمبَّة َما هم َعلَيْه ِمن األ تَْدعو للتَّلقِّ عِن الُكفَّ

الَِّت  الَموْضات  و 
َ
أ  الرشيعة اإلِْسَلِميَّة بِِصلٍَة، 

َ
 احلَيَاء َول

َ
إِل َتُمتُّ   

َ
ل

ين عن غريهم  َُكِن الُمْسِلمون ُمتََميِّ ْعر، ويلْ يَُكون َعلَيْها تَْسيح الشَّ

ة  مَّ
ُ
يعُة اإلِْسَلِميَّة، وبالطابَِع اإلِْسَلم، َحتَّ َيُعود لأل ِ

لَِما َتْقتَِضيه الرشَّ

تُها وكرامتُها وجَمُْدها وَما َذلِك َعَ اهلل بعزيٍز«.)1)  اإلِْسَلِميَّة ِعزَّ

شباَب  َيْفظ  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

ار والُمنَافقي، وِمن لكِّ الُمْفِسِديَن والَكئِدين،  الُمْسِلِمَي ِمن َمْكر الُكفَّ

ْيخ )282/12(. )1) مجموع َفَتاَوى الشَّ
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تربية  َعَ  اآلباء  يُوفِّق  وأْن  ين،  ادلِّ بتعايلم  ك  اتلمسُّ  
َ

إِل يَُردَّهم  وأْن 

ارين، َفُهَو ُسبَْحانَه  يًعا ِف ادلَّ األبناء تربيًة صاحلًة َيُعود َنْفعها َعلَيْهم َجِ

َي. امِحِ الرَّ َذلِك وأرحم  ويلُّ 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ



 ��� ����� ����
��������





ْشَف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

فَاِضُل الِكَرام 
َ
يُّها األ

َ
ِم َعَ أهل اإلِْسَلم — أ

َّ
إنَّ ِمن نِعم الَعِزيِز العل

فَة والِوئَام َبْعد أْن َكنت الَعَداوُة بينهم واخِلصاُم، 
ْ
ل
ُ
— أْن َجَعل بَيْنهم األ

ۡعَداٗٓء 
َ
ِ َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ َلم: ﴿َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ وس السَّ َيُقول الُقدُّ

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا﴾ ]آل عمران:103[.
َ
لََّف َبنۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
فَأ

ِ َعلَۡيُكۡم  ْعِدي : »﴿َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱللَّ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

ۡعَداٗٓء﴾ َيْقتل بعُضكم بعًضا، ويأُخذ بعُضكم ماَل بعٍض، 
َ
إِۡذ ُكنُتۡم أ

َحتَّ إنَّ القبيلة يُعاِدي بعُضهم بعًضا، وأهُل ابلِل الواحِد َيَقُع بينهم 

اتلََّعادي والقتتاُل، وَكنوا ِف شٍّ عظيٍم، وَهِذه حالُة العرِب َقبْل َبْعثَة 

ا َبَعثه اهلُل وآَمنوا بِِه واجتمعوا َعَ اإلِْسَلم  اليب ، فلمَّ

ِنْعمة اأُلْلَفة َبني امُلْسِلِمنَي
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تآلُِف  ِمن  الواحِد،  خِص  كلشَّ َكنوا  اإِليَمان،  َعَ  قلوُبهم  وتآلََفت 

قُلُوبُِكۡم  َبنۡيَ  لََّف 
َ
﴿فَأ قال:  َولَِهَذا  بلعٍض،  بعِضهم  وُموالِة  قلوبِهم 

إِۡخَوٰٗنا﴾«.)1)  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  ۡصَبۡحُتم 
َ
فَأ

بَِها  والشعوِر  بُمَشاَهَدتها  تُدِخل  كريمٌة  وَعِطيٌُّة  عظيمٌة  نِعمٌة 

ْسبَاب 
َ
أ ِمن  َها  نَّ

َ
الُمْخِلصي؛ أل ِدين  الُموَحِّ قُلوِب  َعَ  وَر  ُ والسُّ الَفَرَح 

اجتماِع واعتصاِم الُمْسِلِمَي، َيُقول الُمنَاوِي : »واأللفة سبٌب 

ه  للعتصام باهلل وحِبَبِْله، وبِِه َيْصل اإلجاُع بي الُمْسِلِمَي، وبِِضدِّ

بينهم«.)2)  الَّْفرُة  ُْصل 
َ

ت

وسائِر  واملنافقي  ار  الُكفَّ ِمن  يِن  ادلِّ أعداَء  وتَِغيُظ  تَُسوُء  وِه 

اتلِّْفِرقَة  نرَْشِ  ِف  وُْسِعهم  ِف  َما  لكَّ  َيبُْذلون  نََراهم  يَن  ِ
َّ

اذل الُمْفِسِديَن، 

ُرِق  ٍة لكَّ الطُّ واِلْخِتلِف بي الُمْسِلِمَي؛ وذَللِك نََراهم يَْدَعمون وبُِقوَّ

اخلبيثة. َطاتهم  وُمَطَّ الَقِبيَحِة  أهدافِهم  ِْقيق 
َ

ت َعَ  تُِعي  الَِّت 

ِء 
َ

َهُؤل وَكيِْد  َمْكِر  ِمن  احلََذِر  َشدَّ 
َ
أ َيْذَر  أْن  الُمْسِلم  فَعَل  ا  ذِلَ

ْعِدي )142(. )1) تفسير السَّ

)2) َفْيُض الَقِدير )434/6(.
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ِتنا الَعَداوة وابَلْغضاء،  مَّ
ُ
يَن يَنرْشون بوََسائِلهم بي أبناِء أ ِ

َّ
األعداِء، اذل

وإخاٍء. َمَبٍَّة  ِمن  الُمْسِلِمَي  بي  يُوجد  َما  َقْطع  ِف  وَيْتهدون 

ْتهد ِف الُمَحافظة َعَ 
َ

َخَوات — أْن جن
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
يًعا — أ وَعلَيْنَا َجِ

فة الَِّت َمنَّ بَِها َعلَيْنَا ربُّ الربياِت، وَذلِك بِبَْذل لكِّ َما يُِعينُنا 
ْ
ل
ُ
نِْعمة األ

ْحبَاُب: 
َ
يُّها األ

َ
ْسبَاٍب، وِمن َذلِك، أ

َ
َعَ َذلِك ِمن أ

َهِذهِ  َعَ  وبالِفْعِل  وبالَقْوِل  ِب 
ْ
بالَقل الَكِريِم  الَعِزيِز  ُشْكُر   :

ً
أول

نَّ بالشكر واإِليَمان تَُدوم وتَْكرُث 
َ
الِمنْحِة العظيمِة والِّعمِة اجلليلِة؛ أِل

ذََّن 
َ
لُّ وتَزْداد الَِّقم، قَال تعال: ﴿ِإَوۡذ تَأ

َ
الِّعم، وباجلُُحود والِعْصيان ت

َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب لََشِديٞد﴾  زِيَدنَُّكۡمۖ 
َ
َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم َل

]إبراِهيم:7[.

لكِّ  َعَ  إنَّ  املناَسبَة  »وبَِهِذهِ   : نِْقيِطي  الشِّ يْخ  الشَّ َيُقول 

ُمْسِلم، أفراًدا وجاعت، أْن ُيَقابِلوا نَِعم اهلل بالشكر، وأْن يَْشكروها 
الَِّعم«.)1) ُكْفراَن  َيَْذروا  وأْن  هلل،  والعبادة  اَعة  بالطَّ

َهْدي  اتِّباع  َعَ  واحِلْرص  اإلِْسَلِم  ديِن  بتعايلِم  ك  اتلَّمسُّ ثانيًا: 

)1) أضواء البيان )112/9(.
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 : ْعِدي يْخ السَّ َلة والسلم، َيُقول الشَّ نَاِم َعلَيْه الصَّ
َ
وُسنَّة خرِي األ

»فإنَّ ِف اجتماِع الُمْسِلِمَي َعَ دينهم، وائتلِف قلوبِهم يَْصلح ِدينُهم 

ْمر ِمن األمور، وَيُْصل 
َ
نون ِمن لكِّ أ وتَْصلح ُدنياهم، وبالجتماع َيتََمكَّ

ها، ِمن   ُيْمكن َعدُّ
َ

هلم ِمن الَمَصالح الَِّت َتتَوقَّف َعَ الئتلف ما ل

اتلََّعاُون َعَ الرِبِّ واتلَّْقَوى، كَما أنَّ بالفتاق واتلعادي َيْتَلُّ نظامهم، 

وَتنْقطع روابطهم، وَيِصري لكُّ واحٍد َيْعمل ويَْسىع ِف َشْهوة َنْفِسه، َولَْو 

ِر العامِّ«.)1)  َ  الضَّ
َ

ى إِل
أدَّ

َفاِت  ْخَلِق الفاضلِة والصِّ
َ
ثاثلًا: ِحْرُص لكِّ ُمْسِلم َعَ اتلَّحيلِّ باأل

فة ونرَْشُ الَمَحبَِّة بي الُمْسِلِمَي، 
ْ
ل
ُ
ِْقيُق األ

َ
احلميدِة، الَِّت ِمن ثمراتِها ت

فَة َثَمرُة ُحْسِن اخلُلُق، واتلَّفرُق 
ْ
ل
ُ
َيُقول الغزايل : »اعلْم أنَّ األ

واتلََّواُفَق،  واتلآلَُف  اتلََّحابَّ  يُوِجُب  اخلُلُق  فُحسن  اخلُلُق،  ُسوِء  ثمرُة 

الُمثْمر  َكن  ومهَما  واتلدابَُر،  واتلحاُسَد  اتلَّبَاُغَض  ُيثِْمر  اخلُلُق  وُسوُء 

ادلين  ِف  ىف 
َ

ت  
َ

ل اخللق  وُحْسن  ممودًة،  اثلَّمرُة  َكنت  مموًدا، 

فضيلتُه«.)2) 

ْعِدي )142(. )1) تفسير السَّ

ين )157/2(. )2) إْحَياُء ُعُلوم الدِّ
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ا فَعلَيْه أْن يَُكون متواضًعا مع إِْخَوانه، َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن  ذِلَ

احِلقد  وَيْرفع  فَة 
ْ
ل
ُ
األ وُيورُِث  لمة  السَّ يُْكسب  »واتلواضُع   :

، وَثَمرُة اتلواضِع الَمَحبَُّة«.)1)  دَّ وُيْذهب الصَّ

وَعلَيْه أْن يَُكون يلِّنًا ِف قوهِل وفعِله عند معاملِته ومالطِته هلم، 

أْن  إِْخَوانِه،  مع  الُمْسِلم  »وظيفُة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

َفَة 
ْ
ل
ُ
َة واأل ا يُوجب املودَّ نَّ َهَذا ِممَّ

َ
ِّنًا بالقول وبالفعل؛ أِل

َ
يَُكون َهيِّنًا يل

ِع؛ َولَِهَذا َنَه الَّيبُّ  ة أمٌر مطلوٌب للرشَّ َفة واملودَّ
ْ
ل
ُ
بي الَّاس، وَهِذه األ

َلم عن لكِّ َما يُوِجب العداوَة وابلغضاَء«.)2) َلة والسَّ َعلَيْه الصَّ

به ِمن إِْخَوانه وتُِعينُه َعَ َتْقوية  حريًصا َكَذلِك َعَ لكِّ وَِسيلٍَة تُقرِّ

الَهَدايا  َذلِك ِصلَتُه وَتْقديُم  بَيْنه وَبيْنهم، وِمن  ة ادلينيِة  ُخوَّ
ُ
َواِص األ

َ
أ

 : اهلل  رَُسول  قَال  قال:    ُهَريَْرة  أيب  فعن  م، 
َ
هل

تََحابُّوا«.)3)  »َتَهاُدوا 

)1) َرْوَضة الُعَقلء )ص61(.

الِحين )544/2(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

فِي  كما   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ نَُه  وَحسَّ  ،)594( المفرد  األدب  فِي  الُبَخاِري  َرَواه   (3(

.)5351( الجامع  صحيح 
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ا  ِممَّ وِه  ْها، 
َ

إِيل َمنْدوٌب  »الَهِديَّة   : الُقْرُطيِب  اإِلَمام  َيُقول 

العداوَة«.)1)  وتُْذهب  املودَة  تُورِث 

الَمَحبَّة  ايُِد  لزَِتَ الُمَهاَداة  َدَوام   
َ

إِل »نََدَب   : الُمنَاوِي  وَيُقول 

بي الُمْؤِمِنَي، فإنَّ الشَء َمَت لْم يَزِْد َدَخلَه الُّْقَصان َعَ مرِّ الزمان، 

وُيْتَمل تَزَْدادوا ُحبًّا عند اهلل لَِمحبِّة بعِضكم بلعض«.)2) 

َابِط واإلخاِء َبْي األهل  فالَهِديَّة وَِسيلَة مَحيدة تَِزيد ِمن أواِص التَّ

حناء  واألصحاب واألقرباء وتُساِهم ِف تَْصفية الُّفوس ِمن احِلْقد والشَّ

لِلنَّاِس  ألْستَِحبُّ  »وإينِّ   : ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  وابلغضاء، 

وتُْذِهب  الَمَحبَّة  تُورِث  الَهِديَّة  إذ  بينهم؛  اإلِْخَوان   
َ

إِل الَهَدايا  َبْعَث 

الضغينة«.)3) 

يًْضا أْن يَبْتعَد لكَّ ابُلْعِد َعن لكِّ َما يُساِهم ِف نرَْش اتلَّْفرقة 
َ
وَعلَيْه أ

ة اإِليَمانية بينهم، ومن  َبْي الُمْسِلِمَي، وَيتََسبَّب ِف َقْطع أواِص األُخوَّ

َذلِك احلقُد واحلسُد وغري َذلِك ِمن اآلفات الَِّت تُورث العداوات وتَنْتُج 

)1) تفسير الُقْرُطبِي )132/13(.

)2) َفْيض الَقِدير )271/3(.

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص242(.
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تُوِغُر  »واخلصومُة   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول  اخلصوماُت،  َعنْها 

بينهما،  احلقُد  َحَصل  الَغضُب  َهاَج  وإَِذا  الغضَب،  وُتَهيِّج  الصدوَر، 

تِه، وُيْطِلَق اللَِّسان  َحتَّ َيْفرَح لكُّ واحد بَمَساَءِة اآلَخِر، وَيَْزُن بَمَسَّ

ِف ِعرِْضه«.)1) 

ي  ِ
َّ

ِحبَّة الِكَرام — أنَّ املؤمن احلَِقيِق هو اذل
َ
يُّها األ

َ
وَعلَيْنَا أْن َنْعلم — أ

أفضل  َعلَيْه  نَاِم 
َ
األ خرُي  بَذلِك  نَا  ْخرَبَ

َ
أ كَما  لَُفونَه 

ْ
وَيأ إِْخَوانَه  لُف 

ْ
يَأ

  اهلل  رَُسول  أنَّ    جابر  فعن  والسلم،  َلة  الصَّ

ُف«.)2) 
َ
 يُْؤل

َ
ُف َول

َ
ل
ْ
 يَأ

َ
 َخْيَر فِيَمْن ل

َ
ُف، َول

َ
ُف َويُْؤل

َ
ل
ْ
ُمْؤِمُن يَأ

ْ
قال: »ال

ْخَلقِه وُسُهولِة 
َ
لَُف« حِلُْسن أ

ْ
ُمْؤِمُن يَأ

ْ
َيُقول الُمنَاوِي : »»ال

بمناسبة  ويألفونه  ْهلَه، 
َ
وأ اخلرَي  لُف 

ْ
يَأ فالُمؤمُن   — جانِِبه  وِلِي  ِطباِعه 

إِيَمانِه وُعْس   يُْؤلَُف« لَِضْعِف 
َ

لَُف َول
ْ
يَأ  

َ
 َخرْيَ ِفيَمْن ل

َ
— »َول اإِليَمان 

ِطبَاِعِه«.)3)  وُسوِء  ْخَلقِه 
َ
أ

)1) األذكار )ص296(.

ْلِسَلة  السِّ فِي   ، اأَلْلَبانِي  ْيُخ  الشَّ َحُه  اأَلْوَسط )58/6(، وَصحَّ فِي  َبَرانِي  الطَّ َرَواه   (2(

.)426( ِحيَحة  الصَّ

)3) َفْيض الَقِدير )434/6(.
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بإْذِن  تُساِهُم  الَِّت  والوََسائِل  ُرق  الطُّ أهمُّ   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — فَهِذه 

بَِها َعلَيْنَا أرحُم  الَِّت منَّ  َفة 
ْ
ل
ُ
نِْعَمة األ الَعالَِمَي ِف املحاَفَظة َعَ  ربِّ 

نَّ 
َ
أِل ِْقيقها؛ 

َ
ت َعَ  احِلْرص  َشدَّ 

َ
أ ْرِص 

َ
ن أْن  يًعا  َجِ َفَعلَيْنا  َي،  امِحِ الرَّ

َماَم 
َ
أ اإلِْسَلم  أهُل  وَيتََقوَّى  ُفوف،  الصُّ د  وَتتَوَحَّ اللَكَِمة  ْتمع 

َ
جت بَِسبَبها 

ِم. 
َّ

العل الَعِزيِز  بإْذِن  اللِّئَاِم  أعدائِهم  ُمؤاَمَرات 

يَا أْن َيَْمع َعَ احلقِّ ِف 
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

َفَة 
ْ
ل
ُ
د ُصُفوفَهم، وأْن يُِديَم بينهم األ لكِّ مَكن لكمَة الُمْسِلِمَي، وأْن يُوحِّ

الَمَحبَّة، وأْن يَُردَّ َكيَْد الكئدين وَمْكَر املاِكِرين،  وَْساِطهم 
َ
أ وَينرُْشَ ِف 

ين، َفُهَو ُسبَْحانَه قديٌر وباإلجابِة جديٌر.  َطاِت أعداِء ادلِّ وَيْفَضَح ُمَطَّ

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

فَاِضُل الِكَرام — أنَّ تقديم 
َ
يُّها األ

َ
ا يَنْبَِغ َعَ الَعبْد أْن َيْعلمه — أ إنَّ ِممَّ

نَام هو َكَذلِك ِمن ُشْكر الَعِزيِز 
َ
ْه ِمن األ

َ
ْحَسن إِيل

َ
كر لَِمن أعنَه وأ الشُّ

قال:    اهلل  رَُسول  أنَّ    ُهَريَْرة  أيب  فعن  ِم، 
َّ

العل

ُر اهلل«.)1) 
ُ
 يَْشك

َ
ُر الّنَاَس ل

ُ
 يَْشك

َ
»َمْن ل

ِثرِي : »معناه: أنَّ لكَّ َمن َكن ِمن َطبْعه 
َ
َيُقول اإِلَمام اْبُن األ

كر هلم، َكن ِمن عدتِه ُكْفُر  وَعَدتِه ُكْفراُن نِْعمة الَّاِس، وتََرك الشُّ

كِر هل.  نِعمِة اهلل، وتَْرُك الشُّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه التِّْرمِِذي )1954(، وَصحَّ

ُشكر النَّاس
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إَِذا  ْه، 
َ

إِيل َعَ إحسانِه  الَعبْد  ُشْكر  َيْقبل   
َ

ل أنَّ اهلل  وقيل معناه: 

 يَْشكر إحساَن الَّاس، وَيْكفر َمْعُروفَهم، لتصال أحِد 
َ

َكن الَعبْد ل

باآلَخر«.)1)  األمرين 

﴿َوَل  الرَّمْحَُن:  الَعِزيُز  قَال  َحيُْث  الَمنَّاُن؛  الَكِريُم  بِِه  وَْصانا 
َ
أ ا  ذِلَ

]البقرة:237[.  بَِصرٌي﴾  َتۡعَملُوَن  بَِما   َ ٱللَّ إِنَّ  بَۡيَنُكۡمۚ  ٱۡلَفۡضَل  تَنَسُواْ 

َعَ  بينهم  فيَما  الَّاس  »ُمعاَملَة   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

َدرَجتي:

ْخذ الواجب، وإْعطاء الواجب. 
َ
ا َعْدل وإنصاٌف واجٌب، وهو: أ إمَّ

َما لَيَْس بواجٍب والتسامُح ِف  ا فَْضل وإحساٌن، وهو إعطاُء  وإمَّ

َهِذهِ  يَنىْس  أْن  لإِلنَْسان  يَنْبَِغ  فََل  الَّْفس،  ِف  ا  ِممَّ والغضُّ  احلقوق، 

و 
َ
ادلرجة، ولو ِف َبْعض األوقات، وخصوًصا لَِمن بَيْنك وَبيْنه معاَملٌة أ

مالَطٌة، فإنَّ اهلل جُمازِي املحسني بالفضل والكرم، َولَِهَذا قال: ﴿إِنَّ 

َتۡعَملُوَن بَِصرٌي﴾«.)2)  َ بَِما  ٱللَّ

)1) َجامِع اأُلُصول )560/2(.

ْعِدي )ص105(. )2) َتْفسير السَّ
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باإلحساِن  اإلحساَن  يُقابِل  ي  ِ
َّ

اذل هو  احلَِقيِق  الُمْسِلم  فإن  ا  ذِلَ

كِر والِعْرفاِن، َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »الواجُب  َل بالشُّ واتلفضُّ

َعَ الَمرْء أْن يَْشكر الِّعمة وَيْمد الَمْعُروَف َعَ َحَسب وُْسِعه وطاقِته، 

 فِبالَمْعِرفة بُوقُوع الِّعمة عنده 
َّ

 فِبالِمثْل، وإل
َّ

ْعِف وإل إْن قََدَر فِبالضِّ

ُ َذلِك 
َ

كر وقوهِل »َجَزاَك اهلل َخرْيًا«، فَمن قَال هل ُ بالشُّ
َ

مع بَْذل اجلَزاء هل

بْلََغ ِف اثلَّنَاء«.)1) 
َ
نَُّه أ

َ
عند الَعَدم فكأ

عمًل  اآلخرين؛  وإحساَن  جيَل  والقوِل  بالفعِل  يَردُّ  ي  ِ
َّ

اذل وهو 

بوَِصيَّة خرِي الُمرَْسِلي، َفَعْن َعبِْد اهلِل بِْن ُعَمَر —  أنَّ رَُسوَل اهلل 

ْم تَِجُدوا 
َ
إِْن ل

َ
افُِئوهُ، ف

َ
ك

َ
ا ف

ً
ْيُكْم َمْعُروف

َ
 قال: »َمْن َصَنَع إِل

ُتُموهُ«.)2) 
ْ
أ
َ
اف

َ
ْد ك

َ
نَُّكْم ق

َ
ُه َحّتَى تََرْوا أ

َ
اْدُعوا ل

َ
َما تَُكافُِئونَُه ف

حبََسب  تَُكون  »واملكفَأة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

و 
َ
أ ْعطاك 

َ
أ َما  ِمثل  ُتْعطيَه  أْن  تَُكون مكفأتُه  َمن  الَّاس  ِمن  احلال؛ 

أْن  يَْرىض   
َ

َول  ُ
َ

هل تَْدعو  أْن  مكفأتُه  تَُكون  َمن  الَّاس  وِمن  أكرَث، 

ِي عنده أموال َكِثرية وهل جاٌه 
َّ

تُكافِئَه بماٍل، فإنَّ اإِلنَْساَن الكبرَي اذل

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص266(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه َأُبو َداُوَد )1672(، وَصحَّ
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َْك، 
َ

ْهَدى إِيل
َ
ْعَطيْتَه ِمثل َما أ

َ
َْك َشيْئًا فأ

َ
ْهَدى إِيل

َ
وشٌف ِف قومه، إَِذا أ

لَْم  إِْن 
»فَ  ،ُ

َ
هل اهلَل  ادُع  َهَذا  ِمثل  ه، لكنَّ  ِف حقِّ قُُصوًرا  َذلِك  ِف  ى 

َ
َرأ

ُتُموُه«، وِمن 
ْ
َكفَأ قَْد  نَُّكْم 

َ
أ تََرْوا  ُ َحتَّ 

َ
هل فَاْدُعوا  تَُكافِئُونَُه  َما  ُدوا  ِ

َ
جت

و َنَفَعك بشء، 
َ
أ إَِذا أعطاك َشيْئًا  ُ َجَزاك اهلُل خرًيا، 

َ
َذلِك أْن تقوَل هل

نَّ اهلل تعال إَِذا 
َ
بْلغَت ِف اثلَّناء؛ وَذلِك أِل

َ
ُ َجَزاك اهلُل خرًيا، فقْد أ

َ
فُقْل هل

نْيا واآلخرة«.)1)  ادلُّ ِف   ُ
َ

هل َذلِك سعادًة  َجَزاه خرًيا، َكن 

ء  َشْ بأي  َعلَيْه  َل  َتَفضَّ َمن  يَع  َجِ احلَِقيِقُّ  الُمْسِلُم  يَنىْس  ول 

الرشِّ وما  ِف  الوقوِع  ِمن  رَه  و حذَّ
َ
أ الفعِل،  و 

َ
أ بالقوِل  أنواع اخلري  ِمن 

َلة  الصَّ َعلَيْه أفضل  الَكِريم  نبيُّنا  ِء 
َ

َهُؤل َعلَيْه، وَعَ رأس  ٌر  ِفيِه َضَ

احلقِّ  َطِريق  لِلنَّاِس  وَبيَّ  ة  مَّ
ُ
األ ونََصح  األمانة  أدَّى  ي  ِ

َّ
اذل والتسليم، 

 الوِر، 
َ

ْخرََجنا بِِه الَعِزيُز الغفوُر ِمن الظلماِت إِل
َ
للة، وأ ِمن ُطُرق الضَّ

َلة  نَاِم َعلَيْه الصَّ
َ
َا َهْدَي خرِي األ

َ
وَْصلُوا ل

َ
يَن أ ِ

َّ
ُثمَّ صحابتُه الِكَرام اذل

ْجل نرَْشِ وِحْفِظ اإلِْسَلِم، ُثمَّ َمن 
َ
َلم، وَبَذلوا الغايَل والَِّفيَس ِمن أ والسَّ

يَن َكنوا سببًا  ِ
َّ

احِلِي وعلمائنا الربانيي، اذل جاء َبْعدهم ِمن َسلَِفنا الصَّ

َا َعَ اتِّبَاع ُسنَّة خرِي اخللق، وِمْصباًحا 
َ

، وَعْونًا ل  احلقِّ
َ

ِف إرشادنا إِل

الِِحيَن )49/6(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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َهوات َبْعد  بُهاِت والشَّ ا َمِنيًعا عن الشُّ نَْستيضُء بِِه ِف الظلماِت، وسدًّ

َجَعل  ُسبَْحانَه  نَُّه 
َ
»أل  : الُمنَاوِي  َيُقول  الربيات،  ربِّ  ِحْفظ 

نِْبيَاِء 
َ
وَْجَب ُشْكَر َمن َجَعلَه سببًا إلفاَضِتها، كأل

َ
لِلنَِّعم وسائَِط ِمنُْهم وأ

َحابَِة والُعلََماِء؛ فِزَياَدُة الَعبْد ِف ُشْكرِهم ِزَيادٌة ِف ُشْكر ربِّه؛ إْذ  والصَّ
ُشْكُرُه«.)1) فُشْكُرهم  باحلَِقيَقة،  الُمنِْعُم  ُهَو 

ْثَمان، 
َ
ي األ

َ
بِأ ر  ُيَقدَّ  

َ
— َكزْنٌ ل الَمنَّاِن  الَعِزيِز  — بعد  فَفْضلُهم َعلَيْنَا 

 ادلعَء، وأْن نَسأَل الَكِريَم القديَر أْن َيِْزَيهم عنَّا لكَّ 
َّ

 َنْمِلُك هلم إِل
َ

َول

َساَمة بْن َزيْد  أنَّ رَُسوَل اهلل  قَال: 
ُ
َخرْي، فعن أ

َغ فِي 
َ
بْل

َ
أ َفَقْد   فَقاَل لَِفاِعلِِه َجَزاَك اهلُل َخْيرًا 

ٌ
ْيه َمْعُروف

َ
إِل »َمْن ُصنَِع 

الّثََناءِ«.)2) 

ْه« بِِصيغة الَمْجهول، 
َ

 يلَعِ قَارِي : »»َمْن ُصِنَع إِيل
َّ

َيُقول الُمل

ْعِطَي 
ُ
أ أْي  بالصب،  َمْعُروفًا  نسخٍة  وِف  »َمْعُروٌف«،  ْه 

َ
إِيل ْحِسَن 

ُ
أ أْي 

و ُمطلًقا »َجَزاَك اهلل 
َ
عطاًء، »فَقاَل ِلَفاِعِلِه« أْي َبْعَد َعْجِزه عن إثَابَِته أ

نْيا واآلخرة »َفَقْد  و أعطاَك خرًيا ِمن َخرْيَِي ادلُّ
َ
َخرْيًا« أْي َخرْيَ اجلََزاء، أ

)1) َفْيض الَقِدير )526/1(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )2035(، وَصحَّ
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نَُّه 
َ
نَُّه اعتف باتلقصري وأ

َ
بْلََغ ِف اثلَّنَاِء« أي بَالََغ ِف أداِء ُشْكِره، وَذلِك أ

َ
أ

يِلَْجِزَيه اجلزاَء   اهلل 
َ

إِل َجَزاءه  وَثنَائه، ففوَّض  َجَزائه  َعَجَز عن  ن  ممَّ

األوف«.)1) 

يًْضا أْن يَْستحض فَْضَل َمن َسِهَرا َعَ راحته، وتَِعبَا َكِثرًيا 
َ
وَعلَيْه أ

ُهَما  ا  َوذِلَ ُحْسِن رعيِته؛  ْجل 
َ
أ ِمن  والَّفيَس  الغايِلَ   

َ
وَبَذل تربيته،  ِف 

وَيْرَص  جيلهَما،  ِمن  َشيْئًا  يَُردَّ  أْن  الُمْسِلم  َعَ  يَنْبَِغ  ن  ممَّ َكَذلِك 

وراِزقُه،  خاِلُقه  بِِه  أوصاه  بَما  َعَمًل  ُشْكرهما؛  َعَ  والفعِل  بالقوِل 

ُسبَْحانَه  ُشْكِره  ِمن  ُهَو  ُشْكَرهما  أنَّ  الَعِزيِز  ِكتَابِِه  ِف  ْخرَبَه 
َ
أ واذلي 

ُهۥ  مُّ
ُ
أ َحَلَۡتُه  يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  ﴿َوَوصَّ  : قَال  َحيُْث  وعبادتِه؛ 

يَۡك إَِلَّ ٱلَۡمِصرُي﴾  ِن ٱۡشُكۡر ِل َولَِودِٰلَ
َ
ٰ َوۡهٖن َوفَِصٰلُُهۥ ِف َعَمنۡيِ أ َوۡهًنا َعَ

]لقمان:14[.

مقتنًا  هلَما  ْكر  الشُّ َجْعل  وِف   : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  َيُقول 

رَبِها 
ْ
ك

َ
هَما ِمن أعظِم احلقوق َعَ الودل، وأ بالشكِر هلل دللٌة َعَ أنَّ حقَّ

وُُجوًبا«.)2)  ها  َشدِّ
َ
وأ

)1) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )193/6(.

)2) َفْتح الَقِدير )238/4(.
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نَسَٰن﴾ أي: َعِهْدنا  ۡيَنا ٱۡلِ ْعِدي : »﴿َوَوصَّ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

أم  َحِفظها  بها، وهل  القياِم  ناه وصيًة عنده، سنسأهل عن 
ْ
وَجَعل ْه، 

َ
إِيل

نا هل ﴿ٱۡشُكۡر ِل﴾ بالقيام بُعبُوِديَّت، وأداِء 
ْ
يۡهِ﴾ وقُل يْناه ﴿بَِودِٰلَ ل؟ فوصَّ

باإلحساِن  يَۡك﴾  ﴿َولَِودِٰلَ َمْعِصيت،  َعَ  بِنَعيم  تَْستعَي   
َّ

ل
َ
وأ ُحُقوق، 

واتلواُضِع  اجلميِل،  والفعِل  اللطيِف،  والكلِم   ، اللَّيِّ بالقوِل  ْهَما 
َ

إِيل

اإلساءِة  واجتناِب  بمؤونِتهَما،  والقياِم  وإجلهِلما،  وإكراِمهَما  لَُهما، 

بالقوِل والفعِل. ْهَما ِمن لكِّ وَْجه، 
َ

إِيل

ناه أنَّ ﴿إَِلَّ ٱلَۡمِصرُي﴾ أي: سَتِْجُع —  ْخرَبْ
َ
يْنَاه بَِهِذهِ الوَِصيَّة، وأ فوَصَّ

َفك بَِهِذهِ احلقوق، فيسألك هل ُقْمَت 
َّ
اك، ولَك  َمن وصَّ

َ
يُّها اإِلنَْسان — إِل

َ
أ

بها، فيثيبك اثلََّواب اجلزيل، أم ضيَّْعتَها، فيعاقبك العقاب الوبيل.

ُهۥ  مُّ
ُ
م، فقال: ﴿َحَلَۡتُه أ

ُ
يِْن ِف األ بَب الُموِجَب لرِِبِّ الَوادِلَ ثم َذَكر السَّ

، ِمن  ٍة، فََل تزال تُليِق الَمَشاقَّ ًة َعَ َمَشقَّ ٰ َوۡهٖن﴾ أي: َمَشقَّ َوۡهًنا َعَ
وتغريُّ  واثلقل،  والضعف،  والَمَرض،  الوََحم،  ِمن  ُنْطفة،  يَُكون  حي 

احلال، ُثمَّ وجع الولدة، َذلِك الوجع الشديد«.)1) 

ْعِدي )ص648(. )1) تفسير السَّ
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يَْشُكر  أْن  الودَل  ُسبَْحانَه  َمَر 
َ
»أ  : بَاز  ابْن  العلمة  وَيُقول 

ربه ويَْشُكر وادليه، فدلَّ َذلِك َعَ مرشوعيِة ُشْكِر اهلل ُسبَْحانَه وُشْكر 

الَّاس«.)1)  ِمن  الُمْحِسِن 

نَِعم  مقابلَة  أنَّ   — واإلِْخَوان  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — كَذلِك  َيْعلم  والُمْسِلم 

ِمن علمات  والُكفران  الشكر  والُّكراِن وعدم  باجلحوِد  اإلِْخَوان 

  أنَّ رَُسوَل اهلل  َنْقص وَضْعف اإِليَمان، فعن جابر

إِّنَ َمْن 
َ
ُيْثِن؛ ف

ْ
ل
َ
ْم يَِجْد ف

َ
َيْجِز بِِه، َوَمْن ل

ْ
ل
َ
وََجَد ف

َ
ْعِطَي َعَطاًء ف

ُ
قال: »َمْن أ

َتَم َفَقْد َكَفَر«.)2) 
َ
َر، َوَمْن ك

َ
َنى َفَقْد َشك

ْ
ث
َ
أ

املجهول  بصيغة  ْعِطَي« 
ُ
أ »»َمْن   : قَارِي  يلَعِ   

َّ
الُمل َيُقول 

و عطية، وِف روايٍة »شيئًا«، َفُهَو مفعول ثاٍن، 
َ
»َعَطاًء«، َمْفعول ُمْطلَق أ

يَْجز« بسكون اجليم، أْي فليكفْئ »بِِه« أي 
ْ
»وََجَد« أي َسَعة مايلة »فَل

« بضم ايلاء، أْي َعلَيْه،  يُْثِ
ْ
ْد« أْي َسَعًة ِمن املال »فَل بالعطاء، »َوَمْن لَْم َيِ

ْثَن«، وِف روايٍة 
َ
يَْدُع هل. »فَإنَّ َمْن أ

ْ
و فل

َ
يَْمَدْحُه، أ

ْ
وِف روايٍة »به«، أْي فل

ْثَن بِِه«، »َفَقْد َشَكَر«، وِف روايٍة »َشَكَرُه« أْي َجاَزاه ِف اجلملة. 
َ
إِْن أ

»فَ

ْيخ )286/6(. )1) َفَتاَوى الشَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )2034( وَحسَّ
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و الُمَجازاة باثلَّنَاء »َفَقْد 
َ
»َوَمْن َكتََم« أي الِّعمة بَِعَدِم املكفأة بالعطاء أ

ه. وِف رواية »َوإِْن  َكَفَر« أي الِّْعمة، ِمن الُكْفَراِن، أْي تََرَك أداَء حقِّ

َكتََمُه َفَقْد َكَفَرُه«.)1) 

َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »وِمن الَّاس َمن يَْكفر الِّعم، 

ْسبَاب 
َ
ُ بأ

َ
 معرفة هل

َ
ا رجل ل َحِد رَُجلي: إمَّ

َ
وُكْفران الِّعم يَُكون ِمن أ

ْب ِفيِه ِمن اتلََّفُقِد لَِمراعِة الِعرْشة،  الِّعم واملجازاة َعلَيْها، لَِما لَْم يَُركَّ

فإَِذا َكن َكَذلِك وََجَب اإلغضاُء َعنْه وتَْرك املناقشة َعَ فعله.

استخفافًا  الِّعمة  يَْشُكر  لَم  َعْقل  ذا  يَُكوَن  أْن  اآلَخر  والرَُّجل 

ألحدهَما،  و 
َ
أ لَُهما  َنْفسه  ِف  وتهاُونًا  للنِّعمة،  واستحقاًرا  بالُمنِْعم، 

 فِْعِل ِمثِْله، واخلُروج 
َ

فإَِذا َكن َكَذلِك َيِب َعَ العاقِل تَْرُك الَعوْد إِل

بِِه«.)2)  ِخرْبة   ُ
َ

هل َكن  إَِذا  َنْفسه  َعَ  باللئمة 

فَاِضُل — فَْضل َهَذا اخلُلُق الَكِريم واألدب 
َ
يُّها األ

َ
ْن َعَرْفنَا — أ

َ
فبَْعَد أ

العليُم،  الَعِزيُز  بَِها  وَْصانا 
َ
أ الَِّت  اجلَِميلَة  ْخَلق 

َ
األ من  نَُّه 

َ
وأ القويم، 

)1) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )192/6(.

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص266(.
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َلة والتسليم، َفَعلَيْنا  وحثَّنا َعلَيْها أفضُل الُمرَْسِلي َعلَيْه أفضل الصَّ

لَِما  ِْقيقه، 
َ

َعَ ت احِلْرص  َشدَّ 
َ
أ ْرص 

َ
بِِه ون الَعَمل  ِف  ْتهد 

َ
أْن جن يًعا  َجِ

الَعِزيِز  بإْذن  يًعا  َجِ َعلَيْنَا  َيُعود  َكِبرٍي،  َكِثرٍي، وفضٍل  َذلِك ِمن خرٍي  ِف 

القديِر.

يًعا للكِّ َما  َقنا َجِ يَا أْن يُوفِّ
ْ
ْسَمائِِه احلُْسَن وَِصَفاتِه الُعل

َ
ُل بِأ

َ
ْسأ

َ
فاهلَل أ

ن يَْشُكر إحساَن  ارين، وِمن َذلِك أْن َيْعلَنا ممَّ ِفيِه جناٌح وفلٌح ِف ادلَّ

اآلخرين، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك وأرحُم الرمحي.

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

َفات  والصِّ يِّئَة  السَّ ْخَلق 
َ
األ من  ِه  بإِْخَوانه  الَعبْد  َشَماتَة  إنَّ 

َشدَّ احلََذِر 
َ
 َيتَِّصف بَِها وأْن َيْذر أ

َّ
ل

َ
الَقِبيَحة الَِّت َيِب َعَ لكِّ ُمْسِلم أ

يُِصيب  بَِما  وُر  ُ السُّ َماتَة:  »والشَّ  : الُقْرُطيِب  اإِلَمام  َيُقول  ِمنَْها، 
َعنْها«.)1) َمنِْهٌّ  َمة  ُمَرَّ نْيا، وِه  ين وادلُّ ادلِّ ِف  الَمَصائب  ِمَن  َخاك 

َ
أ

اتلَّْعِيري  فِه:  َماتَة  الشَّ ا  »أمَّ  : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

ْشبََه َذلِك، فيُِشيُعها 
َ
و َما أ

َ
و َحاِدثة َتَقع َعَ اإِلنَْسان أ

َ
و بالَعَمل أ

َ
نْب أ باذلَّ

ٌم«.)2)  اإِلنَْساُن وُيبيِّنُها ويظهرها، َوَهَذا ُمَرَّ

)1) تفسير الُقْرُطبِي )291/7(.

الِِحيَن )262/6(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ

رسالة ِإَل كلِّ َمن َيشمت ِف أخيه!
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ْهم  الشَّ ِمن ِصفات  لَيَْس  ِميم  اذلَّ الَقِبيح واخلُلُق  الفعل  َهَذا  نَّ 
َ
أِل

كثَم بْن َصيِف) (1: »لَيَْس ِمن الَكَرم أن يَشمت 
َ
الَكِريم، َيُقول أ

ْمر«.)2) 
َ
و نََزل بِِه أ

َ
الرَُّجل بَصاِحبه إَِذا زلَّت بِِه الَّعل أ

 
َ

وَيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »الَكِريُم ل يَُكون حقوًدا َول

 شامتًا —«)3) 
َ

حسوًدا َول

 : َصيِف  بْن  كثَم 
َ
أ َيُقول  اللئيِم،  اجلاهِل  ُهَو علماُت  بل 

لُْؤم«.)4)  َماتَة  »الشَّ

بًَدا بَعرْثة 
َ
 َيْفرُح أ

َ
يبِة والقلِب السليِم ل نَّ صاحَب الَّفِس الطَّ

َ
وأِل

ِمْنِتهم،  ِف  معهم  الوقوِف  ِف  وَيْتهُد  ْجلهم، 
َ
أ ِمن  َيزُن  بَْل  إِْخَوانه، 

وَأْدَرك  طويلً،  زمنًا  َعاَش  ِرين.  الُمَعمَّ وَأَحد  الَجاِهلِيَّة،  فِي  الَعَرب  حكيُم  التَِّميِمي:   (1(

َيَر  اإلسلَم، وَقَصد الَمِدينة فِي مَِئة مِن َقْومه ُيريدون اإلسلَم، فَمات فِي الطَّريق، ولم 

النَّبيَّ ، وَأْسلم َمن َبَلغ الَمِدينة مِن أصحابِه، األعلم للزركلي )69/2(، 

 .)350/1( َحَجٍر  لْبِن  حابِة  الصَّ َتْمييِز  فِي  اإلَصاَبة 

)2) اأَلْمَثال ِلْبِن َسلٍَّم )ص29(.

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص172(.

)4) اأَلْمَثال ِلْبِن َسلٍَّم )ص29(.
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َشدَّ احِلْرص َعَ مساعدتِهم ِف َدفْع َما نََزل بهم، َيُقول اإِلَمام 
َ
وَيْرص أ

 ، إَِذا َعرَثَ — لَعرْثة أخيه املؤمِن  — أي املؤمن  : »يتوجع  اْبُن الَقيِّم 

 يَْشمُت بِِه، َفُهَو ديلل َعَ ِرقَِّة قلِبه 
َ

ي َعرَثَ بها، َول ِ
َّ

نَُّه هو اذل
َ
َحتَّ كأ

وإنَابَِته«.)1)

ي يَْسعد  ِ
َّ

َخَوات — فهو اذل
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
ي ِف قلبه مرٌض — أ ِ

َّ
ا اذل أمَّ

بَِسبَب َما َيْمله لَُهم ِف صدرِه  إِْخَوانه ِف الَعرَثات؛ َوَهَذا  عند وقوِع 

اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  واآلفات،  وِر  الرشُّ ِمن  وغريهَما  واحلََسِد  احِلْقِد  ِمن 

ِحبَّاَن : »واحلاسُد إَِذا رأى بأِخيه نِعمًة بُِهَت، وإْن رأى بِِه َعرْثًة 

َشَمَت، وديلُل َما ِف قلِبه َكِمٌي، َعَ وْجِهه ُمِبٌي«.)2) 

َوَهَذا إَِذا دلَّ فإنََّما يدل َعَ فساد َطِويَِّته وُخبِْث َنْفسه وعدم نقاِء 

رسيرتِه، َيُقول الُمنَاوِي : »َسبَُب احلََسِد ُخبُْث الفس«.)3) 

 
َّ

إِل ْضَمَر 
َ
أ َما  ُمصابهم  عند  إلِْخَوانه  ظهَر 

َ
أ َما  فالشاِمُت 

الَمْظهِر،               ِف  ِخلفَها  باَن 
َ
أ وإْن  العداوَة  نفِسه  ِف  هلم  ُيِف  وهو 

الِكِيَن )436/1(. )1) َمَداِرُج السَّ

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص137(.

)3) َفْيض الَقِدير )16/5(.
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بَما  الفس  رُسوُر  َماتَُة  »والشَّ  : َعُشور  ْبُن  اِهُر  الطَّ َيُقول 

ُْصل ِمن العداوِة واحلسد«.)1) 
َ

ار، وإنََّما ت يُصيُب غرَيها ِمن اإلْضَ

قَد   — ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — الَقتَّاِل  واملرِض  العضاِل  اء  ادلَّ َهَذا  وصاِحُب 

ح بِِه َجَهاًرا، وقد يَْستعمل َبْعض األسايلِب  َماَم الَمأَل وُيصِّ
َ
يَبوُح بِِه أ

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  اتلَّْعِيري،  َذلِك  ِمن  إظهارِه  ْجل 
َ
أ ِمن  تَوية 

ْ
الُمل

 (2(.» بالُمعريَّ َماتَة  الشَّ ِمن  خِفٌّ  َضٌْب  اتلَّْعِيري  »فِف   :

فَل يَْدري َمن ابتُيِلَ بَِهَذا اخلُلُق الُمِشي أنَّ بِفعله َهَذا قَد تََشبََّه 
َ
أ

ُحلوِل  ِعند  َيْفرَحون  يَن  ِ
َّ

اذل والُمنَافِقي  اِر  الُكفَّ ِمن  يِن  ادلِّ بأعداِء 

َي؟! َحيُْث َيُقول  امِحِ نا بَذلِك أرحُم الرَّ ْخرَبَ
َ
املصائِب بالُمْسِلِمَي كَما أ

َسّيَِئةٞ  تُِصۡبُكۡم  تَُسۡؤُهۡم ِإَون  َحَسَنةٞ  َتۡمَسۡسُكۡم  ﴿إِن  الَعالَِمَي:  ربُّ 

َ بَِما  اۗ إِنَّ ٱللَّ واْ َوَتتَُّقواْ َل يَُضُُّكۡم َكۡيُدُهۡم َشۡي ًٔ َيۡفرَُحواْ بَِهاۖ ِإَون تَۡصِبُ
عمران:120[.  ]آل  ُمِيٞط﴾  َيۡعَملُوَن 

ْعِدي : »﴿إِن َتۡمَسۡسُكۡم َحَسَنةٞ﴾ كلَّص  يْخ السَّ َيُقول الشَّ

ِْزنهم، 
ُ

هم وت َعَ األعداِء، وُحُصوِل الفتِح والغنائِم ﴿تَُسۡؤُهۡم﴾ أي: َتُغمُّ

)1) َتْفِسير التَّْحِرير والتَّنِْوير )117/9(.

الِكِيَن )177/1(. )2) َمَداِرُج السَّ
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واْ َوَتتَُّقواْ َل يَُضُُّكۡم  ﴿و ِإَون تُِصۡبُكۡم َسّيَِئةٞ َيۡفرَُحواْ بَِهاۖ ِإَون تَۡصِبُ

ْسبَاب الَِّت 
َ
تَيْتُم باأل

َ
َ بَِما َيۡعَملُوَن ُمِيٞط﴾، فإَِذا أ اۗ إِنَّ ٱللَّ َكۡيُدُهۡم َشۡي ًٔ

كم َمْكُرهم، بَْل  وََعد اهلل َعلَيْها الص — وِه الصرب واتلَّْقَوى — لم يَُضَّ

نَُّه ُميٌط بهم ِعلُمه وقدرتُه، فََل َمنَفَذ 
َ
ورِهم؛ أل

ُ
يعل اهلل َمْكَرهم ِف ن

 َيىف َعلَيْهم ِمنُْهم شء«.)1)
َ

هلم عن َذلِك، َول

يها؟  وُيَزكِّ َنْفسه  َيْمدح  ُهَو  بأخيه  بشماتَِته  نَُّه 
َ
أ كَذلِك  َيْعلم   

َ
ل

َ
أ

َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »َتْعِيرُيك ألخيك بَذنْبه أعظُم إثًما من 

اَعة، وتزكيِة الفس،  ذنبه وأشدُّ ِمن معصيِته، لَِما ِفيِه ِمن َصْولة الطَّ

نْب، وأنَّ أخاك باء به —«)2)  وُشكرِها، واملناداِة َعلَيْها بالرباءة من اذلَّ

اء وابتُِليَت بَِهَذا الوباء أْن  ِصبَْت بَِهَذا ادلَّ
ُ
فاْحَذْر َكَذلِك يَا َمن أ

َواِن 
َ
ا َفَعلَيَْك أْن تُباِدَر َقبْل فََوات األ َْت بِِه أخاك؛ َوذِلَ تُعاقَب بَما َعريَّ

َنْفسك  بإصلِح  تنشغَل  وأْن  الرَّمْحَِن،  الَعِزيِز   
َ

إِل والرُُّجوع  باتلَّْوَبة 

ْتهَد ِف القضاِء َعَ َهَذا ابللِء وَعَ ما قَد أصابك ِمن األمراِض 
َ

وجت

انشغَل  َمن  نَّ 
َ
أِل الرش؛  ِف  وتُوقُِعك  اخلري  عن  تُبعدك  الَِّت  القلبيِة 

ْعِدي )ص145(. )1) تفسير السَّ

الِكِيَن )177/1(. )2) َمَداِرُج السَّ
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اهتمَّ  وَمن  املقتدِر،  الَعِزيِز  بإذن  وَظِفَر  فاَز  َنْفسه  ُعيُوِب  بإصلِح 

، َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »الواجُب  بعيوِب غريه َخاَب وَخِسَ

مع  الَّاس  عيوِب  عن  َس  اتلََّجسُّ بَتِْك  السلمِة  لُُزوُم  العاقِل  َعَ 

الشتغال بإصلِح عيوِب َنْفسه، فإنَّ َمن اشتغَل بعيوبِه عن عيوِب 

لَع َعَ عيٍب لفسه هاَن  ُيتِْعْب قلبَه، فلكَما اطَّ َراَح بََدنَه ولَْم 
َ
أ غريه 

عن  الَّاِس  بعيوِب  اشتغَل  َمن  وأنَّ  أخيه،  ِمن  ِمثلَه  يََرى  َما  َعلَيْه 

َر َعلَيْه تَْرُك عيوِب نفسه،  عيوِب َنْفسه َعيِمَ قلبُه، وتَِعَب بََدنُه، وتَعذَّ

ْعَجُز ِمنُْه َمن عبَهم 
َ
ْعَجِز الَّاس َمن َعَب الَّاس بَما فيهم وأ

َ
وإنَّ ِمن أ

فيه.—«)1) بَما 

الِكَرام  يُّها 
َ
أ  — ابلاب  َهَذا  ِف  َعلَيْه  ْرص 

َ
ن أن  يًعا  َجِ َعلَيْنَا  ا  وممَّ

نستعيَذ  بأْن  وَذلِك  َلم،  والسَّ َلة  الصَّ أفضل  َعلَيْه  بنَِبيِّنا  نَقتَِدي  أْن   —

ُهَو  ي  ِ
َّ

اذل ِميم  اذلَّ اخلُلُق  َهَذا  أصحاِب  شِّ  ِمن  ِم 
َّ

العل بالعزيِز  َدائًِما 

َم ِمن ِخَصال اللئاِم، فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسوَل اهلل  كَما َتَقدَّ

َقاءِ، َوِمْن  َقَضاءِ، َوِمْن َدَرِك الّشَ
ْ
اَن َيَتَعّوَُذ ِمن ُسوءِ ال

َ
 »ك

ءِ«.)2) 
َ

َبل
ْ
ال َجْهِد  َوِمْن  ْعَداءِ، 

َ ْ
األ َشَماتَِة 

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص125(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )6347( ومسلم )2707( واللفظ َلُه.
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ِة  اٍل : »لك َما أصاب اإِلنَْسان ِمن شدَّ َيُقول اإِلَمام اْبُن َبطَّ

 َيْقدر َعَ َدفْعه عن َنْفسه 
َ

ُ حبَْمله َول
َ

 طاقَة هل
َ

ا ل ة واجلهد ِممَّ الَمشقَّ

َفُهَو ِمن َجْهد ابللء... وَدرَُك الشقاِء ينقسم قسمي؛ فيكون ِف أموِر 

يًْضا ِف الَّْفس 
َ
نْيا وف أموِر اآلخرة؛ وكَذلِك سوُء القضاِء، وهو عمٌّ أ ادلُّ

ب، 
ْ
الَقل  

ُ
َينَْكأ ا  ِممَّ األعداء  وَشَماتَُة  والَمَعاد؛  واخلاتمة  واألهِل  واملاِل 

َشدَّ َمبْلٍغ، وَهِذه جوامُع يَنْبَِغ للمؤمن اتلَّعوُُّذ باهلل 
َ
وَيبْلُغ ِمن الفس أ

  بَذلِك  وإنََّما دع   ، اليب  َتَعوََّذ  كَما  ِمنَْها 
ِته َما ُيتَعوَُّذ باهلل منه«.)1) مَّ

ُ
ُمعلًِّما أل

ِمن    »استعاَذ   : ْوَكيِن  الشَّ اإِلَمام  وَيُقول 

ية وُنُفوِر  ْنُفس البرََشِ
َ
ة تأثريِها ِف األ َشَماتَة األعداِء لِعَظم َمْوقِِعها وشدَّ

 
َ

ِطباِع الِعباِد َعنْها، وقَْد يتََسبَُّب عن َذلِك تَعاُظُم العداوِة الُمْفِضيِة إِل
َمه اهلل ُسبَْحانَه وتعال«.)2) َما َحرَّ استحلل 

الفقهاء ضابًطا  َذَكَر  »وقد   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

ه فَرَُحه، َفُهَو عدوُّه، لك  و َغمَّ
َ
ه َما َساء ِف َشْخٍص أ للعدو، فقالوا َمْن رَسَّ

)1) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )110/10(.

ة الِحْصِن الَحِصين )ص447(. اكِرين بِِعدَّ )2) ُتحَفة الذَّ
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ه فَرَُحك َفُهَو عدوٌّ لك، وَشَماتَة األعداء  و َيُغمُّ
َ
ه َما ساءك أ إِنَْسان يَُسُّ

نَُّه 
َ
 شكَّ أ

َ
أنَّ األعداَء َيْفرحون َعلَيَْك، يفرحون بَما أصابك، والعدوُّ ل

َيْفرح ِف لكِّ َما أصاَب اإِلنَْسان ِمن بلء، وَيْزن ِف لك َما أصابه ِمن 

َمَرنا الرَُسول 
َ
خري، فأنت تَْستعيذ باهلل عز وجل ِمن َشَماتَة األعداِء، فأ

 أْن َنتََعوََّذ باهلل ِمن َهِذهِ األموِر األربعِة، فيَنْبَِغ لإِلنَْسان 

 ُ
َ

ْمر الرَُسول، وأْن يَْستعيَذ باهلل ِمنَْها لعلَّ اهلَل أْن يَستجيب هل
َ
أْن يَمتَِثَل أ

واهلل املوفِّق«.)1) 

يًعا  َجِ َقنا  يُوفِّ أن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

وإيَّاكم  ُيَنِّبَنا  وأْن  الَكِريمة،  َفات  والصِّ الفاضلة  ْخَلق 
َ
باأل للتحيلِّ 

َماتَُة باآلَخرين، َفُهَو ُسبَْحانَه ويلُّ َذلِك  لكَّ ُخلٍق ُمِشي، ومن َذلِك الشَّ

َي. امِحِ الرَّ وأرحم 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

الِِحيَن )262/6(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

يه، 
ْ
بَرأ بِنَفسه واإلْعَجاِب  َيَْذَر ِمن الْغِتَار  أْن  الُمْسِلم  إنَّ َعَ 

ِده  إِْخَوانه، خاصًة عنَد تردُّ َحرْص دوًما َعَ ُمشاَوَرة وَسَماِع رأِي 
ْ

ويل

عن   ، ْصبََهايِنُّ 
َ
األ اِغب  الرَّ َيُقول  َعلَيْه،  اإلقباَل  يُِريد  ْمٍر 

َ
أ ِف 

ِمن   ُ
َ

هل َيْعرض  فيَما  غريه  ِمن  الرأَي  الَمرْء  استنباُط  »وِه  الُمَشاَوَرة: 

مشكلِت األمور، وَيُكون َذلِك ِف األمور اجلزئية الَِّت يتدد الَمرْء 

وتَْرِكها«.)1)  فِعلها  َبْي  ِفيَها 

َلة  ِم َعلَيْه أفضل الصَّ
َّ

َُكن قُْدَوتَه ِف َذلِك رَُسوُل الَعِزيِز العل ويلْ

َبْعض  ِف  يهم 
ْ
َرأ  

َ
إِل احتاج  إَِذا  أصحابَه  يشاِور  َكن  ي  ِ

َّ
اذل َلم،  والسَّ

)1) الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص210(.

َتْذكرُي امُلْسِلم بَفْضِل امَلُشوَرة!
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اهلل  رَُسول  »َكن   : َكِثري  ابُن  اإِلَمام  َيُقول   ، والَمَهامِّ األمور 

لقلوبهم؛  َتْطِييبًا  إَِذا َحَدث؛  ْمر 
َ
األ ِف  يُشاِور أصحابَه   

 (1(»— َيْفَعلٌونَُه  ِفيًما  لَُهْم  نَْشط 
َ
أ يِلَُكوَن 

َمره بِِه الَكِريُم 
َ
َلة والتسليم َيْعمل بَما أ َحيُْث َكن َعلَيْه أفضل الصَّ

 ِۚ ۡ َعَ ٱللَّ ۡمرِۖ فَإَِذا َعَزۡمَت َفَتَوكَّ
َ
ي قَال هل: ﴿وََشاوِرُۡهۡم ِف ٱۡل ِ

َّ
العظيُم، اذل

نَِي﴾ ]آل عمران:159[. َ ُيِبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ إِنَّ ٱللَّ

لْم  َتبَارك وتعال  : »إنَّ اهلل  اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي  َيُقول 

يِهم، وإنََّما أراَد أْن يُعلَِّمهم َما ِف 
ْ
 َرأ

َ
يَأمْر نَِبيَّه باملشورة حلاجٍة ِمنُْه إِل

الفضل«.)2) ِمن  املشورة 

لرَُسوهل  َيُقول  اهلل  َكن  »فإَِذا   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ وَيُقول 

فَْضِلهم 
َ
وأ علًما،  ْغَزرِهم 

َ
وأ عقًل  الَّاس  أكمُل  وُهو   ،

بغريه؟!«)3)  فكيف   ﴾ۖ ۡمرِ
َ
ٱۡل ِف  ﴿وََشاوِرُۡهۡم  رأيًا: 

ِحبَّة واإلِْخَوان — أنَّ الُمَشاَوَرة ِه ِمن 
َ
يُّها األ

َ
ا َفَعلَيْنا أْن َنْعلَم — أ ذِلَ

)1) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )421/1(.

)2) اأَلْمَثال ألبِي ُعَبْيد الَقاِسم ْبِن َسلَّم )ص42(.

ْعِدي )ص154(. )3) تفسير السَّ
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قَاَل  َحيُْث  الرَّمْحَُن؛  الَعِزيُز  بَذلِك  نَا  ْخرَبَ
َ
أ كَما  اإِليَمان،  أهل  ِخصاِل 

يُنفُِقوَن﴾  َرزَۡقَنُٰهۡم  ا  َوِممَّ بَۡيَنُهۡم  ُشوَرٰى  ۡمُرُهۡم 
َ
﴿َوأ الَمنَّاُن:  الَكِريُم 

]الشورى:38[.

وادلنيوي  ادليين  ۡمُرُهۡم﴾ 
َ
»﴿َوأ  : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

أمٍر ِمن األمور  ِف  برأيه  ِمنُْهم  يَْستَِبدُّ أحٌد   
َ

بَۡيَنُهۡم﴾ أي: ل ﴿ُشوَرٰى 

وتََوالُِفهم  اجتماِعهم  عن  فرًع   
َّ

إِل يَُكون  ل  َوَهَذا  بينهم،  املشتكة 

أمًرا من األمور  أرادوا  إَِذا  أنَّهم  وتواُدِدهم وتابُِبهم وكماِل عقوهلم، 

 إعمال الفكر والرأي فيها، اجتََمعوا هلا وتََشاَوُروا وحَبَثُوا 
َ

الَِّت تتاج إِل

أي  فيها، َحتَّ إَِذا تَبَيَّنَت هلم الَمْصلََحة، انتهزوها وباَدروها، وَذلِك كلرَّ

و غريه، وكبلحث 
َ
و قضاٍء، أ

َ
في إلمارٍة أ ِف الَغْزو واجلهاد، وتَْويِلة املوظَّ

ِفيَها  ِف املسائل ادلينية عموًما، فإِنََّها من األمور املشتكة، وابلحث 

ا ُيبُّه اهلل، وهو داخٌل ِف َهِذهِ اآلية«.)1)  واب ِممَّ بِلَياِن الصَّ

ِسَماِت  ِمن  »الُمَشاَوَرُة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ وَيُقول 

بَۡيَنُهۡم﴾  ُشوَرٰى  ۡمُرُهۡم 
َ
﴿َوأ وتعال  تبارك  اهلل  قَال  كَما  الُمْؤِمِنَي 

ء ِمن األشياء ولَْم  َد ِف َشْ ه اهلل أمًرا وتََردَّ
َّ

]الشورى:38[، فيَنْبَِغ لَِمن ول

ْعِدي )ص760(. )1) تفسير السَّ
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ين واتلجربِة،  َغرْيَه ِمن َذوِي العقِل وادلِّ يُشاِوَر  أْن  واُب  ُ الصَّ
َ

ْ هل يتَبَيَّ

ا َيُعمُّ الَّاَس لكَّهم، فإنَّه يَنْبَِغ أْن يَُشاِوَر َحتَّ  وكَذلِك إَِذا َكن األمر عمًّ

اجلَِميِع«.)1)  ِي 
ْ
َرأ عن  يَْصُدَر 

ْسبَاب اهلدايِة واتلوفيِق للصواب 
َ
ْحبَاُب — ِمن أ

َ
يُّها األ

َ
وِه كَذلِك — أ

بإذن الَكِريم الوهاب، َيُقول اإِلَمام احلََسن ابَلْصِي : »واهلِل َما 

تِهم«.)2)  فَْضِل َما حَبَْضَ
َ
 ُهُدوا أل

َّ
استشاَر قوٌم َقُط إِل

وَيُقول اإِلَماُم اْبُن ِحبَّاَن : »وِف الْستَِشاَرة عُي اهلدايِة«.)3) 

الربيَّة،  بإذن ربِّ  دنيوية  َحتَّ  بَْل  دينيًة،  َفَقْط  ليست  وفوائُدها 

الفوائِد  ِمن  الستشارة  ِف  »فإنَّ   : ْعِدي  السَّ يْخ  الشَّ َيُقول 

ه: َحْصُ ُيْمكن   
َ

ل ما  وادلنيويِة  ادلينيِة  واملصالِح 

 اهلل.
َ

ِمنَْها: أنَّ الُمَشاَوَرة ِمن العبادات الُمتقرَّب بَِها إِل

لَما يصري ِف القلوب  تَسميًحا خلواطرهم، وإزالًة  ِفيَها  وِمنَْها: أنَّ 

الِِحيَن )571/6(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه الُبَخاِري فِي األدب المفرد )258( وَصحَّ

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص193(.
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ي 
ْ
أ الرَّ أهَل  َجَع  إَِذا   — الَّاس  َعَ  األمر   ُ

َ
هل َمن  فإنَّ  احلوادث،  عند 

والَفْضِل وَشاَورَهم ِف حادثٍة ِمن احلوادِث — اطمأنَّت ُنُفوسهم وأحبُّوه، 

اللُكِّيِة  الَمْصلََحة   
َ

إِل َينْظر  َما  وإنَّ َعلَيْهم،  بُمستَِبدٍّ  لَيَْس  نَُّه 
َ
أ وَعِلموا 

ِمهم بَسْعِيه 
ْ
ة للَجِميع، فبََذلوا َجْهَدهم وَمْقدورَهم ِف َطاَعته، ِلِعل العامَّ

 يكادون يبُّونه 
َ

ِف مصالِح العموم، خبلف َمن لَيَْس كَذلِك، فإنَّهم ل

ة.  يِطيعونَه وإْن أطاعوه فَطاَعٌة غرُي تامَّ
َ

َمبًَّة صادقًة، َول

َر األفكِر، بَِسبَب إعماهلا فيَما وُِضَعت  وِمنَْها: أنَّ ِف الستشارة َتنَوُّ

هل، فَصار ِف َذلِك زيادٌة للعقوِل.

 
َ

ي املصيب، فإنَّ الُمَشاِور ل
ْ
أ وِمنَْها: َما تُنِْتُجه الستشارُة ِمن الرَّ

ُ مطلوٌب، فَلَيَْس بَملُوٍم«.)1)
َ

و لَْم يَِتمَّ هل
َ
يكاد ُيْطئ ِف فِعله، وإْن أْخَطأ أ

لكْن َعَ الُمْسِلم إَِذا أراد أْن َينَاَل بالُمَشاَوَرة الجاَح والفلَح 

ي والصلح، 
ْ
أ  َمن ُعرف بي الَّاس باتلَّْقَوى وَسَداِد الرَّ

َّ
 يَْستَشرَي إِل

َّ
ل

َ
أ

يَن  ِ
َّ

ْمِرَك اذل
َ
اِب : »َشاِوْر ِف أ َيُقول أمري الُمْؤِمِنَي ُعَمُر ْبُن اخلَطَّ

َيَافُوَن اهلَل«.)2) 

ْعِدي )ص154(. )1) تفسير السَّ

)2) اأَلْمَثال ألبِي ُعَبْيد الَقاِسم ْبِن َسلَّم )ص42(.
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 ، اليب  »وَكن   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

َبْعض  ِف  أصحابَه  يَستَِشرُي  صوابًا،  وأصَوُبهم  يًا 
ْ
َرأ الَّاِس  َسدُّ 

َ
أ وُهو 

َبْعِده َكنوا يَْستَشريون  تُْشلِكُ َعلَيْه، وكَذلِك ُخلَفاؤه ِمن  الَِّت  األمور 

تَْستِشرُيه؛  فيَمْن  َْطِي  الرشَّ َهَذيِْن  ِمن  بدَّ   
َ

َول لِح،  والصَّ ي 
ْ
أ الرَّ أهَل 

ٍع، وأْن  تََسُّ ٍي وِخربة ِف األمور وتأنٍّ وجتربٍة وعدِم 
ْ
َرأ َذا  أْن يَُكوَن 

بأمي،  لَيَْس  دينه  ِف  بصاِلٍح  لَيَْس  َمن  نَّ 
َ
أِل ِدينه؛  ِف  يَُكون صاحلًا 

َحتَّ وإْن َكن ذكيًّا وعقًل وُمنًك ِف األمور، إَِذا لم يكن صاحلًا ِف 

ُه إَِذا 
نَّ
َ
ْن يَُكون ِمن أهل الَمُشوَرة؛ أل

َ
دينه فََل خرَي ِفيِه، وليس أهًل أل

َكن غرَي صاِلٍح ِف دينه فإنَّه ربََّما َيُون — والعياُذ باهلل — ويُِشرُي بما ِفيِه 

 خرَي ِفيِه، فيَْحُصل بَذلِك ِمن الرشِّ والفساِد َما 
َ

و يُِشرُي بما ل
َ
ُر، أ َ الضَّ

نَُّه رَُجٌل ِمن أهل الِفْسِق والُمُجوِن والُفُجوِر، 
َ
َْفرْض أ اهلُل بِِه عليٌم، ولْ

َكن  ولو  َكَذلِك  َهلٍك،  ِف  يُوقُِعك  َهَذا  نَّ 
َ
أِل تَْستَِشرَيه؛  أْن  َيُوُز  فََل 

 
َ

ٌع ل و متسِّ
َ
أ َما يعرف األمور،  ل  ُمغفَّ أمينًا لكنه  نًا  َديِّ رجًل صاحلًا 

ًل  نَُّه ربما إَِذا َكن ُمغفَّ
َ
ْرْص َعَ استشارتِه؛ أل

َ
 ت

َ
يًْضا ل

َ
ُ، َفَهَذا أ

َ
ِخربَة هل

ا وراء   َيْعرف َشيْئًا ِممَّ
َ

 يَْدرِي عن األمور، يأخُذ األموَر بظواِهرِها َول
َ

ل

أْن  َعَ  ُع  التَّسُّ َيْمله  ربَما  فإنَّه  متسًِّع  َكن  إَِذا  وكَذلِك  الظواهر، 
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ٍي 
ْ
 خرَي ِفيِه؛ فَل بُدَّ ِمن أْن يَُكون ذا ِخربٍة وَذا َرأ

َ
يُِشرَي َعلَيَْك بما ل

ين«.)1) ادلِّ ِف  وَصَلٍح 

و ِمن 
َ
اِر برأيه، أ و الْغِتَ

َ
َشدَّ احلََذِر ِمن الُعْجب بنفسه أ

َ
َحذْر أ ويلْ

ِي 
ْ
أ الرَّ َسَداد  نَّ 

َ
أِل تُله؛  وَمزْنِ َمِعيشتُه  َكنت  مهَما  الَغرْي،  ِي 

ْ
َرأ احتقاِر 

الضعفاُء  َحتَّ  بِِه  ُيْعَرف  بَْل  الوَُجهاء،  و 
َ
أ األغنياء  َعَ  قاًصا  لَيَْس 

والُفَقَراء، َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »إنَّ ِمن ِشيَم العاقِل عنَْد 

ويلَْعتف  يطيعه،  ُثمَّ  ٍي، 
ْ
َرأ َذا  ناِصًحا  يَُشاِوَر عقًل  أْن  َتنُوُبه  الَّائِبة 

ن َجاء   َيتََماَدى ِف ابلاطل، بَْل َيْقبَل احلقَّ ممَّ
َ

للحقِّ ِعنْد الَمُشورة، َول

نَّ اللؤلؤَة اخلطرية 
َ
تَاه بِِه الرَُّجُل احلقرُي؛ أِل

َ
َي اجلليَل إَِذا أ

ْ
أ  َيِْقر الرَّ

َ
بِِه َول

َْمِض  ي استخرجها، ُثمَّ ليَْستَِخِر اهلل ويلْ ِ
َّ

 يَِشينُها قِلَُّة َخَطِر اغئِِصها اذل
َ

ل

فيَما أشار َعلَيْه«.)2) 

َذلِك  ِمنُْه  َطلََب  فيَمن  يتَِّقَ  أْن  الُمَشاَوَرة  ِمنُْه  ُطلبَت  َمن  وَعَ 

بَذلِك  َمَره 
َ
أ ُه ويُشري، كَما  الكبرَي، وأْن يَُكون أمينًا فيَما يوجِّ الَعِزيَز 

اهلل  رَُسول  قَال  قال:    ُهَريَْرة  أيب  فعن  اخلبرِي،  الَكِريِم  رَُسوُل 

الِِحيَن )160/4(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)2) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص193(.
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ُمْؤَتَمٌن«.)1)  ُمْستََشاُر 
ْ
»ال  :

 
َ

فىَْض إِل
َ
قَال الُمنَاوِي : »أْي: أمٌي َعَ َما استُِشرَي فيه، فَمن أ

 بَما يراه صوابًا«.)2)
َّ

 يُِشرَي َعلَيْه إِل
َّ

ل
َ
ِمنَه َعَ نفسه لَِزَمه أ

َ
أخيه بِِسٍّ وأ

يَه وَمُشوَرتَه كَما َيْرُص َعَ 
ْ
يًْضا َعَ َنْفع َمن أراَد َرأ

َ
َْحرْص أ ويلْ

َنْفع نفسه، َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »الُمَشاَوَرة والُمنَاَظَرة بَابَا 

ي 
ْ
أ َْجتهْد بالرَّ يرُِشْ بالصيحة ويلْ

ْ
بََرَكٍة وِمْفتَاَحا رمحٍة، َمن استُِشرَي فل

َْجَعل الُمْستَِشرَي كنَْفِسه بَتِْك اخليانَِة  ِبيِل، ويلْ َزِم احلقَّ وقَْصَد السَّ
ْ
َل ويلْ

وَبْذل الصيحة«.)3) 

— إَِذا  ْعِدي : »يب َعلَيْه — أِي املستشار  يْخ السَّ وَيُقول الشَّ
ْصلََح للُمستَشري —«)4)

َ
ْمٍر ِمن األمور أْن يُِشرَي بَما َيْعلَُمه أ

َ
استُِشرَي ِف أ

ا 
َ

 َيْظهُر ل
َ

— عند إقباِلا َعَ َعَمٍل ل فَاِضُل 
َ
يُّها األ

َ
أ  — يًعا  َفَعلَيْنَا َجِ

َشدَّ احِلْرص بعد 
َ
ْرَص أ

َ
ٌد وَشكٌّ ِفيِه، أْن ن و عندنا تََردُّ

َ
هِ، أ خرُيه ِمن شِّ

. َحه العلَّمة اأَلْلَبانِي )1) َرَواه َأُبو َداُوَد )5128(، وَصحَّ

ِغير )456/2(. )2) الَتْيِسير بَشْرح الَجامِع الصَّ

)3) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص192(.

ْعِدي )ص666(. )4) تفسير السَّ
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ي 
ْ
أ لِح وَسَداد الرَّ َي َعَ ُمَشاَوَرِة َمن َعَرْفنَاه بالصَّ امِحِ دعِء أرحِم الرَّ

ْسبَاب اتلوفيق بإْذِن ربِّ الَعالَِمَي، 
َ
نَّ َهَذا ِمن أ

َ
وُحبِّ اخلرَْي لآلَخرين؛ أِل

الِِك َسِبيَل  َيُقول اإِلَمام اْبُن ِحبَّاَن : »الواجُب َعَ العاقِل السَّ

 
َّ

إِل يَْستَِشرَي  فََل  األرساَر؛  ُتْفِش  الُمَشاَوَرة  أنَّ  َيْعلََم  أْن  احِلَجا  َذوِي 
اللَِّبيَب الَّاِصَح الوَُدوَد الَفاِضَل ِف ِدينه«.)1)

وإيَّاكم  َقنا  يوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

بَاه، َفُهَو ُسبَْحانَه 
ْ
يًعا َما يَْكَرُهُه وَيأ للكِّ َما يبُّه ويرضاه، وأْن ُيَنِّبَنا َجِ

قديٌر، وباإلجابِة جديٌر.

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص192(
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

إنَّ ِحْرَص الُمْسِلم َعَ مدَّ يَِد الَعْوِن لآلَخرين واهتماَمه بُِشؤون 

ْعَماِل 
َ
 الُفَقَراء واملساكِي ِمن األ

َ
الُمْسِلِمَي، واجتهاَده ِف اإلحساِن إِل

َي؛ َحيُْث َيُقول ربُّ  امِحِ ْفَعاِل اجلَِميلَِة الَِّت يبُّها أرحُم الرَّ
َ
الَكِريمِة واأل

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾ ]البقرة:195[. ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِسُنٓوا
َ
الَعالَِمَي: ﴿َوأ

يَع أنواِع اإلحساِن؛  ْعِدي : »َهَذا يَْشمل َجِ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

نَُّه لم يُقيِّْده بشٍء دوَن شٍء، فيَْدخُل ِفيِه اإلحساُن باملال...
َ
أل

وَيْدخُل ِفيِه اإلحسان باجلاهِ، بالشفاعت ونو َذلِك، وَيْدخُل ِف 

العلِم  وتعليِم  الُمنَْكر،  والَّْه عن  بالَمْعُروف  باألمِر  اإلحساُن  َذلِك 

التَّْذِكرُي مَبا ِف اإلْنَظاِر َأو الَعْفِو

َعِن امُلْعِسِر ِمْن َأْجٍر َكِبرٍي
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ُكُرَباتِهم  تفريِج  ِمن  الَّاِس،  حوائِج  قضاُء  َذلِك  ِف  وَيْدُخُل  الَّافِِع، 

م، 
ِّ
وإرشاِد ضاهل وتَْشييِع جنائزِهم،  َمرَضاهم،  اتِهم، وعيادِة  ِشدَّ وإزالِة 

ا   ُيْسُن الَعَمل، ونو َذلِك ِممَّ
َ

وإعنِة َمن َيْعمل عمًل، والَعَمِل لَِمن ل

 (1(»— َمَر اهلُل به 
َ
ي أ ِ

َّ
ُهَو ِمن اإلحسان اذل

الُقُربات  ِمن   — َخَوات 
َ
واأل اإلِْخَوة  يُّها 

َ
أ  — اَعت  الطَّ َهِذهِ  َكنَت  ا  ذِلَ

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الربيَّات،  ربِّ  بإْذِن  اخلريات  ألنواع  اجلابِلَة 

َعَ  األمِم،  وجتارُب  والفطرُة  والقُل  العقُل  َدلَّ  »وقد   :

الَعالَِمَي   ربِّ 
َ

إِل اتلقرَُّب  أنَّ  َعَ  وِنَِلها،  وِملَِلها  اختلِف أجناسها 

ْسبَاِب اجلابلِة 
َ
ِقه ِمن أعظِم األ

ْ
 َخل

َ
وَطلََب َمرْضاتِه والربَّ واإلحساَن إِل

، فَما استُْجِلبَت  ْسبَاب اجلابلة للكِّ شٍّ
َ
ْضَداَدها ِمن أكرِب األ

َ
للكِّ خرٍي، وأ

ْه واإلحساِن 
َ

نَِعُم اهلل واستُْدفَِعت نِْقَمُة اهلل بِمثِْل َطاَعته واتلقرُِّب إِيل

ِقه«.)2) 
ْ
َخل  

َ
إِل

يُّها 
َ
أ  — ابلاِب  َهَذا  َْت 

َ
ت تَْدُخل  الَِّت  اجلليلة  ْعَمال 

َ
األ ِمن  وإنَّ 

ْعِدي )ص90(. )1) تفسير السَّ

)2) الَجَواب الَكافِي )ص9(.
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ْحبَاُب — عمًل كريًما يُعترب ِمن أفضِل ُسبُِل اخلري وطريًقا ِمن ُطُرق 
َ
األ

أْن  الُمْسِلم  َعَ  يَنْبَِغ  واذلي  املقتَِدِر،  الَعِزيِز  بإْذن   ، والرِبِّ الَمْعُروف 

ِْقيقه عند تَعاُمِله مع إِْخَوانه، مع اْحتَِساِب َما جاء ِفيِه 
َ

َيْرص َعَ ت

و الَعْفُو َعِن الُمْعِس، َيُقول اإِلَمام 
َ
 وهو اإِلْنَظاُر أ

َ
ل

َ
ِمن ثَواٍب وأْجٍر؛ أ

 (1(.» يُورِسَ أْن   
َ

إِل تأخرُيه  الُمْعِسِ  »وإِْنَظاُر   : الُقْرُطيِب 

قويٍم  وَهْدٍي  كريٍم  بعمٍل  اإلتياِن  َعَ  الَعبْد  َيْرص   
َ

ل فكيف 

﴿ِإَون  العظيم:  العليم  قَال  َحيُْث  الَكِريُم؟!  الَعِزيُز  بتَْحِقيقه  َمَره 
َ
أ قَد 

ُكنُتۡم  إِن  لَُّكۡم  َخرۡيٞ  قُواْ  تََصدَّ ن 
َ
َوأ ةٖۚ  َمۡيَسَ إَِلٰ  َفَنِظَرةٌ  ةٖ  ُعۡسَ ُذو  َكَن 

 .]280 ]البقرة:  َتۡعلَُموَن﴾ 

الُمْعِس  بالصرِب َعَ  ُمر تعال 
ْ
»يَأ  : َكِثري  ابُن  اإِلَمام  َيُقول 

د وفاًء«.)2)  َيِ  
َ

ي ل ِ
َّ

اذل

َخرۡيٞ  قُواْ  تََصدَّ ن 
َ
﴿َوأ »وقوهل:   : َعُشور  ْبُن  اِهُر  الطَّ وَيُقول 

بإغنائه  َعلَيْه  واتلَّنْفيَس  الُمْعِس  عن  يْن  ادلَّ إسقاط  إنَّ  أْي  لَُّكۡم﴾ 

)1) تفسير الُقْرُطبِي )375/3(.

)2) َتْفِسير اْبِن َكثِيٍر )332/1(.
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نَّ ِفيِه تفريَج الُكَرِب وإاغثَة امللهوف«.)1) 
َ
أفضُل، وَجَعلَه اهلُل َصَدقًة؛ أِل

لَيَْس  الُمْعِس  إِْنَظار  أنَّ   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — َنْعلمه  أْن  َعلَيْنَا  ا  وممَّ

َيُقول  الُمورِس،  َعَ  واجب  األصل  ِف  ُهَو  بَْل  َفَقْط،  مستَحبًّا  عمًل 

 شكَّ 
َ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »اإِلْنَظاُر واجٌب واإِلبَْراُء ُسنَّة، َول الشَّ

تبق  واإِلْنَظار  نِهائيًّا،  ُة  مَّ اذلِّ بِِه   
ُ
أ َترْبَ اإِلبَْراَء  نَّ 

َ
أِل فَْضُل؛ 

َ
أ اإِلبَْراَء  أنَّ 

يَْستَِطيَع  بِِه َحتَّ  يُطاِلَب   
َ

احلقِّ ل َمْشغولة، لكنَّ صاحَب  ة  مَّ اذلِّ به 

يون  ِلُّ هلم ادلُّ
َ

، وبعُض الَّاِس — نسأل اهلل العافية — ت الَمْطلوَب أْن يُوفِّ

 
َ

ُبونهم وُيَطابِلُونهم وَيْدَفُعون بِهم إِل َعَ أناٍس ُفَقراَء فيُؤُْذونَهم وَيْضِ

 شكَّ 
َ

ْمَواهِلم، َوَهَذا ل
َ
ِدهم وأ

َ
ْول

َ
ْهِليهم وأ

َ
ُموِر وَيِْبُسونهم عن أ

ُ
ة األ

َ
ُول

 يَْستَِطيع 
َ

نَُّه ُمنَْكٌر، والواجب َعَ الُقَضاة، إَِذا َعِلموا أنَّ َهَذا ُمْعِسٌ ل
َ
أ

لَك حقٌّ ِف مطابلته؛  لَيَْس  ائِن  َيُقولوا للَّ أْن  َعلَيْهم،  الواجَب  الوفاَء 

اهلل  قَال  وقد  الِعبَاد،  َبْي  احلاكم  ُهَو  احلََكم،  ُهَو  تعال  اهلل  نَّ 
َ
أِل

ةٖۚ﴾، لكن َيتََعلَُّل َبْعُض  ةٖ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ تعال: ﴿ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ

القضاة ِف َهِذهِ املسألة يقولون: إنَّ َبْعَض الَمِديني َيتَلَعبون بالَّاس 

)1) التَّْحِرير والتَّنْوير )96/3(.
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فيأخذون األموال وَيَْحدون اإليثاَر، فيَُعاِملُونَهم بَِهَذا تنكيًل بهم، 

بُمْعِس،  َولَيَْس  اإلِْعَساَر  يِع  يَدَّ الَمِديَن  َهَذا  أنَّ  َثبَت  إَِذا  َنَعم  َوَهَذا 

؛ فإْن لْم َيْفعل، فإنَّ   بَأس أْن ُيرِْبَ وَيِْبَس وَيْضَِب َحتَّ يُوفِّ
َ

فإنَّه ل

نَُّه 
َ
أ َنْعلم  ي  ِ

َّ
اذل ا  أمَّ َدْينَه،  َما شاء ِمن ماهِل وُيوفِّ  َبيْع   

َّ
يتول احلاِكم 

ْعِطين، 
َ
 أْن يقول: أ

َ
 َيُوز ِلطابِلِه أْن يُطابِلَه َول

َ
ُمْعِس َحِقيَقًة، فإنَّه ل

ةٖۚ﴾، واهلل املوفِّق«.)1)  َيِب أْن ُيْعِرَض َعنْه باللكيَِّة ﴿َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ

الوفاء،  ِمنُْه   وتنتظُر 
ً

الُمْسِلم مال قَْرْضَت ألِخيَك 
َ
أ َمن  يَا  ْر  فتََذكَّ

ا بإْمَهاهِل  ْمَره؛ إمَّ
َ
ْ أ ، ويَسِّ

َ
ْر حاهل أنَّ احلاَجة ِه الَِّت َدَعتُْه لُسؤالِك؛ فقدِّ

و إِن استطعَت فاْعُف َعنْه، وَذلِك بإْسَقاِط 
َ
َحتَّ َيْقِدَر َعَ السداد، أ

نافعًة  ثمراٍت  الفضيِل  والعمِل  اجلميِل  الفعِل  لَهَذا  أنَّ  واعلْم  َديِْنه، 

يُّها البيل:
َ
أ ها،  الَعِزيِز اجلليِل، وِمن أهمِّ ستَْقِطُفها بإْذن 

َمْسُعوٍد  أيب  فعن  الوهاِب،  الَعِزيِز  عفِو  َنيْل  ْسبَاب 
َ
أ ِمن  نَُّه 

َ
أ

نَْصارِي  أنَّ رَُسول اهلل  قال: »ُحوِسَب رَُجٌل 
َ
األ

اَن يَُخالُِط 
َ
نَُّه ك

َ
 أ

َّ
َخْيِر َشْيٌء، إِل

ْ
ُه ِمَن ال

َ
ْم يُوَجْد ل

َ
ل
َ
ُكْم ف

َ
ْبل

َ
اَن ق

َ
ْن ك ِمّمَ

الِِحيَن )410/5(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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ُمْعِسِر، 
ْ
ال َعِن  َيَتَجاَوُزوا  ْن 

َ
أ َمانَُه 

ْ
ِغل ُمُر 

ْ
يَأ اَن 

َ
ك

َ
ف ُموِسًرا،  َوَكَن  الّنَاَس، 

َعْنه«.)1)  تََجاَوُزوا  ِمْنُه،  بَِذلَِك  َحّقُ 
َ
أ نَْحُن  اهلُل عز وجل:  اَل 

َ
ق اَل: 

َ
ق

الَّاَس  يُعاِمل  أْي  الَّاَس«  »»ُيَاِلُط   : الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

« أْي الفقرِي؛ أْي يَتََساَمُوا ِف  ُمْعِسِ
ْ
ْن َيتََجاَوُزوا َعِن ال

َ
بابليع والرشاء، »أ

القِْتَضاء والْستِيَفاء وَقبُول ما ِفيِه َنْقص يسرٍي، »بَذلِك« أْي باتلجاُوز، 

َاَوُزوا َعنْه« أي تََساَموا َعنْه«.)2) 
َ

»جت

ْجَر َمَع الوقت — بفضل الَعِزيِز املقتدِر — يتضاعف وَيْكرُث، 
َ
وأنَّ األ

قَال:    أنَّ رَُسوَل اهلل    بِْن احلَُصيِب  بَُريَْدَة  فعن 

ٌة«.، قال ُثمَّ َسِمْعتُُه َيُقول: 
َ
ُه َصَدق

ُ
ُه بُِكّلِ يَْوٍم ِمْثل

َ
ل
َ
ْنَظَر ُمْعِسًرا ف

َ
»َمْن أ

ٌة«.)3) 
َ
ْيِه َصَدق

َ
ُه بُِكّلِ يَْوٍم ِمْثل

َ
ل
َ
ْنَظَر ُمْعِسًرا ف

َ
»َمْن أ

تِها  بَكرْثَ يَْكرُثُ  األياِم  َعَ  ْجَره 
َ
أ »َوزََّع   : بيِْك  السُّ َيُقول 

)1) َرَواه مسلم )1561(.

)2) تحفة األحوذي )445/4(.

ْلِسَلة  ْيُخ اأَلْلَبانِي ، فِي السِّ َحُه الشَّ )3) َرَواه اإِلَمام أحمد فِي الُمْسنَد )360/5( وَصحَّ

ِحيَحة )86(. الصَّ
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ِق القلب  رْب َمع تشوُّ لَِم الصَّ
َ
ه َما يُقاسيه الُمنِْظر ِمن أ ويقلُّ بِقلَّتها، ورِسُّ

لِماهِل؛ فذَللِك َكن ينال لكَّ يَْوم عوًضا جديًدا«.)1) 

يًْضا ِمن اخِلَصال الَِّت 
َ
يُّها الِمْفَضال — ُهَو أ

َ
يًْضا — أ

َ
وَعَملُك الَكِريم أ

جاء ِفيَها ِذكر إظلِل صاِحِبها يَْوم الِقيَاَمة ِمن الكبرِي املتعاِل، فعن أيب 

ُمْعِسًرا  ْنَظَر 
َ
أ »َمْن   قَال:   أنَّ رَُسول اهلل  ُهَريَْرة 

 
َّ

إِل ِظّلَ   
َ

ل يَْوَم  َعْرِشِه  ِظّلِ  تَْحَت  ِقَياَمِة 
ْ
ال يَْوَم  اهلُل  ُه 

َّ
َظل

َ
أ ُه 

َ
ل َوَضَع  ْو 

َ
أ

ُه«.)2) 
ُّ
ِظل

ْمَهَل 
َ
أ أْي  ا«  ُمْعِسً ْنَظَر 

َ
أ »َمْن  »قوهل   : الُمبَاَركُفورِي  َيُقول 

َظلَُّه 
َ
و بعضه، »أ

َ
ُ« أي َحطَّ وتََرَك َديْنه لكَّه أ ْو وََضَع هلَ

َ
َمديونًا فقرًيا، »أ

َْت ظل عرشه«.)3) 
َ

ْوَقَفه اهلل ت
َ
َْت ِظلِّ َعرِْشِه« أي أ

َ
ِقيَاَمِة ت

ْ
اهلُل يَْوَم ال

أهواِل  ِمن  الوهاِب  الَعِزيِز  بإذن  جناتِك  ْسبَاب 
َ
أ ِمن  َكَذلِك  وهو 

نَْصارِي  أنَّ رَُسول اهلل 
َ
وُكَرِب يَْوم احلساِب، فعن أيب َقتَاَدَة األ

)1) َفْيض الَقِدير )90/6(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )1306( وَصحَّ

)3) تحفة األحوذي )444/4(.
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ِقَياَمِة 
ْ
ال يَْوِم  َرِب 

ُ
ك ِمْن  اهلُل  ُيْنِجَيُه  ْن 

َ
أ َسّرَهُ  »َمْن  قَال:   

َعْنه«.)1)  يََضْع  و 
َ
أ ُمْعِسٍر  َعْن  ُيَنّفِْس 

ْ
ل
َ
ف

َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »»ُكَرِب«، بَضمِّ الكف وَفتْح الراء، 

ج  َة، وِقيَل معناه يُفرِّ ْس« أْي َيُمدَّ ويؤخر املطابلَ َجُْع ُكْربة، ومعن »ُينَفِّ

َعنْه، واهلل أعلم«.)2) 

ْخيَار — ِمن أهمِّ الفوائد واثلمار الَِّت سيَْجِنيها 
َ
ِحبَّة األ

َ
يُّها األ

َ
فَهِذهِ — أ

الَعِزيِز الغفاِر،  َديْنه بإْذن  ْسَقَط َعنْه 
َ
أ و 

َ
أ ا  ُمْعِسً ْنَظَر 

َ
أ ِف اآلخرة َمن 

َفة وَغْرِس الَمَحبَّة 
ْ
ل
ُ
ْسبَاِب َزْرِع األ

َ
 أنَّ َهَذا الَعَمَل اجلليَل ِمن أ

َ
إضافًة إِل

َشدَّ 
َ
َي، فَعَل الُمْسِلم إَِذْن أْن َيْرَص أ امِحِ بي الُمْسِلِمَي بإْذِن أرحِم الرَّ

َم  ي تََكرَّ ِ
َّ

احِلْرِص َعَ أْن َينَاَل َهَذا الَفْضَل الكبرَي واخلرَي الَكِثرَي، اذل

ي ُهَو ِف احلَِقيَقة  ِ
َّ

ِْقيق َهَذا الَعَمل اذل
َ

بِِه َعلَيْنَا الَكِريُم القديُر بَِسبَب ت

— الَِّت  َعلَيْه يَِسرٌي، َيُقول اإِلَمام الََّووِي : »وِف َهِذهِ األحاديِث 

ا  يْن وإمَّ ا لكَّ ادلَّ َمرَّ ِذكُر بعضها — فَْضُل إِْنَظار الُمْعِس والوضِع َعنْه، إمَّ

)1) َرَواه مسلم )1563(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )227/10(. )2) الشَّ
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و قليٍل، وفَْضُل املسامِة ِف القتضاء وِف الستِيَفاء، 
َ
بعَضه ِمن َكِثرٍي أ

 
َ

نَُّه ل
َ
وأ يْن،  ادلَّ ِمن  الوَْضع  وفَْضُل   ، ُمْعِسٍ و 

َ
أ ُمورِسٍ  ِمن  اْستُوِفَ  سواٌء 

َعاَدة والرمحة«.)1)  ْفَعال اخلرِي؛ فلعله سبُب السَّ
َ
َيْتَقر َشيْئًا ِمن أ

للكِّ  َقنا  يُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

الَعْون  يد  مدِّ  َعَ  َيْرص  ن  ممَّ َيَْعلنا  أْن  َذلِك  وِمن  منه،  ُبنا  يُقرِّ َما 

إلِْخَوانه الُمْسِلِمَي، وأْن ُيَنِّبَنا لكَّ َما ُيبِْعُدنا َعنْه، ومن َذلِك لكُّ أنواع 

الغفوُر. والَكِريُم  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  والرشوِر،  الَمَعاِص 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )224/10(. )1) الشَّ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

ْخَلق احلميدِة الَِّت يَنْبَِغ أْن َيتَحلَّ 
َ
َفات اجلَِميلَة واأل إنَّ ِمن الصِّ

الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  الَغرية،  صفُة   — فَاِضُل 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — ُمْسِلم  لك  بَِها 

أْن  لربِّه  الَعبْد  ة  َغرْيَ أنواع:  ثلثُة  ْعلها 
َ
وأ الَغرْية  »وِملِك   :

 َغرْيِه 
َ

به أْن يَْسكن إِل
ْ
ته َعَ قَل تُنْتََهك ماِرُمه وتُضيََّع ُحُدوُده، وَغرْيَ

ة  فالَغرْيَ ْها غرُيه؛ 
َ

إِيل َع 
َيتََطلَّ أْن  ُحْرَمته  تُه َعَ  بَِسواه، وَغرْيَ نَس 

ْ
يَأ وأْن 

األنواِع اثللثِة«.)1)  َهِذهِ  َدارَت َعَ   
ُ

الَِّت يبُّها اهلُل ورَُسوهل

َتْقييدها  برَِشط   — وُجوُدها  يَدلُّ  قويٌم،  وأدٌب  كريٌم  ُخلٌُق  فِه 

)1) َرْوَضُة الُمِحبِّيَن )ص315(.

َغريُة امُلْؤِمِن
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 : َلَّ بِه، َيُقول اإِلَمام الََّووِي ِع — َعَ َكماِل َمن تَ ْ بَِضوابِط الرشَّ

كماٍل«.)1)  صفُة  ة  »والَغرْيَ

 َمن زاَد إِيَمانُه وقَوَِي ِدينُه، َيُقول 
َّ

 يتصف بِِه َحِقيَقًة إِل
َ

نََّها ل
َ
أل

ًة«.)2)  َغرْيَ أعَظُمهم  ِدينًا  الَّاس  قْوى 
َ
»فأ  : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام 

 : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  نَفة، 
َ
واأل احلَِميَّة  أهل  ِمن  وَكن 

َنَفة«.)3) 
َ
واأل احلَِميَُّة  ِة  الَغرْيَ ْصُل 

َ
»وأ

ِدينه،  وقِلَّة  إِيَمانِه  َضْعِف  َعَ  َذلِك  َدلَّ  ِبه 
ْ
قَل َعن  لَت  تَرَحَّ وَمْن 

 (4(.»ُ هلَ ِديَن   
َ

ل  ُ
َ

هل ة  َغرْيَ  
َ

ل »ومن   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

َيُقول  ُمنَكر،  َينْه َعن  بَمْعُروٍف ولَْن  ِمنُْه  فُِقَدْت  مر َمن 
ْ
يَأ فلَْن 

ْمِر 
َ
واأل اجِلهاد  أصُل  ِه  ة  الَغرْيَ »وَهِذهِ   : الَقيِّم  اْبُن  اإِلَمام 

ْهِ عن الُمنَْكِر، وِه احلاملة َعَ َذلِك، فإْن َخلَت ِمن 
بالَمْعُروِف والَّ

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )132/10(. )1) الشَّ

)2) َرْوَضُة الُمِحبِّيَن )ص273(.

)3) َرْوَضُة الُمِحبِّيَن )ص294(.

)4) الَجَواُب الَكافِي )ص45(.
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الُمنَْكر«.)1)  َينَْه عن  ولْم  بالَمْعُروف  يَأمْر  ولم  ُياِهد  لم  القلب 

َخَوات — زاَدت 
َ
يُّها اإلِْخَوة واأل

َ
ة — أ مَّ

ُ
ة ِف رَِجال أ ا لكَما َضُعَفت الَغرْيَ َوذِلَ

َمات، وَكرُثَت الَمَعاِص والُموبَِقات، َوفََشت بينهم  ِف جُمْتَمعاتهم الُمَحرَّ

الُمنَْكرات، َيُقول أبو القاسم األصبهاين : »َجَعَل اهلل ُسبَْحانَه 

َة ِف اإِلنَْسان سببًا لِِصيانة املاِء وِحفًظا لإِلنَْسان، وذَللِك قيل:  َهِذهِ الُقوَّ

ُة ِف نَِسائِها«.)2)  ُة ِف رَِجاهلا وُِضَعت الِعفَّ ة وُِضَعت الَغرْيَ مَّ
ُ
لُكُّ أ

يُّها 
َ
أ  — لَوََجْدنَاه  الُقلُوب  َعن  ِلها  تَرَحُّ ْسبَاب 

َ
أ أهمِّ  َعن  حَبَثْنا  َولَْو 

ْصل لكِّ داٍء وَسبَُب لكِّ 
َ
أ الَِّت ِه  نُوِب  — فيَما يُرتََكب ِمن اذلُّ ِحبَّة 

َ
األ

نُوب  ت ُمَلبََستُه لذلُّ شقاٍء، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم : »لُكََّما اْشتَدَّ

ْهِله وُعُموم الَّاِس، وقَد تَْضُعف 
َ
ُة َعَ َنْفِسه وأ ْخرَِجت ِمن قلِبه الَغرْيَ

ُ
أ

 ِمن 
َ

 ِمن َنْفسه َول
َ

 يَْستَْقِبَح َبْعد َذلِك الَقِبيَح، ل
َ

ا َحتَّ ل ب ِجدًّ
ْ
ِف الَقل

 َهَذا احلدِّ َفَقْد َدَخَل ِف باِب الَهَلك —«)3) 
َ

َغرْيِه، وإَِذا وََصَل إِل

َقك الَعِزيُز العليُم أْن َتتَِّصَف بَِهَذا اخلُلُق القويِم،  َفَعلَيَْك يَا َمن َوفَّ

)1) َرْوَضُة الُمِحبِّيَن )ص274(.

)2) الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص244(.

)3) الَجَواُب الَكافِي )ص45(.
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أنَّك  وتَْستحِض  الَكِريَم  اجلََواَد  الِّْعَمِة  َهِذهِ  َعَ  وتَْشُكَر  َْمَد 
َ

ت وأْن 

ُم اجلليُل، بَْل َتتَِّصُف بِِصفة 
َّ

َتتَحلَّ خُبلٍُق جيٍل وأدٍب نبيٍل يبُّه العل

يَِّة، فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ  ِمَن األوصاِف الفعليِة اثلابتِة لربِّ الرَبِ

ُمْؤِمَن َيَغاُر، وََغْيَرةُ 
ْ
رَُسولَّ اهلل  قال: »إِّنَ اهلل َيَغاُر، َوإِّنَ ال

ْيه«.)1) 
َ
ُمْؤِمُن َما َحّرََم َعل

ْ
تَِي ال

ْ
ْن يَأ

َ
اهلل أ

إثباُت  احلديث:  َهَذا  »وِف   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

نَّة واجلََماعة ِفيِه وِف َغرْيِه ِمن آيات  ة هلل تعال، وسبيُل أهِل السُّ الَغرْيَ

َفات أنَّهم يُثِْبتُونَها هلل ُسبَْحانَه وتعال َعَ الوّْجه  َفات وأحاديِث الصِّ الصِّ

ة الَمْخلوق، وإنَّ اهلل  ئِق بِه، َيُقولون: إنَّ اهلَل َيَغار لكْن لَيَْس كَغرْيَ
َّ

الل

 ُ
َ

هل وتعال  ُسبَْحانَه  اهلل  وإن  الَمْخلوق،  َكَفَرِح  لَيَْس  ولكْن  َيْفرح 

 تُْشِبُه ِصَفاِت الَمْخلوقي ﴿لَۡيَس 
َ

َفات الكِملَة َما يَِليق به، َول ِمن الصِّ

ِميُع ٱۡلَِصرُي﴾ ]الشورى: 11[. واهلل املوفِّق«.)2)  ءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ َكِمۡثلِهِۦ َشۡ

بَِها  وَيتَّصُف  يبُّها  بِِصفٍة  اتلََّحيلِّ  ِف  اجتهْدَت  َمن  يَا  واعلْم، 

)1) َرَواه الُبَخاِري )4925( ومسلم )2761( واللفظ له.

الِِحيَن )497/1(. )2) َشْرح ِرَياِض الصَّ
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الرَّمْحَن، أنَّك َستَنَاُل بإْذِن الَعِزيِز الَمنَّاِن اخلرَي والرِّْضواَن، َيُقول اإِلَمام 

اْبُن الَقيِّم : »فالَغيُوُر قَد َواَفَق ربَّه ُسبَْحانَه ِف ِصفٍة ِمن ِصَفاته، 

بِِزَماِمه  ْه 
َ

إِيل َفُة  الصِّ َك 
ْ
تِل قَاَدتْه  ِصَفاته  ِمن  ِصَفٍة  ِف  اهلَل  َواَفَق  وَمن 

ته مبوًبا هل، فإنَّه  َ َبته ِمن رمَحِته وَصريَّ ْدَنتْه ِمنُْه وقَرَّ
َ
ْدَخلَتْه َعَ ربِّه وأ

َ
وأ

ُسبَْحانَه رحيٌم يبُّ الرُّمَحاَء، كريٌم يبُّ الُكَرماَء، عليٌم يبُّ الُعلََماَء، 

ْه ِمن املؤمِن الضعيِف —«)1) 
َ

َحبُّ إِيل
َ
، وهو أ قويٌّ يبُّ املؤمَن القويَّ

ي يسىع َدائًِما  ِ
َّ

يَْطان اذل بيِس وَمْكر الشَّ
ْ
َشدَّ احلََذِر ِمن تَل

َ
واْحَذْر أ

اِط الُمْستقيِم والَهْدِي القويِم فيَْجعلَك تََضُع   أْن يَِميَل بَِك عن الصِّ
َ

إِل

ها، فعن  و َتتَجاوُز حدَّ
َ
ٍة ممودٍة ِف غرِي َموِْضِعها، أ َلَّيَْت بِِه ِمن َغرْيَ َما تَ

َغْيَرةِ 
ْ
َجابِِر بِْن َعِتيٍك  أنَّ رَُسول اهلل  قَال: »ِمَن ال

َغْيَرةُ فِي 
ْ
ال

َ
تِي يُِحّبَُها اهلُل ف

َّ
ا ال أّمَ

َ
َما يُِحّبُ اهلُل، َوِمْنَها َما ُيْبِغُض اهلُل، ف

َغْيَرةُ فِي َغْيِر رِيَبٍة«.)2) 
ْ
ال

َ
تِي ُيْبِغُضَها اهلُل ف

َّ
َغْيَرةُ ال

ْ
ا ال الّرِيَبِة، وَأّمَ

ْو أْن 
َ

يبَِة« ن ة ِف الرِّ َغرْيَ
ْ
ْوَكيِن : »قوهل »فَال َيُقول اإِلَمام الشَّ

)1) الَجَواُب الَكافِي )ص44(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي نَُه الشَّ )2) َرَواه َأُبو َداُوَد )2659( وَحسَّ
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ِف  الَغريَة  فإنَّ  ًما؛  ُمَرَّ فعًل  ِمنُْهم  ى 
َ
َرأ إَِذا  َمَاِرِمه  َعَ  الرَُّجل  َيْغتَاَر 

َيْغتَاَر  أْن  فنَْحو  يبَِة  الرِّ ة ِف َغرْي  الَغرْيَ ا  َوأمَّ  — ا يبُّه اهلل  ِممَّ َذلِك ونوه 

ا  ه أْن َينِْكَحها زوُجها، وكَذلِك سائر ماِرِمه، فإنَّ َهَذا ِممَّ الرَُّجل َعَ أمِّ

َحلَّه اهلل تعال فالواجُب َعلَيْنَا الرضا به، 
َ
نَّ َما أ

َ
ُيبْغُضه اهلل تعال؛ أِل

يَِّة اجلَاِهِليَّة َعَ َما شعه اهلل  فإْن لم نَْرَض بِِه َكن َذلِك ِمن إيثار مَحِ

لا«.)1) 

اعتََذَر  َمن  ُعْذر  َقبُوِل  والُعُقوَبة وعدِم  ع  التسُّ ِمن  يًْضا 
َ
أ وإيَّاك 

الغالِب  ِف  الَِّت  الَعَجلَة  ِمن  َهَذا  نَّ 
َ
أِل بالَغريِة؛  ُشُعورِك  بَِسبَب  َْك 

َ
إِيل

، َيُقول اإِلَمام اْبُن الَقيِّم  ُتبْعُد صاحبَها عن لكِّ خرٍي، وتُوقُِعه ِف الرشِّ

ة  الَغرْيَ َمِلِّ  ِف  فيََغاُر  بالُعْذر  ة  الَغرْيَ اقتاُن  املمدوُح  »وإنََّما   :

ا«.)2)  َحقًّ الَمْمدوُح  َفُهَو  َكن هكذا  وَمن  الُعْذر،  َموِضِع  ِف  وَيْعِذُر 

وإيَّاُكم  َقنا  يَُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

ْخَلق 
َ
األ ِمن  وَغرْيِها  املحمودِة،  ة  بالَغرْيَ اتلََّحيلِّ  َذلِك  وِمن  للكِّ خرٍي، 

)1) َنْيُل اأَلْوَطاِر )287/7(.

)2) الَجَواُب الَكافِي )ص44(.
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وَر، وأْن ُيَنِّبَنا  ُ ْلُب الَفَرَح والسُّ
َ

َفاِت الَكِريمِة الَِّت جت الفاِضلَة والصِّ

ِمن  ُهَو  ما  بُِكلِّ  التصاُف  َذلِك  وِمن  ُسبَْحانَه،  َعنْه  يُبعدنا  َما  لكَّ 

الغفوُر. والَكِريُم  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  الرشوِر، 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

فْضِل 
َ
فِْق واللِِّي لَُهَو ِمن أ ْخَلِق احلََسنَِة، كلرِّ

َ
إنَّ تيلِّ الُمْسِلم باأل

ِة اآلخرين،  الوََسائِل الَِّت تُعينُه بإْذِن ربِّ الَعالَِمَي َعَ اتلأثرِي وَكْسِب َمودَّ
يِّئَِة، كلَغَضِب والِغلظة،  ْخَلِق السَّ

َ
فَاِضُل — باأل

َ
يُّها األ

َ
كَما أنَّ اتَِّصافَه — أ

ْعلُه مبوًبا َبْي إِْخَوانِه وأصحابِه وَغرْيِهم 
َ

 جت
َ

ْسبَاِب الَِّت ل
َ
ِمن أكرِث األ

لَُهۡمۖ  نِلَت   ِ ّمَِن ٱللَّ َي: ﴿فَبَِما رَۡحَةٖ  امِحِ ِمَن الُمْسِلِمَي، َيُقول أرحُم الرَّ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ﴾ ]آل عمران:159[. ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب َلنَفضُّ َولَۡو ُكنَت َفظًّ

ْعِدي : »أْي: بِرمَحة اهلِل لََك وأِلصحابِك،  يْخ السَّ َيُقول الشَّ
َجنَاَحك،  هلم  وَخَفْضَت  جانِبَك،  لُهم  َْت 

َ
ل

َ
أ أْن  َعلَيَْك  اهلُل  َمنَّ 

وأحبُّوك،  َعلَيَْك  فاجتَمُعوا  ُخلَُقك،  هلم  نَْت  وَحسَّ َعلَيْهم،  ْقَت  وتََرقَّ
ْمَرك.

َ
أ واْمتَثُلوا 

ذيُر الُفَضالِء ِمن ُخُلِق اجَلَفاِء َتْ
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ء اخلُلُق ﴿َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب﴾ أي: قاِسيَه،  ا﴾ أْي: سِّ ﴿َولَۡو ُكنَت َفظًّ

ُضهم لَِمن قاَم بِِه َهَذا  ُرهم وُيبَغِّ نَّ َهَذا ُينَفِّ
َ
واْ ِمۡن َحۡولَِكۖ﴾؛ أِل ﴿َلنَفضُّ

ء. اخلُلُق السِّ

 ِدين اهلِل 
َ

ِْذب الَّاَس إِل
َ

ين، جت ْخَلُق احلََسنَُة ِمن الرئيس ِف ادلِّ
َ
فاأل

ْخَلُق 
َ
، واأل بُهم فيه، َمع َما لَِصاحِبه ِمن الَمْدح واثلََّواب اخلاصِّ وتَُرغِّ

ْه، َمع 
َ

ُضهم إِيل يِن وُتبَغِّ ُر الَّاَس عن ادلِّ ين ُتنَفِّ يِّئَُة ِمن الرئيِس ِف ادلِّ السَّ
َيُقول  الرَُسوُل املعصوُم  َفَهَذا   ، م والِعَقاب اخلاصِّ لِصاحِبها ِمن اذلَّ َما 

ُ َما يقول، فَكيَْف بَِغرْيِه؟!
َ

اهلل هل

ْخَلقه 
َ
بأ اِلقِْتداُء  ات،  الُمِهمَّ وأهمِّ  الواجباِت،  وَْجِب 

َ
أ ِمن  لَيَْس 

َ
أ

اللِِّي  ِمن   ، بِِه  ُيَعاِملُهم  بَما  الَّاس  ومَعاَملَُة  الَكِريمة، 
ين  دِلِ اهلل  ِلَعباد  وَجْذبًا  اهلل،  ْمِر 

َ َ
أل  

ً
امِتثَال واتلأيلِف؛  اخلُلُِق  وُحْسِن 

اهلل؟«)1) 

َعَ  تَأثرًيا  الَقِبيَحِة  ْخَلِق 
َ
واأل ِميمِة  اذلَّ َفاِت  الصِّ أكرِث  ِمن  وإنَّ 

ِدُث بَيْنه وَبيْنهم الُّفرَة 
ُ

َواِصِ الَمَحبَِّة َبْي الُمْسِلم وإِْخَوانه، والت ت
َ
أ

الَعييِْن  اإِلَمام  َيُقول  اجلََفاِء،  صفُة   — الُفَضَلُء  ِحبَّة 
َ
األ يُّها 

َ
أ  — َقاَق  والشِّ

ْعِدي )ص154(. )1) تفسير السَّ
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الَّاس«.)1)  ُمالََطِة  ِلِقلَّة  بِْع  الطَّ ِف  ُظ 
ْ
الِغل وهو  »اجلََفاُء،   :

 
َ

احِلِي، َول بًَدا ِمن ِصَفات الصَّ
َ
بَْع الُمِشَي لَيَْس أ ا فإنَّ َهَذا الطَّ ذِلَ

نَّهم َيْعلمون أنَّ آثارَه َذِميَمٌة، وَعواقِبُه وَِخيَمٌة، 
َ
ُهَو ِمن َهْدِي الُمتَِّقَي؛ أِل

َبَذاُء ِمَن 
ْ
فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ رَُسولَّ اهلل  قَال: »ال

َجَفاُء فِي الّنَارِ«.)2) 
ْ
َجَفاءِ َوال

ْ
ال

ِخَلُف  ابلاِء،  بَِفتْح  ََذاُء«،  »»ابلْ  : قَارِي  يلَعِ   
َّ

الُمل َيُقول 
ََفاِء« 

ْ
احلَيَاِء، الَّاشُئ ِمنُْه الُفْحُش ِف القوِل والسوُء ِف اخلُلُِق، »ِمَن اجل

اتلاِركون  أهلُه  أْي  ََفاُء« 
ْ
»َواجل الوفاُء،  ِمنُْه  الصادِر  الرِبِّ  ِخلف  وهو 

ًة  ا ُمدَّ ِب »ِف الَّاِر« إِمَّ
ْ
بِع وقََساَوِة الَقل للوفاِء اثلَّابِتُون َعَ َغَلَظة الطَّ

ا ِمن أهِل  و ُمْطلَِقه، فَصاِحبُه إمَّ
َ
نَُّه ِف مقابِل اإِليَماِن الكمِل أ

َ
و أبًدا؛ أل

َ
أ

الُكْفِر«.)3)  و 
َ
أ الُكفراِن 

ي َيْرص َدائًِما َعَ اجتنابِه وَيتهُد  ِ
َّ

يُّها الِكَرام — هو اذل
َ
فالُمؤمُن — أ

ِحبَّاَن  اْبُن  اإِلَمام  َيُقول  بِِه،  تأثََّر  قَد  نَُّه 
َ
أ َشَعر  لَو  ِمنُْه  اتلَّخلُِّص  َعَ 

إِْن  َمْوَها  وُيرايِع  اإلِْخَواِن  مع  اجلَْفَوِة  تَْرَك  ُد  يَتفقَّ »العاقُل   :

)1) ُعْمَدُة الَقاِري )96/23(.

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )2) َرَواه التِّْرمِِذي )2009( وَصحَّ

)3) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )274/9(.
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نَّ َمن استصغَر 
َ
 َيِب أْن يَْستضِعَف اجلَْفَوَة اليَِسريَة؛ أِل

َ
بََدت ِمنه، َول

ْه صغرًيا، فإَِذا الصغرُي َكِبرٌي، بَْل َيبْلُغ جَمهوَده 
َ

الصغرَي يُوشُك أْن َيَْمَع إِيل
 خرَي ِف الِفْقِه 

َ
 مع الوفاِء، كما ل

َّ
دق إِل  خرَي ِف الصِّ

َ
نَُّه ل

َ
ِف َموِها؛ أل

الَوَرِع«.)1)   مع 
َّ

إِل

نَُّه َيْعلم أنَّ 
َ
ن اْبتُيِل بَِهَذا الوباِء؛ أل َشدَّ ابُلعد عمَّ

َ
بل يَبْتعد َكَذلِك أ

و إفساِد احلال، َيُقول اإِلَمام ُسْفيَان اثلَّْورِي 
َ
حبَة مؤثِّرٌة ِف إصلِح أ الصُّ

: »إيَّاك وجُمالََسَة أهِل اجلََفاِء«.)2) 

ْسبَاِب 
َ
ِحبَّة الُفَضلُء — أنَّ ِمن أهمِّ أ

َ
يُّها األ

َ
ا َعلَيْنَا أْن َنْعلمه — أ إنَّ ِممَّ

الُعلََماِء  وذهاُب  الِعلم  قِلََّة  الُمْسِلِمَي  َبْعِض  َبْي  اجلفاِء  داِء  انْتَِشاِر 
ابِلَدِع  لكِّ  َماَم 

َ
أ َمِنيٌع  وسدٌّ  ماِء، 

ْ
ل الظَّ ِف  للُهَدى  َمنَاراٌت  ُهم  يَن  ِ

َّ
اذل

 َكرُثَت 
َّ

ْهواِء، َيُقول اإِلَمام َمالِك : »َما قَلَّت اآلثاُر ِف قَْوم إِل
َ
واأل

فيهم األهواُء، وإَِذا قلَّت الُعلََماء َظَهَر ِف الَّاِس اجلفاُء«.)3) 

فَاِضُل الِكَرام — هُم 
َ
يُّها األ

َ
نَاِم — أ

َ
ا نرى أنَّ أكرَث َمن ابتُيِل بِِه ِمن األ َوذِلَ

)1) َرْوَضة الُعَقلَِء )ص89(.

)2) ِحْلَيُة اأَلْولَِياِء )47/7(.

ُه )383/1(. )3) الَفِقيُه والُمَتَفقِّ
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ن ابلوادي؛ وَذلِك بَِسبَب ُبْعِدهم َعن أهِل الِعلم وقلِّة ُمالَطِتهم  ُسكَّ
 يلَعِ قَارِي : »وهو — أِي اجلفاء — الغاِلُب َعَ 

َّ
لِلنَّاِس، َيُقول الُمل

بالَّاِس،  اختلِطهم  وقلِّة  الِعلم،  أْهِل  عن  بِلُْعِدهم  ابَلَوادي  ن  ُسكَّ
الوُُحوِش«.)1)  َكِطباِع  ِطبَاُعهم  فَصارَت 

َلة والتسليم،  الَكِريُم َعلَيْه أفضل الصَّ بِِه نبيُّنا  نَا  ْخرَبَ
َ
أ َما  َوَهَذا 

نَْصارِي  أنَّ رَُسوَل اهلل  قَال: 
َ
فعن أيب َمْسُعوٍد األ

َوَبِر«.)2) 
ْ
ْهِل ال

َ
اِديَن أ َفّدَ

ْ
وِب فِي ال

ُ
ُقل

ْ
ُظ ال

َ
َجَفاُء َوِغل

ْ
»ال

ْظَهُر أنَّ الُمراَد بِِه َهُهنا — أْي 
َ
 يلَعِ قَارِي : »واأل

َّ
َيُقول الُمل

ْهِل 
َ
اِديَن أ َفدَّ

ْ
ُقلُوِب ِف ال

ْ
ِسنَة بَِقرينَِة قوهِل: »وَِغلَُظ ال

ْ
ل
َ
باجلفاِء — ِغلَظ األ

ن الصحارى،  و سكَّ
َ
ْعراُب أ

َ
َوَبِر« بيان للفدادين، وُيراُد بأهِل الَوَبِر األ

ْ
ال

هم بِلُعِدهم عِن الُمُدن والُقرى الُموِجب ِلِقلَّة الِعلم احلاِصل  َما َذمَّ وإنَّ

ْخَلق وسائُر علوِم الرشيعِة«.)3) 
َ
بِِه ُحْسُن األ

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »رُعُة اإلبِل أكرُث ما يَُكون  وَيُقول الشَّ

)1) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )255/7(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )3307(.

)3) مِْرَقاة الَمَفاتِيح )402/11(.
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نَّ اإلبل َكَذلِك غليظٌة قويٌة جبارٌة«.)1) 
َ
فيهم اجلفاُء والغلظُة؛ أِل

ْكَن َمَعهم يلُفيَد  ْن َيْرَِص َعَ ُمَالََطة الَّاس والسُّ
َ
فَعَل الُمْسِلم أ

 
َ

ْسبَاب الَِّت تُؤدِّي بِِه إِل
َ
َشدَّ احلََذِر ِمن األ

َ
َْحذْر أ ويَْستفيَد ِمن َذلِك، ويلْ

اِء؛ وِمن َذلِك ُسْكَن ابلاديِة وابُلْعُد عن الَّاس، فعن  الْبتَلِء بَِهَذا ادلَّ

اِء بِْن َعزٍِب  أنَّ رَُسوَل اهلل  قَال: »َمْن بََدا  الرَبَ

َجَفا«.)2) 

َخَرج  الُمْهَملة:  اِل  بِادلَّ »»بدا«،   : ِثرِي 
َ
األ اْبُن  اإِلَمام  َيُقول 

ُمَالََطة الَّاس،  ِلِقلَّة  َطبُْعه  َمْن َسَكَن ابلاِديََة َغلََظ  أْي  ابَلاِدية:   
َ

إِل

بِْع«.)3)  الطَّ ِغلَُظ  واجلَفاء: 

ْسبَاب الَِّت تُِعينُه َعَ تَْرِقيِق 
َ
َشدَّ احِلْرص َعَ األ

َ
َْحرْص َكَذلِك أ ويلْ

احِلَِة الَِّت  ْعَماِل الصَّ
َ
ها أْن َيْتهَد ِف األ ْسِي َطبِْعه، وِمن أهمِّ

َ
به وت

ْ
قَل

يِن،  ادلِّ ِف  ِه  واتلَّفقُّ واألذكِر  القرآِن  كِقَراءِة  ُسبَْحانَه؛  ربِّه  ِمن  ُبه  تُقرِّ

الِِحيَن )83/3(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

ْيُخ اأَلْلَبانِي ، فِي َصِحيح  َحُه الشَّ )2) َرَواه اإِلَمام أحمد فِي الُمْسنَد )297/4( وَصحَّ

الَجامِع )6123(.

)3) النَِّهاَيُة فِي َغِريِب اأَلَثِر )281/1(.
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ْن َيْرَِص َعَ اإلْحَساِن 
َ
يًْضا أ

َ
ا ُيُب ربُّ الَعالَِمَي، وَعلَيْه أ وغريِها ِممَّ

الُفَقَراِء  ِمن  الُمْستَْضَعِفي  خاصًة  اآلخرين،   
َ

إِل الَعْون  يِد  وَمدِّ 

 إِيَماِن الَعبِْد 
واملساكِي، ويَْستحِضَ أنَّ حِلُْسِن اخلُلُِق تأثرًيا َكِبرًيا َعَ

  أنَّ رَُسوَل اهلل  َي، فعن أيب ُهَريَْرة امِحِ بأرحِم الرَّ

ًقا«.)1) 
ُ
ُخل ْحَسُنُهْم 

َ
أ إِيَمانًا  الُمْؤِمنِيَن  َمُل 

ْ
ك

َ
»أ قال: 

يْخ اْبُن ُعثَيِْمٍي : »يَنْبَِغ أْن يَُكون َهَذا احلديُث  َيُقول الشَّ

نَُّه لن يَُكون كمَل 
َ
نَّ اإِلنَْسان إَِذا َعِلم بأ

َ
َدائًِما نُْصَب َعْيِ املؤمِن؛ أِل

ُ َعَ اتلخلُِّق بَمَكِرم 
َ

ْحَسَن ُخلَُقه، َكن َذلِك دافًعا هل
َ
اإِليَماِن إل إَِذا أ

َفاِت، وتَْرِك َسَفاِسِفها ورَِديئِها«.)2)  ْخَلِق وَمَعايل الصِّ
َ
األ

وإيَّاُكم  َقنا  يَُوفِّ أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

فِْق  كلرِّ الفاضلِة،  ْخَلِق 
َ
باأل اتلَّحيلِّ  َذلِك  وِمن  ْه، 

َ
إِيل ُبنا  يُقرِّ َما  للكِّ 

واللِِّي، وأْن ُيَنِّبَنا لكَّ َما يُبِعُدنا َعنْه ُسبَْحانَه، وِمن َذلِك اجلفاُء ولكُّ 

َي. امِحِ الرَّ وأرحُم  َذلِك  ويلُّ  ُسبَْحانَه  َفُهَو  ُمشٍي،  ُخلٍُق 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

. ْيُخ اأَلْلَبانِي َحُه الشَّ )1) َرَواه َأُبو َداُوَد )4682(، وَصحَّ

ْيخ اْبِن ُعَثْيِميٍن )ص10(. )2) َمَكاِرُم األْخلَِق للشَّ
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ْشَِف الُمرَْسِلي، 
َ
َلم َعَ أ َلة والسَّ احلَْمُد هلِل رَبِّ الَعالَِمَي، والصَّ

ْجَِعَي.
َ
د، وَعَ آهل وَصْحبه أ نَِبيِّنَا ُمَمَّ

ا بعُد: أمَّ

بيِة 
ْ
ل السَّ َوِر  الصُّ ِمن   — ْحبَاُب 

َ
األ يُّها 

َ
أ  — نَْساب 

َ
األ ِف  ْعَن  الطَّ إنَّ 

وَمَظاهِر اجلَاِهِليَّة الَِّت نََراها قَد انْترََشَت ايلَْوم ِف الَكِثري ِمن جُمْتَمعاتنا 

النََّسِب  ِف  ْعن  »الطَّ  : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول  اإلِْسَلِميَّة، 

و أْن َينِْفَ نََسبَه؛ فَمثًَل َيُقول ِف اتلَّْعِيري: أنَت 
َ
َمْعنَاه اتلَّْعِيري بالنََّسِب أ

الَفِقرَي. يْم 
َ

 ت
َ

َول العدوَّ  تَْدفُع   
َ

ل الَِّت  الفلنيَِّة  القبيلِة  ِمن 

يِع أنَّك ِمن آل فلٍن  و مثًل يقول: أنت تَدَّ
َ
وَيْذكُر ِفيَها َمَعايَِب، أ

ِء القبيلة، ولَْو ُكنَت ِمنُْهم لَكن 
َ

ولسَت منهم، أنت َما ِفيَك خرُي َهُؤل

و َما أشبه َذلِك«.)1) 
َ
ِفيَك خرٌي، أ

الِِحيَن )264/6(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

اِعنني ِف اأَلْنَساب! ِرسالٌة ِإَل الطَّ
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ُهَو  الُمْسِلِمَي  َبْي  الُمِشِي  واخلُلُِق  ِميِم  اذلَّ الفعِل  َهَذا  وُظُهوُر 

  َّْشَعِري
َ ْ
نا بِِه َخرْيُ الُمرَْسِلي، فعن أيب َمالٍِك األ ْخرَبَ

َ
ِمْصَداُق َما أ

 
َ

ل َجاِهلِّيَِة 
ْ
ال ْمِر 

َ
أ ِمْن  تِي  ّمَ

ُ
أ فِي  ْرَبٌع 

َ
»أ قال:    اليب  نَّ 

َ
أ

ْستِْسَقاُء 
ْ

َساِب، َوال
ْ
ن
َ ْ
ْعُن فِي األ ْحَساِب، َوالّطَ

َ ْ
َفْخُر فِي األ

ْ
: ال وَنُهّنَ

ُ
َيْتُرك

 (1(» َوالّنَِياَحُة.— بِالّنُُجوِم، 

ِت ِمن  مَّ
ُ
ْرَبٌع« أْي ِخَصاٌل أربٌع كئنة »ِف أ

َ
َيُقول الُمنَاوِي : »أ

مرِي  ِن ِمن الضَّ
َ

« َحال ُكوَنُهنَّ  َيْتُ
َ

ْفَعال أهلها، »ل
َ
َاِهِليَِّة« أْي ِمن أ

ْ
ْمِر اجل

َ
أ

ْحَساِب« أِي 
َ ْ
َفْخُر ِف األ

ْ
يِّيِب »ال  اجلار واملجرور َذَكَره الطَّ

َ
ل إِل الُمتحوِّ

نَْساِب« أي الوقوُع 
َ ْ
ْعُن ِف األ َُف باآلباء واتلعاُظُم بَمنَاقِِبهم، »َوالطَّ الرشَّ

نُُزوَل  أنَّ  اعتقاُد  أي  بِالُُّجوِم«  ْستِْسَقاُء 
ْ

»َوال  ، ذمٍّ و 
َ
أ قَْدٍح  بنحو  ِفيَها 

وَتْعِديد  امليِت  بِنَْدِب  وت  الصَّ َرفْع  أْي  »َوالِّيَاَحُة«  كذا،  بنجِم  املطر 

ُكها َهِذهِ األمُة، أي أكرثُهم،   َتْتُ
َ

َماٌت ومع َذلِك ل ْربُع ُمَرَّ
َ
شمائِله؛ فاأل

مع الِعلم بتَحِريِمها«.)2) 

املراد:   » ُكوَنُهنَّ َيْتُ  
َ

»ل »قوهل   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

)1) َرَواه مسلم )934(.

)2) التيسير بشرح الجامع الصغير )137/1(.
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 يَتكون لكَّ واحٍد ِمنَْها باعتباِر املجموِع باملجموِع، بأْن يَُكون لكُّ 
َ

ل

آَخرين،  ِعنَْد  آَخرين، واثلالُث  ِعنَْد  ِمنَْها عند جاعٍة، واثلاين  واحٍد 

ْلو 
َ

ت وقد  قبيلٍة،  ِف  األقساُم  َهِذهِ  ْتمع 
َ

جت وقد  آَخرين،  ِعنَْد  والرابع 

 بدَّ أْن يوَجد ِفيَها 
َ

ة كَمْجموٍع ل مَّ
ُ
يًعا، إنََّما األ َبْعُض القبائل ِمنَْها َجِ

 ، الصادِق املصدوِق  َخرَب ِمن  َهَذا  نَّ 
َ
أِل َذلِك؛  ء من  َشْ

َتَقع،  بأشياَء  ُيْرب   قد  نَُّه 
َ
بَِهَذا اخلرب اتلنفرُي؛ أل والُمراد 

بها«.)1)  يُؤَخُذ  أْن  َغَرُضه  وليس 

 َتْعلم أنَّك بَِهَذا تتصف 
َّ

ل
َ
يُّها الطاعُن ِف نََسِب أخيك الُمْسِلم، أ

َ
فيا أ

َرنا ِمنَْها خرُي الربيِة؟! فعن  ْخَلق اجلَاِهِليَّة الرديَّة الَِّت َحذَّ
َ
بشء من أ

ُه  مُّ
ُ
أيب َذرٍّ  قال: َكن بَييِْن وَبْي رَُجل ِمن إِْخَواين َكَلٌم، وَكنت أ

 اليب ، فَلَِقيُت الَّيب 
َ

ِه، فشَكين إِل مِّ
ُ
تُُه بِأ ْ ْعَجِميًَّة، َفَعريَّ

َ
أ

، إِنََّك اْمُرٌؤ فِيَك َجاِهلِّيٌَة«.)2)  بَا َذّرٍ
َ
 فَقال: »يَا أ

ْخَلق 
َ
أ ِمن  اتلَّْعِيرُي  َهَذا  »أي   : الََّووِي  اإِلَمام  َيُقول 

 يَُكون ِفيِه 
َّ

ْخَلقهم، وَينْبَِغ للُمْسلم أل
َ
اجلَاِهِليَّة، فَِفيَك ُخلٌُق ِمن أ

)1) الَقْوُل الُمفيُد َعَلى كَِتاب التَّْوِحيد )23/2(.

)2) َرَواه الُبَخاِري )30( ومسلم )1661( واللفظ له.
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ْخَلقهم، فِفيِه الَّْه عن اتلَّْعِيري وَتنْقيِص اآلباِء واألمهاِت، 
َ
ء ِمن أ َشْ

اجلَاِهِليَّة«.)1)  ْخَلق 
َ
أ ِمن  نَُّه 

َ
وأ

َيُقول احلَافُِظ اْبُن َحَجٍر : »وَيظهُر يل أنَّ َذلِك َكن ِمن أيب 

َك اخلَْصلُة ِمن ِخصال اجلَاِهِليَّة 
ْ
ريَمه، فَكنت تِل

َ
َذرٍّ َقبَْل أْن َيْعرِف ت

باقيًة عنده«.)2) 

 َتْعلم أنَّك بَِهَذا َتتَحلَّ 
َّ

ل
َ
يُّها الطاعُن ِف نََسِب أخيك الُمْسِلم، أ

َ
يا أ

ْخَلق الكفاِر 
َ
ْخيَار، بَْل ُهَو ِمن أ

َ
بوصٍف لَيَْس ِمن ِسمات األفاضِل األ

قال:    اليبَّ  نَّ 
َ
أ   ُهَريَْرة  أيب  فعن  األشار؟! 

ى 
َ
ْعُن فِي النََّسِب، َوالّنَِياَحُة َعل نََتاِن فِي الّنَاِس ُهَما بِِهْم ُكْفٌر؛ الّطَ

ْ
»اث

َمّيِِت«.)3) 
ْ
ال

وَْجهان؛  بالكفر  املراِد  »ِف   : اجلَْوزِي  ابْن  اإِلَمام  َيُقول 

أحدهما: أْن يَُكون ُكْفُر الِّعمة، فإنَّ َمن َطَعن ِف نََسِب غرِيه فقْد 

ْرح النووي َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )132/11(. )1) الشَّ

)2) فتح الباري )87/1(.

)3) َرَواه مسلم )67(.
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َكَفر بِنعمة اهلل َعلَيْه بسلمته من َذلِك الطعن، وَمن ناح َعَ ٍميت 

فقْد َكَفَر نِعمَة اهلل َعلَيْه إذ لم يكن ُهَو امليت. واثلاين: أْن يَُكون 

 ِمن خلل الُمْسِلِمَي«.)1) 
َ

ْفَعال الكفاِر ل
َ
املعن: أنَّهَما ِمن أ

ها: أنَّ معناه هَما  َصحُّ
َ
وَيُقول اإِلَمام الََّووِي : »وِفيِه أقواٌل؛ أ

 الُكفر. 
َ

ي إِل
نَُّه يؤدِّ

َ
ْخَلق اجلَاِهِليَّة. واثلاين: أ

َ
اِر وأ ْعَمال الُكفَّ

َ
ِمن أ

 ، نَُّه ُكْفُر الِّعمِة واإلحساِن. والرابع: أن َذلِك ِف املستَِحلِّ
َ
واثلالث: أ

عِن ِف النََّسب والِّيَاحِة، وقد جاء  ْريِم الطَّ
َ

وف َهَذا احلديِث تَغليُظ ت

ِف لكِّ واحٍد منهَما نصوٌص َمْعُروفٌة، واهلل أعلم«.)2) 

َرنا   َتْعلم كَذلِك أنَّك بِصنيِعك َهَذا تَقُع ِف فعٍل َذميٍم قَد َحذَّ
َ

ل
َ
أ

اآلَخرين؟!  اْحتقاُر   وهو 
َ

ل
َ
أ اتلَّْحِذير؛  َشدَّ 

َ
أ القديِر  الَعِزيِز  رَُسوُل  ِمنُْه 

فعن أيب ُهَريَْرة  أنَّ اليب  قال: »بَِحْسِب اْمرٍِئ 

َخاهُ الُمْسلَِم«.)3) 
َ
ْن يَْحِقَر أ

َ
ّرِ أ

ِمَن الّشَ

)1) َكْشُف الُمْشكِِل )556/3(.

ْرح َعَلى َصِحيح ُمْسلِم )57/2(. )2) الشَّ

)3) َرَواه مسلم )2564(.
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ِمن  عظيٌم  ِْذيٌر 
َ

ت »ِفيِه   : الِعيِد  َدِقيِق  ابُن  اإِلَمام  َيُقول 

ِقه، 
ْ
ْحسَن تَقويِم َخل

َ
نَّ اهلل تعال لم َيِْقره إْذ َخلََقه وَرزقَه، ُثمَّ أ

َ
َذلِك؛ أِل

ُ وِلَغرْيه 
َ

يًعا ألْجِله، وإن َكن هل ر َما ِف السموات وَما ِف األرض َجِ وَسخَّ

اه ُمسلًما ومؤمنًا وعبًدا،  ة، ُثمَّ إن اهلل ُسبَْحانَه سمَّ فلَُه ِمن َذلِك ِحصَّ

ًدا ، فَمن  ْه ُمَمَّ
َ

 أْن َجَعَل الرَُسوَل ِمنُْه إِيل
َ

ْمره إِل
َ
وَبلََغ ِمن أ

م اهلُل عز وجل، وكِفيِه  َحَقر ُمسلًما ِمن الُمْسِلِمَي، فقْد َحَقَر َما عظَّ

 يردَّ 
َ

، َول  يَُسلَِّم َعلَيْه إَِذا مرَّ
َّ

ل
َ
َذلِك؛ فإنَّ ِمن احتقاِر الُمْسِلم للمسلم أ

و 
َ
َلم إَِذا بدأ به، وِمنَْها أْن يََراه ُدوَن أْن يُْدِخلَه اهلُل اجلنَة أ َعلَيْه السَّ

ُيبِْعَده ِمن الاِر«.)1) 

ي  ِ
َّ

نَْساب أنَّ املياَن احلَِقيِقَّ اذل
َ
يُّها الطاعن ِف األ

َ
يًْضا أ

َ
نَِسيَت أ

َ
أ

الرَّمْحَن؟! َحيُْث  َتْقوى الغفوِر  ُهَو  ِم 
َّ

الَعِزيِز العل نَاُم عنَد 
َ
بِِه األ يُوَزن 

نَثٰ 
ُ
َوأ إِنَّا َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ  َها ٱنلَّاُس  يُّ

َ
أ َيُقول الَكِريم الَمنَّان: ﴿َيٰٓ

ۡتَقىُٰكۡمۚ 
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ْۚ إِنَّ أ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

َ َعلِيٌم َخبرِيٞ﴾ ]الحجرات:13[. إِنَّ ٱللَّ

)1) َشْرُح اأَلْرَبِعيَن النََّوويَّة ِلْبِن َدقِيٍق )ص92(.
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نَُّه َخلََق بيَِن آدَم، ِمن 
َ
ْعِدي : »ُيرْب تعال أ يْخ السَّ َيُقول الشَّ

يُعهم  هم ِمن َذكٍر وأنىث، وَيرْجعون َجِ
ُّ
أصٍل واحٍد، وِجنس واحٍد، ولك

ونساًء،  َكِثرًيا   
ً

رَِجال منهَما  بَثَّ  تعال  اهلل  ولكنَّ  وحواَء،  آدَم   
َ

إِل

وَذلِك  وِكباًرا؛  ِصغاًرا  قبائَِل  أي:  َوَقَبآئَِل﴾  ﴿ُشُعوٗبا  وَجَعلهم  قهم  وفَرَّ

ْجل أْن َيتَعارفوا، فإنَّهم لَو استقلَّ لكُّ واحٍد ِمنُْهم بنَْفسه، لم َيْصل 
َ
أل

واتلوارُث،  واتلعاُون،  اتلناُص  َعلَيْه  يَتتَُّب  ي  ِ
َّ

اذل اتلعارُُف  بَذلِك 

ْجل 
َ
أل وقبائَل  شعوًبا  َجَعلهم  اهلل  ولكنَّ  األقارِب،  حبقوِق  والقياُم 

ُوُق 
ُ
وحل اتلعارُف،  َعَ  ُف  َيتَوقَّ ا  ِممَّ وغريها،  األموُر  َهِذهِ  ْصل 

َ
ت أْن 

وهو  ْتَقاُهم، 
َ
أ اهلل  عند  فأكَرُمهم  باتلَّْقَوى،  الَكَرم  ولكنَّ  نَْساب، 

َ
األ

 
َ

 أكرثُهم قرابًة وقوًما، َول
َ

الَمَعاِص، ل أكرثُهم َطاَعُة وانكفافًا عن 

أشفُهم نسبًا، ولكنَّ اهلل تعال ﴿َعلِيٌم َخبرِيٞ﴾، َيْعلم َمن َيُقوم ِمنُْهم 

 باطنًا، فيُجازِي 
َ

ن َيُقوم بَذلِك ظاهًرا ل بتقوى اهلل ظاهًرا وباطنًا، ممَّ

 (1(.» يستحقُّ بَما   
ًّ

كل

ِم َقبْل فََوات 
َّ

 الغفوِر العل
َ

يُّها املسء باتلَّْوَبة والرُُّجوع إِل
َ
فباِدْر — أ

ْعِدي )ص802(. )1) تفسير السَّ
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َعَ  َجلََب  َما  ي  ِ
َّ

اذل نَاِم، 
َ
األ أنساِب  ِف  ْعن  الطَّ َعنْك  واتْرك  َواِن، 

َ
األ

ق والتشتُّت والنقسام   اتلفرُّ
َّ

الُمْسِلِمَي — كَما نََرى ونُشاِهد ايلَْوم — إِل

ي استغله أعداُء اإلِْسَلم، واحرْص أْن تَُكون عونًا َعَ أْن تَُسوَد  ِ
َّ

اذل

وابلغضاِء،  العداوِة  نرَْش  ِف  سببًا   
َ

ل واإلخاُء،  الَمَحبَُّة  الُمْسِلِمَي  َبْي 

أْن  إِْخَوانه  مع  الُمْسِلم  »وظيفُة   : ُعثَيِْمٍي  اْبُن  يْخ  الشَّ َيُقول 

َفة 
ْ
ل
ُ
ة واأل ا يُوِجب املودَّ نَّ َهَذا ِممَّ

َ
يَُكون ِهينًا يلِّنًا بالقول وبالفعل؛ أِل

ع، َولَِهَذا َنَه الَّيُبّ  ة أمٌر مطلوٌب للرشَّ َفة واملودَّ
ْ
ل
ُ
بي الَّاس، وَهِذه األ

َما يُوِجب العداوة وابلغضاء«.)1)  َلم عن لكِّ  َلة والسَّ َعلَيْه الصَّ

نْيا الفانيِة  ية ِف ادلُّ وَعَ لكِّ َمن أراَد الجاَح والفلَح بإْذن ربِّ الرَبِ

َسْعٍد  بْن  َسْهِل  فَعن  البويَِّة،  الوَِصيَّة  بَِهِذهِ  َيْعمل  أْن  ابلاقيِة  واآلخرِة 

اِعدي  أنَّ رَُسوَل اهلل  قال: »َمن يَْضَمْن لي  السَّ

َجّنََة«.)2) 
ْ
ُه ال

َ
ْضَمْن ل

َ
ْيِه أ

َ
ْحَيْيِه وَما َبْين رِْجل

َ
َما َبْين ل

اٍل : »َدلَّ احلديُث أنَّ أعَظَم ابللِء َعَ الَعبْد  َيُقول اْبُن َبطَّ

الِِحيَن )544/2(. )1) َشْرح ِرَياِض الصَّ

)2) َرَواه الُبَخاِري )6109(.



اِعنني ِف اأَلْنَساب! 345ِرسالٌة ِإَل الطَّ

 (1(.» نْيا اللساُن والَفْرُج، فَمْن ُوِقَ شَّهَما فقْد ُوِقَ أعظَم الرشِّ ِف ادلُّ

يَع  َجِ َيفظ  أْن  يَا 
ْ
الُعل وَِصَفاتِه  احلُْسَن  ْسَمائِِه 

َ
بِأ ُل 

َ
ْسأ

َ
أ فاهلَل 

اِر وَمْكر األشاِر، وأْن يَنرَْش بَيْنهم الَمَحبََّة  الُمْسِلِمَي ِمْن َكيْد الُفجَّ

 ، واإلخاَء وُيبْعد َعنْهم العداوَة وابلغضاَء، وأْن َيْمع لَكَِمتَهم َعَ احلقِّ

َجِديٌر. وباإلجابِة  قديٌر،  ُسبَْحانَه  َفُهَو 

ِعنَي ٍد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبه َأْجَ مَّ َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيِّنا ُمَ

)1) َشْرح َصِحيِح الُبَخاِري لْبِن َبطَّاٍل )186/10(.





 ������ �������
������

فهرس1اآليات1القرآنية.-11
فهرس1األحاديث1النبوية.-21
فهرس1اآلثار.-31
فهرس1األبيات1الشعرية.-41
املصادر1املعتمدة.-51
فهرس1املوضوعات.-61





�������� ����� ����





351فهرس اآليات القرآنية

سورة ابلقرة

ِفْهِرُس اآلَياِت الُقْرآِنيَِّة

الصفحةرقم اآليةاآلية
83168﴿َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسًنا﴾

بِاْلَاِطِل  بَيَْنُكْم  ْمَوالَُكْم 
َ
أ ُكلُوا 

ْ
تَأ ﴿َوَل 

ْمَواِل 
َ
ُكلُوا فَرِيًقا ِمْن أ

ْ
ِم ِلَأ َوتُْدلُوا بَِها إَِل اْلُكَّ

َتْعلَُموَن﴾ نُْتْم 
َ
َوأ ثِْم  بِاْلِ انلَّاس 

188156

َ ُيِبُّ الُْمْحِسننَِي﴾ ْحِسُنوا إِنَّ اللَّ
َ
195﴿َوأ

239

305

بَِما   َ اللَّ إِنَّ  بَيَْنُكْم  الَْفْضَل  تَنَْسُوا  ﴿َوَل 

بَِصرٌي﴾ َتْعَملُوَن 
237272

َصَدقَاتُِكْم  ُتبِْطلُوا   
َ

ل آََمنُوا  يَن  ِ
َّ

اذل يُّها 
َ
أ ﴿يَا 

 
َ

ُ ِرئَاَء الَّاس َول
َ

ي ُينِْفُق َماهل ِ
َّ

َذى َكذل
َ ْ
َمنِّ َواأل

ْ
بِال

َِخِر َفَمثَلُُه َكَمثَِل َصْفَواٍن 
ْ

َْوِم اآل يُْؤِمُن بِاهلل َوايلْ
َ

ل ا  ً َصلْ َكُه  َفَتَ َوابٌِل  َصابَُه 
َ
فَأ تَُراٌب  َعلَيْه 

264135
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 سورة آل عمران

َيْهِدي   
َ

ا َكَسبُوا َواهلل ل ِممَّ ٍء  َيْقِدُروَن َعَ َشْ

َكفِِريَن﴾
ْ
ال َقْوَم 

ْ
ال

ْن 
َ
َوأ ٍة  َميَْسَ  

َ
إِل َفنَِظَرٌة  ٍة  ُعْسَ ُذو  َكن  ﴿َوإِْن 

َتْعلَُموَن﴾ ُكنْتُْم  إِْن  لَُكْم  َخرْيٌ  قُوا  تََصدَّ
280307

الصفحةرقم اآليةاآلية
يُّها الَّاس اتقوا اهلل حق تقاته﴾

َ
1025﴿يا أ

ْعَداًء 
َ
أ ُكنْتُْم  إِْذ  َعلَيُْكْم  نِْعَمَة اهلل  ﴿َواْذُكُروا 

ْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا﴾
َ
لََّف َبْيَ قُلُوبُِكْم فَأ

َ
فَأ

103261

10616﴿يَْوَم تَبْيَضُّ وُُجوٌه َوتَْسوَدُّ وُُجوٌه﴾

﴿إِْن َتْمَسْسُكْم َحَسنٌَة تَُسؤُْهْم َوإِْن تُِصبُْكْم 

 
َ

ل َوَتتَُّقوا  تَْصرِبُوا  َوإِْن  بَِها  َيْفرَُحوا  َسيِّئٌَة 

َيْعَملُوَن  بَِما  اهلل  إِنَّ  َشيْئًا  َكيُْدُهْم  ُكْم  يَُضُّ

﴾ ُمِيٌط

120286

َعَ   ْ َفتََولكَّ َعَزْمَت  إَِذا 
فَ ْمِر 

َ ْ
األ ِف  ﴿وََشاِورُْهْم 

َِي﴾ ُمتََولكِّ
ْ
ال ُيِبُّ  اهلل  إِنَّ  اهلل 

159294



353فهرس اآليات القرآنية

 سورة النَِّساء

 سورة املائدة

ا  َفظًّ ُكنَْت  َولَْو  لَُهْم  ِلَْت  اهلل  ِمَن  رمَْحٍَة  ﴿فَِبَما 

َحْولَِك﴾ ِمْن  وا  لْنَفضُّ ِب 
ْ
َقل

ْ
ال َغِليَظ 

159
220

327

ُغُروِر﴾
ْ
 َمتَاُع ال

َّ
نْيا إِل َيَاُة ادلُّ

ْ
6)1851﴿َوَما احل

الصفحةرقم اآليةاآلية
يُّها الَّاس اتقوا ربكم﴾

َ
15﴿يا أ

الصفحةرقم اآليةاآلية
َعَ  َتَعاَونُوا   

َ
َول َواتلَّْقَوى  رِبِّ 

ْ
ال َعَ  ﴿َوَتَعاَونُوا 

ُعْدَواِن﴾
ْ
َوال ثِْم  ِ

ْ
اإل

2233

ْحِت﴾ الُوَن لِلسُّ كَّ
َ
َكِذِب أ

ْ
اُعوَن لِل 42159﴿َسمَّ

إِنَُّه ِمنُْهْم﴾
َُّهْم ِمنُْكْم فَ 51253﴿َوَمْن َيتََول

ْعَجبََك 
َ
يُِّب َولَْو أ َِبيُث َوالطَّ

ْ
 يَْستَوِي اخل

َ
﴿قُْل ل

َِبيِث﴾
ْ
اخل ُة  َكرْثَ

100123
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سورة اتلَّْوَبة

 سورة هود

 

سورة يوسف

 

سورة إبراِهيم

 

الصفحةرقم اآليةاآلية
﴿إنََّما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل وايلوم 

 
َّ

إِل يش  ولم  الزكة  وآىت  َلة  الصَّ وأقام  اآلخر 

اهلل﴾

18205

الصفحةرقم اآليةاآلية
يٌب﴾ 61183﴿إِنَّ َربِّ قَِريٌب جُمِ

الصفحةرقم اآليةاآلية
5316﴿إن الفس ألمارة بالسوء﴾

الصفحةرقم اآليةاآلية
ألزيدنكم  شكرتم  لئ  ربكم  تأذن  ﴿وإذ 

لشديد﴾ عذايب  إن  كفرتم  ولئ 
7263
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سورة اإلرساء

 سورة انلمل

 سورة العنكبوت

الصفحةرقم اآليةاآلية
إِنَّ  ْحَسُن 

َ
أ ِه  الَِّت  َيُقولُوا  ِلِعبَاِدي  ﴿َوقُْل 

نَْسان  ِ
ْ

يَْطاَن َكن ِلإل  بَيْنَُهْم إِنَّ الشَّ
ُ
يَْطاَن َيزْنَغ الشَّ

ُمِبينًا﴾ ا  َعُدوًّ

53169

الصفحةرقم اآليةاآلية
َوَيْكِشُف  َدَعُه  إَِذا  ُمْضَطرَّ 

ْ
ال يُب  ُيِ ْن  مَّ

َ
﴿أ

اهلل  َمَع   ٌ
َ

إِهل
َ
أ األرِْض  ُخلََفاَء  َوَيَْعلُُكْم  وَء  السُّ

ُروَن﴾ تََذكَّ َما  قَِليل 

62183

الصفحةرقم اآليةاآلية
ِه  بِالَِّت   

َّ
إِل ِكتَاِب 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ َاِدلُوا 

ُ
جت  

َ
﴿َول

﴾ ْحَسُن
َ
أ

46169
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سورة الروم

سورة لقمان

 

سورة األحزاب

الصفحةرقم اآليةاآلية
يِْدي 

َ
َْحِر بَِما َكَسبَْت أ رَبِّ َوابلْ

ْ
َفَساُد ِف ال

ْ
﴿َظَهَر ال

لََعلَُّهْم  َعِملُوا  ي  ِ
َّ

اذل َبْعض  يِلُِذيَقُهْم  الَّاس 

يَْرِجُعوَن﴾

4148

الصفحةرقم اآليةاآلية
ُه َوْهنًا َعَ  مُّ

ُ
يِْه مَحَلَتُْه أ نَْسان بَِوادِلَ ِ

ْ
يْنَا اإل ﴿َووَصَّ

يَْك  ِن اْشُكْر يِل َولَِوادِلَ
َ
ُ ِف َعَمْيِ أ

ُ
َوْهٍن َوفَِصاهل

َمِصرُي﴾
ْ
ال  َّ إِيلَ

14276

الصفحةرقم اآليةاآلية
قول  وقولوا  اهلل  اتقوا  آمنوا  يَن  ِ

َّ
اذل ﴿يأيها 

﴾ . . . سديدا
71-705
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سورة اغفر

 سورة فصلت

ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن 
ُ
﴿لَقْد َكن لَُكْم ِف رَُسول اهلل أ

َِخَر وََذَكَر اهلل َكِثريا﴾
ْ

َْوَم اآل َكن يَرُْجو اهلل َوايلْ
2133

الصفحةرقم اآليةاآلية
ْستَِجْب لَُكْم﴾

َ
60180﴿اْدُعوِن أ

الصفحةرقم اآليةاآلية
وعمل  اهلل   

َ
إِل دع  من  قول  أحسن  ﴿ومن 

الُمْسِلِمَي﴾ من  إنين  وقَال  صاحلا 
3369

بِالَِّت  اْدَفْع  يِّئَُة  السَّ  
َ

َول ََسنَُة 
ْ
احل تَْستَوِي   

َ
﴿َول

نَُّه 
َ
ي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة َكأ ِ

َّ
إَِذا اذل

ْحَسُن فَ
َ
ِه أ

يٌم﴾ مَحِ َويِلٌّ 

34173
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 سورة الشورى

 سورة احلجرات

الصفحةرقم اآليةاآلية
َِصرُي﴾ ِميُع ابلْ ٌء َوُهَو السَّ 11320﴿لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ

َكَسبَْت  فَِبَما  ُمِصيبٍَة  ِمْن  َصابَُكْم 
َ
أ ﴿َوَما 

َكِثري﴾ َعْن  َوَيْعُفو  يِْديُكْم 
َ
أ

3047

َرَزْقنَاُهْم  َوِمَما  بَيْنَُهْم  ُشورَى  ْمُرُهْم 
َ
﴿َوأ

﴾ َن ُينِْفُقو
38295

40114﴿فمن عفا وأصلح فأجره َعَ اهلل﴾

الصفحةرقم اآليةاآلية
َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقنَاُكْم  إِنَّا  الَّاس  يُّها 

َ
أ ﴿يَا 

إِنَّ  تِلََعاَرفُوا  َوَقبَائَِل  ُشُعوًبا  نَاُكْم 
ْ
وََجَعل ْنىَث 

ُ
َوأ

َعِليٌم  اهلل  إِنَّ  ْتَقاُكْم 
َ
أ اهلل  ِعنَْد  َرَمُكْم 

ْ
ك

َ
أ

﴾ َخِبرٌي

13342



359فهرس اآليات القرآنية

 سورة اذلاريات

سورة املطففي

سورة الطارق

سورة العلق

الصفحةرقم اآليةاآلية
 يلعبدون﴾

َّ
5650﴿وَما خلقت اجلن واإلنس إِل

الصفحةرقم اآليةاآلية
ُمتَنَافُِسوَن﴾

ْ
يَتَنَافَِس ال

ْ
2622﴿َوِف َذلِك فَل

الصفحةرقم اآليةاآلية
ائُِر﴾ َ 915﴿يَْوَم ُتبَْل السَّ

الصفحةرقم اآليةاآلية
ْن رَءاه اْستَْغَن﴾

َ
َْطَغ ٦ أ  إِنَّ اإِلنَْساَن يلَ

َّ
6103-7﴿َكل
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الصفحةاسم الصحايباحلديث

139َعِديُّ ْبُن َحاتٍِماتَُّقوا الَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة
170

بُو ُهَريَْرَةاثْنَتَاِن ِف الَّاِس ُهَما بِِهْم ُكْفٌر
َ
340أ

َذى َعْن َطِريِق الُمْسِلِمَي
َ ْ
بُو بَْرَزَةاْعِزِل األ

َ
243أ

ْسَفَل ِمنُْكْم
َ
 َمْن أ

َ
بُو ُهَريَْرَةاْنُظُروا إِل

َ
)10أ

 اهلل َمَساِجُدَها
َ

َِلِد إِل
ْ

َحبُّ ابل
َ
بُو ُهَريَْرَةأ

َ
206أ

 
َ

ل َاِهِليَِّة 
ْ
اجل ْمِر 

َ
أ ِمْن  ِت  مَّ

ُ
أ ِف  ْرَبٌع 

َ
أ

َنُهنَّ ُكو َيْتُ
ْشَعِريُّ

َ ْ
بُو َمالٍِك األ

َ
338أ

َعِء ْعَجُز الَّاِس َمْن َعَجَز َعِن ادلُّ
َ
بُو ُهَريَْرَةأ

َ
181أ

ََسِد ُمْضَغًة
ْ
 َوإِنَّ ِف اجل

َ
ل

َ
13الُّْعَماُن ْبُن بَِشرٍيأ

ُكْم َمْسؤوٌل
ُّ
 لُكُُّكْم َراٍع َولُك

َ
ل

َ
اْبُن ُعَمَرأ

62
79
162
232
2(4

ِفْهِرُس اأَلَحاِديُث النََّبِويَُّة
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ْحَسنُُهْم 
َ
َمُل الُمْؤِمِنَي إِيَمانًا أ

ْ
ك

َ
أ

ُخلًُقا
بُو ُهَريَْرَة

َ
333أ

َمَرِن َخِلييِل  بَِسبٍْع
َ
بُو َذرٍّأ

َ
99أ

َقبَْل  َسُه 
ْ
َرأ يَْرَفُع  ي  ِ

َّ
اذل َيَْش  َما 

َ
أ

ِم إِلَما ا
بُو ُهَريَْرَة

َ
208أ

َذَكَر    اهلِل  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ

َفَر السَّ يُِطيُل  الرَُّجَل 
بُو ُهَريَْرَة

َ
)18أ

يَْوم  الَّاِس  َبْيَ  ُيْقىَض  َما  ُل  وَّ
َ
أ

َمِة ِقيَا
ْ
ل ا

َعبُْد اهلِل ْبُن 

َمْسُعوٍد
194

 إَِماُمُكْم
َها الَّاُس إينِّ يُّ

َ
نٌَسأ

َ
209أ

َكَن    اهلِل  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ

ُذ َيتََعوَّ
بُو ُهَريَْرَة

َ
288أ

َنَه    اهلِل  رَُسوَل  نَّ 
َ
أ

َقَزِع
ْ
ال َعِن 

1)2َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَر

يَْوَم  َعبُْد 
ْ
ال بِِه  ُيَاَسُب  َما  َل  وَّ

َ
أ إنَّ 

َمِة ِقيَا
ْ
ل ا

بُو ُهَريَْرَة
َ
193أ

ِقيَاَمِة 
ْ
ار ُيبَْعثُوَن يَْوم ال إِنَّ اتلُّجَّ

اًرا فُجَّ
)4ِرفَاَعُة ْبُن َرافٍِع

ْن َيْعبَُدُه 
َ
يَِس أ

َ
يَْطاَن قَْد أ إِنَّ الشَّ

ُمَصلُّوَن
ْ
ال

232َجابٌِر
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اُر ْبُن يَارِسٍإِنَّ ُطوَل َصَلِة الرَُّجِل َوقَِصَ ُخْطبَِتِه 76َعمَّ
َنَِّة ُغَرفًا، يَُرى َظاِهُرَها ِمْن 

ْ
إِنَّ ِف اجل

بَاِطِنَها
ْشَعِريُّ

َ ْ
بُو َمالٍِك األ

َ
171أ

ْن تََواَضُعوا
َ
َّ أ ْوَح إِيلَ

َ
97َعيَّاُض ْبُن مِحَاٍرإِنَّ اهلل أ

ُمْؤِمَن َيَغاُر
ْ
بُو ُهَريَْرَةإِنَّ اهلل َيَغاُر، َوإِنَّ ال

َ
320أ

َيْفُشَو  ْن 
َ
أ اَعِة  السَّ اِط  ْشَ

َ
أ ِمْن  إنَّ 

ُل َما
ْ
ل ا

َعْمُرو ْبُن َتْغِلَب 
َعبِْديُّ

ْ
ال

228

ِريَن َْدرِيُّإِنَّ ِمنُْكْم ُمنَفِّ بُو َمْسُعوٍد ابلْ
َ
216أ

اِلَح ْمَت الصَّ اِلَح، َوالسَّ َهْدَي الصَّ
ْ
144اْبُن َعبَّاٍسإِنَّ ال

يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن ِ
ْ

بُو ُهَريَْرَةاإل
َ
240أ

نٌَسإنَِّما ُجِعَل اإِلَماُم يِلُْؤَتمَّ بِِه
َ
207أ

ْن َيِْقَر 
َ
ِّ أ حِبَْسِب اْمِرٍئ ِمَن الرشَّ

َخاُه
َ
أ

بُو ُهَريَْرَة
َ
341أ

ََفاُء ِف الَّاِر
ْ
ََفاِء َواجل

ْ
ََذاُء ِمَن اجل بُو ُهَريَْرَةابلْ

َ
329أ

 
َ

وا َول ُ ُروا َويَسِّ  ُتنَفِّ
َ

وا َول ُ برَشِّ

وا ُ ُتَعسِّ
ْشَعِريُّ

َ ْ
بُو ُموىَس األ

َ
217أ

َذاَنْيِ َصَلٌة
َ
ٍلَبْيَ لُكِّ أ )19َعبُْد اهلِل ْبُن ُمَغفَّ

وََجَد  بَِطِريٍق  َيْمِش  رَُجٌل  بَيْنََما 

ُغْصَن
بُو ُهَريَْرَة

َ
)24أ
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يَْطاِن َعَجلَُة ِمَن الشَّ
ْ
نٌَساتلَّأينِّ ِمَن اهلِل َوال

َ
210أ

ِخيَك لََك َصَدقٌَة
َ
ُمَك ِف وَْجِه أ بُو َذرٍّتَبَسُّ

َ
34أ

َابُّوا
َ

بُو ُهَريَْرَةَتَهاُدوا ت
َ
)26أ

ُلُِق
ْ
بُو ُهَريَْرَةَتْقَوى اهلل، وَُحْسُن اخل

َ
31أ

ِقيَاَمِة
ْ
 يَُكلُِّمُهُم اهلُل يَْوَم ال

َ
بُو َذرٍّثََلثٌَة ل

َ
137أ

اِديَن َفدَّ
ْ
ُقلُوِب ِف ال

ْ
ََفاُء وَِغلَُظ ال

ْ
اجل

بُو َمْسُعوٍد 
َ
أ

نَْصارِيُّ
َ ْ
األ

331

ْن َكَن َقبْلَُكْم ُحوِسَب رَُجٌل ِممَّ
بُو َمْسُعوٍد 

َ
أ

نَْصارِيُّ
َ ْ
األ

309

ْتَِمَعاِن ِف ُمنَافٍِق
َ

 جت
َ

بُو ُهَريَْرَةَخْصلَتَاِن ل
َ
146أ

ْهِلِه
َ
ُكْم أِل ُكْم َخرْيُ 221َعئَِشُةَخرْيُ

ِعبَاَدُة
ْ
َعُء ُهَو ال 179الُّْعَماُن ْبُن بَِشرٍيادلُّ

بَْواِب
َ ْ
ْشَعَث َمْدفُوٍع بِاأل

َ
بُو ُهَريَْرَةرُبَّ أ

َ
104أ

بُو ُهَريَْرَةالرَُّجُل َعَ ِديِن َخِليِلِه
َ
121أ

ْخَش َعلَيُْكْم
َ
َفْقَر أ

ْ
فََواهلل َما ال

َعْمُرو ْبُن َعوٍْف 
نَْصارِيُّ

َ ْ
األ

23

ُة َمْن  َنَِّة فإَِذا َعمَّ
ْ
ُقْمُت َعَ بَاِب اجل

َدَخلََها
َساَمة بْن َزيٍْد

ُ
102أ

يَن َمْن َقبِْلُكْم ِ
َّ

َتَِّبُعنَّ َسَنَ اذل ُْدرِيُّتلَ
ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
249أ
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  لَْعَن رَُسوُل اهلل
ُمْرتَِشَ

ْ
اِشَ َوال الرَّ

7)1َعبُْد اهلِل ْبُن َعْمٍرو

  لََعَن رَُسوُل اهلل

بَُس
ْ
الرَُّجَل يَل

بُو ُهَريَْرَة
َ
6)أ

  لََعَن رَُسول اهلل

الرَُّجلََة ِمَن النَِّساِء
64َعئَِشُة

َعِظيِم
ْ
نٌَسلََقْد َدَع اهلل بِاْسِمِه ال

َ
133أ

َنَِّة
ْ
يُْت رَُجًل َيتََقلَُّب ِف اجل

َ
بُو ُهَريَْرَةلََقْد َرأ

َ
244أ

ْرَقَماللَُّهمَّ آِت َنْفِس َتْقَواَها
َ
14َزيُْد ْبُن أ

ْحِييِن ِمْسِكينًا
َ
نٌَساللَُّهمَّ أ

َ
103أ

ِتَيَّ َعَ الَّاِس َزَماٌن
ْ
َأ

َ
بُو ُهَريَْرَةيل

َ
3)1أ

اِن عَّ ُمْؤِمُن بِالطَّ
ْ
لَيَْس ال

َعبُْد اهلِل ْبُن 

َمْسُعوٍد
17(

َمْعُروِف َشيْئًا
ْ
ِْقَرنَّ ِمَن ال

َ
 ت

َ
بُو َذرٍّل

َ
36أ

ٌْم َنبََت ِمْن ُسْحٍت
َ
َنََّة حل

ْ
 يَْدُخُل اجل

َ
90-9)1َجابٌِرل

إَِذا    اهلل  رَُسول  َكَن 

َخَطَب
74َجابٌِر

ِمنرَْبَ َسلََّم
ْ
72َجابٌِرَكَن إَِذا َصِعَد ال

يِّبَُة َصَدقٌَة لَكَِمُة الطَّ
ْ
بُو ُهَريَْرَةال

َ
172أ
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َصيلِّ َمَع رَُسوِل اهلل 
ُ
ُكنُْت أ



77َجابُِر ْبُن َسُمَرَة

ًما رَثَ تَبَسُّ
ْ
ك

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
َما َرأ

َعبُْد اهلِل ْبُن 
َبيِْديُّ َارِِث الزُّ

ْ
احل

33

 َرَفَعُه اهلُل
َّ

َحٌد هلِلِ إِل
َ
بُو ُهَريَْرَةَما تََواَضَع أ

َ
98أ

ا  ِعزًّ
َّ

بُو ُهَريَْرَةَما َزاَد اهلُل َعبًْدا بَِعْفٍو إِل
َ
)11أ

ِعيِه اهلُل َرِعيًَّة 91َمْعِقُل ْبُن يََساٍرَما ِمْن َعبٍْد يَْسَتْ
لَيَْس  بَِدْعَوٍة  يَْدُعو  ُمْسِلٍم  ِمْن  َما 

ِفيَها
ُْدرِيُّ

ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
187أ

لَُف َوُيْؤلَُف
ْ
ُمْؤِمُن يَأ

ْ
267َجابٌِرال

اِلِح َواجلليس  َِليِس الصَّ
ْ
َمثَُل اجل

وِْء السَّ
ْشَعِريُّ

َ ْ
بُو ُموىَس األ

َ
))2أ

ُمْستََشاُر ُمْؤَتَمٌن
ْ
بُو ُهَريَْرَةال

َ
300أ

َمِن اْحتََكَر َفُهَو َخاِطٌئ
َمْعَمُر ْبُن َعبِْد اهلِل 

الُقرَِشُّ
42

يُْجِز بِِه
ْ
ْعِطَي َعَطاًء فَوََجَد فَل

ُ
278َجابٌِرَمْن أ

َظلَُّه 
َ
أ  ُ

َ
هل وََضَع  ْو 

َ
أ ا  ُمْعِسً ْنَظَر 

َ
أ َمْن 

هلُل ا
بُو ُهَريَْرَة

َ
311أ

يَْوٍم  بُِكلِّ  فَلَُه  ا  ُمْعِسً ْنَظَر 
َ
أ َمْن 

َصَدقٌَة ِمثْلُُه 
310بَُريَْدُة ْبُن احلَُصيِْب
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اُء ْبُن َعزٍِبَمْن بََدا َجَفا رَبَ
ْ
332ال

2)2َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَرَمْن تََشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم
 َيُقوم ِمْن آِخِر اللَّيِْل

َّ
ل

َ
199َجابٌِرَمْن َخاَف أ

ُْه يَُغريِّ
ْ
ى ِمنُْكْم ُمنَْكًرا فَل

َ
ُْدرِيَُّمْن َرأ

ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
62أ

ُكَرِب  ِمْن  اهلل  ُينِْجيَُه  ْن 
َ
أ ُه  رَسَّ َمْن 

ِقيَاَمِة
ْ
ال يَْوِم 

بُو َقتَاَدَة
َ
312أ

ُْكْم َمْعُروفًا فََكفِئُوُه
َ

273َعبُْد اهلِل ْبُن ُعَمَرَمْن َصنََع إِيل
ْه َمْعُروٌف فَقاَل ِلَفاِعِلِه

َ
َساَمُة بِْن َزيٍْدَمْن ُصِنَع إِيل

ُ
)27أ

نَا فَلَيَْس ِمنَّا بُو ُهَريَْرَةَمْن َغشَّ
َ
87أ

ِة َما ُيِبُّ اهلل َغرْيَ
ْ
321َجابٌِر ْبُن َعِتيٍكِمَن ال

ِل اهلل َيْغَضْب َعلَيِْه
َ
بُو ُهَريَْرَةَمْن لَْم يَْسأ

َ
182أ

يَُصلِِّه
ْ
ْو نَِسيَُه فَل

َ
ُْدرِيَُّمْن نَاَم َعْن ِوتِْرهِ أ

ْ
بُو َسِعيٍد اخل

َ
200أ

 يَْشُكُر اهلل
َ

 يَْشُكُر الَّاس ل
َ

بُو ُهَريَْرَةَمْن ل
َ
271أ

ْيَيِْه
َ
344َسْهُل ْبُن َسْعٍدَمْن يَْضَمْن يِل َما َبْيَ حل

ِوتُْر َحقٌّ َعَ لُكِّ ُمْسِلٍم
ْ
ال

يُّوَب 
َ
بُو أ

َ
أ

نَْصارِيُّ
َ ْ
األ

199

ِريِق َصَدقٌَة َذى َعِن الطَّ
َ ْ
بُو ُهَريَْرَةَوتُِميُط األ

َ
243أ

 
َّ

وَن َوتُْرَزقُوَن إِل َهْل ُتنَْصُ

بُِضَعَفائُِكْم
يِب َوقَّاصٍّ

َ
100َسْعُد ْبُن أ
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بَا َذرٍّ إِنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة
َ
بُو َذرٍّيَا أ

َ
339أ

ْوتُِروا
َ
ُقْرآِن أ

ْ
ْهَل ال

َ
ٌّيَا أ 196يلَعِ

َحِدُكْم َما لَْم َيْعَجْل
َ
بُو ُهَريَْرَةيُْستََجاُب أِل

َ
186أ
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الصفحةالقائلاألثر

إَِذا اهتممت لغلء السعر فاذكر املوت
برِْش بْن احلَارِِث 

احلاِف
(0

))1احلََسن ابَلْصِيإَِذا دخلَت الرِّشوة ِمن ابلاب خرجت
ا َعَ َمن َطلََب الِعلم أن يَُكون  إنَّ َحقًّ

ُ هلَ
148اإِلَمام َمالِك

ُمر نَِبيَّه 
ْ
إنَّ اهلل تبارك وتعال لم يَأ

بالَمشورة
294احلََسن ابَلْصِي

330ُسْفيَان اثلَّْورِيإيَّاك وجمالسَة أهل اجلفاء
117احلََسن ابَلْصِياذلي يفوق الَّاس ِف العلم جدير

حت الرِّشوة السُّ
َعبْد اهلل بن 

َمْسُعوٍد
1(9

يَن يافون اهلل ِ
َّ

ْمرك اذل
َ
297عمر بن اخلطابشاور ِف أ

َماتَة لُْؤٌم كثَم بن َصيِفالشَّ
َ
284أ

لَيَْس ِمن الكرم أن يَشمت الرَُّجل 

بصاحبه
كثَم بن َصيِف

َ
284أ

ِفْهِرُس اآلَثاُر



ل ينبل الرَُّجل بنوٍع من العلم
َعبْد اهلل بن 

الُمبَارَك
37

ُكُل َحتَّ يُْؤَت 
ْ
 يَأ

َ
َكن ابن ُعَمَر ل

بِِمْسِكٍي
101نافع

14أبو عون الكوِفَكن أهل اخلري إَِذا اتلقوا يوص بعضهم
يتعلمون  كَما  الَهْدي  يتعلمون  َكنوا 

لعلم ا
د بن سريين 147ُمَمَّ

َكن يتمع ِف جملس أمحد زهاء مخسة 

آلف

إِْسَماِعيل بن 

د ابَلْغَداِدي ُمَمَّ
148

100أبو مذورةكنت جالًسا عند عمر إذ جاءه
 كرثت فيهم 

َّ
َما قلَّت اآلثار ِف قوم إِل

األهواء
330اإِلَمام َمالِك

 ُهُدوا
َّ

296احلََسن ابَلْصِيواهلِل َما استشار قوٌم َقُط إِل
7اإِلَماُم َمالِكهكذا َحِفْظنا وهكذا
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ِفْهِرُس األبيات الشعرية

الصفحةالقائلابليت الشعري
 َستَبَْق

َّ
)23أحد الشعراءوَما ِمْن كتٍِب إِل

ِجبُْه
ُ
ُمِجيُب َيُقوُل َمن يَْدُعو أ

ْ
184ابُن الَقيِِّمَوُهَو ال
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الْسِتْذَكُر لبن عبد الربِّ / ط. دار الكتب العلمية – بريوت.- 1

بن - 2 د  ُمَمَّ جامعة  ط.   / تيمية  ابن  اإلِْسَلم  لشيخ  الستقامة 

الرياض.  – سعود 

اَعِة للربزنج / ط. دار الكتب العلمية - 3 اط السَّ ْشَ
َ
اإلشاعة أل

– بريوت.

لشيخ - 4 اجلحيم  أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الصاط  اقتضاء 

بريوت.  – الكتب  علم  ط.   / تيمية  ابن  اإلِْسَلم 

اآلداب الرشعية والِمنَح الَمْرِعية لبن مفلح احلنبيل / ط. علم - )

الكتب – بريوت.

َايِن / ط. دار الصديق - 6
ْ

بل
َ
يْخ األ األدب املفرد للبخاري تريج الشَّ

للنرش واتلوزيع.

فهرس املصادر املعَتَمدة
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األذكر لإلمام الََّووِي / ط. دار ابن َكِثري – دمشق.- 7

أضواء ابليان ِف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي / ط. دار - 8

الفكر – بريوت. 

األعلم للزريلك / ط. دار العلم للمليي – بريوت.- 9

األمثال أليب عبيد القاسم بن سلم / ط. دار املأمون للتاث - 10

– سوريا.

إحياء علوم ادلين للغزايل / ط. دار املعرفة – بريوت- 11

َحابَة لبن حجر / دار الكتب العلمية - 12 اإلصابة ِف تميي الصَّ

– بريوت.

إعلم املوقعي عن رب الَعالَِمَي ِلبِْن القيِِّم /ط. دار الكتب - 13

العلمية – بريوت.

يَْطان ِلبِْن القيِِّم / ط. دار ابْن - 14 إاغثة اللهفان من مصائد الشَّ

اجلَْوزِي – السعودية. 

األمر بالَمْعُروف والَّْه عن الُمنَْكر لشيخ اإلِْسَلم ابن تيمية - )1
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/ ط. وزارة الشؤون اإلِْسَلِميَّة واألوقاف وادلعوة واإلرشاد – اململكة 

العربية السعودية.

بهجة قلوب األبرار للسعدي / ط. دار الرشد – السعودية.- 16

تأويل متلف احلديث لبن قتيبة / ط. املكتب اإلِْسَلم – - 17

بريوت.

اتلبصة لبْن اجلَْوزِي / ط. دار الكتب العلمية – بريوت.- 18

اتلبيان ِف أقسام القرآن ِلبِْن القيِِّم / ط. دار علم الفوائد - 19

السعودية.  –

ار - 20 ادلَّ ط.   / َعُشور  بِْن  اِهِر  الطَّ د  لُمَحمَّ واتلنوير  اتلحرير 

تونس.  – للنرش  اتلونسية 

21 - – العلمية  الكتب  دار  ط.   / للُمبَاَركُفورِي  األحوذي  تفة 

بريوت.

دار - 22 ط.   / للشوَكين  احلصي  احلصن  بعدة  اذلاكرين  تفة 

بريوت.  – القلم 
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دار - 23 مكتبة  ط.   / القيِِّم  ِلبِْن  املولود  بأحكم  املودود  تفة 

دمشق.  – ابليان 

24 - – العلمية  الكتب  دار  ط.   / للمنذري  والتِهيب  التغيب 

بريوت.

اتلعريفات للجرجاين / ط. دار الكتب العلمية – بريوت. - )2

تفسري ابَلَغوِي / ط. دار إحياء التاث العرب – بريوت.- 26

ْعِدي / ط. مؤسسة الرسالة – بريوت. - 27 تفسري السَّ

رَبِي / ط. دار الفكر – بريوت.- 28 تفسري الطَّ

تفسري الُقْرُطيِب / ط. دار الشعب – القاهرة.- 29

تفسري ابن َكِثري / ط. دار الفكر – بريوت.- 30

اتلوقيف َعَ مهمات اتلعاريف للمناوي / ط. علم الكتب - 31

– مص.

اإِلَمام - 32 / ط. مكتبة  للمناوي  الصغري  اتليسري برشح جامع 

السعودية.  – الشافيع 
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ِثرِي / ط. مكتبة - 33
َ
جامع األصول ِف أحاديث الرَُسول لبِْن األ

دار ابليان – سوريا.

جامع بيان العلم وفضله لبن عبد الرب / ط. دار ابْن اجلَْوزِي - 34

– السعودية.

علم - )3 دار  ط.   / تيمية  ابن  اإلِْسَلم  لشيخ  الرسائل  جامع 

السعودية.  – الفوائد 

جامع العلوم واحلكم لبن رجب / ط. مؤسسة الرسالة – - 36

بريوت.

ْخَلق الراوي وآداب السامع للخطيب ابَلْغَداِدي / - 37
َ
اجلامع أل

ط. مكتبة املعارف – السعودية.

اجلواب الكِف ِلبِْن القيِِّم / ط. دار املعرفة – بريوت.- 38

ْويِلَاء أليب نعيم األصفهاين / ط. دار الفكر – بريوت.- 39
َ
حلية األ

40 - – العاصمة  دار  ط.   / زيد  أبو  بلكر  العلم  طالب  حلية 

لسعودية. ا
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احِلِي لبن علن الشافيع / - 41 ديلل الفاحلي لطرق رياض الصَّ

ط. دار املعرفة – بريوت.

َلم – - 42  مكرم الرشيعة لألصفهاين / ط. دار السَّ
َ

اذلريعة إِل

القاهرة.

43 - – الفوائد  علم  دار  ط.   / القيِِّم  ِلبِْن  اتلبوكية  الرسالة 

. ية لسعود ا

الروح ِلبِْن القيِِّم / ط. دار الكتب العلمية – بريوت.- 44

روضة املحبي ونزهة املشتاقي ِلبِْن القيِِّم / ط. دار الكتب - )4

العلمية – بريوت.

َروَْضة الُعَقَلِء ونزهة الفضلء لبِْن ِحبَّاَن / ط. دار الكتب - 46

العلمية – بريوت.

احِلِي للنووي / ط. مؤسسة الرسالة – بريوت.- 47 رياض الصَّ

زاد املعاد ِلبِْن القيِِّم / ط. مؤسسة الرسالة – بريوت.- 48

الَهيْتَيِم / ط. دار - 49 الَكبَائِر لبن حجر  الزواجر عن اقتاف 



387فهرس املصادر املعتمدة

– بريوت. الفكر 

ابْن - 0) لة بللوغ املرام للصنعاين / ط. دار  الُموَصِّ َلم  سبل السَّ

السعودية.  – اجلَْوزِي 

دار - 1) ط.   / َايِن 
ْ

بل
َ
األ للشيخ  والضعيفة  الصحيحة  السلسلة 

السعودية.  – املعارف 

ِمِذي / ط. دار إحياء التاث العرب – بريوت.- 2) ْ سن التِّ

سن أيب داود / ط. املكتبة العصية – بريوت.- 3)

ارم / ط. دار املغين – السعودية.- 4) سن ادلَّ

السن الكربى للنسايئ / ط. مؤسسة الرسالة – بريوت.- ))

سن ابن ماجة /ط. دار إحياء الكتب العربية – بريوت.- 6)

شأن ادلعء للخطايب / ط. دار اثلقافة العربية.- 7)

(8 -– الوطن  دار  ط.   / عثيمي  لبن  الََّوِوية  األربعي  شح 

الرياض.

(9 - – الريان  / ط. مؤسسة  الََّوِوية لبن دقيق  األربعي  شح 
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بريوت.

احِلِي للشيخ ابن عثيمي / ط. دار الوطن - 60 شح رياض الصَّ

– الرياض.

اثلقافة - 61 / ط. مكتبة  َمالِك  اإِلَمام  َعَ موطأ  الزرقاين  شح 

–القاهرة.

نَّة للبغوي / ط. املكتب اإلِْسَلم – بريوت.- 62 شح السُّ

63 - – الرشد  دار  ط.   / اٍل  َبطَّ لبِْن  ابُلَخارِي  صحيح  شح 

لسعودية. ا

64 - – ابْن اجلَْوزِي  ح املمتع للشيخ ابن عثيمي / ط. دار  ْ الرشَّ

السعودية.

صحيح ابِْن ِحبَّاَن / ط. الرسالة – بريوت.- )6

صحيح ابُلَخارِي / ط. دار األفكر – بريوت. - 66

67 - – املعارف  دار  /ط.  لألبلاين  والتِهيب  التغيب  صحيح 

السعودية.
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68 - – / ط. املكتب اإلِْسَلم  الصغري لألبلاين  صحيح اجلامع 

بريوت.

َصِحيح ُمْسِلم / ط. دار املغين – السعودية.- 69

صيد اخلاطر لبْن اجلَْوزِي / ط. دار القلم – سوريا.- 70

طبقات احلنابلة أليب يَعَل / ط. دار املعرفة – بريوت.- 71

الطرق احلكمية ِف السياسة الرشعية ِلبِْن القيِِّم / ط. علم - 72

الفوائد – السعودية.

طريق اهلجرتي وباب السعادتي ِلبِْن القيِِّم / ط. دار ابْن - 73

– السعودية. الَقيِِّم 

عمدة القاري شح صحيح ابُلَخارِي للعيين / ط. دار إحياء - 74

التاث العرب – بريوت.

دار - )7 ط.   / آبادي  للعظيم  داود  أيب  سن  شح  املعبود  عون 

بريوت.  – العلمية  الكتب 

ائمة بالسعودية / ط. رئاسة إدارة ابلحوث - 76 فتاوى اللجنة ادلَّ
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العلمية واإلفتاء – اإلدارة العامة للطبع – الرياض

فتاوى نور َعَ ادلرب لبْن بَاز / ط. الرئاسة العامة للبحوث - 77

العلمية واإلفتاء – السعودية.

دار - 78 ط.   / حجر  لبن  ابُلَخارِي  صحيح  شح  ابلاري  فتح 

بريوت  – املعرفة 

فتح ابلاري شح صحيح ابُلَخارِي لبن رجب / ط. مكتبة - 79

الغرباء – السعودية.

فتح القدير اجلامع بي فين الرواية وادلراية من علم اتلفسري - 80

للشوَكين / ط. دار ابن َكِثري – دمشق.

دار - 81 ط.   / للسخاوي  احلديث  ألفية  برشح  املغيث  فتح 

السعودية.  – الِمنَْهاج 

الفروسية ِلبِْن القيِِّم / ط. دار األندلس – السعودية.- 82

الفقيه واملتفقه للخطيب ابَلْغَداِدي / ط. دار ابْن اجلَْوزِي – - 83

السعودية.
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الفوائد ِلبِْن القيِِّم / ط. دار الكتب العلمية – بريوت.- 84

8( - / الُمنَاوِي  الرُءوف  لعبد  الصغري  القدير شح جامع  فيض 

– مص. ط. املكتبة اتلجارية 

القول املفيد َعَ كتاب اتلوحيد للشيخ ابن عثيمي / ط. - 86

السعودية.  – اجلَْوزِي  ابْن  دار 

لسان العرب لبْن َمنُْظور / ط. دار صادر – بريوت. - 87

الكفية الشافية ِف النتصار للفرقة الاجية )الونية) ِلبِْن - 88

القيِِّم / ط. دار ابن تيمية – مص.

الَكبَائِر لذلهيب / ط. دار التاث – السعودية.- 89

/ ط. - 90 الصحيحي لبْن اجلَْوزِي  كشف املشلك من حديث 

السعودية.  – الوطن  دار 

الُكَن واألسماء للوليب / ط. دار ابن حزم – بريوت. - 91

جمموع الفتاوى لبن تيمية / ط. مكتبة ابن تيمية – مص.- 92

ماضات األدباء وماورات الشعراء وابللغاء لألصفهاين / - 93
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ط. شكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت.

94 - – العرب  الكتاب  دار  ط.   / القيِِّم  ِلبِْن  السالكي  مدارج 

بريوت.

الرشعية - )9 اتلطبيقات  بي  السياسة  ِف  الظر  مدارك 

اإلمارات.   – الفرقان  دار  ط.   / للرمضاين  احلماسية  والنفعالت 

مرقاة املفاتيح شح مشكة املصابيح للقاري / ط. دار الفكر - 96

– بريوت.

باعتناء - 97 ط.   / تيمية  لبن  الفتاوى  جمموع  َعَ  املستدرك 

قاسم. بن  الرَّمْحَن  عبد  بن  د  ُمَمَّ

مسند اإِلَمام أمحد / ط. مؤسسة الرسالة – بريوت.- 98

مسند أيب يَعَل املوصيل / ط. دار املأمون للتاث – دمشق.- 99

ط. - 100  / عياض  للقايض  اآلثار  صحاح  َعَ  األنوار  مشارق 

العتيقة. مكتبة 

ح الكبري للفيوم / ط. املكتبة - 101 ْ املصباح املنري ِف غريب الرشَّ
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العلمية – بريوت.

مصنف ابن أيب شيبة / ط. مكتبة الرشد – السعودية.- 102

معجم األوسط للطرباين / ط. دار احلرمي – القاهرة.- 103

املغين لبن قدامة / ط. علم الكتب – بريوت.- 104

َعاَدة ِلبِْن القيِِّم / ط. دار الكتب العلمية – - )10 مفتاح دار السَّ
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امل

فهرس املوضوعات



تنبيه األمة )اجملموعة السابعة(398

141 ........................................... السَّْمُت الصاحل

داُء الّرِشوة!............................................... 151

التَّْذِكري مبَا للَكِلمة الطَّيِّبة ِمن َفْضٍل َكِبرٍي...................... 165

التَّْذِكري مبَا للدُّعاء ِمن َفْضل َكِبري............................ 177

191 ....................... التَّْذِكري مبَا ِلَصالة الِوْتر ِمن َفْضل َكِبري

203 ....................... التَّْحِذير ِمن ُمسابـََقة اإِلَماِم ِف الصَّاَلِة

213 ............................... اعيُة! َك ِمن التَّنفرِي أَيُّها الدَّ إيَّ

225 .............................................. أَْقاَلُم اليـَْوِم!

237 ................................... ِإَماَطُة اأَلَذى َعِن الطَّريِق

247 .......................... َقصَّات َشْعر بـَْعِض الشََّباب الَيوَم!

ْسِلِمنَي................................... 259
ُ
نِْعمة األُْلَفة َبني امل

269 .............................................. ُشكر النَّاس

281 ......................... رسالة ِإَل كلِّ َمن َيشمت ِف أخيه!

ُشوَرة!................................ 291
َ
ْسِلم بَفْضِل امل

ُ
َتْذكرُي امل

303 ....... ْعِسِر ِمْن َأْجٍر َكِبرٍي
ُ
التَّْذِكرُي مبَا ِف اإلْنظَاِر أَو الَعْفِو َعِن امل



399فهرس املوضوعات

315 ............................................... ْؤِمِن
ُ
َغريُة امل

325 ............................. َتْذيُر الُفَضالِء ِمن ُخُلِق اجلََفاِء

335 ........................... رِسالٌة ِإَل الطَّاِعنني ِف األَْنَساب!

349........................................ ِفْهِرُس اآلَيِت الُقْرآنِيَِّة

361...................................... ِفْهِرُس اأَلَحاِديُث النَـَّبِويَُّة

371................................................. ِفْهِرُس اآلَثُر

375....................................... ِفْهِرُس األبيات الشعرية

379...................................... فهرس املصادر املعَتَمدة

395........................................... فهرس املوضوعات






